مقاله سردبیری

آیین گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه علوم پزشکی آجا
عفت آفاقی* ،1زهرا فارسی ،2مریم بهشتیفر3

پزشکی آجا (ارتش جمهوری اسالمی ایران) همراه با چهار جشنواره

همچنین و فرماندهی محترم دانشگاه علوم پزشکی آجا (سرهنگ

متنوع در بهمن ماه  1397برگزار گردید .این چهار جشنواره

پزشک علیرضا خوشدل) ،همراه بود (تصویر  .)2در این مراسم

عبارت بودند از :جشنواره آموزشی توانا ،جشنواره تحقیقات درون

تعدادی از میهمانان خارجی نیز حضور داشتند (تصویر .)3

دانشگاهی رازی ،جشنواره آداب و سنن و جشنواره ادبی ،فرهنگی،

در ادامه این مراسم ،از تمبر یادبود بیست و پنجمین سالگرد

هنری سیمرغ.

تأسیس دانشگاه علوم پزشکی آجا رونمایی شد (تصویر  .)4پخش

افتتاحیه جشن بزرگ بیست و پنج سالگی دانشگاه علوم پزشکی

کلیپ روسای سابق دانشگاه ،تقدیر از روسا و اساتید پیشکسوت

آجا ،به همت معاونت محترم بهداشت و درمان در تاالر بزرگ

دانشگاه و جشن فارغالتحصیلی دانش آموختگان دانشگاه از دیگر

وزارت کشور در روز جمعه بیست و هشتم بهمن ماه  1397با

برنامههای این مراسم بود .در مراسم قرائت سوگندنامه دانش

حضور مسئوالن لشکری ،کشوری ،اصحاب رسانه و کارکنان به

آموختگان ،جمعی از اساتید که به جایگاه استاد تمامی رسیده

همراه خانوادههای آنان برگزار شد (تصویر  .)1این مراسم با حضور

بودند ،روسای سابق دانشگاه علوم پزشکی آجا و همچنین روسای

و سخنرانی وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور

فعلی دانشکدههای دانشگاه ،با بر تن کردن لباسهای مخصوص

(آقای دکتر سعید نمکی) ،معاون محترم هماهنگ کننده ارتش

استادی در جایگاه حاضر شدند و در هنگام قرائت سوگندنامه توسط

مجله علوم مراقبتی نظامی ■ سال پنجم ■ شماره  ■ 4زمستان  ■ 1397شماره مسلسل  ■ 18صفحات 246-239

1ـ کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ،مربی ،گروه داخلی  -جراحی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران.
2ـ دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی-جراحی) ،دانشیار ،گروه بهداشت جامعه ،معاون پژوهش ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکیzahrafarsi@gmail.com- z.farsi@ajaums.ac.ir :
3ـ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران.
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آیین گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه علوم

جمهوری اسالمی ایران (امیر دریادار دکتر حبیباهلل سیاری) و
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یکی از پیشکسوتترین اساتید فعلی دانشگاه (استاد آقای دکتر
حسن جالیی خو) ،در کنار دانش آموختگان ایستادند (تصویر )5
و بخشی از نتایج زحمات سالیان گذشته اساتید به نمایش گذاشته
شد .همچنین در این مراسم ،به معاون محترم هماهنگ کننده
ارتش جمهوری اسالمی ایران (امیر دریادار دکتر حبیباهلل سیاری)
حکم استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی
ایران اهدا گردید (تصویر .)6
در حاشیهی این مراسم ،کمپین مبارزه با سرطان به همت انجمن
علمی دانشجویان پزشکی ارتش وابسته به معاونت محترم فرهنگی
تصویر  -2سخنرانی فرماندهی محترم دانشگاه علوم پزشکی آجا ،معاون
محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران و وزیر محترم بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در تاالر وزارت کشور

و دانشجویی دانشگاه برپا بود (تصویر .)7
در روز دوم آیین گرامیداشت بیست و پنج سالگی دانشگاه علوم
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تصویر  -3شرکت مهمانان خارجی در مراسم افتتاحیه تاالر وزارت کشور

آیین گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه علوم پزشکی آجا

عفت آفاقی و همکاران

تصویر  -5مراسم تحلیف دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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تصویر  -6مراسم اهدای حکم استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران به معاون محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران
(امیر دریادار دکتر حبیباهلل سیاری)
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پزشکی آجا ،مورخ  27بهمن ماه  ۱۳۹۷اولین جشنواره آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و

دکتر توانا (مؤسس و اولین رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارتش

آموزش پزشکی کشور (جناب آقای دکتر عظیم میرزاده) و سخنران

جمهوری ایران) ،با هدف ارائهی دستاوردهای بیست و پنج سالهی

ویژه جشنواره (جناب آقای دکتر بهروز توانا) ،به ایراد سخنرانی

این دانشگاه ،در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی آجا ،با حضور

پرداختند .پس از آن ،صاحبان فرآیندهای برتر آموزشی طی 10

جمعی از مسئوالن لشکری و کشوری ،فرماندهان ،اعضای هیئت

سال اخیر به ارائه فرآیندهای خود پرداختند (جدول  .)1در ادامه

علمی ،اساتید و دانشجویان برگزار گردید.

ریاستهای محترم دانشکدههای تابعه دانشگاه ،دستاوردهای 25

این جشنواره ،با قرائت آیاتی چند از کالم اهلل مجید توسط قاری

ساله آموزشی دانشکدهها را ارائه دادند.

کشوری دانشجوی پزشکی جناب آقای مهدی بقایی ،شروع به

پس از آن ،پنل ارتقاء و توسعه کمی و کیفی آموزش دانشگاه،

کار نمود .در ادامه پس از خیر مقدم و خوش آمدگویی توسط

ارائه گردید .در پایان این جشنواره از اساتید پیشکسوت ،اساتید

فرماندهی محترم دانشگاه علوم پزشکی آجا (سرهنگ پزشک

برتر ،دانش آموختگان برتر (جدول  ،)2فرآیندهای آموزشی برتر و

علیرضا خوشدل) ،رئیس محترم اداره بهداشت و درمان ستاد

دانشجوی برگزیده مسابقه دانشجویی مرکز آموزش مجازی شهاب

کل نیروهای مسلح (سردار دکتر حسن عراقی زاده) ،معاونت

معرفی شدند و از آنها با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تقدیر به

محترم تربیت و آموزش آجا (امیر علیرضا شیخ) ،مدیریت محترم

عمل آمدند.

جدول  -1عناوین و صاحبان فرآیندهای برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آجا

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﺗﺮ

ﺳﻄﺢ

ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪ

ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺤﻤﺪيﻣﻬﺮ

ﻛﺸﻮري /داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده
ﻏﺮب ﻛﺸﻮر :ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎج ﺷﺮﻳﻔﻲﻓﺮ

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺮاﻳﻲ ) (SOPآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮن
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن :ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﺎن

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﻮروزي ﻋﻘﻴﺪه

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

جدول  -2اسامی اساتید و دانش آموختههای برتر دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی آجا

ﻧﺎم داﻧﺸﻜﺪه

اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﺗﺮ

داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺻﻮﻟﺘﻲ

دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻨﺎم ﺷﻮرورزي

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري

دﻛﺘﺮ ﺷﻬﻼ ﻋﻠﻴﺎري
دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ
ﻣﺮﺟﺎن ﺳﻴﺪﻣﻈﻬﺮي

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲزاده
ﻓﺮوغ زارع
ﻣﻬﻨﺎز ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻟﻌﻞ آﺑﺎد

دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺒﺪ

دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎري
دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﻮروزي ﻋﻘﻴﺪه

دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺻﻞ

دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪي

داﻧﺸﻜﺪه ﻃﺐ ﻫﻮا ﻓﻀﺎ و زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ
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داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ

دﻛﺘﺮ اﻳﺮج ﻣﻴﺮزاﻳﻲ دﻳﺰﮔﺎه
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺷﻜﻮه

دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺷﻬﺎب ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻴﺮﺳﻌﻴﺪ
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺟﻮﻫﺮي
دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻮان ﺧﺴﺮوي ﻓﺮد

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
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)ﻛﺸﻮري  /داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(

عفت آفاقی و همکاران
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سپس حضار در میدان صبحگاه دانشگاه علوم پزشکی آجا برای

