
ایه مًهًع وٍ مُمتشیه َذف َرش  

ػاصمان الىاع افرىراس ػرمرًمر         

مخاًبان خًد اػت ي ایه امش ررض  

با اًالع سػاو  میؼش وم  ؿًد اص   

بشوامٍ سیضی دسرُت تًػؼٍ اًرالع  

سػاو  ي َمىاسی بیـتش با سػاوٍ َا 

يی سيابري ػرمرًمر          .  خبش داد

الىتشيویه، اًالع سػاو  ي استمرا   

فشَىگ ػالمت ػٍ محًس اكریر    

بشوامٍ َای ػال راسی بیران ورشد     

يخاًشوـان وشد امیذ اػت سيابري  

ػمًم  بٍ ػىًان پل استباً  دسين 

ي بشين ػاصماو  بتًاوذ با پًیای  ي   

خاللیت بٍ ػىًان لیر  تردرىرذٌ       

 . ػاصمان ػمل  وىذ

اسدیربرُرـرت سيص        72َمضمان برا 

رُاو  استباًات يسيابي ػمرًمر    

سیاػت،مؼايویه ،رمؼ  اصواسوىان 

ي داوـزًیان داوـرىرذٌ ػریرً        

پضؿى  باحوًس دس سيابي ػمًم  

داوـىذٌ ایه سيص سا برٍ مرذیرش                      

ي واسوىان ایه ياحرذ تربرشیره         

غالمشهامیشی  دسادامٍ مٌی  . گفتىذ

فًق همه تـىش اصتمام  َمىاسان 

بیان وشد با تالؽ 

َایر  ورٍ دس       

ساػتای استرمرا      

داوـىذٌ ؿرىرل   

م  گیشد يظیفٍ ما 

دسخلرررررًف 

اوؼىاع فؼالیرت  

َررای كررًست    

گشفتٍ ػىگیه تش اص لبل خرًاَرذ     

يی دس ادامٍ  مًفمریرت دس     .  بًد 

سيابي ػمًم  سا دس ػایٍ َمىاسی، 

حمایت ي پـتیباو  تمام  ياحذَرا  

داوؼت ي ابشاص امیذياسی ومًد برا    

َمىاسی ي حمایت بیؾ اص پریرؾ   

بتًاویم دس اوزا  يظرایرو يگرا       

بشداؿته دس رُت سػالت سيابري    

يی با بیران  . ػمًم   مًفك تش باؿیم

 :ّوسهاى تا رٍز جْاًی ارتثاطات ٍ رٍاتط عوَهی 

 دیدار ریاست ، هعاًٍیي ، جوعی از کارکٌاى ٍداًشجَیاى داًشکدُ  تا کارکٌاى رٍاتط عوَهی 

