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معاونفرهنگیودانشجوییوزیربهداشت:

اخبار
عناوین
اخبار
عناوین

از  ۱۳تا  ۲۰اردیبهشت ماه؛

پردیس تئاتر تهران میزبان نهمین جشنواره
بینالمللیسیمرغشد

سالمت و امنیت انسانها در جامعه متاثر از
مسائلفرهنگیاست

صفحه3

اسامی راه یافتگان رشته نمایشنامه نویسی
بخشتئاترنهمینجشنوارهبینالمللی
سیمرغ اعالم شد
صفحه2

در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

چهارمیننشستانتقالتجربیات
پژوهشگرانمرکزپژوهشهایعلمی
دانشجویان برگزار می شود

صفحه2

عناویناخباردانشگاهی
 4بیاندیدگاههاینمایندگانتشکلهایدانشجوییدانشگاه
علوم پزشکی سمنان در حضور معاون وزیر بهداشت

6

عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیشیراز،
یخچالهای آناپورنا را در نوردید

6

وداع با پیکر رئیس فقید دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشگاهعلومپزشکیزنجان

5

اولینهمایشفرشتگانسندرمداون
در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد

6

کانونفرهنگی«الست»علومپزشکیقزوین
طرح «یک سیب» را برگزار کرد

5

اردوی جهادی نوروزی کانون هالل احمر
و بسیج دانشجویی علوم پزشکی قزوین برگزار شد

6

جلسهشورایتامینبهداشترواندانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در
دیدار با کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی سمنان ،گفت :سالمت و امنیت انسانها
و یکپارچگی کشور در جامعه متاثر از مسائل فرهنگی
است از این رو باید بیش از پیش نسبت به این حوزه
بخصوص در سطح دانشگاه توجه کرد.

به گزارش مفدا ،دکترمحمدرضا فراهانی روز سه
شنبه  ۲۱فروردین ماه طی بازدید یک روزه از دانشگاه
علوم پزشکی سمنان در نشست با رئیس دانشگاه و
مسئوالن و کارکنان این دانشگاه گفت :سالمت و
امنیت انسانها و یکپارچگی کشور در جامعه متاثر
از مسائل فرهنگی است ،از این رو باید بیش از پیش
ادامه در صفحه3

ثبت نام بیش از ۳۱هزار نفر از دانشگاهیان علوم پزشکی در جشنواره
قرآن و عترت وزارت بهداشت

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت:
تاکنون ۳۱هزار و ۳۹نفر از دانشگاهیان دانشگاههای
علوم پزشکی در بیست و سومین دوره جشنواره
قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ثبت
نام به عمل آوردهاند .ثبت نام در این جشنواره تا ۱۵
اردیبهشت ماه تمدید شد.
دکتر محمد مهدی بحرالعلوم در گفت وگو با
مفدا با بیان این خبر افزود :از ابتدای آغاز ثبت نام از
متسابقینجشنوارهبیستوسومتاکنونتعداد۳۱هزار
و ۳۹نفر از دانشگاهیان دانشگاههای علوم پزشکی در
این رویداد بزرگ قرآنی ثبت نام کردهاند.
وی خاطرنشان کرد :از تعداد ۳۱هزار و ۳۹نفر
ثبت نام کننده ،تعداد یک هزار و ۱۷۶نفر اساتید ،تعداد
۱۲هزار و ۸۱نفر دانشجو و ۱۷هزار و ۷۸۲نفر کارمند

در این جشنواره ثبت نام کردهاند که بیشترین آمار ثبت
نام کنندگان مربوط به کارمندان دانشگاههای علوم
پزشکیاست.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت:

ادامه در صفحه2

ستادی
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تاکنون

اسامی راه یافتگان رشتهنمایشنامه
نویسیبخشتئاترنهمینجشنواره
بین المللی سیمرغ اعالم شد
اسامی راه یافتگان رشته فیلمنامه نویسی بخش تئاتر نهمین
جشنواره بین المللی سیمرغ توسط هیات داوران اعالم شدند.
به گزارش مفدا ، ،در رشته نمایشنامه نویسی در بخش
آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی  ۱۱۱اثر ،بخش
فرهنگ سالمت  ۸۰اثر و بخش کارکنان و اعضای هیئت علمی
دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور  ۴۱اثر توسط
هیات داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.
راه یافتگان به مرحله نهایی جشنواره بدون اولویت و بر اساس
حروف الفیا به شرح ذیل اعالم میشود.
بخش آزاد  /ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
وزارت بهداشت
ناله های شیر نر اثر اشکان اسالمی از دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان
وضعیت سفیده؟ اثر امیر حجت عباسی از دانشگاه علوم
پزشکیایران
ویولونیست اثر سروش سادات شریفی از دانشگاه علوم
پزشکیشیراز
چه کسی نامه ها خواند اثر سید مجید میرحسینی از
دانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه
مهمان ناخوانده اثر محمد امین درویش پور از دانشگاه
علوم پزشکی آبادان
 ۳۵میلی متری اثر محمد دهقانی از دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر
گزارش یک سرقت نافرجام اثر محمدمهدی جاویدان از
دانشگاهعلومپزشکیبجنورد
جعبه ابزار اثر مهدی فرزانه از دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
کثافت اثر نرگس غالمی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انگیزه های سلبی نهنگ ها اثر یاسین نعیمی امینی از
دانشگاهعلومپزشکیشهرکرد
بخش فرهنگ سالمت  /ویژه دانشجویان دانشگاه های
سراسرکشور
رابطه اثر امیر دلفانی از دانشگاه آزاد هنر و معماری
رها اثر امین فریدی عباس اباد از دانشگاه علوم پزشکی بم
کرونولوژیی خونین از ذهن درخشان اثر پدرام محمدپور ده
بزرگ از دانشگاه شهید ایزدپناه یاسوج
رفقا اثر سارو عباسی از دانشگاه آزاد تهران غرب
سونامی اثر سوگند جبلی از دانشگاه علوم پزشکی بابل
رد پای یک قحطی در تابوتخانه برزخ اثر صادق رمضانی از
دانشگاهشهیدایزدپناهیاسوج
پژمرده های پنجره نشین اثر علی محمد جعفری از دانشگاه
علومپزشکیهمدان
دقیقه های قبل از نیمه شب اثر علی نیک زاد از دانشگاه
علومپزشکیشیراز
مهلکه در شرق دور اثر مهال رنجبران از دانشگاه علوم
پزشکیهمدان
اون برمی گرده اثر میثم محمدی از دانشگاه آزاد کرمانشاه
آنفوالنزا اثر میثم محمدی از دانشگاه آزاد کرمانشاه
ادامه در صفحه3