دانش و بازرسی دانشگاه علوم پزشکی نیز دستاوردهای خود را

مشاهدهی مانور عملیاتی امداد و نجات (اقتدار  )25حضور پیدا

ارائه دادند (تصویر  .)9الزم به ذکر است این نمایشگاه از  ۲۷الی

کردند .این مانور با همکاری و انجام کار گروهی کلیه دانشجویان

 ۲۹بهمن ماه  ۱۳۹۷دایر بود .در روز آخر ،پس از انجام داوری

دانشکدههای دانشگاه و گردان دانشجویان اجرا شد (تصویر .)8

توسط داوران منتخب در کمیته علمی داوری ،سه غرفهی برتر

همچنین در حاشیه این همایش ،نمایشگاه جشنواره آموزشی دکتر

(پیراپزشکی ،پرستاری و پزشکی) مشخص شدند و از آنها نیز با

توانا با برپایی غرفههایی برگزار شد .در این نمایشگاه ،دانشکدههای

ارائهی لوح تقدیر و تندیس یادبود جشنواره تقدیر و تشکر به عمل

پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری ،طب هوا فضا و زیرسطحی،

آمد .هر یک از غرفهها نیز به برگزاری مسابقات علمی و آموزشی

پیراپزشکی و معاونت محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

پرداختند که پس از آن نفرات برگزیده مسابقه توسط رابطین

علوم پزشکی آجا به ارائهی دستاوردهای آموزشی و پژوهشی خود

غرفهها مشخص شد و از آنها با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

پرداختند .عالوه بر آن کمیته دانشجویی آموزش پزشکی ،مدیریت

از برنامههای دیگری که در حاشیهی این جشنواره برگزار شد،
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تصویر  -8مانور عملیاتی امداد و نجات (اقتدار )25
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میتوان به سمپوزیوم آموزش و حفظ مهارتهای جراحی و ارزیابی

کشوری ،فرماندهان ،اعضای هیئت علمی ،اساتید و دانشجویان

آنها ،جلسه هماندیشی ارتقای آموزش بالینی و کارگاههای آموزشی

برگزار گردید .این جشنواره ،با قرائت آیاتی چند از کالم اهلل مجید

علمی و عملی ویژه اساتید و اعضای هیئت علمی ،دانشجویان اشاره

و خیر مقدم و خوش آمدگویی توسط فرماندهی محترم دانشگاه

داشت که در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی آجا ،مرکز مجد،

علوم پزشکی آجا شروع شد .در ادامه مراسم ،آقای دکتر مصطفی

سالن  ،EDCسالنهای کنفرانس دانشکدههای پزشکی ،طب هوا

شاهرضایی معاونت محترم تحقیقات و فناوری و آقای دکتر آرمین

فضا و زیرسطحی و پیراپزشکی برگزار شد (جدول .)3

زارعیان قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

در روز سوم آیین گرامیداشت بیست و پنج سالگی دانشگاه

و دبیر جشنواره دستاوردهای پژوهشی  25سالهی دانشگاه را

علوم پزشکی آجا ،مورخ  28بهمن ماه  ۱۳۹۷اولین جشنواره

ارائه نمودند .سپس ،قائم مقام محترم معاونت تحقیقات وزارت

تحقیقاتی رازی درون دانشگاهی (یادمان پرفسور شمس) ،در

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر شاهین آخوند

سالن همایش دانشگاه ،با حضور جمعی از مسئوالن لشکری و

زاده) و ریاست محترم اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا (امیر

جدول  -3برنامههای جانبی جشنواره آموزشی دکتر توانا

1

ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم آﻣﻮزش و ﺣﻔﻆ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ
آنﻫﺎ

دﺳﺘﻴﺎران و
ﺟﺮاﺣﺎن

2

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ ارﺗﻘﺎي
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

وﻳﮋه ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ
ﺧﺎص

ﺳﺎﻟﻦ

EDC

دﻛﺘﺮ ﺳﻠﻤﺎن دﻫﺨﺪا ،دﻛﺘﺮ ﺑﻴﮋن رﺿﺎﺧﺎﻧﻲﻫﺎ،
دﻛﺘﺮ ﺷﻤﻴﻢ ﻓﺘﺎح ،دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﺸﻜﺮي97/11/27 ،
دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي آرﻳﺎﻧﺎ

ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﻜﺪه
ﻃﺐ ﻫﻮا ﻓﻀﺎ و زﻳﺮ
ﺳﻄﺤﻲ

دﻛﺘﺮ ﺷﻬﻨﺎز ﺗﻔﻨﮕﭽﻲﻫﺎ

97/11/27

3

ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺑﺨﻴﻪ

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ
داﻧﺶ ورزي )ﻣﺠﺪ(

دﻛﺘﺮ ﻧﺠﻤﻪ ﻗﻴﺎﻣﻲ

97/11/27

4

ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻤﻦ

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ
داﻧﺶ ورزي )ﻣﺠﺪ(

دﻛﺘﺮ ﺟﻤﺎل ﻣﻴﺮزاﻳﻲ

97/11/27

5

داوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ و
داﻧﺶﭘﮋوﻫﻲ

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ

ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﻜﺪه دﻛﺘﺮ زﻫﺮا ﺳﺎدات اﺳﺪي ،دﻛﺘﺮ ﺑﻨﻔﺸﻪ درﻣﻨﺶ،
دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﮋه ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﻓﺮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ

97/11/27

6

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎي اﻋﻀﺎي
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻴﻨﺎ

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ

دﻛﺘﺮ ﻟﻌﻴﺎ ﻗﻬﺎري ،ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮﻏﻔﻮرﻳﺎن ،آﻗﺎي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎري ،دﻛﺘﺮ اﻳﺮج ﻣﻴﺮزاﻳﻲ دﻳﺰﮔﺎه

97/11/27

7

اﻋﺘﻼي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ داﻧﺸﮕﺎه

دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ واﺷﻘﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ

97/11/27

8

ﺗﻜﻨﻴﻚ ﮔﭻﮔﻴﺮي و آﺗﻞﺑﻨﺪي

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ
داﻧﺶ ورزي )ﻣﺠﺪ(

دﻛﺘﺮ ﻧﺠﻤﻪ ﻗﻴﺎﻣﻲ

97/11/28

9

اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي
"آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن"

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ
داﻧﺶ ورزي )ﻣﺠﺪ(

آﻗﺎي آرش ﻫﺎدﻳﺎن

97/11/28

10

روشﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ درﻣﺎن زﺧﻢ

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ
داﻧﺶ ورزي )ﻣﺠﺪ(

دﻛﺘﺮ ﺟﻤﺎل ﻣﻴﺮزاﻳﻲ

97/11/28

11

ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰم در زاﻳﻤﺎن
ﺑﺪون درد

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ
داﻧﺶ ورزي )ﻣﺠﺪ(

آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻟﻲ

97/11/28

ﺳﺎﻟﻦ

EDC

] [ Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir on 2023-01-08

ردﻳﻒ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
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ﺷﺮﻛﺖ

ﻣﻜﺎن

ﻣﺪرس /ﻣﺪرﺳﻴﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ

آیین گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه علوم پزشکی آجا

محمد حسین شمخالی) به ایراد سخنرانی پرداختند .سخنران
ویژه جشنواره (آقای دکتر منوچهر صادقیان) نیز به ارائه مطالبی

عفت آفاقی و همکاران

جدول  -5اسامی دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

داﻧﺸﻜﺪه

ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺸﺘﻲﻓﺮ

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﻋﻠﻲ ﻋﺴﻜﺮي

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎد رﻓﻌﺖ

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ

سپس برنامه بازدید توسط فرماندهان محترم از دستاوردهای مرکز

ﺑﻬﻨﻮش ﺻﺒﺎﺋﻴﺎن

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺟﻲﭘﻮر

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ

رشد و غرفه نمایشگاهی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکدههای

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ دﻳﺰﮔﺎه

داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

در زمینه پژوهشهای نوآورانه در حوزههای علوم پزشکی نظامی
پرداختند .در پایان این جشنواره از اساتید و دانشجویان برتر
پژوهشی تقدیر به عمل آمد (جدول  4و .)5

دانشگاه انجام شد .در حاشیه این مراسم ،کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشکده پرستاری بهصورت فعال دستاوردهای چندین
جدول  -4اسامی اساتید برتر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ

)ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ(

داﻧﺸﮕﺎه /داﻧﺸﻜﺪه

دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﻼﻳﻲ ﺧﻮ

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ

دﻛﺘﺮ ﺑﻴﺘﺎ روﺣﺎﻧﻲ

داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

دﻛﺘﺮ آرﻣﻴﻦ زارﻋﻴﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آﺟﺎ

دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺎﻫﺮﺿﺎﻳﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آﺟﺎ

دﻛﺘﺮ وﻟﻲ اﷲ ﺻﺒﺎ

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ

دﻛﺘﺮ ﻧﺎزﻳﻼ ﻋﻴﻮضزاده

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ

دﻛﺘﺮ زﻫﺮا ﻓﺎرﺳﻲ

داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري

دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﻓﻜﺮ آزاد

داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاﺗﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ

پژوهشی نیز در زمینه آشنایی با نحوهی اخذ کد اخالق ،فرآیندهای
تصویب طرحهای سطح سه ،سامانه علم سنجی و مالکیت معنوی
و ثبت اختراع برگزار گردید.
در روز چهارم جشنواره  29بهمن  ،1397آیین اختتامیه جشنواره
سیمرغ با حضور مدیرکل محترم فرهنگی وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی (آقای امیر هلل گانی) ،فرماندهان ،اعضای هیئت
علمی ،اساتید و دانشجویان برگزار گردید .در این مراسم ،فرمانده
محترم دانشگاه علوم پزشکی آجا ،معاونت محترم فرهنگی و
] [ Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir on 2023-01-08

