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ــوم  ــگاه عل ــتادان دانش ــار اس ــه در وبین ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــور س حض
ــالمی ــکی آزاد اس پزش

ــار  ــور در وبین ــا حض ــه ب ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــب زاده، س ــعید خطی ــر س دکت
اســتادان دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران بــه ســواالت ایشــان پاســخ 

گفــت.

وبینــاری بــه همــت دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری و دبیــر هــم اندیشــی اســتادان و نخبــگان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران، بــا حضــور دکتــر ســعید خطیــب زاده، ســخنگوی 
ــرای  وزارت امورخارجــه کشــورمان در برنامــه هــم اندیشــی اســتادان دانشــگاه علــوم پزشــکی، ب
ــی و منطقــه ای و افــق  ــران در عرصــه هــای جهان آگاهــی هــر چــه بیشــتر از سیاســت هــای ای

هــای پیــش رو برگــزار شــد.

 بــر اســاس ایــن گــزارش، ســواالت مطــرح شــده اســتادان در ایــن وبینــار شــامل مســائل برجــام، 
انتخابــات امریــکا، مذاکــره مجــدد در برجــام، تــرور دانشــمندان کشــور و ســایر مــوارد مشــابه بــود 

و دکتــر خطیــب زاده نیــز پاســخگوی موضوعــات مطروحــه بودنــد.

در ایــن وبینــار کــه بــا اســتقبال کــم ســابقه اســتادان دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران 
برگــزار گردیــده بــود، شــرکت کننــدگان معتقــد بودنــد؛ دکتــر خطیــب زاده بــه ســواالت آنهــا بــا 

صراحــت و شــفافیت بیشــتری پاســخ گفتــه انــد.

نشست دکتر خوشدل با مسوالن و استادان دانشکده دندانپزشکی

ــا مســئوالن ،  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران در نشســتی ب
ــکی آزاد  ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــکده دندانپزش ــتادان دانش ــروه و اس ــران گ مدی

ــا شــد. اســامی نظــرات و پیشــنهادات ایشــان را جوی

بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطــاع رســانی دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد 
اســامی تهــران، جلســه ی دکتــر علیرضــا خوشــدل، رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی 
ــل  ــت کام ــا رعای ــاه و ب ــنبه 18 آذرم ــه ش ــکی در روز س ــکده دندانپزش ــتادان دانش ــران و اس ته

پروتــکل هــای بهداشــتی در ســالن اجتماعــات دانشــکده دندانپزشــکی برگــزار شــد . 

در ابتــدای ایــن جلســه ، دکتــر افشــین حراجــی ضمــن عــرض خیرمقــدم حضــور دکتــر خوشــدل 
و مدعویــن جلســه ، از حضــور ایشــان در جلســه تشــکر و بــرای ایــن عزیــزان آرزوی ســامتی و 

موفقیــت کــرد.

ســپس دکترغامحســین رمضانــی، معــاون آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی دانشــکده دندانپزشــکی 
نیــز ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه حضــور دکتــر خوشــدل درایــن جمــع صمیمــی ، بــه بیــان 
عملکــرد حــوزه آموزشــی پرداختــه و در خصــوص مشــکات سیســتم دان ، رتبــه بــاالی کســب 
ــوم آزمایشــگاهی و  ــه شــده عل ــای آموزشــی تهی شــده توســط بخــش EDO دانشــکده، فیلمه
ــخت  ــرایط س ــی در ش ــی حت ــت آموزش ــظ کیفی ــازی، حف ــوزش مج ــت آم ــا جه ــری کلینیکه پ
ــش  ــئولین زحمتک ــط مس ــا توس ــتاندارد کلینیکه ــب و اس ــدازی مناس ــاری و راه ان ــی بیم کنون

کلینیکهــا مطالبــی را بیــان کــرد.

ســپس دکتــر آرش عزیــزی، معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــکده دندانپزشــکی بــه بیــان عملکــرد 
ــزاری  ــه و برگ ــون پرداخت ــا کن ــا از 15 شــهریورماه ت ــاری کرون حــوزه پژوهشــی در شــرایط بیم
جلســات شــورای پژوهشــی ، پروپوزالهــای تاییــد شــده و جلســات دفــاع از تــز دانشــجویان دوره 
هــای عمومــی و تخصصــی ، نشــریه پژوهشــی دانشــکده و طرحهــای پژوهشــی را قابــل ماحظــه 
ــرای  ــی ب ــد راه ــی را س ــوزه پژوهش ــات ح ــود امکان ــا و کمب ــکات، محدودیته ــته و مش دانس

پیشــرفت پژوهــش دانشــگاه عنــوان کــرد .