بیش از ۳۱هزار نفر از دانشگاهیان علوم پزشکی در جشنواره قرآن و عترت
وزارت بهداشت ثبت نام کردهاند
ادامه از صفحه 1
از ابتدای مرحله ثبت نام این دوره از جشنواره تاکنون،
دانشگاههای علوم پزشکی شیراز ،کرمانشاه و سبزوار
به ترتیب بیشترین آمار ثبت نام کنندگان را به خود
اختصاصدادهاند.
بحرالعلوم خاطرنشان کرد :تاکنون دانشگاهیان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۳هزار و ۴۲۷نفر ثبت
نام کننده بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است
و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با دو هزار و ۳۴۶نفر و
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با یک هزار و ۹۱۵نفر به
ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه جشنواره در ۶
بخش آوایی ،معارف قرآنی ،پژوهشی ،فناوری ،هنری و
ادبی برگزار می شود گفت :در بخش آوایی تاکنون  ۷هزار
و  ۶۴۳نفر ثبت نام کردهاند و در بخش معارف قرآنی نیز
 ۲۴هزار و  ۵۶۰نفر ثبت نام کرده اند.
وی خاطرنشان کرد :در بخش پژوهشی تاکنون ۲
هزار و  ۱۰۶نفر و در بخش فناوری  ۴۳۵نفر ثبت نام کرده
اند و در بخش ادبی  ۱۷۰۰و بخش هنری  ۵هزار و ۷۴۲
نفر تاکنون ثبت نام خود را انجام دادهاند.
وی خاطرنشان کرد :ثبت نام بیست و سومین دوره
جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور از
اواخر بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و تا  ۱۵اردیبهشت
ماه  ۹۷ادامه خواهد داشت که پیشبینی میشود امسال
نسبت به دیگر سالها ،شمار ثبتنامکنندگان از این رویداد
بزرگ قرآنی افزایش یابد.
بیست و سومین دوره جشنواره قرآن و عترت
دانشگاهیان وزارت بهداشت ویژه دانشجویان ،کارکنان

و اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور که ثبت نام
آن روزهای گذشته آغاز شد ،در بخش دانشگاهی از
اردیبهشتماه سال آینده آغاز میشود .همچنین مرحله
نهایی این جشنواره تابستان سال آینده به میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی گیالن برگزار خواهد شد.
بیست و سومین دوره جشنواره قرآن و عترت
دانشگاهیان وزارت بهداشت ،با شروع ثبت نام برای حضور
در این جشنواره وارد فاز اجرایی خود شده است .قبل از
شروع ثبت نام ،آیین نامه این دوره از جشنواره در نیمه
اول دی ماه به تمامی واحدهای دانشگاهی وزارت بهداشت
ابالغ شد تا با جشنواره دوره بیست و سوم بیش از پیش
آشناشوند.
بر اساس آنچه که در آیین نامه دوره بیست و سوم
دانشگاهیان وزارت بهداشت آمده است ،در دوره بیست و
سوم در دو مرحله دانشگاهی و سراسری برگزار میشود و
ویژه کارکنان ،اساتید و دانشجویان این وزارتخانه است که
از بین آنها اساتید و دانشجویان برگزیده به جشنواره ملی
در سال  ۹۷راه خواهند یافت.
کد خبر51125

در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

چهارمیننشستانتقالتجربیاتپژوهشگرانمرکزپژوهشهایعلمی
دانشجویان برگزار می شود
مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،جلساتی با موضوع انتقال تجربیات
پژوهشگران این مرکز با دانشجویان عالقه مند به پژوهش
در زمینه های مختلف را برگزار می کند.
به گزارش مفدا تهران ،جلسه چهارم از سلسله
جلسات انتقال تجربیات پژوهشگران مرکز پژوهشهای
علمی دانشجویان روز سه شنبه  ۲۸فروردین ماه  ۹۷از
ساعت  ۱۷تا  ۱۹در آمفی تئاتر مرکز رشد استعدادهای
درخشان دانشگاه تهران برگزار میشود.
این جلسات با هدف آشنایی دانشجویان جدیدالورود
و دانشجویانی که میخواهند پا در عرصه پژوهش و
مقاالت علمی بگذارند ،برنامهریزی شده و در جلسه چهارم
فرزانه رحمانی (برگزیده بخش آموزشی دومین و بخش
پژوهشی چهارمین دوره جشنواره دانشجویی ابن سینا در
سال های  ۱۳۹۴و  )۱۳۹۶و مانی بیگی از پژوهشگران
مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان حضور داشته و هر
کدام در مدت زمانی مشخص آماده پاسخگویی ،راهنمایی

و انتقال تجربیات به شرکت کنندگان هستند.
گفتنی است؛ این جلسات در زمینههای مختلف
علمی و با حضور دانشجویان پژوهشگر موفق به طور
مستمر برگزار و زمان و مکان آن به اطالع همگان خواهد
رسید.
عالقه مندان برای ثبت نام میتوانند به مرکز
پژوهشهای علمی دانشجویان به نشانی بلوار کشاورز،
خیابان وصال ،تقاطع خیابان ایتالیا ،پالک  ۵۶مراجعه
کنند.
کد خبر50672

ستادی
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معاونفرهنگیودانشجوییوزیربهداشت:

از  ۱۳تا  ۲۰اردیبهشت ماه؛

پردیستئاترتهران میزباننهمین
جشنوارهبینالمللیسیمرغشد

سالمت و امنیت انسانها در جامعه متاثر از مسائل فرهنگی است

ادامه از صفحه1

نسبت به این حوزه بخصوص در سطح دانشگاه توجه کرد.
وی با بیان این مطلب افزود :دانشگاه محلی برای بیان
تفکرات و اندیشهها است ،از این رو اگر اجازه صحبت و بیان
نظرات به کسی داده نشود ،سبب دینگریزی و دینستیزی
بیشتر میشود که از این بابت باید فضا و بسترهای بیشتری را
درمحیطهایدانشگاهیبرایبیانعقایدمختلفطیفهای
دانشجوییفراهمکرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه موضوع فرهنگ در
جامعه بویژه در فضاهای دانشگاهی مورد غفلت و مظلوم واقع
شده است ،خاطرنشان کرد :مظلومیت حوزه فرهنگی در این
است که همه انسانها در کشور احساس میکنند در این
حوزه صاحب نظر هستند و در حوزه فرهنگ هر کسی به
خودش حق دخالت میدهد ،از این رو کار ما در جامعه
بخصوص در فضاهای دانشگاهی سخت است چون هر کسی
شاید خود را در این حوزه صاحب نظر بداند.
فراهانی خاطرنشان کرد :اگر در فضاهای دانشگاهی
بتوانیم تعامل و رابطه دو سویه و خوبی با دانشجویان ایجاد
کنیم و رفتارمان پدرانه و دلسوزانه باشد قطعا قفل بسیاری
از مشکالت در دانشگاه باز میشود.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اظهار
کرد :اگر ما در محیطهای دانشگاهی فرصت تفکر ،تعقل
و اندیشیدن را به دانشجویان ندهیم قطعا با مشکالت و
آسیبهای زیادی مواجه میشویم .به همین دلیل باید برای
تربیت دانشجویان خردورز و اندیشه گرا در دانشگاه از هیچ
کوششیدریغنکنیم.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره

به اینکه هر چقدر در مسیر توسعه فعالیتهای فرهنگی
در محیط دانشگاه گام برداریم ،کم است ،گفت :دولت و
وزارتخانه بودجههای مختلفی در اختیار دانشگاهها قرار
میدهد اما به هرحال باید همان قدر که برای انجام طرحهای
عمرانی در حوزههای سالمت و آموزش هزینه کنیم برای
فعالیتهای فرهنگی که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است نیز سرمایهگذاریکنیم.
فراهانی با تأکید بر اینکه موضوع که نباید بودجه
فرهنگی را صرف دیگر اقدامات غیرفرهنگی کرد ،افزود:
در برخی از دانشگاهها تصمیماتی در هیات امنا گرفته شده
که بار مالی زیادی برای دانشگاه ایجاد میکند و براساس
این تصمیمها ،مسؤوالن مجبور میشوند از محلهای دیگر
از جمله بودجه فرهنگی هزینه کنند که این موضوع به
فعالیتهایفرهنگیدانشگاهلطمهمیزند.
وی با بیان اینکه برخی از دانشجویان داوطلبانه به
فعالیتهای دانشجویی گرایش و رغبت دارند ،خاطرنشان
کرد :متاسفانه انگیزه بسیاری از دانشجویان در محیطهای
دانشجویی به واسطه دریافت کار دانشجویی مضاعف شده
است این در حالی است که باید یک دانشجو به صورت
خودجوش و فارغ از بحث کار دانشجویی مبادرت به
فعالیتهایمختلفدرفضاهایدانشگاهیکند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به
بازدید از تعداد زیادی از دانشگاههای علوم پزشکی از مهرماه
سال گذشته تاکنون گفت :قطعا این سفرها کمک میکند
که با شناخت بهتر و با استفاده از تجارب سایر دانشگاهها در
راستای حل مشکالت اقدام کنیم.
کدخبر50792

پردیس تئاتر تهران برای دومین سال متوالی از  ۱۳تا ۲۰
اردیبهشتماهمیزباننهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغشد.
به گزارش مفدا ،پردیس تئاتر تهران از  ۱۳تا ۲۰
اردیبهشت ماه میزبان نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ
شد .اجرای تئاتر و موسیقی برگزیدگان ،نمایش آثار در بخش
فیلم ،برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی
با حضور هنرمندان ،جامعه پزشکی و اهالی رسانه و برپایی
نمایشگاه آثار و محصوالت فرهنگی از جمله برنامههای نهمین
جشنوارهبینالمللیسیمرغاست.
پردیس تئاتر بزرگترین مجموعه تئاتری ایران دارای سالن
اصلی با گنجایش یک هزار نفر قابلیت برگزاری تئاتر و اجرای
موسیقی را دارد .این مرکز دارای  ۵سالن نمایش تخصصی
تئاتر ،سالن سینما ،نگارخانه و سالنهای کارگاهی است.
شایان ذکر است؛ فعاالن حوزه های مختلف فرهنگی و
هنری ،هنرمندان ،جامعه پزشکی ،اهالی رسانه ،دانشجویان و
توسط اداره مشاره علوم پزشکی اردبیل؛
عالقمندان از  ۱۳تا  ۲۰اردیبهشت ماه می توانند در پردیس
جلسه شورای تامین بهداشت روان دانشجویان
تئاترتهرانمیهمانجشنوارهسیمرغباشند.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد
سایت این جشنواره به نشانی  www.festivalf.irمراجعه کنند.
جلسه شورای تامین بهداشت روان دانشجویان دانشگاه
جشنواره بین المللی سیمرغ که نامش برگرفته از سیمرغ
افسانهای در ادبیات ایران به عنوان مرغ درمانگر و نماد جدید علوم پزشکی اردبیل با حضور اعضاء شورا در سالن جلسات
جامعه پزشکی است در پنج بخش تئاتر ،فیلم ،ادبی،هنرهای دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش مفدا اردبیل ،جلسه شورای تامین بهداشت
تجسمی و موسیقی به دبیری امیر لـلهگانی اردیبهشتماه
 ۱۳۹۷در شهر تهران برگزار خواهد شد .کد خبر 50826روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور اعضاء
شورا در سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
این جلسه با حضور رئیس محترم دانشگاه علوم
ادامه از صفحه1
بخش آزاد  /ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی اردبیل  ،معاون محترم دانشجویی و فرهنگی ،
مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور
فرشته ای با کفش های اسکیت اثر احمد آرام از دانشگاه دانشگاه ، ، ،رئیس اداره مشاوره و سالمت روان دانشجوئی و
مدیر محترم امور دانشجویی و روسای محترم دانشکده هها جدیدالورود سال  ۹۶به صورت رشته به رشته به حضار ارائه
علومپزشکیبوشهر
کرد.
اُتیسم اثر حسن ترقی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.
امیری با اشاره به اهمیت موضوع سالمت روان
ادر ابتدای این نشست دکتر بهروز دادخواه معاون
بلیط یکسفره اثر مجید
فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی اردبیل با ابراز خرسندی دانشجویان ،به ویژه دانشجویان جدیدالورودگفت :الزم است
سرنی زاده از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
از نتایج چشمگیر فعالیت و اقدامات اداره مشاوره و سالمت مشکالت دانشجویان به صورت جدی مورد توجه و پیگیری
جشنواره بین المللی سیمرغ که نامش برگرفته از سیمرغ
روان دانشجویی دانشگاه در زمینه ارائه خدمات روانشناختی قرار بگیرد و این موضوع توجه بیش از پیش اعضای شورا را
افسانهای در ادبیات ایران به عنوان مرغ درمانگر و نماد جدید
و حمایتی به دانشجویان از عوامل اداره مشاوره قدردانی نمود .میطلبد.
جامعه پزشکی است در پنج بخش تئاتر ،فیلم ،ادبی،هنرهای
در پایان دکتر اخوان رئیس محترم دانشگاه به مقوله
همچنین در ادامه کارشناس اداره مشاوره و سالمت
تجسمی و موسیقی به دبیری امیر لـلهگانی و دبیری تخصصی
افت تحصیلی و راههای مقابله با این مسئله پرداخته و به
حسین پارسایی ،بهار ۱۳۹۷در شهر تهران برگزار خواهد شد .روان به ارائه گزارش عملکرد اداره مشاوره پرداخت.
پس از ارائه گزارش عملکرد ،محمد امیری رئیس اداره توجه وهمکاری بیش از پیش دانشکدهها با اداره مشاوره و
کد خبر51032
مشاوره شرح مفصلی از پایش سالمت روان دانشجویان سالمت روان در این خصوص تاکید نمودند.
کد خبر50752