 تًَن یک ًفر را رٍاًِ تیوارستاى کرد

اػتفادٌ اصگیاٌ تًوم وٍ دس سيػتای    

وؼش تشبت حیذسیٍ بٍ فشاياو  یافت   

میـًد یه وفرش اص ػراوىیه ایره          

سيػتا سا سياوٍ بیماسػتان ي حرذيد   

 . وفش سا بٍ مشاوض دسماو  وـاوذ  54

بٍ گضاسؽ خبشوگراس ي  دا  ایره        

گیاٌ وٍ بٍ كرًست مرًهرؼر  ي        

دسواحیٍ پاؿىٍ پا يصاوً اػتفادٌ مر    

ؿذٌ اػت مًر  ػًختگ  َرای       

ؿذیذدس مًهغ ؿذٌ ي بیمراسان سا     

سياوٍ مرشاورض دسمراور  ورمرًدٌ           

دوتشحیذسی مؼرورًل ياحرذ     . اػت

وظاست بشدسمان  پغ اص باصدیرذ اص    

سيػتای وؼش وٍ دس َمیره ساػرترا     

كًست گشفت با بیان ایره خربرش         

متاػفاوٍ اػتفادٌ خًدػشاوٍ اص  : افضيد

داسيَا ػًاسم صیادی سا دس پر         

داسد ي ومًوٍ باسص آن اػرترفرادٌ اص     

گیاٌ تًوم بًدٌ وٍ فمي دس پ  یره   

ؿایؼٍ محی  اػتفادٌ ي ایه چىریره    

ػًاسه  سا برشررای گرزاؿرترٍ          

دوتش حیذسی َمچىیه اص مشد  . اػت

خًاػت تا اص مشارؼٍ بٍ افشاد غیرش    

مررتررخررلررق دس حررًصٌ دسمرران     

خًدداسی ي بشای ملشف َشگًورٍ     

داسي اػم اص گیاَ  ي ؿیمیای  ویرض     

فمي بٍ پضؿه مؼرالرذ مرشاررؼرٍ        

  .   ومایىذ

اص صماو  وٍ سيابي ػمًم  بٍ ػىرًان  

یى  اص اسوان مذیشیت ي بخرـر  اص     

ای مٌشح ؿذٌ، اَمیت آن     وظا  سػاوٍ

َرا ،     دس مؼًيلیت استباً  ػراصمران  

َای فشَىگ    َای التلادی ي وُاد  بىگاٌ

ای پریرذا ورشدٌ          ارتماػ  ومًد تاصٌ

آوچٍ امشيصٌ دس حرًصٌ سيابري     . اػت

َا مٌشح اػت، استمای ػٌر     ػمًم  

. َا اػرت     ػاصماو  آن دس يصاستخاوٍ 

مًهًػ  وٍ امؼال سا با گرزؿرترٍ      

ای اػت وٍ برا    متمایض م  وىذ، ابالغیٍ

اموای مؼاين ايل سئیغ ررمرُرًس      

دس ایره ابرالغریرٍ       .  كادس ؿذٌ اػت

َا   ػمًم    پیـىُاد استما  ػٌ  سيابي 

ایره  . بٍ َیوت يصیشان دادٌ ؿذٌ اػت 

استما  وٍ دس حمیمت با ملًبٍ لبریر    

ديلت  دسمًسد سيابي ػمًم   حاكل 

ؿذٌ اػت یى  اص پیا  ػای آن تغییش ٌ 

مشوض سيابي » وا  سيابي ػمًم  َا بٍ 

. م  باؿرذ     « ػمًم  ي اًالع سػاو 

ایىگًوٍ الذامات م  تًاورذ صمریرىرٍ       

باصیاب  ي باصػراصی برشای سيابري        

ػمًم  َا بٍ اسمغان آيسد ي امیذ اػت 

ابي ػمًم  َا سا بیؾ اص پریرؾ     . سي

اسدیبرُرـرت سيص      72. تًاومىذ ػاصد 

رُاو  استباًات بٍ تمام  فؼاالن  ایه 

 .حًصٌ تبشیه ػشم میىماییم 

 :یادداشت 
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دوتش الُا  بُشٌ مىرذ مرذیرشگرشيٌ       

