دکتر حسن نیک نژاد رییس دانشکده فن آوری های نوین پزشکی:

هدف از تشکیل این دانشکده تربیت متخصصینی خواهد بود که
تحصیل آنها در راستای تولید محصول یا ارایه خدمات است
دکتر حسن نیک نژاد متولد سال  ۱۳۵۴است .او در سال  ۱۳۷۳با رتبه  ۱۶کنکور سراسری وارد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و در سال  ۱۳۸۰بدون وقفه
تحصیل خود را در رشته دکترای تخصصی ( )Phdفارماکولوژی ادامه داد .در سال  ۱۳۸۷از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل و به عنوان هیات علمی اين دانشگاه

آغاز به کار نمود .وي دارای  10ثبت اختراع و بیش از  ۴۰مقاله علمی داخلی و خارجی میباشد و طی دو سال اخیر موفق به جذب  ۳۳۰میلیون تومان گرانت پژوهشی ،خارج از دانشگاه
شده است .دكتر نيكنژاد برای اولین بار واحد سلول درمانی با سلولهای بنیادی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارايه كرد که هم اکنون به عنوان واحد کارورزی دانشجویان

انترن پزشکی در حال انجام میباشد .در سوابق اجرايي وي ،مدیر مسوول ماهنامه داروپزشک ،سردبیر ماهنامه راد ،معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی
بافت به چشم ميخورد و در حال حاضر ریاست دانشکده فناوری های نوین دانشگاه را عهدهدار است .نظر خوانندگان را به گفت و گوي وي با نشريه نقل و نقد جلب ميكنيم:

•لطفا بفرماييد هدف از تشكيل دانشكده

•چه تدابيري براي رسيدن به اهداف ذكر شده

با توجه به ضرورت گسترش فناوری و تبدیل علم به ثروت،
هدف از تاسیس این دانشکده ایجاد فضایی میان رشته ای
برای ارزیابی نیازهای بالین در سطوح پیشگیری ،تشخیص
و درمان ،رصد کردن توانمندی های علوم پایه که منجر
به فناوری خواهند شد و در نهایت تربیت متخصصینی
خواهد بود که تحصیل آنها در راستای تولید محصول یا
ارايه خدمات است.
از لحاظ نیروی انسانی نيز هم اکنون دانشکده بر اساس
توانمندیهای موجود اعضای هیات علمی دانشگاه در
حال راه اندازی است و بانک اطالعاتی افراد آماده
شده است.

آشنایی اعضای هیات علمی با اصول امکان سنجی
طرحهایی که منجر به محصول خواهد شد و ارتباط موثر
با صنعت (صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی) و همچنين
آکادمیک نمودن جریان ایده تا محصول از جمله پیش
نیازهای الزم برای رسیدن به اهداف ذکر شده می باشد.

فنآوريهاي نوين در دانشگاه چه بوده است؟

انديشيده شده است؟

•اين دانشكده در چه رشتهها و مقاطعي قادر به
پذيرش دانشجو خواهد بود؟

رشتههای تحصیلی دانشکده شامل مهندسی بافت ،نانو
فنآوری پزشکی ،سلول درمانی ،زیست فن آوری پزشکی،
زیست فنآوری دارویی ،نانو فن آوری دارویی ،انفورماتیک

پزشکی و علوم سلولی -کاربردی خواهد بود که این رشتهها
با توجه به توانمندی های دانشکده قابل گسترش می باشند.
همچنين دانشجویان اين دانشکده در سطح دکتری ()Phd
و بعضا کارشناسی ارشد پذیرش خواهند شد.
•در خاتمه اگر صحبتي هست ،بفرماييد.

ضمن آرزوی توفیق برای اساتید فرهیخته و همکاران
دانشگاه در سال جدید و با امید به این که سال خوب و پر
برکتی را در پیش رو داشته باشند.
در پایان الزم میدانم از همه اساتید و همکاران گرانقدر
دعوت نمایم تا با همکاری و ارايه نظرات و پیشنهادات در
زمینه فعالیت دانشکده فناوریهای نوین پزشکی ،گامی
موثر در ارتقاي جایگاه ملی و بینالمللی دانشگاه بردارند.
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دکتر ایرج فاضل استاد پیشکسوت دانشگاه

پیوند کبد در مرکز پزشكي آيتا ...طالقاني با مراکز پیوند
در کشورهـای پیشرفته تفاوتــی ندارد
دكتر فاضل رئيس بخش عروق و پيوند مركز پزشكي آيت ا ...طالقانی ،پيوند اعضا را يكي از روش هاي بسيار موفق در تعدادي از بيماري ها عنوان می کند كه تا سه دهه قبل فرد
مبتال به این نوع از بیماری ها محكوم به مرگ بود .پای صحبت اين استاد پیشکسوت و فرزانه دانشگاه می نشینیم که در واقع پایه گذار پیوند اعضا در کشور می باشد و فتوای انجام

این نوع اعمال را از حضرت امام خمینی (ره) دریافت کرده و تالش های این استاد فرهیخته در این عرصه شایسته تقدیر است .

•استاد ،پیوند کبد در ایران و دانشگاه ما چگونه
آغاز شد .

پیوند کبد یکی از پیوندهای مهم اعضاست که در ایران
سخت مورد نیاز بود  .حدود پنج یا شش هزار بیمار کبدی
در ایران وجود دارند که فقط با پیوند کبد می توانند
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نجات پیدا کنند .بنابراین این نوع از پیوند توسط دکتر
ملک حسینی برای اولین بار در شیراز شروع شد و کامال
موفق ادامه یافت اما تنها یک بخش جوابگوی نیاز مردم
کشور نبود.
بنابراین مدتها به فكر ايجاد بخش پيوند كبد در مرکز

پزشکی آیت ا ...طالقانی بوديم برهمین اساس دکتر
نجات الهی یکی از همکاران خوب ما دو سال در دانشگاه
شیراز دوره دید و پس از بازگشت با همکاری وی پیوند
کبد را در این بخش از مرکز پزشکی آیت ا ...طالقانی که
قبال پیوند کلیه را نیز انجام می داد راه اندازی کردیم.

