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ــا دانــش آموختــگان در آســتانه  دکتــر بهــادری رئیــس دفترارتبــاط ب
ــتاوردهای  ــن دس ــازه تری ــی ت ــن الملل ــره بی ــمین کنگ ــزاری شش برگ
ــی  ــوان غن ــه عن ــگاه ب ــتادان دانش ــکی از اس ــش پزش ــش در دان پژوه
تریــن ســرمایه دانشــگاه یــاد کــرد و گفت:اســاتید اصلــي تریــن 
ســرمایه هــاي دانشــگاه محســوب میشــوند و دانشــگاه بــا وجــود آنــان 
اســت کــه هویــت آموزشــي و پژوهشــي خــود را بــه دســت آورده و 
ــد و از ایــن جهــت اســت کــه دانشــگاه اســتفاده هــر  ارتقــاء مــي یاب
چــه بیشــتر از مقــام علمــي، اخالقــي و تجربیــات ایــن ســرمایه هــاي 
ارزشــمند را از توفیقــات خــود بــر شــمرده و از بیــن بــردن موانــع ایــن 

ــد.  بهــره منــدي را جــزء وظایــف خــود مــي دان
ــته و  ــتادان برجس ــا اس ــتمر ب ــاط مس ــراري ارتب ــر برق ــد ب ــا تاکی وی ب
ــطه  ــه واس ــرد، ب ــان ک ــر نش ــدا خاط ــر یل ــون دکت ــوت همچ پیشکس
ــي  ــه م ــت ک ــان  اس ــامخ آن ــام ش ــر از مق ــاط و تقدی ــراری ارتب برق
ــه  ــال ب ــا و انتق ــات کســب شــده توســط آنه ــه حفــظ تجربی ــم ب توانی

ــم ــك نمایی ــر کم ــاي دیگ ــل ه نس
ــت دانشــجویان  ــه نقــش اســتادان در تربی ــا اشــاره ب ــر بهــادری ب دکت
ــام  ــل از مق ــت تجلی ــدي در جه ــالش ج ــه ت ــد، هرگون ــادآور ش ی
ــي و  ــاي اخالق ــي ه ــار ویژگ ــدا و انتش ــر یل ــون دکت ــتادانی همچ اس
تجربیــات گرانقــدر آنــان، توجــه دانشــجویان را بــه حفــظ شــأن مقــام 

ــرد. ــد ک ــب خواه ــاتید جل اس
رئیــس دفتــر ارتبــاط بــا دانــش آموختــگان افــزود: طبــق برنامــه ریــزي 
هــاي بــه عمــل آمــده در دفتــر ارتبــاط با دانــش آموختــگان دانشــگاه، 
ــگان  ــا دانــش آموخت ــاط مســتمر ب ــراري ارتب ــر درصــدد برق ــن دفت ای
دانشــگاه خواهــد بــود و برگــزاري کنگــره هــاي علمي و بزرگداشــت 
مقــام اســاتید پیشکســوت،فرصت مناســبي اســت بــراي اینکــه بتوانیــم 
ــاره از وجــود ایشــان را در دانشــگاه محقــق  امــکان بهــره منــدي دوب

نماییــم.

وی نامگــذاري یــك بنیــاد علمــي بــه نــام یکــي از اســاتید پرافتخــار و 
مانــدگار دانشــگاه را زمینــه ســاز برقــراری ارتبــاط و همــکاری هــاي 
علمــي و آموزشــي بیــن دانشــمندان داخــل و خــارج عنــوان کــرد و 
افــزود: دفتــر ارتبــاط بــا دانــش آموختــگان ســعی دارد بــا همــکاری 
فرزانــگان  ارزشــمند  تجربه هــاي  و  وجــود  از  علمــي  بنیادهــاي 
دانشــمندي کــه بــه افتخــار بازنشســتگي نایــل شــده اند بــراي دانشــگاه 
ــه صــورت هیئــت علمــي و دانشــجویان  ــون ب و فرزندانشــان کــه اکن

ــرد. ــره بب ــند، به ــگاه مي باش ــزار دانش خدمتگ
دکتــر بهــادری بزرگداشــت و تجلیــل از اســاتید دانشــگاه را کار 
ــخ  ــه در تاری ــن برنام ــبختانه ای ــزود: خوش ــت و اف ــمندي دانس ارزش
پزشــکي کشــور توســعه پیــدا کــرده اســت و موجــب ایجــاد احســاس 
آرامــش و احتــرام بــه اســاتید گردیــده اســت و بــه همین منظور اســت 
کــه کنگــره بیــن المللــي پزشــکي تــازه تریــن دســتاوردهاي پژوهــش 
ــگان  ــا دانــش آموخت ــاط ب ــر ارتب ــي دفت ــه میزبان در دانــش پزشــکي ب
دانشــگاه علــوم پزشــکي تهــران و بنیــاد علمــي دکتــر علیرضــا یلــدا، 
بــه منظــور بزرگداشــت مقــام اســتاد پیشکســوت دانشــگاه دکتــر یلــدا 

برگــزار مــي شــود. 
وی بــا تاکیــد بــر برگــزاری کنگــره هــای علمــی بــا مشــارکت 
گــروه هــای علمــی خــارج از کشــور گفــت:  دفتــر ارتبــاط بــا 
ــازي  ــه ي هماهنگ س ــر وظیف ــالوه ب ــگاه ع ــگان دانش ــش آموخت دان
ــاد  ــا ایج ــگان، ب ــی بیــن دانش آموخت ــي و فرهنگ ــاي علم فعالیت ه
علمــي  آکادمي هــاي  و  مؤسســات  بیــن  منظــم  ارتباطــي  شــبکه 
جهان،ســعی در زمینــه برقــراری همــکاری هــای علمــی و آموزشــی 
بیشــتر و حرکت دانشــگاه در مســیر پیشــرفت داشــته و دارد و امیدوارم 
بتوانــد بــا برنامــه هایــی کــه در پیــش دارد زمینــه ســاز موفقیــت هــای 
ــد. ــکي باش ــوم پزش ــاي عل ــه ه ــی حیط ــگاه در تمام ــزون دانش روزاف

بزرگداشت مقام استاد یلدا وانتشار ویژگي هاي اخالقي ایشان،
توجه دانشجویان را به حفظ شأن مقام اساتید جلب خواهد کرد
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پـــدر طـــب عفونـــی ایـــران 
ـــد دارد ـــی تاکی ـــل زدای ـــر جه ب

تازه ترین  بین المللی  کنگره  برگزاری  بهانه  به 
پزشکی  دانش  در  پژوهش  دستاوردهای 
ملکولی و بالینی که در تاریخ 26 تا 29 آبان 
ماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد 
این  چراکه  می نشینیم.  یلدا،  استاد  سخن  پای 
کنگره به همت دفتر ارتباط با دانش آموختگان 
یلدا  علیرضا  پروفسور  جهانی  علمی  بنیاد  و 
آلمان  کشور  در  که  بنیادی  می شود.  برگزار 
بر خود دارد.  را  یلدا  استاد  نام  و  تأسیس شده 
اسطوره  شاگردانش  قول  به  که  یلدا  استاد 
بر  خود  سخنان  در  و  است  پزشکی  اخالق 
را  ما  دارد،   تأکید  زدایی  جهل  و  فقرزدایی 
در اتاق کار خود در گروه عفونی بیمارستان 
برایمان سخن می گوید. توجه  و  پذیرفته  امام 
عالقه مندان را به این گفتگوی صمیمی جلب 

می کنیم.

استاد یلدا  کمی از دکتر رنجبر بگویید، 
چگونه با ایشان آشنا شدید ؟

بنده اولین باری که با ایشان آشنا شدم مربوط 
بستری  برای  ایشان  که  زمانی  به  می شود  به 
بیمارستان  در  خودش  هزینه  به  بیمار  یك 
بستری  درخواست  و  گرفت  تماس  بنده  با 
شدن ایشان را کرد. دکتر رنجبر انسان صادق 
خیلی  علمی  قسمت های  در  و  است  معتقد  و 
می خواست  ازدواجش  از  بعد  است.  صریح 
به ایران بیاید ولی با توجه به محدودیت هایی 
آنجا  بیاید.  ایران  به  نتوانست  دارد  وجود  که 
دارد  وجود  تحقیقات  برای  خوبی  امکانات 
داریم  را در کشور کمتر  امکانات  این  ما  که 
در  را  پرنده ای  که  می ماند  این  مثل  این  و 
اگر  شما  گفتم  ایشان  به  من  بگذاریم.  قفس 
مردم  به  می توانید  بیشتر  و  بهتر  باشید  آنجا 
با  رنجبر  دکتر  کنید.  خدمت  خود  کشور 

هزینه خودش آزمایش های بیماران ما را انجام 
می دهد. آدم فوق العاده ای است.

که  علمی  بنیاد  این  به  راجع  نظرتان 
رنجبر  دکتر  ریاست  به  آلمان  در 
تشکیل شده چیست. چطور شد که اسم 

شما را برای این بنیاد انتخاب کردند؟
من  به  رنجبر  دکتر  زیاد  محبت  و  لطف  این 
بدون  است.  هم  بزرگی  نعمت  البته  و  است 
تعارف من لیاقت این را نداشتم و به ایشان هم 
گفتم که اسم من را نگذارید ولی ایشان قبول 
از  قبل  تا  افتخار من است.  باعث  این  نکرد و 
آشنایی با دکتر رنجبر، بنده از کسانی که در 
آلمان و در رشته پزشکی بودند خاطره خوبی 
نداشتم و می گفتند خیلی باسواد نیستند چراکه 
بیشتر در کنفدراسیون ها و حزب ها بودند. ولی 
ایشان  دیدم  من  رنجبر  دکتر  با  برخورد  در 