پیـگیشی ي مباسصٌ با برٍ تـرشیر        

. بیماسی ت  وشیمٍ گىگً پشداخرت 

يی با بیان ایه وٍ ایه بریرمراسی      

خًوشیضی دَىذٌ يیشيػ  ي لرابرل   

. اوتمال اص حیًان بٍ اوؼان م  باؿرذ 

وٍ ػامل آن وًػ  يیشيع اػت وٍ 

اص خاوًادٌ وىٍ َای ػخت بٍ ورا     

يی ساَُای اوتمال . َیالًما م  باؿذ 

آن سا تماع با دامُای آلًدٌ،تماع 

با خًن ي تشؿحات الؿٍ دا  آلرًدٌ  

دس صمان رب ،ترمراع برا خرًن         

،تشؿحات ي ومًوٍ َای بافت  بیمراس  

آلًدٌ ،گضؽ وىٍ یا دػتىاسی ي لرٍ  

دوتشالُا  بُشٌ . وشدن آن ػىًان ومًد

مىذ سيؽ تـخیق بریرمراسی سا      

آصمایؾ خًن داوؼت ي رب  دا  دس 

وـتاسگاَُای مزاص،حفاظت فرشدی  

رُت ریًگیشی اص گرضؽ ورىرٍ        

اػتفادٌ اص يػرایرل     . تؼًین. ؿامل

ایمى  دس َىگا  تماع برا مرًاسد     

مـىًن ت  خًورشیرضی دَرىرذٌ       

وشیمٍ وىگً بٍ خلًف اگش بیمراس  

دچاس خًوشیضی اػرت ساَرُرای        

پیـگیشی اص مبتال ؿذن برٍ ایره       

يی دس خاترمرٍ   . بیماسی ػىًان ومًد

افشاداص ملشف گرًؿرت   : تاویذ وشد

دام  وٍ بٍ ًًس غیش بُذاؿت  ربر   

ي ػشهٍ گشدیذٌ اػت ،خرًدداسی    

ومایىذ ي َمچىیه  الذا  بٍ پًؿیذن 

دػتىؾ َىگا  تماع با گًؿت ي   

با تًررٍ  . خًن دام  مـىًن اػت

بٍ حؼاػیت يیشيع وؼربرت برٍ      

 54حشاست ي اص بیه سفته ظرشف      

دسرٍ ػاورتر     54دلیمٍ دس حشاست 

گشاد دس كًستیىٍ فرشآيسدٌ َرای     

دام  بٍ خًب  با حشاست پرخرترٍ      

ؿًوذ،خٌش اوتمال بیماسی مترلرًس   

 .وخًاَذ بًد

 آًچِ کِ درتارُ تیواری تة کریوِ کٌگَ تاید تداًین

متشمشبغ ي برا   4555وذوه با مؼاحت 

سیال 755505550555اػتباس ی بالغ بش 

دوتش ػیذ حؼریره     .  بٍ صمیه صدٌ ؿذ

خادم  سیاػت داوـىذٌ دس گفتگً برا  

خبشوگاس ي  دا  یى  اص ايلًیت 

داوـىذٌ ػیً  15َای بشوامٍ ػال

پضؿى  سا پیگیشی دس خلرًف  

بُشٌ بشداسی َشچٍ ػشیؼتش ایره    

با : يی افضيد . مشوض سا ػىًان ومًد

تًرٍ بٍ ایه وٍ َم اوىًن دس ایه 

مىٌمٍ خذمات بُذاؿت  دسماور   

ػالٍ ي 45دس ػاختماو  با لذمت 

ومبًد ویشيی اوؼاو  اوزا  میـًد امیذ 

اػت با َمىاسی وُادَای مشتبري دس    

آیىذٌ ای وضدیه ؿاَذ افتتاح مرشورض   

 . رذیذ باؿیم 

 کلٌگ هرکس تْداشتی درهاًی شثاًِ رٍزی کدکي تِ زهیي خَرد

ویىگ احذاث ػاختمران   

مشوض بُذاؿت  دسمراور      

ؿباوٍ سيصی وذوره برا     

حوًسحؼه فتح  وریرا     

مؼاين اػتاوذاس ي فشماوذاس 

ؿُشػتران،ابرًالرمراػرم      

خؼشيی ومایىرذٌ مرشد      

ؿُشػتان َرای ترشبرت      

حیذسیٍ ،صايٌ ،مٍ يالت دس مزریرغ   

وُم ؿًسای اػالم ،سیاػت،مؼايویه ي 

رمؼ  اص مؼوًلیه داوـىذٌ،ؿُرشداسي  

اػوای ؿًاسای اػالم  ؿُش وذوره  

بٍ َمشاٌ رمؼ  اص خاوًادٌ ؿرُرذا      
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 اًتصاب در هعاًٍت تْداشتی