پــس از آن ، دکتــر بهنــام خســروانی فــرد، سرپرســت کل دوره هــای تخصصــی نیــز بــه گــزارش 
عملکــرد دوره هــای تخصصــی از جملــه برگــزاری آزمــون هــای جامــع، ارتقاء دســتیاران بــا رعایت 
کامــل پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی ، قبولــی صــد درصــدی دســتیاران دانشــکده در 
آزمــون بــرد تخصصــی، برگــزاری کاســهای مجــازی و عملکــرد مناســب بخشــهای تخصصــی و 

مشــکات و بدهــی علمــی دانشــکده بــه دســتیاران تخصصــی اشــاره کــرد.

ــکی  ــای دندانپزش ــک ه ــی کلینی ــاون آموزش ــوزش و مع ــر آم ــدری، مدی ــا ص ــر دنی ــپس دکت س
ــا کمــک مدیــران  در خصــوص عملکــرد حــوزه آموزشــی و کلینیکــی، طــرح اعتباربخشــی کــه ب
گروههــا، بخــش EDO، قســمتهای مختلــف اداری و مالــی، حــوزه ریاســت و... در مــدت کوتاهــی 
ــوزه  ــن ح ــکات ای ــت و مش ــده اس ــع ش ــد واق ــیار مفی ــز بس ــکده نی ــرای دانش ــده و ب ــام ش انج

مطالبــی بیــان کــرد.

کرســی های  رونــق  و  شــکل گیری  ضامــن  فرهنگــی  کانون هــای 
اســت آزاداندیشــی 

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران گفــت: 
ــگاه  ــط دانش ــجویی در محی ــای دانش ــای فعالیت ه ــی گلوگاه ه ــای فرهنگ کانون ه
بــه حســاب مــی آینــد کــه می تواننــد رونــق کرســی های آزاد اندیشــی را تضمیــن 

. کند

ــاره اهمیــت  ــگار گــروه دانشــگاه ایســکانیوز درب ــا خبرن دکــر میرمســعود فاطمــی در گفت وگــو ب
ــر دادن و  ــه نظ ــرد: آزادن ــار ک ــگاه اظه ــجویی در دانش ــی دانش ــی های آزاداندیش ــزاری کرس برگ
ــروزی  ــن دانشــجویان ام ــای دانشــجویی اســت. همی ــی از ویژگی ه ــت یک ــدون لکن ــر ب اظهارنظ

ــرد.  ــد ک ــش خواهن ــای نق ــور ایف ــران کش ــئوالن و مدی ــوان مس ــد به عن ــال ها بع س

وی افــزود: بــرای اینکــه خروجــی دانشــجویی دانشــگاه ها در آینــده بتواننــد بــا ثبــات و اســتقال 
ــرای  ــنجیده ب ــرات س ــینند و نظ ــو بنش ــه گفت وگ ــد ب ــد بتوانن ــد بای ــور را اداره کنن ــری کش فک
جامعــه ارائــه کننــد. دانشــجو بایــد بتوانــد بــدون تاثیــر از نظــرات جبــری عقیــده و نظــرات خــود 

را در محیــط دانشــگاه بیــان کننــد.

ــر  ــرد: اگ ــان ک ــران بی ــوم پزشــکی آزاد اســامی ته ــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه عل مع
ــا  ــد بعدهــا ب دانشــجویان نتواننــد مهــارت گفت وگــو و اظهــار نظــر را در دوران دانشــگاه بیاموزن
ــا حــدی از آن را نیــز اکنــون در کشــور شــاهد  ــود کــه ت ــه رو خواهنــد ب مشــکات بســیاری روب

هســتیم. 

