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پيام تبريك رئیس دانشگاه علوم پزشکی
ایالم به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد فطر
قائم مقام وزیر بهداشت در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در پیامی
عید سعید فطر و حلول ماه شوال را به مردم استان تبریک گفت.
به گزارش خبرنگار وب دا ،متن پیام دکتر علی دل پیشه به شرح زیر می باشد :
رمضان ماه رحمت و مغفرت و ماه ضیافت الهی در میعادگاه فطر به پایان می
رسد و جان های بیقرار و فطرت های پاک مشتاقان نعمت ،امیدواران ثواب و توبه
کاران واقعی را از زنگارها زدود و جالیی دوباره بخشید.
عيد سعید فطر ،عید توفیق بر طاعت و اطاعت ،عید توبه و تهذیب نفس ،عید ذکر
و یاد محرومان ،عيد زيبايي هاي معنوي ،عيد بشارت و سعادت و عيد خداجويي
و خداپرستي و خداترسي است .عید بزرگ مؤمنان و روزه داران و تجلي يك ماه
سازندگي و وارستگي ،پايان باشكوه يك ماه مهماني الهي و عيد قبولي طاعات
و عبادات و صيام است وروز اعالم پيروزي برطاغوت نفس و روز شكر به درگاه
الهي به خاطر آنچه در ضيافت خويش مارابه آن مهمان نمودو به سوي آن
هدايت فرمود.
اینک که به لطف پروردگار متعال توفیقی حاصل شد تا یک ماه بندگی مخلصانه
خداوند عزوجل را به پایان برسانیم ،فرصتی فراهم است تا بتوانیم دسترنج
میهمانی یک ماهه نور و خورشید را در سرلوحه کار و زندگیمان قرار داده و به
سوی قرب الهی طی طریق کنیم.آنچه این عید مبارک را برای روزه داران شیرین
و گوارا می سازد ،تزکیه نفس و غلبه بر هواهای نفسانی دنیوی است که انسان
های مومن و مومنه کوشیده اند ازاین مهم برای خود توشه ای برگزینند و راه
رسیدن به معبود خود را هموار سازند.
اینجانب ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات مومنان در ماه پر خير و بركت
رمضان ،فرا رسیدن عید سعید فطر و حلول ماه شوال را به محضر مردم مومن و
خداجوی استان ایالم صمیمانه تبریک عرض می کنم و از خداوند منان رحمت و
مغفرت با تمسک  ،همبستگی و وحدت در ظل توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم
ولی عصر (عج ) را مسئلت دارم .
***

برگزاری دومین نشست شورای سالمت وامنیت

برگزاری جلسه مشترک قائم مقام رییس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی با
مدیرکل امور بانوان استانداری و مشاورین امور بانوان دستگاهها

جلسه مشترک قائم مقام رییس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی
و خیرین با مدیرکل امور بانوان استانداری وکلیه مشاورین اموربانوان
دستگاههای اجرایی به منظور تشکیل شورای مشارکتهای مردمی
زنان مجمع خیرین استان ایالم برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این جلسه قائم مقام رییس
دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی ضمن آرزوی قبولی طاعات
و عبادات روزه داران در ماه مبارک رمضان و خیرمقدم به حاضران
و خصوص ًا مدیرکل امور بانوان استانداری ایالم به نقش بسیار مهم
خیرین در توسعه حوزه سالمت به منظور خدمت بهتر و بیشتر به

