
 انعکاس
هبٌّبهِ  ادارُ رٍاثط ػوَهی داًشگبُ ػلَم پششکی 

 تزثت حیذریِ

 22هزداد -22شوبرُ  -سبل سَم 

 هذیز شجکِ ثْذاشت ٍ درهبى شْزستبى ساٍُ هٌصَة شذ 

 َُصؼَد جوؼی اس ٍرسشکبراى داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ ثِ قلِ ػلن ک 

 راُ اًذاسی قزیت الَقَع ٍاحذ آهَسش هبدراى در کلیٌیک تخصصی ثیوبرستبى ًْن دی 

 اٍلیي فصلٌبهِ هصَة ػلوی داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ هٌتشز شذ 

 تجزیک داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ ثِ ٍسیز ثْذاشت ، درهبى ٍ آهَسش پششکی

 

 ریبست داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ :

 ارتقبء داًشکذُ ثِ داًشگبُ ػلَم پششکی  اقذام ثسیبر هْوی در حَسُ سالهت شْزستبى است



 تجزیک داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ ثِ       

 ٍسیز ثْذاشت ، درهبى ٍ آهَسش پششکی             

 
 جٙبة آلبی دوشز حغٗ لبضی سادٜ ٞبؽٕی

 ٚسیز ٔحشزْ ثٟذاؽز ، درٔبٖ ٚ آٔٛسػ دشؽىی

ضٕٗ لذردا٘ی اس خذٔبر ارس٘ذٜ ٚ سالػ ٞبی ٔجذا٘ٝ جٙبة آلبی دوشز ٔحححٕحذحغحٗ     

عزیمز ٔٙفزد در راعشبی اػشالی فزًٞٙ عالٔز ، ثذیٗ ٚ عیّٝ ا٘شخبة ؽبیغشٝ ٚ ثٝ ححك  

جٙبة ػبِی را ثٝ عٕز ٚسیز ثٟذاؽز،درٔبٖ ٚ آٔٛسػ دشؽىی سجزیه ٚ سٟٙیز ػحز     

ٕ٘ٛدٜ ٚ آٔبدٌی خٛد را در راعشبی دیؾجزد اٞذاف جٙبة ػبِی در ارسمبی عالٔز ایحزاٖ    

اعالٔی اػالْ ٔی داریٓ.أیذ اعز در عبیٝ سٛجٟبر حضزر ِٚیؼصز$ػج# ٚ رٕٞٙٛدٞبی    

ٔمبْ ٔؼظٓ رٞجزی ثشٛا٘یٓ ثب ٔغبػذر ٞبی جٙبثؼبِی در راٜ ارسمبی عغح عالٔز جبٔحؼحٝ   

 ٌبْ ثزداریٓ.

در فزیٕبٖ، در    ۸۳۳۱ٌفشٙی اعز دوشز عیذ حغٗ لبضی سادٜ ٞبؽٕی فزٚردیٗ ٔبٜ                

خب٘ٛادٜ ای ٔذٞجی ٔشِٛذ ؽذ. دذر ایؾبٖ ثب ؽغُ ػغبری اس چٟزٜ ٞبی ٔٛرد ٚطٛق ؽٟز                  

فزیٕبٖ ثٛد٘ذ. ٚی در وٛدوی لزآٖ را ٘شد ٔزحْٛ آلبی ؽیخ حغیٗ ٔغٟزی دذر                                

ؽٟیذ ثشرٌٛار ٔزسضی ٔغٟزی فزا ٌزفز ٚ دظ اس دبیبٖ دٚرٜ اثشذایی، دٚرٜ ٔشٛعغٝ را                 

در دثیزعشبٖ فزدٚعی ٔؾٟذ ادأٝ داد. ٚی ٕٞشٔبٖ در فؼبِیز ٞبی ٔذٞجی وٝ سٛعظ                  

ٚارد دا٘ؾىذٜ دشؽىی ٔؾٟذ ؽذ       ۶۵ثشرٌبٖ دیٙی ثزٌشار ٔی ؽذ ؽزوز داؽز. در عبَ          

ٚ ضٕٗ سحصیُ دا٘ؾٍبٞی در فؼبِیز ٞبی اجشٕبػی عبَ ٞبی لجُ اس دیزٚسی ا٘مالة                 

اعالٔی فؼبِیز داؽشٝ ٚ ٕٞشٔبٖ ثب ٌغشزػ ٔٛج ا٘مالة اعالٔی ثب ٔؾبروشی فؼبَ،در                

ثؼذ اس دیزٚسی ا٘مالة اعالٔی      اجشٕبػی ؽٟز ٔؾٟذ سأطیز ٌذار ثٛد.       –رخذادٞبی عیبعی   

ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس ٔؤعغبٖ عبسٔبٖ جٟبد عبس٘ذٌی در وؾٛر ٘مؾی فؼبَ ٚ ٔؤطز ایفب ٕ٘ٛد.                

ٔبٜ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس عزاحبٖ ٟٔٙذعی رسٔی ثٝ صٛرر            ۳۳ثب ؽزٚع جًٙ سحٕیّی ٔذر      

داٚعّجب٘ٝ در ججٟٝ حضٛر داؽشٝ ٚ در ایٗ ٔذر دٚثبر ٔجزٚح ٌزدیذ.دٜ وشبة سأِیفی ٚ                 

یىصذ ٚ دٙجبٜ ٚ ٞفز ٔمبِٝ جٟب٘ی ایؾبٖ، ٔزجغ سحمیمبر ػّٕی در رؽشٝ چؾٓ دشؽىی                

ی عبخشٝ اعز. اس افشخبرار ّٔی دوشز ٞبؽٕی راٜ         دا٘ؾٕٙذ جٟب٘ اعز ٚ اس ٚی چٟزٜ یه       

رٚػ ػُٕ جزاحی چؾٓ اعز وٝ ثزای ٘خغشیٗ ثبر در وؾٛر صٛرر                   ۳۸ا٘ذاسی  

  دذیزفشٝ اعز.

 ثخشی ثیبًبت هقبم هؼظن رّجزى  ثِ هٌبسجت 

 ّفتِ دٍلت ٍ رٍس کبرهٌذ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سؼییٗ رٚسی ٞٓ ثٝ ٘بْ رٚس وبرٔٙذ، وبر ٔفیذی ثٛد.                 