ــا اشــاره بــه ضــرورت اظهــار نظــر بــه عنــوان یکــی از فاکتورهــای مهــم رشــد  دکتــر فاطمــی ب
ــی و  ــای درس ــر از چهارچوب ه ــد فرات ــجو بتوان ــه دانش ــرد: اینک ــوان ک ــجویان عن ــری دانش فک
دانشــجویی نســبت بــه مســائل و چالش هــای کشــور و جامعــه اظهــار نظــر کنــد و مســئله ای را 
ــو در راســتای تربیــت نیروهــای دغدغه منــد  ــه جل ــی گامــی رو ب ــه تنهای بحــث بگــذارد خــود ب

اســت.
ــد  ــی می توانن ــی های آزاداندیش ــل کرس ــن در محاف ــرار گرفت ــا ق ــجویان ب ــه داد: دانش وی ادام
فراتــر دروس و رشــته تخصصــی خــود بحــث کننــد و ایــن منجــر بــه اســتمرار و تقویــت فرهنــگ 
گفت وگــو و آزادی بیــان در جامعــه آینــده خواهــد شــد. مراحلــی همچــون نقــد، دفــاع از عقیــده 
و داوری منصفانــه در فرآینــد کرســی ها خــود نیــز منجربــه ایجــاد اعتمادبه نفــس در دانشــجویان 

می شــود.

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران تصریــح کــرد: دیــده 
شــدن و حــس بزرگــی از دیگــر نکاتــی اســت کــه بــه واســطه فراهــم کــردن میــدان نظرخواهــی 
ــن  ــدن، ای ــزرگ ش ــده ب ــه ش ــطحی و دیکت ــاد س ــارغ از ابع ــود. ف ــاد می ش ــجویان ایج در دانش

اظهارنظرهــا و تضــارب آرا وســعت تفکــر را نیــز بــرای دانشــجویان بــه ارمغــان خواهــد آورد.

ــی های  ــداد کرس ــمند روی ــزرگ و ارزش ــتاورد ب ــادی را دو دس ــول نق ــری و اص ــی نقدپذی فاطم
آزاداندیشــی دانشــجویی نــام بــرد و گفــت: جســارت دفــاع از عقیــده و نظــرات موضوعــی اســت که 
اغلــب دانشــجویان مــا از نبــود آن بعضــاً رنــج می برنــد و ایــن نقصــان در آینــده کاری و حرفــه ای 

آنهــا اثرگــذار اســت. می تــوان بــا ترمیــم ایــن ویژگــی نیــز امیــدوار بــود.

ــه  ــی ک ــس آزاد منش ــه ح ــد ک ــد کرده ان ــواره تاکی ــز هم ــری نی ــم رهب ــام معظ ــت: مق وی گف
ــود.  ــاد ش ــگاه ایج ــد در دانش ــت، بای ــجویان اس ــخصیت دانش ــکل دهی ش ــرای ش ــه ای ب مقدم
ــی و  ــای منطق ــن در مســیر گفت وگوه ــرار گرفت ــا ق ــز ب ــا نی ــان و دانشــجویان م ــی جوان ثمرده

ــند. ــاور برس ــن ب ــه ای ــد ب ــی می توانن ــی های آزاداندیش کرس

ــرد:  ــریح ک ــران تش ــامی ته ــکی آزاد اس ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــی و دانش ــاون فرهنگ مع
کانون هــای فرهنگــی گلوگاه هــای فعالیت هــای دانشــجویی در محیــط دانشــگاه شــمرده 
می شــوند، اگــر بتوانیــم کانون هــای فرهنگــی بــا ســایق مختلــف را داشــته باشــیم و نظــرات آنهــا 
ــه فرهنــگ گفت وگــو،  ــق بخشــیدن ب ــه داوری گذاشــته بشــود ضمــن رون ــب کرســی ها ب در قال
رویــش نســل جدیــد جوانــان بالنــده را نیــز در ســال های آتــی شــاهد خواهیــم بــود. کانون هــای 

ــد. ــن کن ــی را تضمی ــی های آزاد اندیش ــق کرس ــد رون ــال می توان فع

ــتادی و  ــای اس ــایر گروه ه ــه س ــی بلک ــای فرهنگ ــا کانون ه ــه تنه ــرد: ن ــان ک ــی خاطرنش فاطم
ــوند.  ــه ش ــند و وارد عرص ــد باش ــی ها دغدغه من ــه کرس ــه مقول ــبت ب ــد نس ــز بای ــجویی نی دانش
ــان  ــه جری ــد ب ــد بتوانن ــد بای ــم ندارن ــی ه ــان فرهنگ ــت آنچن ــه فعالی ــجویانی ک ــی دانش حت

ــد. ــدان بگذارن ــه می ــا ب ــد و پ ــارب آرا ورود کنن ــو و تض گفت وگ

جزئیــات فعالیــت جهادگــران دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســالمی تهــران در 
ایــام کرونــا/ ۴۰ دانشــجو داوطلبانــه بــه مــردم خدمــت کردنــد

اردوی جهــادی درمانــی جهادگــران دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی  تهــران 
بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم در محلــه چهاردانگــه تهــران برگــزار شــد.