به حق دانشمند است.
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ــاًل  ــوژی کام ــا ایمنول ــی ی ــن شناس ــته ایم در رش
وارد اســت چــون خــودش دوســت دار علــم بــوده 
و فهمیــده اســت، خیلــی خــوب می توانــد مطالــب 
دربــاره ایمــن شناســی را بــه دیگــران منتقــل کنــد. 
ــکیل  ــن تش ــای ای ــت دارد زیربن ــم دوس ــی ه خیل
ــران  ــرای ای ــش ب ــد و قلب ــران باش ــرای ای ــاد ب بنی
می تپــد و دلــش می خواهــد پزشــکان آنجــا بیاینــد 
و مــا از دانــش آن هــا اســتفاده کنیــم. ایــن بنیادهــا 
ــای  ــا کمك ه ــود ب ــکیل می ش ــی تش ــوالً وقت اص
مردمــی روبــرو می شــود. اآلن بســیاری از بنیادهــا 
اصــل فقرزدایــی و جهــل زدایــی را مهم تــر از 
ــا  ــم ت ــد »بدانی ــون می گوین ــد چ ــز می دانن همه چی
بمانیــم« و هرچقــدر هــم کــه تعــداد افــراد جاهــل 
ــاد باشــد آن جوامــع پــس رفــت  در جامعــه زی
می گویــد  موالنــا  ندارنــد.  پیشــرفت  و  دارنــد 
»بزرگ تریــن گناهــان یــا نواقــص جهــل اســت و 
بزرگ تریــن نعمت هــا دانایــی اســت«. ایــن اســت 
ــد کــه بنیادهــا را  کــه آن هــا این طــور فکــر کردن
ــد  ــم کنن ــع را ک ــل جوام ــا جه ــد ت ــکیل دهن تش
ــی  ــی بعض ــه حت ــت ک ــئله ای اس ــم مس ــر ه و فق
ــت و  ــر اس ــه فق ــل در زمین ــد جه ــراد می گوین اف
اگــر بســتر جامعــه ازنظــر اقتصــادی خــوب باشــد 
ــه مدرســه  جهــل کمتــر می شــود، بچه هــا بیشــتر ب
تغذیــه   ، می خواننــد،  درس  بهتــر  می رونــد، 
اســت.  بهتــر  سالمتشــان  دارنــد،  مناســب تری 
آقــای دکتــر رنجبــر باهــدف اشــاعه علــم و دانــش 
آن بنیــاد علمــی را در آنجــا تأســیس کــرد. خوبــی 
ــن اســت کــه  ــران ای ــه ای این طــور رفت وآمدهــا ب
ــده و  ــی تعیین ش ــل سیاس ــه دالی ــه ب ــی ک مرزهای
ــی رود. ــن م ــرده از بی ــدا ک ــم ج ــان ها را از ه انس

خصــوص  در  نظرتــان  دکتــر  آقــای 
علمــی  بنیادهــای  چنیــن  تأســیس 
در  آیــا  چیســت؟  کشــور  داخــل  در 
دانشــگاه  نیــز زمینــه بــرای ایجــاد چنیــن 

دارد؟ وجــود  بنیادهایــی 
تأســیس بنیــاد علمــی در داخــل کشــور و دانشــگاه 
فکــر خیلــی خوبــی اســت. وقتــی سروســامان 
علمــی در مملکــت خــوب اســت، ایــن پارامترهــا 
ــی  ــود، وقت ــرح می ش ــم مط ــا ه ــکیل بنیاده و تش
یــك فرهنــگ معنــوی در جامعــه حکم فرمــا شــود 
ــن  ــد. پرمخاطره تری ــان می دهن ــود را نش ــا خ این ه
بــه کارهایــی اســت کــه  کارهــا دســت زدن 
تشــکیل  بــرای  باشــیم.  نداشــته  را  امکاناتــش 
ــرف  ــی ح ــت. ول ــی الزم اس ــا امکانات ــن بنیاده ای
شــما درســت اســت بایــد از جایــی شــروع شــود. 
این کــه مــا صبــر کنیــم همــه شــرایط فراهــم شــود 
ــدا نمی شــود و  ــم آن شــرایط پی کاری انجــام دهی
ــا شــروع  ــی اگــر م ــده آلیســتی اســت ول فکــر ای
کنیــم، کم کــم دیگــران نیــز بــه جمــع مــا خواهنــد 

پیوســت. همــه جــای دنیــا هــم همین طــور اســت. 
ــت  ــدر عظم ــه این ق ــز ک ــان هاپکین ــاد ج ــاًل بنی مث
ــط  ــه توس ــی ک ــت در گزارش ــهور اس دارد و مش
ــود: اول  ــده ب ــده، آم ــکان مطرح ش ــی از پزش یک
ــا  ــد ت ــم، چن ــن کار گرفتی ــه ای ــم ب ــا تصمی ــه م ک
دکتــر بودیــم و دورهــم جمــع شــدیم و هرکــدام 
چیــزی خریدیــم. کم کــم خیریــن متوجــه شــدند 
کــه چنیــن جایی اســت کــه کار علمــی و فرهنگی 
می کنــد و بــه جمــع مــا پیوســتند و بــا ایــن مرحلــه 

از امکانــات و توانمندی هــای رســیدیم.
ــگان و خصوصــاً  ــم دانش آموخت ــن فکــر می کن م
دارنــد  خوبــی  مالــی  وضــع  کــه  پزشــکانی 
می تواننــد در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد. البتــه 
ــت و  ــازی اس ــه فرهنگ س ــاز ب ــن کار نی ــرای ای ب
بــرای فرهنگ ســازی بایــد تبلیغاتــی در ایــن زمینــه 
ــگان  ــطح دانش آموخت ــا در س ــرد. م ــورت بگی ص
دانشــگاه افــراد توانمنــد هــم ازنظــر علمــی و هــم 
ــگاه و  ــد دانش ــه می توانن ــم ک ــی داری ــر مال ازنظ
ایــن خصــوص  دیگــر دانش آموختــگان را در 
حمایــت کننــد و اگــر بتوانیــم ایــن طــرز فکــر را 
ــای  ــم ج ــم کنی ــگاه حاک ــکده ها و دانش در دانش

ــود. ــد ب ــیاری خواه ــرفت بس پیش
ــوان  ــه می ت ــما چگون ــر ش ــه نظ ــتاد ب اس
ــگاه  ــا دانش ــکاری ب ــرای هم ــراد را ب اف
ــد  ــی عالقه من ــای علم ــق بنیاده از طری

ــرد؟ ک
ببینیــد شــروع هــر کاری ســخت اســت. در ابتــدای 
ــته  ــود داش ــکالتی وج ــری مش ــك س ــاید ی راه ش
ــح  ــه کار صحی ــی کســانی هســتند کــه ب باشــد ول
رابطــه  ایجــاد  فرهنــگ  همیــن  ایمان دارنــد. 
را اگــر بتوانیــم از اوایــل کار یعنــی همــان اول 
ــغول  ــکی مش ــکده پزش ــجویان در دانش ــه دانش ک
ــیم،  ــته باش ــی داش ــط سیاس ــدون رواب ــوند ب می ش
ــد  ــد بدانن ــجویان بای ــم. دانش ــی کرده ای کار بزرگ
ــان  ــا باغب ــت، این ه ــان اس ــال خودش ــت م مملک
هســتند و باغبــان فکــر نمی کنــد صاحــب بــاغ چــه 
کســی اســت، آن هــا اگر بــا ایــن فرهنــگ پرورش 
پیــدا کننــد حتــی اگــر مدتــی از ایــران برونــد نیــز 
ــی  ــن جای ــت. وط ــان اینجاس ــان و  خاطراتش دلش
ــن  ــد و بزرگ تری ــره دارن ــه خاط ــه هم ــت ک اس
کــه  خاطره هــا  باقیمانده تریــن  و  خاطره هــا 
همیــن  می دهنــد  تشــکیل  را  انســانی  ذهنیــت 
ــا  ــا هرکج ــت. آن ه ــی اس ــی و نوجوان دوره جوان
کــه باشــند انســان هســتند، دانشــجو هســتند و 
ــران   ــه دیگ ــود را ب ــش خ ــد دان ــرور و  بای دانش پ
نیــز انتقــال دهنــد و ایــن حداقلــی اســت کــه آن هــا 
بایــد بــه مملکــت خودشــان می دهنــد. اگــر واقعــاً 
ــان از  ــل جه ــند جه ــن کار باش ــد ای ــه فوای متوج

ــود. ــن آن می ش ــم جایگزی ــه و عل ــن رفت بی

اســتاد نظرتــان راجــع بــه محتــوای 
تازه تریــن  بین المللــی  کنگــره 
دانــش  در  پژوهــش  دســتاوردهای 

چیســت؟ پزشــکی 
اســامی  کــه  دارد  مختلــف  انــواع  کنگره هــا 
گوناگــون دارنــد، بعضــی از ایــن کنگره هــا مثــل 
ایــن گردهمایــی فقــط در آن رشــته تخصــص 
خودشــان نیســت. یــك ســری کنگره هــا هــم 
ــن  ــاًل متخصصی ــد مث ــی دارن ــه تخصص ــط جنب فق
بــه  راجــع  فقــط  و  می شــوند  جمــع  دیابــت 
کنگــره  ایــن  امــا  می کننــد.  دیابــت صحبــت 
اســت و  پزشــکی  از علــوم مختلــف  ترکیبــی 
اکثــر جهــات علــوم پزشــکی می پردازنــد. البتــه بــا 
توجــه بــه اینکــه تعــدادی از ســخنرانان و جمعــی 
از شــرکت کنندگان ایــن کنگــره از خــارج از 
ــزاری آن  ــداوم برگ ــد ت ــران می آین ــه ای ــور ب کش
اســت. برگزارکننــدگان  موفقیــت  نشــان دهنده 

ــا یــك  ــه اینکــه ایــن کنگــره همــراه ب ــا توجــه ب ب
جشــنواره و تقدیــر از نفــرات برتــر هســت نظرتــان 
در خصــوص تقدیــر از برگزیــدگان علمــی بنیــاد 

چیســت؟
ــوص  ــت. به خص ــویق اس ــث تش ــه باع ــا هم این ه
کــه تعــدادی از این هــا هــم جــوان هســتند و ایــن 
ــایرین  ــرای س ــزه ای ب ــاد انگی ــث ایج ــئله باع مس
ــد و  ــرکت کنن ــره ش ــن کنگ ــه در ای ــود ک می ش
ــن  ــن کنگــره اســت. تعیی ــن ویژگــی خــاص ای ای
افــراد برگزیــده را کمیتــه علمــی بــه ریاســت آقای 
دکتــر رنجبــر بــر عهده دارنــد البتــه ایشــان  در 
خصــوص افــرادی کــه انتخــاب می کننــد بــا بنــده 
هــم مشــورت می کننــد ولــی مــن بیشــتر بــه عهــده 
ــرادی  ــال اف ــه تابه ح ــذارم. البت ــان می گ ــود ایش خ
ــبختانه  ــد. خوش ــه بودن ــده اند موج ــه انتخاب ش ک
خصلــت دکتــر رنجبــر طــوری اســت کــه تحــت 
تأثیــر ســفارش ها قــرار نمی گیرنــد یعنــی تنهــا 
ــی  ــا اســتانداردهای ایشــان همخوان کســانی کــه ب
ــه می شــوند. ــن بخــش پذیرفت داشــته باشــند در ای

به عنــوان پیــام آخــر چــه ســخنی بــرای 
مــا داریــد؟ 

از  اســتفاده  و  نمی شناســد  مــرز  علــم  ببینیــد 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــا ب ــمندان دنی ــام دانش ــم تم عل
ــروری  ــد ض ــالش می کنن ــش ت ــب دان درراه کس
دکتــر  کــه  اســت  کاری  همــان  ایــن  اســت. 
ــاز  ــان آغ ــکان آلم ــری از پزش ــا بهره گی ــر ب رنجب
ــتفاده از  ــکان اس ــا ام ــد ت ــالش می کن ــوده و ت نم
ــی  ــای تحقیقات ــر و راه ه ــرز تفک ــار، ط ــم، رفت عل
و  باشــد  میســر  مــا  بــرای  دیگــر  دانشــمندان 
ــدا  ــترش پی ــکاری گس ــیوه هم ــن ش ــدوارم ای امی
ــق باهــم  ــن طری ــد و دانشــمندان بیشــتری از ای کن