أیذٚاریٓ در ایٗ رٚس ٚ ایٗ ٔٙبعجز، ثزای دعز ا٘ذروبراٖ          

فزصشی دیذا ؽٛد وٝ ثزخی اس ٔغبئُ ٟٕٔی را وٝ ٔزثٛط ثٝ             

وبرٔٙذاٖ دِٚز در عزاعز وؾٛر اعز، سجییٗ وٙٙذ؛ لذر            

وبرٔٙذی ٚ اؽشغبَ ثٝ وبر در دعشٍبٟٞب را ثؾٙبعب٘ٙذ ٚ              

فزق ٔی وٙذ وٝ ا٘غبٖ،       .إٞیز ایٗ وبر را سجییٗ ٕ٘بیٙذ       

وبرِٔٙذ چٝ وغی ثبؽذ ٚ ثزای وذاْ دعشٍبٜ وبر وٙذ. ٚلشی            

فزدی در ٞز دبیٝ ای اس سحصیالر، ثزای ٘ظبْ اعالٔی ٚ یه            

٘ظبْ ٔزدٔی وبر ٔی وٙذ وٝ ٞذف آٖ، ػجبرر اس ٌغشزػ             

ػذاِز ٚ أٙیز ٚ رفبٜ اعز، وٝ ٕٞٝ ایٟٙب در اػالی وّٕٝ             

اعالْ خالصٝ ٔی ؽٛد؛ یؼٙی حىٛٔز اعالٔی، آٖ حىٛٔشی         

اعز وٝ ٞٓ ٔؼٙٛیز ا٘غبٟ٘ب را ثبال ٔی ثزد، ٞٓ در جٛأغ              

ثؾزی، ػذاِز ٚ أٙیز را سٛعؼٝ ٔی دٞذ ٚ رفبٜ لؾزٞبی             

ٔخشّف ٔزدْ را سأٔیٗ ٔی وٙذ؛ وبر وزدٖ ثزای چٙیٗ ٘ظبٔی، 

خیّی حبئش إٞیز اعز ٚ اس ٘ظز ارسؽٟبی ا٘غب٘ی ٚ                

اعالٔی، وبر خیّی ثزجغشٝ ای اعز؛ حبال ٞز وبری ٔی             

اِجشٝ ثؼضی اس وبرٞب، إٞیز ٚ ارسؽؼ ثیؾشز          .خٛاٞذ ثبؽذ 

اعز؛ طٛاِة آٖ ٞٓ ثیؾشز اعز. ثؼضی اس وبروٙبٖ، سحٕز           

ثیؾشزی ٔشحُّٕ ٔی ؽٛ٘ذ؛ دِغٛسی ثیؾشزی ثٝ خزج                          

ٔی دٞٙذ. اِجشٝ ارسػ وبر ایٟٙب، لٟزًا دیؼ خذا ثیؾشز اعز.            

ٔجٕٛػًب وبر دِٚشی ٚ وبرٔٙذی دِٚشی، در ٞز عغحی اس             

ٕٞبٖ عٛر وٝ ػز  وزدیٓ        -عغٛح ثزای ٘ظبْ اعالٔی وٝ      

٘ظبْ ٔزدٔی ٚ ٘ظبْ ػذاِز ٚ ٘ظبْ اػالی وّٕٝ اعالْ ٚ ٘ظبْ            

ٌغشزػ ٔؼٙٛیز ٚ ٘ظبْ ایجبد رفبٜ ثزای ٔزدْ اعز، افشخبر          

اعز. جب دارد ٞز وغی عزثّٙذ ثبؽذ ثٝ ایٗ وٝ در چٙیٗ               

ٔجٕٛػٝ ای وبر ٔی وٙذ. ایٗ وجب ٚ وبر وزدٖ در                              

ٔجٕٛػٝ ای وٝ اٞذاف خیب٘شىبرا٘ٝ دارد، یب ٚاثغشٝ ثٝ               

 .دؽٕٙبٖ اعالْ اعز، وجب!؟ ایٟٙب، ثب ٞٓ خیّی ٔشفبٚر اعز
 



 اٍلیي فصلٌبهِ هصَة ػلوی 

داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ 

 هٌتشز شذ

اِٚیٗ ؽٕبرٜ فصّٙبٔٝ ٔصٛة ػحّحٕحی دا٘ؾحٍحبٜ                      

چحبح  راؽحذ    ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ ثب ٘حبْ    

ٚٔٙشؾز ٌزدیذ.٘بس٘یٗ ؽٕبػیحبٖ رضحٛی ٔحؼحبٖٚ          

آٔٛسؽی ٚ دضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ٌفز: ایٗ فصّٙبٔٝ ثحٝ   

ٔٙظٛر ٌغشزػ ٚاػشالی عغح دا٘ؼ ٚ دحضٚٞحؼ       

درسٔیٙٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دا٘ؼ دشؽىی ٚ رؽشٝ ٞحبی    

 ۸1ٚاثغشٝ ثٝ آٖ ا٘شؾبر ٔی یبثذ وٝ در ایٗ ؽٕحبرٜ    

ٔمبِٝ اصیُ ػّٕی ٚ دضٚٞؾی اس ٔحممیٗ ٚ اعبسحیحذ   

ػّْٛ دشؽىی چبح ٌزدیحذٜ اعحز.ٚی درادأحٝ         

افشٚد:وّیٝ دضٚٞؾٍزاٖ ٔیشٛا٘ٙذجٟز ؽٕحبرٜ آسحی      

فصّٙبٔٝ،ٔمبالر خٛدرااسعزیك دغز اِىشزٚ٘یه ثحٝ  

 ارعبَ ٕ٘بیٙذ. rashed@thums.ac.irآدرط 

ثزای ایجبد ًگزش ایوي ثبیذ فزٌّگ ایوٌی                     

 را در توبم اثؼبد سًذگی هزدم گٌجبًذ                       

 

 

 

 

سٛعؼٝ اجشٕبػی الشصبدی ٚ ثٟزٜ ٔٙذی اس أىب٘بر جذیذ ثذٖٚ سیز عبخز ٞبی فزٍٞٙی ٚ اجشٕبػی ٚ 

سغییز اٍِٛٞبی س٘ذٌی ثذٖٚ سٛجٝ ثٝ دیؼ ٘یبس ٞبی ٟٔٓ ایٗ دٌزوٛ٘ی ٞب ٔحٛجحت افحشایحؼ ثحزٚس          

حٛادص،سّفبر ا٘غب٘ی ٚ سیبٟ٘بی اجشٕبػی رٚا٘ی ٘بؽی اس آٖ ٔی ٌزدد .ٔحٕذ رضب اػحشحصحبٔحی راد        

وبرؽٙبط ثز٘بٔٝ جبٔؼٝ ایٕٗ ضٕٗ ثیبٖ ٔغّت فٛق ٌفز:حٛادص ثز سٕبْ ٔغبئُ جبری جبٔؼٝ سبطحیحز    

ٔیٍذارد ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ اخیزا درن ثٟشز اس ٔجب٘ی ٚلٛع آعیت ٞب ٚ ؽٙبعبیی ػٛأُ ٚ ػُّ ٔٛطحز ثحز     