ــا، اردوی  ــزاری آن ــگاه خبرگ ــروه دانش ــگاهی گ ــکل های دانش ــوزه تش ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ ب
جهــادی درمانــی گــروه جهــادی منتظــران حضــرت ولــی عصــر )عج( بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی آزاد اســامی  تهــران بــه تازگــی در محلــه چهاردانگــه تهــران بــا حضــور امیرســعید 

کریمــی رئیــس بیمارســتان بوعلــی دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران برگــزار شــد.

جهــادی،  ادوی  ایــن  در 
عمومــی،  پزشــک   ۴
داخلــی،  متخصــص  یــک 
چشم پزشــکی  دندانپزشــکی، 
و داروخانــه اقــدام بــه ارائــه 
ویزیــت  و  درمانــی  خدمــات 
عــاوه  کــه  کردنــد  رایــگان 
 ۴۰ حــدود  پزشــکان،  بــر 
نفــر از  دانشــجویان جهادگــر 
رشــته های پرســتاری، پزشــکی، 
و...  پیراپزشــکی  داروســازی، 
داشــتند. داوطلبانــه  حضــور 

در ایــن اردوی یــک روزه 1۴۴ نفــر توســط پزشــکان عمومــی ، 15 نفــر توســط متخصــص داخلــی، 
۴۹ نفــر توســط اپتومتریســت و ۶۰ نفــر توســط دندانپزشــکان ویزیت شــدند.

درخشــش دانشــجوی دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســالمی تهران در ششــمین  
ــاب ایران کنگــره ملــی عناصــر کمی

عضــو باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نخبــگان دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی 
تهــران و دبیــر کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــکده علــوم و فناوری هــای نویــن 
موفــق بــه کســب جایــزه محقــق جــوان در ششــمین کنگــره ملــی عناصــر کمیــاب 

ایــران بــا میزبانــی دانشــگاه تهــران شــد.

دکتــر شــهرزاد خاکپــور، رئیــس باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نخبــگان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه صــورت پوســتر در  ــه ب ــه دو مقال ــق جــوان و ارائ ــزه محق ــران، از کســب جای آزاد اســامی ته
ششــمین کنگــره ملــی عناصــر کمیــاب ایــران بــه میزبانــی انســتیتو الکتروشــیمی دانشــگاه تهــران 

کــه در تاریــخ 11 و 12 شــهریور13۹۹ برگــزار گردیــد، توســط فربــد نصیــری خبــر داد.

ــر  ــکی و دبی ــاوری پزش ــد نانوفن ــی ارش ــع کارشناس ــجوی مقط ــری دانش ــد نصی ــزود: فرب وی اف
کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــکده علــوم و فناوری هــای نویــن و عضــو باشــگاه پژوهشــگران 
جــوان و نخبــگان دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران موفــق بــه کســب ایــن دســتاورد 

شــد.

ــه در  ــن دانشــجوی نمون ــاهد درخشــش ای ــز ش ــته نی ــور تابســتان گذش ــر خاکپ ــه دکت ــه گفت ب
ــم. ــی Clinical Judgement بودی ــابقه مل مس

ــا  ــه ب ــد اســت ک ــد و مســتعد هســتند. امی ــیار توانمن ــا بس ــت: دانشــجویان م ــان گف وی در پای
ــیم. ــان باش ــزون جوانان م ــای روزاف ــاهد موفقیت ه ــگاه، ش ــئولین دانش ــتر مس ــت بیش حمای

ــگار  ــد نصیــری از حمایت هــای دکتــر حمیــد شــیرخانلو و دکتــر ن ــر اســاس ایــن گــزارش فرب ب
معتکــف کاظمــی تشــکر و قدردانــی کــرده اســت.

