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ویژه نامه هفته دولت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان

به نام آنکه هستی نام از او یافت

آنــگاه کــه در گارگاه خلقــت، گل آدم بــه کمیــای عشــق سرشــته شــد، جــان برتریــن آفریــدگان، تجلــی گاه ذات و صفــات معبــود بــی همتــا گشــت و عشــق و خــرد چونــان دو بــال آســمان ســا محمــل تعالی و تقــرب ذره 
تــا خورشــید شــدند و بدیــن ســان داســتان پــرواز در تقدیــر انســان جای گرفــت...

 حمــد و ســپاس خــدای بــی همتــا را سزاســت کــه کائنــات بــه ســر پنجــه تدبیــر او گرداننــد، عارفــان در هجرش گریــان و عاقــان در وصفش حیــران. آنانکــه به تدبیــر او توفیق پــرده داری خانــه دل یافتــه انــد، روی از هر 
چــه جــز او  بــر تافتــه انــد و طرحــی از عشــق بــه صفحــه وجــود در انداختــه انــد. بــه گاه حادثــه جــز ســوی او نمــی پوینــد، در طــی طریــق جــز کــوي او نمــی جویند و بــه باغ هســتی جز بــه رنــگ روی او نمــی رویند.

دیگــر بــار، فرصتــی دســت داد تــا بــه رســم وظیفــه ســرارادت بــه درگاه کبریایــی دادارهســتی بســائیم و بــه برتریــن آفریــدگان او و خانــدان پاکــش کــه ترســیم خلقــت جــز بــه یمــن وجــود آنان قلــم نخــورده اســت، درود 
فرســتیم و شــکر گــزار باشــیم بــه توفیــق خدمتگــزاری در عرصــه مقــدس ســامت و نــوع دوســتی کــه او، خــود نخســتین طبیــب دردهــای  انســان اســت.  آنانکــه جامه ســپید بــرای تســکین آالم نوع انســان بــر تن می 
کننــد بــی تردیــد جایگاهــی واال درجهــان هســتی دارنــد چــرا کــه آرامــش خیــال در آســایش روح و جســم همنــوع مــی جوینــد و بــا تمامــی وجــود بــه کارزار بــا پســتی هــا و پلیــدی هــا و کــژی هایــی کــه جــان انســان 
را نشــانه رفتــه انــد، برخواســته انــد. در دســتان خــود دوای درد دردمنــدان دارنــد، امــا شــفا را برازنــده ذات اقــدس بــاری تعالــی مــی داننــد. ســپید جامگانــی کــه لحظــه لحظــه ی ایفــای نقــش در نظــام ســامت را افتخاری 
بــزرگ بــرای تمامــی ســالهای زندگــی خــود مــی داننــد. دل بــه عشــق او ســپرده انــد، در مقــام همــدردی بــا انســان هایــی کــه بــه آفــت روزگار گرفتــار آمــده انــد و دســت نیــاز بــه نگاهــی نگــران، بــه دلــی لــرزان و البته 

تدبیــری بــرای درمــان دراز کــرده انــد .
دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان یکــی از دانشــگاه هــای تیــپ یــک علــوم پزشــکی کشــور اســت کــه بــه امــر حفــظ و ارتقــای ســامت روح و جســم ســاکنان اســتان شــور و شــعور حســینی، زنجــان همیشــه ســرافراز 
اهتمــام شــبانه روزی دارد و بــه مــدد لطــف الهــی توانســته اســت در زمانــی نــه چنــدان دراز در دوره تصــدی دولــت هــای نهــم و دهــم گام هــای ســترگ توســعه را بــا ســرعتی تحســین برانگیــز طــی نمــوده و خــود را در 

زمــره توانمندتریــن مجموعــه هــای علــوم پزشــکی کشــور جــای دهد .
مجموعــه ای کــه در پیــش رو داریــد، تاشــی بــوده بــه حــد بضاعتمــان و بــرگ ســفیدی تقدیــم دل هــای بیــدار، جــان هــای آگاه و انســان هــای منصفــی کــه در امــروز و فــردا بــا تــورق ایــن بــرگ ها گوشــه هــای قابل 
بیــان از قریــب هفــت ســال و نیــم تــاش، حماســه و عشــق را نظــاره گــر خواهنــد بــود. بــی گمــان پــاداش یکایــک گام هایــی کــه در ایــن آوردگاه عشــق و ایمــان و همدلــی برداشــته شــده اســت در پیشــگاه بــا عظمت 
پــرودگار هســتی بخــش محفــوظ خواهــد بــود، لیکــن هــدف از ثبــت ایــن وقایــع، انجــام وظیفــه ای بــوده بــه غایــت تــوان بــرای درج تــاش هــای شــبانه روزی انســان هائــی بــزرگ کــه روزی در ایــن دیــار، فــارغ از نام 

و نشــان، دل در گــرو مهــر محبــوب نهادنــد و رضــای خــدا را در نهــادن لبخنــد شــوقی از ســامت و پــاک کــردن نــم اشــکی از گونــه ای بیمار جســتند.
باشــد تــا بــا نــگارش ایــن نکتــه هــا، اربــاب احســاس و خــرد، ناگفتــه هــا و نانوشــته هــا و نادیــده هــا را از ورای ایــن خطــوط بجوینــد و روایتگر داســتان مهــرورزی آنهایــی باشــند کــه روزی توفیق ایــن همراهــی را یافتند 

تــا بــا همدیگــر ســرود مردانــه زیســتن را بر پهنــه گیتی بســراییم.
از تمامــی آنــان کــه در ایــن مقطــع زمانــی یــا قبــل از آن بــه دمــی یــا درمــی یــا قلمــی یــا قدمی بــا ایجــاد ، تشــویق و نگهداشــت این حماســه همــراه بودنــد، بــا تمــام وجــود تقدیــر نمــوده و از درگاه خداوند منــان، توفیق 

روز افــزون تمامــی کوشــندگان پرتوان،صدیــق و بــی ادعای دانشــگاه علوم پزشــکی زنجــان را آرزومندیم .
تانگویند که از یاد فراموشان اند                         یادشان زمزمه نیمه شب مستان باد   

سخن رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز پزشك 

دکتر سید حسن هاشمي، وزیر بهداشت، در پیامي به مناسبت روز پزشك، پرورش بزرگ مرداني چون ابن سینا، جرجاني و رازي را ثمره  فرهنگ و باور ایراني اسالمي دانست.
در متن این پیام آمده است:

به نام او که نامش دوا و یادش شفاست
آنگاه که فروغ علم و دانش بشري در سایه  ارزش هاي دیني و آموزه هاي توحیدي، در خدمت انسانیت و رشد فضلیت هاي اخاقي قرار گیرد، انوار حکمت الهي در دل صاحبان اندیشه درخشیدن آغاز مي کند. 

ثمره این فرهنگ و این باور، پرورش بزرگ مرداني چون ابن سینا، جرجاني، رازي و... است. عالماني که حکمت را با علم ابدان و طب را با فلسفه حیات طیبه در هم آمیختند و در تاریخ بشریت جاودان شدند. زادروز 
طبیب و فیلسوف نامدار ایران اسامي، شیخ الرئیس ابن سینا، مصادف با اول شهریورماه »روز پزشک« نامگذاري شده تا جامعه پزشکي کشور در پناه مشعلي که آن بزرگ مرد عرصه علم و دانایي افروخت، ادامه راه دهد.
در فرهنگ ایراني- اسامي ما، ارزش دانش گرانقدر پزشکي تا بدان اندازه واال و عظیم است که طبابت شانه به شانه حکمت مي ساید و بیماران و دردمندان نه فقط براي جستجوي تسکین و درمان دردهاي جسماني، 

که در مقام مشاوره و هدایت در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي خود به حکیم و طبیب مراجعه مي کنند؛ چرا که پزشک در افق نگاه و قضاوت ایشان، شخصیتي علمي و آراسته به فضائل واالي اخاقي است.
امید که جامعه پزشکي کشور در پرتو توجهات حضرت حق و با تأسي به شیوه پیشگامان علم و اخاق، همواره بر مدار دانش آموزي، اخاق محوري و نوع دوستي گام بردارد و پزشکان پیش از هر چیز بیاموزند طبابت 

براي طبابت و علم براي علم، نه تنها انسان نمي سازد که ممکن است آدمي را از انسانیتش دور  سازد.
باشد که در پناه آموزه هاي الهي، جامه سپید پزشکي، جامه خدمت، اخاق و تواضع بوده و دغدغه اصلي یکایک کادر درماني، در چهار گوشه ایران عزیز، ارتقاي سامت مردم صبور این مرز و بوم باشد.

اینجانب فرا رسیدن روز پزشک را به تمامي خدمتگذاران خدوم عرصه بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش تبریک گفته، موفقیت روزافزون  ایشان را از درگاه ایزد مّنان خواهانم.
 دکتر سید حسن هاشمي- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي -  اول شهریور 1392

دکتر رحیم سروری زنجانی

هفته دولت و روز پزشک گرامی باد.

دکتر روحاني:مبناي نظام جمهوري اسالمي ایران تحول فکري آحاد جامعه و مردم بود

حجت االسام والمسلمین دکتر حسن روحاني رییس جمهوري اسامي ایران و اعضاي هیات دولت در نخستین روز از هفته دولت با حضور در مرقد بنیانگذار کبیر جمهوري اسامي ایران و شهداي دولت با آرمانهاي 
امام راحل و شهیدان انقاب اسامي تجدید میثاق کردند.

حجت االسام والمسلمین دکتر حسن روحاني رییس جمهوري اسامي ایران با بیان اینکه هفته دولت همواره با ارج نهادن به روح بزرگوار شهیدان رجایي و باهنر توام است، تصریح کرد: جنایتکاران تروریست تصور داشتند 
که با شهادت مسئولین و بزرگان نظام مي توانند کشور ما را به استبداد و استعمار گذشته بازگردانند، اما اشتباه آنان این بود که فکر مي کردند این نظام به افراد و ساختار وابسته است، در حالي که مبناي نظام جمهوري 
اسامي ایران تحول فکري کل جامعه و مردم بود.  دکتر روحاني پس از حضور بر مزار شهیدان رجایي، باهنر، بهشتي و شهداي دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هیچگاه نمي توان تفکر را ترور کرد، گفت: مردم 
همچنان پاي تفکري که بر مبناي آزادي و اسام انتخاب کرده اند، استوار ایستاده اند.رییس جمهور ادامه داد: ما به روح بلند شهید رجایي به عنوان اسوه ایستادگي، مقاومت، صبر، تحمل، ساده زیستي، فداکاري و قانونمندي 
و به روح بلند شهید دانشمند دکتر باهنر، نخست وزیر فهمیم انقاب اسامي که سراسر زندگي او اخاق و تواضع بود، درود مي فرستیم.دکتر روحاني تصریح کرد: دولت تدبیر و امید راه شهیدان رجایي و باهنر را ادامه 
خواهد داد؛ چرا که راه آنان راه ایستادگي، قانونمنداري و راه تاش و فداکاري و خدمت صادقانه بي منت به مردم بود.رییس جمهور با اشاره به اینکه خط فکري و سیاسي این دولت اعتدال است، خاطر نشان کرد: دولت 
تدبیر و امید »شهید بهشتي« را به عنوان اسوه و نمونه اعتدال مي شناسد؛ چرا که وي پیش از انقاب به عنوان شاگرد امام ضمن اینکه در مسیر تحرک انقاب گام برمي داشت، تدبیرگر و مدبري بود که به فکر ساختار 
و مسئولین و کارگزاران آینده نیز بود.دکتر روحاني خاطر نشان کرد: شهید بهشتي همواره در برابر نامایمات و اتهامات با صبر، حوصله و تدبیر رفتار مي کرد و گر چه موسس یک حزب بود اما در درون حزب هم راه 
را براي حضور دو تفکر که در نهایت منتهي به اصولگرایي و اصاح طلبي در کشور شد، فراهم مي ساخت.رییس جمهور اظهار داشت: شهید بهشتي حتي راه را براي حضور، فعالیت و نقد افرادي که فاصله کمي با نظام 
داشتند نیز هموار مي کرد و دولت تدبیر و امید، فراجناحي بودن را به عنوان درسي که از شهید بهشتي آموخته، دانسته و به آن پایبند خواهد بود.دکتر روحاني با بیان اینکه هفته دولت هرگز نباید جشنواره تبلیغاتي بشمار 

آید، بلکه دولت عاوه بر تبیین خدمات به مردم، فعالیت یکساله خود را به نقد و ارزیابي مردم و فرهیختگان بگذارد، گفت: امیدواریم سال آینده دولت بتواند دستاوردهاي خود را به مردم عرضه کند.
رییس جمهور با بیان اینکه ما تاش همه دولت هاي پس از انقاب اسامي در ایران ارج مي نهیم، اظهار داشت: به خوبي مي دانیم که همه دولت ها در حد توان خود تاش کردند تا آرمان هاي انقاب و خواست امام 

راحل را در کشور محقق کنند.