ایجبد آٟ٘ب ٚ ٕٞچٙیٗ ؽٙبخز أىب٘بر ٔخشّف ثزای وبٞؼ ثزٚس حٛادص ٔٛجت ؽذٜ اعز ،جٛأغ در 

جٟز ایجبد ٍ٘زػ ٘ٛیٗ در ثبٚر ٞبی ٔٛجٛد در سٔیٙٝ آعیت ٞب وٝ ٕٞبٖ جبٔؼٝ ایٕٗ ٔی ثبؽذ ٌحبْ    

ثزدار٘ذ.ٚی افشٚد : ایٗ سغییز ٍ٘زػ ٔغشّشْ آٔٛسػ ٔذاْٚ ٔٙغجك ثز ثبٚرٞبی ثٙیبدیٗ جبٔٝ اعحز ٚ        

ثزای دعشیبثی ثٝ جبٔؼٝ ایٕٗ ثبیذ فزًٞٙ ایٕٙی در سٕبْ اثؼبد س٘ذٌی ٔزدْ ٌٙجب٘ذٜ ؽٛد.اػحشحصحبٔحی      

ٌفز : ثب سٛجٝ ثٝ اجزای ثز٘بٔٝ ٞبی ٔخشّف در ایٗ سٔیٙٝ در ؽٟزعشبٖ سزثز حیذریٝ ٚ ٕٞبٍٞٙحی ٚ     

ٕٞىبری سٕبْ ادارار ٚ عبسٔبٖ ٞبی ػضٛ وٕیشٝ جبٔٝ ایٕٗ ؽٟزعشبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ آٔٛسػ ٞب ٚ خذٔز 

٘غجز ثٝ عبَ لجُ ثٛدیٓ.ٚی در   1۸ٞبی ارائٝ ؽذٜ ثٝ ػْٕٛ ٔزدْ ، ؽبٞذ وبٞؼ ثزٚس حٛادص در عبَ 

ادأٝ ٌفز : ثز اعبط ثزآٚردٞبی ا٘جبْ ٌزفشٝ ثزٚس حٛادص در ٔٙبعك ؽٟزی ؽٟزعشبٖ ثیؾشز اس ٔٙبعك  

رٚعشبیی ثٛدٜ اعز. ٕٞچٙیٗ در عبَ ٌذؽشٝ اِٚٛیز ثزٚس حٛادص ثٝ سزسیت ٔحزثحٛط ثحٝ ححٛادص          

سزافیىی، عمٛط ٚ ضزثٝ ثٛدٜ ٚ اس ٘ظز ٔحُ ٚلٛع حبدطٝ ثٝ سزسیت در وٛچٝ ٚ خیبثبٖ ٔٙشَ ٚ ٔحححُ     

" حبدطٝ دیذٌبٖ ٔزد ثٛدٜ وٝ دچبر حٛادص سزافیىی ؽذٜ ا٘ذ.در حبِحی  01وبر اسفبق افشبدٜ اعز حذٚد 

"خب٘ٓ ٞب درٔٙشَ دچبر حبدطٝ ؽذٜ ا٘حذ.ٚی در        ۵1وٝ ثیؾشزیٗ ٘ٛع حبدطٝ در خب٘ٓ ٞب عمٛط ثٛدٜ وٝ

دبیبٖ خبعز ٘ؾبٖ وزد : دعشیبثی ثٝ ایٕٙی در یه جبٔؼٝ در ٌزٚ رفشبر سه سه افزاد جبٔحؼحٝ اعحز.       

 ٞزوظ در ٞز ٔمبْ ٚ رسجٝ اس ٘ظز اجشٕبػی در ثزلزاری ایٕٙی ٚ أٙیز اجشٕبع خٛد ٘مؼ دارد.  

 ّبری قبثل پیشگیزی ٍلی ثذٍى درهبى 

دٚٔیٗ ٘ؾغز اػضبی وٕیشٝ ثیٕبری ٞحبی ٔؾحشحزن      

ا٘غبٖ ٚداْ در ٔحُ دا٘ؾٍبٜ  ثب ٔحٛریز اسالف عحً  

ٞبی ٍِٚزد ثزٌشار ٌزدیذ . در ایٗ ٘ؾحغحز دوحشحز                 

لحالدٜ عحً      ۸24۱اِٟبْ ثٟز ٜ ٔٙذ ثب اؽبرٜ ثٝ اسالف 

،  ِشْٚ آٔٛسػ ٍٕٞب٘ی جبٔؼٝ در   1۸ٍِٚزد در عبَ 

خصٛؿ ٍٟ٘ذاری حیٛا٘بر ٚ٘یش اؽٙبیی افزاد ثحٛیحضٜ   

٘ٛجٛا٘بٖ ٚجٛا٘بٖ ثبػٛار  ٚسحجحؼحبر ٘حبؽحی اس          

ٍٟ٘ذاری حیٛا٘بر را ضزٚری دا٘غز ٚی  ثب اؽبرٜ ثٝ 

ایٙىٝ ٞبری ثیٕبری اعز  لبثُ دیؾٍیزی ِٚی ثحذٖٚ    

درٔبٖ ، خٛاٞبٖ ٕٞىبری ٕٞٝ دعشٍبٜ ٞب در ایٗ أحز  

ٟٔٓ ؽذ .ثزاعبط ٔصٛثبر ایٗ ٘ؾغز لالدٜ ٌحذاری   

عً ٞب سٛعظ دأذشؽىی ؽٟزعشحبٖ ٚ٘حیحشآٔحٛسػ       

صبحجبٖ عً ٚ٘حٜٛ ٍٟ٘ذاری آٖ درٔحّٟبی ٔغىٛ٘ی 

سٛعظ وبرؽٙبعبٖ ٔؼبٚ٘ز ثٟذاؽشی ٕٚٞچٙیٗ ارجحبع  

صبحجبٖ عً ٞبی ٍِٚزد وٝ ٔٛجت ٔشاحٕز ثحزای    

ؽٟزٚ٘ذاٖ ٔی ؽٛ٘ذ ثٝ ٔزاجغ لضبیی، ٔٛرد سحبیحیحذ      

 اػضب لزار ٌزفز .