اولین پیوند کبد را در سال  87با موفقیت انجام دادیم ما را از اعزام بیماران به خارج از کشور برای پیوند کبد
با توجه به این که اصوال در مراکز دانشگاهی هرگونه
و این روند تاکنون ادامه یافته که خوشبختانه کامال بی نیاز کرده است.
فعالیت علمی همراه با آموزش و پژوهش است ،از اولین
موفق بوده است .به نحوی که امروز یکی از مراکز مهم
•مهمترین عوامل موثر در موفقیت پیوند کبد مورد پیوند کبد تاکنون ،این آموزش وجود دارد .هم
پیوند کبد در کشور مرکز پزشکی آیت ا ...طالقانی است.
اکنون در این بخش یک تیم جراحی پیوند ماهر ،فعال
تاکنون حدود  46پیوند کبد در این مرکز انجام پذیرفته
تاکنون چه بوده است؟
است که پیوند کبد در این مرکز از نظر تکنیکی  ،دارویی عالوه بر تخصص و مهارت و فراهم شدن امکانات هستند که هر یک می توانند در نهایت مهارت پیوند
و  ...با مراکز پیوند در کشور های پیشرفته تفاوتی ندارد .الزم برای انجام موفق اعمال پیوند از سایر عوامل کبد را انجام دهند .همچنین ما پذیرای کسانی که از
درحال حاضر بیماران از استانهای مختلف برای درمان موثر در موفقیت آمیز بودن اعمال پیوند می توان سایر مراکز تمایل دارند در این خصوص آموزش ببینند
به این مرکز مراجعه می کنند اما بیشتر آنها از بخش به شرایط بیمار ،شرایط مهیا شدن گیرنده ،شرایط نیز هستیم زیرا برکت علم پزشکی در نشر آن است.
های گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی یا دهنده ،مدت زمان برداشت عضو ،پیگیریهای پس
•آیا در صدد توسعه این بخش و انجام پیوند
تهران معرفی شده و در لیست انتظار وارد می شوند  .از عمل و قبل از عمل و عواملی از این قبیل اشاره
سایر ارگانها نیز هستید؟
هم اکنون تعداد قابل مالحظه ای بیمار در لیست انتظار کرد .اگر یک عضو خوب از دهنده تحصیل شود
ما وجود دارند که انشاءا ...به تدریج پیوند می شوند .
و گیرنده نیز آمادگی خوب داشته باشد اغلب این فعال در این بخش پیوند کبد و کلیه انجام می شود اما
پیوندها موفقیت آمیز خواهد بود .اما غالبا مشکالتی درصدد فراهم کردن زمینه الزم برای پیوند لوزالمعده
•چند درصد از پیوندهای کبد صورت گرفته در این زمینه وجود دارد ؛ گیرنده ها در شرایط بسیار نیز هستیم و تصمیم به توسعه این بخش گرفته ایم.
نامطلوب ،نهایی و انتهایی زندگی می کنند و دهنده دکتر فاضل در پایان سخنان خود با اشاره به مشکالت
در این مرکز موفق بوده است؟
میزان موفقیت پیوندهای صورت گرفته بیش از  90نیز گاهی آنطور که باید ایده آل نیست ،در نتیجه مالی بخش پیوند ،هزینه های مورد نیاز و بی کفایتی
بیمه ها از تالشهای صادقانه و خالصانه همکاران خود
درصد و میزان مرگ و میر بسیارمعدود بوده است .ممکن است نتایج کمتر از ایده آل باشد.
اعم از کادر پزشکی و پرستاری قدردانی کرد که اغلب
خوشبختانه این نوع درمان گامی مهم و موثر
•آیا تربیت جراح پیوند کبد نیز در این بخش عاشقانه در این بخش و حیطه فعالیت می کند.
درراستای ارایه خدمات به بیماران کشور می باشد که
انجام می شود؟
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دکتر سید محمدرضا نجات الهی مسوول راه اندازی پیوند کبد در دانشگاه

تاکنون  46پیوند کبد در بخش پیوند کبد مرکز پزشکی طالقانی
انجام شده است

دكترسيد محمدرضا نجات الهي متخصص جراحي عمومی و فلوشيپ جراحي كبد ،مجاري صفراوي و پيوند اعضا و فارغالتحصيل دانشگاه علوم پزشكي شيراز است كه مسوول
راهاندازي پيوند كبد در دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و مركز پزشكي آيتا ...طالقاني می باشد.

وقتی مطابق قرار قبلی برای گفتگو با دکتر نجات الهی که جراحی حاذق ،دلسوز و متعهد است به بخش پیوند کبد مرکز پزشکی آيتا ...طالقانی رفتم ،شاهد رفتار و گفتار دلسوزانه وی

با بیمارانش بودم که با مهربانی حرف آنها را شنیده و به آنها قوت قلب و امید می داد و راهنمایی شان می کرد .آنچه جلب توجه می کرد ایمان و اعتقاد و اعتماد بیمارانش به وی بود.
در مدتی که با دکتر گفتگو می کردم بیماران متعددی برای مالقات وی می آمدند و پیگیری های دلسوزانه محمد دباغی کوردیناتور پیوندبسیار جالب توجه بود .به هرحال گفتوگوی
خود را با دکتر نجات الهی آغاز کردم تا بیشتر در جریان روند راه اندازی بخش پیوند کبد و نحوه ارایه خدمت به بیماران نیازمند پیوند قرار گیریم.
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•دكتر لطفا درخصوص روند راهاندازي
پيونـــد كبـــد در مـرکــز پزشکــــی آیت
ا ...طالقاني توضيح دهيد.

بخش پیوند کبد مرکز پزشکی آیت ا ...طالقانی فعالیت خود را
از ششم بهمن ماه  1387زير نظر استاد دكتر فاضل آغاز کرد
و مسووليت راهاندازي پيوند كبد در دانشگاه علوم پزشكي
شهيدبهشتي به بنده واگذاري شد .در آن زمان در مرحله اول
دفتر هماهنگي پيوند اعضا را تشكيل داديم و بخش پيوند
مرکز پزشکی طالقاني را در ليست مراكز وزارت بهداشت ثبت
كرديم .بعد از آن ثبتنام بيماران كانديد پيوند كبد ،بيماراني
كه مراحل درماني بيماري كبد را طي كرده اند و آخرين
درمان آنان پيوند كبد است ،رسما آغاز شد .محمد دباغی كه
جواني بسيار فعال و كوشاست را به عنوان كورديناتور پيوند و
مسوول دفتر هماهنگي پيوند انتخاب كرده و توانستيم سريعا
ليست انتظار بيماران را تشكيل دهيم و آنها را در ليست
انتظاري كه در وزارت بهداشت است قرار دهيم.
•اولين عمل پيوند چه زماني انجام شد و وضعيت
كنوني بيمار چگونه است؟

با همكاريها و حمايتهاي دانشگاه تجهيزات ابتدايي اوليه را
تهيه كرديم و اولين پيوند كبد را ششم بهمن ماه  1387بر
روي خديجه سهلي بيمار  End Stageكبدي انجام داديم.
پس از انجام عمل پيوند كبد ،بيمار مراحل سختي را گذراند كه
الحمدا ...به ياري خداوند همه آنها برطرف شد و هم اكنون
بيمار بدون هيچ مشكلي زندگی ميكند.
•در اين مسير با چه مشكالتي مواجه بوديد و
 ICUپيوند كبد چه زماني راه اندازي شد.

در شروع كار نياز به يك بخش مجهز براي مراقبتهاي اوليه
پس از عمل پيوند اين بيماران داشتيم زیرا بيماران به دليل
بستري شدن در بخش  ICUعمومي دچار عفونتهاي بعد
از عمل می شدند بنابراین پس از پيوند دوم مدتی كار
پيوند را متوقف كرديم .سپس با همكاريهاي دانشگاه و
دكتر فاضل در انتهاي بخش پيوند اعضاي بيمارستان ،يك
 ICUمجهز چهار تخته با امكانات كامل را راهاندازي
كرديم كه اين كار تقريبا هشت ماه به طول انجاميد.
 ICUپیوند کبد در هفتم ديماه  1387با يك پيوند كبد
موفق كار خود را آغاز كرد و پس از راه اندازی  ICUپیوند
کبد و فراهم شدن تجهیزات الزم  ،تعداد اعمال پیوند کبد
روز به روز افزایش یافت .از آن تاریخ تاکنون  46پیوند کبد
در این بخش انجام شده است که دو مورد از آنها پیوند
مجدد بوده و در همان زمان بستری انجام شده است .
•لطفا درخصوص پيوند كبد مجدد بيشتر توضيح
دهيد.

یک مورد از این دو پیوند مجدد در هفته سوم بعد از پیوند اول
به علت پس زدگی کبد و به دنبال آن ترومبوز شریان کبدی
انجام شد و مورد دیگر به علت نارسایی اولیه کبد پیوندی در
روز سوم بعد از پیوند اول انجام پذیرفت.

