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اطالعیه

دیدار هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی با
امام جمعه ایالم

رئیس دانشگاه ،هیأت رئیسه ،مسئول دفاتر استانی دانشگاهها و مسئول دفتر
نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی در آستانه فرا رسیدن والدت باسعادت حضرت
فاطمه(س) و سال جدید با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم دیدار
و گفتگو نمودند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ضمن تبریک والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و تبریک پیشاپیش سال نو
اظهار کرد :سال  ۹۵برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایالم و توفیقات مختلفی
در حوزه های هفتگانه دانشگاه حاصل شد.
دکتر علی دل پیشه گفت :مجموعه ای که در یک ماه گذشته با سفر وزیر محترم
بهداشت به استان افتتاح شد ،از بینظیرترین خدماتی است که در حوزه سالمت
به مردم تقدیم گردید.
وی ادامه داد :از جمله خدمات و مواردی که به بهرهبرداری رسید ،استقرار
دستگاههای تشخیصی در سطح استان بود که نبود آنان در سیستم درمانی باعث
شده بود هم استانی هایمان به استانهای دیگر برای دریافت این خدمات سفر
کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با بیان اینکه خرید و استقرار دستگاه ام آر آی در
بیمارستان امام خمینی(ره) یکی از نیازهای مهم و حیاتی استان بود ،افزود :تصاویر
حاصل از این دستگاه بسیار دقیق و با کیفیت بوده که در غرب کشور بی همتاست.
وی ادامه داد :در همین روزهای آغازین افتتاح این دستگاه بیش از  ۶۰۰نفر در
نوبت دریافت انجام ام آر آی قرار گرفته اند تا از خدمات تصویربرداری آن بهرهمند
شوند که خدمت بزرگ و شایسته ای برای مردم استان است.
وی همچنین در ادامه گفت :در شهرستان های جنوبی استان که استقرار پزشک
عمومی در گذشته در آنجا آرزوی مردم بوده ،استقرار دستگاه تشخیصی سی تی
اسکن در آبدانان و دهلران خدمتی دیگر بود که به مردمان عزیز این مناطق
تقدیم شد که از اعزام بیماران برای دریافت خدمات تشخیصی به مرکز استان و

شهرستانهای شمالی خوزستان جلوگیری می کند.
دکتر دل پیشه خاطرنشان کرد :افتتاح بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام
خمینی(ره) با ظرفیت  ۱۸تخت و باالترین کیفیت ممکن یکی دیگر از خدمات
وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایالم به مردم استان است که تا سال های
متمادی در آینده دغدغه کمبود تخت در این حوزه را برطرف نمود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در ادامه تصریح کرد :افتتاح درمانگاه تخصصی
و فوق تخصصی فجر انقالب با دارا بودن داروخانه ،آزمایشگاه و رادیولوژی در مدار
خدمترسانی به مردم قرار گرفت که هم اکنون روزانه  ۴۰۰تا  ۵۰۰نفر از خدمات
دولتی این درمانگاه تخصصی استفاده می کنند.
وی ادامه داد :در حوزه بهداشت نیز توفیقات مطلوبی در مبارزه با بیماری سالک
داشته ایم که کاهش آن در شهرستان های جنوبی استان بسیار محسوس و ملموس
است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :همچنین در حوزه های دانشجویی و
فرهنگی نیز دانشگاه دستاوردهای شایسته ای داشته که نشان از تالش و اهتمام
مسئوالن و دست اندرکاران این حوزه دارد .کسب مقام های برتر کشوری توسط
دانشجویان حاصل زحمت و تالش دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و
مسئوالن فرهنگی است.دکتر دل پیشه در ادامه ذکر دستاوردهای دانشگاه افزود :در
حوزه آموزشی نیز برای اولین بار در استان توانستیم هیأت ممیزه دانشگاه را کسب
کنیم که وزارت بهداشت به توان متخصصین استان اعتماد نمود و ارتقاء اساتید
را به دست خود اساتید استان سپرد که نشان از جایگاه و توان تحقیقاتی و علمی
اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایالم دارد.
وی ابراز کرد :در حال حاضر بیش از  ۲۵۰۰دانشجو در رشتههای مقاطع مختلف
پزشکی در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که با افتخار اعالم می کنیم بیش از
 ۶۰درصد این عزیزان بومی استان هستند .همچنین ساالنه  ۱۲۰دانشجوی پزشکی
و  ۳۰دانشجوی دندانپزشکی در دانشگاه پذیرش می شوند که بیش از  ۶۰درصد
این داشجویان هم بومی استان می باشند.
دکتر دل پیشه ادامه داد :هم اکنون در استان بیش از  ۵۰۰پزشک فوق تخصص،
متخصص ،عمومی و داروساز مشغول به خدمت به مردم هستند که در مقایسه با
سالیان گذشته که از کمبود پزشک در استان رنج میبردیم ،قابل مقایسه نیست
که این دستاورد و پیشرفت محسوس از توفیقات دولت و نظام اسالمی است.وی
خاطرنشان کرد :در حوزه های دیگر همچون غذا و دارو و توسعه فضاهای فیزیکی
در بخش های بهداشت ،درمان ،آموزش و غیره را دارا بوده ایم که به ارتقاء سطح