مردم اشاره کرد و گفت :هدف از تشکیل شورای مشارکتهای مردمی
زنان مجمع خیرین استان ،فراهم کردن بستری مناسب برای تعامل
شایسته و ارتباط خوب در راستای ایفای نقش مؤثر این قشر در کمک
بهنظام سالمت است.
دکتر محمدرضا صیدی ادامه داد :در استان ایالم خوشبختانه مردم
و خیرین نیکوکار در امور مختلف همواره مشارکت خوبی داشتهاند و
میطلبد که شاهد مشارکت و همکاری این عزیزان در امور سالمت
بیش از پیش باشیم.
وی خاطرنشان کرد :بهبود کیفیت خدمات بخش سالمت از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است و از مهمترین مطالبات مردم است.
بنابراین تالش کنیم که از ظرفیت جذب کمکهای خیرین سالمت
در حوزه زیرساختی و همچنین تجهیزات در حوزه سالمت به بهترین
شکل ممکن در راه خدمت به مردم بهرهمند گردیم.
قائم مقام رییس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی ضمن تاکید
بر فرهنگ سازی در مشارکت هرچه بیشتر مردم و خیرین نیکوکار در
عرصه سالمت استان تصریح کرد :جلب مشارکت و مساعدت های
خیرین باید به گونه ای در استان فرهنگ سازی شود که مردم بیش
از گذشته برای اقدامات خیرخواهانه و کمک و مشارکت در حوزه
سالمت و رفع نارسایی ها و مشکالت آن ترغیب شوند.

دکتر صیدی در پایان سخنان خود ضمن تشریح فعالیتهای انجام
شده ،در حال اجرا و دردست اقدام مجمع خیرین سالمت و همچنین
شرح وظایف شورای مشارکتهای زنان مجمع خیرین سالمت ،از
تالش های بی شائبه و مسئوالنه اعضای مجمع خیرین سالمت
استان در راه خدمت به مردم استان تقدیر نمود.
در ادامه این جلسه نیز مدیرکل امور بانوان استانداری ایالم ضمن
تقدیر از خدمات و تالش های دلسوزانه دکتر صیدی قائم مقام رییس
دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی اظهار کرد :از همه زحمات و
اهتمام رئیس و اعضای مجمع خیرین سالمت استان که در راستای
رفع نیازها و کمبودهای حوزه سالمت قدم برمیدارند ،تقدیر و تشکر
کنم و امید است که با حمایتهای مستمر و برنامهریزی و تالش که
این مجمع شاهد تحوالتی شایسته تر و ارزشمندتر در راه خدمت به
مردم استان در حوزه سالمت باشیم.
کلثوم خلیلوند در ادامه سخنان خود به اجرای موفق طرح تحول
نظام سالمت در استان اشاره و تصریح کرد :از ابتدای اجرایی شدن
طرح تحول نظام سالمت ،شاهد خدمات زیادی در دو حوزه بهداشت
و درمان بودهایم که باعث رضایتمندی عموم مردم از این خدمات
بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش زنان در جامعه اشاره

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ایالم برگزار شد

غذایی شهرستان ایالم

مراسم جشن فارغ التحصیلی  ۲۰۰دانشجوی ورودی سال  ۹۲دانشگاه
علوم پزشکی ایالم با حضور مسئوالن و در میان استقبال پرشور
دانشجویان و خانوادههای آنان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جشن چهارساعته فارغ التحصیلی که
با حضور معاونین دانشگاه و روسای دانشکده ها و مدیران گروههای
آموزشی و روسای دانشگاه های سراسر استان حضور داشتند ،رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن تبریک فارغ التحصیلی دانشجویان به
آنان اظهار کرد :هیچ فردی نمی تواند ادعا کند که دانش آموخته است
و خود را از کسب علم و دانش بی نیاز بداند چرا که ضرورت تکمیل
سرمایه علمی انسان همیشه وجود دارد.
دکتر علی دل پیشه با بیان اینکه خرسندم که دانشجویان این دانشگاه
مرحله ای از کسب علم را پشت سر گذاشته اند ،افزود :از افتخارات
دانشگاه این است که دانشجویانی که ما تربیت نموده ایم ،سکاندار
مناسب و پست های مهم در سطح کشور و استان هستند و هم اکنون
در نظام جمهوری اسالمی در حال خدمت هستند.
وی در ادامه این بحث گفت :این افتخارات شامل خدمت در کسوت
روسای دانشگاههای کشور ،عضو هیئت علمی دانشگاهها و معاونتهای
مختلف و حضور در مقاطع تحصیلی تخصصی و باالتر و حتی مرتبه
استادی در خارج از کشور میباشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم اضافه کرد :در دهکده جهانی امروز
و با پیشرفت روز افزون اینترنت و فناوری های نوین آموزشی و متون
متعدد علمی ،دیگر مکان تحصیل دانشجویان مهم نیست حتی در
دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز امکان دسترسی کامل به معتبرترین
فناوری های آموزشی و تحصیلی دنیا فراهم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دانشجویان فارغ التحصیل
دانشگاه توصیه کرد که عالوه بر یادگیری مستمر و کاربردی کردن
آموختههای دوران تحصیل خود در خدمت به مردم ،تسلط کامل به
سرمایههای معنوی و اخالقی و به ویژه ایمان و تقوا را نیز در برنامه
زندگی خود قرار دهند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایالم
نیز در ادامه این مراسم گفت :در عرصه علم آموزی فارغ التحصیلی
وجود ندارد و انسان ها در طول زمان حیات همواره نیازمند اندیشیدن،
تفکر و علم آموزی در مسیر کمال و حرکت به سوی علم آموزی در
زندگی هستند.

