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بزرگداشت مقام استاد یلدا وانتشار ويژگي هاي اخالقي ایشان،
توجه دانشجويان را به حفظ شأن مقام اساتيد جلب خواهد كرد
دکتــر بهــادری رئیــس دفترارتبــاط بــا دانــش آموختــگان در آســتانه
برگــزاری ششــمین کنگــره بیــن المللــی تــازه تریــن دســتاوردهای
پژوهــش در دانــش پزشــکی از اســتادان دانشــگاه بــه عنــوان غنــی
تریــن ســرمایه دانشــگاه یــاد کــرد و گفت:اســاتيد اصلــي تريــن
ســرمايه هــاي دانشــگاه محســوب ميشــوند و دانشــگاه بــا وجــود آنــان
اســت كــه هويــت آموزشــي و پژوهشــي خــود را بــه دســت آورده و
ارتقــاء مــي يابــد و از ايــن جهــت اســت كــه دانشــگاه اســتفاده هــر
چــه بيشــتر از مقــام علمــي ،اخالقــي و تجربيــات ايــن ســرمايه هــاي
ارزشــمند را از توفيقــات خــود بــر شــمرده و از بيــن بــردن موانــع ايــن
بهــره منــدي را جــزء وظايــف خــود مــي دانــد.
وی بــا تاکیــد بــر برقــراري ارتبــاط مســتمر بــا اســتادان برجســته و
پیشکســوت همچــون دکتــر یلــدا خاطــر نشــان کــرد ،بــه واســطه
برقــراری ارتبــاط و تقديــر از مقــام شــامخ آنــان اســت کــه مــي
توانيــم بــه حفــظ تجربيــات كســب شــده توســط آنهــا و انتقــال بــه
نســل هــاي ديگــر كمــك نماييــم
دکتــر بهــادری بــا اشــاره بــه نقــش اســتادان در تربيــت دانشــجویان
یــادآور شــد ،هرگونــه تــاش جــدي در جهــت تجليــل از مقــام
اســتادانی همچــون دکتــر یلــدا و انتشــار ويژگــي هــاي اخالقــي و
تجربيــات گرانقــدر آنــان ،توجــه دانشــجويان را بــه حفــظ شــأن مقــام
اســاتيد جلــب خواهــد كــرد.
رئیــس دفتــر ارتبــاط بــا دانــش آموختــگان افــزود :طبــق برنامــه ريــزي
هــاي بــه عمــل آمــده در دفتــر ارتبــاط با دانــش آموختــگان دانشــگاه،
ايــن دفتــر درصــدد برقــراري ارتبــاط مســتمر بــا دانــش آموختــگان
دانشــگاه خواهــد بــود و برگــزاري كنگــره هــاي علمي و بزرگداشــت
مقــام اســاتيد پيشكســوت،فرصت مناســبي اســت بــراي اينكــه بتوانيــم
امــكان بهــره منــدي دوبــاره از وجــود ايشــان را در دانشــگاه محقــق
نمایيــم.

وی نامگــذاري يــك بنيــاد علمــي بــه نــام يكــي از اســاتيد پرافتخــار و
مانــدگار دانشــگاه را زمینــه ســاز برقــراری ارتبــاط و همــکاری هــاي
علمــي و آموزشــي بيــن دانشــمندان داخــل و خــارج عنــوان کــرد و
افــزود :دفتــر ارتبــاط بــا دانــش آموختــگان ســعی دارد بــا همــکاری
بنيادهــاي علمــي از وجــود و تجربههــاي ارزشــمند فرزانــگان
دانشــمندي كــه بــه افتخــار بازنشســتگي نايــل شــدهاند بــراي دانشــگاه
و فرزندانشــان كــه اكنــون بــه صــورت هيئــت علمــي و دانشــجويان
خدمتگــزار دانشــگاه ميباشــند ،بهــره ببــرد.
دکتــر بهــادری بزرگداشــت و تجليــل از اســاتيد دانشــگاه را کار
ارزشــمندي دانســت و افــزود :خوشــبختانه ایــن برنامــه در تاريــخ
پزشــكي کشــور توســعه پيــدا كــرده اســت و موجــب ايجــاد احســاس
آرامــش و احتــرام بــه اســاتيد گردیــده اســت و بــه همين منظور اســت
كــه كنگــره بيــن المللــي پزشــكي تــازه تريــن دســتاوردهاي پژوهــش
در دانــش پزشــكي بــه ميزبانــي دفتــر ارتبــاط بــا دانــش آموختــگان
دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران و بنيــاد علمــي دكتــر عليرضــا يلــدا،
بــه منظــور بزرگداشــت مقــام اســتاد پيشكســوت دانشــگاه دكتــر يلــدا
برگــزار مــي شــود.
وی بــا تاکیــد بــر برگــزاری کنگــره هــای علمــی بــا مشــارکت
گــروه هــای علمــی خــارج از کشــور گفــت :دفتــر ارتبــاط بــا
دانــش آموختــگان دانشــگاه عــاوه بــر وظيفــهي هماهنگســازي
فعاليتهــاي علمــي و فرهنگــی بیــن دانشآموختــگان ،بــا ايجــاد
شــبكه ارتباطــي منظــم بيــن مؤسســات و آكادميهــاي علمــي
جهان،ســعی در زمینــه برقــراری همــکاری هــای علمــی و آموزشــی
بیشــتر و حرکت دانشــگاه در مســیر پيشــرفت داشــته و دارد و امیدوارم
بتوانــد بــا برنامــه هایــی کــه در پیــش دارد زمینــه ســاز موفقیــت هــای
روزافــزون دانشــگاه در تمامــی حيطــه هــاي علــوم پزشــكي باشــد.
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پـــدر طـــب عفونـــی ایـــران
بـــر جهـــل زدایـــی تاکیـــد دارد
به بهانه برگزاری کنگره بینالمللی تازهترین
دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی
ملکولی و بالینی که در تاریخ  26تا  29آبان
ماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
پای سخن استاد یلدا ،مینشینیم .چراکه این
کنگره به همت دفتر ارتباط با دانشآموختگان
و بنیاد علمی جهانی پروفسور علیرضا یلدا
برگزار میشود .بنیادی که در کشور آلمان
تأسیسشده و نام استاد یلدا را بر خود دارد.
استاد یلدا که به قول شاگردانش اسطوره
اخالق پزشکی است و در سخنان خود بر
فقرزدایی و جهل زدایی تأکید دارد ،ما را
در اتاق کار خود در گروه عفونی بیمارستان
امام پذیرفته و برایمان سخن میگوید .توجه
عالقهمندان را به این گفتگوی صمیمی جلب
میکنیم.

استاد یلدا کمی از دکتر رنجبر بگویید،
چگونه با ایشان آشنا شدید ؟
بنده اولین باری که با ایشان آشنا شدم مربوط
به میشود به زمانی که ایشان برای بستری
یک بیمار به هزینه خودش در بیمارستان
با بنده تماس گرفت و درخواست بستری
شدن ایشان را کرد .دکتر رنجبر انسان صادق
و معتقد است و در قسمتهای علمی خیلی
صریح است .بعد از ازدواجش میخواست
به ایران بیاید ولی با توجه به محدودیتهایی
که وجود دارد نتوانست به ایران بیاید .آنجا
امکانات خوبی برای تحقیقات وجود دارد
که ما این امکانات را در کشور کمتر داریم
و این مثل این میماند که پرندهای را در
قفس بگذاریم .من به ایشان گفتم شما اگر
آنجا باشید بهتر و بیشتر میتوانید به مردم
کشور خود خدمت کنید .دکتر رنجبر با

هزینه خودش آزمایشهای بیماران ما را انجام
میدهد .آدم فوقالعادهای است.
نظرتان راجع به این بنیاد علمی که
در آلمان به ریاست دکتر رنجبر
تشکیلشده چیست .چطور شد که اسم
شما را برای این بنیاد انتخاب کردند؟
این لطف و محبت زیاد دکتر رنجبر به من
است و البته نعمت بزرگی هم است .بدون
تعارف من لیاقت این را نداشتم و به ایشان هم
گفتم که اسم من را نگذارید ولی ایشان قبول
نکرد و این باعث افتخار من است .تا قبل از
آشنایی با دکتر رنجبر ،بنده از کسانی که در
آلمان و در رشته پزشکی بودند خاطره خوبی
نداشتم و میگفتند خیلی باسواد نیستند چراکه
بیشتر در کنفدراسیونها و حزبها بودند .ولی
در برخورد با دکتر رنجبر من دیدم ایشان
بهحق دانشمند است.
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در رشــته ایمــن شناســی یــا ایمنولــوژی کامــ ً
ا
وارد اســت چــون خــودش دوســت دار علــم بــوده
و فهمیــده اســت ،خیلــی خــوب میتوانــد مطالــب
دربــاره ایمــن شناســی را بــه دیگــران منتقــل کنــد.
خیلــی هــم دوســت دارد زیربنــای ایــن تشــکیل
بنیــاد بــرای ایــران باشــد و قلبــش بــرای ایــران
میتپــد و دلــش میخواهــد پزشــکان آنجــا بیاینــد
و مــا از دانــش آنهــا اســتفاده کنیــم .ایــن بنیادهــا
اصــوالً وقتــی تشــکیل میشــود بــا کمکهــای
مردمــی روبــرو میشــود .اآلن بســیاری از بنیادهــا
اصــل فقرزدایــی و جهــل زدایــی را مهمتــر از
همهچیــز میداننــد چــون میگوینــد «بدانیــم تــا
بمانیــم» و هرچقــدر هــم کــه تعــداد افــراد جاهــل
در جامعــه زیــاد باشــد آن جوامــع پــس رفــت
دارنــد و پیشــرفت ندارنــد .موالنــا میگویــد
«بزرگتریــن گناهــان یــا نواقــص جهــل اســت و
بزرگتریــن نعمتهــا دانایــی اســت» .ایــن اســت
کــه آنهــا اینطــور فکــر کردنــد کــه بنیادهــا را
تشــکیل دهنــد تــا جهــل جوامــع را کــم کننــد
و فقــر هــم مســئلهای اســت کــه حتــی بعضــی
افــراد میگوینــد جهــل در زمینــه فقــر اســت و
اگــر بســتر جامعــه ازنظــر اقتصــادی خــوب باشــد
جهــل کمتــر میشــود ،بچههــا بیشــتر بــه مدرســه
میرونــد ،بهتــر درس میخواننــد ، ،تغذیــه
مناســبتری دارنــد ،سالمتشــان بهتــر اســت.
آقــای دکتــر رنجبــر باهــدف اشــاعه علــم و دانــش
آن بنیــاد علمــی را در آنجــا تأســیس کــرد .خوبــی
اینطــور رفتوآمدهــا بــه ایــران ایــن اســت کــه
مرزهایــی کــه بــه دالیــل سیاســی تعیینشــده و
انســانها را از هــم جــدا کــرده از بیــن مــیرود.
آقــای دکتــر نظرتــان در خصــوص
تأســیس چنیــن بنیادهــای علمــی
در داخــل کشــور چیســت؟ آیــا در
دانشــگاه نیــز زمینــه بــرای ایجــاد چنیــن
بنیادهایــی وجــود دارد؟
تأســیس بنیــاد علمــی در داخــل کشــور و دانشــگاه
فکــر خیلــی خوبــی اســت .وقتــی سروســامان
علمــی در مملکــت خــوب اســت ،ایــن پارامترهــا
و تشــکیل بنیادهــا هــم مطــرح میشــود ،وقتــی
یــک فرهنــگ معنــوی در جامعــه حکمفرمــا شــود
اینهــا خــود را نشــان میدهنــد .پرمخاطرهتریــن
کارهــا دســت زدن بــه کارهایــی اســت کــه
امکاناتــش را نداشــته باشــیم .بــرای تشــکیل
ایــن بنیادهــا امکاناتــی الزم اســت .ولــی حــرف
شــما درســت اســت بایــد از جایــی شــروع شــود.
اینکــه مــا صبــر کنیــم همــه شــرایط فراهــم شــود
کاری انجــام دهیــم آن شــرایط پیــدا نمیشــود و
فکــر ایــده آلیســتی اســت ولــی اگــر مــا شــروع
کنیــم ،کمکــم دیگــران نیــز بــه جمــع مــا خواهنــد