 .ًشست ّفتِ جْبًی شیز هبدر در داًشگبُ ػلَم پششکی ثزگشار گزدیذ

دوشزحغیٗ ػشیشی ٔؼبٖٚ ثٟذاؽشی در ایٗ ٘ؾغز ضٕٗ ثیبٖ إٞیز ٚجبیٍبٜ ؽیز ٔبدر ٚ٘مؼ آٖ در   

ؽىُ ٌیزی ٚ سىٛیٗ جغٓ ٚرٚح وٛدن ٌفز: آٔٛسٜ ٞبی اعالٔی ٔٙجغ ثغیبر ٌزا٘جٟبیی اعحز وحٝ       

ٔی سٛاٖ ثب ٔزاجؼٝ ثٝ آٖ ثٝ ایٗ ٟٔٓ دعز یبفز .ٚی افشٚد :ؽیز ٔبدر اس چٙبٖ إٞیشی ثزخٛردار اعز   

وٝ خذاٚ٘ذ در لزآٖ ثٝ وزار ثٝ آٖ اؽبرٜ ٕ٘ٛدٜ اعز .أزٚسٜ د٘یب ٘یش ثٝ ایٗ ٘شیجٝ ٟٔٓ دعز یحبفحشحٝ     

اعز وٝ ؽیز ٔبدر سضٕیٗ وٙٙذٜ عالٔز ٚایٕٙی وٛدن در ثزاثز ثیٕبری ٞب عز .دوشز ػحشیحشی در        

 عبَ وبُٔ ؽذ.   4دبیبٖ خٛاعشبر سٛجٝ دادٖ خب٘ٛاد ٞب ثٛیضٜ ٔبدراٖ ثٝ ِشْٚ سغذیٝ ٘ٛساد ثب ؽیز ٔبدر سب 
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 ریبست داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ :

ارتقبء داًشکذُ ثِ داًشگبُ ػلَم پششکی  اقذام 

 ثسیبر هْوی در حَسُ سالهت شْزستبى است

ٚ ۳دوشز خبدٔی در جٕغ خجزٍ٘براٖ ؽٟزعشبٖ اس ایجبد        رؽشٝ جذیذ ٚ     2دا٘ؾىذٜ 

ارسمبی ایٗ دا٘ؾىذٜ ثٝ دا٘ؾٍبٜ خجز داد.در ٘ؾغز خجزی وٝ ثب حضٛر ٕ٘بیٙذٜ              

ٔزدْ ؽٟزعشبٖ ٞبی سزثز حیذریٝ،ٔٝ ٚالر ٚ ساٜٚ در ٔجّظ ؽٛرای اعالٔی             

ٚ رییظ ٚ اػضبی ٞیئز رییغٝ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی ثب خجزٍ٘براٖ ؽٟزعشبٖ              

در ٔحُ ایٗ دا٘ؾٍبٜ ثزٌشار ٌزدیذ رئیظ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ             

ٌفز: ثب دیٍیزی ٞبی ٔغشٕز ٕ٘بیٙذٜ دز سالػ ؽٟزعشبٖ در ٔجّظ ؽٛرای                

 2ٔبٜ وبری، دظ اس افشایؼ         ۵اعالٔی ٚ اػضبی سیٓ ارسمبء دا٘ؾىذٜ در عی          

رؽشٝ جذیذػّْٛ آسٔبیؾٍبٞی،فٛریز ٞبی دشؽىی، فٙبٚری اعالػبر ٚ              

دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽز، دیزادشؽىی ٚ دزعشبری       ۳عالٔز ٚثٟذاؽز ٔحیظ ٚ ایجبد      

ؽبٞذ الذاْ ثغیبر ٟٕٔی در حٛسٜ عالٔز ٚ آٔٛسػ دشؽىی در ؽٟزعشبٖ ثب                

ارسمبی ایٗ دا٘ؾىذٜ ثٝ دا٘ؾٍبٜ ثٛدیٓ.ٕ٘بیٙذٜ ٔجّظ در ٘ؾغز خجزی ٘یش               

ضٕٗ ثیبٖ دعشبٚردٞبی آٔٛسػ ػبِی ؽٟزعشبٖ ٌفز:سحِٛی وٝ در آٔٛسػ             

عبِی وٝ اس     ۳۳ػبِی ؽٟزعشبٖ در عی یه عبَ  اخیز صٛرر ٌزفشٝ اعز ثب               

ا٘مالة ٌذؽشٝ ثزاثزی ٔیىٙذ.خغزٚی افشٚد سبعیظ دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙیبٖ،ارسمبی          

ٔجشٕغ آٔٛسػ ػبِی ثٝ دا٘ؾٍبٜ ، افشایؼ رؽشٝ ٞبی دا٘ؾىذٜ فٙی ٟٔٙذعی ٚ              

ارسمبء دا٘ؾىذٜ ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ ثٝ دا٘ؾٍبٜ ٚ ٕٞچٙیٗ اخذ ٔجٛس              

سبعیظ دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙیبٖ خٛاٞزاٖ ٚٔجٛس آٔٛسؽىذٜ فٙی ٚ حزفٝ ای خٛاٞزاٖ      

اس جّٕٝ الذأبر ٚ دعشبٚرد ٞبی ثغیبر خٛة آٔٛسػ ػبِی در ؽٟزعشبٖ ثٛدٜ              

 اعز.

 ٍیشیت رایگبى ثیوبراى ًیبسهٌذ

ٔزدادٔبٜ   4۵ثٝ ٕٞز وبٖ٘ٛ ثغیج جبٔؼٝ دشؽىی سزثز حیذریٝ ٚ ثٝ ٔٙبعجز              

رٚس ٚرٚد آسادٌبٖ غیٛر جًٙ سحٕیّی ثٝ ٔیٟٗ اعالٔی ، عزح ٚیشیز رایٍبٖ              

ثیٕبراٖ ٘یبسٔٙذ در رٚعشبی ؽشزخغت اجزا ؽذ.دوشز ٔحٕذرضب ثٟزٚس                

عزدزعز وبٖ٘ٛ ثغیج جبٔؼٝ دشؽىی سزثز حیذریٝ در ٕٞیٗ راثغٝ ٌفز: ایٗ             

عزح ثب ٞذف ٌزأیذاؽز رؽبدر ٞبی آسادٌبٖ دِیز ٔزد ایزاٖ اعالٔی ٚ                 

ٕٞچٙیٗ سجییٗ فزًٞٙ ٘بة ثغیج در ثیٗ ٔزدْ ؽزیف ؽٟزعشبٖ ، ثٝ اجزا در                 

آٔذ.ٚی افشٚد: در ایٗ عزح یه دشؽه ، عٝ دزعشبر، یه ٔبٔب ٚ یه                      

٘فز اس اٞبِی رٚعشبی ؽشزخغت را ثٝ صٛرر          ۵1رٚا٘ؾٙبط حضٛر داؽشٙذ وٝ     

 رایٍبٖ ٚیشیز ٚ ٔؾبٚرٜ ٕ٘ٛد٘ذ.