حجت االسالم و المسلمین هاشمی با بیان این مطلب که برای کسب
توانمندی های مختلف توسط انسان راهی جز حرکت در مسیر علم و
دانش وجود ندارد ،اضافه کرد :حرکت در مسیر علم و دانش برای انسان
ها قدرت ،عزت ،سرافرازی و تاثیرگذاری در جامعه و خدمت صادقانه به
مردم را ایجاد میکند و این امر نشانگر آن است که همه باید به سمت
علمآموزی روی آورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پاسخ کوبنده سپاه پاسداران
انقالب اسالمی به گروههای تکفیری منطقه و داعش اشاره و تصریح
کرد :اقتدار موشکی سپاهیان اسالم عزت ،اعتبار ،آزادی و سربلندی نظام
اسالمی را به جهانیان و به ویژه به دشمنان اسالم اعالم کرد.
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز در ادامه
این مراسم گفت :حوزه خدمت در دانشگاه علوم پزشکی کشور غیرقابل
ارزش گذاری است و دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه در این راه
به عنوان سفیران سالمت مردم شناخته می شوند.
دکتر جمیل صادقی فر با اشاره به اینکه فارغ التحصیالن دانشگاه باید
آموخته های علمی و عملی دوران تحصیل خود را در زندگی و در بین
مردم به کار گیرند ،ادامه داد :این عزیزان رسالت و بار سنگین خدمات
رسانی به مردم را برعهده دارند و در وادی خدمت میکنند که تمام
لحظات آن عبادت است.
وی یادآوری کرد :ویژگی اساسی دانشجویان مطالبهگری در دانش و علم
آموزی است که این ویژگی به دوران تحصیل محدود نمیشود و باید بعد
از فارغ التحصیلی نیز تداوم یابد.
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ابراز کرد :فارغ
التحصیالن دانشگاه در عرصه سالمت نیز باید در آموزشهای کاربردی
و ضمن خدمت مبتنی بر بهبود سالمت مردم شرکت کنند.
دکتر صادقی فر برگزاری این مراسم را مرهون همکاری و همراهی
مسئولین مختلف دانشگاه دانست و از زحمات شبانهروزی رئیس دانشگاه
و معاونین به ویژه معاونتهای فرهنگی و دانشجویی و معاونت آموزشی،
مدیران و روسای دانشکده ها که با وجود امکانات فعلی دانشگاه زمینه
تحصیل دانشجویان و برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی را فراهم
نموده اند ،تقدیر نمود.
دکتر نور خدا صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه در ادامه این مراسم
گفت :فارغ التحصیالن دانشجو جزیی از خانواده بزرگ دانشگاه هستند
و باید ارتباط خود را با این دانشگاه قطع نکنند و عالوه بر ارتباط مستقیم
و تنگاتنگ با دانشگاه ،پس از فارغ التحصیلی انجمن فارغ التحصیالن را
شکل دهند و در برنامه های مختلف دانشگاه مشارکت کنند.
وی اضافه کرد :فارغ التحصیالن دانشگاه در طول تحصیل با زحمات
اساتید و اعضای هیئت علمی رشته های مختلف دانشگاه دانشجویان با
کرامات اخالقی و معنوی آشنا شده اند و باید در محیط کاری آینده خود
نیز کدهای اخالق حرفه ای و معنوی را در زندگی خود به کار گیرند.
گفتنی است قرائت شعر دانشجویی و دلنوشته توسط دانشجویان
دانشگاه ،پخش کلیپ رشته های مامایی ،بهداشت حرفه ای ،علوم
آزمایشگاهی ،بهداشت عمومی و بهداشت محیط ،اجرای گروه موسیقی
و اهداء جوائز و گرفتن عکس یادگاری فارغ التحصیالن با مسئوالن از
دیگر برنامههای این مراسم بود.