پیوســت .همــه جــای دنیــا هــم همینطــور اســت.
مثــ ً
ا بنیــاد جــان هاپکینــز کــه اینقــدر عظمــت
دارد و مشــهور اســت در گزارشــی کــه توســط
یکــی از پزشــکان مطرحشــده ،آمــده بــود :اول
کــه مــا تصمیــم بــه ایــن کار گرفتیــم ،چنــد تــا
دکتــر بودیــم و دورهــم جمــع شــدیم و هرکــدام
چیــزی خریدیــم .کمکــم خیریــن متوجــه شــدند
کــه چنیــن جایی اســت کــه کار علمــی و فرهنگی
میکنــد و بــه جمــع مــا پیوســتند و بــا ایــن مرحلــه
از امکانــات و توانمندیهــای رســیدیم.
مــن فکــر میکنــم دانشآموختــگان و خصوص ـاً
پزشــکانی کــه وضــع مالــی خوبــی دارنــد
میتواننــد در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد .البتــه
بــرای ایــن کار نیــاز بــه فرهنگســازی اســت و
بــرای فرهنگســازی بایــد تبلیغاتــی در ایــن زمینــه
صــورت بگیــرد .مــا در ســطح دانشآموختــگان
دانشــگاه افــراد توانمنــد هــم ازنظــر علمــی و هــم
ازنظــر مالــی داریــم کــه میتواننــد دانشــگاه و
دیگــر دانشآموختــگان را در ایــن خصــوص
حمایــت کننــد و اگــر بتوانیــم ایــن طــرز فکــر را
در دانشــکدهها و دانشــگاه حاکــم کنیــم جــای
پیشــرفت بســیاری خواهــد بــود.
اســتاد بــه نظــر شــما چگونــه میتــوان
افــراد را بــرای همــکاری بــا دانشــگاه
از طریــق بنیادهــای علمــی عالقهمنــد
کــرد؟
ببینیــد شــروع هــر کاری ســخت اســت .در ابتــدای
راه شــاید یــک ســری مشــکالتی وجــود داشــته
باشــد ولــی کســانی هســتند کــه بــه کار صحیــح
ایماندارنــد .همیــن فرهنــگ ایجــاد رابطــه
را اگــر بتوانیــم از اوایــل کار یعنــی همــان اول
کــه دانشــجویان در دانشــکده پزشــکی مشــغول
میشــوند بــدون روابــط سیاســی داشــته باشــیم،
کار بزرگــی کردهایــم .دانشــجویان بایــد بداننــد
مملکــت مــال خودشــان اســت ،اینهــا باغبــان
هســتند و باغبــان فکــر نمیکنــد صاحــب بــاغ چــه
کســی اســت ،آنهــا اگر بــا ایــن فرهنــگ پرورش
پیــدا کننــد حتــی اگــر مدتــی از ایــران برونــد نیــز
دلشــان و خاطراتشــان اینجاســت .وطــن جایــی
اســت کــه همــه خاطــره دارنــد و بزرگتریــن
خاطرههــا و باقیماندهتریــن خاطرههــا کــه
ذهنیــت انســانی را تشــکیل میدهنــد همیــن
دوره جوانــی و نوجوانــی اســت .آنهــا هرکجــا
کــه باشــند انســان هســتند ،دانشــجو هســتند و
دانشپــرور و بایــد دانــش خــود را بــه دیگــران
نیــز انتقــال دهنــد و ایــن حداقلــی اســت کــه آنهــا
بایــد بــه مملکــت خودشــان میدهنــد .اگــر واقعـاً
متوجــه فوایــد ایــن کار باشــند جهــل جهــان از
بیــن رفتــه و علــم جایگزیــن آن میشــود.
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اســتاد نظرتــان راجــع بــه محتــوای
تازهتریــن
بینالمللــی
کنگــره
دســتاوردهای پژوهــش در دانــش
پزشــکی چیســت؟
کنگرههــا انــواع مختلــف دارد کــه اســامی
گوناگــون دارنــد ،بعضــی از ایــن کنگرههــا مثــل
ایــن گردهمایــی فقــط در آن رشــته تخصــص
خودشــان نیســت .یــک ســری کنگرههــا هــم
فقــط جنبــه تخصصــی دارنــد مثــ ً
ا متخصصیــن
دیابــت جمــع میشــوند و فقــط راجــع بــه
دیابــت صحبــت میکننــد .امــا ایــن کنگــره
ترکیبــی از علــوم مختلــف پزشــکی اســت و
اکثــر جهــات علــوم پزشــکی میپردازنــد .البتــه بــا
توجــه بــه اینکــه تعــدادی از ســخنرانان و جمعــی
از شــرکتکنندگان ایــن کنگــره از خــارج از
کشــور بــه ایــران میآینــد تــداوم برگــزاری آن
نشــاندهنده موفقیــت برگزارکننــدگان اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کنگــره همــراه بــا یــک
جشــنواره و تقدیــر از نفــرات برتــر هســت نظرتــان
در خصــوص تقدیــر از برگزیــدگان علمــی بنیــاد
چیســت؟
اینهــا همــه باعــث تشــویق اســت .بهخصــوص
کــه تعــدادی از اینهــا هــم جــوان هســتند و ایــن
مســئله باعــث ایجــاد انگیــزهای بــرای ســایرین
میشــود کــه در ایــن کنگــره شــرکت کننــد و
ایــن ویژگــی خــاص ایــن کنگــره اســت .تعییــن
افــراد برگزیــده را کمیتــه علمــی بــه ریاســت آقای
دکتــر رنجبــر بــر عهدهدارنــد البتــه ایشــان در
خصــوص افــرادی کــه انتخــاب میکننــد بــا بنــده
هــم مشــورت میکننــد ولــی مــن بیشــتر بــه عهــده
خــود ایشــان میگــذارم .البتــه تابهحــال افــرادی
کــه انتخابشــدهاند موجــه بودنــد .خوشــبختانه
خصلــت دکتــر رنجبــر طــوری اســت کــه تحــت
تأثیــر ســفارشها قــرار نمیگیرنــد یعنــی تنهــا
کســانی کــه بــا اســتانداردهای ایشــان همخوانــی
داشــته باشــند در ایــن بخــش پذیرفتــه میشــوند.
بهعنــوان پیــام آخــر چــه ســخنی بــرای
مــا داریــد؟
ببینیــد علــم مــرز نمیشناســد و اســتفاده از
علــم تمــام دانشــمندان دنیــا بــرای کســانی کــه
درراه کســب دانــش تــاش میکننــد ضــروری
اســت .ایــن همــان کاری اســت کــه دکتــر
رنجبــر بــا بهرهگیــری از پزشــکان آلمــان آغــاز
نمــوده و تــاش میکنــد تــا امــکان اســتفاده از
علــم ،رفتــار ،طــرز تفکــر و راههــای تحقیقاتــی
دانشــمندان دیگــر بــرای مــا میســر باشــد و
امیــدوارم ایــن شــیوه همــکاری گســترش پیــدا
کنــد و دانشــمندان بیشــتری از ایــن طریــق باهــم
آشــنا شــوند.