خوشبختانه حال هر دو مورد پیوند مجدد کبد هم اکنون
رضایتبخش است .مورد اول بعد از سه سال و مورد دوم
پس از دو سال که از زمان پیوندشان می گذرد در سالمت
کامل به سر می برند .نکته قابل توجه این است که پیوند
مجدد کبد در بهترین مراکز دنیا حدود  60درصد مرگ و
میر دارد در حالی که در دو مورد انجام شده در این مرکز
هیچ مرگ و میری نداشتیم .با توجه به این که اکثریت
بیماران ما در مرحله انتهایی نارسایی پیشرفته کبدی بوده
اند و با شرایط دشواری تحت عمل و مراقبت قرار گرفتهاند،
اکثریت آنها به لطف پرودگار و به یمن تالش شبانه روزی
و از خود گذشتگی پرستاران زحمتکش ،سخت کوش و
نمونه آی سی یو پیوند کبد با سالمتی کامل به آغوش
خانواد هایشان برگشتند.
•بيماران كانديد عمل پيوند چه مدتي بايد در
انتظار باشند؟

پس از بررسيهاي اوليه و از زماني كه بيمار در ليست انتظار ما
قرار ميگيرد تا زمان پيوند بستگي به اعالم مرگ مغزي دارد.
پس از اعالم مرگ مغزي از سوي وزارت بهداشت ،بررسيهاي
اوليه از نظر گروهخوني و كبد مناسب و ...انجام ميشود و در
صورتي كه كبد مناسب به بيمار تعلق گرفت كار برداشت عضو
و پيوند انجام ميشود .كل پروسه پيوند از لحظهبرداشت عضو تا
زماني كه بيمار از اتاق عمل خارج شود شامل برداشت عضو،
آمادهسازي و عمل پيوند حدود 24ساعت طول ميكشد.
•بیماران پیوند شده پس از عمل چه مدت
بستري خواهند بود؟

حدود  80درصد بیماران بعد از عمل دوران ساده و بدون
مساله خاصي را ميگذرانند .در بهترين شرايط بيمار را
دوهفته در بيمارستان نگه ميداريم تا درصورت بروز
عوارض تحت نظر باشد .در 15درصد موارد نيز بيمار
ممكن است دچار عوارضي نظير خونريزي ،كارنكردن كبد
پيوندي ،عفونتهاي مختلف و ...شود كه امروزه كمتر با
چنين مسايلي روبرو ميشويم.
•آیا پس از ترخیص نیز بیماران مورد پیگیری و
ارزیابی های دوره ای قرار می گیرند؟

این بیماران پس از ترخیص به صورت مرتب و منظم تحت
پیگیری قرار می گیرند و با آزمایشات و سونوگرافی متوالی،
وضعیت و کارکرد کبد آنها تعیین و میزان داروهای مصرفی
تنظیم می شود.
پیگیری این بیماران توسط هماهنگ کننده پیوند؛ آقای
دباغی انجام می گیرد و این بیماران به صورت  24ساعته
در صورت مشکل مستقیما با وی تماس گرفته و مشکل
خود را مطرح می کنند که راهنمایی الزم توسط وی پس
از تماس با پزشک به بیمار ارایه می شود .در اینجا جا
دارد از زحمات آقای دباغی در امر هماهنگی پیوند کبد و
پیگیری بیماران تشکر و قدردانی کنم .همچنین از زحمات
پرسنل زحمتکش آی سی یو پیوند کبد کـه بـدون تالش

آنهــا بی تردید بهبودی و سالمتی بیماران میسر نمی شد
قدردانی ویژه بجا می آورم.
•از اين كه بيمارانتان را كامال سالم و سرحال
ميبينيد چه احساسي داريد؟

فقط ميتوانم بگويم الحمدا ،...الحمدا ...و الحمدا...
•ضمن تشكر از فرصتي كه در اختيار ما نهاديد
اگر پيام خاصي داريد بفرماييد.

قبل از هر چيز مرهون لطف خداوند و فداكاريهاي
خانوادههاي گرامي بيماران مرگ مغزي هستيم كه با
اهداي اعضاي پيوندي عزيزان خود باعث ميشوند تعداد
زيادي از بيماران  End Stageبه زندگي بازگردند.
باید بگویم هم اکنون تعدادی بیمار در لیست انتظار پیوند
کبد ،منتظر کبد اهدایی و پیوند کبد می باشند و تیم
پیوند کبد درآمادگی کامل برای انجام اعمال پیوند کبد
قرار دارد که این امردر صورت فراهم شدن کبد اهدایی
از سوی اهدا کنندگان مرگ مغزی صورت می گیرد.
در واقع باید گفت بیماران نیازمند پیوند و خانواده های
آنها چشم انتظار گذشت و فداکاری خانواده های بزرگوار
بیماران مرگ مغزی می باشند که موجبات سالمت این
بیماران را فراهم آورند و به آنان که هر لحظه با مرگ
دست و پنجه نرم می کنند زندگی دوباره می بخشند.
انشاءا ...خداوند این عزیزان و خانوادههایشان را مورد
لطف خاص خود قرار دهد .
دکتر نجات الهی در خاتمه این گفتگوی کوتاه از تمامی
اعضای تیم پیوند کبد مرکز پزشکی طالقانی قدردانی
کرد و موفقیت پیوند را در گروی همکاری و زحمات
همگی آنان برشمرد.
گفتنـی اسـت اعضـای تیـم پیونـد کبـد مرکز پزشـکی
طالقانـی کـه بـرای نجـات جـان بیمـاران تلاش مـی
کننـد کـه تعـدادی از آنـان عبارتنـداز :جراحـان تیـم
پیونـد :دکتـر نجات الهـی ،دکتر پیروی ،دکتر مرعشـی
و دکتـر صالحیـان ،متخصصـان بیهوشـی :دکتـر جنت
مـکان ،دکتـر وثوقیـان ،متخصـص عفونـی  :دکتـر
علیـزاده ،متخصـص رادیولـوژی :دکتـر پـور افـکاری
و دکتـر دهقـان ،هماهنـگ کننـده پیونـد و مسـوول
آمـوزش پرسـنل آی سـی یـو پیونـد کبـد :محمـد
دباغـی ،پرسـتاران آی سـی یـو پیونـد کبـد :زینـب
غالمی(سرپرسـتار) ،زهـرا آتشـکده ،متیـن ابـدان،
شـبنم قاسـمیان ،راضیـه پناهـی ،سـاناز سـیفی ،تیـم
اتـاق عمل:محمـد عبدالحسـینی( سرپرسـتار) ،مرتضـی
صفـری ،علیرضـا رحیمی ،سـوگل بهمن پور ،یاسـین
الماسـی ،فـروزان مفتـوح ،حسـن نسـاجی ،منصـوره
ربیعـی و رایمونـد اوهانجانیانـس .
امید است خداوند به تمامی تالشگرانی که در عرصه سالمت
برای حفظ جان و کاهش آالم دردمندان کوشش می کنند
سالمتی و توفیق دهد و انشاءا ...شاهد پیشرفت و توسعه علم
پزشکی و درمان بیماران و کاهش آالم آنان باشیم.
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دکتر محمدرضا مسجدی سرپرست بخش پزشكي هستهاي فردوس مركز مسيح دانشوري:

همكاري متخصصان طب هستهاي و راديولوژي در بخش پت اسكن
الگـوي جديـد از مشاركت گروههاي تخصصي در ارايه مطلوبتر
روشهاي جديد فني پزشكــي است

سرپرست بخش پزشكي هستهاي فردوس مركز
مسيح دانشوري گفت :بخش پزشكي هستهاي فردوس
بيمارستان مسيح دانشوري قسمت  PET/CTبه طور

مشترك توسط همكاران متخصص طب هستهاي و
راديولوژي انجام و تفسير همه موارد مشتركاً به صورت
دو تخصصي انجام ميگيرد كه خود الگوي جديد از هم
افزايي و مشاركت گروههاي تخصصي در ارايه مطلوبتر

روشهاي جديد فني پزشكي ميباشد.
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به گزارش روابط عمومي مركز مسيح دانشوري ،دكتر
محمدرضا مسجدي با بيان اين مطلب كه دستگاه پت
اسكن مركز پزشكي مسيح دانشوري اولين دستگاه پت
اسكن و سيكلوترون كشور و جزء تجهيزات پزشكي است
كه ورود آن به ايران تحريم ميباشد اظهار كرد :با كمك
خيرين و بنياد نيكوكاري فردوس و مساعدت دولت ،تالش
و پيگيريهاي فراوان عليرغم آنكه در كشور تجربهاي در
اين زمينه نداشتيم با لطف خداي متعال موفق شديم دستگاه

توليد راديوداروي سيكلوترون و سيستم تصويربرداري
 PET/CTرا در بيمارستان مسيح دانشوري راهاندازي
كنيم.
دكتر مسجدي در پايان سخنان خود با ابراز اميدواري نسبت
به محقق شدن برنامههاي توسعهاي بخش پت اسكن در
سال آينده تاكيد كرد :بخش پزشكي هستهاي فردوس
ضمن ارايه خدمات به بيماران نيازمند در حوزه آموزش و
پژوهش نيز برنامههاي جدي و در حال توسعه دارد.