ســاخت مســتند زندگــی شــهید مهــدی ایمانــی توســط یک گــروه دانشــجویی/ 
زندگــی خــادم حضــرت معصومــه )س( روایــت می شــود

ــون مستندســازی شــهید ســید مرتضــی آوینــی دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد  کان
ــادم  ــی« خ ــدی ایمان ــهید »مه ــالگرد ش ــومین س ــبت س ــه مناس ــران ب ــامی ته اس
ــهید را  ــن ش ــی ای ــتندی از زندگ ــه )س( مس ــرت معصوم ــدس حض ــتان مق آس

می ســازد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه فرهنگــی و هنــری گــروه دانشــگاه خبرگــزاری آنــا، کانــون 
ــه  ــران ب ــوم پزشــکی آزاد اســامی ته ــی دانشــگاه عل ــید مرتضــی آوین ــهید س ــازی ش مستندس
مناســبت ســومین ســالگرد شــهادت خــادم آســتان مقــدس حضــرت معصومــه )س( مســتندی از 

ــازد. ــه را می س ــع عقیل ــام مداف ــه ن ــام ب ــهید واالمق ــن ش ــی ای زندگ

ــی 1۴  ــه خدمت ــد ک ــت می کن ــی« را روای ــدی ایمان ــرم، »مه ــع ح ــی شــهید مداف مســتند زندگ
ســاله در حــرم بانــوی کرامــت حضــرت معصومــه )س( داشــت. ایــن شــهید بــا فضــای حریــم و 
ــاع از  ــت )ع(، دف ــم اهل بی ــه حری ــی ب ــه بی حرمت ــخ ب ــت و در پاس ــن داش ــنایی دیری ــرم آش ح
بانــوی صبــر و ایثــار حضــرت زینــب )س( را پیــش رو قــرار داد و پــس از شــهادت، پیکــر مطهــرش 

در حــرم حضــرت معصومــه )س( در شــهر مقــدس قــم آرام گرفــت.

همکاری دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاداسالمی با سامانه ۴۰۳۰

دانشــجویان جهــادی علــوم پزشــکی تهــران در راســتای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
بــا ســامانه ملــی مشــاوره ای ۴۰۳۰ همــکاری خواهنــد کــرد.

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه دانشــگاه ایســکانیوز، دانشــجویان جهــادی دانشــگاه آزاداســامی علــوم 
پزشــکی تهــران بــا هــدف مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــا ســامانه ملــی مشــاوره ای ۴۰3۰ همــکاری 

خواهنــد کــرد.

ــان  ــر بی ــن خب ــام ای ــن اع ــکانیوز ضم ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــخی نژادخوان در گفت وگ ــی راس عل
ــه شــیوع  ــا توجــه ب ــارغ التحصیــان رشــته های پزشــکی و پیراپزشــکی ب کــرد: دانشــجویان و ف
ــق  ــان، از طری ــه کادر درم ــک ب ــکاری و کم ــت هم ــور جه ــا در کش ــاری کرون ــابقه  بیم بی س

ــرد. ــد ک ــادی خواهن ــت جه ــردم؛ فعالی ــواالت م ــخ گوی س ــامانه ی ۴۰3۰  پاس س

وی دربــاره اهــداف ایــن همــکاری عنــوان کــرد: بســیج دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
بــا هــدف کاهــش مراجعــات غیرضــروری بــه بیمارســتان ها و کمــک بــه کادر درمــان و در اســتای 
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر »بــار دیگــر نیروهــای داوطلــب و جوانــان مومــن بــه 

میــدان مبــارزه بــا کرونــا بیاینــد.« اقــدام بــه فعالیــت بیشــتر در ایــن حــوزه کردنــد.

ــرد:  ــه ک ــران اضاف ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــیج دانش ــادی بس ــروه جه ــئول گ مس
دانشــجویان جهــادی و داوطلــب بــه عنــوان مشــاور و از طریــق تمــاس تلفنــی پاســخگوی ســواالت 

ــود. ــد ب ــردم خواهن م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ثبــت نــام دانشــجویان داوطلــب محدودیــت زمانــی وجــود نــدارد، 
ــدی @ ــه آی ــد ب ــات بیشــتر و اعــام آمادگــی می توانن ــرای کســب اطاع گفــت: دانشــجویان ب

jvaliasr_admin پیــام ارســال کننــد.

ــد،  ــرا می گیرن ــای الزم را ف ــب آموزش ه ــجویان داوطل ــه دانش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــخی نژاد ب راس
ــو  ــروه عض ــب در آن گ ــادی داوطل ــجویان جه ــده و دانش ــکیل ش ــی تش ــروه واتس آپ ــت: گ گف
ــا ســامانه ۴۰3۰ آموزش هــای اصولــی را دریافــت خواهنــد  می شــوند و قبــل از آغــاز همــکاری ب

کــرد.