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی
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دكتر يلدا الگوي بي نظير در اخالق و حرفه پزشكي

دکت ــر س ــیداحمدیان برگ ــزاری کنگ ــره
ای ک ــه ب ــه ن ــام اس ــتاد یل ــدا برگ ــزار م ــی
شـــود را بهانـــه بـــرای تكريـــم جايـــگاه
وي در عرصه علم و دانش دانست.
دبیـــر اجرایـــی کنگـــره ســـاالنه تـــازه
تری ــن دس ــتاوردهای پژوه ــش در دان ــش
پزشـــکی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ارائـــه
جدیدتری ــن یافت ــه ه ــای دان ــش پزش ــکی
از اصل ــی تری ــن ه ــدف برگ ــزاری ای ــن
کنگـــره اســـت ،گفـــت :ایـــن دانـــش
پزش ــکی تنه ــا ب ــه رش ــته پزش ــکی خت ــم
نمـــی شـــود بلکـــه کلیـــه رشـــته هـــای
مرتبـــط بـــه حـــوزه پزشـــکی ماننـــد
داروســـازی ،توانبخشـــی و پرســـتاری را
نیز شامل می شود.
دکتـــر محمدرضـــا ســـید احمدیـــان در
آس ــتانه برگ ــزاری کنگ ــره دکت ــر یل ــدا،

گفـــت :ایـــن کنگـــره بـــه همـــت دفتـــر
ارتبـــاط بـــا دانـــش آموختـــگان و بنیـــاد
علم ــی جهان ــی دکت ــر یل ــدا ک ــه توس ــط
تعـــدادی از شـــاگردان اســـتاد یلـــدا در
کش ــور آلم ــان تاس ــیس ش ــده اس ــت ،از
تاریــخ  26تــا  29آبــان مــاه ســال جــاری
در ت ــاالر ام ــام مجتم ــع بیمارس ــتانی ام ــام
خمینی برگزار می شود.
وی ی ــادآور ش ــد :در واق ــع هدف ــی ک ــه
ایـــن کنگـــره دنبـــال مـــی کنـــد؛ تبـــادل
علم ــی یافت ــه ه ــای دانش ــمندان داخ ــل و
خـــارج از کشـــور اســـت کـــه آخريـــن
دســـتاوردها در رشـــته مربوطـــه را ارائـــه
مي دهند.
دبیــر اجرایــی کنگــره ســاالنه تــازه تریــن
دســـتاوردهای پژوهـــش در دانـــش
پزشـــکی خاطرنشـــان کـــرد :دانشـــگاه

علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــا تربیـــت
بهتریـــن متخصصـــان در حـــوزه علـــوم
پزش ــکی باي ــد پ ــل ارتباط ــی متخصصی ــن
حـــوزه ي علـــوم پزشـــكي كشـــور بـــا
دانش ــمندان و مراك ــز پيش ــرو پزش ــكي در
جهـــان باشـــد و برگـــزاري ايـــن گونـــه
كنگرههـــا بـــا همـــت اســـاتيد برجســـته
پزشـــكي دنيـــا ،راه موثـــري بـــراي
برقراري اين ارتباط است.

دکت ــر س ــید احمدی ــان اف ــزود :كوش ــش در
ايجـــاد همكاريهـــاي علمـــي و تبـــادل
تجربيـــات پژوهشـــي و آموزشـــي بيـــن
دانشـــمندان و اســـتادان علـــوم پزشـــكي در
ســـطح جهـــان و حمايـــت از دانشـــمندان و
پژوهشـــگران جـــوان در علـــوم پزشـــكي و
بهداشـــت عمومـــي همـــواره هـــدف ایـــن
کنگره است.

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی

5

وی ادامـــه داد :برگزاری ایـــن کنگره به
تبـــادل یافته هـــای دانشـــمندان داخل و
خارج کمک مـــی کند و دفتـــر ارتباط
با دانـــش آموختـــگان دانشـــگاه علوم
پزشـــکی تهـــران و بنیاد علمـــی جهانی
دکتـــر یلـــدا در کشـــور آلمـــان نیز در
همین راستا تالش می کنند.

وی با بیـــان این مطلب کـــه نامگذاری ســـوی اداره کل آموزش مـــداوم به این
نـــام اســـتاد یلـــدا بر ایـــن کنگـــره؛ بر کنگره تعلق گرفته شـــامل رشـــته های
محـــور اخـــاق پزشـــکی بیشـــتر از مختلفـــی مانند رشـــته های پزشـــکی و
موضوعـــات دیگر تاکیـــد دارد ،گفت :تخصـــص هـــای زیرمجموعـــه تـــا
محوریت اصلـــی این کنگـــره توجه به پرســـتاری ،مامایـــی ،دندانپزشـــکی،
مسائل اخالق پزشـــکی در تمامی حرف داروســـازی ،تغذیه و تعدادی از رشـــته
پزشکی اســـت و همانطور که استاد یلدا های زیرشاخه بهداشـــت ،پیراپزشکی و
را در کشـــور به نـــام اســـطوره اخالق توانبخشـــی نیـــز در این کنگـــره دارای
دكتر يلدا الگوي بي نظير در
پزشـــکی می شناســـند ،کنگره ای که به امتیـــاز بوده حتـــی دانـــش آموختگان
اخالق و حرفه پزشكي
نـــام ایشـــان برگزار مـــی شـــود نیز به رشـــته هـــای مهندســـی پزشـــکی و
توجه بر مســـائل اخالق پزشـــکی تاکید نانوتکتولـــوژی نیز در ایـــن کنگره می دکتر ســـید احمدیان با تاکیـــد بر اینکه
دكتـــر يلدا الگوي بي نظيـــر در اخالق و
توانند از امتیاز آن بهره مند شوند.
دارد.
حرفـــه پزشـــكي اســـت ،در پایان
دبیـــر اجرایی کنگره ســـاالنه تازه
یادآور شـــد :دکتر یلـــدا از همان
تریـــن دســـتاوردهای پژوهش در
دانش علمي و پيشكســـوتي دكتر يلدا
دانش پزشـــکی ادامـــه داد :دانش مالك نـــام گذاري اين كنگـــره نبوده بلكه ابتـــدای طبابت تمام وقـــت خود را
علمـــي و پيشكســـوتي دكتر يلدا آنچـــه ايشـــان را از ديگران متمايز ســـاخته وقف شـــاگردانش كرده اســـت و
مالك نـــام گذاري ايـــن كنگره رفتار حرفـــه اي ايشـــان در رعايت اصول به عنـــوان معلمي دلســـوز ،متعهد و
برجســـته ای اســـت كه دانستههاي
نبـــوده بلكه آنچـــه ايشـــان را از اخالق پزشكي است
خـــود را بي ريـــا به شـــاگردانش
ديگـــران متمايـــز ســـاخته رفتار
حرفـــه اي ايشـــان در رعايـــت اصول وی افـــزود :این کنگره  6ســـال اســـت ميآمـــوزد و از طرفـــي وی ،پدر دانش
اخـــاق پزشـــكي اســـت و ايـــن نكته که بـــه طور ســـاالنه در اوایـــل پاییز در بيمـــاري هاي عفوني اســـت و نـــه تنها
عالوه بـــر دانش پزشـــكي ،عامل تعيين مـــاه هـــای مهر و یـــا آبان برگـــزار می يـــك عالـــم و دانشـــمند اســـت بلكه
اســـطوره اخـــاق ،عطوفـــت و مهرباني
كننـــده در كارها اســـت ،لـــذا که این شود.
کنگره همه ســـاله بـــا ارائه تـــازه ترین دبیر اجرایی کنگره ســـاالنه تـــازه ترین اســـت و در هيچ كالس درســـي نيست
دســـتاوردهای حـــوزه هـــای تخصصی دســـتاوردهای پژوهـــش در دانـــش كه ايشـــان درباره ی مســـائل اخالقي و
حرفه پزشـــکی ولی بـــا رعایت اخالق پزشـــکی تصریح کرد :چون پیشـــرفت انســـانيت صحبت نكند بـــه همین دلیل
علوم پزشـــکی در طی ســـال های اخیر کنگـــره ای که به نام اســـتاد یلدا برگزار
پزشکی برگزار می شود.
دکتـــر ســـید احمدیـــان اظهـــار کرد :به خصوص در کشـــورمان شتاب خوبی می شـــود ،بهانه ای اســـت برای تكريم
کنگره ســـاالنه تازه ترین دســـتاوردهای داشـــته و ازطرفی هـــر روز اتفاقات تازه جايـــگاه وي در عرصه علـــم و دانش و
پژوهـــش در دانش پزشـــکی یـــا همان اي در حوزه پزشـــكي در جهان رخ مي اميـــدوارم ايـــن حركت شايســـته تداوم
کنگـــره دکتر یلـــدا از معـــدود کنگره دهد ،به همیـــن دلیل هرچـــه ارتباطمان داشـــته و الگويي بـــراي ســـایر دانش
هایی اســـت کـــه به طـــور عمومی برای بـــا نقاطي كه ايـــن وقايـــع در آن اتفاق آموختـــگان فرهيختـــه علوم پزشـــكي
اکثر رشـــته های حوزه علوم پزشـــکی مي افتد بيشـــتر شـــود ،مـــي توانيم در باشد.
برگزار می شـــود و امتیـــازی هم که از حوزه تخصص خود به روزتر باشيم.
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برگزاری نشست ششمین کنگره بین المللی دکتر یلدا

دکتــر یلــدا در ایــن نشســت
مطبوعاتــی ،بــر ارائــه آمــوزش نــکات
بهداشــتی از دوران کودکــی جهــت
پیشــگیری از ابتــا بــه بیماریهــای
عفونــی تأکیــد کــرد

ایــن نشســت بــا حضــور دکتــر یلــدا اســتاد
پیشکســوت دانشــگاه ،دکتــر رنجبــر
رئیــس بنیــاد علمــی دکتــر یلــدا و رئیــس
ششــمین کنگــره تازهتریــن دســتاوردهای
پژوهــش در دانــش پزشــکی و دکتــر
رســولی نــژاد و دکتــر ســیداحمدیان بــه
ترتیــب دبیــران علمــی و اجــرای ایــن
کنگــره روز یکشــنبه  94/8/24و در
بخــش عفونــی بیمارســتان امــام خمینــی
برگــزار شــد.
بنابرایــن گــزارش در ایــن جلســه دکتــر
رنجبــر بــا اشــاره بــه موضوعــات کنگــره
ســالهای گذشــته گفــت :ایــن کنگــره
بــه موضوعــات تازههــای پزشــکی از
ملکولــی ،ســلولی تــا بالینــی پرداختــه
ســعی دارد چالشهایــی کــه در
ایــن زمینــه مطــرح اســت را بهوســیله
دانشــمندان داخــل و خــارج بــه بحــث
گذاشــته و بــرای رفــع آنــان برنامهریــزی
نمایــد.
وی برگــزاری جشــنواره دکتــر یلــدا
و تقدیــر از برگزیــدگان بنیــاد علمــی
دکتــر یلــدا را پایانبخــش ایــن کنگــره
اعــام کــرد و افــزود :برگزیــدگان ایــن
جشــنواره بــر اســاس معیارهایــی کــه شــبیه
معیارهــای بخــش پزشــکی جایــزه نوبــل