دستاٍرد سفر ریاست  MRIیک دستگاُ 

 جوَْری تِ شْرستاى ترتت حیدریِ 

تلًی  تامیه َضیىٍ یره دػرتگاٌ     

MRI      دس یىلذمیه ریؼٍ َیورت

ديلت اص دػتايسدَای ػرفش سئیرغ    

رمًُس بٍ اػتان خشاػان سهًی ي    

 امشيصٌ.حیذسیٍ بًد   ؿُشػتان تشبت 

M.R.I     دستررـخیق بررؼیاسی اص

بیماسیُا ي هایؼات اػوا  مختیرو  

بذن بٍ واس م  سيدي اص ایره سيؽ    

تًان برشای ترـخیق،دسمان ي         م 

دوبال وشدن مؼیش بیمراسی اػرتفادٌ     

غالمشها میشی مرذیش سيابري      .ومًد

ػمًم  داورـىذٌ ػیرً  پضؿرى         

داؿته :دسادامٍ ػخىان فًق بیان وشد

تزُیضات پضؿرى  پیرـشفتٍ ماوىرذ       

MRI   مـىالت بؼیاسی سا اص مشد

ؿُشػتان ي مىٌمٍ بشًرشف خًاَرذ    

 .    ومًد 

 تقدیرازداًشکدُ علَم پسشکی ترتت حیدریِ در ّوایش ساهاًِ تشکیالت ٍزارت 

ريزٌ بررسی ساماوٍ جامعٍ تطکیالت داوطگاَُا ،داوطکدٌ علًم پسضکی تربت حیدریٍ یکیی ازبیُینیرییه ي                       2درجریان َمایص 

حسیه قلی زادٌ مدیر تًسعٍ سازمان ي مىابع اوساوی ضمه بیان میلیلی     . مًفق تریه داوطگاَُا درريز ايل َمایص معرفی گردید

بٍ دوبال ارائٍ گسارش عملکرد داوطگاَُا ،داوطکدٌ تربت حیدریٍ با درج اطالعات مربًط بٍ پسنُیا  سیازمیان      : فًق تصریح کرد

 .رسمی يپیماوی یکی از داوطگاَُا  پیطري می باضد کٍ مًرد تطًیق ي تقدیر قرار گرفت

ً  حىم  اص ػًی دوتش غرالمرشهرا      

ػشيسی مؼاين بُذاؿت  دوتش ػبذالؼیر   

حبیب  با حفظ ػمت بٍ ػىًان مرؼراين   

ارشای  آن مرؼرايورت مرىرلرً              

گفتى  اػت دوتش ػبرذالرؼریر      . گشدیذ 

حبیب  پیؾ اص ایه دس ػمت مذیش ؿبىٍ 

بُذاؿت يدسمان ؿُشػتان صايٌ ي َرم    

اوىًن دس ػمت مؼوًل امًس داسيیر     

مؼايوت بُذاؿت  مـغًل بٍ فؼرالریرت    

رىا  :  دس ایه حىم آمذٌ اػت . َؼتىذ 

آلای دوتش ػبذالؼی  حبیب  امیذ اػت با 

اتىال بٍ خذايوذ متؼال دسرُت پیـبشد 

 .  اَذاف ػاصمان مًفك يمًیذ باؿیذ 

 افالطًن.                                            آغاز هر کار مهمتریه قسمت آن است 



ترگساری یازدّویي  جلسِ حلقِ صالحیي 

هررؼو يبیمشاسی،ػررذ  لررذست     

ؿرریشخًسدن ،برر  خًابرر  يبرر       

اؿتُای ،ػذ  افضایؾ يصن،بضسگر     

ؿىم بٍ دلیل سؿذ ب  سيیرٍ وبرذ        

يًحال،تغییش سوگ پًػت يرمزمٍ 

مىؼب  ؿىل اص ػالئم ؿایغ بیماسی  

ػی  اكغش كرفای     .تاالػم  اػت 

واسؿىاع بیماسیُرای غیشياگیرش     

مؼايوت بُذاؿرت  دسگفتگرً برا      

خبشوگاس ي  دا دسداوـىذٌ ػیً   

پضؿى  دسادامٍ مٌال  فًق بیان   

بیمراسی تاالػرم  ؿرامل      :وشد  

يمراطيس (  خفیرو )ديگشيٌ میىًس 

اػررتً دسوررًع میىررًس     (ؿررذیذ)