ــوند. ــنا ش آش
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ـــره  ـــزاری کنگ ـــیداحمدیان برگ ـــر س دکت
ـــدا برگـــزار مـــی  ـــام اســـتاد یل ـــه ن ای کـــه ب
شـــود را بهانـــه بـــرای تکریـــم جایـــگاه 

وي در عرصه علم و دانش دانست. 
دبیـــر اجرایـــی کنگـــره ســـاالنه تـــازه 
ـــش  ـــش در دان ـــتاوردهای پژوه ـــن دس تری
ــه  ــه ارائـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــکی بـ پزشـ
ـــکی  ـــش پزش ـــای دان ـــه ه ـــن یافت جدیدتری
ـــن  ـــزاری ای ـــدف برگ ـــن ه ـــی تری از اصل
ـــش  ــن دان ــت: ایـ ــت، گفـ ــره اسـ کنگـ
ـــم  ـــکی خت ـــته پزش ـــه رش ـــا ب ـــکی تنه پزش
ــای  ــته هـ ــه رشـ ــه کلیـ ــود بلکـ ــی شـ نمـ
مرتبـــط بـــه حـــوزه پزشـــکی ماننـــد 
داروســـازی، توانبخشـــی و پرســـتاری را 

نیز شامل می شود. 
ــان در  ــید احمدیـ ــا سـ ــر محمدرضـ دکتـ
ـــدا،  ـــر یل ـــره دکت ـــزاری کنگ ـــتانه برگ آس

گفـــت: ایـــن کنگـــره بـــه همـــت دفتـــر 
ارتبـــاط بـــا دانـــش آموختـــگان و  بنیـــاد 
ـــط  ـــه توس ـــدا ک ـــر یل ـــی دکت ـــی جهان علم
ــدا در  ــتاد یلـ ــاگردان اسـ ــدادی از شـ تعـ
ـــت، از  ـــده اس ـــیس ش ـــان تاس ـــور آلم کش
ـــان مـــاه ســـال جـــاری  تاریـــخ 26 تـــا 29 آب
ـــام  ـــتانی ام ـــع بیمارس ـــام مجتم ـــاالر ام در ت

خمینی برگزار می شود. 
ـــه  ـــی ک ـــع هدف ـــد: در واق ـــادآور ش وی ی
ایـــن کنگـــره دنبـــال مـــی کنـــد؛ تبـــادل 
ـــل و  ـــمندان داخ ـــای دانش ـــه ه ـــی یافت علم
خـــارج از کشـــور اســـت کـــه آخریـــن 
دســـتاوردها در رشـــته مربوطـــه را ارائـــه 

مي دهند.
دبیـــر اجرایـــی کنگـــره ســـاالنه تـــازه تریـــن 
دانـــش  در  پژوهـــش  دســـتاوردهای 
ــگاه  ــرد: دانشـ ــان کـ ــکی خاطرنشـ پزشـ

بـــا تربیـــت  علـــوم پزشـــکی تهـــران 
ــوم  ــوزه علـ ــان در حـ ــن متخصصـ بهتریـ
ـــن  ـــل ارتباطـــی متخصصی ـــد پ پزشـــکی بای
ــا  ــور بـ ــکي کشـ ــوم پزشـ ــوزه ي علـ حـ
دانشـــمندان و مراکـــز پیشـــرو پزشـــکي در 
جهـــان باشـــد و برگـــزاري ایـــن گونـــه 
ــته  ــاتید برجسـ ــا همـــت اسـ ــا بـ کنگره هـ
بـــراي  موثـــري  راه  دنیـــا،  پزشـــکي 

برقراري این ارتباط است.
ـــش در  ـــزود: کوش ـــان اف ـــید احمدی ـــر س دکت
تبـــادل  و  ایجـــاد همکاري هـــاي علمـــي 
بیـــن  آموزشـــي  و  پژوهشـــي  تجربیـــات 
دانشـــمندان و اســـتادان علـــوم پزشـــکي در 
ســـطح جهـــان و حمایـــت از دانشـــمندان و 
پژوهشـــگران جـــوان در علـــوم پزشـــکي و 
ــن  ــدف ایـ ــواره هـ ــي همـ ــت عمومـ بهداشـ

کنگره است.

دکتر یلدا الگوي بي نظیر در اخالق و حرفه پزشكي



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

نامگذاری  این مطلب کـــه  بیـــان  با  وی 
نـــام اســـتاد یلـــدا بر ایـــن کنگـــره؛ بر 
از  بیشـــتر  پزشـــکی  اخـــالق  محـــور 
موضوعـــات دیگر تاکیـــد دارد، گفت: 
به  توجه  این کنگـــره  اصلـــی  محوریت 
مسائل اخالق پزشـــکی در تمامی حرف 
پزشکی اســـت و همانطور که استاد یلدا 
را در کشـــور به نـــام اســـطوره اخالق 
پزشـــکی می شناســـند، کنگره ای که به 
نـــام ایشـــان برگزار مـــی شـــود نیز به 
توجه بر مســـائل اخالق پزشـــکی تاکید 

دارد.
دبیـــر اجرایی کنگره ســـاالنه تازه 
تریـــن دســـتاوردهای پژوهش در 
دانش پزشـــکی ادامـــه داد: دانش 
علمـــي و پیشکســـوتي دکتر یلدا 
ایـــن کنگره  نـــام گذاري  مالك 
نبـــوده بلکه آنچـــه ایشـــان را از 
رفتار  ســـاخته  متمایـــز  دیگـــران 

حرفـــه اي ایشـــان در رعایـــت  اصول 
اخـــالق پزشـــکي اســـت و ایـــن نکته 
عالوه بـــر دانش پزشـــکي، عامل تعیین 
کننـــده در کارها اســـت، لـــذا که این 
کنگره همه ســـاله بـــا ارائه تـــازه ترین 
دســـتاوردهای حـــوزه هـــای تخصصی 
اخالق  رعایت  بـــا  ولی  پزشـــکی  حرفه 

پزشکی برگزار می شود.
دکتـــر ســـید احمدیـــان اظهـــار کرد: 
کنگره ســـاالنه تازه ترین دســـتاوردهای 
پژوهـــش در دانش پزشـــکی یـــا همان 
کنگـــره دکتر یلـــدا از معـــدود کنگره 
هایی اســـت کـــه به طـــور عمومی برای 
پزشـــکی  علوم  های حوزه  رشـــته  اکثر 
برگزار می شـــود و امتیـــازی هم که از 

ســـوی اداره کل آموزش مـــداوم به این 
های  رشـــته  شـــامل  گرفته  تعلق  کنگره 
مختلفـــی مانند رشـــته های پزشـــکی و 
تـــا  زیرمجموعـــه  هـــای  تخصـــص 
دندانپزشـــکی،  مامایـــی،  پرســـتاری، 
داروســـازی، تغذیه و تعدادی از رشـــته 
و  پیراپزشکی  بهداشـــت،  زیرشاخه  های 
توانبخشـــی نیـــز در این کنگـــره دارای 
دانـــش آموختگان  بوده حتـــی  امتیـــاز 
و  پزشـــکی  مهندســـی  هـــای  رشـــته 
ایـــن کنگره می  نیز در  نانوتکتولـــوژی 

توانند از امتیاز آن بهره مند شوند. 

وی افـــزود: این کنگره 6 ســـال اســـت 
که بـــه طور ســـاالنه در اوایـــل پاییز در 
مـــاه هـــای مهر و یـــا آبان برگـــزار می 

شود.
دبیر اجرایی کنگره ســـاالنه تـــازه ترین 
دانـــش  در  پژوهـــش  دســـتاوردهای 
پزشـــکی تصریح کرد:  چون پیشـــرفت 
علوم پزشـــکی در طی ســـال های اخیر 
به خصوص در کشـــورمان شتاب خوبی 
داشـــته و ازطرفی هـــر روز اتفاقات تازه 
اي در حوزه پزشـــکي در جهان رخ مي 
دهد، به همیـــن دلیل هرچـــه ارتباطمان  
بـــا نقاطي که ایـــن وقایـــع در آن اتفاق 
توانیم در  مـــي  بیشـــتر شـــود،  افتد  مي 

حوزه تخصص خود به روزتر باشیم.

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

همین راستا تالش می کنند.

دکتر یلدا الگوي بي نظیر در 
اخالق و حرفه پزشکي 

دکتر ســـید احمدیان با تاکیـــد بر اینکه 
دکتـــر یلدا الگوي بي نظیـــر در اخالق و 
حرفـــه پزشـــکي اســـت، در پایان 
همان  از  یلـــدا  دکتر  شـــد:  یادآور 
ابتـــدای طبابت تمام وقـــت خود را 
وقف شـــاگردانش کرده اســـت و 
به عنـــوان معلمي دلســـوز، متعهد و 
برجســـته ای اســـت که دانسته هاي 
خـــود را بي ریـــا به شـــاگردانش 
مي آمـــوزد و از طرفـــي وی، پدر دانش 
بیمـــاري هاي عفوني اســـت و نـــه تنها 
یـــك عالـــم و دانشـــمند اســـت بلکه 
اســـطوره اخـــالق، عطوفـــت و مهرباني 
اســـت و در هیچ کالس درســـي نیست 
که ایشـــان درباره ی مســـائل اخالقي و 
دلیل  بـــه همین  نکند  انســـانیت صحبت 
کنگـــره ای که به نام اســـتاد یلدا برگزار 
می شـــود، بهانه ای اســـت برای تکریم 
جایـــگاه وي در عرصه علـــم و دانش و 
امیـــدوارم ایـــن حرکت شایســـته تداوم 
داشـــته و الگویي بـــراي ســـایر  دانش 
پزشـــکي  علوم  فرهیختـــه  آموختـــگان 

باشد.