انتخــاب و در  7حیطــه پوســتر برگزیــده،
محقــق جــوان ،اختــراع و نــوآوری،
مســئولین اجتماعــی ،فرهنــگ و هنــر،
اســتاد برجســته و باالتریــن از آنــان تقدیــر
میشــود.
دکتــر رنجبــر تــاش جهــت ارتبــاط بــا
پزشــکان ایرانــی مقیــم خــارج از کشــور
در جهــت ارتقــای دانــش پزشــک کشــور
را از اهــداف تأســیس بنیــاد علمــی
جهانــی دکتــر یلــدا عنــوان کــرد و افــزود:
حمایــت از دانشــمندان جــوان و توجــه
بــه جنبههــای اخالقــی حرفــه پزشــکی از
دیگــر اهــداف تأســیس ایــن بنیــاد اســت
کــه برگــزاری ایــن کنگــره بهانـهای بــرای
ایــن منظــور اســت.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد ،جهــت
همــکاری بــا ایــن بنیــاد از دانشــمندان
پیشکســوت و جــوان دعوتشــده اســت
کــه در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــن
انــرژی و تجربــه ایــن عزیــزان میتوانــد
عامــل پیشــرفت دانــش پزشــکی شــود.
در ادامــه ایــن نشســت دکتر ســیداحمدیان
دبیــر اجرایــی نیــز بــا اشــاره بــه رونــد
برگــزاری آن خاطرنشــان کــرد ،یکــی
از ویژگیهــای مهــم ایــن کنگــره ایــن
اســت کــه ماننــد دیگــر کنگرههــا بــه یک
موضــوع خاصــی اشــاره نــدارد و در آن
بســیاری از موضوعــات پزشــکی پرداختــه
میشــود کــه ایــن موضــوع منشــأ گرفتــه
از شــخصیت اســتاد یلــدا و اشرافشــان بــه
ســایر رشتههاســت.
از موضوعــات پزشــکی اشــراف داشــته

و دکتــر رســولی نــژاد دبیــر علمــی نیــز
از ارســال بیــش از  150عنــوان مقالــه
دانشــجویی در کنگــره امســال خبــر داد
و افــزود :تمامــی ایــن مقــاالت توســط
داوران بررســی و درنهایــت بیــش از
 50عنــوان مقالــه کــه ارتبــاط بیشــتری
بــا موضوعــات مطرحشــده در کنگــره
داشــتند انتخــاب شــدند کــه عــاوه بــر
چــاپ در کتــاب خالصــه مقــاالت،
بهصــورت پوســتر در طــول کنگــره ارائــه
خواهنــد شــد.
دکتــر یلــدا اســتاد پیشکســوت دانشــگاه
نیــز در ادامــه ایــن نشســت رفتوآمــد
دانشــمندان داخــل و خــارج از کشــور را
باعــث تبــادل علــم و تازههــای دانــش
پزشــکی دانســت و افــزود :یکــی از
مســائلی کــه امــروزه بــه آن بایــد بیشــتر
توجــه شــود ،مســائل اخــاق پزشــکی
اســت کــه خوشــبختانه ایــن کنگــره بــه
آن میپــردازد و کســانی کــه از ایــران
در ایــن کنگــره شــرکت میکننــد بایــد
از فرصــت اســتفاده نماینــد.
وی دانــش و علمــی را مفیــد دانســت کــه
عامــل ارائــه خدمــت بهتــر بــه جامعه شــود
و در پایــان بهعنــوان یــک متخصــص
عفونــی یــادآور شــد :بیماریهــای
عفونــی در جامعــه توســط عمــوم کمتــر
شناختهشــده و بــرای ایــن کار بایــد
آمــوزش نــکات بهداشــتی و رعایــت
بهداشــت فــردی را از دوران کودکــی
آغــاز کــرد.
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تاکید رئیس دانشگاه بر گسترش همکاری های بین
المللی دانشمندان داخل و خارج از کشور
دکتــر جعفریــان رییــس
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
کــه بــه دلیــل ســفر کاری موفــق بــه
حضــور در ششــمین کنگــره تــازه
تریــن دســتاوردهای پژوهــش در
دانــش پزشــکی نشــده بــود ،پیامــی
درایــن خصــوص ابــاغ کــرد.
متــن پیــام دکتــر جعفریــان رئیــس
دانشــگاه بــه شــرح ذیــل اســت:
امــروزه دانــش پزشــكي بــا ســرعت
و شــتابي بــاال بــهروز ميشــود و
هــرروز اتفاقــات تــازهاي در حــوزه
پزشــكي رخ ميدهــد و هميــن
دليلــي بــر نيــاز مــا بــراي ارتبــاط بــا متخصصيــن بينالمللــي حــوزه علــوم
پزشــكي در سراســر جهــان اســت .تجربــه نشــان داده در رشــتههايي كــه
ارتبــاط بهتــري داشــتهايم دانشــمان بهروزتــر اســت .بــا توجــه بــه اينكــه
در رشــته پزشــكي دانــش در خدمــت مــردم اســت و بــراي كمــك بــه
مــردم توليــد ميشــود ،رســالت متخصصيــن پزشــكي نيــز ايــن اســت كــه
فاصلــه علمــي خــود را بــا دنيــا بــه حداقــل برســانند.
خوشــبختانه دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران ورود بــه عرصــه بينالملــل
را آغــاز كــرده اســت و بــر اســاس چارچــوب مشــخصي كــه بــراي
فعاليتهــاي علمــي دانشــگاه تدوینشــده در توليــدات علمــي بــه نقــاط
روشــني دســتیافته اســت.
امــروز دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران بــه حضــور بيــش از  1600عضــو
هیئتعلمــی و  400اســتاد بازنشســته افتخــار ميكنــد .در حوزههــاي
آموزشــي ،پژوهشــي ،ارائــه فناوريهــاي نويــن و حتــي نــگاه نــو بــه
دانــش بومــي نيــز ،ایــن دانشــگاه جايــگاه ويــژهاي در منطقــه دارد و
نقــش اســاتيد بهعنــوان پايههــاي اســتوار در ايــن زمينــه بســيار كليــدي
اســت .تمامــي فعاليتهــاي علمــي ،آموزشــي و درمانــي صــورت گرفتــه
در ايــن مجموعــه مرهــون ازخودگذشــتگیها و تالشهــاي مســتمر
علمــي اســاتيد برجســتهاي همچــون دكتــر يلــدا اســت .اســتاد يلــدا

برگزاری ششمین کنگره دکتر
یلدا
ششـــمین کنگره بینالمللـــی تازهترین
دســـتاوردهای پژوهشـــی در دانـــش
پزشـــکی مولکولی ،ســـلولی و بالینی
بـــا حضـــور اســـاتید و صاحبنظران
داخلـــی و خارجـــی از  26لغایت 29
آبان در تاالر امام مجتمع بیمارســـتانی
امـــام خمینی(ره) برگزار شـــد.
در مراســـم افتتاحیه این کنگره که روز ســـه شـــنبه 26آبان برگزار شد،
پرفســـور رنجبر رئیـــس کنگره گفت :بنیـــاد جهانی آکادمیک اســـتاد
پرفســـور دکتر یلدا ،در سال  2009میالدی توســـط گروهی از استادان