خدمات دهی دانشگاه در استان کمک می کند.
وی اضافه کرد :طرح تحول نظام سالمت که از افتخارات دولت اسالمی و مفتخر
به پشتیبانی مقام معظم رهبری نیز می باشد ،در سال آینده با تمام توان تالش
مجموعه دانشگاه تداوم خواهد یافت.
دکتر دل پیشه در پایان سخنان خود یادآور شد :انشاءاهلل بتوانیم سال آینده نیز از
راهنماییهای عالمانه و نصایح پدرانه حضرتعالی در راستای خدمت مطلوب به مردم
استان در حوزه سالمت بهرمند باشیم.
در ادامه نیز مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ضمن تبریک والدت با سعادت حضرت فاطمه (س) و تبریک پیشاپیش سال جدید
اظهار کرد :امید است که سال آینده سالی خوب و نیکو برای امت اسالمی و نظام
اسالمی ما باشد و همچنین از رهنمودهای عالمانه و هدایت های پدرانه نماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم در عرصههای دینی و فرهنگی استفاده و
بهره ممکن را ببریم.
حجت االسالم و المسلمین سید محمد باقر هاشمی ادامه داد :فعالیت های دانشگاه
در حوزههای تخصصی و فرهنگی با حمایتهای قاطعانه دکتر دل پیشه ریاست
محترم دانشگاه پیشرفتها و دستاوردهای خوبی داشته است که قابل تقدیر است.
وی افزود :در حوزه فرهنگ هم در سه سطح اساتید ،کارکنان و دانشجویان موفق
های متعددی توسط دانشگاه کسب شده و همچنین در حوزه مسائل فرهنگی و
کرسی های آزاد اندیشی و امور فرهنگی نیز در سال  ۹۵کارهای خوبی انجام شده
که امیدواریم در سال  ۹۶نیز این موفقیت ها تکرار شوند.
وی یادآوری کرد :تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم به وظیفه و
رسالت خود که همانا روشنگری و ترویج فرهنگ دینی و اسالمی در دانشگاه می
باشد ،عمل نموده و در سایه نظام مقدس جمهوری اسالمی و هدایت های پدرانه
حضرتعالی وظایف خود را به نحو احسن به انجام برسانیم.
در ادامه این دیدار نیز نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم ضمن تبریک
والدت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک پیشاپیش سال نو اظهار کرد :قطعاً یکی
از نهادهای تأثیرگذار در عرصه های مختلف بعد از پیروزی انقالب دانشگاه است.
آنچه که در طول این سی و هشت سال از پیشرفت و ترقی و تعالی در عرصه های
علمی و پژوهشی در انقالب اسالمی شاهد هستیم ،مرهون تالش دانشجویان متعهد
و انقالبی است.
حجت االسالم والمسلمین لطفی افزود :در عرصه پزشکی خوشبختانه امروز ایران
اسالمی در سطح کشورهای پیشرفته دنیا قرار دارد و کشورهای غربی که همواره