یلدا  دکتر  پیشکســـوتي  و  علمي  دانش 
مالك نـــام گذاري این کنگـــره نبوده بلکه 
آنچـــه ایشـــان را از دیگران متمایز ســـاخته 
رفتار حرفـــه اي ایشـــان در رعایت  اصول 

اخالق پزشکي است 
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ایــن نشســت بــا حضــور دکتــر یلــدا اســتاد 
رنجبــر  دکتــر  دانشــگاه،   پیشکســوت 
رئیــس بنیــاد علمــی دکتــر یلــدا و رئیــس 
ششــمین کنگــره  تازه تریــن دســتاوردهای 
و دکتــر  پزشــکی  دانــش  پژوهــش در 
ــه  ــیداحمدیان ب ــر س ــژاد و دکت ــولی ن رس
ترتیــب دبیــران علمــی و اجــرای ایــن 
در  و   94/8/24 یکشــنبه  روز  کنگــره 
ــی  ــام خمین ــتان ام ــی بیمارس ــش عفون بخ

ــد. ــزار ش برگ
ــر  ــه دکت ــن جلس ــزارش در ای ــن گ بنابرای
ــه موضوعــات کنگــره  ــا اشــاره ب ــر ب رنجب
ــره  ــن کنگ ــت: ای ــته گف ــال های گذش س
از  پزشــکی  تازه هــای  موضوعــات  بــه 
ملکولــی، ســلولی تــا بالینــی پرداختــه  
در  کــه  چالش هایــی  دارد  ســعی 
به وســیله  را  اســت  ایــن زمینــه مطــرح 
دانشــمندان داخــل و خــارج بــه بحــث 
ــزی  ــان برنامه ری ــع آن ــرای رف گذاشــته و ب

ــد. نمای
یلــدا  دکتــر  جشــنواره  برگــزاری  وی 
علمــی  بنیــاد  برگزیــدگان  از  تقدیــر  و 
ــره  ــن کنگ ــش ای ــدا را پایان بخ ــر یل دکت
ــن  ــدگان ای ــزود: برگزی ــرد و اف ــالم ک اع
جشــنواره بــر اســاس معیارهایــی کــه شــبیه 
ــل  ــزه نوب ــای بخــش پزشــکی جای معیاره

ــده،  انتخــاب و در 7 حیطــه پوســتر برگزی
نــوآوری،  و  اختــراع  جــوان،  محقــق 
هنــر،  و  فرهنــگ  اجتماعــی،  مســئولین 
اســتاد برجســته و باالتریــن از آنــان تقدیــر 

می شــود.
ــا  ــاط ب ــت ارتب ــالش جه ــر ت ــر رنجب دکت
ــم خــارج از کشــور  ــی مقی پزشــکان ایران
در جهــت ارتقــای دانــش پزشــك کشــور 
علمــی  بنیــاد  تأســیس  اهــداف  از  را 
جهانــی دکتــر یلــدا عنــوان کــرد و افــزود: 
حمایــت از دانشــمندان جــوان و توجــه 
ــه پزشــکی از  ــه جنبه هــای اخالقــی حرف ب
ــاد اســت  دیگــر اهــداف تأســیس ایــن بنی
کــه برگــزاری ایــن کنگــره بهانــه ای بــرای 

ــن منظــور اســت. ای
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد، جهــت 
همــکاری بــا ایــن بنیــاد از دانشــمندان 
ــت  ــده اس ــوان دعوت ش ــوت و ج پیشکس
قــرار گرفتــن  کــه در کنــار یکدیگــر 
ــد  ــزان می توان ــن عزی ــه ای ــرژی و تجرب ان
ــود. ــکی ش ــش پزش ــرفت دان ــل پیش عام

در ادامــه ایــن نشســت دکتر ســیداحمدیان 
ــاره بــه رونــد  ــا اش ــی نیــز ب دبیــر اجرای
برگــزاری آن خاطرنشــان کــرد، یکــی 
ــن  ــره ای ــن کنگ ــم ای ــای مه از ویژگی ه
اســت کــه ماننــد دیگــر کنگره هــا بــه یك 
ــدارد و در آن  ــاره ن ــی اش ــوع خاص موض
بســیاری از موضوعــات پزشــکی پرداختــه 
ــه  ــن موضــوع منشــأ گرفت می شــود کــه ای
ــه  از شــخصیت اســتاد یلــدا و اشرافشــان ب

ســایر رشته هاســت.
ــته  ــراف داش ــکی اش ــات پزش از موضوع

ــز  ــی نی ــر علم ــژاد دبی ــولی ن ــر رس و دکت
مقالــه  عنــوان  از 150  بیــش  ارســال  از 
ــر داد  ــال خب ــره امس ــجویی در کنگ دانش
و افــزود: تمامــی ایــن مقــاالت توســط 
از  بیــش  درنهایــت  و  بررســی  داوران 
50 عنــوان مقالــه کــه ارتبــاط بیشــتری 
بــا موضوعــات مطرح شــده در کنگــره 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــدند ک ــاب ش ــتند انتخ داش
مقــاالت،  خالصــه  کتــاب  در  چــاپ 
به صــورت پوســتر در طــول کنگــره ارائــه 

ــد. ــد ش خواهن
ــگاه  ــوت دانش ــتاد پیشکس ــدا اس ــر یل دکت
نیــز در ادامــه ایــن نشســت رفت وآمــد 
دانشــمندان داخــل و خــارج از کشــور را 
باعــث تبــادل علــم و تازه هــای دانــش 
از  یکــی  افــزود:  و  دانســت  پزشــکی 
ــتر  ــد بیش ــه آن بای ــروزه ب ــه ام ــائلی ک مس
توجــه شــود، مســائل اخــالق پزشــکی 
ــه  ــره ب ــن کنگ ــبختانه ای ــه خوش ــت ک اس
آن می پــردازد و کســانی کــه از ایــران 
ــد  ــد بای ــرکت می کنن ــره ش ــن کنگ در ای

از فرصــت اســتفاده نماینــد.
وی دانــش و علمــی را مفیــد دانســت کــه 
عامــل ارائــه خدمــت بهتــر بــه جامعه شــود 
متخصــص  یــك  به عنــوان  پایــان  در  و 
بیماری هــای  شــد:  یــادآور  عفونــی 
ــر  ــوم کمت ــط عم ــه توس ــی در جامع عفون
بایــد  کار  ایــن  بــرای  و  شناخته شــده 
رعایــت  و  بهداشــتی  نــکات  آمــوزش 
بهداشــت فــردی را از دوران کودکــی 

ــرد. ــاز ک آغ

برگزاری نشست ششمین کنگره بین المللی دکتر یلدا

نشســت  ایــن  در  یلــدا  دکتــر 
مطبوعاتــی، بــر ارائــه آمــوزش نــکات 
جهــت  کودکــی  دوران  از  بهداشــتی 
بیماری هــای  بــه  ابتــال  از  پیشــگیری 

کــرد تأکیــد  عفونــی 
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رییــس  جعفریــان  دکتــر   
تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
کــه بــه دلیــل ســفر کاری موفــق بــه 
ــازه  ــره ت ــمین کنگ ــور در شش حض
تریــن دســتاوردهای پژوهــش در 
دانــش پزشــکی نشــده بــود، پیامــی 

درایــن خصــوص ابــالغ کــرد. 
ــس  ــان رئی ــر جعفری ــام دکت ــن پی مت

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــگاه ب دانش
امــروزه دانــش پزشــکي بــا ســرعت 
و شــتابي بــاال بــه روز مي شــود و 
هــرروز اتفاقــات تــازه اي در حــوزه 
همیــن  و  مي دهــد  رخ  پزشــکي 

دلیلــي بــر نیــاز مــا بــراي ارتبــاط بــا متخصصیــن بین المللــي حــوزه علــوم 
پزشــکي در سراســر جهــان اســت. تجربــه نشــان داده در رشــته هایي کــه 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــر اســت. ب ــاط بهتــري داشــته ایم دانشــمان به روزت ارتب
ــه  ــراي کمــك ب ــردم اســت و ب ــت م ــش در خدم در رشــته پزشــکي دان
مــردم تولیــد مي شــود، رســالت متخصصیــن پزشــکي نیــز ایــن اســت کــه 

ــل برســانند. ــه حداق ــا ب ــا دنی ــه علمــي خــود را ب فاصل
ــل  ــه عرصــه بین المل ــوم پزشــکي تهــران ورود ب خوشــبختانه دانشــگاه عل
ــراي  ــه ب ــخصي ک ــوب مش ــاس چارچ ــر اس ــت و ب ــرده اس ــاز ک را آغ
ــه نقــاط  ــدات علمــي ب فعالیت هــاي علمــي دانشــگاه تدوین شــده در تولی

ــت. ــت یافته اس ــني دس روش
امــروز دانشــگاه علــوم پزشــکي تهــران بــه حضــور بیــش از 1600 عضــو 
هیئت علمــی و 400 اســتاد بازنشســته افتخــار مي کنــد. در حوزه هــاي 
ــه  ــو ب ــگاه ن ــي ن ــن و حت ــاي نوی ــه فناوري ه ــي، ارائ ــي، پژوهش آموزش
دانــش بومــي نیــز، ایــن دانشــگاه جایــگاه ویــژه اي در منطقــه دارد و 
ــدي  ــیار کلی ــه بس ــن زمین ــتوار در ای ــاي اس ــوان پایه ه ــاتید به عن ــش اس نق
اســت. تمامــي فعالیت هــاي علمــي، آموزشــي و درمانــي صــورت گرفتــه 
در ایــن مجموعــه مرهــون ازخودگذشــتگی ها و تالش هــاي مســتمر 
علمــي اســاتید برجســته اي همچــون دکتــر یلــدا اســت. اســتاد یلــدا 

ــه پزشــکي اســت.  ــي در جامع یــك چهــره شــاخص و الگــوي اخالق
ــا  ــه تنه ــد ک ــان مي ده ــدا نش ــر یل ــام دکت ــه ن ــره ب ــن کنگ ــذاري ای نام گ
ــان  ــه ایش ــه آنچ ــت، بلک ــالك نیس ــدا م ــتاد یل ــوتي اس ــش و پیش کس دان
ــول  ــت اص ــان و رعای ــه اي ایش ــار حرف ــاخته رفت ــز س ــران متمای را از دیگ
اخــالق پزشــکي اســت کــه شــاید از مهمتریــن عوامــل مؤثــر در موفقیــت 

ــه پزشــکي باشــد. جامع
ــه اینکــه دانشــگاه محیــط پــرورش انســان هاي خــالق اســت،  ــا توجــه ب ب
بایســتي بــراي تکامــل روحــي خــود و جمــع مخاطبــان تــالش کــرده و در 
کنــار وظایــف آموزشــي، پژوهشــي و ارائــه خدمــات بــه مســائل اخالقــي 
نیــز توجــه نمائیــم. دو وظیفــه اصلــي در حــوزه پزشــکي بــر دوش ماســت. 
اول آنکــه در جهــت ســالمت مــردم کارکنیــم و بایــد تالشــمان در جهــت 
ــت  ــد در جه ــه بای ــد. دوم این ک ــردم باش ــه م ــك ب ــردم و کم ــات م نج
توســعه مرزهــاي دانــش تــالش کنیــم و البتــه الزم اســت همــواره تعــادل 

میــان ایــن دو وظیفــه را حفــظ کنیــم.
بــا شــناخت ظرفیت هــاي دانشــگاه و اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا در کنــار 
ــورها  ــایر کش ــي از س ــور متخصصین ــا حض ــي ب ــاي علم ــکیل بنیاده تش
ــا  ــان م ــرد. محقق ــتر ک ــم بیش ــد عل ــه تولی ــا را در زمین ــوان تالش ه مي ت
مي تواننــد بــا هم افزایــي همــکاران مقیــم خــارج از کشــور و متخصصــان 
ســایر کشــورها شــتاب رشــد علمــي را بیشــتر کننــد. برگــزاري ششــمین 
کنگــره تازه تریــن دســتاوردهاي پژوهــش در دانــش پزشــکي، بــه همــت 
ــگاه  ــگان دانش ــا دانش آموخت ــاط ب ــر ارتب ــدا و دفت ــتاد یل ــي اس ــاد علم بنی
ــارج از  ــل و خ ــته داخ ــاتید برجس ــي از اس ــی در جمع ــه جنب وجوش ک
کشــور ایجــاد کــرده را بــه فــال نیــك مي گیریــم و امیــدوارم ایــن کنگــره 
در ســال هاي آتــي نیــز همچــون گذشــته بــا موفقیــت بــه ســرانجام رســیده 