ــی زنجــان در  ــات بهداشــتی درمان ــوم پزشــکی و خدم دانشــگاه عل
ــه ای  ــازمان منطق ــا س ــال 1372 ب ــیس و در س ــال  1366 تاس س
بهــداری اســتان ادغــام شــد و ســپس تحــت عنــوان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان فعالیــت خــود را ادامــه 
داد.  ایــن دانشــگاه در حــال حاضــر در زمــره دانشــگاه هــای علــوم 
ــه  ــه ومفتخــر اســت ک ــرار گرفت ــک کشــوری ق ــپ ی پزشــکی تی
ــان ،  ــت ، درم ــامل بهداش ــت ش ــوزه معاون ــودن 7 ح ــا دارا ب ب
غــذا و دارو ، فرهنگــی و امــور دانشــجویی، آمــوزش ، تحقیقــات 
و فنــاوری و توســعه مدیریــت و منابــع، 8 دانشــکده شــامل 
مامائــی  پرســتاری و   ، دندانپزشــکی   ، داروســازی   ، پزشــکی 
ــتاری  ــن و پرس ــای نوی ــاوری ه ــت ، فن ــکی ، بهداش ، پیراپزش
شــامل  –درمانــی  آموزشــی  مرکــز  و  بیمارســتان   9  ، ابهــر 
ــج(  ــر )ع ــال( ، ولیعص ــت فع ــان )446تخ ــوی زنج ــت ا... موس آی
زنجان)315تخــت فعــال(  ، شــهید بهشــتی زنجان)88تخــت فعــال(  
، امــدادی ابهر)120تخــت فعــال(  ، بوعلــی ســینا خرمدره)73تخــت 
ــال(  ، شــهدای  ــن )ع( خدابنده)96تخــت فع ــر المومنی ــال(  ، امی فع
طارم)20تخــت فعــال(  ، رازی ماهنشــان )14تخــت فعــال( ، و ایثــار 
ایجرود)32تخــت فعــال( ، 7 شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

هــای تابعه،96مرکــز بهداشــتی- درمانــی شــهری وروســتائی 
ــه امــر مقــدس خدمــت گــزاری در عرصــه  ــه بهداشــت، ب و441خان
ــعور  ــور و ش ــتان ش ــدار اس ــت م ــریف و والی ــاکنان ش ــامت س س
ــن ادای  ــام دارد. ضم ــرافراز، اهتم ــه س ــان همیش ــینی ، زنج حس
احتــرام بــه تمامــی دســت انــدرکاران و خدمتگــزاران صدیــق عرصــه 
ــه  ــگاه ، نمای ــن دانش ــک ای ــای دور و نزدی ــال ه ــامت در س س
ــگاه  ــدی دانش ــدی و فرآین ــای کالب ــتان و فض ــامت اس ــای س ه
ــت  ــال 1384 ( ، وضعی ــم) درس ــت نه ــکار دول ــاز ب ــای آغ درروزه
ــای  ــاب آق ــه کار جن ــروع ب ــا ش ــرد. ب ــی ک ــت نم ــبی را روای مناس
دکتــر ســروری زنجانــی  و همــکاران ایشــان در ابتــدای ســال 1385 
فضــای خدمتــی نهضــت گونــه و بــه تعبیــری » بســیجی وار « 
در دانشــگاه حکــم فرمــا گردیــد کــه بیــت الغــزل آن« خدابــاوری 
ــود.  ــا حصــول نتیجــه« ب ــا تمــام وجــود ت ــاوری و کار ب ، خــود ب
بــی گمــان روایــت روزهــای تلــخ و شــیرین ایــن دوره از تاریــخ 
دانشــگاه بــا جزئیــات الزم ، از عهــده هــر نگارشــی خــارج اســت 
ــل  ــه دلی ــات ب ــا و اقدام ــت ه ــن حرک ــیاری ازای ــه بس ــرا ک ، چ
ســرعت بســیار زیــاد توســعه دانشــگاه امــکان ثبــت وبازخوانــی و 
بازگویــی نداشــت . ســفرهای دور اول و دوم و ســوم هیــأت هــای 

محتــرم دولــت نهــم و دهــم فرصــت هــای بــی بدیلــی را بــرای 
توســعه همــه جانبــه دانشــگاه فراهــم آورد کــه در فضــای پــرکار 
ــاش هــای شــبانه  ــت، ت ــن دو دول ــف ای ــی تکل ــا و ب ــی ادع ، ب
ــه در  ــروز ک ــت و ام ــر نشس ــه ثم ــگاه ب ــندگان دانش روزی کوش
پایــان ایــن دوره خدمــت گــزاری قــرار داریــم، افتخــار داریــم کــه 
بــه مــرور تحــوالت غــرور انگیــز و شــگرف دانشــگاه در تمامــی 
حــوزه هــای عملکــردی آن بپردازیــم و روایــت گــر ســال هــای 
ــی  ــا ایمان ــوان و ب ــان پرت ــردان وزن ــه م ــار و حماس ــق و ایث عش
ــل،  ــدان عم ــه در می ــا  بلک ــرف  و ادع ــا ح ــه ب ــه ن ــیم ک باش
ــه  ــاندند . امیدک ــتی نش ــان واژگان هس ــق را در می ــای عش هج
مقبــول درگاه بــا عظمــت خداونــد متعــال قــرار گرفتــه و موجبــات 
خوشــنودی  قلــب نازنیــن امــام عصــر )عــج( و نایــب بــر حقــش 

ــد. ــم نمای ــری را فراه ــم رهب ــام معظ مق
گام هــای توســعه ای دانشــگاه در طــی ســالهای 1384 تــا 
1392 متعــدد و متنــوع بــوده و در تمامــی گســتره معاونــت هــای 
ــی از آن  ــوان  »حرف ــن بعن ــت ، لیک ــته اس ــداد داش ــگاه امت دانش
هــزاران کانــدر  عبــارت آمــد » مــی تــوان شــاخص های زیــر را 

ــرد. ــام ب ــت ن ــن دوره مدیری ــدگار ای ــات مان ــم اقدام از اه

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در گذرگاه زمان )1384-1392(

اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت درمان دانشگاه در سالهای 1384 تا 1392

درصد رشدسال 91سال 84واحدعنوان شاخص

کامل02تعدادصدور مجوز تاسیس بیمارستان خصوصی 

64682027تعدادتعداد پزشک )عمومی و متخصص ( استان

0.670.8121به هزار نفر جمعیتنسبت پزشک به جمعیت

851537تعدادتعداد پزشک فوق تخصص و فلوشیپ استان

9717277تعدادتعداد دندانپزشک استان

10117169به هزار نفر جمعیتنسبت دندانپزشک در منطقه به جمعیت

950141249تعدادتوسعه تعداد تخت فعال )دانشگاهی و غیردانشگاهی(

0.991.441به هزار نفر جمعیتنسبت تخت فعال به جمعیت در منطقه )دانشگاهی و غیردانشگاهی(

) . ICU. NICU . PICU  CCU(    )6611676تعدادتوسعه تعداد تختهای مراقبت ویژه )دانشگاهی و غیردانشگاهی

0.681.1569به ده هزار نفر نسبت تخت ویژه به جمعیت  )دانشگاهی و غیردانشگاهی(

284664تعدادتوسعه تخت های دیالیز )دانشگاهی و غیردانشگاهی(

97207113تعدادتوسعه تخت های اورژانس در استان )دانشگاهی و غیردانشگاهی(

334742تعدادتوسعه تخت های اتاق عمل در استان )دانشگاهی و غیردانشگاهی(

کامل0907تعدادتعداد اعمال جراحی قلب

223768بابتعداد پایگاه اورژانس شهري و جاده اي

کامل050تعدادتوسعه تعداد مراکزخدمات درمان سوء مصرف مواد )متادون درماني(

26200تعدادافزایش تعداد دستگاه های سی تی اسکن در مراکز وابسته به دانشگاه

1131180تعدادصدور مجوز درمانگاه و کلینیک دولتی و غیردولتی و دی کلینیک جراحی

کامل05تعدادتعداد کلینیک ویژه

577328تعدادتعداد مراکز آزمایشگاهی

253124تعدادتعداد مراکز تصویر برداری

هفته دولت و روز پزشک گرامی باد.
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان

درصد رشدسال 91سال 84واحدعنوان شاخصردیف
6804265527نمرهجمع کل نمرات خام اخذ شده حاصل از  کلیۀ فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه 1
5023031503نمرهجمع کل نمرات تولید دانش اخذ شده  توسط پژوهشگران دانشگاه 2
3 ) ISI, Pubmed( 68325 مقاله16 مقالهتعدادمقاالت منتشره در پایگاه های علمی
0/220/85286درصدسرانۀ چاپ مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی دانشگاه4
260باالی 90%25 %درصدنسبت مشارکت اعضای محترم هیأت علمی در فعالیت های تحقیقاتی5
490197 میلیون تومان165 میلیون تومانمیلیون تومانرشد اعتبارات پژوهشی 6
61238 مقاله18 مقالهتعدادمقاالت ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی 7

2 همایش »طی سال های تعدادهمایش های ملی و بین المللی برگزار شده توسط دانشگاه8
1381 لغایت 1384«

14 همایش » طی سال های 
1385600 لغایت 1391«

2 عنوان  »طی سال های تعدادکل کتب منتشره توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان9
1381 لغایت 1384«

بیش از 30 عنوان» طی سال 
1400های 1385 لغایت 1391«

6081651172تعدادعناوین کتب فارسی و التین خریداری شده جهت کتابخانه های تابعۀ دانشگاه10
400پنج یک عنوانمجات علمی پژوهشی دانشگاه11
کاملشش ---تعدادتعداد مراکز تحقیقاتی مصوب12

13
طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه

196 عنوان »طی سال های تعداد
1381 لغایت 1384«

بیش از 825 عنوان 
»طی سال های 1385 

لغایت1391«
321

81  مقاله »طی سال های تعدادمقاالت منتشره در مجات معتبر علمی پژوهشی ملی و بین المللی14
1381 لغایت 1384«

بیش از769  مقاله»طی سال 
849های 1385 لغایت1391«

اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سالهای 1384 تا 1392

اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت آموزشی دانشگاه در سالهای 1384 تا 1392

درصد رشدسال 91سال 84واحدعناوین شاخصردیف
1853194عددتعداد رشته مقطع کل دانشگاه1
437825عددتعداد رشته های تحصیات تکمیلی2
22/2273/50231درصدنسبت رشته های تحصیات تکمیلی به کل رشته ها3
15925158نفرتعداد اعضای هیأت علمی4
کامل01/59درصدنسبت استاد به کل اعضای هیأت علمی5
2/5110/75328درصدنسبت اعضاي هیات علمي دانشیار به باال به کل اعضاء هیأت علمي6
32287797نفرتعداد دانشجویان تحصیات تکمیلی7
10752640146نفرتعدادکل دانشجویان شاغل به تحصیل8
2/9710/87266درصدنسبت دانشجویان تحصیات تکمیلي به کل دانشجویان9
49125عددتعداد دانشکده ها )بااحتساب شعبه بین الملل(10

دریافت مجوز انجام پیوند کلیه توسط دانشگاه علوم پزشکی را به مردم شریف استان تبریک می گوییم.

اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت بهداشت دانشگاه در سالهای 1384 تا 1392

درصد رشدسال 91سال 84واحدعنوان شاخص
48-14/877/77در هزار تولد زندهمیزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه

41-20/9512/32در هزار تولد زندهمیزان مرگ کودکان زیر یک سال
38-24/1115در هزار تولد زندهمیزان مرگ کودکان زیر 5 سال

839616تعدادمراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری
4124417تعدادخانه بهداشت

کامل100-درصدغربالگری کم کاری تیروئید نوزادان
921008درصدمیزان پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یک سال

1020223870134تعدادترمیم ) دندان(
674132211862تعدادفلوراید تراپي ) نفر (



اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه در سالهای 1384 تا 1392

اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سالهای 1384 تا 1392

درصد رشدسال 91سال 84واحدعناوین شاخصردیف
3479132تعدادپیگیري دانشجویان داراي افت تحصیلي1

75300300تعدادتهیه و معرفي کتب و لوح فشرده آموزشي2

146425191تعدادخدمات مشاوره اي به دانشجویان3

کامل0363تعدادخدمات مشاوره ای  صدای مشاور4

21808900تعدادنشست آموزشي- فرهنگی 5

1034240تعدادارتباط با اولیاء دانشجویان 6

414250تعدادتشکل هاو کانون های دانشجویی7

613117تعدادنشریات دانشجویی فعال8

61093453نفرظرفیت اسکان خوابگاهی خواهران9

244517112نفرظرفیت اسکان خوابگاهی برادران10

6312395تعدادمراسم ها رسمی فرهنگی11

924167تعدادمسابقات فرهنگی12

284457تعداداردوها13

درصد رشدسال 91سال 84واحدعناوین شاخصردیف

228762580955154میلیون  ریال اعتبارات هزینه ای دانشگاه1

130944836941539میلیون  ریال درآمد اختصاصی وصولی دانشگاه2

1318136384176میلیون  ریال اعتبارات عمرانی دانشگاه3

14821628469192متر مربع میزان کل زیر بنای پروژه های عمرانی انشگاه4

3871669173نفرتعداد کل نیرو انسانی  دانشگاه5

کامل0100درصدمیزان تحقق اجرای نظام نوین مالی6

  کامل020واحد اداریاستقرار اتوماسیون اداری در واحد های تابعه انشگاه7

  کامل04تعدادمیزان پیاده سازی HIS در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های دانشگاه8

9415464دستگاهتعداد آمبوالنس های موجود در سطح دانشگاه9

حدیث خواستن تا توانستن ، قصه غصه ها و شادی ها ، شور ها و شعور ها و بیم ها و امیدها ، داستان حماسه سازی مردان و 

زنان آزاد اندیشی بود که دل در گرو مهر محبوب نهادند و صادقانه و صمیمانه ، دست در دست هم به مهر فصل عاشقی را به 

رنگ بهارسرودند تا شکوفه های نوباوه عشق و امید روایتگر 8 بهار جاودان باشند که درخاطره این سامان با قامتی به بلندای 

ابدیت خواهند درخشید .

دریافت مجوز انجام پیوند کلیه توسط دانشگاه علوم پزشکی را به مردم شریف استان تبریک می گوییم.
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان

دکتــر رحیــم ســروری زنجانــی در ســال 1336 در خانــواده ای 
مذهبــي- ســنتي در محلــه “دباغهــا”ي زنجــان بدنیــا آمــد. بواســطه 
ــا  ــنامه ب ــهر، شناس ــم ش ــدران- قائ ــدر در مازن ــت پ ــتغال موق اش
ــالگي در  ــد. در 6 س ــادر ش ــش ص ــهر برای ــد آن ش ــل تول درج مح
مکتبخانــه ســر کوچــه حــاج خانعلــي محلــه دباغهــا مقدمــات قــرآن 
ــتغال  ــت اش ــه جه ــتان را ب ــا دبیرس ــت ت ــت. دوران طفولی را آموخ
پــدر بــه عنــوان پیمانــکار وزارت راه، همــراه پــدر بــزرگ و عمویــش 
)مهنــدس راه و ســاختمان از کیــف- اوکرایــن( در زنجــان، تهــران، 

ــد. ــمال کشــور گذران شــهرري و بســیاری از شــهرهای ش
در ســال 1356 در رشــته پزشــکي بــه عنــوان بورســیه ارتــش قبــول 
ــکان  ــدم ام ــاس ع ــت احس ــه جه ــی ب ــدت کوتاه ــی در م ــد ول ش
حضــور در شــرایط خفقــان محیــط هــای نظامــی دوران ستمشــاهی، 
انصــراف داده ســپس در رشــته علــوم آزمایشــگاهي دانشــگاه شــهید 
بهشــتي )ملــي ســابق( پذیرفتــه شــده و شــروع بــه تحصیــل 
ــا طلیعــه  ــود کــه ب ــرا نرســیده ب ــرم دوم تحصیلــی ف ــوز ت کــرد. هن
انقــاب شــکوهمند اســامی، بــه صــف مبــارزان در ســنگر دانشــگاه 
ــي  ــاب فرهنگ ــداد انق ــا رخ ــاب، ب ــروزی انق ــس از پی ــت. پ پیوس
ــذ  ــم اخ ــدند، علیرغ ــل ش ــا تعطی ــگاه ه ــه دانش ــال 1359 ک در س
پذیــرش از دانشــگاه یوتــا آمریــکا )بــا اصــرار پــدر  و فراهــم شــدن 
شــرایط ســفر(، ماننــد بســیاری از جوانــان پرشــور انقابــی  ترجیــح 
داد بــه همــراه جمعــی از دوســتانش بــا ورود بــه جهــاد ســازندگی بــه 
هــدف مبــارزه بــا فقــر و محرومیــت راهــی مناطــق بســیار محــروم 
ــه عشــایری و  ــا منطق ــاغ ملــک و نهایت ــذه و ب مســجد ســلیمان، ای
بســیار محــروم بازوفــت بختیــاری شــد. بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی در 
همــان روزهــای نخســت تجــاوز دشــمن بعثــی، بــه ســپاه پاســداران 
ــان و  ــاع از کی ــق دف ــا در مناط ــت و باره ــامی پیوس ــاب اس انق
ــبرد  ــرای پیش ــه ب ــت و در ادام ــور یاف ــام حض ــران و اس ــرف ای ش
اهــداف مقــدس نظــام، در جایــگاه مســؤولیت هــای مختلــف حــوزه 
هــای بهداشــتی درمانــی، آموزشــی و اجرایــی دانشــگاهی و وزارتــی 