پرچمدار ترقی در عرصههای پزشکی هستند ،بسیاری از عناصر دانشگاهیان آن
ایرانی االصل هستند و در برخی از جهات هم فکر و اندیشه دانشجویان ایرانی در
کار بود که کشورهای غربی به این مرحله از پیشرفت رسیده اند.
وی بیان کرد :استان ایالم نیز قبل از انقالب ،دارای تنها دانشکده ای بسیار محدود
بود و امروز خوشبختانه با تعداد دانشگاه ها و حضور دانشجویان پویا و فعال وضعیت
بسیار متفاوت شده که از برکات نظام اسالمی است و انقالب اسالمی این زمینه را
فراهم ساخت که امروز در کشورمان شاهد حضور میلیونها دانشجو در رشتههای
مختلف در دانشگاهها هستیم.
امام جمعه ایالم تصریح کرد :هم از نظر امام راحل و مقام معظم رهبری ،به بعد
معنوی دانشگاه ها باید به بهترین وجه تقویت شود و باید دانشجویان عالوه بر
تحصیل علم ،با معارف دین و معنویت دینی آشنایی کامل پیدا کنند.
وی در ادامه این بحث افزود :امروزه دانشجویان ما به سمت معنویت گرایش
مشهودی دارند که نمونهای از آن در ماه مبارک رمضان در مراسم اعتکاف ،سیل
عظیمی از دانشجویان با اشتیاق شرکت میکنند و همچنین در قالب کاروانهای
راهیان نور هم بسیاری از دانشجویان در مناطق عملیاتی حضور پیدا می کنند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم خاطرنشان کرد :مبحث دیگر موضوع
بصیرت افزایی است که باید در فضای دانشگاهها به نحو شایسته ای دنبال شود
چون در حال حاضر دانشجویان به شدت در معرض القائات شیاطین در رسانه های
گروهی جهان و عناصر وابسته در داخل هستند .افرادی متاسفانه در داخل هستند
که خصوصیاتی غربگرایانه دارند اینگونه افراد در بحث اقتصاد ،فرهنگ ،علوم و
دانشهای مختلف معتقدند که ایران باید وابسته به غرب باشد که خوشبختانه
خالف و نظر آنان در حال حاضر با این پیشرفت های علمی ثابت شده است.
وی تاکید کرد :باید زمینه را برای استقالل فکری و سیاسی دانشجویان فراهم
کنیم که در این میان نقش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
بسیار مهم است.
حجت االسالم والمسلمین لطفی ابراز داشت :در استان ایالم به لطف خداوند روسای
دانشگاهها افرادی متعهد هستند که تعامل و همکاری صمیمانه و شایستهی با دفتر
نهاد مقام معظم رهبری دارند و اگر موفقیت و دستاوردی بوده ،مرهون این تفاهم
و تعامل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح تحول نظام سالمت در استان و
کشور اشاره کرد و گفت :طرح تحول نظام سالمت یکی از اقدامات شایسته و ارزنده
دولت تدبیر و امید است که از سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری بود و دولت
نیز در این زمینه گامهای خوبی برداشت و این طرح را در کشور اجرا نمود .این
طرح کار بسیار بزرگی بود که امیدواریم در سال آینده نیز تداوم یابد و اگر مشکالت
و تنگناهایی دارد ،برطرف شود.
حجت االسالم والمسلمین لطفی یادآور شد :طرح تحول نظام سالمت یکی از
ضرورت ها و نیازهای جامعه ماست که دغدغه و نگرانی مردم مخصوصا افراد بی
بضاعت و کم درآمد جامعه را در رابطه با هزینههای درمانی به حداقل ممکن
رسانیده است.

مسئول جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایالم معرفی شد

با حضور معاون امور دفاتر نهاد رهبری دانشگاههای کشور ،روسای دانشگاههای
استان ،روحانیون ،اساتید ،کارکنان ،دانشجویان ،مسئول جدید دفتر نهاد رهبری
دانشگاه علوم پزشکی ایالم معرفی شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه های کشور در این آیین معارفه گفت :دلسوزان نظام تنگ نظری ها را کنار
گذاشته به سمت توسعه جبهه انقالب گام بر دارند تا بیش از پیش به سمت تمدن
بزرگ اسالمی حرکت کنیم.
حجت االسالم والمسلمین علی تقوی با اشاره به روند شکل گیری انقالب اسالمی
اظهار کرد :بسیاری از مسلمانان در اقصی نقاط جهان ماهیت انقالب اسالمی را
پذیرفته و آن را درک کرده اند.
به گفته وی ،باید خوراک الزم به منظور حرکت به سوی تمدن اسالمی را تهیه و
در اختیار آنان قرار دهیم که در این میان جایگاه و نقش دانشگاهیان بسیار حائز
اهمیت است.
حجت االسالم تقوی مهمترین وظیفه دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه ها را تبلیغ دین اعالم و اضافه کرد :توصیه رهبر معظم انقالب نیز همواره
این بوده که باید مبلغان مناسبی برای اسالم و انقالب در دانشگاه ها باشیم.
معاون دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تاکید کرد :عموم
دلسوزان نظام باید به منظور توسعه جبهه انقالب برخی تنگ نظری ها را کنار
گذاشته و با قرار دادن انرژی ها کنار یکدیگر در جهت توسعه علمی و جهادی

