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 کارشناس امور قرآنی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
 ثبت نام بیش از ۱۲۰ نفر از دانشگاهیان علوم پزشکی تربت
عترت و  قرآن  جشنواره  چهارمین  و  بیست  در   حیدریه 

وزارت بهداشت

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
 با وجود اینکه کسب این موفقیت بسیار خوشایند است

اما آغاز مسیری سخت است

 به مناسبت فرارسیدن روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی
 تربت حیدریه؛ ثبت اختراع دستگاه “الرنگوسکوپ یکبار

مصرف” توسط دانشجوی جوان اورژانسی

پنجـمین5
خــبرنامـه

سال دوم
شماره پنجم
بهمن 1397

پایگاه اطالع رسانی مفدا تربت حیدریه

گاه علوم زپشکی رتبت حیدرهی دانش
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 به گزارش مفدا تربت حیدریه، مهال رضایی، دانشجوی ترم هفت رشته هوشبری،
به عنوان پژوهشگر برتر  سال ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه انتخاب شد
داده انجام  دانشجو  این  با  گفتگویی  حیدریه  تربت  مفدا   خبرنگار 
 است. مشروح این گفتگو به شرح زیر است: مفدا تربت حیدریه: خانم
معرفی رو  خودتون  ابتدا  لطفا  تبریک؛  و  سالم  عرض  ضمن   رضایی 
دبیر و  هوشبری  رشته  هفت  ترم  هستم.  رضایی  مهال   بفرمائید؟ 
حیدریه. تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  تحقیقات   کمیته 
زمینه پیش  چه  پژوهش  عرصه  به  ورود  برای  حیدریه:  تربت   مفدا 
مقاالت نوشتن  پژوهش،  زمینه  در  اطالعات  است؟کسب  الزم   ای 
ارتباط و  راهنمایی  کسب  و  مختلف  های  کارگاه  در  شرکت   متعدد، 
دارد.مفدا مسیر  این  طی  در  بسزایی  تاثیر  مختلف  پژوهشگران   با 
تربت حیدریه:  سابقه پژوهشی خود را برای مخاطبان ما شرح دهید
و شعر  کانون  دبیری  و  فرهنگی  تعالی  اداره  از  را  خود  فعالیت   بنده 
عنوان تحت  دانشجویی  تحقیقات  کمیته  به  ورود  از  بعد  و  آغاز   ادب 
به عنوان دبیر کمیته از گذشت مدتی  بعد  و  روابط عمومی    مسئول 
را تحقیقاتی  کار  که  است  سال  یک  تقریبا  شدم.  منصوب   تحقیقات 
را مصوب کنم همچنین پژوهشی  توانستم یک طرح  و    به جد شروع 
پژوهش حیدریه:  تربت  مفدا  ام.  رسانده  چاپ  به  مقاله  یک  کنون   تا 
 های شما در چه رابطه ای بوده است؟با توجه به اینکه داروها و روش
تاثیر حافظه  و  مغز  عملکرد  برروی  بیهوشی  در  استفاده  مورد  های 

را در مورد حافظه و  می گذارد تصمیم گرفتم مطالعات خود 
 یادگیری ذهن  انتخاب کنم. مفدا تربت حیدریه: پژوهش چه
 تاثیری بر فرصت های شغلی و بازار کار دارد؟موفقیت و توسعه
 در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی در آن جامعه
 است و تولید مقاله به معنی مطرح کردن توانایی های خود در
 دنیای علم است  و دنیای امروز برای بررسی توانمندی فرد به
قائل فراوانی  اهمیت  وی  تحصیل  کنار  در  فرد  مقاالت   تولید 
آینده و  کار  با  رابطه  در  تربت حیدریه: هدف شما   است.مفدا 
 چیست؟این موفقیت برای من شروع کار است و اگرچه عنوانی
 خوشایند است اما کافی نخواهد بود و باید سعی و تالش در حوزه
پژوهش را ادامه دهم تا به جایگاه شغلی مد نظر خود برسم.
هست مطلبی  اگر  آخر  صحبت  عنوان  حیدریه:به  تربت   مفدا 
بدون کند  می  پیدا  دست  موفقیتی  به  فردی   بفرمایید.وقتی 
 شک افرادی صادقانه به او کمک کرده اند و من نیز از این قانون
معاون از  آخر  صحبت  عنوان  به  میخواهم  ام.  نبوده   مستثنی 
 پژوهشی دانشگاه، مدیر پژوهش و سرپرست کمیته تحقیقات
 دانشجویی و اعضای هیئت علمی گروه هوشبری و سایر دوستان
وجود با  دانشجویان  تمام  امیدوارم  و  نمایم  قدردانی  و   تشکر 
کنند دنبال  جدیت  با  را  پژوهش  حوزه  در  فعالیت  کمبودها 