حضَر کبرکٌبى داًشگبُ ػلَم پششکی در راّپیوبیی 

 رٍسجْبًی قذس

رئیظ دا٘ؾٍبٜ در حبؽیٝ راٞذیٕبیی رٚس لذط ٌفز : حضٛر ٌغشزدٜ ٚ ثبؽىٜٛ              

ٔزدْ در راٞذیٕبیی رٚس جٟب٘ی لذط ثبر دیٍز ٚحذر ٚ ٞٓ دِی ٔغّٕب٘بٖ را ثٝ               

جٟب٘یبٖ ٘ؾبٖ داد.دوشز عیذ حغیٗ خبدٔی افشٚد: وبروٙبٖ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی           

سزثز حیذریٝ  ٚ اػضبی وبٖ٘ٛ ثغیج جبٔؼٝ دشؽىی دٚؽبدٚػ ٔزدْ ایزاٖ                

اعالٔی ثب حضٛر خٛد در ایٗ اجشٕبع ٔزدٔی ثبر دیٍز ثٝ ٘ذای رٞجز وجیز ا٘مالة            

 ٚ ٔمبْ ٔؼظٓ رٞجزی ِجیه ٌفشٝ ٚ حٕبعٝ عیبعی را ٔشجّٛر عبخشٙذ.



داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ ثزای 

اٍلیي ثبر در رتجِ ثٌذی ٍثَهتزیک داًشگبُ 

 ّبی ػلَم پششکی جْبى قزار گزفت

ٞحبی     ثٙذی دا٘ؾٍحبٜ  ثز اعبط ٘شبیج حبصُ اس رسجٝ

، یحىحی اس     CSIC ػّْٛ دشؽىی وؾٛر وٝ سٛعظ

ؽٛد،  ثشرٌشزیٗ ٔٛعغبر دضٚٞؾی اعذب٘یب ٔٙشؾز ٔی

سزثز حیذریٝ  ٚ دسفَٛ ثزای  دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی

اِٚیٗ ثبر در رسجٝ ثٙذی ٚثٛٔشزیه دا٘ؾٍحبٜ ٞحبی     

ثٝ ٌشارػ ایغٙب، ٘شحبیحج   ػّْٛ دشؽىی لزار ٌزفشٙذ. 

ٞبی ػّْٛ دحشؽحىحی     حبصُ اس رسجٝ ثٙذی دا٘ؾٍبٜ

 ، Cybermetrics Lab وؾٛر وٝ سٛعظ

 

       ٝ  Consejo# یه ٌزٜٚ دضٚٞؾی ٔحشحؼحّحك ثح

Superior de Investigaciones 
Científicas) ،#CSIC)   ٗیىی اس ثشرٌشحزیح ،

ٔٛعغبر دضٚٞؾی اعذب٘یب ثب ٞذف ایجبد ا٘حٍحیحشٜ    

ثزای ٔٛعغبر ٚ ٔحممبٖ ثزای حضٛر در ٚة ٚ     

ا٘ؼىبط فؼبِیز آٟ٘ب اعز ٔٙشؾز ؽذ، دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ 

ٞبی ثحزسحز    دشؽىی سٟزاٖ ٕٞچٙبٖ در صذر دا٘ؾٍبٜ

ثٙب ثٝ ٌشارػ ٔزوش سٛعؼٝ  .دشؽىی وؾٛر لزار دارد

ٚ ٕٞبٍٞٙی اعالػبر ٚ ا٘شؾبرار ػّٕی ٔؼحبٚ٘حز   

دا٘ؾٍبٜ  ۶4سحمیمبر ٚ فٙبٚری ٚسارر ثٟذاؽز اس 

دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىحی ٚ     2۵ػّْٛ دشؽىی وؾٛر، 

دٚ دا٘ؾٍبٜ ؽبٞذ ٚ سزثیز ٔذرط در ایحٗ رسحجحٝ      

ا٘ذ. در ایحٗ ٌحشارػ       ثٙذی ٔٛرد سٛجٝ لزار ٌزفشٝ

ػٙٛاٖ ؽذٜ اعز وٝ عٝ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دحشؽحىحی      

سٟزاٖ، ؽیزاس ٚ اصفٟبٖ ٔٛفك ثٝ وغت عٝ رسحجحٝ     

ٞبی ػحّحْٛ      ا٘ذ ٚ دا٘ؾٍبٜ ثزسز ایٗ رسجٝ ثٙذی ؽذٜ

دشؽىی فغب، خزاعبٖ ؽٕبِی ٚ ارسؼ رؽذ ثحبالی    

 41۸۳درصذ را ٘غجز ثٝ ٘شبیج رسجٝ ثٙذی صا٘ٛیٝ  41

دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی وؾحٛر     2۵اس  .ا٘ذ ٘ؾبٖ دادٜ

درصذ ایحٗ   4۵ا٘ذ،  وٝ در ایٗ رسجٝ ثٙذی ِحبػ ؽذٜ

ٞب ثب افشایؼ رسجٝ جٟب٘ی در ٘یٕٝ دْٚ عحبَ   دا٘ؾٍبٜ

ا٘ذ ٚ دٚ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽحىحی    ٕٞزاٜ ثٛدٜ 41۸۳

دسفَٛ ٚ سزثز حیذریٝ ٘یش در ایٗ ٘یٕغبَ ثٝ ایحٗ    

 ا٘ذ جٕغ دیٛعشٝ

راُ اًذاسی قزیت الَقَع ٍاحذ 

آهَسش هبدراى در کلیٌیک 

  تخصصی ثیوبرستبى ًْن دی
ؽیز ٔبدر دارای سزویجبر ٟٕٔی اعز وٝ اس ٘حٛساد  

ٔحبفظز ٔی وٙذ ٚ ٘ٝ سٟٙب در سبٔیٗ سحٙحذرعحشحی     

دٚراٖ ؽیزخٛاری ٚ وٛدوی ٘مؼ دارد ثحّحىحٝ        

دردٚراٖ عبِٕٙذی ٘یش سبطیز آٖ در عالٔز ا٘غحبٖ    

آؽىبر ٔی ؽٛد .در ٕٞیٗ راعشب ٚ ثٝ ٔٙبعجز ٞفشحٝ   

جٟب٘ی ؽیز ٔبدر عزدزعز ثیٕبرعشحبٖ آٔحٛسؽحی      

درٔب٘ی ٟ٘ٓ دی اس راٜ ا٘ذاسی لزیت اِٛلٛع ٚاححذ  

آٔٛسػ ٔبدراٖ در وّیٙیه سخصصی ایٗ ثیٕبرعشبٖ 

خجز داد.ٔجشجی خّٛصی ٌفز : ایٗ ٚاحذ ثب ٞحذف    

سزٚیج سایٕبٖ عجیؼی، وبٞؼ عشاریٗ ٞحبی غحیحز      

ضزٚری، ارسمبی عالٔز ٔبدر ٚ ٘حٛساد،وحبٞحؼ      

ػٛار  سایٕبٖ ٚ افشایؼ آٔبدٌی ٔبدراٖ در أحز    

ٔزالجز اس خٛد ٚ ٘ٛساداٖ ٚ سغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر آغبس 

ثٝ وبر خٛاٞذ وزد.ٚی افشٚد : در ایٗ ٞحفحشحٝ ثحب       

اس چٙذ ٔبدر وٝ   NICUحضٛر در ثخؼ س٘بٖ ٚ 

در أز سزٚیج سغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر فؼبِیز داؽشٝ ا٘حذ  

 ثب اٞذای ِٛح ٚ ٞذیٝ ای سمذیز ثٝ ػُٕ آٔذ.