يــك چهــره شــاخص و الگــوي اخالقــي در جامعــه پزشــكي اســت.
نامگــذاري ايــن كنگــره بــه نــام دكتــر يلــدا نشــان ميدهــد كــه تنهــا
دانــش و پيشكســوتي اســتاد يلــدا مــاك نيســت ،بلكــه آنچــه ايشــان
را از ديگــران متمايــز ســاخته رفتــار حرفــهاي ايشــان و رعايــت اصــول
اخــاق پزشــكي اســت كــه شــايد از مهمتريــن عوامــل مؤثــر در موفقيــت
جامعــه پزشــكي باشــد.
بــا توجــه بــه اينكــه دانشــگاه محيــط پــرورش انســانهاي خــاق اســت،
بايســتي بــراي تكامــل روحــي خــود و جمــع مخاطبــان تــاش كــرده و در
كنــار وظايــف آموزشــي ،پژوهشــي و ارائــه خدمــات بــه مســائل اخالقــي
نيــز توجــه نمائيــم .دو وظیفــه اصلــي در حــوزه پزشــكي بــر دوش ماســت.
اول آنكــه در جهــت ســامت مــردم کارکنیــم و بايــد تالشــمان در جهــت
نجــات مــردم و كمــك بــه مــردم باشــد .دوم اینکــه بايــد در جهــت
توســعه مرزهــاي دانــش تــاش كنيــم و البتــه الزم اســت همــواره تعــادل
ميــان ايــن دو وظيفــه را حفــظ كنيــم.
بــا شــناخت ظرفيتهــاي دانشــگاه و اســتفاده از ايــن ظرفيتهــا در كنــار
تشــكيل بنيادهــاي علمــي بــا حضــور متخصصينــي از ســاير كشــورها
ميتــوان تالشهــا را در زمينــه توليــد علــم بيشــتر كــرد .محققــان مــا
ميتواننــد بــا همافزايــي همــكاران مقيــم خــارج از كشــور و متخصصــان
ســاير كشــورها شــتاب رشــد علمــي را بيشــتر كننــد .برگــزاري ششــمين
كنگــره تازهتريــن دســتاوردهاي پژوهــش در دانــش پزشــكي ،بــه همــت
بنيــاد علمــي اســتاد يلــدا و دفتــر ارتبــاط بــا دانشآموختــگان دانشــگاه
كــه جنبوجوشــی در جمعــي از اســاتيد برجســته داخــل و خــارج از
كشــور ايجــاد كــرده را بــه فــال نيــك ميگيريــم و اميــدوارم ايــن كنگــره
در ســالهاي آتــي نيــز همچــون گذشــته بــا موفقيــت بــه ســرانجام رســيده
و نقــش خــود را در پيشــرفت علمــي كشــور ايفــا نمايــد.
ضمــن دعــای طــول عمــر باعــزت بــراي اســتاد يلــدا ،توفيــق همــه
متصدیــان ايــن كنگــره را از خداونــد بــزرگ خواســتارم.
دكتر علي جعفريان
رئيس دانشگاه
آبان 94
و دانشـــمندان شناختهشـــده پزشـــکی ایرانی در خارج از کشـــور با
همکاری اســـتادان برجســـته پزشـــکی داخل کشـــور کـــه اکثر آنها
افتخار شـــاگردی اســـتاد اســـطورهای و چهـــره ماندگار علـــم و عمل
و اخالق پزشـــکی و پدر طـــب عفونی ایران ،اســـتاد علیرضـــا یلدا را
داشـــتهاند ،در آلمـــان بنیانگذاری و به ثبت رســـید.
وی با اشـــاره به مقـــر پایگاه اصلـــی بنیاد پرفســـور یلدا در شـــهر بن
آلمان گفـــت :همانطور کـــه در بند دو اساســـنامه این بنیاد مشـــهود
اســـت ،مهمترین اهـــداف ایـــن بنیاد آکادمیـــک جهانـــی در دانش
پزشـــکی که طبـــق اطالعات ،نخســـتین بنیـــاد آکادمیک پزشـــکی با
چنیـــن فرم بنیانگذاری و ســـاختاری در جهان اســـت ،مشـــارکت در
ارتقای دانـــش ،هنـــر و اخالق پزشـــکی در جهت بهبودی ســـامت
عمومـــی جامعه و افزایش ارتبـــاط علمی و صمیمانه بین دانشـــمندان و
پژوهشـــگران این رشـــته است.
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دکتــر مســلم بهــادری ،رییــس دفتــر
ارتبــاط بــا دانــش آموختــگان دانشــگاه،
بــا اشــاره بــه رســالت ایــن دفتــر گفــت:
دفتــر ارتبــاط بــا دانشآموختــگان در
حــال ایجــاد شــبکهای اســت کــه میــان
دانــش آموختــگان ایــن دانشــگاه در
رشــتههای مختلــف از سراســر جهــان
ارتبــاط برقــرار کنــد .وی یکــی از برنامههــای اصلــی ایــن دفتــر
را گردهمایــی دانشآموختــگان دورههــای مختلــف دانســت
و افــزود :بســیاری از دانشآموختــگان دانشــگاه اســطورههای
پزشــکی کشــور هســتند و دکتــر یلــدا از نمونههــای ایــن اســاتید
اســت بــه همیــن منظــور مراســم گرامیداشــت مختلفــی در طــول
ســال بــرای ایــن بــزرگان برگــزار میشــود.
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دکتــر مهرنــاز رســولی نــژاد دبیــر علمــی
کنگــره ،بــه بیــان برنامــه کنگــره امســال
پرداخــت و افــزود 70 :ســخنرانی در قالــب
 14پانــل بــا موضوعــات ســرطان ،ســلولهای
بنیادیــن و پیونــد عضــو ،قلــب و عــروق،
نفرولــوژی ،پزشــکی قانونــی و اخــاق
پزشــکی ،بیماریهــای عفونــی و ایــدز،
ایمونولــوژی و ژنتیــک ،جراحــی ،علــوم
تغذیــه ،پزشــکی ورزشــی ،فناوریهــای نویــن پزشــکی ،روانپزشــکی
و روانشناســی توســط اســاتید داخلــی و خارجــی بــه مــدت  4روز ارائــه
میشــود.
وی از ارســال  150مقالــه بــه دبیرخانــه کنگــره خبــر داد و افــزود :از ایــن
تعــداد مقالــه 50 ،مقالــه بهصــورت چــاپ در کتــاب کنگــره و پوســتر
پذیرفتــه شــدند.

ماننــد بنــا و ســاختمانی نیســت کــه یــک بــار احــداث شــود و چنــد
جامعه سالم ،امن تر و جامعه امن سالم تر است
ســردار ســرتیپ پاســدار دکتــر دهــه از آن اســتفاده کنیــم بلکــه در هــر لحظــه بایــد تولیــد شــود و
مؤمنــی ،جانشــین فرمانــده نیــروی لحظــه ای عــدم توجــه و غفلــت از آن ،در جامعــه ناامنــی بــه بــار مــی
انتظامــی ،بــا بیــان اینکــه جامعــه آورد.
ســالم ،امــن تــر و جامعــه امــن ســردار مؤمنــی بــا بیــان اینکــه نــرخ جــرم در کشــورمان در حــوزه
ســالم تــر اســت گفــت :هرچقــدر ســامت و پزشــکی بســیار از میانگیــن جهانــی پاییــن تــر اســت
کــه یــک جامعــه ســالم تــر باشــد ،گفــت :تخلــف و جــرم چــه در حــوزه ســامت و چــه علیــه آن بســیار
توســعه یافتــه تــر خواهــد بــود و پاییــن اســت کــه البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه بــه طــور مطلــق
جامعــه توســعه یافتــه نیــز امــن تــر در ایــن حــوزه یــا علیــه آن ،جــرم و تخلفــی صــورت نمــی گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه از گذشــته بســیار دور در فرهنــگ مــا واژه هــای
اســت.
وی امــن تــر بــودن جامعــه را حکیــم و پزشــک مقــدس بــوده اســت گفــت :بــه دلیــل اهمیــت زیاد
دارای تاثیــر معکــوس بــر نــرخ جامعــه پزشــکی ،جــرم و تخلــف ایــن حــوزه بــه ســرعت برجســته
جــرم دانســت و افــزود :امنیــت شــده و اخبــار مرتبــط بــا آن گســترش مــی یابــد.
و احســاس امنیــت دو نکتــه متفــاوت هســتند کــه مــی تواننــد روی ســردار مؤمنــی ،بــه کاهــش قابلتوجــه تعــداد ســوانح رانندگــی در
کشــور اشــاره کــرد و گفــت :حــدود یــک دهــه قبــل ایــران جــزء
ســامت تاثیــر بگذارنــد.
ســردار مؤمنــی بــا بیــان آن کــه امنیــت بــرای جامعــه ماننــد ســامت کشــورهایی بــا باالتریــن میــزان ســوانح رانندگــی بــود و تعــداد
بــرای فــرد اســت گفــت :بــی تردیــد توســعه وظیفــه مــا ایــن اســت کــه امنیــت را در همــه کشتهشــدگان بــر اثــر تصــادف بــه حــدود
دو حــوزه ســامت و امنیــت در راس حوزههــا و بهخصــوص در حــوزه ســامت کــه مایــه  28هــزار تــن در ســال میرســید ولــی در
دســتاوردهای جمهــوری اســامی قــرار غــرور ملــی اســت برقــرار کنیــم .در ایــن میــان از حــال حاضــر ایــن رقــم بــه کمتــر از 17
دارنــد کــه بنــا بــر ماهیــت ایــن حوزههــا ،همــکاران ایــن حــوزه انتظــار مــیرود کــه مــوارد را هــزار تــن رســیده اســت.
رشــد و توســعه آنهــا مغفــول مانــده اســت .اطــاع دهنــد و همچنیــن تأمــل داشــته باشــند .وی افــزود :در دهــه قبــل بــه ازای هــر 10
هــزار وســیله نقلیــه  30کشــته داشــتیم کــه
وی بــا بیــان اینکــه امــروز جامعــه پزشــکی و
ســامت کشــورمان چــه از نظــر توســعه کمــی و چــه از نظــر توســعه ایــن رقــم در حــال حاضــر بــه کمتــر از هفــت نفــر رســیده اســت
کیفــی ،مایــه مباهــات اســت گفــت :امــروز نــه تنهــا از کشــورهایی  .درحالیکــه میانگیــن ایــن متغیــر در دنیــا هفــت نفــر اســت .در
کــه روزگاری بــه اینجــا پزشــک اعــزام مــی کردنــد ،جلوتــر هســتیم ایــن میــان ،پیشــرفتهای حــوزه ســامت نیــز منجــر بــه کاهــش
مرگومیــر مصدومیــن شــده اســت.
بلکــه کشــورمان یکــی از قطــب هــای درمانــی منطقــه اســت.
ســردار مؤمنــی بــا اشــاره بــه امنیــت حاکــم بــر کشــور ،ایــن امنیــت ســردار مؤمنــی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای بســیار شــگرف در
را نعمــت دانســت و گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه در ســایر حــوزه ســامت اظهــار کــرد :ایــن دســتاوردها مرهــون محققــان و
کشــورهای همســایه و منطقــه و حتــی در برخــی از کشــورهای دانشپژوهانــی اســت کــه نتیجــه تحقیقــات آنهــا در اختیــار مــردم
قرارگرفتــه و ســبب غــرور ملــی ایرانیــان شــده اســت.
اروپایــی شــاهد ناامنــی و اقدامــات تروریســتی هســتیم.
جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی افــزود :امنیــت

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی
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دکتــر الریجانــی ،معاون آموزشــي و دبير
شــوراي آمــوزش پزشــكي و تخصصــي
وزارت بهداشــت نیــز بحــث بیماریهــای
غیرواگیــر را از مســائل بســیار جــدی
حــوزه ســامت خوانــد و گفــت :حــدود
 70تــا  80درصــد از مــرگ و میــر و بــار بیماریهــای کشــور
مربــوط بــه بیماریهــای غیرواگیــر اســت و لــذا بــا همــکاری
حــوزه ســامت و دیگــر بخــش هــای مرتبــط ،برنامــه ریــزی هــای
بســیار مفصلــی بــرای کنتــرل و درمــان بیماریهــای غیرواگیــر
طــرح ریــزی شــده اســت.
وی بابیــان اینکــه بیماریهــای غیرواگیــر هنــوز در کشــورمان
رشــد فزاینــده دارد گفــت :عوامــل خطــر ( )Risk Factorایــن
بیماریهــا ازجملــه فعالیــت کــم بدنــی ،مصــرف ســیگار و تغذیــه
نامناســب بســیار در جامعــه زیــاد اســت .دکتــر الریجانــی افــزود:
بــرای کنتــرل بیماریهــای غیرواگیــر شــامل دیابــت ،بیماریهــای
قلبــی عروقــی ،ســرطانها COPD ،و آســم برنامهریزیهایــی انجــام
دادهایــم .وی بــا اشــاره بــه مســئله اعتیــاد و حــوادث جــادهای در
کشــور گفــت :چنــد هــدف بــرای کنتــرل حــوادث جــادهای و
همچنیــن کنتــرل بیماریهــای روحــی روانــی طراحــی کردیــم و
بــرای اینکــه برخــی ریســک فاکتورهــا ماننــد اســیدهای چــرب را
کاهــش دهیــم ،هدفهــای اختصاصــی طراحــی کردهایــم.