بهانه مفدا تربت حیدریه  ماندگار را فراموش نکنیم. به همین 
نشریه “نفس فاطمه خطابی رودی، سردبیر  با  را  ای   مصاحبه 
را دیواری  نشریه  دانشگاه  سطح  در  بار  اولین  برای  که   حق” 
 تهیه و منتشر کردند انجام داده است. “فاطمه خطابی رودی”
 دانشجوی ترم پنج فناوری اطالعات سالمت و از فعاالن قرآنی
 می باشد. خبرنگار مفدا: لطفا خودتان را معرفی بفرمایید. فاطمه
 خطابی:  فاطمه خطابی رودی دانشجوی ترم ۵ رشنه فناوری
 اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و چهار
همه و  هستم  فعالیت  حال  در  نشریه  حوزه  در  که  است   ترم 
بعد میکنم.  دنبال  و  تقریبا مطالعه  را  دانشگاه  نشریه های   ی 
 از اینکه بخش نشریه شورای دانشجویی قرآن و عترت به من
 سپرده شد تالش کردم که دنبال یک طرح متفاوت  در مورد
مفدا:  هدف باشم. خبرنگار  فعالیت  دزمینه  و   عنوان، طراحی 
خطابی: فاطمه  بود؟  چه  نشریه  از  نمونه  این  اجرای  از   شما 
نشریه به  مند  عالقه  دانشجویان  از  دعوت  و  فراخوان  از   بعد 
نتیجه این  به  جلسات  برگزاری  و  عترت  و  قرآن  حوزه ی   در 
 رسیدیم که نشریه دیواری و با محتوای متفاوت داشته باشیم
قرآنی های  آیه  نشریه  در   است  قرار  چون  که  هدف  این   با 
طراحی گزینه  بهترین  پس  شود  برده  کار  به  قرآنی  تفسیر   و 
می باشد. مندان  عالقه  جذب  برای  متفاوت  سبک  به   دیواری 
بصورت که  هایی  نشریه  که  بود  داده  نشان  تجربه   همچنین 
در است  ممکن  و  دارند  پایینی  چاپ  تیراژ  نیستند   دیواری 
چنین اینکه  ضمن  نگیرد.  قرار  دانشجویان  همه   دسترس 
 فعالیتی سبب می شود موارد قبلی پوشش داده شده و هزینه
  کمتری را دانشگاه یا اعضای نشریه متحمل شوند.  مخاطبین
 در صورت تمایل می توانند فایل نشریه را بصورت الکترونیکی
 از کانال های مفدا و سفیران نور دریافت کنند. خبرنگار مفدا: تا
 کنون چند نسخه از این نشریه چاپ شده است؟ فاطمه خطابی:
 نخستین نشریه  با تعداد ۱۰ مورد در سطح دانشگاه و خوابگاه
منتشر شد. خبرنگار مفدا: محوریت نشریه بر چه اساسی است؟
 فاطمه خطابی: محوریت این نشریه همینطور که از اسم آن  پیدا
 است قرآنی می باشد، چرا که قرآن حق است و همچون نفسی
 روح و جان آدمی را زنده می کند. و چه خوب که در دنیای پر از
 دغدغه امروزی مان جایگاه قرآن، این معجزه ماندگار را فراموش
 نکنیم چراکه اصول زندگی را برای ما روشن می سازد و  برای

 
همچون و  است  حق  قرآن  حیدریه،  تربت  مفدا  گزارش   به 
که خوب  چه  و  کند.  می  زنده  را  آدمی  جان  و  روح   نفسی 
معجزه این  قرآن  جایگاه  امروزیمان  دغدغه  از  پر  دنیای   در 
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 نخستین نشریه دیواری دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه منتشر شد

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
 با وجود اینکه کسب این موفقیت بسیار خوشایند است

اما آغاز مسیری سخت است
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 رسیدن به بهترین ها  کمک می کند، پس با این محوریت که قرآن و عترت به ما نگاهی متفاوت خواهد داد در نشریه به فعالیت می پردازیم. خبرنگار مفدا: اعضای هیئت تحریریه این نشریه از چند
 نفر تشکیل شده است؟ فاطمه خطابی: در نشریه نفس حق بنده به عنوان سردبیر، خانم محدثه گوهری به عنوان مدیر مسئول و خانم ها زهرا فرزانه ، فاطمه خیری ، زهرا قاسمی بعنوان اعضای هیئت
 تحریریه فعالیت دارند. همچنین  گروه دیگری با عنوان عکاسان تشکیل شده و عکس های خود را در اختیار نشریه قرار می دهند که در این نسخه از عکس های خانم ها آناهیتا فالح پور ، پریسا پور
پایانی دارید بفرمایید. فاطمه خطابی: ممنون از شما و گروه خبری مفدا دانشگاه که همیشه  نظر علی، مریم خاکباز ،مهدیه عادل پور و آقای داوود عباسی استفاده کردیم. خبرنگار مفدا: اگر صحبت 
کانال سفیران ادمین  به  را  ،مشخصات خود  میکنم  نفس حق دعوت  دیواری  نشریه  در  به همکاری  از همه عالقمندان  پایان  در  و  پردازید  فعالیت می  به  بهترین شکل ممکن  به  رسانی  اطالع  امر   در 