منشــأ خدمــات ارزنــده بســیاری شــد .
ایشــان پــس از اتمــام مقطع کارشناســي علــوم آزمایشگاهي)دانشــگاه 
شــهید بهشــتی( و ســپس کارشناســي ارشــد رشــته باکتــري شناســي 
ــب  ــه قری ــال 1368 ک ــدرس در س ــت م ــگاه تربی ــکي از دانش پزش
ــد )آن  ــود کار کردن ــه پژوهشــی خ ــان نام ــر روي پای ــه 2 ســال ب ب
دوره در انســتیتو پاســتور مســئولیت داشــتند(، بــراي ادامــه تحصیــل 
ــان انگلیــس در تهــران ســفارت  ــه آن زم ــازم انگلیــس شــد. البت ع
نداشــت ولــذا ناچــار بــه هنــد رفــت و پــس از اخــذ ویــزا و حضــور 
ــه  ــاز ب ــون آغ ــاوث همپت ــرال  - س ــتان جن ــس. در بیمارس در انگلی
تحصیــل نمــود ، در 5 ماهــه اول اشــتغال در مقطــع Ph.D در 
ــه  ــق ب ــتان، موف ــن بیمارس ــي ای ــوژي ملکول ــان میکروبیول دپارتم

شناســائی دو عامــل باکتریایــي ایجــاد کننــده بیمــار الیــم شــد کــه 
ــل  ــه دلی ــه ب ــود. در ادام ــده ب ــف نش ــا کش ــان در بریتانی ــا آن زم ت
ــی  ــور اروپای ــد کش ــه چن ــویق، ب ــرای تش ــده و ب ــف ارزن ــن کش ای
ــوق  ــع ف ــدن مقط ــپس گذران ــاالت و س ــه مق ــراي ارائ ــکا  ب و آمری
ــا او را  ــد ه ــور بع ــن ط ــد. همی ــزام ش ــری )Post Doc( اع دکت
ــجویان  ــه دانش ــس ب ــر تدری ــه در ام ــد ک ــي کردن ــه NHS معرف ب
پزشــکی همــکاری نمــوده و نیــز بــه عنــوان مســؤولیت یــک بخــش 
ــل  ــی دوره تحصی ــا ط ــان ب ــی را همزم ــاره وقت ــخیصی کار پ تش

ــت. بعهــده گرف
ــه  ــروری ب ــر س ــم، دکت ــت نه ــروع کار دول ــا ش ــز 1384 ب در پایی
ــای  ــؤولیت ه ــول مس ــرای قب ــود ب ــتان خ ــی از دوس ــرار برخ اص
)بعضــا غیــر مرتبــط( بــه ریاســت جمهــوری معرفــی مــی شــود تــا 
ــژاد،  ــر احمــدی ن ــت اول دکت ــن کار دول ــای آغازی ــاه ه اینکــه درم
ــت  ــت بهداش ــر وق ــي - وزی ــری لنکران ــران باق ــوی دکترکام از س
،درمــان و آمــوزش پزشــکی و دکتــر زاهــدي - وزیــر وقــت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری- همزمــان از ایشــان بــراي تصــدي مســؤولیت 
ــی  ــوت م ــوم پزشــکي زنجــان و دانشــگاه زنجــان دع دانشــگاه عل
شــود. درنیمــه اول اســفند 1384 ایشــان بصــورت ناشــناس حداقــل 
ــوم پزشــکي و بیمارســتان هــاي مرکــز  ــه از دانشــگاه عل ســه مرتب
ــبتا  ــد نس ــد و رص ــان بازدی ــگاه زنج ــور دانش ــن ط ــتان و همی اس
ــوزش  ــی و آم ــوزش عال ــوزه آم ــت ح ــه وضعی ــبت ب ــی نس کامل
پزشــکی اســتان و نیــز نمــای عمومــی ســامت اســتان بــه عمــل 
ــت  ــان از وزارت بهداش ــت ایش ــاي مأموری ــًا تقاض ــی آورد. نهایت م
درمــان و آمــوزش پزشــکی  بــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
صــورت گرفتــه وبــا پــی نوشــت فرمانــده محتــرم وقــت کل ســپاه- 
ســردار ســید یحیــی صفــوي- تحــت عنــوان« صرفــًا جهــت تصــدي 
ــان  ــت ایش ــا ماموری ــان ب ــکي زنج ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ریاس
ــرار  ــا ق ــان ب ــی ایش ــر از زندگ ــی دیگ ــود« دوران ــی ش ــت م موافق
گرفتــن در راس هــرم مدیریتــی حــوزه ســامت و آمــوزش پزشــکی 

ــم مــی خــورد. اســتان رق
متنــی کــه در ادامــه مــی آیــد مصاحبــه خبرگــزاری وب دا بــا ایــن 
رئیــس پــرکار، متعهــد و بــی تکلــف دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان 
و قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در اســتان 
زنجــان اســت در خصــوص ســال هــای همــت، حماســه و عشــق 
ــی  ــی و درس گرفتن ــیار خواندن ــم بس ــکات و مفاهی ــاوی ن ــه ح ک

اســت. بــا هــم مــی خوانیــم:
ــان  ــه پای ــه ب ــون ک ــر ســروری ، اکن ــای دکت وب دا: آق
ــوم  ایــن مقطــع از دوره تصــدی ریاســت دانشــگاه عل
پزشــکی زنجــان رســیده ایــم، چــه تصویــر کلــی و چــه 
احساســی از ایــن 7/5 ســال تــالش مســتمر و شــبانه 

روزی داریــد؟
ــه  ــد ، غــرور و افتخــار از اینکــه ب احســاس شــکر گــذاری از خداون
ــن  ــران اســامی و موط ــای ای ــرای اعت ــی را ب ــودم قدم ــهم خ س
خــودم برداشــتم، باالخــره مــن اولیــن رئیــس دانشــگاه بومــی  ایــن 
ــول  ــی و مقب ــوده ام. انشــاء ا... مرضــای درگاه حــق تعال دانشــگاه ب

هــم اســتانی هــای ارزشــمندم قــرار گرفتــه باشــد.
ــر  ــراد فک ــی از اف ــاز کار خیل ــر در آغ ــای دکت وب دا: آق
ــتید-  ــك نیس ــون پزش ــی چ ــه جنابعال ــد ک ــی کردن م
البتــه پیراپزشــك هســتید ، در اداره امــور و تدبیــر 
ــد  ــکل خواهی ــان مش ــش درم ــاً در بخ ــا مخصوص کاره

ــود؟ ــه ب ــا اینگون ــت. آی داش
ــور  ــکی و اداره ام ــی پزش ــات تخصص ــن اطاع ــی بی ــًا ارتباط اساس
ــه در  ــرا ک ــدارد چ ــود ن ــکی وج ــوم  پزش ــع عل ــگاه جام ــک دانش ی
باالتریــن ســطوح دانشــگاهی دنیــا کــه رشــته هــای علــوم پزشــکی 
ــک  ــا ی ــک فیزیکــدان ی ــًا ی ــوط اســت مث ــر پزشــکی مخل ــا غی ب
شمیســت، رئیــس دانشــگاه اســت بــه CV  روســای 100 دانشــگاه 
برتــر جهــان مراجعــه کنیــد. مضافــًا اینکــه کارنامــه ایــن 7/5 ســال  
ــک  ــای پزش ــتر، روس ــه بیش ــته ک ــای گذش ــا دوره ه ــه ب در مقایس
عهــده دار امــور بودنــد، گویــای همــه چیــز اســت. ضمنــا اینجانــب 
قبــل از آمــدن بــه زنجــان ســابقه مســؤولیت هــای اداره مجموعــه 
ــدس  ــاع مق ــای دف ــال ه ــم را در س ــاس و مه ــی حس ــای درمان ه
ــتی  ــتم بهداش ــان کار در سیس ــل و همزم ــتم، تحصی ــد را داش و بع
 Southampton  )General Hospital( ــی انگلیــس درمان
را حداقــل 5 ســال تجربــه نمــوده ام. بــا وزارت بهداشــت و درمــان، 
از دهــه 70 تــا کنــون ارتباطــات کاری و علمــی داشــته ام. در نتیجــه 
بــه درمــان، الزامــات و اولویــت هــای آن اشــراف کافــی داشــتم کــه 
ــری در  ــن براب ــاء چندی ــم و ارتق ــتاوردهای عظی ــل آن، دس ماحص
عرصــه هــای مختلــف درمانــی اســتان در ایــن مــدت کوتــاه اســت.

وب دا: بعنــوان ســوال ســوم، چــه عواملــی را در 
موفقیــت هــای ایــن دوره طالئــی 7/5 ســاله دانشــگاه 

ــد؟ ــی دانی ــر م موث
ــد متعــال، دعــای خیــر مــردم شــریف و حســینی  ــه خداون تــوکل ب
ــه  ــوان و ارزشــی، برنام ــای بســیجی، ج ــه نیروه ــاد ب ــتان، اعتم اس
ــی،  ــت زمان ــم و الوی ــر و تقوی ــاس تدبی ــر اس ــل ب ــتن و عم داش
ــواده ام  و بویــژه توجــه خــاص  ــه خان ــه و متعهدان همراهــی صبوران
ــی(کل  ــابق و فعل ــرم )س ــان محت ــژه فرمانده ــت وی ــن، عنای خیری
ــمندمان  ــیار ارزش ــرادران بس ــامی ب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ســردار رحیــم صفــوی و ســردار عزیــز جعفــری، عنایــت ویــژه ســه  
وزیــر خــدوم  وزارت متبــوع )جنــاب آقــای دکتــر باقــری لنکرانــی، 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــتجردی و جن ــد دس ــر وحی ــم دکت ــرکار خان س

اشــاره: مصاحبــه بــا رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان در مــورد خاطــرات و مخاطــرات  
7/5 ســال تصــدی ریاســت یکــی از دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور از دو جهــت  خواندنی 
و شــایان توجــه اســت. نخســت  آنکــه ببینیــم مســیر توســعه ای دانشــگاهی کــه در مــدت زمــان 
کوتاهــی توانســت بیشــترین گام هــای توســعه را در ســطح کشــور برداشــته و نهایتــاً در ابتــدای 
ــوده و کدامیــن اکســیر عشــق ایــن  ــه ب ــد، چگون ــه تیــپ 1 کشــوری ارتقــاء یاب ســال 1392 ب
خــاک را بــه هنــر کیمیــا نمــوده اســت. دوم آنکــه، گفتگــوی خالــص و بــی پیرایــه بــا مــردی کــه 
بــه نرمــی نســیم آمــد ، بــه غــرش توفــان پیــش رفــت ، بــه قــوام کــوه ایســتاد و بــه لطافــت 
بــاران در انــدک زمانــی در دل هــای تمامــی همکارانــش از هــر رده ای بــرای خــود جایــگاه ویــژه 
ای بــاز کــرد، بــی تردیــد حــاوی نــکات جالــب و آموزنــده ای خواهــد بــود از ویژگــی هــای فــوق 

کــه در کمتــر فــردی در یکجــا جمــع مــی شــود .
ــر  ــای دکت ــه آق ــی نام ــر زندگ ــت ب ــم داش ــاه خواهی ــروری کوت ــه، م ــن مصاحب ــش آغازی در بخ
ــان  ــکی زنج ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــوژی مولکول ــیار میکروبیول ــی دانش ــروری زنجان ــم س رحی
ــش و  ــپس پرس ــان و س ــکی زنج ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــج( و رئی ــه ا... )ع ــگاه بقی و دانش

ــد. ــد ش ــم خواه ــت، تقدی ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــه از ایش ــخ هایی ک پاس

این فصل را بامن بخوان

اخذ مجوز دوره فوق تخصص برای اولین بار در تاریخ استان زنجان در رشته غدد درون ریز و متابولیسم بالغین توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان را به مردم شریف استان تبریک می گوییم.