هذیز شجکِ ثْذاشت ٍدرهبى 

 شْزستبى ساٍُ هٌصَة شذ

ثٝ د٘جبَ اِحبق ؽجىٝ ٞبی ثٟذاؽز ٚدرٔبٖ ؽٟزعشبٖ ٞبی ساٜٚ ٚٔٝ ٚالر ثحٝ      

دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ عی حىٕی خب٘ٓ دوشز اِٟبْ ثٟزٜ ٔٙحذ ثحٝ     

ػٙٛاٖ ٔذیز ؽجىٝ ثٟذاؽز ٚدرٔبٖ ؽٟزعشبٖ ساٜٚ ٔٙصٛة ٌزدیذ. در جحّحغحٝ     

سٛدیغ ٚٔؼبرفٝ ای وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛر ثب حضٛر ٔغئِٛیٗ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىحی  

ٔؾٟذ ٚ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ ٚٔغئِٛیٗ ؽٟزعشبٖ ساٜٚ در ٔححُ  

فزٔب٘ذاری ایٗ ؽٟزعشبٖ ثزٌشار ٌزدیذ دوشز ػشیشی ٔؼبٖٚ ثٟذاؽشی دا٘ؾحٍحبٜ     

ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ عی عخٙب٘ی ٌفز ٔب دعز ا٘ذروبراٖ حٛسٜ عالٔز 

خذاٚ٘ذ ٔشؼبَ راؽبوزیٓ وٝ سٛفیك خذٔز ثٝ ٔزدْ ثٝ ٚیضٜ ٔزدْ ؽٟحیحذ دحزٚر      

ؽٟزعشبٖ ساٜٚ را ٘یش  ثٝ ٔب ارسا٘ی داؽشٝ اعز .ٚی خبعز ٘ؾبٖ عبخز سالػ در  

جٟز ارسمب عالٔز جبٔؼٝ ٚظیفٝ ای اعز ثز دٚػ ٔب ٚاس خذاٚ٘ذخٛاٞب٘یٓ سب در 

عبیٝ اِغبف خٛد ٔبرا در رعیذٖ ثٝ ایٗ ٟٔٓ یبری دٞذ سب ثشٛا٘یٓ در ایٗ ػزصحٝ  

 آ٘غٛر وٝ ثبیغشٝ ٚؽبیغشٝ اعز ا٘جبْ ٚظیفٝ ٕ٘بییٓ.

 

 پیبهجز اکزم )ص( :

 ّزکس آثزٍی هؤهٌی را حفظ کٌذ، ثذٍى تزدیذ ثْشت ثز اٍ ٍاجت هی شَد.



اِٚیٗ ٘ؾغز ٔجٕغ خیزیٗ عالٔز ٚ اػضبی ٞیئز 

رئیغٝ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی ثب حضٛر أبْ جٕؼٝ ،    

ٕ٘بیٙذٜ ٔزدْ ؽٟزعشبٖ ٞحبی سزثحز حیذریحٝ، ٔحٝ        

ٚالر ٚ ساٜٚ در ٔجّظ ؽٛرای اعالٔی ٚ ٔؼحبٖٚ        

اعشب٘ذار ٚ فزٔب٘ذارسزثز حیذریٝ ٚ سٟٙب دظ اس چٙذ  

رٚس اس ارسمبی دا٘ؾىذٜ ػّحْٛ    

دشؽىی ثحٝ دا٘حؾٍبٜ ثزٌحشار        

ٌزدیذ. دوشز عیذحغیٗ خبدٔی  

رئیظ دا٘ؾٍبٜ ػّحْٛ دشؽحىی    

ضٕٗ ثیبٖ لغٕشی اس چٍٍٛ٘ی   

ارسمبی دا٘ؾىذٜ ثٝ دا٘حؾٍبٜ ٚ    

رؽشٝ ٞبی افشٚدٜ ؽحذٜ ٚ ٘یحش     

ٔؼزفی دا٘ؾىذٜ ٞبی اخشصبؿ 

یبفشٝ ، جّحغٝ را سزویحجی اس          

خیزیٗ ٚ خحبدٔیٗ ثحٝ ٔحزدْ         

ػٙٛاٖ ٕ٘ٛد ٚ ٘مؼ خحیزیٗ را     

در ادأٝ رٚ٘ذ ٔٛفمیحز ٞحبی        

حٛسٜ عالٔز ٘مؾی اعبعی ٚ      

 ٟٔٓ لّٕذاد وزد . 

ٚی اس خیزیٗ خٛاعز سب ثب ٕٞزاٞی ٚ درایز خٛد    

ثٝ دیبدٜ ؽذٖ عیبعز ٞبی دا٘ؾٍبٜ ػّحْٛ دشؽحىی    

ٕٞچٙیٗ در ادأحٝ اػحضبی ٞیئحز          . وٕه ٕ٘بیٙذ 

رئیغٝ دا٘ؾٍبٜ ٘یش ثٝ ٔؼزفی سٛإ٘ٙذی ٞب ٚ ٔحٛارد       

  .ٔٛرد ٘یبس جٟز ٕٞزاٞی خیزیٗ دزداخشٙذ

حجٝ االعالْ ؽزیؼشی سجبر أبْ جٕؼٝ سزثز حیذریٝ  

ثب اؽبرٜ ثٝ ٘مؼ عالٔز در ٔٛفمیز یه جبٔؼحٝ اس    

عفبرػ ٞبی دیٗ ٔجیٗ اعالْ در خصٛؿ ٘محؼ ٚ    

إٞیز عالٔز اس خیزیٗ خٛاعشٙذ سب ثزای سٛعحؼٝ     

حٛسٜ عالٔز در ؽٟزعشبٖ سٕحبْ ٕٞحز خحٛد را          

  . ثىبرثٙذ٘ذ

وزیٕی ، ٔذیزػبُٔ ٔجٕغ خیزیٗ عالٔز ؽٟزعشبٖ   

در عخٙبٖ خٛد دظ اس سجزیه ٔٛفمیز اخیز ححٛسٜ   

عالٔز در ارسمب ثٝ دا٘ؾٍبٜ ػّحْٛ دشؽحىی اِٚیحٗ      

ٞذف ٔجٕغ خیزیٗ عالٔز را سجٕیغ وٕه ٞحبی       

 : خیزیٗ ٚ ٞشیٙٝ ٞذفٕٙذ آٖ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛد ٚ ٌفحز      

أیذٚاریٓ ٔجٕغ خیزیٗ عالٔز ثشٛا٘ذ در ٌبْ ٞبی    

ثشري ایٗ حٛسٜ ثزای خذٔز رعب٘ی ثٝ ٔزدْ ٔٙغمٝ  

 اطزثخؼ ثبؽذ .