کشور گام برداریم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز در ادامه این آیین ضمن خیر مقدم به معاون
امور دفاتر نهاد رهبری دانشگاههای کشور و مدعوین ،روسای دانشگاه ها ،اساتید و
دانشجویان گفت :اهمیت و ضرورت حضور فعال دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاهها امری انکارناپذیر است زیرا فراگیری علوم همراه با معنویت و عرفان
الزمه امروز مراکز علمی کشور است.
دکتر علی دل پیشه ادامه داد :به برکت وجود دفاتر نهاد رهبری در دانشگاهها هم
اکنون شاهد فصل شکوفایی اثربخشی شایسته این دفاتر در دانشگاه ها هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی بسیار خوبی بین دفاتر نهاد رهبری و دانشگاه
ها برقرار است ،ابراز کرد :شرکت در جلسات و اجرای مشترک برنامه های موفق
فرهنگی در سایه همدلی و همراهی و حرکت در راستای تعالی نظام و انقالب،
نشانگر این هماهنگی موثر و مثبت است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم افزود :تحولی که در سالهای پس از پیروزی
انقالب اسالمی در حوزه ها پدید آمده است حاصل توجه ویژه آیات عظام به مسائل
آموزشی و تاسیس دانشگاه ها در این راستا بوده که کار عظیمی در راستای توسعه
آموزش عالی در کشور بوده است.
وی همچنین تصریح کرد :اهتمام و توسعه علوم جدید در حوزه های علمیه و
همچنین اهتمامی که از سوی دفاتر نهاد رهبری در دانشگاهها برای تعمیق مسائل
مذهبی ارتباط گسترده با روحانیت و تدریس شئون زندگی و مبانی و مفاهیم
دینی در دانشگاه ها صورت گرفته ،ضرورت اتحاد و حضور فعال دفاتر نمایندگی در
دانشگاهها را دو چندان نموده و با مدیریت فعلی در سایه الطاف خداوند هماهنگی
بین دانشگاهها و این دفاتر در سراسر کشور به باالترین حد خود رسیده است.
وی با اشاره به این مطلب که دفاتر مقام معظم رهبری در دانشگاههای وزارت علوم
شان و منزلت خاص خود را دارند ،بیان کرد :اما در دانشگاه های وابسته به وزارت
بهداشت شان ویژه تری دارند به طوری که در دانشگاه های علوم پزشکی ما باجان
انسان ها سروکار داریم و مخاطبین ما فقط دانشجویان و اساتید نیستند بلکه همه
مردم در بیمارستان ها و آموزش درمانی مخاطبین ما هستند بنابراین کسی که
در دفتر نهاد نمایندگی رهبری این دانشگاه منصوب می شود این ویژگی و نگرش
خاص را به سالمت مردم نیز قطعاً دارد.
وی در ادامه سخنان خود به خدمات دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان اشاره
کرد و گفت :همه اقشار سیاسی جامعه با هر گرایش و طرز تفکر و همچنین مراجع
نظام و روحانیت نیز بر صحت و ضرورت این خدمات تأکید دارند و خوشبختانه
در همه نقاط کشور به خصوص نقاط محروم خدمات حوزه سالمت تجلی بیشتری
پیدا کرده است.