گزارش خدمات پزشکی گروههای جهادی
علوم پزشکی قزوین در منطقه محروم
روستای زهآباد

امسال هم همچون سالهای گذشته تیم ارزیابی بسیج
دانشجویی با بررسی چند منطقه محروم استان و بازدید میدانی
از این مناطق در نهایت با مشورت معاونت بهداشت دانشگاه از
میان این مناطق ،منطقه طارم به محوریت روستای زه آباد را
انتخاب کرد تا در آنجا فعالیت جهادی انجام شود.
به گزارش مفدا قزوین ،تیم پیش قراول بسیج دانشجویی
در تاریخ  ۲۸اسفندماه  ۹۶عازم روستای زه آباد شد تا عالوه
بر برپایی درمانگاه مرکزی با حضور در روستاهای مجاور به
مردم شریف این منطقه در مورد خدمات اطالع رسانی کنند و
همچنین یک پایش اولیه از منطقه به عمل آورند تا در صورت
نیاز امکانات بیشتری به منطقه انتقال یابد.
بر اساس این گزارش ،بسیج دانشجویی در قالب دو گروه
جهادی«شکوفهسیب»متشکلازدانشجویانوفارغالتحصیالن
فعال جهادی خانم از تاریخ چهارم فرودین  ۹۷به منطقه اعزام
شدند و تا هفتم فروردین مشغول ارائه خدمات شدند.
گروه جهادی دوم با عنوان گروه «دانشجویان بدون مرز» از
تاریخ هفتم الی  ۱۱فروردین  ۹۷در منطقه حضور پیدا کردند و
خدمات پزشکی ،دندانپزشکی ،بهداشتی و آموزشی را به مردم
این مناطق ارائه دادند.
شایان ذکر است تعداد  ۴۰نفر خواهر و  ۳۵نفر برادر  ،و در
هر گروه  ۱۰دندان پزشک  ،یک نفر پزشک  ۱۰ ،نفر پرستاری
و پیراپزشکی و بقیه افراد هم از رشتههای مختلف در زمینه
فرهنگی و آموزش بهداشت حضور داشتند.
خدمات دندان پزشکی شامل ۴۰۰کار درمانی دندانپزشکی
شامل ترمیمهای زیبایی و ترمیم یک تا چند سطحی آملگام،
جرمگیری ،پارسیل ،پالپوتومی اطفال ،فلورایدتراپی ،کشیدن
دندانهای عفونی و غیر قابل نگهداری  ۱۶۰،ویزیت مامایی
به همراه نمونه پاپ اسمیر در صورت نیاز ،خدمات پزشکی
شامل  ۱۷۰ویزیت پزشک عمومی و متخصص قلب به همراه
گرفتن نوار قلب در صورت نیاز همراه با داروی رایگان  ،خدمات
پاراکلینیکی ۱۵۰عدد آزمایش قند خون و چربی خون ،خدمات
آموزش بهداشت شامل بهداشت دهان و دندان و همچنین تیم
فرهنگی که برگزاری مسابقات مختلف بین مردم روستا و جشن
های اعیاد رجب را برعهده داشتند ارائه گردید .
کد خبر50504
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بههمتکانونفرهنگی«پالکمهربانی»؛

درب بطریهای پالستیکی جهت کمک به کودکان ناتوان
و نیازمند جمع آوری میشود
کانون فرهنگی «پالک مهربانی» دانشگاه علوم
پزشکی شیراز با هدف کمک به نیازمندان اقدام به
جمعآوری دربهای پالستیکی بطری کرده است.
به گزارش مفدا شیراز ،کانون فرهنگی و دانشجویی
«پالک مهربانی» دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اقدامی
خیرخواهانه و با هدف کمک به کودکان توانیاب جسمی
و حرکتی در قالب طرحی ،اقدام به جمع آوری و هدایت
دربهای بطریهای پالستیکی کرده است.
در این حرکت خیرخواهانه ،دانشگاهیان علوم
پزشکی شیراز ،در ردههای کارکنان ،اساتید و دانشجویان
با جمع آوری درب بطریهای پالستیکی و تحویل آن
به اعضاء معرفی شده از سوی کانون پالک مهربانی در
حرکتی نیک اندیشانه و برای کمک به کودکان توانیاب
سهیمخواهندبود.
گفتنی است؛ اعضاء این کانون فرهنگی با هدایت
این دربهای بطری پالستیکی به مجاری تعیین شده،
در تهیه و خریداری ابزار و امکانات الزم جهت توانبخشی
کودکان کم توان حرکتی همکاری خواهند نمود.
عالقمندان به همکاری در این امر خیر ،می توانند

با شماره تلفن  ۰۹۱۷۲۹۳۸۸۶۴و یا آی دی تلگرامی @
 lotfi_a۲در تماس باشند.
معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز نیز ،به نوبه خود ،آمادگی خود را جهت
همکاری و مشارکت در این امر خیر اعالم کرده است.
کد خبر50449