ــی  ــرم  ســابق و فعل ــدگان محت ــرد( و مســاعدت نماین ــت منف طریق
ــات اعظــام واعظــی و خاتمــی،  ــه در اســتان حضــرات آی ــی فقی ول
دو اســتاندار خــدوم ســابق و فعلــی  اســتان )جنــاب آقــای مهنــدس 
نــوذری وجنــاب آقــای دکتــر رئوفــی نــژاد( در طــول خدمــت دولــت 
ــان  ــاز، آقای ــگاه از آغ ــدر دانش ــای گرانق ــم. رؤس ــم و ده ــای نه ه
دکتــرزارع ، دکتــر صادقــی پــور، دکتــر زینالــو، دکتــر پــور حســینی، 
دکتــر شــریفی، دکترخانــی، مســؤولین محتــرم دفتــر نهــاد نمایندگــی  
مقــام معظــم رهبــری  در دانشــگاه از ســال هــای گذشــته تــا کنــون، 
اعضــای زحمتکــش و خــدوم  هیــأت رئیســه از ســال 85  )اعــم از 
ســابقین وحاضریــن( آقایــان  دکتــر دیــن محمــدی، دکتــر صفــوی، 
دکتــر موســائی فــرد ،  دکتــر مهراســبی ، دکتــر آیــت اللهــی، آقــای 
حســنی ، دکتــر فیضــی، دکتــر ســعادتی، دکتــر شــروین بــدو، دکتــر 
ــر  ــی،  دکت ــر جلیل ــرزام ، دکت ــر ف ــر انصــاری ، دکت مجتهــدی، دکت
شــغلی ،  دکتــر بیگلــری، دکتــر حمیــدی، دکتــر اســکندری،  دکتــر 

حســنی و آقــای رحمانــی.
ــاده  ــی، س ــارز جنابعال ــای ب ــی ه ــی از ویژگ وب دا: یک
زیســتی و تعامــل و ارتبــاط صمیمانــه بــا تمامــی 
ــه  ــود. چگون ــی ب ــای اجرائ ــه رده ه ــکاران در کلی هم
توانســتید بیــن یــك مدیــر منضبــط و مقیــد بــه نظــم و 
یــك انســان صمیمــی و عاطفــی آشــتی برقــرار کنیــد؟

ــر  ــیره پیامب ــر س ــدارد. اگ ــود ن ــی وج ــن دو تعارض ــن ای ــواًل بی اص
ــم، ایــن جمــع  گرامــی اســام و ائمــه معصومیــن )ع( را مــرور کنی
ــن الگــوی  ــم. باالتری ــًا مشــاهده مــی کنی ــن دو ویژگــی را کام بی
ــت.  ــوده اس ــوم )ع( ب ــارده معص ــی چه ــیوه ، زندگ ــن ش ــن در ای م
ــون  ــا، چ ــا کاغذه ــد ت ــت کن ــا حکوم ــر دل ه ــر ب ــک مدی ــد ی بای
ــا جــان و دل  ــول داشــته باشــند، ب ــر را قب ــدر مجموعــه مدی هــر ق
او را همراهــی مــی کنند.تومــاس بــراس مــی گویــد: میــان انســان 
ــت. در  ــول اس ــم آن ق ــود دارد و اس ــی وج ــته باریک ــرافت رش و ش
تمــام ایــن مــدت ســعی کــردم قولــی ندهــم کــه قــادر بــه انجــام 
آن نباشــم. میشــل دومونتــی میگویــد: نخســتین نشــانه فســاد تــرک 
صداقــت اســت. بــه اعتبــار، رب ادخلنــی مدخــل صــدق و اخرجنــی 
مخــرج صــدق و اجعلنــی مــن لدنــک ســلطانا نصیــرا، ســعی کــردم 

ــم صــادق باشــم. ــا همــه همکاران ب
ــیوه کار  ــن ش ــا ای ــی ب ــواده جنابعال ــا خان وب دا: آی
فشــرده و تقریبــاً 24 ســاعته مشــکلی نداشــتند؟

از اول انقــاب کــه علیرغــم پذیــرش دانشــگاه یوتــا آمریــکا و آمــاده 
بــودن همــه چیــز،  راهــی ســنگر دفــاع از تمامیــت انقابمــان  شــدم  
کمتــر مجــال در خدمــت خانــواده بــودن را داشــتم مثــا در جنــگ 
ــال  ــل س ــار تحوی ــت، چه ــرم اس ــه در خاط ــا ک ــا آنج ــی ت تحمیل
ــا  ــت ی ــا در مأموری ــده را ی ــودم و باقیمان ــواده نب ــار خان ــو را در کن ن
درگیــر مســؤولیتی بــودم کــه نمــی دانــم چگونــه گذشــت کــه ایــن 
ــذا  ــم، فل ــی دان ــر از خــودم م ــه شــناس ت ــواده وظیف ــار خان را از ایث
ــای  ــم ســختی ه ــن علیرغ ــرایط کار م ــا ش ــًا ب ــن کام ــواده م خان
ــه  ــا دارد صمیمان ــه ج ــرم ک ــژه همس ــتند بوی ــی داش ــیار همراه بس
ــن مــدت کــه  ــدان گرانقــدرم در تمــام ای از زحمــات ایشــان و فرزن
ــم،  ــا کن ــدری مناســبی برایشــان ایف نتوانســتم نقــش همســری و پ
ــروزی  ــر و به ــزای خی ــال ج ــد متع ــم و از خداون ــی نمای ــدر دان ق

ــدم. برایشــان آرزومن
وب دا: دوران دانشجویی شما چگونه گذشت؟

یکــي از دوســتان در ترجمــه حــال مامــی گفــت،  نســل مــا 
کســانی هســتند کــه  از جوانــي بــه پیــري رســیدیم، چــرا کــه بــه 
محــض ورود بــه دانشــگاه در ســال 56، انقــاب اســامیمان بقــوع 
ــد،  ــه واســطه اینکــه گــروه هــای معان پیوست)ســال57( در ادامــه ب
ــان  ــي خودش ــتیک جنگ ــازماندهی و لجس ــاق س ــا را ات ــگاه ه دانش
ــه،  ــال 59( و در ادام ــي شد)س ــاب فرهنگ ــد، انق ــرار داده بودن ق
ــی راه و  ــه، ط ــتکبار و در ادام ــاي اس ــه ه ــی و توطئ ــگ تحمیل جن
ــه دارد. ــروز ادام ــه ام ــا ب ــه  ت ــره ک ــر مخاط مســؤولیتهای بعضــا پ

 قبــل از اعــام انقــاب فرهنگــي و تعطیلــي دانشــگاه هــا درگیــري 
زیــادي بــا گروهــک هــای موجــود در دانشگاه)دانشــکده پیراپزشــکی 
شــهید بهشــتی( داشــتیم. بــا اوج گرفتــن ایــن قضایــا، یــادم اســت 
ــاده  ــي را آم ــردم، پاکاردهای ــردن م ــاس ک ــوان و حس ــراي فراخ ب
ــاب  ــروع انق ــل از ش ــه قب ــک هفت ــدود ی ــه )ح ــم و جمع کردی

فرهنگــي( بــه نمــاز جمعــه تهــران رفتیم)کــه آن زمــان نــرده هــاي 
ــتم واز  ــاکارد را برداش ــک پ ــم ی ــن ه ــت( م ــو را نداش ــف جل ردی
میــان صــف نمازگــزاران تــا زیــر جایــگاه کــه مقــام معظــم رهبــري 
ــه  ــردم ب ــره م ــم، باخ ــد رفت ــي فرمودن ــراد م ــاي او را ای ــه ه خطب
ــه در دانشــگاه  ــاي توطئ ــه ه ــدا الن ــه لطــف خ ــد و ب ــک آمدن کم
هــا برچیــده شــد. بــا شــروع انقــاب فرهنگــي و تعطیلــی دانشــگاه 
ــري  ــکده افس ــي در دانش ــي نظام ــرده آموزش ــک دوره فش ــا،  ی ه
ــدود 4  ــدم. ح ــزام ش ــوب اع ــه جن ــه منطق ــدم و ب ــش را گذران ارت
ــی و در  ــت الل ــلیمان و دش ــجد س ــذه، مس ــرداد 59 در ای ــاه از خ م
ــک دوره  ــار ی ــاري افتخ ــت بختی ــایري بازف ــق عش ــت مناط نهای
ــاده  ــه ج ــم )ک ــیرین یافت ــت ش ــی نهای ــیار ســخت و ب ــت بس خدم
ــه آنجــا  ــا را ب ــر شــرکت نفــت م ــی کوپت ــا هل شوســه نداشــت و ب
بردنــد(.  بــا شــروع جنــگ بــه قصــد دفــاع از تمامیــت انقابمــان بــه 
ســپاه رفتــم. مســؤولیت هــای مختلــف داشــته و در چندیــن عملیــات 
شــرکت کــردم و در نهایــت در عملیــات مقدماتــی طریــق القــدس در 
منطقــه سوســنگرد در هنــگام نمــاز مجــروح و بــرای ادامــه درمــان 
ــه  ــت ، در ادام ــز گذش ــع نی ــن مقط ــدم و ای ــل ش ــران منتق ــه ته ب
ــان و  ــت و درم ــاي بهداش ــوزه ه ــی در ح ــاي مختلف ــؤولیت ه مس
ــته ام.  ــروز داش ــه ام ــا ب ــپاه و وزارت بهداشــت ت ــی س ــوزش عال آم
در دفــاع مقــدس محضــر بســیاری از بزرگــواران را درک کــردم ولــی 
ــه در  ــن اینک ــرای م ــدس ب ــاع مق ــاط عطــف دوران دف ــی از نق یک
خدمــت وجــود ارزشــمند آســمانی بنــام شــهید حســن باقــری بــودم. 
ــه  ــه تجســم عشــق ب ــد ک ــی توانمن ــت خاضــع ول ــه قای انســانی ب
ــای  ــی ه ــازماندهی و طراح ــود. س ــینی ب ــرخ حس ــت و راه س والی
بــی نظیــر در عملیــات هــای جبهــه هــای جنــوب و غــرب کشــور، 
بواســطه روح بلنــد و ذهــن جــوال او، تحیــر فرماندهــان کهنــه کار 
ــود کــه  ــود وهمــو ب ــر انگیختــه ب و استراتژیســت هــای جنــگ را ب
نقــش بســیار موثــر در پیــروزی عملیــات هــای مهــم مختلــف بویــژه 
عملیــات فرامــوش نشــدنی بیــت المقــدس و فتوحــات متعاقــب آن 

حتــی بعــد از شــهادت خــود را محقــق کــرد.
وب دا: چــه مشــکالت عمــده ای را بــر ســر راه خودتان 
در مســیر توســعه پرشــتاب دانشــگاه احســاس کردیــد 

و چگونــه بــا ایــن مشــکالت مبــارزه نمودیــد؟
ــا ،  ــته ه ــده از گذش ــا مان ــه ج ــن ب ــی مزم ــکات فرهنگ - مش
ــی  ــؤولیت  در برخ ــاس  مس ــدم احس ــی و ع ــی، تنبل ــر فرافکن نظی

از همــکاران
ــر  ــه نظ ــه ب ــوق ک ــا ف ــام م ــه مق ــده اي ب ــي ع ــرام افراط - احت
تصنعــي مــي آیــد و آفــت اســت و ســرآغازی بــر شــیوع تفکــر نفــاق.
- مشــکات  مالــی و اعتبــاری کــه تقریبــا در مــورد تمامــی 

داشــت  وجــود  پروژه هــا 
- عــدم خــود بــاوری تعــدادی از مدیــران میانــی )کــه یــک ریشــه 

تاریخــی دارد(
- عــدم پیگیــری امــور تــا حصــول نتیجــه از جانــب برخــی 

ازهمکاران)منــه نــه و ســنه نــه مصطلــح در زنجــان(
ــا  ــب ب ــانی مناس ــروی انس ــی و نی ــاختهای فیزیک ــر س ــدم زی - ع

ــوارد ــیاری از م ــزه در بس انگی
- هــرم هیــأت علمــی دانشــگاه کــه نیــاز بــه رســیدگی اضطــراری 

و ترمیــم داشــت
ــدازی  ــزام راه ان ــه ال ــتاد ک ــه اس ــی در مرتب ــأت علم ــدان هی - فق

ــود ــزه ب ــأت ممی هی
- فقدان هیأت ممیزه مستقل

- ضعــف مفــرط جایــگاه درمان،آموزشــی و پژوهشــی و رتبــه 
ــور  ــا در کش ــگاه ه ــای دانش ــه انته ــک ب نزدی

ــدی  ــود کالب ــای موج ــت ه ــا ظرفی ــتان ب ــاز اس ــدم تناســب نی - ع
ــی  ــروی تخصص ــی و نی ــتی درمان بهداش

ــم  ــی و ک ــی و ارزش ــول اخاق ــت  اص ــام در حاکمی ــدم اهتم - ع
ــره وری ــه به ــی ب توجه

ــت  ــه جه ــی )ب ــای کیف ــذب نیروه ــه  ج ــدی ب ــه ج ــدم توج - ع
ــا( ــه ای نیروه ــذب  رابط ــی  وج ــی عدالت ــت  از ب ممانع

ــر  ــای معتب ــگاه ه ــا دانش ــگاه ب ــف دانش ــی ضعی ــات علم -  ارتباط
ــور ــارج  کش ــگاهی خ ــی  دانش ــز علم ــی و مراک داخل

ــت   ــر وضعی ــا نظی ــل آنه ــرای کام ــدم اج ــا ع ــط ی ــدان ضواب -  فق

نقــل و انتقــاالت دانشــگاه،  ترفیــع پایــه هیــأت علمــی،  تشــویقات، 
ــند  ــدان س ــان .فق ــل کارکن ــه تحصی ــی و ادام ــنجی آموزش ــاز س نی
مالکیــت دانشــگاه بــرای قریــب هفتــاد درصــد امــاک و مســتغات 

و بســیاری دیگــر.
ــدا و  ــه خ ــوکل ب ــا ت ــود ب ــارزه و حــل مشــکات موج ــا راه مب و ام
ــه  ــن نقشــه راه، توجــه جــدی ب تــاش در کســب رضــای او، تدوی
ــا  ــی ب ــک و همراه ــلوک، کم ــن س ــر ، حس ــان، تدبی ــت زم اولوی
همــکاران و مســاعدت جــدی در پیشــرفت آنهــا، التــزام و عمــل بــه 
قانــون، عــدم ورود بــه حاشــیه هایــی کــه اســتان را ســال هــا عقــب 
نــگاه داشــته اســت، اســتفاده از نیروهــای کاردان و بــا انگیــزه، تعامل 
قــوی  بــا محیــط اعــم از اســتانی و کشــوری، اســتفاده هوشــمندانه 
از ظرفیــت هــای موجــود، الگــو بــرداری از تجــارب موفــق دانشــگاه 
هــای برتــر ، پیگیــری خســتگی ناپذیــر اهــداف دانشــگاه علیرغــم 
ــا،  ــات ســهمگین و عــدم همراهــی ه ــا مایم ــا، ن ــی ه ــی انصاف ب

میســر بــوده اســت.
وب دا: جنابعالــی بــه رعایــت شــئون فرهنگــی - 
اســالمی توســط کارکنــان در محیــط کار و به جــا آوردن 
فرایــض و برگــزاری مراســم مذهبــی در مناســبت هــا 
بــا شــکوه هــر چــه تمــام تــر و در یــك کلمــه بــه یــك 
ــی  ــاد عمیق ــل اعتق ــد در عم ــد و متعه ــلمان معتق مس
داریــد کــه در گفتــه هــا و عملکردهایتــان کامــاًل آشــکار 
ــورد و اینکــه  ــن م ــی در ای ــد اندک ــی توانی اســت.آیا م
ــی  ــی عمل ــا مش ــی ب ــه ارتباط ــار چ ــدار و رفت ــن پن ای
ــح  ــت ، توضی ــور داش ــر ام ــت و تدبی ــما در مدیری ش

ــد؟ دهی
اصــواًل خــط مشــی عملــی یــک مدیــر تابــع اعتقــادات اوســت. اگــر 
ــگ  ــا فرهن ــود را ب ــاط خ ــد ارتب ــیعه بتوان ــلمان ش ــر مس ــک مدی ی
ــی  ــای دین ــوزه ه ــد، آم ــت نمای ــدی تقوی ــاب محم ــی اســام ن غن
ــیرها  ــن مس ــوی بهتری ــه س ــزال او را ب ــد الی ــه خداون ــوکل ب ــا ت ب
ــک  ــرای ی ــی ب ــن در زندگ ــی دی ــان کل ــد. جری ــی کنن ــری م راهب