وی ادامه داد  :بیش از ۴۰میلیارد تومان تجهیزات پزشکی در یک سال گذشته در
خدمت حوزه درمان استان و در اختیار مردم در مراکز درمانی دولتی قرار گرفته
که در طول سی سال گذشته بی نظیر بوده است .دکتر دل پیشه خاطرنشان کرد:
توجه دولت به امر سالمت بایستی توسط مسئوالن و همکاران تبیین شود تا مردم
در جریان این خدمات نظام و دولت قرار گیرند.
وی همچنین ضرورت حضور موثر روحانیت در دانشگاه ها را بسیار پربرکت خواند و
گفت :ما به عنوان خادمان مردم و نظام در دانشگاه علوم پزشکی از حضور با برکت
مسئول نهاد مقام معظم رهبری استقبال میکنیم و همکاری شایسته و صمیمانه
ای با دفتر نهاد رهبری خواهیم داشت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم افزود :حجت االسالم والمسلمین دکتر غیاثی
به عنوان مسئول دفتر دفاتر استانی دانشگاه ها عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم هستند که افتخار و سرمایه ای برای ما و مجموعه دانشگاه میباشد.
وی ضمن تقدیر از خدمات و تالش های کم نظیر حجت االسالم والمسلمین غیاثی
یادآور شد :از زحمات دکتر غیاثی که برای مدتی سرپرستی دفتر نهاد رهبری در
دانشگاه علوم پزشکی را برعهده داشتند ،نهایت تقدیر و تشکر را دارم و همچنین
برای حجت االسالم هاشمی که متخلق به اخالق الهی و داشتن رابطه شایسته با
قشر جوان دانشجو و فضائل علمی و معنوی می باشند ،آرزوی موفقیت و سربلندی
دارم و قطعاً از نظرات و شایستگیهای ایشان در دانشگاه به بهترین وجه استفاده
خواهیم نمود.
در ادامه این آیین معارفه ،مسئول دفاتر استانی نهاد رهبری در دانشگاه های ایالم
ضمن خیرمقدم به معاون دفاتر کشوری دانشگاهها اظهار داشت :دفاتر نهاد رهبری
در دانشگاه های ایالم با تمام توان و توفیق و با همراهی صمیمانه و همکاری
گسترده روسای دانشگاهها توانسته اهداف ،وظایف و رسالت آن را به خوبی و
انجام برسانند.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا غیاثی ادامه داد :درسایه اخالص و عمل روسای
دانشگاه ها و همراهی و انگیزه و اعتقاد مسئوالنه این عزیزان و معاونین و دیگر
دست اندرکاران ،مدیران کانونهای بسیج دانشجویی ،اساتید و کارکنان به خوبی با
همراهی و فعالیت و انگیزه این اهداف و رسالت را به تحقق رسانده اند.
وی خاطرنشان کرد :جا دارد که از تمامی خدمات و تالشهای این عزیزان تقدیر
و تشکر خالصانه داشته باشم برای آنان آرزوی توفیق از سوی خداوند داشته باشم.
همچنین همکارانم در دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان با انگیزه
متعالی خود به خوبی این رسالت را انجام داده اند و ما را همراهی نموده اند.
مسئول دفاتر استانی نهاد رهبری در دانشگاه های ایالم در بخش دیگری از سخنان
خود افزود :حجت االسالم والمسلمین هاشمی از شایستگان و برجستگان مجموعه

تشریح برنامه های هفته سالمت در دانشگاه علوم پزشکی ایالم

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم و دبیر
ستاد برگزاری هفته سالمت برنامه های این هفته در سال
 96را در سطح دانشگاه تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،محمدرضا سپهر در رابطه با
برگزاری هفته سالمت و برنامه های مربوط به آن در سطح
دانشگاه اظهار کرد :با توجه به اینکه هفته سالمت هرساله
از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه در استان ایالم همزمان با
سراسر کشور به ریاست رئیس ستاد هفته سالمت(رئیس