بیاندیدگاههاینمایندگانتشکلهایدانشجوییدانشگاهعلومپزشکی
سمنان در حضور معاون وزیر بهداشت
در ادامه سفر یک روزه دکتر محمدرضا فراهانی معاون
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به سمنان ،صبح
سهشنبه  ۲۱فروردینماه نمایندگان تشکلهای اسالمی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حضور معاون وزیر بهداشت
به بیان مطالبات ،نیازها ،مشکالت حوزههای فعالیتهای
خودپرداختند.
به گزارش مفدا ،در ادامه سفر یک روزه معاون فرهنگی
ودانشجویی وزارت بهداشت به سمنان ،صبح امروز سه
شنبه  ۲۱فروردین ماه نمایندگان تشکلهای اسالمی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان(انجمن اسالمی دانشجویان و
بسیج دانشجویی دانشگاه) در حضور دکتر فراهانی به بیان
مطالبات ،نیازها وخواستههای حوزههای فعالیتهای خود
پرداختند.
درایننشستکهباحضورامیرللگانیمدیرکلفرهنگی
وزارت وزارت بهداشت و دیگر مدیران معاونت فرهنگی و
دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد ،در ابتدا نمایندگان و
اعضای انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن
ارایه گزارش عملکرد خود در حوزههای مربوطه ،به بیان
نقطه نظرات و تبادل نظر در خصوص وضعیت موجود و
ارایه راهکارها برای حل مشکالت پرداختند.
در این مراسم محمد شبیری دبیر انجمن اسالمی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان دقایقی به ارایه مسائل و
مشکالت در حوزه مسئولیت خود پرداخت.
بهنام علیزاده نماینده تشکل آرادان ،محمد شبیری

دبیر انجمن اسالمی ،یاشار صادقی دبیر کمیته سیاسی
انجمن اسالمی دانشگاه ،احمد رضا شریفی دبیر کمیته
امر به معروف انجمن اسالمی و سردبیر نشریه دانشگاهی
انجمن ،پریسا آسیابانی مسئول تشکیالت و پذیرش انجمن
اسالمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این نشست در
مجموع به مدت  ۴۵دقیقه مطالبات و نیازهای خود را با
دکتر فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
بیانکردند.
نظارت قبل از چاپ و کمبود کمبود بودجه برای
فعالیتهای مختلف و عدم مجوزهای الزم برای سخنرانی
دانشجویان در قالب مناظرات با موضوعات مختلف از جمله
مسائلی بود که اعضا و نمایندگان تشکل انجمن اسالمی
دانشگاه در حضور معاون وزیر مطرح کردند.
کد خبر50811
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مسئول گروه جهادی سفیران سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد؛

مشارکت دانشجویان در تامین هزینههای اردوی سفیران سالمت/
 ۲۰میلیون تومان مواد دندانپزشکی مصرف شده است
مسئول گروه جهادی سفیران سالمت گفت :هزینه
خدمات دندانپزشکی بسیار باالست اما گروه جهادی
سفیران سالمت این خدمات را به صورت رایگان به مردم
ارائه میدهد چراکه دانشجویان جهادگر نیز در تامین
هزینههای این اردو مشارکت دارند.
به گزارش مفدا قم ،محمدرضا استاد شریف طی
گفتو گویی با اشاره به فعالیتهای گروه جهادی
سفیران سالمت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
قم در روستای قمرود از توابع بخش مرکزی اظهار کرد:
فعالیتهای مختلف در حوزه طراحی و برنامهریزی را
از اسفندماه سال گذشته دنبال کردیم تا اینکه چهارم
فرودینماه نخستین تیم گروه جهادی سفیران سالمت
را برای فضاسازی و فراهمسازی زیرساختهای الزم
به روستای قمرود اعزام و فعالیت خود را به صورت
شبانهروزی آغاز کردیم.
وی اضافه کرد :از هفتم فرودینماه ارائه خدمات
مختلف دندانپزشکی از جمله ترمیم ،جرمگیری و
کشیدن دندان را آغاز کرده و برخی از بیماران که نیازمند
عمل خاصی باشند را به قم اعزام میکنیم تا به صورت
رایگان درمان شوند.
مسئول اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی قم به استقرار پنج یونیت دندانپزشکی و
دو کلینیک سیار در روستای قمرود اشاره کرد و گفت:
به دلیل نداشتن دستگاه رادیولوژی ،یکی از مجهزترین
کلینیکها را با  ۲۵۰میلیون تومان تجهیزات ،به اتاق
رادیولوژی اختصاص دادهایم.

وی از شرکت  ۶۰نفر در اردوی جهادی سفیران
سالمت یاد کرد و ادامه داد :هزینه خدمات دندانپزشکی
بسیار باالست اما گروه جهادی سفیران سالمت این
خدمات را به صورت رایگان به مردم ارائه میدهد چراکه
دانشجویان جهادگر نیز در تامین هزینههای این اردو
مشارکتدارند.
استاد شریف با بیان اینکه در اردوی جهادی سفیران
سالمت  ۲۰میلیون تومان مواد دندانپزشکی پزشکی
مصرف شده است ،اظهار کرد :جهادگران سفیران سالمت
چشمانتظار حمایت بیشتر مسؤوالن هستند و بازدید
مسئوالن از عملکرد جهادگران موجب دلگرمی بیشتر
دانشجویانمیشود.
مسئول اردوی جهادی سفیران سالمت با تاکید
بر اینکه استفاده از هفت یونیت در یک روستا در سطح
کشور کمنظیری است ،عنوان کرد :امیدواریم دانشجویان
برای یک بار هم که شده این اردوهای جهادی را تجربه
کنند.
کد خبر50101