دكتر مهرداد بخشايش كرم دانشيار گروه راديولوژي دانشگاه:

متخصصان راديولوژي نقشي مهم و اساسي در پت اسكن ايفا ميكنند
دکتر مهرداد بخشايش کرم دانشيار گروه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تحصيالت ابتدايي و دانشگاهي خود را در شيراز به پايان رسانده و در سال 1370دانشنامه

بورد تخصصي راديولوژي را از همان دانشگاه اخذ كرد .وي از آن زمان تاکنون به عنوان عضو هيئت علمي گروه راديولوژي دانشگاههاي علوم پزشكي شيراز ،شهيد صدوقي يزد و
شهيد بهشتي مشغول به انجام وظيفه بوده در حال حاضر حدود يک سال است که در بخش  PT / CTمسيح دانشوري به عنوان عضو هئيت علمي مشغول به فعاليت است و در ضمن

رياست بخش تصوير برداري مرکز پزشكي مسيح دانشوري به عهده ايشان است.

وي همچنين دوره هاي فوق تخصص  MRIدر انگلستان و  PTCTدر سويس گذرانده است.

•آقاي دكتر لطف ًا در خصوص نقش راديولوژي نيز ميباشد که اين قسمت زير نظر متخصصين راديولوژي
صورت ميگيرد.
در بخش CT PET/توضيح دهيد؟
دستگاه  CTاسکن که جزئي از دستگاه PT / CT
•نقش متخصصان راديولوژيست را در چه
ميباشد به منظور تصويربرداري دقيق تر و موکاليزاسيون
مواردي ميدانيد؟
آناتوميک در اين روش تصويربرداري بکار گرفته ميشود.
با استفاده از اين تکنيک محل ضايعات تومورال و متخصصين راديولوژي نقش مهم و اساسي را در
عوارض ناشي از آن نظير متاستازهاي ساير نقاط بدن  PT / CTدارند و تعيين محل دقيق ضايعات براساس
به خوبي نمايانگر ميشود .اين روش از لحاظ زماني در موقعيت آناتوميک مکاني آنها با نظر متخصصين راديولوژي
حدود چند ثانيه جهت تصويربرداري نياز دارد و با افزودن انجام مي گيرد .در برخي موارد نيز تطابق يافته هاي PT
تصويربرداري  PTمجموعا بين  15تا  29دقيقه بيمار در با مشاهده وجود يا عدم واقعي ضايعات در تصاوير CT
داخل دستگاه بيحرکت ميماند تا آناليز تصاوير توسط اسکن توصيف و تعريف ميشود .در بسياري از موارد هم
متخصيص راديولوژي و پزشکي هستهاي انجام گيرد .يافتههاي اضافي که در  PTافزايش جذب متابوليک
گاهي در موارد خاص نظير بررسي ضايعات گردن يا کبد نداشتهاند نظير ضايعات مادرزادي و يا وارسيونهاي
نياز به تزريق وريدي ماده حاجب و تصويربرداري کامل تر ناشايع کشف و گزارش ميشوند که بنابراين نياز به انجام

روشهاي تصويري تکميلي وقت گير نظير سونوگرافي يا
 MRIو يا انجام  CTاسکن در نوبتهاي بعدي مرتفع
ميشود .ما با انجام روش  PT / CTدر يک نوبت
کار تصويربرداري بيمار را که بايد در چند مرحله و نوبت
انجام گيرد را در يک نوبت خالصه و انجام ميدهيم.
اورژانسهاي پزشکي نظير «خونريزيهاي مغزي و
احشايي»« ،پارگي عروق»« ،عفونتها و هواي آزاد
داخل فضاي قفسه سينه»« ،موقعيت نا به جاي لولهها و
کاتترهاي بيمار» « ،وجود لخته در شريانها و وريدها»،
«وجود مايع دور قلب و ريهها» نيز ممکن است در همين
روش تصوير برداري با  CTتشخيص داده شوند .بيمار
اگر فقط تحت تصوير برداري PTقرار گيرد اين مشكالت
ديده نميشود و با کمک  CTتمام اين موارد قابل رويت
هستند.
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متخصص بخش پزشكي هستهاي مركز پزشكي مسيح دانشوري:

ميزان اشعه براي انجام پت اسكن باال نيست و عارضه خاصي براي
بيمار به دنبال ندارد
دكتر عباس يوسفي كما در سال  1367از دانشگاه علوم پزشكي تهران در رشته پزشكي عمومي فارغالتحصيل شد .در سال  1370تخصص خود را در رشته پزشكي هستهاي به
پايان رسانيد و در همان سال دوره فلوشيپ پزشكي هستهاي را در كازاناوا ژاپن گذارنيد .وي در سال  1384-1385به مدت يكسال در سوئيس دوره فلوشيپ  PET/CTرا گذارند

و از زمان راهاندازي اولين دستگاه  PET/CTكشور در مركز مسيح دانشوري به عنوان متخصص بخش پزشكي هستهاي فردوس مشغول فعاليت است.

در حال حاضر به طور متوسط روزانه  6تا  7پت اسكن در اين بخش انجام ميپذيرد و از زمان راهاندازي تاكنون 1000تعداد بيمار تحت تصويربرداري  PETقرار گرفتند .به عالوه
اين مركز عالوه بر دارا بودن دستگاه PET/CTمجهز به دستگاه سيكلوترون و واحد راديوفارماسي است كه قادر به توليد راديودارو براي اين مركز و ديگر مراكز پزشكي ميباشد
و به طور ميانگين روزانه  2-3راديودارو براي بيمارستان شريعتي تهران براي انجام  PET/CTموادتوليد ميكند.آنچه از نظرتان ميگذرد گفتگو با دكتر يوسفيكما درباره اين

سيستم تصويربرداري است.

•آقاي دكتر  PETاسكن چيست ؟

•چه مادهاي در مركز پزشكي مسيح دانشوري به

 PET/CTسيستم تصويربرداري است كه در آن از ماده
راديو اكتيو مثل  FDGاستفاده ميشود و يك ساعت در حال حاضر ماده  FDGكه گلوكز نشاندار است به
پس از تزريق ماده راديو اكتيو به بيمار تصويربرداري آغاز بيمار تزريق ميشود و در هر جايي از بدن كه گلوكز سوخت
و ساز ميشود وارد آن ميشود و از آنجائيكه در اكثر تومورها
ميشود.
سوخت و ساز گلوكز باالست به خوبي جذب اكثر تومورها
• مواد راديو اكتيو كه به بيمار تزريق ميشود به ميشود و ميتوان تومور ،محل درگيري غدد لنفاوي و حتي
درگيري دوردست يا متاستاز را تشخيص داد.
چه صورت توليد ميشود؟
اين ماده راديو اكتيو در مركز پزشكي مسيح دانشوري
•مزاياي  PET/CTنسبت به ديگر دستگاههاي
توسط دستگاه سيكلوترون توليد ميشود كه تا به حال در
تصويربرداري چيست؟
ايران توليد نشده بود.
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بيمار تزريق ميشود؟

مزيت  PETنسبت به سيستمهاي ديگر عالوه بر آناتوميك
بودن ،اين است كه بر پايه متابوليسم استوار است .به عنوان
مثال ممكن است ضايعهاي به اندازه يك سانتيمتر در ريه
فردي وجود داشته باشد كه با انجام سيتي اسكن نميتوان
تشخيص داد كه تومور است يا خير ،اما اگر  PETبراي
فرد انجام شود و جذب بااليي داشته باشد نشاندهنده آن
است كه احتمال زياد ضايعه تومورال است به عالوه اينكه از
طريق اين روش ميتوان ساير نقاط بدن را نيز بررسي كرد.
از ديگر محاسن PET/CTآن است كه ميزان تشعشع
آن تقريب ًا در حد يك سي تي اسكن است كه با تزريق ماده
حاجب انجام ميشود و در  PET/CTبا يك تزريق كل