رعایــت ارزشهــای کلیــدی
در تشــخیص و درمــان صحیــح و
منطقــی بیمــاران
پرفسور رنجبر تالش در ارتقاء استانداردهای
حرفهای ،تخصصی و آموزش پزشکی و
تشویق و حمایت از دانشمندان و پژوهشگران
جوان در رشتههای پزشکی و بهداشت
عمومی را از دیگر اهداف بنیاد پرفسور یلدا
خواند وگغت  :کنگره امسال مانند سالیان پیش به موضوع آخرین
دستاوردهای پزشکی مولکولی ،سلولی ،بالینی و بیوتکنولوژی در
رشتههای مختلف تخصصی و فوق تخصصی میپردازد .وی با اشاره
به وجه تمایز کنگره امسال با سالیان گذشته گفت :امسال تالش
میشود تا جنبههای افول و یا از دست دادن ارزشهایی که از پایههای
این علم به شمار میروند و در روند پیشرفتهای شایان دانش پزشکی
بهتدریج به دست فراموشی سپرده میشوند ،موردبحث قرار بگیرند.
انگیزه پرداختن به این موضوع ،سخنان دکتر جعفریان رییس دانشگاه،
در کنگره سال گذشته بود که از سویی به پیشرفتهای خیرهکننده
و رو به رشد دانش پزشکی پرداخت و از سویی دیگر بهدرستی به
خطرات از دست رفتن ارزشهای کلیدی در تشخیص و درمان
صحیح و منطقی بیماران و افزایش بیدلیل هزینههای تشخیصی و
درمانی در سایه فوق تخصصی شدن آن اشاره داشت .پرفسور رنجبر
در پایان ضمن معرفی دو بیمار و نحوه تشخیص و درمان بیماری
آنها ،از همه مسئولین ،اساتید و دستاندرکاران برگزاری این کنگره
تشکر و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

تأکیـــد دکتـــر ملـــکزاده بر
ســـرمایهگذاری ریســـکپذیر
بـــرای پژوهشهـــای علمـــی
دكتــر رضــا مل ـكزاده معــاون تحقيقــات
و فنــاوري وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه
توليــدات علمــي كشــور طــي ســالهای
گذشــته گفــت :از  16ســال گذشــته تــا بــه
امــروز تولیــدات و مقــاالت علمــی و همچنیــن تولیــدات نوآورانــه
در کشــور پیشــرفت خوبــی داشــته بهطوریکــه وضعیــت کیفــی
مقــاالت ازنظــر اســتناد بــه آنهــا ( )citationباالتر از ســایر کشــورهای
منطقــه اســت.
معــاون تحقيقــات و فنــاوري وزارت بهداشــت ،تأکیــد کــرد:
پژوهــش بهتنهایــی کار بســیار خوبــی اســت امــا زمانــی ارزش دارد
کــه بــه یــک ابــزار ســودمند بــرای ارتقــای ســامت تبدیــل شــود و
الزمــه آن تحقیقــات بیشــتر باکیفیــت بهتــر اســت.
دکتــر ملــکزاده برداشــتن روحیــه همــکاری در انجــام پژوهشهــای
علمــی تأکیــد کــرد و گفــت :بــرای اینکــه بتوانیــم رشــد علمــی
کشــور را افزایــش دهیــم نیــاز بــه علــم روز ،تفکــر و ســرمایهگذاری
داریــم تــا بــه فنــاوری خدمــات دســتیافته و ســامت جامعــه را
ارتقــاء دهیــم.

معــاون تحقيقــات و فنــاوري وزارت بهداشــت ،ادامــه داد:
در تمامــی دنیــا ســرمایهگذاری بــرای انجــام تحقیقــات توســط
دولتهــا انجــام میگیــرد کــه متأســفانه در ایــران اقدامــات ضعیفــی
در ایــن خصــوص انجامشــده و بودجــه کافــی بــرای انجــام پژوهــش
در دســترس محققیــن قــرار داده نمیشــود.
دکتــر ملــکزاده ،مهمتریــن ســرمایهگذاری در پژوهــش را
ســرمایهگذاری ریســکپذیر دانســت و گفــت :خطرپذیــری در
ســرمایهگذاری بــرای تحقیقــات علمــی ،از مهمتریــن عوامــل رشــد
و توســعه شــرکتهای دانشبنیــان بــه شــمار میآیــد.
وی بابیــان اینکــه ،در همــه حوزههــا ازجملــه حــوزه ســامت و
بهداشــت شــرکتهای دانشبنیــان بهســرعت در حــال افزایــش
هســتند ،ادامــه داد :در حــدود هــزار و چهارصــد شــرکت دانــش بینان
در ایــران وجــود دارد و نزدیــک بــه  10هــزار شــرکت دانشبنیــان
نیــز در حــال شــکلگیری هســتند.
دکتــر ملــکزاده خاطرنشــان کــرد :دولــت در ایــن زمینــه
ســرمایهگذاری بســیار اساســی انجــام داده و ب ـهزودی صندوقهــای
جدیــد ســرمایهگذاری ریســکپذیر نیــز در ایــن حــوزه راهانــدازی
خواهــد شــد .وی تأکیــد کــرد :بایــد زمینههایــی را فراهــم کنیــم
تــا تولیــدات علمــی بتواننــد بــه محصــوالت ســودمند بهویــژه
محصوالتــی در راســتای ارتقــای ســامت و فنــاوری تبدیــل شــوند.

بیماریهــای غیرواگیــر هنــوز
در کشــور رشــد فزاینــده دارنــد

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی
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اسامی منتخبین ششمین کنگره دکتر یلدا (سال )1394
باالترین نشان

دکرت محمدصادق پیروز
استاد بازنشسته گروه
چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

دکرتحسن بطحایی -
استاد بازنشسته گروه
روان پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

دکرت عبدالله بهرامی
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی
مشهد(متخصص
بیامریهای داخلی)

دکرت عبدالکریم
وصال – استاد گروه
رادیولوژی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز

دکرت سیدنرصالله سیار-
استاد بازنشسته دانشکده
پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران(نوآور درفوق
تخصص خون وآنکولوژی)

دکرت فریدون عالء –
موسس سازمان انتقال
خون ایران

حیطه استاد برجسته

دکرتمهوش صلصالی –
استاد دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی

دکرت هدایت الله الیاسی  -دکرت سیاوش صحت -
استاد بیهوشی و مراقبت استاد جراحي دانشكده
پزشيك اصفهان
های ویژه دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی

حیطه استاد برجسته

دکرت حسین بهاروند
موسسه رویان

حیطه مسئولیت اجتماعی در پزشکی

دکرت زهره ادیب منش -متخصص جراحی عمومی
(خیر مدرسه ساز)

دکرت هرمز شمس -استاد
گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی
تهران

دکرت فرشته معتمدی –
استاد گروه فیزیولوژی
پزشکی دانشگاه علوم
پزشکي شهيد بهشتي

حیطه اختراع و نوآوری

مریم رشیفیان – (بیامرستان منازی
شیراز) اخرتاع :دستگاه میکرو پالس
اکسی مرتی برای کشف خونرسانی
بافتی بعد از پیوند(سال-)88

دکرت بابک باباپور
آملان

دکرت محمدعلی جوادی –
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکي
شهيد بهشتي

حیطه فرهنگ و هنر

دکرت حمید خوئی  -دکرتای داروسازی
حوزه فرهنگی – مذهبی

حیطه محقق جوان

الهام مرست -دانشجوی دکرتای زهراسادات آزاد منجیر  -دانشجوی
دکرت شیال جالل پور -دانشجوی دوره
مدیریت اطالعات بهداشتی
دکرتای مدیریت اطالعات بهداشتی دکرتی پژوهشی ایمونولوژی دانشگاه علوم
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان
پزشکی تهران
پزشکی تهران

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی
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اسامی منتخبین پنجمین کنگره دکتر یلدا (سال)1393
باالترین نشان:

پروفسور حسین صادقی

پروفسور
حسین داریوش فهیمی

پروفسور
محمد کشتگر

دکرت
عبدالحمید حسابی

دکرت حسن فرسام

دکرت کاظم محمد

دکرت مرتضی مصفا

خانم
دکرت سادات باقر مداح

حیطه استاد برجسته:

دکرت فریدون سیاسی

دکرت علیرضا فاضل

دکرت مسعود نقاب

حیطه محقق

دکرت نیلوفر محمد زاده

دکرت لیال امیری

حیطه مسئولیت اجتماعی در پزشکی و بهداشت:

دکرت آرش سیفی

دکرت غالمرضا
مظفریان

دکرت احد بزازی

دکرت
سید منصور گتمیری

دکرت
حمیدرضا پوراسالمی

حیطه اختراع و نوآوری

حیطه فرهنگ و هنر

نارصکنعانی

دکرت محمدرضا ظفرقندی دکرت مصطفی رضائیان

دکرت میرتا مهدوی مزده

دکرت عباس امیر
جمشیدی

دکرت علیرضا کیا

دکرت رضا وحداد

دکرت شهرام شهابی

زنده یاد
دکرتکامل شادپور

برگزیده پوستر

خانم فاطمه حاجتی

خانم دکرت نفیسه
بحیرائی

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی
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اسامی منتخبین چهارمین کنگره دکتر یلدا (سال)1392
حیطه استادان بزرگ وپيشكسوت پزشكي