فشدتاالػم  ساتىُااصیى  اصيالذیره   

ایه افشاد فالذ   .خًد بٍ اسث م  بشد 

ػالئم بیماسی يدسيالغ والل ػرالم       

َررررؼتىذيدسوًع مرررراطيس،فشد    

اصپذسيمادسبیماسی سا بٍ اسث برشدٌ    

ماَگ  ػالئم تاالػم  ظاَرش    6ياص 

: ػی  اكغش كرفای  افرضيد      .میـًد

ػًامل گًواگًو  اصلبیل ػذ  تًرٍ   

بٍ بشخ  خاوًادٌ َرا برٍ اَمیرت          

آصمررایؾ لبررل اص اصدياد،يرررًد     

اصدياد َای غیش سػرم  ي دالیرل     

دیگررش مًررر  بررٍ دویاآمررذن        

بیماستاالػم  ماطيسدسػالیان اخیرش   

بًدٌ اػت وٍ امیذ اػت با َمىاسی 

يمـاسوت َمرٍ راوبرٍ مرشد         

ػضیضيافررضایؾ ؿررذت وظرراست   

اصػًی دػتگاٌ لوای  يپضؿى   

دسوـًس دیگش ؿاَذ تًلذ بیمراس  

 .رذیذ دس ایشان وباؿیم

فوای  كمیماوٍ بشگرضاس ؿرذ مرـىالت      

يی .داوـزًیان مًسد بشسػ  لشاس گشفت    

بٍ دوبال ایه باصدیرذ ممرشس ؿرذ          :افضيد   

مـىالت تاػیؼات  ي سفاَ  داورـزًیان    

 . دس آیىذٌ ای وضدیه بشًشف گشدد

اسدیبُرـت    75ترا 77َمضمان با َفتٍ خًابگاَُا  

ماٌ،دوتش ػیذ حؼیه خادم  سیاػت،ػیذ احمرذ  

وظا  مؼاين داوـزًی  فشَىگ ،ػییشها ػابرذی    

مررذیش حشاػررت يمررذیشان حررًصٌ داوررـزًی       

( ع  )داوـىذٌ اص خًابگاَُا ی حوشت صیى    

امیرذ  .ي فزش داوـىذٌ باصدیرذ بؼمرل آيسدورذ       

ػباػ  دس ادامٍ بیان وشد دس ایه باصدیذ ورٍ دس    

 پیشگیری از تاالسوی ًیازتِ هشارکت ّوگاًی دارد

يیضیررت :  يی تررلشی  وررشد   .وررشد  

وفررش تًػرري  54745سایگرران تؼررذاد   

وفش 554متخللان بؼیز  ،ػوًیت  

بررؼیذ فؼررال يػررادی،ساٌ اوررذاصی      

يؿشيع فؼالیت ػیؼتم ػداٌ اما  سها 

يػداٌ تُشان،بشگضاسی اسديَرای    (  ع)