ــت. ــی کار اس ــه اصل ــل الزم ــم و عام ــلمان آگاه، عال مس
در اولیــن روزهــای حضــور در ســتاد دانشــگاه، بــرای نمــاز جماعــت 
بــه محــل اقامــه ایــن فریضــه آســمانی در زیــر زمیــن ســتاد رفتــم. 
در کنــار نمازخانــه یــک قهــوه خانــه کوچــک بــود بــا انــواع خوردنــی 
ــود! .  ــال ب ــت اداری فع ــام وق ــا تم ــه تقریب ــرد ک ــرم و س ــای گ ه
ــی  ــک ردیف ــا ی ــرده از قســمت تقربی ــک پ ــا ی ــه کوچــک ب نمازخان
خواهــران جــدا مــی شــد. جالــب اینکــه در هــر وعــده نمــاز حداکثــر 
ــام جماعــت اقامــه  ــزرگ مرکــزی پشــت ام ــن ســتاد ب ــر از ای 3 نف
ــاز  ــه نم ــتاد اقام ــروزه س ــدا ام ــه لطــف خ ــد. ب ــی کردن جماعــت م
دانشــگاه جــزء فعالتریــن واحــد هاســت. گذشــته از افزایــش فضــای 
ــه(،  ــوه خان ــا حــذف قه ــازی بخــش خواهران)ب ــدا س فیزیکــی و ج
ــش از  ــرای شــرکت بی ــی و مناســب پذی ــا، روحان ــط زیب ــک محی ی
100 نمازگــزار همــراه بــا برگــزاری وزیــن و در خــور مناســبت هایــی 
ماننــد اعیــاد و مجالــس ســوگواری ، قرائــت جمعــی قرآن،مســابقات 
ــاعت 7  ــورا س ــارت عاش ــه زی ــی وقف ــزاری ب ــز. برگ ــدای جوائ و اه
صبــح هــر دوشــنبه قبــل از تشــکیل هیــات رئیســه دانشــگاه فراهــم 

شــده اســت.
وب دا: در یــك جمــع بنــدی کلــی ، چــه تفاوتــی را بیــن 
ــه  ــن 1385 ک ــگاه 15 فروردی ــروز و دانش دانشــگاه ام
ــی  ــد، م ــپرده ش ــی س ــتان جنابعال ــه دس ــد ب ــن کلی ای

بینیــد؟
بــا تمــام احترامــی کــه بــه تمامــی رؤســای دانشــگاه قبــل از خــودم 
قائــل هســتم و تشــکر از زحمــات آن بزگــواران، نمایــه هــای توســعه 
ای دانشــگاه در هنــگام تحویــل آن بــه اینجانــب وضعیــت نامناســبی 
ــا  ــی ، آموزشــی ، پژوهشــی و هــم ت ــه لحــاظ درمان داشــت. هــم ب
حــدودی بهداشــتی . بــه روایــت آمــار و ارقــام ودســتاوردهای عینــی، 
امــروزه در کلیــه شــاخص هــای توســعه ای دانشــگاه رشــد چندیــن 
ــاب  ــل در کت ــه تفضی ــوارد ب ــن م ــه ای ــاده ک ــاق افت ــری اتف براب

عملکــرد دانشــگاه در طــی ایــن ســال هــا منتشــر شــده اســت.
ــدت 7/5  ــن م ــان در ای ــرد خودت ــا از عملک وب دا: آی

ــتید؟ ــی هس ــال راض س
شــاید یکــی از عنایــات الهــی توفیــق انتقــال ایــن پیــام بــه 

اخذ مجوز دوره فوق تخصص برای اولین بار در تاریخ استان زنجان در رشته غدد درون ریز و متابولیسم بالغین توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان را به مردم شریف استان تبریک می گوییم.
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ویژه نامه هفته دولت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان

همکارانــم بــود کــه:
»یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا آِمُنــو ا« یعنــی »تــو کــه خــوب هســتي، خــوب تر 
شــو..« یــا )بــه تعبیــر بنــده(  هیچوقــت در خلــق خوبــی هــا نبایــد توقف 

داشت.
از ایــن نظــر کــه احســاس مــی کنــم خــودم و تمامــی همــکاران بــا وفــا 
و متعهــدم تمامــی تــوان خــود را بــه کار بســتیم، خداونــد را شــاکرم. امــا 
از ایــن نظــر کــه دیــن بیشــتری را نســبت بــه نظــام اســامی ، مــردم 
شــریف اســتان و زادگاه خــودم احســاس می کــردم، امیــدوارم کــه ایــن 
کمتریــن قــدم،  مرضــی رضــای خداونــد متعــال و مــردم شــریف اســتان 
زنجــان واقــع شــود. انشــاء ا... قضــاوت واقعــی را هــم اســتانی های عزیــز 

ــد فرمود. خواهن
وب دا: ایثارگــران چــه نقــش و جایگاهی در پیشــرفت های 

دانشــگاه داشــته اند؟
یکــی از افتخــارات مــا ایــن اســت کــه باالتــر از کلیــه دســتگاه هــای 
ــگاه از  ــن دانش ــنل ای ــم پرس ــک ده ــدود ی ــی ح ــتان، یعن ــی اس اجرای
خانــواده معظــم شــهدا، جانبــازان ، آزادگان و ایثارگــران  تشــکیل گردیــده 
اســت  کــه قریــب بــه دو ســوم ایــن عزیــزان در خــال 7 ســال اخیــر 
جــذب شــده انــد. در مقایســه بــا واحدهــای دیگــر، بیشــترین تعــداد ایــن 
ــده  ــادگاران ارزن ــد.  حضــور ی بزرگــواران در حــوزه ریاســت اشــتغال دارن
ــه یمــن  شــهدا،  باعــث برکــت ایــن دانشــگاه شــده اســت و انشــا ا.. ب
نظــر لطــف شــهدا و نقــش بــی بدیــل و حرکــت بســیجی وار  ایثارگــران  
در ارتقــاء دانشــگاه و بــه ثمــر نشســتن پــروژه هــای دانشــگاه ســتودنی و 

فرامــوش ناشــدنی اســت.
ــخ و  ــای تل ــا روزه ــت ب ــال خدم ــول 7/5 س وب دا: در ط
شــیرین زیــادی مواجــه بودیــد. قــدری توضیــح می دهیــد. 
ــا  ــه ب ــود ک ــان ب ــیدن کارهایم ــه رس ــه نتیج ــان ب ــیرین، زم دوران ش
رضایتمنــدی مــردم، احســاس ادای دیــن، غــرور و افتخــار همکارانمــان  و 
انشــاءا.. رضایــت الهــی همــراه بــود که بنظــرم در ســواالت قبلــی توضیح 

داده شــد.
مــن توفیــق درک دوره حضــور پــر ثمــر و مملــو از نعمت خیریــن فقیدي 
چــون مرحــوم حــاج احمــد مهــدوي و همینطــور درک انســان هــای آزاده 
خیــر چــون مرحــوم حــاج حســن نجفــی را نداشــتم ولــی در اولیــن ســال 
حضــورم در دانشــگاه، بــا نهایــت انــدوه و بــا افتخــار زیــر تابــوت مرحــوم 
ــا احتــرام  ــاال ب حــاج حســن نجفــي را گرفتیــم و آن مرحــوم در مــزار ب
تدفیــن  شــدند و بعدهــا در هرمناســبت مهمــی از ایــن مجاهدیــن بزگوار 
مالــی یــاد نمــوده ام. در ادامــه دکتــر نظــام بنگــش را از دســت دادیــم، 
معــاون بهداشــتي اســبق دانشــگاه دکتــر نظــر نیــا، اســتاد محجبــه و پــر 
تــاش دانشــکده پرســتاري شــادروان خانــم رشــیدي، رئیــس زحمتکش 

و بــي تکلــف شــبکه بهداشــت ماهنشــان دکتــر فضلــي، عضــو همــکار 
هیــات امنــای دانشــگاه حضــرت آیــت ا.. دکتــر عمیــد زنجانــی، بهــورز 
شــبکه بهداشــت ابهــر ســرکار خانم شــقاقی و نیــز پــرواز ســبکبال فرزند 
دلبنــد همــکار عزیــزم دکتــر حســن زاده ماکویــی بــود کــه همگــی مــرا 
ــی مقــدم و مراســم  ــد. رحلــت مرحــوم حــاج رجبعل ــر کردن ــی متأث خیل
گرامیداشــتی کــه بــا حضــور حضــرت آیــت ا.. ســید محمــد حســینی و 
جمــع کثیــر خیریــن و مــردم قــدر شــناس زنجــان و بــا حضــور مهنــدس 
مقــدم فرزنــد ارزنــده آن مرحــوم )کــه بحــق پــا در گام جــای پــدر نهادند( 
در محــل مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی روزبــه بســیار شــکوهمند و 
عبــرت آمــوز بــود. رحلــت مرجــع عالیقدر حضــرت آیــت ا.. العظمی ســید 
عزالدیــن حســینی و مراســمی کــه در فضایــی آکنــده از انــدوه و حــزن 
توســط مــردم زنجــان و مشــهد بــا شــکوه زیــاد برگــزار شــد.  درگذشــت 
ناگهانــی بــرادر زاده عزیــزم و نیــز درگذشــت خالــه بزرگــوارم )کــه مــرا 
بــزرگ کــرده بــود و حــق مــادری بــر گــردن مــن داشــت( نیــز از اتفاقات 
ــروژه دانشــکده  ــر پ ــدس ناظ ــر، مهن ــن اواخ ــود. همی ــن دوره ب ــخ ای تل
دندانپزشــکی جــوان محجــوب و زحمتکــش مرحــوم  مهنــدس صیرفــی 
کــه در خــال کمتــر از یــک مــاه بــه خاطــر ســرطان خــون از میــان مــا 
رفــت. پزشــک پیشکســوت خــدوم مرحــوم دکتــر مجتهــدی نیــز از عالم 
فانــی رخــت بربســت. خداونــد همگــي آنهــا را مشــمول رحمــت واســعه 

خــودش قــرار دهــد.
خــدا عنایــت داشــت تقریبــاً در اکثــر مجالــس ترحیمــی کــه بــه واســطه 
ــن شــهرمان  ــا خیری ــي دانشــگاهمان ی ــواب جمع ــزي از اب ــدان عزی فق
برگــزار مــي گردیــد، حســب وظیفه شــرکت نمایــم و یــا بــه همکارانمان 
کــه بنــا بــه دالیلــی ناتــوان، زمیــن گیــر یــا دچــار بیمــاري صعــب العاج 
شــده بودنــد  بــا همراهــی دوســتانی چــون مدیرکل بهزیســتي یــا کمیته 
امــداد سرکشــی نمایــم. دیــدار بــا خانــواده هــای معظم شــهدا، جانبــازان ، 
آزادگان و ایثارگــران نیــز )بــا پیگیری مســئولین دفتــر که اکثــرا از یادگاران 
پــر افتخــار شــهیدان اســتانمان هســتند( به طــور مســتمر انجام می شــد. 
تمامــی لحظــات حضــورم  مملــو از خاطــرات خــوب و فرامــوش ناشــدنی 

ست. ا
ــان در  ــرای همکارانت ــی، ب ــخن پایان ــوان س وب دا: بعن
ــن  ــن مارات ــن 7/5 ســال در ای ــه در طــول ای دانشــگاه ک
نفــس گیــر بــا جنابعالــی همــراه بودنــد، چــه توصیــه ای 

ــد؟ داری
حرکــت هــای شــگرف توســعه ای دانشــگاه در ســال هــای اخیــر حاصل 
ــف  ــای مختل ــب در رده ه ــکاران اینجان ــادی از هم ــداد زی ــاش تع ت
ــی  چــه در ســتاد و چــه در  مدیریتــی ، کارشناســی، کارمنــدی و خدمات
محیــط بــوده اســت. بنابرایــن ایــن موفقیــت هــا را مدیــون تــک تــک 

بیــش از 8 هــزار نفــر پرســنل دانشــگاه در اقصــی نقــاط اســتان مــی دانم، 
از اســاتید مــا گرفتــه تــا بهــورزان زحمتکــش کــه در دور افتــاده تریــن  
نقــاط اســتان بــا صمیمیــت و تعهــد وصــف ناپذیــر  خدمــت مــی کننــد. 
بــا وجــود همگــی آنهــا افتخــار مــی کنــم و از خداونــد متعــال آرزوی دوام 

توفیــق، ســامتی و نیــک بختــی بــرای همگــی ایــن عزیــزان دارم.
ــرای مــواردی کــه برشــمردم  ــاه ب ــه فضــل الهــی در ایــن مــدت کوت ب
ــا نظــارت  و  راهــکار منطقــی، عملــی و تقویــم مــدار ارائــه  و همــراه ب
ــود  ــر در توســعه ســامت  اســتان بهب ممیــزی، اغلــب متغیرهــای موث
شــگرفی  یافــت، کــه ایمــان دارم همگــی آنهــا بواســطه لطــف خداونــد 

بدســت آمــد.
کاری کــه در ایــن مــدت محــدود در ایــن دانشــگاه بــه حکــم  وظیفــه 
و لطــف الهــی انجــام شــد، در پیشــگاه عظمــت مــردم انقابــی تاریــخ 
ســاز اســامی مــان خاصــه مردمــان حســینی دیــار غواصــان دریــا دل در 
حقیقــت »بــال ملخــی اســت که بــه درگاه ســلیمان بــرده ایــم « انشــا ا... 
مرضــی درگاه  الهــی باشــد و بــه برکــت نظــر لطــف موالیمــان مهــدی 

فاطمه)عــج( عاقبــت بخیــری، روزی جملگــی مــا گــردد.  

»زیباترین حکمت دوستی بیاد هم بودن است 
نه در کنار هم بودن«

زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند

زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی است

پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سالمی بکنیم

زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست

من دلم می خواهد، قدر این خاطره را، دریابیم...
)سهراب سپهری(

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار

ارتقاء ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی زنجان در عرصه های سالمت و آموزش پزشکی که مظهر آن تیپ یک کشوری است، هدیه خداوند بزرگ است به مردم والیتمدار استان شور و شعور حسینی

از راست به چپ: دکتر حسنی، دکتر حمیدی، دکتر 
بیگلری، دکتر بدو، دکتر سروری، دکتر جلیلی، دکتر دین 

محمدی، آقای حاج حمید حسنی، آقای رحمانی
)به ترتیب: مدیر حوزه ریاست و معاونان: غذا و دارو

تحقیقات و فن آوری، آموزش، 
      ریاست دانشگاه، درمان، بهداشت، توسعه مدیریت و منابع، 

مدیر روابط عمومی(



رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان :ارتقا دانشگاه به رده های 
زیر 1000بین المللی از برنامه های آینده دانشگاه است . 