در شبکه بهداشت و درمان ملکشاهی

اعزام مصدوم تصادف جاده ای در روستای گالن

برگزاری اردوی تفریحی زیارتی به مقصد شهر

کمیته بین بخشی حمایتی مشارکتی با حضور روسا و نمایندگان ادارات مختلف در
شبکه بهداشت شهرستان ملکشاهی برگزار گردید
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
ملکشاهی ضمن خیرمقدم به مدعوین در رابطه با ابعاد مختلف جلوگیری از بروز
و کاهش سوء تغذیه بویژه در سنین کودکی اظهار داشت :با توجه به اینکه رفع
سوء تغذیه در آن دسته از کودکانی که بدلیل فقر دچار افت رشد میشوند ،از عهده
بخش بهداشت خارج است.
مهندس کاظم پور افزود :آمار در این خصوص نشان میدهد همکاری سایر
ارگانها و در گیر شدن مسئولین بخشهای مختلف توسعه برای بهبود وضعیت
تغذیه جامعه ضروری است.
وی ادامه داد :فقر و سوء تغذیه در کنار هم یک زنجیره و سیکل معیوبی را ایجاد
میکنند که همدیگر را تقویت نموده و سبب بدتر شدن وضعیت جامعه در تمامی
ابعاد میشود .مقابله با محرومیت  ،فقر و سوءتغذیه از جمله وظایف اصلی دولت
هاست و تمامی ارگانهای ذیربط باید در کنار هم برعلیه آن مقابله کنند.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی در بخش دیگری از
سخنان خود وظایف و رسالت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در خصوص
جلوگیری از بروز و کاهش سوء تغذیه بویژه در سنین کودکی مطالبی را بیان نمود.
در ادامه نیز هدی طاووسنژاد مسئول واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان
شهرستان ملکشاهی ضمن بیان کلیاتی در خصوص برنامههای حمایتی –
مشارکتی و هدف از تشکیل این کمیته ،مصوبات جلسه گذشته را مطرح نمود
و پس از هم اندیشی در خصوص برنامههای مربوطه مصوباتی شامل هماهنگی
و ضمن هماهنگی برگزاری کالس آموزشی در خصوص مراحل سبزی کاری
جهت کارکنان شبکه بهداشت با جهاد کشاورزی ،برگزاری کالس آموزشی سبزی
کاری جهت گروهی از مددجویان به منظور ترویج باغچه های سبزی خانگی
با همکاری کمیته امداد و جهاد کشاورزی ،مورد تایید قرار گرفتن ساختمان
روستامهدها از لحاظ فیزیکی توسط واحد بهداشت محیط قبل از شروع برنامه
توزیع غذای گرم در روستامهدها،برگزاری کالس آموزشی رهنمودهای غذایی
ایران جهت کارکنان ادارات درگیر در برنامه حمایتی-مشارکتی توسط شبکه
بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی تا پایان سال جاری و بازدید مشترک با
همکاری اداره بهزیستی و کارشناسان بهداشت محیط و تغذیه شبکه بهداشت از
روستامهدها بر اساس چک لیست برنامه انجام شده و پسخوراند بازدیدها مورد
تصویب قرار گرفت.