نور به آدرس:
 @SafiranNoor_thums

ارسال فرمایند. ٌ
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در مصاحبه با کارشناس امور قرآنی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
 ثبت نام بیش از ۱2۰ نفر از دانشگاهیان علوم پزشکی تربت حیدریه در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت

بهداشت
 علی زاهدی”کارشناس قرآن و عترت دانشگاه” که خود از حافظان و قاریان برجسته کشوری است و دارای رتبه های برتر شهرستانی، استانی
 و ملی می باشد در مصاحبه با خبرنگار مفدا دانشگاه که در خصوص بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی
بفرمایید. معرفی  را  خودتان  لطفا  بخیر،  شما  وقت  سالم  مفدا:  خبرنگار  داد.   پاسخ  کنندگان  شرکت  اخیر  سواالت  به  شد  انجام   کشور 
 زاهدی: سالم وقت شماهم بخیر، علی زاهدی هستم کارشناس امور قران و عترت علوم پزشکی تربت حیدریه  خبرنگار مفدا: ثبت نام
 جشنواره از چه تاریخی شروع و آخرین مهلت آن چه زمانی است؟ زاهدی: ثبت نام بیست و چهارمین جشنواره از اواخر آبان ماه شروع
 و تا ۱۵ بهمن ماه ادامه دارد. خبرنگار مفدا: آزمون مرحله دانشگاهی در چه تاریخی برگزار می شود؟ زاهدی: شروع بخش کتبی مرحله
 دانشگاهی  ۲۹ بهمن ماه، بخش آوایی دهه اول اسفندماه و جمع آوری آثار بخش های غیر حضوری از ۱۸ الی ۲۲ خرداد ۹۸  است.
و کتبی  بخش  مرحله کشوری  برگزاری  تاریخ  زاهدی:  است؟  تاریخی  در چه  برگزیدگان  برای  مرحله کشوری  برگزاری  مفدا:   خبرنگار 
 معارف قرآنی اردیبهشت ماه ۹۸ می باشد و بخش آوایی آن در دهه اول شهریور ۹۸ برگزار می شود. خبرنگار مفدا: برگزیدگان مرحله
 کشوری حائز دریافت چه امتیازاتی می شوند؟ زاهدی: برگزیدگان به شرط کسب ۶۰ درصد از نمره قبولی و حد نصاب الزم، ۲ نمره به
برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است که میزان دقیق آن اطالع رسانی نیز   دروس معارف آن ها اضافه خواهد شد و هدایای نقدی 
 خواهد شد. همچنین امتیاز فرهنگی مربوطه برای دانشجوی نمونه و بر اساس آیین نامه مصوب از دیگر امتیازات دریافتی به شرط برگزیده
 شدن در مرحله کشوری است. خبرنگار مفدا: بخش های جدیدی که به جشنواره اضافه شده است شامل چه مواردی می باشد؟ زاهدی: بخش
 جدیدی که به این دوره از جشنواره اضافه شده است بخش تیمی می باشد و نکته مهم تر این است که هر شرکت کننده مجاز به انتخاب سه
 رشته از سه بخش مجزا است. بخش آوایی، بخش کتبی)معارف قرآنی( خبرنگار مفدا: در چند روز اخیر شاهد برپایی غرفه آشنایی با این جشنواره
 در سطح دانشگاه بودیم که با استقبال خوبی همراه شد. در این مورد توضیحاتی را ارائه بفرمایید. زاهدی:  هدف از برگزاری غرفه آشنایی دانشگاهیان
برای با رشته های جشنواره و منابع مربوط به آن بود. در واقع به هر فرد لیستی از منابع مورد نیازشان ارائه شد تا ضمن ثبت نام شناخت بیشتری را پیدا کنند. مفدا:   ثبت خبرنگار 
 نام در جشنواره بایستی از چه طریقی اقدام کرد؟ زاهدی:  روش های مختلفی برای ثبت نام دانشگاهیان اعم از کارکنان و اساتید و دانشجویان وجود دارد از جمله دریافت فرم ثبت نام از
 اتوماسیون و ارسال آن به اتوماسیون اداری کارشناس قرآن و عترت، مراجعه حضوری به امور قرآن و عترت اتاق ۵۰۲ و دریافت فرم ثبت نام از سفیران جشنواره )برای هر حوزه سفیرانی
 تعیین شده است.( و همچنین  راه دیگر ثبت نام دریافت فرم آن از زیرپورتال دانشگاه است. الزم به ذکر است آمار ثبت نام تاکنون بیش از ۱۲۰ نفر می باشد. خبرنگار مفدا: تفکیک رشته
ها و مسابقه برای شرکت کنندگان به چه صورت است؟ زاهدی: منابع و سواالت برای همه شرکت کنندگان یکسان خواهد بود ولی برگزیدگان به تفکیک هر هر گروه انتخاب می شوند
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دبیر کانون هالل احمر علوم پزشکی تربت حیدریه گفت:

تحقق شعار “هر خانواده ایرانی یک امدادگر” با برگزار دوره های آموزشی
شهدای ساختمان  در  احمر  هالل  کانون  ساعته   ۲۲ آموزش  دوره  پایانی  آزمون  حیدریه،  تربت  مفدا  گزارش   به 
شد. برگزار  گذشته  هفته  پایانی  روزهای  در    ۱۴ الی   ۱۲ ساعت  دختران  و  پسران  گروه  دو  در  و   دانشجو 
از اولیه  کمک های  ساعته   ۲۲ آموزشی  دوره  گفت:  احمر  هالل  دانشجویی  کانون  دبیر  خسروی”   “علی 
جمعیت هماهنگی  با  و  پزشکی  فوریت های  تکنسین  نوروزی”  “محمدرضا  تدریس  با  ماه  آبان   اوایل 
شد برگزار  کارکنان  و  اساتید  دانشجویان،  از  نفر   ۱۵۰ حدود  حضور  با  شهرستان  احمر   هالل 
احمر هالل  دانشجویی  کانون  فعالیت های  مهمترین  از  یکی  دوره  این  داد:  ادامه   وی 
شویم نزدیک  بیشتر  امدادگر”  یک  ایرانی  خانواده  “هر  که  هدف  این  به  تا  بود   دانشگاه 
باشیم داشته  غیرمترقبه  و  مترقبه  حوادث  در  خسارات  کاهش  در  را  نقشی  بتوانیم   و 
از فعاالن فرهنگی دانشگاه و دانشجوی  ترم چهار رشته پرستاری است  خسروی که خود 
اظهار کانون  این  بعدی  ترم  برنامه های  به  اشاره  با  مفدا  خبرنگار  با  مصاحبه  ادامه   در 
مفدا طریق  از  احمر  هالل  جمعیت  نهایی  اعالم  از  بعد  بالفاصله  آزمون  نتایج   کرد: 
آتی ترم  برای  را  دیگری  آموزشی  های  دوره  و  گردد  می  رسانی  اطالع   دانشگاه 
اعالم خواهد شد. گفتنی است؛ متعاقبا  نیز  نام  ثبت  ایم که زمان  نظر گرفته   در 
هالل جمعیت  رئیس  زاده”  مومن  رضا   “ بازدید  با  دوره  این  پایانی   آزمون 
جوانان مسئول  نژاد”  سعادت  مسعود   “ و  حیدریه  تربت  شهرستان   احمر 
جمعیت هالل احمر و “محمدرضا صباغی” مدیر مفدا دانشگاه همراه بود

قابل توجه دانشگاهیان کشور؛
فراخوان دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ منتشر شد/مهلت ثبت نام تا اول اردیبهشت ماه سال ۹۸

 به گزارش مفدا، جشنواره بین لمللی سیمرغ در دهمین دوره از برگزاری خود فراخوان حضور داد و از کلیه دانشگاهیان عالقمندان به حوزه های مختلف
فرهنگی دعوت به حضور کرد

 در این فراخوان آمده است: بی شک مهمترین و واالترین عنصری که در هویت و مبنای پیشرفت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است و
 با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی به صورت مقطعی و کاریکاتوری قدرتمند و قوی باشد ولی آن پیشرفت

 مانا و متوازن نبوده و میان تهی است. معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق آرمان های نظام
 کارآمد جمهوری اسالمی ایران و با عنایت بر لزوم گسترش و ترویج فرهنگ اسالمی - ایرانی و همچنین ترویج فرهنگ سالمت با بهره مندی از ابزار

 هنر و به منظور شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان، کارکنان، اساتید و جامعه پزشکی کشور، اقدام به برگزاری دهمین
 جشنواره بین المللی سیمرغ نموده است. این دوره از جشنواه دربخش های آزاد )ویژه دانشجویان اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های

 علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور(  بخش فرهنگ سالمت )ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسرکشور( و بخش بین الملل ) ویژه
 دانشجویان سراسر جهان( برگزار می شود. گفتنی است بخش آزاد جشنواره شامل تئاتر، فیلم، ادبی، هنرهای تجسمی و موسیقی است.