دكرتپرويز مسعودي

دكرتغالمعلی
تاريورديان

دكرتعلريضا مصداقينيا

دكرت محبوب لسان پزشيك

دكرت سيادتپور

دكرتنارصكامليان

دكرت محمود متني

دكرت ايرج فاضل

دكرتمحمدرضا زريندست

حیطه
فعاليتهاي فرهنگي

استادان برجسته علوم پزشكي

دكرتمنوچهرقاروين

دكرتفاطمه نبويزاده
رفسنجانی

دكرت فرشاد فرنقي

دكرتمرداويج آل بويه

دكرت ماهرو مرياحمديان

دكرتافشني يداللهي

محمدمهدي حسام

دكرتصدف كرسايي

دكرت ضياءالدين تابعي

دكرتحسن تاجبخش

حيطه مسووليت اجتماعي
درپزشكي وسالمت عمومي

دكرتمحمدرضا سيداحمديان

دكرت آل بويه

حیطه پژوهشگران نوآور

حیطه پژوهشگران جوان

دكرتمحمدرضا صالحي

مرحومه دكرت پروانه
وثوق،موسسه محك

دكرتسيدحسن
هاشمي

دكرتسمريا متدين اعتامدي

دكرتعيل گرجي

دكرتسيمني وحيدي

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی
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اسامي منتخبين سومین کنگره دکتر یلدا (سال)1391

حیطه:مدال افتخار

دكرتفرحناك اسدي

دكرتاحمدرضا دهپور

دكرتمحمدباقراسالمي دكرتمسعودكيمياگر

دكرتشكوه محامدي

دكرتغالمرضاپورمند دكرتمرضيه وحيد دستجردي

حیطه :استادان برجسته

دكرتمحبوبه
حاج عبدالباقي

دكرت
طلعت مختاري آزاد

حیطه :نوآوري

دكرت
سيدمحمد توانگر

حیطه:فرهنگ وهنر

دكرتمحمداصفهاين

دكرت آرمن كچاريان

حیطه:
مسئوليت اجتماعي در
پزشكي

دكرت محمود كريم

دكرتمحمود دانايي

حیطه:دانشمندان جوان

دكرت ندا عليجاين

دكرتكتايون بيداد

دكرتبهروزگلچاي

دكرتمحمود سجادي

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی
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اسامی منتخبین دومین کنگره دکتر یلدا (سال )1390
حیطه  :باالترین نشان علمی بنیاد برای آموزش ،پژوهش و مسئولیت پذیری اجتماعی ممتاز در علوم پزشکی

دکرت عبدالوهاب دکرت مهدی باللی
الربزی

مرحوم دکرت
ابوالحسن فرهودی

دکرت
اسفندیار بداغی

دکرت غالمرضا خامتی دکرت احمد تقوی

دکرت ایرج ناظر

دکرت تقی نجابت

دکرت شیدا شمس دکرت عباسقلی دانشور دکرت جلیل جواری
دواچی

دکرت رضا ملک زاده دکرت یدالله معظمی دکرت مینو محرز
گودرزی

دکرت حسین داریوش
فهیمی

دکرت غالمعلی
تاریوردیان

دکرت ابوالحسن ندیم دکرت رخشنده ناطق

دکرت بهروز نیک بین دکرت رسولی پارسی دکرت مهدی شکیبایی دکرت عباس مجیدی

پروفسور
علیرضا رنجرب

حیطه  :استادان برجسته

دکرت
دکرت
محمد خدایاری فرد محمدحسین ماندگار

دکرت داود منصوری دکرت حسن اتوکش

حیطه:
پژوهشگر
جوان در
طب بالینی

حیطه:
نوآوری در
طب بالینی
دکرت زهرا پورپاک

دکرت
مهرناز رسولی نژاد

دکرت آریانب مهرابی دکرت محسن نراقی

دکرت بهنام شکیبایی

دکرت
مرتضی فرومندی

دکرت مهناز منتظری

حیطه:
مسئولیت
پذیری در
پزشکی
وبهداشت
عمومی
دکرت اسدالله یاوری

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی
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اسامی منتخبین اولین کنگره دکتر یلدا (سال )1389

حیطه :باالترین نشان علمی بنیاد

دکرت یدالله عقیقی

دکرت رضا امین

دکرت کاظم آملی

دکرت مسلم بهادری

دکرت هبت الدین دکرت پرویز دبیری

برقعی

دکرترضا فرید حسینی دکرت نرصت فیروزیان دکرت ولی الله محرابی دکرت محمدحسن دکرت عباس کریم نژاد دکرت نادر گرجانی
کریم نژاد

دکرت
دکرت تقی نجابتایران
ابوالحسن سپهرنیا

دکرت فرخشادان

دکرت اردشیر قوام زاده دکرت کریم نیرنیا

دکرت شمس رشیعت دکرت اسامعیل یزدی

تربقان

دکرت احمد سیادت پور دکرت مهدی نوری

حیطه:
پژوهشگران
جوان در طب
بالینی

دکرت اسامعیل تشید

دکرت نورالدین هادوی

دکرت باقر الریجانی

دکرت مصطفی معین

حیطه:
نوآوری در
طب بالینی
دکرت سیروز فرجی

دکرت نیام رضایی

دکرت حسن
ادیبپور

دکرت
پگاه آقاجان زاده

دکرت عباس فردوسی

دانش آموختگان

نشریه خبری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
تــــازه ترین دســـتاوردهـــای پژوهــش در دانـــش پزشـــکی
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یک اتقاق تازه
همزمان با اولين گردهمايي دانشآموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران در استان مازندران دفتر ارتباط با
دانشآموختگان اين استان افتتاح شد.

در اين مراسم كه روز جمعه  17مهرماه سال
جاري در سالن نظام پزشكي شهرستان بابل و
با حضور دكتر بهادري رئيس دفتر ارتباط با
دانشآموختگان ،مهندس عباس پور فرماندار
شهرستان بابل ،دكتر ربيعي رئيس دانشگاه
علوم پزشكي بابل ،دكتر قلي زاده پاشا رئيس
نظام پزشكي شهرستان بابل ،دكتر مجد رئيس
نظام پزشكي شهرستان آمل ،جمعي از استادان
پيشكسوت و دانشآموختگان شهرستان بابل،
ساري ،قائم شهر و آمل برگزار شد ،ابتدا دكتر
شهابي دانشآموخته ورودي  50دانشكده
داروسازي دانشگاه ابراز اميدواري كرد اين
گردهمايي نتايج مفيدي به همراه داشته باشد.
وي در ادامه با اشاره به تأسيس دفتر ارتباط
با دانشآموختگان و نحوه آشنايي خود با
اين دفتر گفت :من ساالنه  2بار دوستان و
همكالسيهاي دوران تحصيل را براي ديدار
دوباره به دورهم جمع ميكنم .اما حدود
 2سال پيش وقتيكه متوجه تشكيل چنين
تشكيالتي در دانشگاه شدم توانستم با همكاري
دفتر ارتباط با دانشآموختگان يك گردهمايي
با حضور اكثريت دوستان و تعدادي از استادان
آن دوران در دانشكده داروسازي برگزار كنم
كه ضمن تجديد خاطرات دوران تحصيل،
خاطرات جديدي را در همان مكان برايمان
ايجاد كرد.
دكتر شهابي طرح ايده برگزاري اين گردهمايي
را در جلسه اتاق فكرمرداد ماه آن دفتر عنوان
كرد و افزود :از موضوعاتي كه در آن جلسه
مطرح شد متوجه شدم كه تشكيالت اين دفتر
در حال گسترش است و براي دانشآموختگان
مقيم خارج از تهران نيز برنامههايي دارد .اما
ازآنجاييكه همكاران در شهرستانها از وجود
اين دفتر و برنامههاي آن اطالعاتي ندارند،
تصميم به برگزاري اين جلسه گرفتم و امروز
خوشحاليم كه ميزبان شما دانشآموختگان
دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهرستانهاي
بابل ،آمل و ساري هستم.
وي هدف از برگزاري اين جلسه را آشنايي
و برقراري ارتباط بين تمام دانشآموختگان
دانشگاه علوم پزشكي تهران در طي سالهاي

گذشته عنوان و ابراز اميدواري كرد به كمك
دانشآموختگان ،اين دفتر بتواند به اهداف از
پيش تعيينشده خود برسد.
در ادامه دكتر سيداحمديان دبير دفتر ارتباط با
دانشآموختگان نيز گفت :من بهعنوان يكي از
دانشآموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران
متوجه شدم كه تمام دانشآموختگان اين
دانشگاه ويژگيهاي مشترك و شباهتهايي
باهم دارند و اگر تمام دانشآموختگان دانشگاه
در رشتهها و تخصصهاي مشترك به نزديك و
باهم آشنا شوند اين موجب همافزايي و اثرات
مثبت زيادي خواهد بود.
وي با تأكيد بر تشكيل شبكه ارتباطي
بين دانشآموختگان خاطرنشان كرد ،از
طريق روابط و تعامالتي كه از اين شبكه
به وجود خواهد آمد بركات زيادي هم به
دانشآموختگان هم به دانشگاه و هم به جامعه
خدمت گيرنده خواهد رسيد كه اين بركات
براي دانشآموختگان نسلهاي مختلف به
شيوهها و روشهاي مختلف فعاليتهاي
حرفهاي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و هنري
بروز ميكند.
دكتر سيداحمديان دانشآموختگان را فرزندان
يك دانشگاه عنوان كرد و افزود :همانطور
كه سرنوشت و آينده فرزندان براي والدين