توسط بالگرد فوریت های پزشکی استان

مقدس قم برای دانشجویان دختر دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :بر اثر برخورد دو خودرو با
یکدیگر در روستای گالن از توابع بخش صالح آباد شهرستان مهران،
بالگرد فوریت های پزشکی استان به منطقه اعزام شد .به گزارش
خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل پیشه در این رابطه اظهار کرد :برخورد
دو خودرو پراید و پژو  405در روستا گالن شهرستان مهران منجر به
مصدومیت  5نفر شد.وی ادامه داد :در ساعت  9و  58دقیقه صبح امروز
 21تیرماه ،طی تماس مردمی با اورژانس  ،115دو کد آمبوالنس
پایگاه های کنجانچم ،جنداهلل و همچنین بالگرد اورژانس هوایی به
محل اعزام شدند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :بعد
از حضور تکنسین های فوریت پزشکی در محل و بررسی وضعیت
مصدومین و انجام اقدامات پیش بیمارستانی الزم 4 ،مصدوم توسط
آمبوالنس و  1مصدوم نیز به علت وخیم بودن وضعیت عمومی و پایین
بودن سطح هوشیاری ،توسط بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان امام
خمینی(ره) ایالم برای سیر مراحل درمان منتقل شدند.
***

به همت تشکل بسیج دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،دانشجویان دختر در اردو تفریحی
زیارتی به مقصد شهر مقدس قم شرکت کردند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم در این رابطه گفت :دانشجویان دختر دانشگاه به تعداد
 ۸۳نفر به شهر مقدس قم اعزام شدند و در اردو تفریحی زیارتی سه
روزه شرکت کردند.
دکتر جمیل صادقی فر اضافه کرد :در این اردو که سرپرستی آن را
خانم ها درویشی و رضایی از کارشناسان فرهنگی برعهده داشتند،
زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) در شهر قم و
زیارت مسجد مقدس جمکران از جمله برنامه های این اردوی معنوی
بوده است.
وی تصریح کرد :همچنین در طول مدت اردو دانشجویان دختر از
بیت امام خمینی (ره) و گنجینه خاطرات امام راحل واقع در شهر
مقدس قم دیدن کردند.

دومین نشست شورای سالمت وامنیت غذایی شهرستان ایالم در سال جاری
باحضور رییس مرکز بهداشت شهرستان ایالم و معاون سیاسی اجتماعی
فرمانداری و جمعی از مدیران برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایالم در این جلسه
ضمن تشکر و قدردانی از مدیران شهرستان در پیگیری مصوبات سال قبل
خواستار توجه جدی اعضا به مقوله سالمت و همکاری ادارات شهرستان در
اجرای برنامه بهداشتی در سطح شهرستان شد.
دکتر علیرضا شریفی با تاکید بر ضرورت ارتقاء سالمت در جامعه افزود :افزایش
امنیت غذایی مردم ،تشدید بازرسی های بهداشتی توسط مسئولین مربوطه جهت
تأمین و ارائه غذای سالم و بهداشتی به مردم بخشی از خدمات مرکز بهداشت
شهرستان می باشد.
وی به بیان برنامه ها و اقدامات مرکز بهداشت در طرح های ضیافت ماه مبارک
رمضان و بسیج سالمت نوروزی همچنین اجرای گشتهای مشترک بازرسی از
مراکز تهیه وپخت مواد غذایی (رستورانها ،اغذیه فروشی ها ،نانوایی ها و،).....
اماکن عمومی(بوفه مدارس ،آرایشگاههای زنانه ،مهدهای کودک و)...پرداخت و
در ادامه نیز در خصوص استفاده از دستگاه های پرتابل بازرسی شامل دستگاه
های سنجش  TPMروغن ،بار میکروبی سطوح ،دمای محیط و شوری نان
در جریان بازرسی ها نکاتی را بیان نمود و در بخش دیگری از سخنان خود
دستاوردهای حاصل از این برنامه ها رابرای اعضا تشریح کرد و خواستار توجه
جدی شهرداری به مسائل خدمات شهری وبهداشت سطح شهر شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایالم در ادامه همچنین در خصوص تب کریمه
کنگو و بیماری های منتقله از آب و غذا و عدم استعمال دخانیات به بحث و تبادل
نظر با اعضا پرداخت.
مجید کاکی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ایالم سالمت مردم را مهمترین
مقوله مورد توجه شورای بهداشت شهرستان و کارگروه سالمت غذایی عنوان کرد
و همکاری مدیران و ادارات را مهمترین گام در جهت ارتقای سالمت دانست.
در پایان نیز اعضا ضمن بیان اقدامات دستگاههای مربوطه در راستای اجرای
مصوبات به بیان نظرات خود درخصوص موضوعات مطرح شده پرداختند و پس
از بحث وتبادل نظر اعضا تصمیمات الزم جهت اجرایی نمودن مصوبات اتخاذ
گردید.
***