فشَىگ ،ومرره مررال  ي خررذمات      

پضؿى  برٍ افرشاد ویاصمىرذ رامؼرٍ          

اصمُمتشیه الذامات اوزرا  ؿرذٌ      ...ي

تًػي ایه پایگاٌ دس ػرال گزؿرتٍ         

 .بًدٌ اػت

 اّن فعالیت ّای  پایگاُ هقاٍهت  تسیج شْید تْشتی داًشکدُ علَم پسشکی 

مُرذی ریییر  بررارل     

فشماوذٌ پایگاٌ ممايمت 

بؼیذ ؿرُیذ بُرـت       

پضؿى  داوـىذٌ ػیً   

پضؿى  دس گفتگًیر     

با خبشوگاس ي  دا اَم  

فؼالیررت َررای اوزررا    

ؿررذٌ  تًػرري ایرره      

تررـشی  15پایگرراٌ سا دس ػررال       

یاصدَمیه ریؼٍ حیمٍ كالحیه برا    

حوًسدوتش محمرذسهرا برُرشيص       

ػشپشػت بؼیذ رامؼٍ پرضؿرىر ،    

ػشَىگ حزاصیان فشماوذٌ ػردراٌ     

واحیٍ تشبت حیرذسیرٍ يحرزرت       

االػال  كالح  مؼوًل حیمٍ َرای  

كالحیه ؿُشػتان تشبت حیرذسیرٍ   

دس محل بیماسػتان آمًصؿ  دسماو  

دوتش محمذسهرا  . وُم دی بشگضاسؿذ

بُشيص َذف اص بشگضاسی ایه حیمرٍ  

َا سا بشسػ  چالـُای مًررًد ي    

اسائٍ ساَىاسَای الص  دس ررُرت     

اكالح يویض اترحراد َرمرىراسی        

يَمذل  َمىاسان بؼیز  دسرُت 

ارشای سَىمًوُای مما  مرؼرظرم      

 .سَبشی ػىًان ومًد 

 اًتصاب هدیر اهَر آهَزشی داًشکدُ علَم پسشکی

ً  حىم  اص ًشف واصویه ؿماػیان  

مؼاين آمًصؿ  پظيَـ  داورـىذٌ      

،اوش  فشَادی فش بٍ ػىًان مذیش امًس 

. آمًصؿ  داوـىذٌ مىلً  گشدیرذ   

ػرشواس  :دس ایه حىم  آمذٌ اػرت       

خاوم اوش  فشَادی فش امیذ اػت برا     

اتىال بٍ خذايورذ دس اوزرا  امرًس          

 .محًلٍ مًفك ي مًیذ باؿیذ  
 

 

 تازدید ریاست ٍ هعاٍى داًشجَیی فرٌّگی  داًشکدُ از خَاتگاُ داًشجَیاى تِ هٌاسثت ّفتِ خَاتگاُ ّا

19اردیبهشت -8شماره 
 ادیسًن                       .هيچ فرصتي را براي کار کردن از دست ودهيد ي اگر يقت شما کم است، يقت اختراع کىيد



ي واس مؼايوت  بُذاؿت  داوـىذٌ      

ػیً  پضؿى  اص تؼذادی اص ایه        

مشاوض اوزا  ي با متخیفان بشخًسد      

دوتش ػشيسی  .  لاوًو  بؼمل آمذ  

مؼاين بُذاؿت  دس گفتگًی                     

با خبشوگاس ي  دا وٍ دس حاؿیٍ        

ایه باصدیذَا كًست گشفت،       

افضایؾ مشاوض تًصیغ لییان سا یه      

بٍ دوبال ؿىایت َای مشدم  دس       

خلًف افضایؾ محؼًع مشاوض    

ػشهٍ لییان دس تشبت حیذسیٍ ي       

پیگیشی َای دادػتان ؿُشػتان      

دس خلًف بشخًسد با ایه مشاوض      

باصدیذی با حوًس دادػتان          

،مؼاين بُذاؿت  ي َمچىیه         

 واسؿىاػان ياحذ ػالمت محیي 

تُذیذ رذی بشای ػالمت رامؼٍ     

بٍ يیظٌ رًاوان ػىًان وشد ي          

تًكیٍ َای صیادی دس      :  گفت  

خلًف ػًاسم ملشف لییان     

اص ًشیك سػاوٍ َا ي رشایذ بٍ          

اوزا  سػیذٌ اػت ي ما ویض           

َمچىان اص تمام  امىاوات ي تًان 

خًد دس ساػتای آمًصؽ رامؼٍ ي      

آؿىا ػاخته مشد  با ؿیًٌ َای        

صوذگ  ػالم اػتفادٌ خًاَیم        

يی دس ادامٍ اص مشد         .  وشد  

خًاػت تا با اػتؼمال دخاویات      

بٍ اػتمبال بیماسی َا وشيوذ ي         

 . ػمش خًد سا وًتاٌ وىىىذ 

 افسایش اهاکي تَزیع قلیاى یک تْدیدجدی ترای سالهت جاهعِ است
ترگساری شة شعر یاس کثَد             

 در داًشکدُ علَم پسشکی

 تشکیل شَرای تَرس در داًشکدُ علَم پسشکی

َمضمان با ایا  ػًگًاسی ؿُادت فاًمٍ 

ؿ  ؿرؼرش یراع وربرًد                         (  ع) صَشا 

با حوًس داوـزًیران دس خرًابرگراٌ         

داوـزًی  فزش داوـىذٌ ػیً  پضؿرىر    

َمچىیه  بشگضاسی مؼابمٍ .  بشگضاس گشدیذ

ادب  ػؼذی ؿىاػ  ي مـاػشٌ اص دیرگرش   

گفتى  .  بشوامٍ َای ایه مشاػم بًدٌ اػت 

ایه مشاػم با مذح دخت وربر      :  اػت 

آغاص ي بادػای تؼزریرل دس     (  ف) اوش  

فشد یگاوٍ مىز  ػالم بـشیت خراترمرٍ    

 گشدیذ
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امیذ ػباػ  سيابي ػمًم  مؼايوت آمًصؿ  پظيَـ              