و نقــش خــود را در پیشــرفت علمــي کشــور ایفــا نمایــد.
ضمــن دعــای طــول عمــر باعــزت بــراي اســتاد یلــدا، توفیــق همــه 

بــزرگ خواســتارم. از خداونــد  را  ایــن کنگــره  متصدیــان 

دکتر علي جعفریان
رئیس دانشگاه
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تاکید رئیس دانشگاه بر گسترش همكاری های بین 
المللی دانشمندان داخل و خارج از کشور

برگزاری ششمین کنگره دکتر 
یلدا    

 
ششـــمین کنگره بین المللـــی تازه ترین 
دانـــش  در  پژوهشـــی  دســـتاوردهای 
بالینی  و  ســـلولی  مولکولی،  پزشـــکی 
بـــا حضـــور اســـاتید و صاحب نظران 
داخلـــی و خارجـــی از 26  لغایت 29 
بیمارســـتانی  امام مجتمع  تاالر  آبان در 

امـــام خمینی)ره( برگزار شـــد.
در مراســـم افتتاحیه این کنگره که روز ســـه شـــنبه 26آبان برگزار شد، 
پرفســـور رنجبر رئیـــس کنگره گفت: بنیـــاد جهانی آکادمیك اســـتاد 
پرفســـور دکتر یلدا، در سال 2009 میالدی توســـط گروهی از استادان 

و دانشـــمندان شناخته شـــده پزشـــکی ایرانی در خارج از کشـــور با 
همکاری اســـتادان برجســـته پزشـــکی داخل کشـــور کـــه اکثر آن ها 
افتخار شـــاگردی اســـتاد اســـطوره ای و چهـــره ماندگار علـــم و عمل 
و اخالق پزشـــکی و پدر طـــب عفونی ایران، اســـتاد علیرضـــا یلدا را 

داشـــته اند، در آلمـــان بنیان گذاری و به ثبت رســـید. 
وی با اشـــاره به مقـــر پایگاه اصلـــی بنیاد پرفســـور یلدا در شـــهر بن 
آلمان گفـــت: همان طور کـــه در بند دو اساســـنامه این بنیاد مشـــهود 
اســـت، مهم ترین اهـــداف ایـــن بنیاد آکادمیـــك جهانـــی در دانش 
پزشـــکی که طبـــق اطالعات، نخســـتین بنیـــاد آکادمیك پزشـــکی با 
چنیـــن فرم بنیان گذاری و ســـاختاری در جهان اســـت، مشـــارکت در 
ارتقای دانـــش، هنـــر و اخالق پزشـــکی در جهت بهبودی ســـالمت 
عمومـــی جامعه و افزایش ارتبـــاط علمی و صمیمانه بین دانشـــمندان و 

پژوهشـــگران این رشـــته است. 
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 جامعه سالم، امن تر و جامعه امن سالم تر است
ســردار ســرتیپ پاســدار دکتــر 
مؤمنــی، جانشــین فرمانــده نیــروی 
ــه  ــان این کــه جامع ــا بی ــی، ب انتظام
ســالم، امــن تــر و جامعــه امــن 
ســالم تــر اســت گفــت: هرچقــدر 
کــه یــك جامعــه ســالم تــر باشــد، 
ــود و  ــد ب ــر خواه ــه ت ــعه یافت توس
جامعــه توســعه یافتــه نیــز امــن تــر 

ــت. اس
را  جامعــه  بــودن  تــر  امــن  وی 
دارای تاثیــر معکــوس بــر نــرخ 
جــرم دانســت و افــزود: امنیــت 
ــد روی  ــه متفــاوت هســتند کــه مــی توانن و احســاس امنیــت دو نکت

ســالمت تاثیــر بگذارنــد. 
ســردار مؤمنــی بــا بیــان آن کــه امنیــت بــرای جامعــه ماننــد ســالمت 

بــرای فــرد اســت گفــت: بــی تردیــد توســعه 
راس  در  امنیــت  و  ســالمت  حــوزه  دو 
قــرار  اســالمی  جمهــوری  دســتاوردهای 
ــا،  ــن حوزه ه ــت ای ــر ماهی ــا ب ــه بن ــد ک دارن
ــده اســت.    ــا مغفــول مان رشــد و توســعه آن ه
وی بــا بیــان این کــه امــروز جامعــه پزشــکی و 

ســالمت کشــورمان چــه از نظــر توســعه کمــی و چــه از نظــر توســعه 
ــه تنهــا از کشــورهایی  کیفــی، مایــه مباهــات اســت گفــت: امــروز ن
کــه روزگاری بــه اینجــا پزشــك اعــزام مــی کردنــد، جلوتــر هســتیم 

بلکــه کشــورمان یکــی از قطــب هــای درمانــی منطقــه اســت.
ســردار مؤمنــی بــا اشــاره بــه امنیــت حاکــم بــر کشــور، ایــن امنیــت 
ــن در حالــی اســت کــه در ســایر  را نعمــت دانســت و گفــت: ای
کشــورهای همســایه و منطقــه و حتــی در برخــی از کشــورهای 

ــتیم.  ــتی هس ــات تروریس ــی و اقدام ــاهد ناامن ــی ش اروپای
جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی افــزود: امنیــت 

ماننــد بنــا و ســاختمانی نیســت کــه یــك بــار احــداث شــود و چنــد 
دهــه از آن اســتفاده کنیــم بلکــه در هــر لحظــه بایــد تولیــد شــود و 
لحظــه ای عــدم توجــه و غفلــت از آن، در جامعــه ناامنــی بــه بــار مــی 

آورد. 
ســردار مؤمنــی بــا بیــان این کــه نــرخ جــرم در کشــورمان در حــوزه 
ســالمت و پزشــکی بســیار از میانگیــن جهانــی پاییــن تــر اســت 
گفــت: تخلــف و جــرم چــه در حــوزه ســالمت و چــه علیــه آن بســیار 
پاییــن اســت کــه البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه بــه طــور مطلــق 
در ایــن حــوزه یــا علیــه آن، جــرم و تخلفــی صــورت نمــی گیــرد. 

وی بــا بیــان این کــه از گذشــته بســیار دور در فرهنــگ مــا واژه هــای 
حکیــم و پزشــك مقــدس بــوده اســت گفــت: بــه دلیــل اهمیــت زیاد 
ــه ســرعت برجســته  جامعــه پزشــکی، جــرم و تخلــف ایــن حــوزه ب

شــده و اخبــار مرتبــط بــا آن گســترش مــی یابــد.
ســردار مؤمنــی، بــه کاهــش قابل توجــه تعــداد ســوانح رانندگــی در 
ــران جــزء  ــل ای کشــور اشــاره کــرد و گفــت: حــدود یــك دهــه قب
ــداد  ــود و تع ــی ب ــوانح رانندگ ــزان س ــن می ــا باالتری ــورهایی ب کش
کشته شــدگان بــر اثــر تصــادف بــه حــدود 
ــی در  ــن در ســال می رســید ول 28 هــزار ت
ــر از 17  ــه کمت ــم ب ــن رق ــر ای ــال حاض ح

هــزار تــن رســیده اســت. 
ــه ازای هــر 10  وی افــزود: در دهــه قبــل ب
هــزار وســیله نقلیــه 30 کشــته داشــتیم کــه 
ــت  ــیده اس ــر رس ــت نف ــر از هف ــه کمت ــر ب ــال حاض ــم در ح ــن رق ای
ــت. در  ــر اس ــت نف ــا هف ــر در دنی ــن متغی ــن ای ــه میانگی . درحالی ک
ــش  ــه کاه ــر ب ــز منج ــالمت نی ــوزه س ــرفت های ح ــان، پیش ــن می ای

ــت.  ــده اس ــن ش ــر مصدومی مرگ ومی
ســردار مؤمنــی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای بســیار شــگرف در 
ــان و  ــون محقق ــتاوردها مره ــن دس ــرد: ای ــار ک ــالمت اظه ــوزه س ح
دانش پژوهانــی اســت کــه نتیجــه تحقیقــات آن هــا در اختیــار مــردم 

ــت.  ــده اس ــان ش ــی ایرانی ــرور مل ــبب غ ــه و س قرارگرفت

ــه  ــت را در هم ــه امنی ــن اســت ک ــا ای ــه م وظیف

ــامت کــه مایــه  ــوزه س ــوص در ح حوزه هــا و به خص

غــرور ملــی اســت برقــرار کنیــم. در ایــن میــان از 

ــوارد را  ــه م ــی رود ک ــار م ــوزه انتظ ــن ح ــکاران ای هم

اطــاع دهنــد و همچنیــن تأمــل داشــته باشــند. 

ــر  ــس دفت ــادری، ریی ــلم به ــر مس دکت
ــگان دانشــگاه،  ــا دانــش آموخت ــاط ب ارتب
ــر گفــت:  ــه رســالت ایــن دفت ــا اشــاره ب ب
بــا دانش آموختــگان در  دفتــر ارتبــاط 
ــان  ــه می ــت ک ــبکه ای اس ــاد ش ــال ایج ح
در  دانشــگاه  ایــن  آموختــگان  دانــش 
رشــته های مختلــف از سراســر جهــان 
ــر  ــن دفت ــی ای ــای اصل ــی از برنامه ه ــد.  وی یک ــرار کن ــاط برق ارتب
دانســت  مختلــف  دوره هــای  دانش آموختــگان  گردهمایــی  را 
اســطوره های  دانشــگاه  دانش آموختــگان  از  بســیاری  افــزود:  و 
ــاتید  ــن اس ــای ای ــدا از نمونه ه ــر یل ــتند و دکت ــور هس ــکی کش پزش
ــول  ــی در ط ــت مختلف ــم گرامیداش ــور مراس ــن منظ ــه همی ــت ب اس

ــود. ــزار می ش ــزرگان برگ ــن ب ــرای ای ــال ب س

ــر علمــی  ــژاد دبی ــاز رســولی ن ــر مهرن دکت
کنگــره، بــه بیــان برنامــه کنگــره امســال 
ــب  ــخنرانی در قال ــزود: 70 س ــت و اف پرداخ
14 پانــل بــا موضوعــات ســرطان، ســلول های 
بنیادیــن و پیونــد عضــو، قلــب و عــروق، 
اخــالق  و  قانونــی  پزشــکی  نفرولــوژی، 
ایــدز،  و  عفونــی  بیماری هــای  پزشــکی، 
علــوم  ژنتیــك، جراحــی،  و  ایمونولــوژی 
ــه، پزشــکی ورزشــی، فناوری هــای نویــن پزشــکی، روان پزشــکی  تغذی
و روانشناســی توســط اســاتید داخلــی و خارجــی بــه مــدت 4 روز ارائــه 