کمیته بین بخشی حمایتی مشارکتی با حضور ادارات

نمود و ادامه داد :زنان به عنوان نیمی از جامعه همواره می توانند در
تمامی عرصه ها ظهور و حضوری پررنگ داشته باشند و در حوزه
خیرین سالمت نیز می توان از توان و ظرفیت این قشر برای جلب
مشارکت ها در راستای رفع نیازهای حوزه بهداشت و درمان استان
بهره برد.مدیرکل امور بانوان استانداری ایالم فرهنگسازی جامع
برای توسعه فعالیتهای خیرین سالمت در استان را ضروری عنوان
کرد و گفت :نگاه ویژه به موضوع سالمت جامعه از جانب خیرین
نیکوکار جای خرسندی دارد بنابراین تالش برای افزایش مشارکت
خیرین و آگاهی بخشی در راستای جلب کمک و مساعدت های
هرچه بیشتر نیاز به فرهنگ سازی بیشتر دارد که در صورت تحقق
کامل موجب ارتقای سطح سالمت جامعه میشود.
در ادامه این جلسه نیز اعضاء به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود
در راستای جلب هرچه بیشتر مشارکت های خیرین سالمت پرداختند
و مقرر گردید توسط دکتر کلثوم خلیلوند رییس شورای مشارکتهای
مردمی زنان برای کلیه مشاورین اموربانوان دستگاههای اجرایی
بعنوان سفیران سالمت ابالغ صادر شود و تشکیل شورای مشارکتهای
زنان در اسرع وقت پیگیری و انجام شود و در جلسه آینده تشکیل این
شورا در دستور قرارگیرد.

برگزاري كميته بهداشت كشاورزي در شبکه بهداشت و درمان
شهرستان ملکشاهی
جلسه كميته بهداشت كشاورزي شهرستان با حضور روسای ادارات
دامپزشكي ،محيط زيست و کارشناسان ترویج ،امور دام ،باغباني و
زراعت اداره جهاد کشاورزی و همچنین کارشناسان واحد مبارزه با
بیماریهای واگیر و بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط در شبکه
بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه معاون بهداشتی شبکه
بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی ضمن خیرمقدم به حاضران
در خصوص نقش و ضرورت بهداشت جهت پيشگيري از بيماري
و تامين ،حفظ و ارتقاي تندرستي و توانمندي جامعه اظهار داشت:
بیماری تب کریمه کنگو یک عفونت ویروسی است که جزو دسته

تب های خونریزی دهنده ویروسی محسوب می شود و از طریق
تماس با حیوان آلوده به صورت مستقیم و غیر مستقیم ،به انسان
منتقل می گردد.
مهندس کاظم پور در ادامه سخنان خود در خصوص بيماري تب
كريمه كنگو و آخرین وضعیت شیوع اين بیماری در کشور اشاره
کرد و توضیحاتی برای پیشگیری از این بیماری را برای حاضران
تشریح کرد.
در ادامه حاضرین در خصوص پیگیری مصوبات و همچنین برنامه
ریزی و هماهنگی بیشتر برای انجام فعالیتهای مشترک بحث وتبادل
نظر کردند که در نهایت تصمیماتی جهت اجرا مصوب گردید.