عالقمندان از ابتدای دی ماه ۹۷ تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۹۸ فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند
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 چهارمین اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی تربت

حیدریه در ترم جاری برگزار شد  دبیر انجمن علمی فناوری اطالعات سالمت
علوم پزشکی تربت حیدریه؛

 جشنواره رسانه های دیجیتال
 نقطه شروع کار تیمی/ مجله
فناوران سالمت راه اندازی شد

  به گزارش مفدا تربت حیدریه جمال کارگر، دبیر کانون جهادگران سالمت
 در گفت و گو با خبرنگار مفدا عنوان کرد:گروه جهادی از کانون دانشجویی
 مشارکتهای اجتماعی، بسیج دانشجویی شهید اژدری و جهادگران سالمت
پزشکی، مختلف  کارگروه  چهار  در  حیدریه  تربت  پزشکی  علوم   دانشگاه 
 دندانپزشکی، فرهنگی، آموزشی و طی اردوی دو روزه در ۲۸ و۲۹ آذر ماه
از توابع شهرستان تربت حیدریه به خدمت پرداختند .در روستای مرغزار 
 وی افزود:از جمله خدماتی که در این اردو به ساکنان روستا ارائه شد میتوان
آموزشی) برگزاری کالسهای  فشار خون،   و  قند خون  غربالگری  انجام   به 
(، حضور اولیه  های  مناسب، کمک  تغذیه  زنان،  بیماری های  موضوعات   با 
 پزشک متخصص قلب ، دندانپزشک و پزشک عمومی در میان دانشجویان
هالل احمر چادر  برپایی  همچنین  و  عشایر  ویژه  غربالگری   جهادگرو 
کرد اشاره  پزشکی  کارگروه  در  باقیمانده  افراد  سایر  غربالگری  .جهت 
 کارگر ادامه داد: برگزاری کالس های آموزشی مرتبط با بهداشت دهان و دندان، معاینه و ترمیم دندان را میتوان از خدمات
 کارگروه دندانپزشکی دانست، همچنین در کارگروه فرهنگی شاهد خدماتی نظیر برگزاری کالس آموزشی برای اهالی روستا به
 خصوص کودکان، دانش آموزان، نوجوانان و بانوان با محتوایی شامل آموزش احکام، حفظ، ترتیل و روخوانی قرآن، قصه گویی،
.آموزش بهداشت، پرورش خالقیت )نقاشی، رنگ آمیزی (، مسابقات کتابخوانی، کارگاه های هنری، ورزش و سرگرمی بودیم
 سید حمید حسینی، مدیر فرهنگی،در خصوص اردو های جهادی بیان کرد: یکی از مهم ترین عرصه های فعالیت گروه
 های جهادی، عرصه فرهنگی است. تعریف مان از فعالیت فرهنگی شامل مجموعه ی فعالیت هایی است که با هدف رشد
.روحیه ی جهادی دانشجویان و تامین نیاز های مردم مناطق محروم صورت میگیرد
و جهادی  های  گروه  گذاری  تاثیر  به  توجه  داشت:با  اظهار  ادامه  در   وی 
سازمان گروه  فرهنگی  های  برنامه  محتوای  که  است  نیاز   مخاطب   حساسیت 
شوند اجرا  و  انتخاب  قبلی  ریزی  برنامه  با  و  مخاطب  نیاز  با  متناسب   یافته، 
فرد تا  نیازمندیم  فرهنگی  های  برنامه  بهتر  هرچه  اجرای  برای   همچنین 
زمان همان  از  که  بگیرند،  برعهده  مجزا  طور  به  را  مسئولیت  این  افرادی   یا 
کند آغاز   را  الزم  های  ریزی  برنامه  گروه  این  اردو،  نام  ثبت  و  آمادگی  .اعالم 
 الزم به ذکر است اردوی جهادی به روستای مرغزار چهارمین اردوی جهادی در ترم جاری
است و تاکنون بیش از تعداد پزشک و تعداد دانشجو در این اردوها مشارکت داشتند

 به گزارش مفدا تربت حیدریه، “مبین تقی پور”
سالمت اطالعات  فناوری  علمی  انجمن   دبیر 
با رای تعدادی از دانشجویان  که از ترم جاری 
در شد  انتخاب  انجمن  دبیر  بعنوان  رشته   این 
راه از  حیدریه  تربت  مفدا  خبرنگار  با   مصاحبه 

و داد  خبر  فناوران سالمت  مجازی  مجله   اندازی 
آن دنبال  به  و  تشکیل  نفره   ۴ تیمی  علمی  انجمن  تشکیل  از  قبل   گفت: 
 بودیم تا در راستای تحقق پنج عرصه فعالیت انجمن های علمی دانشجویی
 بیشتر به فعالیت بپردازیم و این موضوع سبب شد تا به صورت خودجوش در
 حوزه فناوری های نوین بخش سالمت آغاز به کار کنیم. “تقی پور” شرکت
 در جشنواره رسانه های دیجیتال سالمت را نقطه شروع فعالیت تیم مجله
 فناوران سالمت دانست و بیان کرد: با توجه به برگزاری این جشنواره و وجود
 اهداف متعالی، روحیه علمی و پژوهشی در تیم بیشتر تقویت و سبب شد  تا

قرار برتر   جزو ۱۰ وب سایت 
علمی انجمن  دبیر   گیریم.  
 فناوری سالمت دانشگاه علوم
ادامه حیدریه  تربت   پزشکی 
 داد: این مجله مجازی عالوه
 بر معرفی فناوری های نوین
رشته در  مجازی  آموزش   به 
 های مختلف نیز می پردازد و
دنبال ساماندهی کارگروه  به 
 تولید محتوی هستیم. گفتنی
جهت توانید  می  شما   است 
 مشاهده این مجله به آدرس
h t t p : / / h e a l t h -
t h u m s . i r / 