دﻛﺘﺮ ارﺳﻴﺎ ﺗﻘﻮا

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آﺟﺎ

ساله خود را به نمایش گذاشت (تصویر  .)10همچنین ،کارگاههای

دانشجویی دانشگاه (آقای دکتر احسان نصیراالسالمی) ،رئیس
دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی سیمرغ (آقای محمدحسین
پورفاضلی) و معاون اسبق فرهنگی و دانشجویی دانشگاه (آقای دکتر
ارسالن زیالیی) به ایراد سخنرانی پرداختند .از دیگر بخشهای این
گردهمایی میتوان به هم نوازی سنتی سنتور و تنبک دانشجویان
آقای ابوالفضل پورمروجی (دانشجوی سال چهارم پرستاری) و آقای

] [ DOI: 10.29252/mcs.5.4.239
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در جشنواره سیمرغ دانشگاهی سال  ،)1397شعرخوانی آقای علی

نامجو (منطقه شمال) ،شهید سپهبد علی صیاد شیرازی (منطقه

محمودی (دانشجوی سال ششم پزشکی و نفر اول رشته شعر

خراسان) ،شهید مصطفی چمران (منطقه مرکزی) و شهید سید

در هشتمین جشنواره سیمرغ و نفر دوم همین رشته در نهمین

علیرضا یاسینی (منطقه جنوب).

جشنواره) و مراسم رونمایی از اسامی اماکن و معابر داخل دانشگاه

در این مراسم ،آقای امیر هلل گانی ضمن بازدید و صحبت با

اشاره کرد .یکی از بخشهای این آیین ،مراسم تقدیر و تجلیل از

دانشجویان تمامی غرفههای جشنواره و استماع سخنان آنها،

خانواده شهید ارتشی حسین همتی بود .در این بخش که در روز

از شور و نشاط به عمل آمده ،تقدیر و قدردانی کرد .در حاشیه

«تکریم مادران شهدا» صورت گرفت ،با اهدای هدایایی از والدین

جشنواره غرفه ثبت نام اهدای عضو ،کانون خیریه تاک و همچنین

این شهید تقدیر و مقام شامخ او گرامی داشته شد .در پایان نیز

کمپین مبارزه با سرطان برپا بود .همچنین معاونت محترم بهداشت

از معاونان سابق فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آجا

و درمان آجا (امیر دکتر مصطفی مداح) به همراه فرمانده محترم

در  ۲۵سال گذشته و همچنین نفرات برگزیده جشنواره سیمرغ

دانشگاه ،ریاست محترم دانشکده پرستاری (خانم دکتر شهال

تقدیر به عمل آمد .پس از پایان مراسم ،میهمانان از دو نمایشگاه

علیاری) ،جمعی از معاونین دانشگاه و دانشکدهها ،اساتید هیئت

جنبی جشنواره «نمایشگاه آثار فرهنگی» و «نمایشگاه اقوام ،آداب

علمی ،پرسنل و دانشجویان دانشگاه از جشنواره اقوام و سنن بازدید

و سنن» بازدید کردند .الزم به ذکر است جشنواره اقوام ،آداب

کردند (تصویر  .)11آقای دکتر مداح پس از بازدید از نمایشگاه،

و سنن به همت معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

طی سخنانی به وسعت و تنوع قومیتها در ایران اشاره کرد و آن

و دانشجویان در روزهای  27الی  29بهمن دانشگاه دایر بود.

را یک موهبت بزرگ برای جوانان دانست و از دانشجویان خواست

در این جشنواره هفت غرفه به نام اسامی شهدای همان قوم یا

که دانش خود دربارهی این قومیتها و مسائل مرتبط با آن را

منطقه در حال فعالیت بودند که عبارت بودند از :شهید غالمرضا

افزایش دهند.

] [ Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir on 2023-01-08

یوسف بهرام پور (دانشجوی سال دوم پزشکی) (رتبه اول موسیقی

شهید خلبان یحیی شمشادیان (قوم کرد) ،شهید سید موسی

چاغروند (قوم لر) ،شهید سرلشگر خلبان جواد فکوری (قوم ترک)،

] [ DOI: 10.29252/mcs.5.4.239
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