به گزارش خبر نگار وب دا زنجان - مراسم گرامیداشت روز پزشک 
المللی  بین  همایشهای  سالن  92/6/3در  مورخه  یکشنبه  روز  شامگاه 
وزیر  مقام  قائم  و  دانشگاه  ریاست  سروری  دکتر  حضور  با  و  روزبه 
مغزو  جراحی  تخصص  فوق  طباطبائی  محمود  سید  ،دکتر  استان  در 
اعصاب وچهره ماندگارعرصه پزشکی کشور ،مهندس احمدی معاون 
پزشکان  و  ،مسئولین  مدیران  از  جمعی  و  استانداری  امنیتی  سیاسی، 
برگزار گردید. در این مراسم دکتر سروری ضمن قدردانی از تاشگران 
عرصه پزشکی یاد و نام در گذشتگان عرصه بهداشت و درمان استان را 
گرامی داشته و با ،با اشاره به نقش ارزنده ماندگار خیرین حضور آنها را 
در این عرصه امید بخش دانست و همچنین پیام وزیر بهداشت ودرمان 
ادامه گفت  در  دکتر سروری   . نمود  راقرائت  پزشک  روز  مناسبت  به 
ظرفیتهایی که امروز در دانشگاه علوم پزشکی زنجان به وجود آمده در 
حد قابل قبولی است و در بسیاری از بخشها این اقدامات رشد انفجاری 
داشته است .دکتر سروری با اشاره به پیشرفتهای اخیر دانشگاه علوم 
1مرکز  8دانشکده،  دانشگاه  در  حاضر  حال  در  افزود  زنجان  پزشکی 
متابولیک(و یک شعبه  ،بیماریهای  داروئی  )علوم  ،2پژو هشکده  رشد 
دانشجویان  گروه  اولین  ماه  بهمن  از  که  شده  اندازی  را  الملل  بین 
پدیرفته خواهند شد، 51رشته مقطع در دانشگاه ایجاد شده که در این 
زمینه نقطه شایان توجه اینکه 73% این رشته ها در حوزه تحصیات 
تکمیلی هستند وی بیس و پایه درمان را از طریق آموزش پزشکی و 
تحقیقات و فناوری برشمرده و گفت در این راستا تبدیل ایده به مصنوع 
و توجه به آموزش پزشکی و های تک از جمله الزامات ماست که در 
موضوع لیزر )بایو ،نانو و مهندسی بافت(از جمله دانشگاههای مطرح 
کشوری  برد  آزمونهای  در  .قبولی  شویم  می  محسوب  کشور  مهم  و 
،آزمون جامع علوم پایه و نیز از جمله اقدامات قابل چشمگیر معرفی 

7نانو داروبه دنیا و نیز 5دارو ی تزریقی بیماران خاص که با استفاده 
اعضای  توسط  اختراع   17 ثبت  و  است  شده  گزارش  نانو  فناوری  از 

هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه 
طی  در  ارزشمند  اقدامات  جمله  از 
چند سال گذشته است .وی در ادامه 
گفت با توجه به این پیشرفتها و رشد 
چشمگیری که دانشگاه داشته است 
قرار گرفتن در بین 1000 دانشگاه 
دکتر  نیست.  انتظار  از  دنیادور  برتر 
سروری در ادامه از برنامه های آینده 
دانشگاه را پیگیری رشته های: طب 
)اورولوژی،رادیولوژی( اورژانس 

شناسی،  )سم   phD مقطع  ودر 
دارویی،نانوفناوری  شیمی 
اقتصاد   ، پزشکی،ژنتیک،پرستاری 
فوق  دستیاری  نیزمقطع  و  سامت 
قلب(برشمرد  تخصصی)داخلی 

از  جهان  در  بار  اولین  برای  خوراکی  داروی  نانو  ازهفت  نمائی  رو  و 
شاخصه های مهم برای دانشگاه برشمرد رئیس دانشگاه و قائم مقام 
تجهیزات  تامین  اعتبار جهت  و  بودجه  برابر شدن   3 استان،  در  وزیر 
پیشرفته درمانی در 20 سال گذشته، افزایش ظرفیت های ارائه خدمات 
، اعطاء مجوز به بخش خصوصی  درمان تخصصی و فوق تخصصی 
،و 5 برابرشدن رشته های تحصیات ،افزایش بیش از 400% تولیدات 
علمی دانشگاه ورشد 600% در ارتقاء رتبه هیات علمی)هیات ممیزه(را از 
افتخارات دانشگاه در خال 6 سال گذشته برشمرد . در ادامه این مراسم 
دکتر سید محمود طباطبائی استاد دانشگاه و چهره ماندگار کشور نقش 
جامعه پزشکی را در همه سالهای شکل گیری انقاب و سالهای دفاع 
مقدس افتخار امیز دانسته و تاکید کرد هیچ گونه تخصصی در کشور 
عزیز ما به اندازه جامعه پزشکی در روز های سخت در کنار مردم نایستاده 
و جز پاداش الهی چیزی طلب نکردند ماباید قدردان زحمات آنها باشیم 
وی افزود در بین مکاتب الهی شاید هیچ مکتبی به اندازه مکتب پر افتخار 
اسام برای علم ارزش قائل نبوده و برای عالم جایگاه واال نشان نداده 
دکتر طباطبائی در ادامه افزود مایک زنجیره وابسته به همیم و در این 
زنجیره میزان خدمت کارگر اتاق عمل اگر با خلوص نیت و پاک باشد 
کمتراز پزشک جراح و متخصص نیست به شرط اینکه هردو در مسیر 
زنجیره وظیفه خود را انجام دهند .وی در ادامه گفت وزارت بهداشت و 
درمان در برنامه پنجم توسعه جزو وزارتخانه های پیشرو در این زمینه 
بوده چهره ماندگار عرصه پزشکی گفت طبابت باید با معنویت حکمت 
و فلسفه و همراه با مردم بودن عجین باشد و باید به نوعی جامعه نگر 
باشد و به در د مردم آشنا باشد .وی در ادامه گفت : همه مجموعه وزارت 
تامین سامت  مسئول 25در صد  امکانات  و  توسعه  همه  با  بهداشت 
دنیای  از  تحمیل شده  و  پزشکی  جامعه  از  و 75%خارج  است  جامعه 
این جامعه تحمیل می شود. وی عدالت  بر  نوین و صنعتی است که 

و گفت  دانسته  مردم  به  ارائه خدمات  تمام شده  قیمت  را  در سامت 
باید دولت تدبیر و امید و تمامی مسئولین و دست اندر کاران با برنامه 
ریزی صحیح و اصولی بعد سامت را جزو اولویتهای خود قرار داده و 
ارائه خدمات را مطابق با شان مردم انجام دهند و امکان بهره وری برای 
آحاد مردم از خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم نمایند . دکتر بابائی 
رئیس نظام پزشکی استان نیز با ارائه گزارشی از انتخابات نظام پزشکی 
گفت : همزمان با سراسر کشور در تاریخ چهارم اسفند ماه 91، انتخابات 
ششمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی در زنجان با استقبال 
بیشتراز گذشته همکاران جامعه پزشکی برگزارشد، بر این اساس، 17 نفر 
از همکاران جامعه پزشکی زنجان با ترکیب ده پزشک، دو دندانپزشک، 
دو داروساز، یک نفر از همکاران علوم آزمایشگاهی یک نفر از همکاران 
ماما، و یک نفر از همکاران گروه کارشناسان پروانه دار از سوی شرکت 
کنندگان برگزیده شدندسپس در اولین جلسه هیات مدیره نمایندگان 
مجمع عمومی و رئیس هیات مدیره با رای اعضاء انتخاب شدند.وی 
با اشاره به حماسه ای ماندگار و ستودنی سازمان نظام پزشکی زنجان 
که هزینه مراسم روز پزشک 91 به زلزله زدگان و آسیب دیدگان اهدا 
شد گفت ، با هماهنگی و همکاری مدیریت بحران استانهای زنجان 
تخصص  فوق  متخصص،  پزشکان  از  گروه  سه  شرقی  آذربایجان  و 
وهمکاران داروساز را با صدورحکم ماموریت به منطقه ورزقان ، ستاد 
هدایت کمک های مردمی اعزام نمود. که حسب گزارش های دریافتی 
خدمات چشمگیری به آسیب دیدگان ارائه کردند. دکتر بابائی گزارشی 
از آمار عملکرد دادسرای انتظامی، عملکرد پنجمین دوره نیز ارائه نمود.  
در پایان این مراسم انجمن های خیریه استان با اهدا لوح از زحمات 
وهمکاری دکتر سروری در زمینه پیگیری مربوط به امور انجمن های 
خیریه قدر دانی نمودند .در این مراسم همچنین از جمعی از پزشکان 

نمونه وموفق استان زنجان با اهدا لوح قدر دانی شد.

رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان:
ارتقا دانشگاه به رده های زیر 1000بين المللی از برنامه های آینده دانشگاه است 

مدت مسئولیتنام و نام خانوادگیردیف
از 1366/4/21 تا 1369/7/9دکتر حمیدرضا صادقی پور1
از 1369/7/10 تا 1373/2/31دکتر علی اکبر زینالو2
از 1373/3/1 تا 1376/11/1دکتر حمیدرضا پورحسینی3
از 1376/11/2 تا 1378/4/7دکتر حسن شریفی4
از 1378/4/8 تا 1385/1/13دکتر محمد خانی5
از 1385/1/14 ادامه دارددکتر رحیم سروری زنجانی6

 اسامی و مدت مسئولیت روسا
دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ارتقاء ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی زنجان در عرصه های سالمت و آموزش پزشکی که مظهر آن تیپ یک کشوری است، هدیه خداوند بزرگ است به مردم والیتمدار استان شور و شعور حسینی
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ویژه نامه هفته دولت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان

در دومین روز از هفته دولت، روز یکشنبه 92/6/3 دانشکده 
پرستاری ابهر با حضور محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان، 
دکتر رضا شروین بدو معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان، فرماندار و امام جمعه ابهر، دکتر سید اکبر موسوی 
نقیلو  ابهر، مهندس فریدون  ویری رئیس شبکه بهداشت 
امور  و  فیزیکی  منابع  تامین  و  توسعه  مدیریت  سرپرست 
عمرانی دانشگاه، مسئولین ادارات و جمع کثیری از معتمدین 

و خیرین شهر افتتاح شد.

در این مراسم مسئولین از طبقات ساختمان شامل: کاس های آموزشی، 
ادامه در سالن  بازدید کردند و در  و...  اینترنت  پراتیک، کتابخانه، سایت 
آمفی تئاتر این دانشکده دکتر بدو، فرماندار ابهر و استاندار زنجان به ایراد 
سخنرانی پرداختند و در خاتمه از خانواده خیر محترم مرحوم قدیر علی 
کتابیان به جهت اهداء زمین دانشکده، تجلیل و قدردانی به عمل آمد. الزم 
به ذکر است: ساختمان دانشکده پرستاری در 5 طبقه به مساحت 4200 
مترمربع با ظرفیت پذیرش 200 دانشجو در سال، دارای فضای فیزیکی 
استاندارد که با اعتباری بالغ بر 30/000/000/000 ریال از محل تعهدات 
سفر ریاست جمهوری هزینه شده است. نظر به گسترش آموزش عالی در 

استان زنجان و شهرستان ابهر و لزوم تربیت کادر پرستاری برای دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان به همین منظور دانشکده پرستاری ابهر در سال 1371 
تأسیس و در ساختمان فعلی شبکه بهداشت درمان )طبقه همکف( با پذیرش 
32 نفر از طریق کنکور سراسری در مقطع کارشناسی در رشته پرستاری 
به عنوان دومین دانشکده پرستاری در سطح استان شروع به کار نمود. با 
توجه به محدودیت فضای فیزیکی و عدم گنجایش تجهیزات پراتیکال و 
آزمایشگاهی استاندارد بنا به پیشنهاد شبکه بهداشت و درمان احداث دانشکده 
جدید با فضای مناسب و استاندارد و برخوردار از امکانات آموزشی مناسب 
در دستور کار دانشگاه قرار گرفت و پس از طرح موضوع در کمیسیون های 
مربوطه استانداری در دور اول سفر ریاست محترم جمهور پروژه احداث آن به 
تصویب رسیده و اباغ گردید. مطالعات اولیه احداث ساختمان جدید با تأمین 
اعتبار اولیه آغاز و پس از هماهنگی مقدمات ضروری برای احداث فراهم شد 
و با شرکت آباداندیش قرارداد مرحله اول )اسکلت بندی( در کنار ساختمان 
در حال احداث بیمارستان 220 تختخوابی منعقد و از تاریخ 88/11/11 این 
مرحله شروع و در مورخ 90/1/22 به اتمام رسید و بافاصله مقدمات اجرایی 
الزم برای مرحله دوم )نازک کاری( با قرارداد مجدد 19 ماهه فراهم که با 
پیگیری های مدیریت دانشگاه و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
و به لطف خداوند منان امروز با ظرفیتی بالغ بر پذیرش 200 نفر شاهد 

بهره برداری اولیه آن هستیم. ساختمان این دانشکده در 5 طبقه با مساحتی 
بالغ بر 4200 مترمربع احداث که تاکنون مبلغی معادل 30/000/000/000 
ریال بابت احداث ساختمان و مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت تجهیزات 
آموزشی و آزمایشگاهی هزینه شده است. از اول تأسیس این دانشکده تعداد 
223 نفر در رشته پرستاری در مقطع کارشناسی طی 5 دوره فارغ التحصیل و 

در حال حاضر 108 نفر در حال تحصیل می باشد.

مشخصات پروژه:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارفرما:    

مهندسین مشاور آباداندیش زنجان مشاور:     
پیمانکار:     شرکت تدبیر عمران

4201 مترمربع در پنج طبقه زیربنای پروژه:    
محل اجرای پروژه:    ابهر- جاده ازناب- جنب بیمارستان 220 تختخوابی

تاریخ عقد قرارداد:    1388/11/11
اسکلت بتنی نوع سازه:    

سیستم تأسیسات:    فن کویل موتورخانه چیلر
ترکیبی )سنگ پرسالن و ورق کامپوزیت( نما:    

مبلغ هزینه شده تا تیرماه 1392:  30/000 میلیون ریال

دانشکده پرستاری ابهر افتتاح شد 

بیمارستان ایثار ایجرود در ششمین روز از هفته دولت با حضور مسئولین وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان و شهرستان افتتاح می شود. 

ساخت بیمارستان ایثار شهرستان ایجرود جهت ارائه خدمات درمانی و تأمین بخشی از نیازهای 
درمانی برای جمعیت بالغ بر 38000 نفر در شهرستان طی سفر دور دوم ریاست محترم جمهوری 
در سال 1388 توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز گردید. این بیمارستان در زمینی به مساحت 
10300 مترمربع و با زیربنای تقریبی 3589 مترمربع در دو طبقه احداث گردیده که فضاهای اداره 
و درمانی در آن قرار گرفته است. این بیمارستان دارای 32 تخت مصوب با بخش های مختلف؛ 
جراحی زنان، جراحی مردان، داخلی، اطفال، نوزادان، ICU، اتاق عمل و واحدهای پاراکلینیکی از 
جمله آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و کلینیک تخصصی می باشد. این مرکز با عنایت به بکارگیری 
بیش از 47 نفر پرسنل متبحر و مجرب  با تجهیزات مدرن و منحصر به فرد هزینه کرد بالغ بر 84 
میلیارد ریال )22 میلیارد ریال تجهیزات، 62 میلیارد ریال هزینه ساخت( تاش می کند با بهترین 
و باالترین کیفیت و در محیطی آرام و کامًا بهداشتی و مطابق با استانداردهای بین المللی خدمات 

تخصصی خود را به بیماران مردم شریف شهرستان و استان ارائه دنماید.