مراجعه نمایید
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به همت کانون

شعر و ادب چامه؛
 مراسم شب شعر

 یلدایی دانشگاه علوم
 پزشکی تربت حیدریه

برگزار شد

در دومین جلسه کمیته نظارت بر نشریات؛

 مجوز 2 نشریه جدید در دانشگاه
 علوم پزشکی تربت حیدریه

صادر شد

اژدری و مدیر مسئولی زهرا از بسیج دانشجویی شهید   که مجوز سه نشریه “چاوش” 
زهره مسئولی  مدیر  با  عمومی  بهداشت  علمی  انجمن  آوای سالمت”   “  ،  شوریان 
علمی انجمن  از  سالمت”  فناوران  مجازی  “مجله  و  احمد   زاده 
پور تقی  مبین  مسئولی  مدیر  با  سالمت  اطالعات   فناوری 
 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدای جلسه “ سید حمید
بیان ضمن  دانشگاه  فرهنگی  مدیر   حسینی” 
 اهمیت حوزه نشریات بعنوان راهی برای انتقال
 اندیشه دانشگاهیان از برگزاری کارگاه های
 آموزشی و فشرده برای فعاالن این حوزه
 در ترم آتی خبر داد و گفت: در جلسه
 گذشته با مجوز پنج نشریه موافقت
نشریه سه  که  گرفت   صورت 
آبان از  را  خود  شماره   نخستین 
و به چاپ رساندند  تا کنون   ماه 
 این نشان از پویایی و عالقمندی
می حوزه  این  به   دانشجویان 
 باشد و ما نیز تمام حمایت خود
 را خواهیم داشت. گفتنی است؛
و سالمت  آوای  نشریه  مجوز   با 
آدرس به  سالمت  فناوران  مجله 
h e a l t h t h u m s . i r
 منوط بر حضور اعضا هیئت علمی 
 در هیئت تحریریه موافقت بعمل آمد.
نشریه غیر به وجود  توجه  با   همچنین 
 فعال در بسیج دانشجویی شهید اژدری و
 مجوز قبلی مقرر گردید تا در صورت تمایل
امتیاز قبلی  نشریه  دبیر  سر  و  مسئول   مدیر 
نمایند اعمال  را  الزم  تغییرات  و  منتقل  را  فوق 

حیدریه، تربت  مفدا  گزارش   به 
بر نظار  کمیته  جلسه   دومین 

جاری ترم  در  دانشجویی   نشریات 
کمیته این  اعضای  تمامی  حضور   با 

رازی جلسات  سالن  در  گذشته  روز   ظهر 
کمیته این  شد.  برگزار  یک  شماره   ساختمان 
کرد برگزار  را  خود  جلسه  دومین  حالی  در 

 به گزارش خبرنگار تربت حیدریه مراسم شب شعر یلدایی
و فرهیختگان  حضور  با  چامه  وادب  شعر  کانون  همت   به 
به عالقمند  دانشجویان  و  حیدریه  تربت  شهرستان   شاعران 
شد. برگزار  ماه،  آذر   ۲۸ گذشته،  شب  چهارشنبه  ادب  و   شعر 

انداز شدن و طنین  فیوضی  دلنشین حسام  با صوت  مراسم   ابتدای 
پرستاری رشته  دانشجوی  رحیمی  اسما  و سپس  ملی شروع شد   سرود 

 با قرائت متنی ادبی آغازگر مراسم آخرین شب پایز سال جاری بود . در
ادامه “سید حمید حسینی” مدیر فرهنگی دانشگاه ضمن تبریک پیشاپیش

 طوالنی ترین شب سال و با اشاره به جشنواره سیمرغ و قرآنی گفت:در حوزه جشنواره
 قرآن و عترت هدف صرفا برگزاری مسابقه نیست بلکه هدف ارتقا اطالعات و آمیخته شدن روح و روان

 انسان با مسائل قرآنی است. او در خصوص بزرگترین فستیوال بین المللی وزارت بهداشت افزود: جشنواره
 بین المللی سیمرغ یکی از بزرگترین برنامه های حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت است که

 باعث شور و نشاط فراوانی در دانشگاه ها می شود و استعداد دانشجویان علوم پزشکی در محورهای هنری
 از جمله تئاتر، موسیق، هنرهای تجسمی شکوفا میگردد.   وی اظهار کرد: در فضاهای دانشجویی بخصوص

 مسابقات و جشنواره ها باید دقت داشته باشیم تا رقابت ها، باعث افزایش رفاقت ها گردد. سال گذشته
 و در جشنواره نهم ۱۸۶ اثر از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به ثبت رسیده است و بایستی تمام