ٚی ٕٞچٙیٗ ثیبٖ داؽز : دظ اس ٞز ارسمحبئی وحٝ      

صٛرر ٔی ٌیزد یىی اس ٍ٘زا٘ی ٞبی اِٚیحٝ ثححض    

فضبی فیشیىی اعز وٝ ٔٗ در ٕٞیحٗ جحب اػحالْ         

ٔیىٙٓ ٔغئِٛیٗ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی ٞیچ ٍ٘زا٘حی     

اس ایٗ ثبثز ٘ذاؽشٝ ثبؽٙذ ٚ اٌز ٘یبس ثبؽذ خب٘ٝ ٞبی  

 ؽخصی خٛد را در اخشیبر دا٘ؾٍبٜ خٛاٞیٓ ٌذاؽز 

خغزٚی ، ٕ٘بیٙذٜ ٔحزدْ ؽٟزعحشبٖ ٞحبی سزثحز           

حیذریٝ، ٔٝ ٚالر ٚ ساٜٚ در ٔجّظ ؽٛرای اعالٔی 

٘یش ٌفز ٔب ثب داؽشٗ ایٗ خیزیٗ ٚ اسحبد ٚ ٕٞذِحی   

ثٛجٛد آٔذٜ در عغح ٔغئِٛیٗ ؽٟزعحشبٖ وٕشزیحٗ     

ٍ٘زا٘ی را ثزای فحضبی فیشیىحی دا٘حؾٍبٜ ػّحْٛ            

دشؽىی ٘خٛاٞیٓ داؽز ٚ ایٗ ٔٛضٛع سحز ٞیحچ       

 .ؽزایغی دغذغٝ ٔب ٘خٛاٞذ ثٛد

ایؾبٖ اس ارسمبی دا٘ؾىذٜ ػّْٛ دشؽىی ثٝ دا٘ؾٍبٜ    

ثٝ ػٙٛاٖ سحِٛی ػظیٓ در حٛسٜ 

عالٔز ٔٙغمحٝ یحبد ٕ٘حٛدٜ ٚ         

ػٙٛاٖ داؽز ثذٖٚ ؽه ثزوبر 

ػظیٓ ایٗ ارسمبء ٘ٝ سٟٙحب ثحزای     

ؽٟزعشبٖ سزثز حیذریحٝ ثّىحٝ     

  . ثزای ٔزدْ ٔٙغمٝ خٛاٞذ ثٛد

ٟٔٙححذط فشحححی ٘یححب، ٔؼححبٖٚ     

اعححشب٘ذار ٚ فزٔب٘ححذار سزثححز      

حیذریٝ ٘یش ٌفز ٘یز دحبن ٚ       

خیزخٛاٞب٘ٝ ای وحٝ در عحغح      

ٔححغئِٛیٗ ٚ ٔححزدْ ؽٟزعححشبٖ     

ٚجٛد دارد ٚ ٘یش دػحبی خیحز        

ٔزدْ ٚ دیٍیزی ٞبی ٔحغئِٛیٗ،   

ثبػض ؽذٜ سب الحذأبر ؽبیحغشٝ ای در ؽٟزعحشبٖ         

ؽىُ ٌیزد وٝ ٔٙؾبءخذٔبر خٛثحی ثحزای ٔحزدْ           

 ٔٙغمٝ خٛاٞذ ثٛد . 

ٟٔٙذط فشحی ٘یب در ادأٝ ثب اؽبرٜ ثٝ ایٙىحٝ وحغی     

حك ٘ذارد ثٝ جبی ٘ؾبٖ دادٖ دشب٘حغیُ خحٛد ثحٝ            

دیٍزاٖ عؼٙٝ ثش٘ذ ٌفز: ٔغئِٛیٗ در عغح وحؾٛر       

سٛإ٘ٙذی ٞب را ثزرعی ٔی وٙٙذ ٚ ٔب ٞٓ أیذٚاریحٓ  

ٞز وظ وٝ اعشحمبق دیؾزفز را دارد ثٝ حك خحٛد   

  . ثزعذ
 

 صؼَد جوؼی اس ٍرسشکبراى داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ ثِ قلِ ػلن کَُ

ٔٙبعجز ارسمبی دا٘ؾىذٜ ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ ثٝ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی      ثٝ

جٕؼی اس وبروٙبٖ ایٗ دا٘ؾٍبٜ ثٝ لّٝ ػّٓ وٜٛ صؼٛد ٕ٘ٛد٘ذ.دوشز لزٞبد حیذری   

ٔغئَٛ ٘ظبرر ثز درٔبٖ دا٘ؾٍبٜ ٚ یىی اس وٛٞذیٕبیبٖ در ٕٞیحٗ راثغحٝ ٌفحز:       

جٕؼی اس وبروٙبٖ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ ثب ٞذف افحشایؼ ٘حؾبط      

ٔشزی ػّٓ وحٜٛ     2۱۶1عبسٔب٘ی ٚ سزٚیج فزًٞٙ ٚرسؽی در ٔذر دٚ رٚس ثٝ لّٝ 

ٚالغ در ؽٟزعشبٖ والردؽز اعشبٖ ٔبس٘ذراٖ صؼٛد ٕ٘ٛد٘ذ.ٚی افشٚد: ایٗ اِٚیحٗ  

ثبر اعز وٝ وٛٞٙٛرداٖ دا٘ؾٍبٜ سٛا٘غشٝ ا٘ذ ایٗ ارسفبػبر را فشح ٕ٘بیٙذ.ٌفشٙحی       

ٞز رٚسٜ وبروٙبٖ حٛسٜ ٔؼبٚ٘ز درٔبٖ ٚ ثیٕبرعشبٖ ٟ٘ٓ  14اعز : اس اثشذای عبَ 

 دی ثٝ ٔذر ٘یٓ عبػز ثٝ ا٘جبْ ٚرسػ ٞبی ٍٕٞب٘ی ٔی دزداس٘ذ.