اولین همایش فرشتگان سندرم داون با خبر خوبی
از سوی رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان اردبیل
توسط انجمن علمی پرستاری و کانون هالل احمر این
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.
به گزارش مفدا اردبیل ،اولین همایش سندرم داون
در استان اردبیل عصر دیروز با حضور رئیس دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل ،سازمان های مردم نهاد ،تنی چند
از اعضای شورای شهر اردبیل و خیرین سالمت استان
ومیهمانان ویژه ،دانشجویان ،خانوادهها و فرشتگان
ش بیمارستان امام خمینی
سندرم داون در سالن همای 
(ره) برگزار شد.
دکتر اخوان اکبری در ابتدای همایش با اشاره به
برگزاری این گونه گردهماییها گفت :در استان اردبیل
حدود  ۱۵۰نفر مبتال به سندروم داون هستند که نیاز
به توجه سازمانهای دولتی و مردم نهاد و خیرین بزرگوار
هستند و همانند سایر افراد جامعه می بایست از حمایت
های دولتی و بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد
برخوردارباشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد:
خوشبختانه در کشور بستر های خوبی درحمایت از
خانواده ها در ابعاد آموزشی و اجتماعی فراهم شده است
و میتوان با همکاری سایر ارگانهای دخیل و افراد خیر
موقعیتی را فراهم کرد تا فرشتگان پاک سندروم داون با
عواطف و احساسات پاک و خوش قلب بتوانند با دریافت
آموزشهای الزم وارد جامعه شده و افرادی اثر گذار باشند.
دکتر اخوان اکبری اظهار امیدواری کردوافزود:
دانشگاه در کنار سازمان های متولی آماده کمک های
حمایتی از جهت درمانی به این افراد و خانواده های
انهاست و تمام تالش خود را درجهت برخورداری این
افراد از حمایت های الزم رابعمل خواهدآورد .گفتنی
است این همایش برای اولین بار در استان و در دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل با همکاری معاونت دانشجویی و
فرهنگی ،کانون دانشجویی هالل احمر ،انجمن علمی
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ،برخی از ارگانهای
دولتی و سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت استان
برگزار شد.
کد خبر50875

خدمت به مناطق محروم و
فرهنگسازی امور خیریه ؛
هدف کانونهای جهادی دانشگاه
فعال امور جهادی علوم پزشکی بجنورد مطرح کرد:
خدمت به مناطق محروم و فرهنگ سازی امور خیریه  ،هدف
کانون فعالیت های جهادی دانشگاه و دانشکده دندانپزشکی
است.
به گزارش مفدا خراسان شمالی ،دبیر کانون فعالیتهای
جهادی دانشکده دندانپزشکی با تاکید بر این مطلب
گفت :اردوی جهادی دانشگاه به همت معاونت فرهنگی و
دانشجویی ،معاونت اجتماعی و معاونت بهداشتی ،با حضور
سه نفر دندانپزشک متخصص و عضو هیات علمی در روزهای
مختلف و با حضور چهار نفر دندانپزشک از ششم تا دهم
فروردین در پنج مرکز بهداشتی درمانی غالمان ،باغلق ،یکه
صعود ،کالته ابریشم و حصارچه از توابع شهرستان مرزی راز و
جرگالن جهت ارائه خدمات دندانپزشکی برگزار شد .
« گیلدا حسن آبادی»تصریح کرد  :این گروه تخصصی
به معاینه ،ترمیم ،فیشور سیالنت ،کشیدن و جرم گیری اقدام
نمود .
وی افزود :توزیع مسواک ،اهداء کتاب آموزش بهداشت
دهان و دندان به دانش آموزان و مراکز و فلوراید تراپی ،آموزش
صحیح مسواک زدن از دیگر خدمات این کانون بود.
وی خدمت به مناطق محروم و از همه مهمتر
فرهنگسازی اقدامات خیریه و ارتقای سطح توجه هر چه
بیشتر در منطقه راز و جرگالن به بهداشت دهان و دندان را از
اهداف این اقدام عنوان نمود.
کد خبر50263

اردوی جهادی نوروزی کانون هالل
توسط کانون هالل احمر وانجمن علمی پرستاری علوم پزشکی اردبیل؛
اولین همایش فرشتگان سندرم داون در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد احمر و بسیج دانشجویی علوم پزشکی
قزوین برگزار شد
به گزارش مفدا قزوین ،اردوی جهادی نوروزی با هدف
کمک به مناطق محروم و با همکاری کانون هالل احمر و
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در منطقه
طارم سفلی روستای زهآباد به مدت شش روز از تاریخ چهارم
فروردین تا دهم این ماه برگزار شد.
بر اساس این گزارش ،کانون هالل احمر دانشگاه در قالب
برگزاری مسابقه بین کودکان روستا  ۱۰۰قطعه اسباب بازی
بین این کودکان روستا توزیع کرد.
همچنین با توجه به اهمیت مبحث اطالع رسانی در
خصوص حوادث طبیعی و به منظور کاهش تلفات مالی و
جانی این کانون فرهنگی بروشورهایی در ارتباط با حوادث
طبیعی مانند:سیل ،زلزله ،آتش سوزی و کمکهای اولیه
توزیع و در خصوص موارد فوق به ساکنین این مناطق
توضیحاتی داده شد.
در ادامه فعاالن اردوی جهادی برای انجام فعالیت
جهادی دو چادر در روستا برای حضور مستقیم خانوادهها
برپا کردند و خدمات خود را که شامل خدمات بهداشتی و
کد خبر50327
درمانی بود ارائه دادند.