 تالش خود را بکار بگیریم تا ضمن افزایش مهارت دانشجویان با برگزاری دوره های آموزشی، آمادگی آنان
 را ارتقا دهیم. در ادامه این مراسم بزرگداشت محمد رشید، یکی از شاعران تربت حیدریه است که در

 خردادماه سال ۱۳۳۳ در این شهرستان به دنیا آمده، در خصوص مراسمات ملی مذهبی ایران
 گفت: قدمت یلدا به اندازه تاریخ شفاهی ایران است و در کشور ما به بهانه

 های مختلف به شادی می پرداختند به عنوان مثال نوروز، مهرگان،
 جشن های آتش، گاهنبارها و جشن فروردگان که در خالل هر

 یک از این جشن ها مراسم و جشن های وابسته ای نیز برگزار
 می شده است. وی در ادامه بیان کرد:از میان جشن های
 بسیار ایران باستان جشن نوروز از همه مهمتر بوده و

 با تفصیل بیشتری برگزار میشده پس سزاوار است
 همچون نیاکان خود حفظ شادی و طراوت و نشاط

 را از اصول زندگی خود بدانیم. اجرای موسیقی
 سنتی، اجرای تئاتر، شعر خوانی دانشجویان

 و اعضای انجمن شعر و ادب شهرستان تربت
 حیدریه،  برگزاری مسابقه و تقدیر از برگزیدگان

از دیگر برنامه های این شب شعر بود
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کانون مرکزی  شورای  انتخابات  حیدریه،  تربت  مفدا  گزارش   به 
کانون این  برگزار شد که  ماه در حالی   عفاف و حجاب دوم دی 
این رسید.  تصویب  به  فرهنگی  شورای  جلسه  چهارمین   در 
۱۲ ساعت  از  ها  کاندیداتور  از  نفر   ۱۰ نام  ثبت  از  بعد   انتخابات 
 ظهر روز یکشنبه دوم دی ماه شروع و تا ساعت ۱۴ در محوطه
دانشجویان استقبال  با  که  انجامید  طول  به  دانشگاه   اصلی 
 همراه بود. شمارش آرا در حالی به پایان رسید که مهدی
بختیاری، حسین  علیپور،  امیر  مقدم،   رستگاری 
عنوان به  حسینی  سادات  فائزه  و  کمالی   فاطمه 
 اعضای اصلی و زهرا فرزانه و سحر سلیمی به
شدند انتخاب  البدال  علی  اعضای  عنوان 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در

 کانون عفاف و حجاب
 شورای مرکزی

خود را
شناخت

 به
 مناسبت

 فرارسیدن
 روز پرستار در

 دانشگاه علوم
پزشکی تربت حیدریه؛

 ثبت اختراع دستگاه
 “الرنگوسکوپ یکبار

 مصرف” توسط دانشجوی
جوان اورژانسی

حیدریه، تربت  مفدا  گزارش   به 
حمایت مورد  در  گفتن   سخن 

سرمایه و  کار  ملی،  تولید   از 
این اگر  اما  است،  جذاب  بسیار   ایرانی 

شما نظر  به  باشد  صحبت  حد  در   حمایت ها 
برای بارها  رهبری  معظم  مقام  دارد!؟   فایده ای 

اند. کرده  تاکید  کشور  در  علمی  حرکت  از   حمایت 
پزشکی های  فوریت  تکنسین  نوروزی”  محمدرضا   ” 

این دانشجوی  و  حیدریه  تربت  پزشکی  علوم   دانشگاه 
به فعالیت است این حرفه مشغول  رشته که ۱۲ سال است در 

 این الرنگوسکوپ یک بار مصرف بوده و
 همراه با قابلیت ساکشن و تصویربرداری از

 مجاری تنفسی و لوله گذاری صد در صد دقیق
 است. ساکشن در این دستگاه هم در زمان رفت و

 هم در زمان برگشت توانایی مکش ترشحات را دارد که
باعث دید بهتر و ذخیره زمان بیشتر می شود

 خبرنگار مفدا تربت حیدریه “فاطمه سکندری” گفتگویی با این جوان مخترع 
انجام داده که مشروح این گفتگو به شرح  زیر است
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 مفدا تربت حیدریه:  لطفا خودتان را معرفی بفرمایید. از چه سالی وارد جمعیت هالل احمر
بنده احترام؛  و  ادب  کار هستید؟ عرض  به  ۱۱۵ مشغول  اورژانس  در  از چه سالی  و   شدید 
تربت پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  دانشجوی  هستم.  نوروزی   محمدرضا 
از سال ۱۳۸۰ وارد جمعیت هالل احمر شدم و حدود ۱۲ سال است که مشغول و   حیدریه 
 فعالیت در سازمان اورژانس ۱۱۵ هستم. مفدا تربت حیدریه: در مورد اختراع الرنگوسکوپ
 توضیح بفرمایید.  ایده اولیه آن چگونه شکل گرفت و با توجه به چه مشکالتی این اختراع
اولین در  اینکه  به  توجه  با  کردند؟  همراهی  مسیر  این  در  را  شما  کسانی  چه  شد؟   ایجاد 
 برخورد با سوانح و مصدومین ممکن است لوله گذاری الزم باشد و این کار سخت و پیچیده
درون مصدوم  حتی  زمانیکه  حساس  و  اولیه  مراحل  همان  در  که  رسید  ذهنم  به   است، 
انجام شود. طرح کشی و با کمترین درصد خطا  انتوباسیون  افتاده است، عمل   خودرو گیر 
 نقشه کشی این کار حدود ۲ سال طول کشید و با آقای رسول قرایی از دانشجویان اسبق
 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و کارمند کنونی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی
 صحبت ها و تبادل نظراتی صورت گرفت و کمک شایانی برای به ثبت رساندن این اختراع
شد صادر  اختراع  سند  و  یافت  پایان  اختراع  ثبت  قبل  ماه  یک  حدود  و  داشتند  من  .به 
 مفدا تربت حیدریه: این دستگاه چه تفاوت هایی با الرنگوسکوپ اصلی دارد و چگونه کار را