 ثزگشاری  اٍلیي ًشست هجوغ خیزیي سالهت ٍ اػضبی ّیئت رئیسِ داًشگبُ ػلَم پششکی



 پیبم رئیس داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ ثِ هٌبسجت رٍس پششک
 

یحبٔحی صحبدر      ه درئیظ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ ثٝ ٔٙبعجز عبِزٚس ٚالدر دا٘ؾٕٙذ حىیٓ ٚ عجیت ثزجغشٝ ٚ ٘بٔذار ایزا٘ی ، اثٛػّی عیٙب ٚ رٚس دشؽ

  :وزد. ثٝ ٌشارػ ٚة دا؛ ٔشٗ ایٗ دیبْ ثٝ ؽزح سیز اعز

 ثغٕٝ سؼبِی                                                                                                   

لحذردا٘حی ٚ        استیىٓ ؽٟزیٛر ٔبٜ عبِزٚس ٚالدر دا٘ؾٕٙذ ٚ عجیت ثزجغشٝ ٚ ٘بٔذار ایزا٘ی اثٛػّی عیٙب ٚ رٚس دشؽه ثٟب٘ٝ ای اعز سب ضٕٗ سجزیه ایٗ رٚس،ٔز

ثی ؽه سٛفیك خذٔز ٌذاری ٚػالج دردٞبی ثیٕبراٖ ثٟشزیٗ ٞذیٝ اِٟی اعز ٚسالػ ثحزای    .عذبط خٛد را اس خذٔبر ارس٘ذٜ عجیجبٖ ٚ جبٔؼٝ دشؽىی اثزاس ٕ٘بیٓ

أیذ اعز ٕٞچٖٛ ٕٞیؾٝ در دزسٛ ػٙبیبر حضزر ِٚی ػصز$ػج# ٚ ثٟزٜ ٌیزی اس رٕٞٙٛدٞبی ٔمبْ ٔؼظٓ   .سبٔیٗ عالٔز دبداػ ػظیٕی در ٘شد خذاٚ٘ذ ٔشؼبَ دارد

 رٞجزی ٔٛفك ٚ دیزٚس ثبؽیذ

 هؼبٍى تَسؼِ داًشگبُ :

 ثزای گذر اس ثحزاى هبلی داًشگبُ ًیبسهٌذ هشبرکت توبهی کبرکٌبى ّستین

دوشز ػجذاِٝ ٚویّیبٖ ، ٔؼبٖٚ سٛعؼٝ ٔذیزیز ٚ ٔٙبثغ دا٘ؾٍبٜ وٝ ایٗ رٚسٞب               

وٕجٛد اػشجبرر ٚ ثٛدجٝ ٔٛجٛد را ثشرٌشزیٗ دغذغٝ خٛد ٔی دا٘ذدر                  

ٌفشٍٛیی ثب خجزٍ٘بر ٚة دا خٛاعشبر ٔؾبروز سٕبٔی وبروٙبٖ ثزای ٌذر اس              

ایٗ ٔؾىُ جذی ؽذ. دوشز ٚویّیبٖ وٝ وٝ در صحجز ٞبی خٛد ثٝ سؾزیح                 

دزداخز ، افشایؼ سٛرْ، سٛعؼٝ دا٘ؾٍبٜ ٚ          ۸۳1۸ٚ    ۸۳11ثٛدجٝ عبَ ٞبی    

٘یبس ثٝ فضبی فیشیىی ٔٛرد ٘یبس را اس ػٛأّی ػٙٛاٖ ٕ٘ٛد وٝ ثٝ ٘بچبر ثبیذ در                 

آٟ٘ب ٞشیٙٝ ٔی ؽذٜ اعز ٚ یىی اس ػُّ ثزٚس ٔؾىالر ٔبِی فؼّی ٘یش ٔی                   

ثبؽذ . ایؾبٖ اس سؾىیُ وبرٌزٜٚ ٚیضٜ ثزرعی وبٞؼ ٞشیٙٝ ٞب ٚ ٘یش افشایؼ                

 درآٔذٞب خجز دادٜ ٚ افشٚد:  

در حبِیىٝ ثزخی اس دا٘ؾٍبٜ ٞبی ػّْٛ دشؽىی ٔججٛر ثٝ وبٞؼ عمف اضبفٝ              

وبر دزعُٙ ٚ دزداخز ثب سبخیز ؽذٜ ا٘ذ ٔب در سالؽیٓ وٝ دزداخشی ٞبی                    

دزعّٙی ثب وٕشزیٗ سغییز اػٕبَ ٌزدد أب ثزای ایٙىٝ ایٗ ٔٛضٛع ٔحمك ٌزدد               

وّیٝ ٕٞىبراٖ ٔب در عغح دا٘ؾٍبٜ ثبیغشی خٛد را ّٔشْ ثٝ رػبیز صزفٝ                  

 جٛیی ٚ جٌّٛیزی اس ٞشیٙٝ ٞبی غیز ضزٚر ثذا٘ٙذ .

دوشز ٚویّیبٖ ٕٞچٙیٗ ٌفز: حشی خبٔٛػ وزدٖ یه الٔخ اضبفٝ ٞٓ ٔیشٛا٘ذ             

یه ٌبْ در راٜ وبٞؼ ٞشیٙٝ ٞب ثبؽذ ٚ خٛؽحبَ خٛاٞیٓ ؽذ اٌز ٕٞىبراٖ                

 دیؾٟٙبدی در ایٗ راعشب دار٘ذ ثٝ ٔب ٔٙشمُ ٕ٘بیٙذ .    

 

 ثزگشاری هذرسِ فَتجبل ٍیژُ فزسًذاى پزسٌل داًشگبُ ػلَم پششکی تزثت حیذریِ
 

ٔذرعٝ فٛسجبَ عالٔز ٚیضٜ فزس٘ذاٖ وبروٙبٖ دا٘ؾٍحبٜ ػحّحْٛ دحشؽحىحی                        

 .سزثز حیذریٝ ثزای دٙجٕیٗ عبَ ٔشٛاِی ثزٌشار ؽذ

غالٔزضب ٔیزی ٔذیز سزثیز ثذ٘ی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی در ٕٞیٗ راثغٝ ٌفز: 

٘فز اس فزس٘ذاٖ وبروٙبٖ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی در    ۳۶ایٗ والط ٞب ثب حضٛر 

 .سٔیٗ چٕٗ ٔصٙٛػی سزثیز ثذ٘ی ٘یزٚی ٔمبٚٔز ثغیج ثزٌشار ٔی ٌزدد

ٚی ٞذف اس ثزٌشاری ایٗ ٔذرعٝ فٛسجبَ را سزٚیج فزًٞٙ ٚرسػ ٚ ایحجحبد   

٘ؾبط ٚ ؽبداثی ٚ دز وزدٖ اٚلبر فزاغز فزس٘ذاٖ دزعُٙ دا٘ؾٍحبٜ ػحٙحٛاٖ      

 .ٕ٘ٛد

غالٔزضب ٔیزی در دبیبٖ ٌفز:أیذٚاریٓ در عبَ ٞبی آسی ایٗ ٔحذرعحٝ ثحب         

وغت سجزثیبر جذیذ ثشٛا٘ذ ٌبٔی ٔٛطز در جٟز عالٔشی ٚ سحٙحذرعحشحی         

 .فزس٘ذاٖ وبروٙبٖ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی سزثز حیذریٝ ثزدارد