بيمارستان ایثار ایجرود

مشخصات پروژه:
مهندسی مشاور رهرو مشاور:     کارفرما:    وزارت راه و شهرسازی   

3589 مترمربع در سه طبقه زیربنای پروژه:   شرکت پارم سیران    پیمانکار:    
تاریخ عقد قرارداد:   1388/03/27 ایجرود     محل اجرای پروژه:   

اسکلت بتنی نوع سازه:    26 ماه     مدت اجرا:   
سنگ تراورتن آجرنما نما:     موتورخانه - هواساز   سیستم تأسیسات:  

مبلغ هزینه شده برای تجهیزات بیمارستان تا تیرماه 1392: 20/000 میلیون ریال

روز کارمند گرامی باد.



واحدهای مستقر در مرکز بهداشتی درمانی محمودآباد

- پزشک خانواده
- تسهیات زایمانی

- داروخانه
- بستری سرپایی

- تزریقات و پانسمان
- مامایی

- بهداشت محیط
- بهداشت حرفه ای

- بهداشت خانواده
- بهداشت مدارس

خدمات قابل ارائه در مرکز محمودآباد

- خدمات پزشک خانواده
- خدمات مامایی و زایمان طبیعی

- خدمــات بهداشــتی: مراقبــت مــادران در دوره بــارداری، زایمــان، بعــد از زایمــان، مراقبــت کــودکان تــا 6 
ســال، مراقبــت دانــش آمــوزان، مراقبــت ســالمندان و میانســاالن

- کنترل و بهسازی اماکن و کارگاههای منطقه
- ارائه خدمات دارویی

- پانسمان، تزریقات، جراحیهای کوچک
- بستری موقت

- ارجاع به سطوح االتر تخصصی و فوق تخصصی سرپایی و بستری

مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمودآباد

مشخصات پروژه
دانشگاه علوم پزشکی کارفرما:    

پیمانکار محلی یاور اوصالی پیمانکار:     
زیربنای پروژه:    420 مترمربع در یك طبقه

محل اجرای پروژه:    خدابنده- روستای محمودآباد
تاریخ عقد قرارداد:    1390/3/22
اسکلت فلزی نوع سازه:    

موتورخانه سیستم تأسیسات:    
سنگ نما:     

درصد پیشرفت فیزیکی:   100 درصد
2159 میلیون ریال مبلغ هزینه شده تا مردادماه 1392: 

آخرن وضعیت احداث تعدادی از 29باب خانه های بهداشت 
روستایی در سطح استان که در شرف تحویل موقت می باشد

مرکز بهداشتی درمانی روستای محمودآباد شهرستان خدابنده در سومین روز از هفته دولت با حضور دکتر سروری رئیس دانشگاه 
و قائم مقام وزیر در زنجان و مسئولین شهرستان خدابنده افتتاح گردید.

روز کارمند گرامی باد.

در ســایه الطــاف الهــی و بــه مــدد مدیریــت عالــی جنــاب آقــای دکتــر ســروری ریاســت دانشــگاه و قائــم مقــام وزیــر در اســتان زحمــات و 
تالشــهای شایســته معــاون و همــکاران عزیــز حــوزه معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه پــروژه هــای عمرانــی احــداث، تجهیــز و بــا 

موفقیــت آمــاده بهــره بــرداری شــده انــد کــه ایجــاد ایــن ظرفیتهــای جدیــد بــر مــردم شــریف اســتان مبــارک بــاد.
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان

افتتاح پژوهشکده متابولیك دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 توسط استاندار 

پژوهشکده متابولیك دانشگاه علوم پزشکی زنجان شامل : مرکز تحقیقات بیماری های 
متابولیك، مرکز تحقیقات متابولیك استخوان و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر 

سالمت روز شنبه 92/5/5 با حضور دکتر محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان افتتاح شد.
در ابتدای این افتتاح دکتر رحیم سروری زنجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام وزیر در استان 
به اخذ مجوز دوره فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم بالغین با مصوبه شورای گسترش دانشگاه 
های علوم پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار در تاریخ استان اشاره 
نمود و افزود : با اخذ این مجوز تربیت دانشجو در مقطع فوق تخصصی به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

اعطاء شده است. 
دکتر سروری خاطرنشان کرد : این ظرفیت ارزشمند در راستای ارتقا شاخص های سامت و خودکفایی 
استان در حوزه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و در نتیجه، افزایش ضریب ماندگاری متخصصین بومی، 

حائز اهمیت بسیار است.
وی افزود : بیماری هاي متابولیک از مهمترین تهدید کننده های سامت حال حاضر دنیاست و به سرعت 
بار  از  فشار خون 80 درصد  و  دیابت  و عروقی،  قلبی  کلیوی،  بیماری های  و  باشد  درحال گسترش می 

اعتبارات سامت را به خود اختصاص داده است.
مقام عالی دانشگاه کم تحرکی، چاقی، فشار خون، تغذیه نامناسب، مصرف بیش از حد نمک و استعمال 

دخانیات را از عوامل ایجاد کننده این بیماری ها برشمرد.
بیانگر  را  استان  در حوزه سامت  گرفته  انجام  اقدامات  زنجان،  استاندار  نژاد  رئوفي  دکتر محمد  سپس 
این بخش  به  ارتقای شاخص های مربوط  بدیل دولت در حوزه سامت و  اثر گذار و بی  فعالیت های 
برشمرد و افزود : افزایش تخت های بیمارستانی، فضاها و مراکز بهداشتی، دانشجویان و تعداد اعضای 
هیات علمی از جمله شاخص های ارتقا بهداشت و درمان استان زنجان طي فعالیت های دولت نهم و 

دهم محسوب می شود. 
استاندار زنجان یادآور شد : ارتقا جایگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان از تیپ دو به یک موفقیت بزرگی مهم 
محسوب می شود که دانشگاه علوم پزشکی زنجان را جزو 16 دانشگاه برتر قرار داده و این ارتقا ارزشمند 

مشخصات پروژه: 
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مشاور: مهندس معمارزاده
پیمانکار: اجرا به صورت امانی و با مشارکت هیأت امنا بیمارستان ولیعصر 

زیربنای پروژه: 870 مترمربع در 3 طبقه
محل اجرای پروژه: محوطه بیمارستان ولیعصر )عج(

نوع سازه: اسکلت بتنی
سیستم تأسیسات: موتورخانه و چیلر

نما: سنگی
درصد پیشرفت فیزیکی: 100 درصد

مبلغ هزینه شده تا تیرماه 1392: 
3500 میلیون ریال دانشگاه 
3500 میلیون ریال خیرین 

مرهون فعالیت های بی قفه دانشگاه علوم پزشکی زنجان است. 
مقام عالی استان گسترش آموزش و پژوهش را از ارکان مهم ارتقای سامت در جوامع عنوان کرد و کسب 
مجور انجام نخستین عمل پیوند کلیه به عنوان هفتمین دانشگاه برتر کشور و راه اندازي رشته فوق تخصص 
غدد درون ریز بالغین که دانشگاه علوم پزشکی زنجان را جزو شش دانشگاه برتر کشور قلمداد می کند را از 

دیگر موفقیت های مهم و درخشان برشمرد. 
دکتر رئوفی نژاد همچنین از افتتاح قریب الوقوع چند پروژه مهم دانشگاه علوم پزشکی زنجان خبر داد و 
افزود: دانشکده دندانپزشکی، بیمارستان ایجرود، دانشکده پرستاری، شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی 

و سردرب اصلی دانشکده دارو سازی از جمله پروژه های مهم در این بخش است. 
در ادامه دکتر علیرضا بیگلری معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز گفت: هم اکنون 
چاقی، دیابت و فشار خون سه عامل مهم در مرگ و میر در جوامع محسوب می شود که سرمایه گذاری در 

این حوزه نتایج بهینه ای به همراه دارد. 
دکتر بیگلری افزود : پژوهشکده متابولیک از تجمیع سه مرکز ایجاد شده که در سه بخش سامت، آموزش 
و پژوهش فعالیت می کند و انجام کارهای پژوهشی می تواند عاوه بر درمان های الزم به اطاع رسانی 

بیشتر به جامعه هدف نیز کمک شایانی داشته باشد. 
در این مراسم دکتر فرانک شریفی رییس پژوهشکده بیماری های متابولیک استان نیز گفت: پس از آغاز به 
کار مرکز بیماری های متابولیک انجام کارهای تحقیقاتی و بهره گیری از پایانامه های دانشجویی در حوزه 

سامت با جدیت بیشتری آغاز شد. 
تحقیقاتی  کارهای  انجام  به  درصد   40 دانشجویی،  های  پایانامه  درصد   70 از  افزود:  شریفی  دکتر 
بر  با هدف مطالعه وضعیت چاقی  اجرای همزمان کشوری طرح سما  اکنون  مناسب منجر شده و هم 
این  در  و  است  انجام  در حال  دبیرستان  و  راهنمایی  ابتدایی،  مقاطع  آموزان  دانش  روي جامعه هدف 
منجر  درمان مطلوب  و  مناسب  راهکارهاي  ارائه  به  اطاعات الزم  و  آمار  ارائه  انجام مطالعات،  راستا 

می شود.
الزمه به ذکر است : پژوهشکده بیماری های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان در محل محوطه مرکز 
آموزشی درمانی حضرت ولیعصر )عج( با مساحتی بالغ بر 870 متر مربع در 3 طبقه و با اعتباری بالغ بر 600 
میلیون تومان که مبلغ 300 میلیون تومان آن با مشارکت خیرین، احداث شده و از مصوبات دور سوم سفر 

هیأت دولت به استان می باشد .

 اهداف درمانگاه غدد

دایر بودن درمانگاه غدد همه روزه به جز پنجشنبه ها
 تحت پوشش قرار دادن بیماران غدد در سرتاسر استان زنجان و شهرستان های تابعه

 انجام اقدامات درمانی در زمینه بیماری های متابولیک و غدد در استان زنجان
 انجام اقدامات تشخیصی اعم از سونوگرافی، نمونه برداری و اسکن جهت تشخیص بیماری های غدد

 تحت پوشش قرار دادن مادران باردار مبتا به بیماری های غدد خصوصًا دیابت بارداری
 تشکیل پرونده ها و ثبت اطاعات دموگرافیک تمامی بیماران مراجعه کننده و آزمایشات آن ها و پیگیری 

بیماران مربوطه
 انجام کارهای تحقیقاتی در زمینه متابولیک و غدد با استفاده از داده های مثبت شده از پرونده های بیماران

بالینی جهت تربیت دستیاران و پزشکان  انجام کارهای  انترن های پزشکی و  به دستیاران و   آموزش 
عمومی آینده

پژوهشکده بيماری های متابوليک

انتخاب مرکز نانو فنآوری داروئی دانشکده داروسازی زنجان به عنوان قطب علمی - آموزشی نانوفنآوری داروئی کشور مبارکباد



 اشتغال زایی برای

سرپرست 2 نفر 1- فوق تخصص غدد:  
4 نفر 2- کارشناسان پژوهشی: 
6 نفر 3- سردفتر مرکز:  
2 نفر 4- کادر خدماتی:  
2 نفر 5- کارشناس تغذیه:  
1 نفر 6- منشی درمانگاه:  
1 نفر 7- ماما:   

جمعًا    14-13 نفر

 مرکز متابولیك

 ایجاد و توسعه روابط عمومی یا دیگر مراکز معتبر علمی و بین المللی
 انجام تحقیقات مبتنی بر نیاز جامعه و گام برداشتن در جهت ارتقا و سامت جامعه

 شناسایی اپیدمیولوژی فاکتورهای خطر بیماری قلبی عروقی و متابولیک استان زنجان
 شناسایی امور مداخله ای پیشگیری و درمانی برای کاهش فاکتورهای خطر و ارتقاء سطح سامت چامعه

 تربیت نیروهای انسانی متعهد و متبحر در امور پژوهشی
 نظارت بر کار کارشناسان پژوهشی و مدیریت به انجام رسیدن امور پژوهشی

 داوری و نظارت و همکاری در انجام کارهای پژوهشی و انجام پایان نامه های دانشجویی 
 ایفای نقش در پیشرفت علوم مرتبط با بیماریهای متابولیک

شورای پژوهشی

 تدوین برنامه عملیاتی پژوهش در راستای سیاستهای شورای راهبردی
 بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی دوره ها و کارگاههای آموزشی و سایر فعالیتهای مرتبط براساس 

اولویتها
 نظارت و ارزیابی طرحهای مصوب از طریق انتخاب ناظر

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

بیماریها و مرگ و میر در جهان  ناخوشی ها،  از 50 درصد  عوامل اجتماعی موثر بر سامت، عامل بیش 
هستند. براساس شواهد موجود، عمده بی عدالتی های سامتی نیز حاصل آثار و تبعات غیرمتقارن این عوامل 
اجتماعی بر سامت مردم می باشد. امروزه دیدگاههای سامت، چشم اندازی وسیع تر پیدا کرده و ضرورتًا 

مرکز تحقیقات متابولیك شامل

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سامت جامعه

مرکز متابولیک

درمانگاه

به عوامل تعیین کننده غیرپزشکی سامت توجه ویژه ای معطوف گشته است. هریک از این تعیین کننده 
ها به خودی خود و یا از طریق تأثیر بر یکدیگر وضعیت سامتی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند و 
سبب بروز بی عدالتی هایی در وضعیت سامت می گردند. بدین معنا که عوامل اجتماعی موثر بر سامت 
تغذیه، طبقه  درآمد، سطح تحصیات، شغل،  میزان  مانند   )Social Determinants of Health
اجتماعی بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتا به بیماریها می شوند و در سامت انسان 
نقش بسزایی دارند که اگر نادیده گرفته شوند رسیدن به اهداف سامتی و برقراری عدالت در سامت را 

محال می نمایند.