برگزاری دوره آموزش مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی
وزارت بهداشت در ایالم

دوره آموزش مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی با حضور اساتید
دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی
ایالم در سالن اجتماعات هتل زاگرس ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این جلسه معاون توسعه
مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن خیر
مقدم به مهمانان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گفت:
نقش و اهمیت کارگزینی و توسعه نیروی انسانی بر کسی پوشیده
نیست و حوزه نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایههای ویژه در
هر سیستم محسوب می شود.
دکتر امید افسرده ادامه داد :یک زمانی در سیستمها نیروی انسانی
به عنوان یک نیروی ساده در نظر گرفته میشد اما در حال حاضر در
سیستم ها و مجموعه ها سرمایه انسانی از اهمیت باالیی در پیشبرد
اهداف برخوردار است.
وی بیان داشت :سرمایه انسانی ویژه این است که در کنار توسعه
مادی و امکانات و تجهیزات که در مجموعه به کار می رود ،سرمایه
انسانی هم باید در کنار آنان توسعه پیدا کند و منشا تحول در آن
سیستم از نظر اقتصادی و اجتماعی باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
تصریح کرد :وظایف و اهمیت کارگزینی به عنوان سنگ بنای
سرمایه انسانی و جذب نیروی انسانی اجرای قوانین و مقررات دارای
اهمیت حیاتی در مجموعه و سیستم می باشد.
وی ادامه داد :همکاران ما در واحدهای کارگزینی دانشگاه در سراسر
استان زحمات و تالشهای شایستهای را در راستای اجرای قوانین
و مقررات مربوطه به کار بسته اند که قابل تقدیر است.
دکتر افسرده در پایان سخنان خود ابراز کرد :امیدواریم که در این
جلسه که افتخار میزبانی عزیزان از دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور را داریم ،همه عزیزان با مشارکت فعال از تجربیات
اساتید و مطالب و مفاهیمی که ارائه خواهد شد ،باالترین استفاده
را ببرند.
در ادامه این دوره آموزشی مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز ضمن خیرمقدم به حاضران ابراز
کرد :آنچه که به عنوان سرمایه انسانی از آن در همه بخشها یاد
میشود ،برای تحقق اهداف و برنامه های مدنظر در چشم انداز
اداری و اجرایی می باشد.
حمید آلی آبادی ادامه داد :اگر ما میخواهیم به این برنامه ها برسیم،
یکی از باالترین موئلفه ها برای تحقق آنان آموزش باشد و اگر به
کشورهای پیشرفته و درحال توسعه بنگریم ،بخشی از موفقیت های
مربوط به این کشورها در حوزه آموزش است.
وی با بیان اینکه اگر برنامه ای برای نیروی انسانی خود در مجموعه
نداشته باشیم ،نیروی انسانی کارآمدی خود را از دست می دهد و
به مسئله ای هزینه بر برای مجموعه تبدیل میشود ،خاطرنشان
کرد :با توجه به قوانین و مقررات کشوری ،نیازمند هستیم که در
اینگونه جلسات و دورهها در کنار هم باشیم و از تجارب اساتید و
افراد مجرب و خبره در امر آموزش استفاده کنیم که بتوانیم خدمت
به همکاران و مجموعه در همه بخشها را تسهیل کنیم.
مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
بیان داشت :اگر مباحثی همچون رتبه ،طبقه و ارزشیابی در حوزه
کارگزینی در مجموعه مطرح میشود ،باید ابهامات و مشکالت این