برای ما راحت تر کرده است؟

 مفدا تربت حیدریه:  به چه افرادی برای ساخت و ساز این دستگاه نیاز دارید؟ برنامه
افزار انبوه اختراعتان چیست؟ بنده دیپلم مکانیک و کاردانی نرم   شما برای تولید 
به ولی  دهم  انجام  ام  توانسته  و  برآمده  خودم  عهده  از  کارها  همه  االن  تا  و   دارم 
 یک شرکت سازنده احتیاج دارم تا بتوانم به تولید انبوه برسانم. وجود این دستگاه
به و  یا هواپیماها و قطارها  اورژانس ها  احمر، آتش نشانی ها،  ارگان های هالل   در 
راحتی دسترسی  ولی  اند  مواجه  جمعیت  از  زیادی  تعداد  با  که  مناطقی  کلی   طور 
این ادامه  برای  حیدریه:  تربت  مفدا  می گیرد.  استفاده  مورد  ندارند  درمان  کادر   به 
بفرمایید.یکی دارید  پایانی  صحبت  اگر  هستید؟  مواجه  هایی  چالش  چه  با   روند 
دارای دوربین گاید   تولید  و  تهیه  اختراع   این   از مهمترین چالش های موجود در 
خط در  که  پزشکی  های  فوریت  تکنسین  یک  بعنوان  بنده  باشد.  می  بسته   مدار 
مواجه بیماران  و  مصدومین  با  بحرانی  و  اولیه  شرایط  در  و  داریم  قرار  درمان   اول 
 میشویم برخودم الزم دانستم تا شرایطی بوجود بیاید تا فعالیت ها و کارهای درمانی
میکنم تشکر  نیز  دانشگاه  مفدا  خبری  تیم  و  شما  از  باشد.  تر  راحت  و  تر  ساده 

 الرنگوسکوپ یک دسته است که تیغه های مختلفی دارد که با توجه به مصدوم از سایزهای
 مختلف آن استفاده می شود. من در این اختراع ابتدا ساکشن را با خود الرنگوسکوپ ادغام
 کردم یعنی یک تیغه کشویی دارد که همه سایز ها را پشتیبانی می کند و در این شرایط دیگر
 نیازی به تعویض تیغه و بدنبال آن از دست رفتن زمان وجود ندارد. این الرنگوسکوپ یک
 بار مصرف بوده و همراه با قابلیت ساکشن و تصویربرداری از مجاری تنفسی و لوله گذاری
 صد در صد دقیق است. ساکشن در این دستگاه هم در زمان رفت و هم در زمان برگشت
 توانایی مکش ترشحات را دارد که باعث دید بهتر و ذخیره زمان بیشتر می شود. نوک گاید
 که به داخل لوله تراشه فرستاده می شود، دارای یک دوربین است و مانیتوری  وجود دارد
 که اگر مصدوم در ماشین گیر کرده بود و فقط به صورت وی دسترسی داشتیم، می توان
از مصدومینی که از فوت بسیاری  این دستگاه  انجام دهیم.  را  انتوباسیون   به راحتی عمل 
جلوگیری می شود  زیادی صرف  زمان  ها  آن  رهاسازی  زمان  تا  و  کنند  می  گیر   در خودرو 
 می کند. دوربین مدار بسته به داخل تراشه رفته و مانیتور در نرم افزار به گونه ای تعریف
راحتی به  و  می دهد  نشان  رنگی  کادر  نای  دور  تراشه  به  رسیدن  محض  به  که  است   شده 
هالل اورژانس،  کارکنان  اختیار  در  دستگاه  این  ترتیب  این  به  می شود.  انجام  گذاری   لوله 
با انتوباسیون  عمل  شدن  تخصصی  غیر  با  و  گیرد  می  قرار  غیره  و  نشانی  آتش   احمر، 
می یابد کاهش  میر  و  مرگ  آمار  و  می شود  داده  نجات  افراد  از  بسیاری  جان  دستگاه  این 
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