دانشگاه علوم پزشکی) با عضویت معاونین و مدیران شبکه
ها و همچنین نمایندگان زیربط ادارات و همکاری صدا و
سیما و رسانه ها ،برنامه های این هفته برگزار می گردد.
وی ادامه داد :با توجه به اهمیت موضوع سالمت ،همواره
از سوی سازمان جهانی بهداشت و همچنین در کشور
توسط وزارت بهداشت ،شعارهایی در رابطه با سالمتی
جامعه در نظر گرفته و برنامه ها بر اساس آن اجرا می شود.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ابراز کرد:
با توجه به افزایش میزان افسردگی در بین جوامع و آثار
مخرب و تبعات منفی آن ،سازمان جهانی بهداشت شعار
امسال را «بیا در مورد افسردگی صحبت کنیم» نامگذاری
نموده و در کشورمان نیز امسال هفته سالمت متناسب این
شعار با عنوان «زندگی سالم ،با نشاط و امید» نامگذاری
شده است.
وی در ادامه افزود :در این هفته برنامه های متنوعی از
سوی دانشگاه علوم پزشکی ایالم به مناسبت گرامیداشت
هفته سالمت اجرا می شود که آغاز آن با اجرای برنامه ای
با حضور مسئوالن استانی ،اساتید و نخبگان حوزه سالمت
برگزار می شود که در آن مسئوالن و اساتید در رابطه

با اهمیت موضوع افسردگی و راهکارهای مقابله با آن
اطالعاتی را برای حاضران تشریح خواهند کرد.
دبیر ستاد برگزاری هفته سالمت استان ایالم خاطرنشان
کرد :زنگ نمادین سالمت و تقدیر از سفیران سالمت در
هفته سالمت در مدرسه حضرت رقیه(س) چالسرا با حضور
مدیران ارشد استانی و همزمان در مدارس شهرستان های
تابعه استان اجرا خواهد شد.
سپهر ابراز داشت :از دیگر برنامه های اجرایی هفته
سالمت مراسم پیاده روی خانوادگی با همکاری اداره کل
ورزش و جوانان استان ،ارائه خدمات غربالگری شامل فشار
خون و تست قند خون به صورت سیار در ادارات استان،
برگزاری نمایشگاه سالمت با موضوع «خطر سنجی سکته
های قلبی ،مغزی و سرطان» در قلعه والی و همزمان در
 6شهرستان تابعه استان در روز شنبه دوم اردیبهشت ماه،
ویزیت رایگان در مراکز بهداشتی درمانی استان و عیادت از
بیماران و اهداء شاخه گل به آنان توسط مسئوالن دانشگاه
و شبکه ها و بیمارستان های تابعه استان می باشد.
دبیر ستاد برگزاری هفته سالمت استان ایالم گفت :در
این هفته همچنین برنامه هایی شامل برگزاری همایش

هفته سالمت و تقدیر از فعالین حوزه سالمت و ادارات
فعال در این حوزه با حضور مسئوالن ارشد استانی،
همایش روز جهانی غذا در معاونت غذا و دارو ،نصب بنر با
موضوع شعارهای هفته سالمت در سطح استان و برگزاری
همایش سالمت با موضوع شعار امسال با حضور اساتید و
دانشجویان در دانشکده بهداشت خواهد بود.
وی همچنین از برگزاری همایشی با عنوان «بیا در مورد
افسردگی صحبت کنیم» در سالن اجتماعات سازمان هالل
احمر استان با حضور مسئوالن استانی و اعضای افتخاری
این سازمان خبر داد و گفت :این همایش با دحضور گروه
های هدف به ویژه جوانان و نوجوانان برگزار می شود و
مفاهیم و اطالعات مربوط به بیماری افسردگی و توصیه
های مربوطه به شرکت کنندگان ارائه می شود.
سپهر همچنین برنامه های دیگر هفته سالمت در دانشگاه
علوم پزشکی را ارائه سخنرانی پیش از خطبه های نماز
جمعه در شهرستان ها ،نشست با حضور اصحاب رسانه و
مطبوعات استان به منظور انعکاس اقدامات و فعالیت های
حوزه سالمت و دیدار با خانواده های معظم و معزز شهدا و
جانبازان دوران دفاع مقدس عنوان نمود.