می شــود.
وی از ارســال 150 مقالــه بــه دبیرخانــه کنگــره خبــر داد و افــزود: از ایــن 
ــاب کنگــره و پوســتر  ــه به صــورت چــاپ در کت ــه، 50 مقال ــداد مقال تع

پذیرفتــه شــدند.
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بر  ملـــک زاده  دکتـــر  تأکیـــد 
ریســـک پذیر  ســـرمایه گذاری 

بـــرای پژوهش هـــای علمـــی
ــات  ــاون تحقیق ــك زاده مع ــر رضــا مل دکت
ــه  ــا اشــاره ب ــاوري وزارت بهداشــت ب و فن
ــال های  ــي س ــور ط ــي کش ــدات علم تولی
گذشــته گفــت: از 16 ســال گذشــته تــا بــه 
ــه  ــدات نوآوران ــن تولی ــاالت علمــی و همچنی ــدات و مق ــروز تولی ام
ــی  ــت کیف ــه وضعی ــته به طوری ک ــی داش ــرفت خوب ــور پیش در کش
مقــاالت ازنظــر اســتناد بــه آن هــا )citation( باالتر از ســایر کشــورهای 

منطقــه اســت.
کــرد:  تأکیــد  بهداشــت،  وزارت  فنــاوري  و  تحقیقــات  معــاون 
ــی ارزش دارد  ــا زمان ــی اســت ام پژوهــش به تنهایــی کار بســیار خوب
کــه بــه یــك ابــزار ســودمند بــرای ارتقــای ســالمت تبدیــل شــود و 

ــت. ــر اس ــت بهت ــتر باکیفی ــات بیش ــه آن تحقیق الزم
دکتــر ملــك زاده برداشــتن روحیــه همــکاری در انجــام پژوهش هــای 
ــی  ــد علم ــم رش ــه بتوانی ــرای اینک ــت: ب ــرد و گف ــد ک ــی تأکی علم
کشــور را افزایــش دهیــم نیــاز بــه علــم روز، تفکــر و ســرمایه گذاری 
ــه را  ــالمت جامع ــت یافته و س ــات دس ــاوری خدم ــه فن ــا ب ــم ت داری

ــم. ارتقــاء دهی

داد:  ادامــه  بهداشــت،  وزارت  فنــاوري  و  تحقیقــات  معــاون 
در تمامــی دنیــا ســرمایه گذاری بــرای انجــام تحقیقــات توســط 
دولت هــا انجــام می گیــرد کــه متأســفانه در ایــران اقدامــات ضعیفــی 
در ایــن خصــوص انجام شــده و بودجــه کافــی بــرای انجــام پژوهــش 

در دســترس محققیــن قــرار داده نمی شــود.
را  پژوهــش  در  ســرمایه گذاری  مهم تریــن  ملــك زاده،  دکتــر 
ســرمایه گذاری ریســك پذیر دانســت و گفــت: خطرپذیــری در 
ســرمایه گذاری بــرای تحقیقــات علمــی، از مهم تریــن عوامــل رشــد 

بــه شــمار می آیــد. و توســعه شــرکت های دانش بنیــان 
وی بابیــان اینکــه، در همــه حوزه هــا ازجملــه حــوزه ســالمت و 
بهداشــت شــرکت های دانش بنیــان به ســرعت در حــال افزایــش 
هســتند، ادامــه داد: در حــدود هــزار و چهارصــد شــرکت دانــش بینان 
ــان  ــه 10 هــزار شــرکت دانش بنی ــك ب ــران وجــود دارد و نزدی در ای

ــتند. ــکل گیری هس ــال ش ــز در ح نی
زمینــه  ایــن  در  دولــت  کــرد:  خاطرنشــان  ملــك زاده  دکتــر 
ــه زودی صندوق هــای  ســرمایه گذاری بســیار اساســی انجــام داده و ب
ــدازی  ــز در ایــن حــوزه راه ان ــد ســرمایه گذاری ریســك پذیر نی جدی
ــم  ــم کنی ــی را فراه ــد زمینه های ــرد: بای ــد ک ــد. وی تأکی ــد ش خواه
بــه محصــوالت ســودمند به ویــژه  بتواننــد  تــا تولیــدات علمــی 
محصوالتــی در راســتای ارتقــای ســالمت و فنــاوری تبدیــل شــوند.

ــوز  ــر هن ــای غیرواگی بیماری ه
در کشــور رشــد فزاینــده دارنــد 

دکتــر الریجانــی، معاون آموزشــي و دبیر 
ــوزش پزشــکي و تخصصــي  شــوراي آم
وزارت بهداشــت نیــز بحــث بیماری هــای 
از مســائل بســیار جــدی  غیرواگیــر را 
حــوزه ســالمت خوانــد و گفــت: حــدود 
70 تــا 80 درصــد از مــرگ و میــر و بــار بیماری هــای کشــور 
مربــوط بــه بیماری هــای غیرواگیــر اســت و لــذا بــا همــکاری 
حــوزه ســالمت و دیگــر بخــش هــای مرتبــط، برنامــه ریــزی هــای 
بســیار مفصلــی بــرای کنتــرل و درمــان بیماری هــای غیرواگیــر 

ــزی شــده اســت.  طــرح ری
وی بابیــان این کــه بیماری هــای غیرواگیــر هنــوز در کشــورمان 
ایــن   )Risk Factor( فزاینــده دارد گفــت: عوامــل خطــر رشــد 
ــه  ــی، مصــرف ســیگار و تغذی ــه فعالیــت کــم بدن بیماری هــا ازجمل
ــزود:  ــی اف ــر الریجان ــاد اســت.  دکت نامناســب بســیار در جامعــه زی
ــت، بیماری هــای  ــر شــامل دیاب ــرل بیماری هــای غیرواگی ــرای کنت ب
قلبــی عروقــی، ســرطان ها، COPD و آســم برنامه ریزی هایــی انجــام 
ــاد و حــوادث جــاده ای در  ــه مســئله اعتی ــا اشــاره ب ــم.  وی ب داده ای
ــاده ای و  ــوادث ج ــرل ح ــرای کنت ــدف ب ــد ه ــت: چن ــور گف کش
ــم و  ــی کردی ــی طراح ــی روان ــای روح ــرل بیماری ه ــن کنت همچنی
ــرای اینکــه برخــی ریســك فاکتورهــا ماننــد اســیدهای چــرب را  ب

ــم. ــی کرده ای ــی طراح ــای اختصاص ــم، هدف ه ــش دهی کاه

کلیــدی  ارزش هــای  رعایــت 
در تشــخیص و درمــان صحیــح و 

بیمــاران  منطقــی 
پرفسور رنجبر تالش در ارتقاء استانداردهای  

و  پزشکی  آموزش  و  تخصصی  حرفه ای، 
تشویق و حمایت از دانشمندان و پژوهشگران 
بهداشت  و  پزشکی  رشته های  در  جوان 
عمومی را از دیگر اهداف بنیاد پرفسور یلدا 
به موضوع آخرین  پیش  سالیان  مانند  امسال  : کنگره  خواند وگغت 
در  بیوتکنولوژی  و  بالینی  سلولی،  مولکولی،  پزشکی  دستاوردهای 
رشته های مختلف تخصصی و فوق تخصصی می پردازد. وی با اشاره 
تالش  امسال  گفت:  گذشته  سالیان  با  امسال  کنگره  تمایز  وجه  به 
می شود تا جنبه های افول و یا از دست دادن ارزش هایی که از پایه های 
این علم به شمار می روند و در روند پیشرفت های شایان دانش پزشکی 
به تدریج به دست فراموشی سپرده می شوند، موردبحث قرار بگیرند. 
انگیزه پرداختن به این موضوع، سخنان دکتر جعفریان رییس دانشگاه، 
به پیشرفت های خیره کننده  در کنگره سال گذشته بود که از سویی 
به  به درستی  از سویی دیگر  به رشد دانش پزشکی پرداخت و  و رو 
درمان  و  تشخیص  در  کلیدی  ارزش های  رفتن  دست  از  خطرات 
و  تشخیصی  هزینه های  بی دلیل  افزایش  و  بیماران  منطقی  و  صحیح 
درمانی در سایه فوق تخصصی شدن آن اشاره داشت.  پرفسور رنجبر 
بیماری  درمان  و  تشخیص  نحوه  و  بیمار  دو  معرفی  ضمن  پایان  در 
آن ها، از همه مسئولین، اساتید و دست اندرکاران برگزاری این کنگره 

تشکر و برای آن ها آرزوی موفقیت کرد. 
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اسامی منتخبین ششمین کنگره دکتر یلدا )سال 1394(
باالترین نشان

حیطه اختراع و نوآوری

مریم رشیفیان – )بیامرستان منازی 

شیراز( اخرتاع: دستگاه میکرو پالس 

اکسی مرتی برای کشف خونرسانی 

بافتی بعد از پیوند)سال88(- 

حیطه فرهنگ و هنر

دکرت حمید خوئی - دکرتای داروسازی  

حوزه فرهنگی – مذهبی

حیطه محقق جوان 

دکرت شیا جال پور- دانشجوی دوره 

دکرتی پژوهشی ایمونولوژی دانشگاه علوم 

پزشکی رفسنجان

حیطه مسئولیت اجتماعی در پزشکی

دکرت زهره ادیب منش- متخصص جراحی عمومی 

)خیر مدرسه ساز(

الهام مرست- دانشجوی دکرتای 

مدیریت اطاعات بهداشتی 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

زهراسادات آزاد منجیر - دانشجوی 

دکرتای مدیریت اطاعات بهداشتی 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

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 عاء – 

موسس سازمان انتقال 

خون ایران

دکرتمهوش صلصالی – 

استاد دانشکده پرستاری 

دانشگاه علوم پزشکی 

دکرت هدایت الله الیاسی - 

استاد بیهوشی و مراقبت 

های ویژه دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

دکرت سیاوش صحت - 

استاد جراحي دانشكده 

پزشيك اصفهان

دکرت هرمز شمس- استاد 

گروه چشم پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

دکرت فرشته معتمدی – 

استاد گروه فیزیولوژی 

پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکي شهيد بهشتي

دکرت محمدعلی جوادی –  

استاد گروه چشم پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکي 

شهيد بهشتي

حیطه استاد برجسته

دکرت حسین بهاروند

موسسه رویان

دکرت بابک باباپور 

آملان

حیطه استاد برجسته



اسامی منتخبین پنجمین کنگره دکتر یلدا )سال1393(

پروفسورپروفسور حسین صادقی

حسین داریوش فهیمی 

پروفسور 

محمد کشتگر

دکرت

عبدالحمید حسابی 

خانمدکرت مرتضی مصفادکرت کاظم محمددکرت حسن فرسام

دکرت سادات باقر مداح 

دکرت میرتا مهدوی مزدهدکرت فریدون سیاسی دکرت مصطفی رضائیاندکرت محمدرضا ظفرقندیدکرت مسعود نقاب