بدن مورد بررسي قرار ميگيرد.
•آيا استفاده از  PET/CTاز لحاظ تشخيصي به
پزشك معالج كمك ميكند؟

پزشك معالج با استفاده از اين روش ميتواند از لحاظ
تشخيص اوليه تومور ،تشخيص غدد لنفاوي و تشخيص
درگيري دوردست(متاستاز) اطالعات بيشتري نسبت به
ساير روشهاي موجود بدست بياورد .با انجامPET/CT
پس از انجام شيميدرماني يا راديوتراپي به راحتي ميتوان
گفت آنچه كه از ضايعه اوليهاي باقيمانده است تومور يا
تغييراتي است كه بواسطه درمان ايجاد شده است اگر اين
باقيمانده ناشي از درمان افزايش جذب داشت نشان دهنده
آن است كه پاسخ به درمان كامل نبوده و درمان بايستي
تغيير يابد و اگر جذبي نداشت نشان دهنده موفقيت درمان
است و اين مسئله براي پزشك معالج بسيار مهم است.
•ويژگي دستگاه  PET/CTمركز مسيح دانشوري
نسبت به دستگاههايي كه در ساير كشورهاي
منطقه وجود دارد چيست؟

دستگاه PET/CTاين مركز از لحاظ خصوصيات ،CT
 64اساليس است و از نظر  PETقابليتي به نامTF
) )Time of flightدارد كه در دستگاههاي پيشرفته
 PETديده ميشود .با داشتن  TFكيفيت تصاوير گرفته
شده براي افراد چاق نيز مطلوب است عليرغم اينكه در
اكثر سيستمهاي تصويربرداري موجود در افراد چاق مشكل
وجود دارد دستگاه  PET/CTمركز ما با مراكز خيلي خوب
منطقه قابل قياس است و نظير دستگاه ما يك دستگاه در
ابوظبي و يك دستگاه در تركيه وجود دارد و مشخصات
فني دستگاههاي ديگر مراكز آن كشورها پايينتر است.
•برنامههاي توسعهاي شما در آينده به چه
صورت خواهد بود؟

انشاا ...تا يكسال آينده  2ماده راديواكتيو جديد توليد خواهد
شد و مواد ديگري نظير كربن كه نيمه عمر كمي دارند را
توليد ميكنيم و امكان توليد و مصرف اين مواد راديو اكتيو
تنها در مراكزي كه خودشان سيكلوترون دارند وجود دارد
و مراكزي كه اين دستگاه را ندارند تنها از فلوئور استفاده
ميكنند.
•در حال حاضر توليد راديودارو براي بيمارستان
شريعتي به چه صورت انجام ميپذيرد؟

در حال حاضر دستگاه  PET/CTبيمارستان شريعتي
با استفاده از توليدات  FDGدستگاه سيكلوترون و راديو
فارماسي مركز مسيح دانشوري به بيماران آن مركز ارائه
خدمت مينمايد و ما با برنامهريزي انجام شده به طور
متوسط هفتهاي  2-3روز ماده  FDGبه آنها تحويل
ميدهيم كه از لحاظ حفاظت بر اساس اصول استاندارد

منتقل ميشود.
•آيا استفاده از دستگاه پت اسكن به غير از
تشخيص سرطان كاربردهاي ديگري هم دارد؟

نرمافزارهايي دارد كه بر روي دستگاه به صورت استاندارد
وجود ندارد و در هر صورت بسته به اينكه كدام ماده راديو
اكتيو توليد ميشود نيازهاي مالي و نرمافزاري ما متفاوت
خواهد بود .تربيت نيروي انساني متخصص نيز در دستور
كارمان قرار گرفته و در حال حاضر برنامههايي براي تربيت
نيروي انساني تدارك ديده شده رزيدنتهايي در اين مركز
آموزش ميبينند و در صورت لزوم براي ادامه تحصيل براي
دوره كوتاه مدت به خارج از كشور اعزام خواهند شد.

در مراكز پيشرفته پزشكي دنيا  90درصد كاربرد PET
در تشخيص تومورها و رشته آنكولوژي است و  10درصد
كاربردهاي ديگري دارد كه شامل تشخيص بيماريهاي
قلبي ،مغزي و برخي عفونتها ميشود .يكي ديگر از
كاربردهاي  PETتشخيص تومورهايي است كه در
• هزينه انجام پت اسكن در مركز مسيح دانشوري
برخورد اول با متاستاز آنها مواجه هستيم نه تومور اوليه .به
نسبت به هزينه انجام آن در كشورهاي ديگر
عنوان مثال ما مراجعهكنندهاي داشتيم كه تمام بدن او پر
چيست؟
از تومور بود اما منشا آن مشخص نبود تا نوع درمان بيمار
تعيين شود اما با انجام  PETمشخص شد كه منشا آن در مركز ما با اكثر بيمههاي بانكها قرار داد بسته شده و
در صدد عقد قرارداد با ساير بيمهها هستيم البته در اين
كانون كوچكي در كيسه صفرا است.
زمينه نيازمند همكاري بيمهها هم هستيم .در حال حاضر
•كاربرد مواد جديدي كه در سالهاي آينده هزينه انجام پت اسكن در مركز ما پنج ميليون تومان است
و اين در حالي است كه بيماران براي انجام PET/CTدر
توليد ميشود در چه مواردي است؟
كاربرد ماده راديواكتيو ( )FETفلوروايتل تيروزين كه قرار كشور آلمان چهار هزار يورو( 16ميليون تومان) و در امارات
است در آينده نزديك در اين مركز توليد شود در تشخيص  8/5ميليون تومان پرداخت نمايند و اين رقم بدون در نظر
تومورهاي مغزي است .در بسياري از موارد تغييراتي به گرفتن هزينههاي جانبي است كه براي انجام  PETبر
دنبال راديوتراپي در مغز ايجاد ميشود و پزشك نميداند كه بيمار تحميل ميشود .ضمن ًا ما براي انجام پت اسكن
آن تغييرات بواسطه تومور است يا خير .اگر اين ماده جذب شرايط بيمار را بررسي ميكنيم و بر مبناي سنجش آمادگي
آن منطقه در مغز بشود نشاندهنده آن است كه تومور فعال بيمار تصويربرداري را انجام ميدهيم به عنوان مثال پس از
در مغز وجود دارد .ديگر ماده راديو اكتيو كه انشاا ...توليد جراحي و يا شيميدرماني بالفاصله PETبرايشان انجام
آن را آغاز خواهيم كرد آمونياك  NH3است كه كاربرد نميشود چرا كه منجر به ايجاد يافتههاي كاذب خواهد شد
قلبي دارد و براي استفاده از تمام قابليتهاي اين ماده نياز در صورتي كه فردي كه به خارج مراجعه ميكند بالفاصله
پس از مراجعه  PETاسكن براي وي انجام ميشود و
به نرمافزارخاص هست.
علي رغم اينكه هزينه بيشتري صرف ميكند اين اسكن
ممكن است در زمان مناسبي براي وي صورت نگيرد.
•كاربرد آمونياك چيست؟
آمونياك پرفيوژن خونرساني قلب را با حساسيت و ويژگي
•بيمار پس از انجام پت اسكن به چه مراقبتهايي
بيشتري نسبت به اسكن قلب ،بررسي ميكند اما بيمهها
نياز دارد؟
معموال از پذيرفتن هزينه آن امتناع ميكنند چرا كه تفاوت
هزينه  PETو  SPECTبسيار زياد است .آمونياك به ميزان اشعهاي كه براي انجام  PET/CTبه بيمار وارد
همراه  FDGبراي تشخيص  Viabilityيا زنده بودن ميشود خيلي باال نيست پس از مدت كوتاهي بيمار
عضله ميوكارد افرادي كه سكته قلبي كردند كاربرد دارد و ميتواند به منزل برود و به مراقبتهاي خاصي هم احتياج
پزشك ميتواند با استفاده از اين روش قسمتي از نسج قلب ندارد و عارضه خاصي هم براي بيمار ندارد.
كه دچار سكته قلبي شده است ولي سوخت و ساز دارد را
ن آخر ...
تشخيص دهد و با روشهاي جراحي فعاليت طبيعي را در و سخ 
قلب ايجاد نمايد و اين مسئله به افزايش برون ده قلبي بيماران مبتال به تومور بويژه تومور ريه ،سر و گردن ،مالنوم
كمك ميكند و در نتيجه كيفيت زندگي بيمار بهتر ميشود .و همچنين تومورهاي دستگاه گوارش مثل كولون توصيه
ميشود قبل از شروع درمان يكبار اسكن  PET/CTرا
•به ثمر رسيدن برنامههاي توسعهاي وابسته به چه به عنوان مطالعه اوليه انجام دهند كه دقيق ًا در آن مطالعه
مشخص شود كه كدام يك از مناطق بدن درگيري دارد
مسائلي است؟
برنامه توسعهاي ما به مسايل علمي و مالي وابسته است و چرا كه اين روش نوع دقيق درمان را مشخص ميكند به
براي توليد مواد راديو اكتيو جديد نيازمند تجهيزات و مواد طور مثال ممكن است براي بيمار قبل از انجام  PETعمل
جديدي هستيم كه هزينههاي زيادي دارد و تكنيكهاي جراحي برايش توصيه شده باشد اما  PETنشان دهد كه
جديد برخي از موادي كه مصرف ميكنيم نياز به عمل جراحي سودمند نيست.
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مهندس پژمان رضوي مدير اجرايي بخش پزشكي هستهاي فردوس مركز پزشكي مسيح دانشوري