حوزه ها را با برگزاری این گونه دوره ها و انتقال تجربیات و دانش
مربوطه به نیروها را رفع کنیم.
آلی آبادی یاداوری کرد :باید برگزاری این دوره را به شکلی اهمیت
دهیم تا عالوه بر رفع مشکالت و چالشها ،زمینه را برای پیشرفت
و رشد مجموعه فراهم کنیم و در آینده به اهداف و برنامه های
مورد نظر دست یابیم چرا که هر سازمان و تشکیالتی که در درون
خود آموزش و برنامه ای برای کارکنان خود نداشته باشد ،به جایی
نخواهد رسید و نباید رشد و توسعه را در این مجموعه شاهد باشیم.
معاون مدیریت منابع توسعه انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
و نماینده وزارت در برگزاری این دوره های آموزشی به عنوان دیگر
سخنران این مراسم ضمن تقدیر از میزبانی شایسته دانشگاه علوم
پزشکی ایالم اظهار کرد :حوزه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای اهداف کاری خود،
برای برنامههای نیروی انسانی وزارت برنامهریزی میانمدتی را
انجام داده و  12کارگروه مختلف را برای پیشبرد این کار طراحی
کرده که یکی از این کارگروهها ،انتقال آموزش ها به نیروهای
شاغلین در کارگزینی های دانشگاه های علوم پزشکی است.
مصطفی کیانی قلعه ادامه داد :فرآیند این آموزش ها به صورت
مقدماتی ،میانی و پیشرفته طراحی شده که همکاران ما از نظر
قوانین و مقررات ،آموزش ها را به روز دریافت کنند و در این دورهها،
آموزش و تجربیات خود را به همه در میان بگذارند و یک وحدت
رویه در خصوص قوانین و مقررات و اجرای آن در دانشگاهها صورت
گیرد.
وی خاطرنشان کرد :به همین خاطر یک برنامهریزی انجام شده
که این کارگروه شرح وظایف کارگزینی واحدها را تهیه کرده و نیرو
هایی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را برای مربیگری
فراخوان نموده و توسط همین مربیان در سایر دانشگاه ها کارهای
آموزشی شروع شده است.
نماینده وزارت در برگزاری این دوره های آموزشی با بیان اینکه
در حال حاضر از  56دانشگاه علوم پزشکی کشور ،در  50دانشگاه
دوره های میانی برگزار شده ،گفت :دانشگاه علوم پزشکی ایالم
هم اکنون به مدت  3روز میزبان برگزاری یکی از این دوره هاست
که نیروهای واحدهای کارگزینی در سطح دانشگاه این آموزشها
را فراگیرند.
وی افزود :تاثیر این آموزشها باعث جلوگیری از تضییع حقوق
کارکنان در اثرعدم آموزش و آگاهی می باشد و در هر دوره ای
که برگزار می شود ،کلیه مسئولین حوزه مدیریت توسعه و کارگزینی
های دانشگاه در این در دوره شرکت میکنند و آموزش ها را دریافت
می نمایند.
کیانی قلعه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این
دورههای آموزشی برای آموزش  1800نفر از حوزه مدیریت منابع
توسعه دانشگاه ها و واحدهای کارگزینی تابعه آن در سطح کشور
برگزار می شود ،ابراز کرد :مزیت این دوره های آموزشی این است
که به جای اینکه از تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای
دریافت آموزشها به وزارت بهداشت مراجعه نمایند ،مربیان آموزش
دیده از وزارت به استانها اعزام خواهد شد و با برگزاری این دورهها
در استان مربوطه به پرسشها و به ابهامات مورد نظر شرکت
کنندگان در دوره ها پاسخ خواهند داد.
وی با اشاره به این مطلب که وزارت بهداشت از سال  94برگزاری
دوره های آموزشی را آغاز نموده ،تصریح کرد :برگزاری دوره های
آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی با استقبال خوبی همراه بوده
و نکته مثبت این دورهها این است که یک همدلی خوب و مطلوب
در راه اجرای قوانین و مقررات استخدامی برای دانشگاهها به وجود
آورده است و شرکت کنندگان با فراگرفتن این آموزشها میتواند
مشکالت و ابهامات حوزه کاری خود را در رابطه با قوانین و مقررات
رفع نمایند.
کیانی قلعه یادآور شد :با پایان یافتن دوره های آموزشی مقدماتی در
آینده نزدیک نیز آموزش دوره میانی با همین شیوه در دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور به صورت استانی برگزار خواهد شد.
در ادامه این دوره آموزشی نیز اساتید و مربیان از دانشگاه های علوم
پزشکی کشور به قوانین و مقررات مربوط به استخدامی و تجربیات
حوزه خود را برای حاضران تشریح کردند.