زنده یاد دکرت احد بزازی

دکرتکامل شادپور
دکرت

سید منصور گتمیری

دکرت عباس امیر دکرت علیرضا فاضل

جمشیدی

دکرت 

حمیدرضا پوراسامی

باالترین نشان:

حیطه استاد برجسته:

حیطه مسئولیت اجتماعی در پزشکی و بهداشت:

دکرت لیا امیری دکرت نیلوفر محمد زاده

خانم فاطمه  حاجتیدکرت علیرضا کیا دکرت رضا وحداد

دکرت آرش سیفی

خانم دکرت نفیسه دکرت شهرام شهابی

بحیرائی 

برگزیده پوستر 

حیطه محقق 

نارصکنعانی دکرت غامرضا 

مظفریان 

حیطه اختراع و نوآوریحیطه فرهنگ و هنر

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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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 )سال1392(

دكرتسيمني وحيديدكرتسمريا متدين اعتامديدكرتمحمدرضا صالحيدكرتصدف كرساييمحمدمهدي حسام 

دكرت آل بويه دكرتمحمدرضا سيداحمديان
دكرتفاطمه نبوي زاده دكرتمنوچهرقاروين

رفسنجانی

دكرتنارصكامليان دكرتغامعلی دكرتپرويز مسعودي

تاريورديان

دكرتمرداويج آل بويهدكرت سيادت پور 

دكرت محبوب لسان پزشيك دكرتعلريضا مصداقي نيا

مرحومه دكرت پروانه 

وثوق،موسسه محك

دكرت فرشاد  فرنقي

دكرت  محمود متني

دكرتسيدحسن 

هاشمي

حیطه پژوهشگران نوآور

دكرتعيل گرجي

دكرت ماهرو مرياحمديان

استادان برجسته علوم پزشكي

دكرتافشني يداللهي

حیطه 
فعالیت هاي فرهنگي 

دكرتحسن تاجبخشدكرت ايرج فاضل دكرت ضياء الدين تابعي دكرتمحمدرضا زرين دست

حیطه استادان بزرگ وپیشکسوت پزشکي

حیطه مسوولیت اجتماعي 
درپزشکي وسالمت عمومي

حیطه پژوهشگران جوان



اسامي منتخبین سومین کنگره دکتر یلدا )سال1391(

دكرت آرمن كچارياندكرتمسعودكيمياگردكرتمحمدباقراساميدكرتاحمدرضا دهپوردكرتفرحناك اسدي

دكرتمرضيه وحيد دستجرديدكرتغامرضاپورمنددكرتشكوه محامدي

دكرتمحبوبه 

حاج عبدالباقي

دكرت

طلعت مختاري آزاد

حیطه:مدال افتخار

حیطه: استادان برجسته

دكرت

سيدمحمد توانگر
دكرت محمود كريم

 

حیطه:
 مسئولیت اجتماعي در 

پزشکي

دكرتمحمود دانايي

حیطه: نوآوري

حیطه:دانشمندان جوان

دكرتمحمود سجادي دكرتبهروزگلچايدكرتكتايون بيداددكرت ندا عليجاين

حیطه:فرهنگ وهنر

دكرتمحمداصفهاين

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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دانش آموختگان

نشریه خبری
 دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه نامه ششمین کنگره بین المللی
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اسامی منتخبین دومین کنگره دکتر یلدا )سال 1390(

حیطه: 
پژوهشگر 
جوان در 
طب بالینی

دکرت عبدالوهاب 

الربزی

دکرت دکرت مهدی بالی

اسفندیار بداغی

دکرت شیدا شمس 

دواچی

دکرت حسین داریوش دکرت جلیل جواریدکرت عباسقلی دانشور

فهیمی

مرحوم دکرت 

ابوالحسن فرهودی

دکرت ابوالحسن ندیمدکرت غامرضا خامتی دکرت یدالله معظمی دکرت رضا ملک زاده

گودرزی

دکرت مینو محرز

دکرت ایرج ناظر

دکرت 

محمد خدایاری فرد

دکرت مهدی شکیبایی

دکرت احمد تقوی

دکرت غامعلی 

تاریوردیان

دکرت

محمدحسین ماندگار

دکرت حسن اتوکش

دکرت رسولی پارسی دکرت عباس مجیدیدکرت تقی نجابت

دکرت رخشنده ناطق

دکرت بهروز نیک بین

دکرت داود منصوری

دکرت 

مرتضی فرومندی

حیطه : باالترین نشان علمی بنیاد برای آموزش، پژوهش و مسئولیت پذیری اجتماعی ممتاز در علوم پزشکی

حیطه:
نوآوری در
طب بالینی

دکرت محسن نراقیدکرت آریانب مهرابی

دکرت مهناز منتظریدکرت بهنام شکیبایی

حیطه : استادان برجسته

دکرت 

مهرناز رسولی نژاد

دکرت زهرا پورپاک

حیطه: 
مسئولیت 

پذیری در 
پزشکی 

وبهداشت 
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دکرت حسن 
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دکرت 
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سال  مهرماه   17 جمعه  روز  که  مراسم  این  در 
و  بابل  پزشکي شهرستان  نظام  جاري در سالن 
با  ارتباط  دفتر  رئیس  بهادري  دکتر  حضور  با 
فرماندار  پور  عباس  مهندس  دانش آموختگان، 
دانشگاه  رئیس  ربیعي  دکتر  بابل،  شهرستان 
پاشا رئیس  قلي زاده  بابل، دکتر  علوم پزشکي 
نظام پزشکي شهرستان بابل، دکتر مجد رئیس 
نظام پزشکي شهرستان آمل، جمعي از استادان 
بابل،  شهرستان  دانش آموختگان  و  پیشکسوت 
ساري، قائم شهر و آمل برگزار شد، ابتدا دکتر 
دانشکده   50 ورودي  دانش آموخته  شهابي 
این  کرد  امیدواري  ابراز  دانشگاه  داروسازي 

گردهمایي نتایج مفیدي به همراه داشته باشد.
ارتباط  دفتر  تأسیس  به  اشاره  با  ادامه  در  وي 
با  خود  آشنایي  نحوه  و  دانش آموختگان  با 
و  دوستان  بار   2 ساالنه  من  گفت:  دفتر  این 
دیدار  براي  را  تحصیل  دوران  همکالسي هاي 
حدود  اما  مي کنم.   جمع  دورهم  به  دوباره 
چنین  تشکیل  متوجه  وقتي که  پیش  سال   2
تشکیالتي در دانشگاه شدم توانستم با همکاري 
دفتر ارتباط با دانش آموختگان یك گردهمایي 
با حضور اکثریت دوستان و تعدادي از استادان 
آن دوران در دانشکده داروسازي برگزار کنم 
تحصیل،  دوران  خاطرات  تجدید  ضمن  که 
برایمان  مکان  همان  در  را  جدیدي  خاطرات 

ایجاد کرد.
دکتر شهابي طرح ایده برگزاري این گردهمایي 
را در جلسه اتاق فکرمرداد ماه آن دفتر عنوان 
آن جلسه  در  که  موضوعاتي  از  افزود:  و  کرد 
مطرح شد متوجه شدم که تشکیالت این دفتر 
در حال گسترش است و براي دانش آموختگان 
اما  دارد.  برنامه هایي  نیز  تهران  از  خارج  مقیم 
ازآنجایي که همکاران در شهرستان ها از وجود 
ندارند،  اطالعاتي  آن  برنامه هاي  و  دفتر  این 
امروز  و  این جلسه گرفتم  برگزاري  به  تصمیم 
دانش آموختگان  شما  میزبان  که  خوشحالیم 
تهران در شهرستان هاي  دانشگاه علوم پزشکي 

بابل، آمل و ساري هستم.
آشنایي  را  جلسه  این  برگزاري  از  هدف  وي 
دانش آموختگان  تمام  بین  ارتباط  برقراري  و 
سال هاي  در طي  تهران  پزشکي  علوم  دانشگاه 

گذشته عنوان و ابراز امیدواري کرد به کمك 
از  اهداف  به  بتواند  دفتر  این  دانش آموختگان، 

پیش تعیین شده خود برسد.
در ادامه دکتر سیداحمدیان دبیر دفتر ارتباط با 
دانش آموختگان نیز گفت: من به عنوان یکي از 
تهران  پزشکي  علوم  دانشگاه  دانش آموختگان 
این  دانش آموختگان  تمام  که  شدم  متوجه 
شباهت هایي  و  مشترك  ویژگي هاي  دانشگاه 
باهم دارند و اگر تمام دانش آموختگان دانشگاه 
در رشته ها و تخصص هاي مشترك به نزدیك و 
باهم آشنا شوند این موجب هم افزایي و اثرات 

مثبت زیادي خواهد بود.
ارتباطي  شبکه  تشکیل  بر  تأکید  با  وي 
از  کرد،  خاطرنشان  دانش آموختگان  بین 
شبکه  این  از  که  تعامالتي  و  روابط  طریق 
به   هم  زیادي  برکات  آمد  خواهد  وجود  به 
دانش آموختگان هم به دانشگاه و هم به جامعه 
برکات  این  که  رسید  خواهد  گیرنده  خدمت 
به  مختلف  نسل هاي  دانش آموختگان  براي 
فعالیت هاي  مختلف   روش هاي  و  شیوه ها 
حرفه اي، اقتصادي،  فرهنگي، اجتماعي و هنري 

بروز مي کند.
دکتر سیداحمدیان دانش آموختگان را فرزندان 
همان طور  افزود:  و  کرد  عنوان  دانشگاه  یك 
والدین  براي  فرزندان  آینده  و  سرنوشت  که 

که  است  مهم  هم  دانشگاه  براي  است  مهم 
مسیر حرکت  و آینده کساني که براي حرف 
پزشکي تربیت کرده بداند و درجاهایي که نیاز 

دارند به آن ها یاري رساند.
و  قویي تر  علمي  ارتباط  ایجاد  ادامه  در  وي 
گسترده تر بین دانشگاه و دانش آموختگان آن، 
دانش آموختگان  توان  و  استعداد  از  بهره مندي 
حمایت هاي  دانشگاه،  جایگاه  ارتقاء  براي 
ایجاد  دانشگاه،  فارغ التحصیالن  از  همه جانبه 
پژوهشي در سطح  امکانات تحقیقات علمي و 
دانشگاه  و ارائه تسهیالت رفاهي و اجتماعي به 
دانش آموختگان را از مهم ترین اهداف تأسیس 
و  کرد  عنوان  دانش آموختگان  با  ارتباط  دفتر 
در ادامه پس از تشریح فعالیت هاي جاري این 
ایجاد  را در  برگزاري چنین نشست هایي  دفتر، 
دانش آموختگان  بین  همدلي  و  اتحاد  حس 
عنوان  مؤثر  مختلف  رشته هاي  و  دانشکده ها 
به  دانش آموختگان  با  ارتباط  دفتر  کرد. 
و  همت  به  و  دانشگاه  وقت  ریاست  پیشنهاد 
همچون  ارزشمندي  شخصیت  وجود  برکت 
ارتباطي  زمینه هاي  و  تأسیس  بهادري  استاد 
و  است  آورده  فراهم  دانش آموختگان  بین 
استاد  داشته ایم که در کنار  را  این  افتخار  بنده 

بهادري این کار را شروع نمایم.