مرکز پزشکی مسیح دانشوری اولین مرکز انجام پت اسکن
در ایران است
گفتگو با مهندس پژمان رضوي مدير اجرايي بخش پزشكي هستهاي فردوس مركز پزشكي مسيح دانشوري است .در خصوص سواالت متداول بيماران راجع به آمادگيهاي قبل از

انجام اسكن ،روز انجام اسكن و مراقبتهاي پس از آن گفت و گويي با وي صورت داديم كه در ادامه ميخوانيد.

•آيا براي انجام اسكن نياز به تعيين وقت قبلي
مي باشد؟

بله .چون راديوداروي بيمار بايد از قبل سفارش داده شود
لذا الزم است که بخش از قبل در جريان اسکن وي قرار
گيرد .همچنين بيمار براي انجام اسكن نياز به آمادگي هايي
دارد كه بايستي از قبل مطلع گرديده و آنها را رعايت نمايد.
•چه آمادگي هايي قبل از انجام اسکن الزم
است؟
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روز قبل از انجام اسکن بيمار بايد يک غذاي پر پروتئين
و کم کربوهيدرات (نشاسته و قند) ميل كند .فعاليتهاي
فيزيکي خود را محدود و از هرگونه پيادهروي شديد و يا
دويدن خودداري كند .حداقل  12ساعت قبل از انجام اسکن
چيزي نخورد .به طور ساده اگر نوبت اسکن صبح است
از نيمه شب و اگر بعد از ظهر است از صبح ناشتا باشد.
نوشيدن آب بال مانع است .از مصرف آب طعم دار ،قهوه،
چاي ،ماء الشعير حاوي کافئين و شکر ،آدامس ،آدامس ترک
سيگار ،آبنبات ،قرص نعنا ،آبميوه ،شربت سرفه و هرگونه

مکملهاي رژيمي حتي از انواع بدون قند آن خودداري
کند چرا كه مصرف اين مواد ميتواند بر روي نتايج اسکن
تأثير بگذارد .توصيه ميشود قبل از انجام اسکن بيمار آب
کافي بنوشد مگر اينکه بر اساس نظر پزشک معالج خود
محدوديت مصرف مايعات داشته باشد .بيمار اگر مبتال به
ديابت باشد از چند روز قبل رژيم غذايي و سطح گلوکز
سرمي خود را تحت کنترل قرار دهد .سطوح خيلي باالي
گلوکز سرم خون منجر به رقيق شدن گلوکز راديواکتيو
تزريقي در بدن بيمار و بروز اختالل در نتايج اسکن خواهد

شد .همچنين بيمار در صورت مبتال بودن به ديابت بايد از اتمام اسکن ميل كند.
در خصوص نحوه مصرف انسولين در روز انجام اسکن با
•آيا بيمار مي تواند در صورت تمايل با خود
پزشک معالج خود مشورت كند و دستورات الزم در اين
همراه داشته باشد؟
خصوص را دريافت كند .بهتر است بيمار درصورت ابتال به
اضطراب شديد ،تشنج ،بارداري و يا حتي شک به آن ،در بهتر است بيمار يک نفر همراه داشته باشد .در صورت نياز به
استفاده از داروي آرامبخش حضور يک همراه از زمان تزريق تا
زمان ثبت نام ،متصدي پذيرش را مطلع كند.
رسيدن به منزل الزامي است .همراه بيمار در زمان انجام اسکن
•چه نكاتي الزم است قبل از انجام اسكن به در اتاق انتظار خواهند بود .بهتر است بيش از يك نفر به عنوان
همراه حضور نداشته باشد و از آوردن کودکان و خانمهاي باردار
پذيرش بخش اطالع داده شود؟
ً
بيمار اگر در سه هفته اخير شيمي درماني شده ،در سه ماه به عنوان همراه جدا خودداري شود.
اخير مورد راديوتراپي قرار گرفته و يا اگر در چند هفته اخير
•بعد از انجام اسکن چه مراقبت هايي الزم است؟
جراحي شده باشد ،اگر باردار و يا مشکوک به آن باشد،
اگر در دوران شيردهي است و يا سابقه هرگونه حساسيت هر چند حدود  60درصد داروي راديو اکتيوي که به بيمار
و آلرژي دارد و مبتال به تشنج است بايد پرسنل بخش را تزريق شده قبل از خروج از مرکز از بدن وي خارج شده و
يا از بين ميرود ولي الزم است از تماس نزديک با کودکان
سريع ًا در جريان قرار دهد.
و خانمهاي باردار تا  18ساعت بعد از تزريق خودداري شود.
• رعايت چه مواردي در روز انجام اسکن الزم است؟ مايعات فراوان نوشيده شود تا باقيمانده مواد راديواکتيو
توصيه ميشود بيمار يکساعت قبل از زمان تعيين شده در سريعتر از بدن او خارج شود .توصيه ميشود بعد از استحمام
مرکز حضور داشته باشد .شايد الزم باشد در روزهاي قبل محيط حمام با آب شسته شود .در صورت شيردهي ،تا 24
محل مرکز را يک بار پيدا کرده و فاصله زماني منزل تا ساعت بعد از انجام تزريق از شير دادن به کودک خودداري
محل بيمارستان را با توجه به وضعيت ترافيک تخمين بزند .شود .بعد از  24ساعت مادر اولين شير خود را دوشيده و دور
هرگونه تاخير منجر به از دست رفتن نوبت بيمار خواهد بريزد و سپس به کودک خود شير دهد.
شد .تاكيد ميشود نسخه پزشک معالج و مستندات واريز
•حاضر شدن نتيجه اسکن چقدر طول مي کشد؟
وجه به بانك همراه بيمار باشد .همچنين اصل كليشه کليه
تصويربرداريهاي قبلي شامل سي تي اسكن ( ،)CTام آر اسکن بيمار بهمراه كليه مدارك قبلي بيمار توسط دو پزشك
آي ( ،)MRIسونوگرافي و يا اسکن پزشکي هستهاي را كه دوره فوق تخصص خود را در يكي از معتبرترين مراكز
بانضمام نتايج پاتولوژي به همراه داشته باشد .لباس راحت دنيا در كشور سوئيس گذراندهاند ،بررسي شده و معموال بعد
و گرم پوشيده شود هيچ وسيله فلزي اعم از زيپ فلزي ،از سه روز کاري نتيجه آن تحويل ميشود .در صورتيکه
دکمههاي فلزي ،کمربند ،گل سر و زيورآالت و غيره همراه براساس نظر پزشک معالج نياز به اخذ سريعتر جواب اسکن
بيمار نباشد .استفاده از عينک ،سمعک و دندان مصنوعي وجود داشته باشد بايستي پذيرش از قبل مطلع شود.
بالمانع است .ليست کليه داروهاي مصرفي بيمار همراهش
• آيا هزينه انجام اسکن تحت پوشش بيمه قرار
باشد .بهتر است يک غذاي سبک همراه بيمار باشد تا بعد