وداع با پیکر رئیس فقید دانشکده بهداشت
و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مراسم تشییع و وداع با پیکر دکتر فرامرز مجیدی از
متخصصینبهداشتورئیسفقیددانشکدهبهداشتوپیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد.
به گزارش مفدا زنجان ،مراسم تشییع و وداع با پیکر دکتر
فرامرز مجیدی از متخصصین بهداشت و رئیس فقید دانشکده
بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد با
حضور دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان و
حاجآقاشیرمحمدیمسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدر
دانشگاه ،صبح شنبه  ۱۸فروردینماه  ۹۷برگزار شد .در این مراسم
ضمن قرائت آیاتی چند از کالماهلل مجید و مدیحه سرائی؛ حاجآقا
شیرمحمدیمسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاه
به بیان ویژگیهای اخالقی و علمی مرحوم دکتر فرامرزمجیدی
پرداخت و غفران الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی از درگاه
خداوند متعال برای بازماندگان مسئلت نمود.
مدیران،کارکنان،دانشجویانواعضایهیأتعلمیواحدهای
تابعه دانشگاه پیکر زندهیاد دکتر فرامرزمجیدی در دانشکده
بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان راتشییع و
با پیکر وی وداع کردند.
الزم به ذکر است دکتر فرامرز مجیدی رئیس دانشکده
بهداشت وپیراپزشکی زنجان و مدیر آموزش بهداشت حرفهای روز
 17فروردین بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.
روابط عمومی معاونت فرهنگی واموردانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی زنجان یاد وخاطره این استاد فقید را گرامی داشته واز
درگاه خداوند منان برای آن مرحوم غفران وعلو درجات وبرای
بازماندگانصبروشکیباییمسئلتمینماید .کد خبر50551
سال نو و یک خبر خوب ورزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،یخچالهای آناپورنا را در نوردید
عضو هیات علمی و پزشک ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،با حضور در ارتفاعات  ۱۵۰۰متری منطقه جنگلی kimche
حرکت خود را آغاز و با عبور از تنگهها و رودخانههای بسیار سرد ،با
طی حدود  ۱۲۰کیلومتر موفق شد تا خود را به منطقه base camp
ماچاپوچرهبرساند.
به گزارش مفدا شیراز ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،اقدام به صعود به چند نقطه در رشته کوه های
آناپورنا در کشور نپال کرد.
دکتر سید علی اصالحی ،عضو هئیت علمی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،موفق شد با عبور از مناطق جنگلی صعب العبور
و گذرگاههای خطرناکترین رشته کوه جهان به دو نقطه base
 campصعود نماید.
این پزشک ورزشکار ،با حضور در ارتفاعات  ۱۵۰۰متری
منطقه جنگلی  kimcheحرکت خود را آغاز و با عبور از تنگهها و
رودخانههای بسیار سرد ،با طی حدود  ۱۲۰کیلومتر ،طی مدت ۵
روز موفق شد تا خود را به  base campمنطقه ماچاپوچره برساند.
آناپورنا از مجموعه کوههای هیمالیا بوده که در بین کوهنوردان
به خطرناکترین قله جهان مشهور است.
کد خبر50600

دانشگاهی
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هفته نامه خبری و اطالعرسانی مفدا
سال چهارم ،شماره هفتادو هشتم 26،فروردین 1396

2018 April 15
به مناسبت هفته سالمت برگزار شد؛

کانون فرهنگی «الست» علوم پزشکی قزوین
طرح «یک سیب» را برگزار کرد

کانون فرهنگی «الست» علوم پزشکی قزوین طرح
«یک سیب ،یک گاز ،سالمتی» را به مناسبت هفته
سالمت برگزار کرد .
به گزارش مفدا قزوین ،کانون فرهنگی ،خیریه و
کمپین ضد سرطان «الست» به مناسبت هفته سالمت،
تعداد  185عدد سیب تمیز و سالم  ،با شعار(یک سیب،
یکگازسالمتی)،مقابلساختمانسلف،بیندانشجویان
توزیعکردند.
ی پژوهشی
بررسی موسسها 

این برنامه بر اساس
ن
که نشا 
گ فرانسه طراحی شده است 
در استراسبور 
ت ک ه از
ی اکسیدانی اسـ 
ی مـواد آنت 
میدهد ،سیب ،حاو 
هایی
سرطانیجلوگیریمیکندوسلول 

های
رشـدسلول 
ن میبرد.
ن دارند،از بی 
را ک ه اسـتعداد سرطانی شد 
بدن
ت از 
ی محافظ 
ن توصی ه میکنند ،بـرا 
دانشمندا 
ب مصرفشود.
در برابر سـرطان روده  ،روزانهدو عدد سی 

همچنین محققان دانشگاه کورنل در نیویورک،
دریافتهاند که خوردن  ۱۰۰گرم سیب در روز ،خواص
آنتی اکسیدانهای برای بدن تامین میکند که معادل
خوردن  ۱۵۰۰میلیگرم ویتامین  Cاست.
این برنامه با استقبال بی نظیر کارکنان،کارمندان،
اساتید و دانشجویان مواجه شد.
کد خبر50801

کانون «سفیران خدمت و جهاد» علوم پزشکی رفسنجان
اردوی جهادی را در روستای قاسمآباد برگزار کرد
کانون جهادی «سفیران خدمت و جهاد» اردوی
جهادی را در مناطق محروم شهرستان رودبار جنوب
روستای قاسم آباد برگزار کرد.
به گزارش مفدا رفسنجان ،به همت کانون جهادی
«سفیران خدمت و جهاد» (گروه جهادی شهید ثقفی)
و با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان ،اردوی جهادی هفت روزه در روستای
«قاسم آباد» شهرستان رودبار جنوب با حضور تعدادی
از دانشجویان جهادگر در بخشهای مختلف درمانی،
عمرانی ،مامایی ،دندانپزشکی و فرهنگی برگزار شد و اهالی
روستا خدمات جهادی دریافت کردند.
قابل ذکر است در این اردو که از روز  ۱۰الی ۱۷
فروردین ماه ادامه داشت خدمات گوناگونی به شرح ذیل
ارائه گردید:
تیمعمرانی:
دیوار کشی حیاط یک منزل مسکونی
اجرای سقف تیرچه بلوک وبتون ریزی برای یک
منزلمسکونی
رنگ آمیزی و تعویض شیشه های مدرسه
رنگ آمیزی در مسجد
تیمدندانپزشکی:
ویزیت۷۰۰نفر
۱۱۷موردفیشورسیالنت
۸۷مورد ترمیم شامل ۴۷مورد ترمیم آمالگام
و۴۰مورد ترمیم کامپوزیت وPRR
۱۲۶مورد extraction
انجام وارنیش فلوراید برای  ۴۰دانش آموز

تیم هوم ویزیت:
ویزیت خانه به خانه روستاهای قاسم آباد،فیروز
آباد،تلمبههفتوهشت
توزیع دارو بین اهالی روستا
ارجاع بیماران نیازمند به مرکز استان جهت درمان
ویزیت ۱۶۰نفر از اهالی روستای قاسم آباد و ۸۰نفر از
اهالی روستای نهضت آباد توسط پزشک عمومی
خدماتتخصصی:
ویزیت۱۲۷نفر توسط متخصص زنان
ویزیت۷۸نفر توسط متخصص داخلی و جراحی
انجام ختنه برای۱۸۷نفر
تیمفرهنگی:
آموزش نقاشی و رنگ آمیزی و احکام برای گروه
خردسال
آموزش طراحی و نقاشی و ساخت دستبند و پخت
کیک و کارهای هنری برای گروه نوجوان و جوان
ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و کنکور برای جوانان
ارائه خدمات مشاوره در مسائل خانواده و اخالقی و
اجتماعی و ...برای بزرگساالن
کد خبر50615

2018 April 15

دانشجوینمونهکشوری:

مهمترین عامل موفقیت من کار تیمی
بوده است /زندگی چند بعدی باعث
پویایی و سرزندگی میشود

حمیدرضا صادقی گندمانی دانشجوی نمونه از دانشگاه
علوم پزشکی کاشان رمز موفقیت خود را کار تیمی میداند و
میگوید :کار تیمی باعث شده بتوانم در فعالیتهای مختلف
حضور یابم و به جنبههای مختلفی از زندگی بپردازم .اگر
دانشجو بخواهد در زندگی تک بعدی باشد دچار روزمرگی،
خستگی و تکرار میشود .حضور در کارها و فعالیتهای
مختلف باعث پویایی و سرزندگی میشود و از طرفی باعث
میشود دانشجو از دوران تحصیل خود لذت ببرد.
حمیدرضا صادقی گندمانی دانشجوی نمونه کشوری
در بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه و دانشجوی
سال چهارم دکتری تخصصی آموزش پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی کاشان است .او مقطع کارشناسی خود را در
دانشگاهعلومپزشکیشهرکرددردانشکدهپرستاریبروجن
و دوره ارشد را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذراند.
این پژوهشگر جوان در گفتگویی صمیمانه با مفدا

درباره نحوه برنامهریزی برای زندگی و تحصیل خود سخن
گفته که در ادامه میخوانیم:
لطفا درباره سوابق علمی و پژوهشی خود کمی توضیح
دهید؟
در هر سه مقطع تحصیلی در دانشگاه جزو دانشجویان
استعداد درخشان بودم .در هجدهمین جشنواره آموزشی
شهید مطهری مقام شایسته تقدیر کشوری ،در هشتمین
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی مقام چهارم کشوری
(شایسته کشوری) را کسب کردم و در ضمن مدرس بخش
جانبی المپیاد و همچنین دبیر علمی کنگره پژوهشی سالیانه
دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز بودم.
از جمله فعالیتهای علمی و پژوهشیام میتوانم به

رتبهاولحیطهاستداللبالینیالمپیادعلمیعلومپزشکی :به سختیهای کار بالینی و کلینیکی هم به عنوان یک آموزش
دانشجویان به سختیهای کار بالینی و نگاه کنند .مریض هم یک کتابخانه و پر از درس است و اتفاقا
درس مفیدتری هم هست ،چیزی که در کتاب میخوانیم از
کلینیکی به عنوان یک آموزش
ذهنمان میرود ولی مریضها از یادمان نمیروند و نشانهای
که در یک مریض میبینیم و تشخیصی که میدهیم همیشه
نگاهکنند
در ذهن میماند.
سجاداحمدیبرگزیدهنهمینالمپیادعلمیدانشجویان
علوم پزشکی کشور است که در حیطه استدالل بالینی موفق
به دریافت مدال طالی کشوری در بخش انفرادی شده است.
این دانشجوی ترم  13پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
در گفتگویی با مفدا درباره این حیطه مهم از المپیاد و اهمیت
آن توضیحاتی ارائه داده که میخوانید.
احمدی با اشاره به اینکه در بین حیطههای مختلف
دارنده مدال طالی المپیاد علمی علوم پزشکی به المپیاد حیطه استدالل بالینی بیشترین ارتباط را با رشته
دانشجویان توصیه کرد :توصیه من این است که دانشجویان پزشکی دارد ،اظهار داشت :حیطه استدالل بالینی به مسایل
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هفته نامه خبری و اطالعرسانی مفدا
سال چهارم ،شماره هفتادو هشتم 26،فروردین 1396

مواردی از قبیل پژوهشگر برجسته کشوری در سال ،۱۳۹۵
ثبت دو اختراع در زمینه تجهیزات پزشکی و گیاهان داروئی
در اداره مالکیت صنعتی و ثبت اختراع و انتشار بیش از سی
مقال ه علمی در ژورنالها و کنفرانسهای نمایه شده در  ISIو
 Pubmedاشاره کنم .همچنین مجری و همکار بیش از  ۵طرح
تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی کاشان و  ۶طرح در
سایر دانشگاهها بودهام ،تالیف و ترجمه بیش از  ۱۰کتاب در
زمینه آموزش پرستاری نیز از دیگر فعالیتهایی است که به
آن پرداختهام.
شما چگونه برای وقت خود برنامهریزی میکنید که
توانستهایدبهجنبههایمختلفآموزشی،پژوهشیوفرهنگی
به بهترین نحو ممکن بپردازید؟
مهمترین مساله این است که برنامهریزی درستی داشته
باشیم که بتوانیم همزمان در حوزههای آموزشی ،پژوهشی و
فرهنگی فعالیت کنیم .من در هر کدام از مقاطع تحصیلی
خود فعالیتهای مختلفی داشتهام .در طول روز زمانی را به کار
پژوهشی و زمانی را هم به کار فرهنگی میپرداختم ،تابستانها
در اردوهای جهادی بسیج و راهیان نور شرکت میکردم تا
تداخلی با کارهای آموزشی و پژوهشیام نداشته باشد.
برای مطاله ادامه مصاحبه به کد50056سایت مفدا مراجعه کنید

مربوط به پزشکی میپردازد و درباره موضوعاتی است که
دانشجویان پزشکی در حین تحصیل آنها را میآموزند .در
این حیطه از سواالت حفظی فاصله گرفته میشود و مطالب
مفهومیتر که کمتر در امتحانهای دانشگاهها و وزارتخانه،
به آنها پرداخته میشود ،مورد سوال قرار میگیرند .در این
حیطه شرایطی برقرار میشود که گویی با بیمار واقعی
روبرو هستیم و باید ذهنمان را آنقدر باز کنیم که بتوانیم
تشخیصهای مختلفی بدهیم؛ یک جانبه نگری که در
امتحانهای دیگر وجود دارد در المپیاد مطرح نیست.
وی با اشاره به ضرورت تسلط دانشجویان رشته پزشکی
به حیطه استدالل بالینی گفت :مریضهای واقعی آن گونه
که تستها مطرح میکنند ،نیستند .در تست یک مریض
شسته رفته و آماده را به داوطلب ارائه میکنند و او باید بین
چهار گزینه یکی را انتخاب کند و نیازی به برخورد با مریض
و تجربه و استدالل خاصی ندارد.

برای مطالعه ادامه مصاحبه به کد50542سایت مفدا مراجعه کنید