داوـىذٌ ػیً  پضؿى  اص تـىیل ؿًسای بًسع دس داوـىذٌ          

يی َذف اص ایه الذا  سا اكالح َش  اػوای َیوت            .خبشداد

يی دس خاتمٍ   .بیان وشد  PHDػیم  ي رز  ویشي دس ممٌغ       

دسایه ؿًسا دوتش ػیذ حؼیه خادم  بٍ         :  خاًش وـان وشد  

ػىًان سئیغ ي واصویه ؿماػیان مؼاين آمًصؿ  پظيَـ  بٍ           

 .ػىًان دبیش ؿًسا مىلً  ؿذٌ اوذ 

دیدار هشاٍر ریاست داًشکدُ علَم پسشکی در اهَر تاًَاى از تاًَاى شاغل 

 درتیوارستاى آهَزشی درهاى ًْن دی

ي سيص صن ،دوتش                  (  ع)َمضمان با يالدت حوشت فاًمٍ صَشا          

الُا  بُشٌ مىذ مـايس سیاػت داوـىذٌ ػیً  پضؿى  دسامًسباوًان            

همه دیذاس با باوًان ؿاغل دس بیماسػتان آمًصؿ  دسماو  وُم دی             

مزیذ حیات   .ي تبشیه سيص صن ،لًح  تبشیه ویض بٍ آوان اَذا  گشدیذ 

دس :سيابي ػمًم   مؼايوت دسمان دسادامٍ مٌی  فًق بیان داؿت            

البشصی ...ایه دیذاس دوتش حؼیه ػضیضی مؼاين دسمان داوـىذٌ،سيح ا        

 .ػشپشػت يحؼیه صوگىٍ متشين بیماسػتان ویض حوًسداؿتىذ 

 حکوت ّای ٍضَ از دیدگاُ علن تْداشت                        قسوت اٍل 

  :بُذاؿت سياو  

تزشبٍ وـان دادٌ ي اص وظش ػیم  ویض بٍ احبات سػیذٌ، وٍ يهً باػج ًُاست ي وًساویت باًه     

اوؼان ؿذٌ ي حالت  مؼىًی دس اوؼان ایزاد م  وىذ وٍ ػب  وـاى ي ؿاداب  سيح م  گشدد                   

ي اص وظش مؼىًی، چًن با للذ لشبت ي بشای خذا اوزا  م  ؿًد احش تشبیت  داسد، مخلًكا                   

چًن مفًُ  وتاب  آن ایه اػت وٍ اص فشق تا لذ  دس ساٌ اًاػت تً گا  بش م  داس ، مًیذ                      

َم چىیه، دس لؼمت َای بؼذ خًاَیم دیذ وٍ           .  وٍ ایه فیؼفٍ ی اخالل  ي مؼىًی اػت        

 .تماع آ  با پًػت بذن احش خاك  دس تؼادل اػلا  ػمداتیه ي پاساػمداتیه داسد

 :بُذاؿت رؼم  

اص ایه وظش، فایذٌ يهً وامال سيؿه اػت، چشا وٍ ؿؼته كًست ي دػت َا، آن َم پىذ باس       

ي یا الالل ػٍ باس دس ؿباوٍ سيص احشات لابل مالحظٍ ای دس وظافت بذن داسد، َم چىیه، مؼ                     

وشدن بش ػش ي پـت پاَا وٍ ؿشى آن سػیذن آ  بٍ مً َا یا پًػت ته اػت، ػب  پاویضٌ                     

 .وگٍ داؿته ایه اػوا  م  ؿًد وٍ دس ریل بٍ ًًس مختلش بٍ بیان ایه فًایذ م  پشداصیم

 :بُذاؿت گًاسؿ  

پیـگیشی اص ابتال بٍ بؼیاسی اص بیماسی َای گًاسؿ  وٍ اص ایه ساٌ ایزاد م  ؿًوذ، هشيست                 

داسد ي دػت ي كًست اوؼان وٍ غالبا دس مؼشم وخافات ي میىشي  َای مختیو م  باؿىذ،        

 .الص  اػت دس سيص بٍ ياػٌٍ يهً چىذ مشتبٍ ای ؿؼتٍ ؿًوذ