دفاتر نهاد استانی است که به استان ایالم و موضوعات آن آشنایی و اشراف خاصی
دارد و تمام دغدغه های دانشگاه را با سابقه طوالنی و حضور موثر خود درک نموده
و با حضور خود در دانشگاه و در میان مردم ،منشا خدمات بسیاری بوده است.
وی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود از خدمات و تالشهای حجت االسالم
و المسلمین منزه به عنوان مسئول پیشین دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی
تقدیر نمود و تصریح کرد :امید است بتوانیم در کنار حجت االسالم هاشمی و
مجموعه دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی ایالم این دفتر را به خوبی به
نتیجه برسانیم و انتظار دارم از مسئوالن دانشگاه ها ،دانشجویان و همکاران
همچون گذشته با مسئول جدید دفتر نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی
همکاری شایسته خود را به نمایش بگذارند.
در ادامه نیز حجت االسالم والمسلمین سید محمدباقر هاشمی مسئول جدید دفتر
نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن خیرمقدم به معاون دفاتر نهاد
رهبری در دانشگاههای کشور ،مسئولین و مدعوین اظهار داشت :از اعتماد مسئول
دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور و استان به بنده در راستای
تقبل این مسئولیت یاری نموده اند ،تقدیرو تشکرمی کنم.
وی ابراز کرد :موفقیت یک مدیر وابسته به تالش و اهتمام تمامی حوزه هاست و
هرتالشی که به بار می نشیند در سایه همفکری ،هماهنگی ،ایثار و وحدت همه
مجموعه است.
وی تصریح کرد :نسل های گذشته یک مسئولیت و رسالت بزرگی رابه اتمام
رساندند و با ایثار و فداکاری انقالب اسالمی را آفریدند و تحقق بخشیدند .امروز
وظیفه ماست که از این انقالب و نظام در شرایط فعلی حراست و صیانت نماییم.
مسئول جدید دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایالم در ادامه این بحث
گفت :گام بعدی این بود که ما به یک دولت اسالمی تمام عیار برسیم که در راه در
بخشهایی موفق بوده ایم و در بخشهایی هم نیاز به تالش و اهتمام بیشتری است.
وی تاکید کرد :رسالت دانشگاهها به عنوان پرچمدار این حرکت حائز اهمیت است
چرا که این رسالت ،آگاهی بخشی ،آموزش علم و تهذیب است و رسالت دانشگاه به
عنوان مرکز تامین کننده نیروی انسانی نظام به عنوان مرکزی که می تواند در همه
سطوح و شئون جامعه نقش نقشآفرین باشد،ازحساسیت خاصی برخورداراست.
وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل مسئوالن،
اساتید ،کارکنان و دانشجویان اهداف و برنامه های دفتر نهاد رهبری در دانشگاه
علوم پزشکی محقق گردد.
در پایان این آیین با تقدیر از تالش های حجت االسالم غالمرضا غیاثی ،حجت
االسالم سید محمدباقر هاشمی به عنوان مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایالم معرفی شد.

کاشت درخت در دانشگاه علوم پزشکی ایالم
به مناسبت روز درختکاری

به مناسبت روز درختکاری ،با حضور رئیس
و معاونین ،مدیران ،کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی و مسئوالن منابع طبیعی استان ایالم،
آیین درخت کاری در محوطه پردیس دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی ایالم در حاشیه این آیین گفت :احترام
به محیط زیست و منابع طبیعی وظیفه امروز
همه ما است چرا که سالمت طبیعت در حال
حاضر توسط انسان مورد تهدید قرار گرفته
است.
دکتر علی دل پیشه با بیان اینکه بايد فرهنگ
حفاظت از منابع طبيعي در جامعه نهادينه
شود ،افزود :یکی از اساسی ترین وظایفی

که امروز همه ما باید به آن توجه داشته
باشیم ،حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
و جلوگیری از تخریب این منابع است و به
گونه ای باید عمل کنیم که حفاظت از محیط
زیست و مراتع ،به یک فرهنگ عمومی تبدیل
شود.
وی تاکید کرد :امروزه با صنعتي شدن زندگی
درختان نقش مهم تري در زندگي افراد ايفا
مي كنند و منابع طبیعی نه فقط به نسل
حاضر ،بلکه به تمامی نسل های آینده کشور
تعلق دارد و باید به خوبی حفظ و به آیندگان
سپرده شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم یادآور شد:
همواره طبیعت و درخت در فرهنگ ما مورد
احترام بوده و با استفاده از این روحیه برای
حفظ این منابع خدادادی تالش کنیم.گفتنی
است ،روز  15تا  22اسفند ماه به عنوان “هفته
منابع طبیعی” در کشور نامگذاری شده که
نخستین روز این هفته یعنی  15اسفند “روز
درختکاری” است.