همزمان با اولین گردهمایي دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران در استان مازندران دفتر ارتباط با 
دانش آموختگان این استان افتتاح شد.

یک اتقاق تازه
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وي مهم ترین هدف از تأسیس دفتر ارتباط 
با دانش آموختگان را تقویت احساس عواطف 
انساني بین کساني که چند سال باهم همکالسي 
بوده ولي پس از اتمام دوره تحصیل به ناچار از 
هم دور مي شوند، عنوان کرد و افزود: دانشگاه  
علقه  مي تواند  دارد  که  امکاناتي  شرایط   با 
عاطفي بین دانش آموختگان را حفظ و تقویت، 
و در  بخشیده   انسجام  و  تثبیت  را  رابطه آن ها 

شرایط نیاز آن ها را به هم نزدیك نماید.
دکتـــر گتمیـــري ادامـــه داد: براي تأســـیس 
ایـــن دفتـــر الگوهـــاي موفق دبیرســـتان هاي 
صاحب نـــام ایرانـــي و دانشـــگاه هاي بزرگ 
دنیا مطالعه شـــد و در نمونه دانشگاه هاروارد 
متوجه شـــدیم که تشـــکیالتي که بـــراي این 
منظـــور دارند ابعـــادي بزرگ تر و وســـیع تر 
از خـــود دانشـــگاه داشـــته به طوري که 200 
شـــعبه در بین بیش از 70 کشـــور مختلف با 
ویژگي هاي یکســـان بـــراي دانش آموختگان 

دارد.  خود 
پژوهشـــي،  آموزشـــي،  حوزه هـــاي  وي 
فعالیت مشـــترك  از زمینه هاي  را  اقتصـــادي 
بیـــن دانش آموختـــگان عنوان و خاطرنشـــان 
کـــرد، منافعـــي که از ایـــن فعالیت هـــا عاید 
مي شـــود، هم بـــه دانش آموختـــگان و هم به 
دانشـــگاه و هـــم بـــه جامعه خواهد رســـید.

قائم مقـــام دفتـــر ارتباط بـــا دانش آموختگان 
یادآور شـــد: روابط عاطفي کـــه در کانون ها 
و گردهمایي هاي برگزارشـــده شـــکل گرفته 
و یا تقویت مي شـــود، بســـتر مناســـبي است 
ماننـــد  عام المنفعـــه  فعالیت هـــاي  بـــراي 
از کانون هاي  بعضـــي  در  مدرسه ســـازي که 
دانشـــگاه  دانش آموختـــگان  شـــکل گرفته 

است. مشاهده شـــده 
وی گفـــت: تأســـیس بنیاد علمـــي فرهنگي 
به نام اســـتادان پیشکســـوت و ایجاد شـــبکه 
را  دانش آموختگان  بیـــن  گســـترده  ارتباطي 
از دیگـــر فعالیت هاي در دســـت اقـــدام دفتر 
بتوانیم ضمـــن تکریم  اســـت که امیـــدوارم 
فرهنـــگ تکریم کمك  ترویج  به  پیشـــینیان 

. ییم نما
دفاتـــر  بـــه  اشـــاره  بـــا  گتمیـــري  دکتـــر 
تشکیل شـــده در دانشـــکده ها، بیمارســـتان ها 
گفـــت: خوشـــبختانه امـــروز همزمـــان بـــا 
اولین شـــعبه اســـتاني دفتر  ایـــن گردهمایي 
ارتبـــاط بـــا دانش آموختـــگان دانشـــگاه را 
افتتـــاح خواهیم کـــرد و امیـــدوارم بتوانیم با 
برنامه هایـــي کـــه در دســـت داریـــم بتوانیم 
در آینـــده اي نزدیك شـــاهد افتتاح شـــعب 

برون مـــرزي  دفتر ارتباط بـــا دانش آموختگان 
باشـــیم. تهران  پزشـــکي  علوم  دانشـــگاه 

وي در خاتمـــه از دانش آموختگان حاضر در 
جلســـه خواســـت تا ضمن حمایـــت از دفتر 
ارتباط بـــا دانش آموختگان اســـتان مازندران 
ارتباط خود را با دانشـــگاه حفـــظ نمایند و با 
ارائه نظرات و پیشـــنهاد ها خود مـــا را در این 

کار بزرگ یـــاري نمایند.
دکتـــر بهـــادري رئیـــس دفتـــر ارتبـــاط با 
خـــود   ســـخنان  در  نیـــز  دانش آموختـــگان 
ضمـــن ابراز خرســـندي از حضـــور در جمع 
دانش آموختـــگان دانشـــگاه علوم پزشـــکي 
مازنـــدران گفـــت:  اســـتان  مقیـــم  تهـــران 
دانش آموختـــگان دانشـــگاه علوم پزشـــکي 
بزرگ تریـــن خدمتگـــزاران حوزه  از  همـــه 

هســـتند. جامعه  و  پزشـــکي 
وي با اشـــاره بـــه اهمیت و جایگاه دانشـــگاه 
تهـــران در تربیت نیروهـــاي متخصص حوزه 
پزشـــکي گفت: اگر بـــه گذشـــته بازگردیم 
به زمانـــي که کشـــور ازنظر وضـــع درماني 
شـــرایط مناســـبي نداشته و وابســـتگي زیادي 
به پزشـــکان و متخصصان خارجي داشـــت و 
همزمـــان براي ارجـــاع بیماران بـــه خارج از 
کشـــور مبالغ زیادي نیز مجبـــور به پرداخت 
مي شـــد شـــاید بیشـــتر متوجـــه خدمتي که 
دانشـــگاه تهـــران به کشـــور کرده بشـــویم. 
تا ســـال 1328 دانشـــکده پزشـــکي دانشگاه 
تهران تنها دانشـــکده پزشـــکي کشـــور بود 
و ســـایر دانشـــکده هاي کشـــور نیز توســـط 
اســـتادان و دانش آموختگان همین دانشـــکده 
تأسیس شـــده اند و به بیاني مي توان دانشـــگاه 
تهران را مادر ســـایر دانشـــگاه هاي کشور نام 

. د بر
نابســـامان  به وضع  با اشـــاره  بهـــادري  دکتر 
گذشـــته  ســـال هاي  واگیردار  بیماري هـــاي 
کشـــور یـــادآور شـــد، اگـــر امروز شـــاهد 
ریشـــه کن شـــدن بســـیاري از این بیماري ها 
هســـتیم به همت و تالش پزشـــکان دانشگاه 
تهران اســـت و بنده به عنـــوان عضو قدیمي از 
جامعه پزشکي کشـــور از تربیت متخصصین ، 
جراحان پزشـــکان حاذق در این دانشـــگاه به 
خود مي بالـــم و خدا را شـــکر مي کنم که در 
این دانشـــگاه و یـــا توســـط دانش آموختگان 
ایـــن دانشـــگاه بهتریـــن خدمـــات درماني، 
آموزشـــي، بالیني و جراحي انجام مي شـــود.

رئیـــس دفتـــر ارتبـــاط بـــا دانش آموختگان 
تالش هایي  و  زحمـــات  ایـــن  کـــرد،  تأکید 
کـــه در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکي تهـــران 

صـــورت گرفتـــه و یـــا زمینه آغـــاز در 
ســـایر دانشـــگاه ها شـــده را نبایـــد نادیـــده 
گرفـــت و یـــا فراموش کـــرد و ایـــن مهم 
اســـت که  وظیفه دانش آموختگان دانشـــگاه 
به عنـــوان فرزندان آن در ســـایر دانشـــگاه ها 
باید نســـبت به حفـــظ و ارتقاي نام دانشـــگاه 

نمایند. تـــالش 
وي بـــا اشـــاره بـــه آمـــار بـــاالي تعـــداد 
دانش آموختگان دانشـــگاه خاطرنشـــان کرد، 
شـــهرهاي  در  دانش آموختگان  پراکندگـــي 
مختلف نبایـــد مانع از ایجـــاد و حفظ ارتباط 
آنـــان با یکدیگر و با دانشـــگاه شـــود و دفتر 
ارتبـــاط بـــا دانش آموختـــگان وظیفـــه دارد 
بســـتر مناســـبي براي برقراري ارتبـــاط فراهم 
نماید و ایجاد شـــعبات اســـتاني نیز در همین 
راســـتا صـــورت مي گیـــرد تا ضمـــن ایجاد 
به  بزرگ تري  خدمـــات  بتـــوان  هم افزایـــي 

نماییم. ارائـــه  جامعه 
وي یادآور شـــد در طول دوران دفاع مقدس 
رزمندگان  کنـــار  در  کـــه  حرفـــه اي  تنهـــا 
نیز  همیشـــه حاضر بود و شـــهیدان زیـــادي 
پزشکي  شـــاغلین حرف  و  پزشـــکان  داشت 
بودنـــد و ایـــن قابل تقدیر اســـت و امیدوارم 
بـــا ایجـــاد و گســـترش شـــبکه ارتباطي بین 
علوم  دانشگاه  توســـعه  براي  دانش آموختگان 
پزشـــکي تهران و همچنین ســـایر دانشگاه ها 

برداریم. مثبتـــي  گام هاي 
در ادامـــه این مراســـم حکم انتصـــاب دکتر 
شـــهابي به عنـــوان مســـئول دفتر ارتبـــاط با 
دانش آموختـــگان دانشـــگاه علوم پزشـــکي 
تهـــران در اســـتان مازندران به ایشـــان اهداء 
شـــد و از بین جمـــع حاضر دکتـــر متکان و 
بابل، دکتر مجد  از شهرســـتان  دکتر سلیماني 
از آمـــل، دکتر دادوئـــي از ســـاري و دکتر 
خســـرویان از قائم شـــهر به عنـــوان اعضـــاي 

هیئـــت اجرایي ایـــن دفتر انتخاب شـــدند.
در پایـــان نیز دفتر ارتباط بـــا دانش آموختگان 
میهمانان حاضر  با حضـــور  مازندران  اســـتان 
کاري  زمینه هـــاي  خصـــوص  در  و  افتتـــاح 
مشـــترك در بیـــن دانش آموختـــگان حاضر 

بحـــث و تبادل نظر شـــد.
بازدیـــد از  آزمایشـــگاه مجهـــز رازي متعلق 
به یکـــي از دانش آموختگان دانشـــگاه علوم 

پزشـــکي پایان بخـــش ایـــن برنامه بود.



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

18



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

19



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

20



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

20