مهم است براي دانشگاه هم مهم است كه
مسير حركت و آينده كساني كه براي حرف
پزشكي تربيتكرده بداند و درجاهايي كه نياز
دارند به آنها ياري رساند.
وي در ادامه ايجاد ارتباط علمي قوييتر و
گستردهتر بين دانشگاه و دانشآموختگان آن،
بهرهمندي از استعداد و توان دانشآموختگان
براي ارتقاء جايگاه دانشگاه ،حمايتهاي
همهجانبه از فارغالتحصيالن دانشگاه ،ايجاد
امكانات تحقيقات علمي و پژوهشي در سطح
دانشگاه و ارائه تسهيالت رفاهي و اجتماعي به
دانشآموختگان را از مهمترين اهداف تأسيس
دفتر ارتباط با دانشآموختگان عنوان كرد و
در ادامه پس از تشريح فعاليتهاي جاري اين
دفتر ،برگزاري چنين نشستهايي را در ايجاد
حس اتحاد و همدلي بين دانشآموختگان
دانشكدهها و رشتههاي مختلف مؤثر عنوان
كرد .دفتر ارتباط با دانشآموختگان به
پيشنهاد رياست وقت دانشگاه و به همت و
بركت وجود شخصيت ارزشمندي همچون
استاد بهادري تأسيس و زمينههاي ارتباطي
بين دانشآموختگان فراهم آورده است و
بنده افتخار اين را داشتهايم كه در كنار استاد
بهادري اين كار را شروع نمايم.
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وي مهمترين هدف از تأسيس دفتر ارتباط
با دانشآموختگان را تقويت احساس عواطف
انساني بين كساني كه چند سال باهم همكالسي
بوده ولي پس از اتمام دوره تحصيل بهناچار از
هم دور ميشوند ،عنوان كرد و افزود :دانشگاه
با شرايط امكاناتي كه دارد ميتواند علقه
عاطفي بين دانشآموختگان را حفظ و تقويت،
رابطه آنها را تثبيت و انسجام بخشيده و در
شرايط نياز آنها را به هم نزديك نمايد.
دكتـــر گتميـــري ادامـــه داد :براي تأســـيس
ايـــن دفتـــر الگوهـــاي موفق دبيرســـتانهاي
صاحبنـــام ايرانـــي و دانشـــگاههاي بزرگ
دنيا مطالعه شـــد و در نمونه دانشگاه هاروارد
متوجه شـــديم كه تشـــكيالتي كه بـــراي اين
منظـــور دارند ابعـــادي بزرگتر و وســـيعتر
از خـــود دانشـــگاه داشـــته بهطوريكه 200
شـــعبه در بين بيش از  70كشـــور مختلف با
ويژگيهاي يكســـان بـــراي دانشآموختگان
خود دارد.
وي حوزههـــاي آموزشـــي ،پژوهشـــي،
اقتصـــادي را از زمينههاي فعاليت مشـــترك
بيـــن دانشآموختـــگان عنوان و خاطرنشـــان
كـــرد ،منافعـــي كه از ايـــن فعاليتهـــا عايد
ميشـــود ،هم بـــه دانشآموختـــگان و هم به
دانشـــگاه و هـــم بـــه جامعه خواهد رســـيد.
قائممقـــام دفتـــر ارتباط بـــا دانشآموختگان
يادآور شـــد :روابط عاطفي كـــه در كانونها
و گردهماييهاي برگزارشـــده شـــكلگرفته
و يا تقويت ميشـــود ،بســـتر مناســـبي است
بـــراي فعاليتهـــاي عامالمنفعـــه ماننـــد
مدرسهســـازي كه در بعضـــي از كانونهاي
شـــكلگرفته دانشآموختـــگان دانشـــگاه
مشاهدهشـــده است.
وی گفـــت :تأســـيس بنياد علمـــي فرهنگي
به نام اســـتادان پيشكســـوت و ايجاد شـــبكه
ارتباطي گســـترده بيـــن دانشآموختگان را
از ديگـــر فعاليتهاي در دســـت اقـــدام دفتر
اســـت كه اميـــدوارم بتوانيم ضمـــن تكريم
پيشـــينيان به ترويج فرهنـــگ تكريم كمك
نما ييم .
دكتـــر گتميـــري بـــا اشـــاره بـــه دفاتـــر
تشكيلشـــده در دانشـــكدهها ،بيمارســـتانها
گفـــت :خوشـــبختانه امـــروز همزمـــان بـــا
ايـــن گردهمايي اولين شـــعبه اســـتاني دفتر
ارتبـــاط بـــا دانشآموختـــگان دانشـــگاه را
افتتـــاح خواهيم كـــرد و اميـــدوارم بتوانيم با
برنامههايـــي كـــه در دســـت داريـــم بتوانيم
در آينـــدهاي نزديك شـــاهد افتتاح شـــعب

برونمـــرزي دفتر ارتباط بـــا دانشآموختگان
دانشـــگاه علوم پزشـــكي تهران باشـــيم.
وي در خاتمـــه از دانشآموختگان حاضر در
جلســـه خواســـت تا ضمن حمايـــت از دفتر
ارتباط بـــا دانشآموختگان اســـتان مازندران
ارتباط خود را با دانشـــگاه حفـــظ نمايند و با
ارائه نظرات و پيشـــنهادها خود مـــا را در اين
كار بزرگ يـــاري نمايند.
دكتـــر بهـــادري رئيـــس دفتـــر ارتبـــاط با
دانشآموختـــگان نيـــز در ســـخنان خـــود
ضمـــن ابراز خرســـندي از حضـــور در جمع
دانشآموختـــگان دانشـــگاه علوم پزشـــكي
تهـــران مقيـــم اســـتان مازنـــدران گفـــت:
دانشآموختـــگان دانشـــگاه علوم پزشـــكي
همـــه از بزرگتريـــن خدمتگـــزاران حوزه
پزشـــكي و جامعه هســـتند.
وي با اشـــاره بـــه اهميت و جايگاه دانشـــگاه
تهـــران در تربيت نيروهـــاي متخصص حوزه
پزشـــكي گفت :اگر بـــه گذشـــته بازگرديم
به زمانـــي كه كشـــور ازنظر وضـــع درماني
شـــرايط مناســـبي نداشته و وابســـتگي زيادي
به پزشـــكان و متخصصان خارجي داشـــت و
همزمـــان براي ارجـــاع بيماران بـــه خارج از
كشـــور مبالغ زيادي نيز مجبـــور به پرداخت
ميشـــد شـــايد بيشـــتر متوجـــه خدمتي كه
دانشـــگاه تهـــران به كشـــور كرده بشـــويم.
تا ســـال  1328دانشـــكده پزشـــكي دانشگاه
تهران تنها دانشـــكده پزشـــكي كشـــور بود
و ســـاير دانشـــكدههاي كشـــور نيز توســـط
اســـتادان و دانشآموختگان همين دانشـــكده
تأسيسشـــدهاند و به بياني ميتوان دانشـــگاه
تهران را مادر ســـاير دانشـــگاههاي كشور نام
بر د .
دكتر بهـــادري با اشـــاره به وضع نابســـامان
بيماريهـــاي واگيردار ســـالهاي گذشـــته
كشـــور يـــادآور شـــد ،اگـــر امروز شـــاهد
ريشـــهكن شـــدن بســـياري از اين بيماريها
هســـتيم به همت و تالش پزشـــكان دانشگاه
تهران اســـت و بنده بهعنـــوان عضو قديمي از
جامعه پزشكي كشـــور از تربيت متخصصين ،
جراحان پزشـــكان حاذق در اين دانشـــگاه به
خود ميبالـــم و خدا را شـــكر ميكنم كه در
اين دانشـــگاه و يـــا توســـط دانشآموختگان
ايـــن دانشـــگاه بهتريـــن خدمـــات درماني،
آموزشـــي ،باليني و جراحي انجام ميشـــود.
رئيـــس دفتـــر ارتبـــاط بـــا دانشآموختگان
تأكيد كـــرد ،ايـــن زحمـــات و تالشهايي
كـــه در دانشـــگاه علـــوم پزشـــكي تهـــران
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صـــورت گرفتـــه و يـــا زمينه آغـــاز در
ســـاير دانشـــگاهها شـــده را نبايـــد ناديـــده
گرفـــت و يـــا فراموش كـــرد و ايـــن مهم
وظيفه دانشآموختگان دانشـــگاه اســـت كه
بهعنـــوان فرزندان آن در ســـاير دانشـــگاهها
بايد نســـبت به حفـــظ و ارتقاي نام دانشـــگاه
تـــاش نمايند.
وي بـــا اشـــاره بـــه آمـــار بـــاالي تعـــداد
دانشآموختگان دانشـــگاه خاطرنشـــان كرد،
پراكندگـــي دانشآموختگان در شـــهرهاي
مختلف نبايـــد مانع از ايجـــاد و حفظ ارتباط
آنـــان با يكديگر و با دانشـــگاه شـــود و دفتر
ارتبـــاط بـــا دانشآموختـــگان وظيفـــه دارد
بســـتر مناســـبي براي برقراري ارتبـــاط فراهم
نمايد و ايجاد شـــعبات اســـتاني نيز در همين
راســـتا صـــورت ميگيـــرد تا ضمـــن ايجاد
همافزايـــي بتـــوان خدمـــات بزرگتري به
جامعه ارائـــه نماييم.
وي يادآور شـــد در طول دوران دفاع مقدس
تنهـــا حرفـــهاي كـــه در كنـــار رزمندگان
هميشـــه حاضر بود و شـــهيدان زيـــادي نيز
داشت پزشـــكان و شـــاغلين حرف پزشكي
بودنـــد و ايـــن قابلتقدير اســـت و اميدوارم
بـــا ايجـــاد و گســـترش شـــبكه ارتباطي بين
دانشآموختگان براي توســـعه دانشگاه علوم
پزشـــكي تهران و همچنين ســـاير دانشگاهها
گامهاي مثبتـــي برداريم.
در ادامـــه اين مراســـم حكم انتصـــاب دكتر
شـــهابي بهعنـــوان مســـئول دفتر ارتبـــاط با
دانشآموختـــگان دانشـــگاه علوم پزشـــكي
تهـــران در اســـتان مازندران به ايشـــان اهداء
شـــد و از بين جمـــع حاضر دكتـــر متكان و
دكتر سليماني از شهرســـتان بابل ،دكتر مجد
از آمـــل ،دكتر دادوئـــي از ســـاري و دكتر
خســـرويان از قائمشـــهر بهعنـــوان اعضـــاي
هيئـــت اجرايي ايـــن دفتر انتخاب شـــدند.
در پايـــان نيز دفتر ارتباط بـــا دانشآموختگان
اســـتان مازندران با حضـــور ميهمانان حاضر
افتتـــاح و در خصـــوص زمينههـــاي كاري
مشـــترك در بيـــن دانشآموختـــگان حاضر
بحـــث و تبادلنظر شـــد.
بازدیـــد از آزمايشـــگاه مجهـــز رازي متعلق
به يكـــي از دانشآموختگان دانشـــگاه علوم
پزشـــكي پایان بخـــش ایـــن برنامه بود.
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