 اهداف مرکز

 بسترسازی و افزایش کمی و کیفی پژوهش در حوزه تعیین کننده های اجتماعی سامت و عدالت در 
سامت

 توانمندسازی پژوهشگران و عاقه مندان به پژوهش از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی 
 هدفمند کردن پژوهش در حوزه SDH و عدالت در سامت

 به کارگیری و استفاده از نتایج پژوهشهای حوزه SDH و عدالت در سامت

انتخاب مرکز نانو فنآوری داروئی دانشکده داروسازی زنجان به عنوان قطب علمی - آموزشی نانوفنآوری داروئی کشور مبارکباد
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان

سردرب

 دانشگاه

مشخصات پروژه
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مشاور: مهندسین مشاور فردافن پارس

شرکت آهن آرمه آذر پیمانکار:  

زیربنای پروژه:300 مترمربع ساختمان - 3600 

مترمربع راهسازی

تاریخ عقد قرارداد: 1390/4/14

پردیس دانشگاه محل اجرای پروژه:  

نوع سازه: اسکلت بتنی

نما: سنگی

درصد پیشرفت فیزیکی: 75 درصد

مبلغ هزینه شده تا تیرماه 1392: 9000 میلیون ریال

در آینده ای نزدیك افتتاح خواهد شد

- جمعیت 550 نفر
- تعداد بهورز یك نفر

- خدمات خانه بهداشت
- آموزش بهداشت
- مراقبت کودکان
- مراقبت مادران
- واکسیناسیون

- تنظیم خانواده
- آموزش و بهبود تغذیه

- بهداشت محیط و حرفه ای
- کنترل بیماریهای واگیر و 

غیرواگیر
- درمان اولیه

- کمکهای اولیه

- بهداشت دهان و دندان
- بهداشت مدارس

- برنامه هایی که در نظام 
شبکه ادغام می گردد
- و سایر امور محوله

ساختمان خانه بهداشت دواسب
افتتاح خواهد شد

مشخصات پروژه
شرکت سازینه سعدی                   زیربنای پروژه:85 مترمربع در یك طبقه پیمانکار:  

زنجان- روستای دواسب      تاریخ عقد قرارداد:  1391/10/6 محل اجرای پروژه: 
نوع سازه: اسکلت فلزی                                سیستم تأسیسات: بخاری- آب گرمکن

نما: سیمان شسته                             درصد پیشرفت فیزیکی: 97 درصد
750 میلیون ریال مبلغ هزینه شده تا مردادماه 1392:  

خانه بهداشت دواسب:

12 واحد مسکونی متخصصين 
دانشگاه به بهره برداری رسيد 

مشخصات پروژه : 

شرکت رهپویان سلدوز پیمانکار:     
1224 متر مربع در  دو طبقه  زیربنای پروژه:    

محل اجرای پروژه:    پردیس دانشگاه 
تاریخ عقد قرارداد :    1390/09/29

اسکلت فلزی نوع سازه:    
پکیج - کولر آبی سیستم تاسیسات:    

سنگی نما:     
100 درصد پیشرفت پروژه:    

6،500 میلیون ریال   مبلغ هزینه شده تا تیرماه 1392 : 



مشخصات پروژه

مشاور: مهندسی مشاور فردا فن پارس
پیمانکار: شرکت پیوندساز عمران

زیربنای پروژه: 12300 مترمربع در چهار طبقه
محل اجرای پروژه: پردیس مرکزی دانشگاه

تاریخ عقد قرارداد: 1388/4/14
نوع سازه: اسکلت بتنی

سیستم تأسیسات: فن کویل موتورخانه چیلر
نما: ترکیبی )سیمان شسته و ورق کامپوزیست(

درصد پیشرفت فیزیکی: 96 درصد
مبلغ هزینه شده تا مرداد 1392: 113/530 میلیون ریال

معرفی

رشته دندانپزشکی در مقطع دکتری عمومی، نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان 
را آموزش می دهد. دندانپزشکی یک علم تخصصی است که سامت دهان و دندان را به عنوان رکن مهم در 
سامت جسم و روح و زیبایی تأمین می کند. همچنین به یاری این علم می توان بسیاری از بیماریها را در مراحل 

اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیری نمود.
در ارتباط با تواناییهای مورد نیاز و قابل توصیه برای رشته دندانپزشکی می توان گفت هر آنچه یک دانش آموز 
در درس زیست شناسی دوره دبیرستان خود فرامی گیرد به نحوی به این رشته ارتباط دارد بخصوص دوبخش 
فیزیولوژی  و آسیب شناسی که دانشجویان دندانپزشکی در دو سال اول تحصیلی خود با وسعت و عمق بیشتری 
نسبت به دوره دبیرستان مطالعه می کنند. همچنین دانشجوی این رشته باید از دستهای ماهر و توانمند برخوردار 
باشد چون بسیاری از کارهای دندانپزشکی به دستهای هنرمند و توانا نیاز دارد تا بتوان به نحو احسن کارهای 
ظریف دندانپزشکی را انجام داد. برخورداری از سامت کامل جسمی و روانی و قابلیت انجام کارهای بسیار دقیق 
علمی، عملی، کلینیکی و برای داوطلبان این رشته بسیار ضروری است. خاقیت و مهارت در کار دست و همچنین 
برخورداری از روحیه نقادی و دید هنری، دانشجو را در درک بهتر مطالب تئوریک و ارتباط دادن آن ها به کارهای 

عملی و بالینی کمک خواهد کرد.

دانشکده دندانپزشکی زنجان

به همت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زنجان ومسئولین دلسوز استان، در شهریورماه 1387 موافقت اصولی 
و در مردادماه 1388 موافقت قطعی تأسیس دانشکده دندانپزشکی زنجان از وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

پزشکی صادر شد.  

از مهرماه 1389 دانشکده دندانپزشکی، رسالت خود را با پذیرش اولین گروه دانشجویان دندانپزشکی در ساختمان 
شمار 2 آغاز کرد. در حال حاضر ساختمان اصلی دانشکده دندانپزشکی در فضایی به مساحت 12000 مترمربع 
زیربا با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت بوده و به فضل الهی در پایان سال 1392 شاهد بهره 
برداری کامل آن خواهیم بود. این دانشکده با پیش بینی ظرفیت بیش از 150 یونیت دندانپزشکی، مجهز به بهترین 
تجهیزات آموزشی و درمانی خواهد بود تا فضایی مناسب و استاندارد برای رشد و بالندگی دانشجویان گرامی فراهم 
شود. با توجه به آماده نبودن ساختمان اصلی دانشکده دندانپزشکی زنجان، دفتر سرپرستی دانشکده و معاونت 
آموزشی و پژوهشی به طور موقت در ساختمان شماره 2 واقع در میدان بعثت، خیابان کارگر مستقر می باشد.  به 
اطاع می رساند این دانشکده با ثبت و راه اندازی مرکز تحقیقات لیزر و تاش در جهت انعقاد قرارداد همکاری 
با سایر مراکز تحقیقاتی، تکنولوژیهای نوین را نیز به عرصه دندانپزشکی وارد ساخته است. پروژه های تحقیقاتی 
این دانشکده در حال حاضر در قالب 2 در گروه پژوهشی به نام  گروههای نانوتکنولوژی در دندانپزشکی و لیزر در 
دندانپزشکی در حال انجام می باشد. افق آینده این دانشکده تاش در جهت ارتباط بین این دانشکده با دانشکده 
فناوریهای نوین و داروسازی جهت اجرای تحقیقات مشترک و نیز فعال سازی و استقرار بیمارستان تخصصی 
کودکان ناهمکار و نیز مرکز تخصصی درمان دندانپزشکی جهت بیماران مبتا به سرطان در بیمارستان ولیعصر در 

سالهای آتی خواهد بود تا بستر الزم جهت پذیرش دستیاران تخصصی نیز در آینده فراهم گردد.

راه اندازی دانشکده دندانپزشکی زنجان در آینده ای نزدیك

دانشــکده دندانپزشــکی نیــز یکــی از آرزوهــای فرامــوش شــده مــردم اســتان بــوده اســت. کلنــگ ســاخت 
ــا حــدود %20  ــن ســاختمان ب ــه( در ســال 67 برزمیــن زده شــد. ای ــن دانشــکده )ســاختمان قدیمــی اولی ای
پیشــرفت بمــدت حــدود 20 ســال بشــکل متروکــه بــه حــال خــود رهــا شــده بــود. مجــوز تأســیس دانشــکده 
در ســال1388با پیگیــری فــراوان ریاســت دانشــگاه اخــذ و اولین ســری دانشــجویان دندانپزشــکی از نیمســال 
اول 89-88 آغــاز بــه تحصیــل کردنــد. ســاختمان  ایــن دانشــکده در شــرایط کیفــی و کمــی بســیار مطلــوب 
در محــل پردیــس مرکــزی دانشــگاه بــه مســاحت 12300 متــر مربــع در ســال 1392 راه انــدازی شــد. پیــش 
از ایــن، ســاختمان شــماره 2 دندانپزشــکی نیــز در ســطح شــهر)خیابان صفــا(راه انــدازی و مــورد بهــره بــرداری 

قــرار گرفتــه بــود.

راه اندازی دانشکده فناوری های نوین پزشکی همزمان با دانشکده 
دندانپزشکی در آینده ای نزدیك

یکــی از اســتراتژی هــای اصلــی دانشــگاه از آغازیــن روزهــای ســال 85 برنامــه ریــزی اساســی در حــوزه 
هــای مختلــف High-Tech ســامت بــوده اســت. در ســال 1391 مجــوز ایــن دانشــکده  بــا پیگیــری های 
مســؤولین بویــژه ریاســت دانشــگاه اخــذ و در جــوار دانشــکده دندانپزشــکی درمحــل پردیس مرکزی دانشــگاه 
افتتــاح خواهــد شــد. در حــال حاضــر رشــته هــای نانــو فنــاوری داروئی ، پزشــکی مولکولــی ، ژنتیک پزشــکی 
و بیوتکنولــوژی پزشــکی در ســطح کارشناســی ارشــد و Ph.D  فعــال بــوده و در آینــده نزدیــک رشــته های “ 
لیــزر در پزشــکی، علــوم اعصــاب، بیوتکنولــوژی داروئــی و بیولــوژی تولید مثــل، ژنومیکــس و پروتئومیکس و 
مهندســی بافــت نیــز بــه رشــته هــای موجــود  اضافــه خواهــد شــد. در حــال حاضــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
زنجــان جــزء دانشــگاه هــای پیشــرو کشــور در زمینــه آمــوزش و پژوهــش حــوزه فناوریهــای نویــن پزشــکی 

ــد. می باش

دانشکده دندانپزشکی
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان

بهحول و قوه الهی و با پیگیری های مستمر ریاست محترم دانشگاه به دنبال 
درخواست تأسیس شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زنجان و اقداماتی 
سریع و به موقع که در آماده سازی ساختمان اختصاص یافته به شعبه انجام 
گرفت، مجوز قعطی تأسیس  آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی صادر گردید. هدف از تأسیس این شعبه دانشگاهی، بهره گیری 
بیشتر از امکانات و توانایی های موجود در استان به منظور توسعه بیشتر 
ظرفیت های آموزشی در حیطه علوم پزشکی و بدون وابستگی به بودجه های 
دولتی می باشد. شعبه بین الملل علوم پزشکی در اولین مرحله کاری خود در 
ساختمانی به مساحت بیش از 2000 مترمربع در شهر زنجان شروع  به کار 

خواهد کرد که اولین پذیرش دانشجو در سال  جاری و شروع به تحصیل در 
بهمن ماه را تجربه خواهد نمود. نزدیک به 100 نفر دانشجو در مقاطع دکترای 
عمومی در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی برای نیمسال دوم 
سال تحصیلی جدید از طریق کنکور سراسری پذیرش خواهند شد. همچنین 
ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی )phd( در هفت رشته 
اعام گردیده  نیز  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  از رشته های موجود در 
است که در صورت طی مراحل پذیرش آنان تعداد 21 نفر در این رشته ها 
می توانند ادامه تحصیل دهند. جهت راه اندازی شعبه بین الملل، طی دو ماه 
اخیر هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال صرف آماده سازی گردیده است و مبلغی 

بالغ بر هفت میلیارد ریال نیز جهت خرید تجهیزات آموزشی،  آزمایشگاهی  و 
اداری شعبه صرف خواهد شد. این واحد دانشگاهی عاوه بر فراهم نمودن 
ظرفیت پذیرش دانشجو، اشتغال زایی مستقیم برای حدود 50 نفر را به دنبال 
خواهد داشت و ظرفیت جذب بیش از 20 نفر هیأت علمی در دو سال آینده 

را فراهم خواهد نمود.

گزارش مختصر از آماده سازی شعبه بين الملل دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان  که در آینده افتتاح خواهد شد

  افتتاح شعبه بین الملل دانشگاه در آینده ای نزدیك

به دنبال پیگیری هدفمند چند ساله اخیر ریاست دانشگاه  و سایر مسؤولین دانشگاهی و استانی ، شعبه بین الملل دانشگاه به عنوان یازدهمین 
دانشگاه علوم پزشکی کشور در تابستان سال 1392 در محل سابق ساختمان  PHC دانشگاه ،تکمیل ،تجهیز و راه اندازی شد.

هدف از این اقدام ، ایجاد یک واحد آموزشی پیشرفته وابسته به دانشگاه برای جذب و آموزش جوانانی است که به دلیل عدم برخورداری از 
شرایط علمی تراز اول ، از راه یابی به دانشگاه های داخلی در رشته مورد عاقه خود باز می مانند و در نتیجه با صرف هزینه های ارزی گزاف، 

جذب دانشگاه های نوعًا نامناسب وبا وضعیت فرهنگی بیگانه خارج کشور می شوند.
ایجاد این ظرفیت باعث ادامه تحصیل آنها در رشته های مطلوب و از طرفی آسودگی خیال خانواده ها را فراهم می آورد و به عاوه ، دانشگاه 
نیز در راستای استقال علمی، ممانعت از خروج ارز از کشور ، در آمد زائی و خود کفائی مالی و نهایتا برای ارتقاء شاخص ها توسعه ای خود 
قدم برمی دارد . در این شعبه جذب دانشجو در رشته های پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی و نیز 5 دوره Ph.D  در سال اول )1392( 

آغاز گردیده است .

خانه بهداشت روستای ده بهار افتتاح شد

در دومیــن روز از هفتــه دولــت خانــه بهداشــت روســتای ده بهــار از توابــع شهرســتان طــارم 

روز یکشــنبه 92/6/3 بــا حضــور معــاون فرمانــدار طــارم، دکتــر رضــا مهــدوی ابهــری رئیــس 

شــبکه بهداشــت و درمــان طــارم و ســایر مســئولین ادارات شهرســتان طــارم افتتــاح شــد.

الزم بــه ذکــر اســت ایــن پــروژه بــا هزینــه ای بالــغ بــر 800/000/000 میلیــون ریــال از محــل 

اعتبــارات ملــی- اســتانی احــداث گردیــد و تحــت پوشــش مرکــز بهداشــتی و درمانــی شــهر 

آببــر بــا جمعیــت 720 نفــر، خانــه بهداشــتی و درمانــی را ارائــه خواهــد نمــود.