دارد؟

برخي از بيمه ها همچون بيمه بانكها شامل بانك
كشاورزي ،بانك ملي ،بانك ملت ،بانك رفاه كارگران ،بانك
صادرات ،بانك تجارت ،بانك مركزي و  ...بيمه صندوق
بازنشستگان شركت نفت كل هزينه اسكن را تحت پوشش
قرارداده اند .لذا بيماران تحت پوشش اين بيمه ها صرفا
با اخذ معرفينامه از شركت بيمه گر خود و بدون پرداخت
هزينه مي توانند اسكن را انجام دهند .بيماران تحت پوشش
بيمه هاي تكميلي همچون بيمه ايران ،بيمه دانا و  ...پس از
واريز كل مبلغ و انجام اسكن مي توانند با در دست داشتن
اصل جواب و اصل رسيد واريز وجه به شعبات بيمه خود
مراجعه و بخشي از هزينه را دريافت نمايند .همچنين در
حال مذاكره با سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح براي
تحت پوشش قرار دادن اين خدمت هستيم كه به محض
حصول نتيجه ،اطالعات مربوطه منتشر و در اختيار پزشكان
محترم و بيماران عزيز قرارداده خواهد شد.
و سخن آخر...

در حال حاضر مركز پزشكي هسته اي فردوس واقع
در تهران ،بيمارستان دكتر مسيح دانشوري تنها مركز
توليد راديوداروي  FDGو اولين مركز انجام اسكن
 PET-CTدر ايران مي باشد كه مجهز به دقيق ترين
دستگاه اسكن از كمپاني جنرال الكتريك ( )GEامريكا
مي باشد .بيماران ميتوانند براي تماس با پذيرش و اخذ
نوبت با شماره تلفن  2712 2712تماس حاصل نموده
و يا به آدرس تهران نياوران انتهاي دارآباد بيمارستان
دكتر مسيح دانشوري ساختمان اورژانس جديد مركز
پزشكي هسته اي فردوس مراجعه فرمايند .همچنين
سامانه تشخيص تومورهاي سرطاني( )PET/CTبه
آدرس:
 www.pet-ct.nritld.sbmu.ac.irحاوي
اطالعات دقيقي در خصوص اين سيستم تصويربرداري
براي مراجعه كنندگان ميباشد.
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معرفی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 Gas chromatography–mass/mass spectrometryو بیو تکنولوژی و  ...وجود دارد.
به همراه سيستم تزريق مستقيم نمونه جامد و مايع به طيف این سیستم از دو تکنیک آنالیز Gas
سنج جرمي؛
 Chromatographyو Flash Combustion
کنترل کیفی و کمی در زمینه مهندسی ،پزشکی ،علوم پایه ،تشکیل شده ،باتعیین درصد این عناصر در ترکیب ،فرمول
کشاورزی و بیوتکنولوژی؛
تجربی ترکیبات آنالیز شده قابل محاسبه خواهد بود.
اندازهگیری و شناسایی هیدروکربنها و ترکیبات آلی موجود؛
تعیین وزن مولکولی ،فرمول تجربی و طیف جرمی ترکیبات؛
کروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال
تجزیه ترکیبات آلی ،بیولوژیک ،پلیمرهای حاوی نانو ذرات
High performance thin layer
و ترکیبات شاخهای؛
chromatography
جداسازی و شناسایی مواد و ترکیبات ناشناخته؛
کروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال فرم بهبود یافته
در صنایع غذایی ،شیمیایی و پتروشیمی به منظور تشخیص ،کروماتوگرافی الیه نازک میباشد که با انجام خودکار
تعیین و اندازگیری مواد.
مراحل کروماتوگرافی باعث افزایش تفکیکپذیری و

آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی سراسر کشور با حمایت
معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در سال  1387به منظور تسهیل در روند
انجام تحقیقات و با هدف ارايه خدمات تخصصی و پاسخ به
نیازهای پژوهش در زمینه خدمات آزمایشگاهی به محققین
سراسر کشور شروع به کار كرد.
های جامع ،آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
یکی از این آزمایشگاه
باشد که به ریاست
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می
دکتر فرزاد کبارفرد جهت ارايه خدمات پژوهشی تحقیقات
های مختلف علوم پایه و تخصصی پزشکی از قبیل
در زمینه
بیولوژی مولکولی ،ژنتیک ،نانوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
دارویی ،برای محققینی که نیاز به استفاده از امکانات این
اندازهگیری کیفی و کمی با دقت و صحت باالتری میشود.
های روز تجهیز
آزمایشگاه را دارند ،باجدیدترین تکنولوژی
CHNSO
عنصری
آنالیز
زمينههای کاربرد آن شامل تحقیقات دارویـی ،تحقیقات
گردیده است.
Elemental
Analysis
گـياهـي ،تحقیقات بـالينـي ،پزشکـي قـانونـي ،آرايشي
دکتر کبارفرد رییس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه
در
تعیین
امکان
عنصری
آنالیز
دستگاه
از
استفاده
با
و بهداشتی ،کنترل مواد غذایی ،مـحيـط زيـسـت،
برخی از توانمندیهای این مجموعه آزمایشگاهی برای
نیتروژن(،)N
هیدروژن(،)H
کربن(،)C
عناصر
صد
کنترلهای صنعتـي ميباشد.
خدمترسانی به محققین و پژوهشگران علوم پزشکی را
گوگرد( )Sو اکسیژن( )Oدرنمونههای مختلف آلی و
این چنین معرفی کرد:
غذایی
کشاورزی،
پلیمر،
دارویی،
شیمیایی،
صنایع
در
معدنی
میکروسکوپ تونلی روبشی
کروماتوگرافی گازی  /طیف سنج جرمی /جرمی
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Scanning tunneling microscope
Quantificationو Absolute Quantification
توانایی تصویربرداری در دو حالت جریان ثابت و ارتفاع ميزان دقيق و نسبي الگوي اوليه قابل اندازه گيري است.
ثابت؛
محدودة تشخيص ( )Detection Rangeآن باالتر
کروماتوگرافی مایع  /طیف سنج جرمی
عملکرد مناسب در محیط بسیار پر نویز (نویزهای از  PCRمعمولي بوده و حتي اختالف كمتر از  2برابر را
الکترونیکی و لرزشهای مکانیکی)؛
Liquid chromatography-mass
هم نشان ميدهد.
مکانیسم تمام اتوماتیک نزدیک شدن به نمونه ،همراه با
spectrometry
دوربین و پیزو الکتریک موتور؛
این روش آنالیز توانایی شناسایی گستره وسیعی از ترکیبات
نمايش  onlineارتفاع و نیز جریان در حین اسکن ،بدون
با حساسیت و اختصاصیت باال را دارد.
آنالیز  DNAو تشخیص جهش با حساسیت باال
تماس با سطح نمونه و خراب کردن آن؛
زمینه های کاربرد آن شامل تعیین وزن مولکولی ،ساختار
Denaturing high performance liquid
ارايه تصاویر دو و سه بعدی در ابعاد نانومتر و قابلیت کنار
شیمیایی و فرمول تجربی در مواد و ماتریکسهای پیچیده،
chromatography
هم قرار دادن چندین تصویر و مقایسه آنها؛
آنالیز قطعات  DNAبه منظور تشخیص جهش های طراحی و ساخت داروها و فارماکوکینتیک ،شناسایی
متابولیتها ،تعیین نوع و توالی آمینواسیدها در پلی پپتیدها
قابلیت تعویض پارامترهای  ،PIDجریان و نیز ولتاژ در شناخته شده و جدید؛
حین تصویربرداری با داشتن انواع فیلترهای نرم افزاری؛
تشخيص جهشهاي با فرواني كم درنمونه هاي ناهمگن؛ و پروتئینها ،شناسایی و اندازهگیری سموم و آفت کشها،
ارايه تصویر از نمونههای هادی و نیمه هادی و یا پوشش تفكيك مخلوطهايي از قطعات  DNAبر اساس محتواي آنالیز نمونههای زیست محیطی ،در پزشکی قانونی تعیین
داده با فلزات.
سریع داروها ميباشد.
توالي
تجزيه و تحليل جهشهاي مشخص كه از طريق ازدياد
میکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ فلوئورسانس
پرايمر انجام شده؛
Atomic force microscope
Fluorescence microscope
تجزيه و تحليل نقطه پايان آلل هاي PCR , RT-
يكي از مهمترين ميكروسكوپهاي مورد استفاده در علوم
با استفاده از این دستگاه تصویربرداری از سطوح مختلف .PCR
در مقیاس نانو امکان پذیر میباشد .در این روش نیازی
بيولوژيك ميكروسكوپ فلورسانت ميباشد.
به آن نیست که نمونه رسانای جریان الکتریکی باشد
با استفاده از اين ميكروسكوپها ميتوان موادي را كه
و ایجاد پوشش هادی جریان الکتریکی نیز لزومی
فلورسانس هستند و از خود نورنشر ميدهند ،آشكار نمود
تکنیک تولید الياف نانو
ندارد .میکروسکوپ نیروی اتمی دارای وسعت عمل در
و مشاهده كرد.
Electrospinning
تصویربرداری از سطوح یکپارچه و همچنین چند تکه است .الکترواسپینینگ (ریسندگی الکترواستاتیک) روشی است که با استفاده از اين ميكروسكوپ و خاصيت فلورسانت مواد
زمینه های کاربرد آن شامل نانوتکنولوژی ،بیو تکنولوژی ،علوم در آن جریانی از پلیمر مذاب یا محلول پلیمر در یک حالل ميتوان اجزاي داخلي سلولها و يا مواد مختلف را به طور
زیستی ،علـوم مـواد ،بـیو فیز یک ،علوم پلیـمر ميباشد.
مناسب تحت تاثیر یک میدان الکتریکی قوی قرار میگیرد مجزا مشاهده نمود و تصوير گرفت و با توجه به اين ويژگي
است كه ميتوان اجزاي داخل سلول را رنگآميزي كرد.
که منجر به تشکیل الیاف پلیمری در ابعاد نانو
تصویربرداری از حیوانات کوچک
زمینههای کاربرد آن شامل عکسبرداری از نمونه ،شمارش
میشود.
Small animal imaging
تعداد نمونه ،اندازهگیری فیزیکی نمونه ميباشد.
زمینههای کاربرد:
تصویربرداری و مطالعهي بيماريها در مدلهاي حيواني و بیوسنسورها ،غشاءهای فیلتراسیون ،تولید داروهای آهسته
محققینی که نیاز به استفاده از امکانات این مجموعه
دارورسانی هدفمند با استفاده از نشاندار کردن داروها با مواد رهش ،تولید پچهای دارویی ،پانسمان زخم،
توانند از طریق سایت این مرکـز به آدرس
را دارند ،می
مواد فلورسنت ،لومینوسانس ،از بدن موجود زنده ،غشاء ،مواد ایمپلنت و پار چه های پزشکی
بافت و پلیت به منظور ردیابی و توزیع بیولوژی ،نانوذرات و
 http://sbcrl.sbmu.ac.irمراجعه و يا با کارشناسان
داروهایی که توسط مواد فلورسنت نشاندار شدهاند.
مربوطه تماس حاصل كنند .کارشناسان آزمایشگاه جامع
سیستم سنتز پپتید
از طریق شماره تلفن های 021-8200105-7و یا شماره
Peptide Synthesizer system
دستگاه سنتز پپتید جهت سنتز اتوماتیک ترکیبات پپتیدی فکس 021-88200109آماده پاسخگویی به سواالت فنی
فلوسایتومتری
به روش سنتز بر روی فاز جامد به کار برده میشود .این و تخصصی اعضا هیات علمی ،پژوهشگران و دانشجویان
Flow cytometry
دستگاه مجهز به شانزده وسل ،راکتورهای قابل تعویض عزیز میباشند.
فلوسايتومتري روش دستگاهي بسيار سريع و قدرتمندي در حجمهای مختلف و ظروف حالل بوده که امکان ما برای پر کردن حلقه های مفقود پژوهش در خدمت
است كه براي شناسايي ذرات (سلولها) و ارزيابي سنتز پپتیدهایی با تعداد حداکثر شانزده اسید آمینه را به محققین هستیم.
خصوصيات آنها به كار ميرود.
ّ
صورت پیوسته تحت اتمسفر نیتروژن در
براي
هم
و
آگهي
پيش
تعيين
ها،
ي
بيمار
تشخيص
براي
مقادیر مختلف فراهم میكند .دستگاه سنتز
ارزيابي درمان بدخيميها كاربرد دارد.
پپتید با داشتن تنها یک توقف در طی مراحل
سنتز جهت سنتز پپتیدهایی با بیش از شانزده
اسیدآمینه نیز به کار برده میشود .نرمافزار
واکنش زنجیرهای پلی مراز به صورت  Real-Timeکنترل کننده دستگاه ،امکان برنامهریزی برای
(Polymerase chain reaction (PCR
اجرای مراحل متعدد سنتز الیگو پپتیدها را
انجام  PCRكمي :با استفاده از روش Relative
بصورت اتوماتیک میسر كرده است.

193

دکتر جوانمرد مدیر امور فرهنگی دانشگاه:

امیدوارم بزرگ ترین رخداد فرهنگی وزارت بهداشت،
در خور نام بلند آوازه شهید بهشتی در دانشگاه رقم بخورد
در پنجمين جشنواره فرهنگي دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ،دانشجويان دانشگاه موفق به كسب پنج رتبه اول ،همچنين يكي از دانشجويان دانشگاه به عنوان برگزيده

جايزه ويژه ،دو دانشجوي دانشگاه شايسته تقدير و يك نفر به عنوان مقام سوم معرفي شدند .به عالوه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ميزبان ششمين جشنواره فرهنگي

دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال  93خواهد بود .در همين راستا گفتگويي با دكتر جوانمرد مدير امور فرهنگي دانشگاه صورت داديم كه در ادامه ميخوانيد:
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در اين جشنواره نصیبه فرمانی قصبه دانشجوی رشته
بهداشت عمومی شایسته تقدیر در بخش پژوهشی-
طرح تحقیقاتی ،حسین باور دانشجوی رشته پزشکی
شایسته تقدیر در بخش هنری -عکس ،سید مجتبی
کشفی دانشجوی رشته میکروبیولوژی برگزیده جایزه
ویژه در همین رشته؛ سید محمد جعفر حائری دانشجوی
 PhDرشته آناتومی نفر اول خوشنویسی  -ثلث ،مبین
نخعی دانشجوی رشته پزشکی نفر دوم در زمینه نقاشی،
علی امیری مقام اول در رشته طراحی ،افسانه حق پناه
مقام اول رشته نگارگری ،میثم نظری مقام اول رشته
صنایع دستی  -شیشه گری و عادله مقدید نفر سوم در
بخش ادبی  -خاطره نویسی شدند.
به عالوه افسانه حق پناه برای سومین بار متوالی مقام اول
این رشته را و سیدمحمدجعفرحائری ،علی امیری و میثم
نظری نیز برای بار دوم رتبه اول را در این جشنواره کسب
کرده اند .غرفه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیزدر
بخش نمایشگاه دستاورد های فرهنگی دانشگاه ها در
سال گذشته شایسته تقدیر شناخته شد.

و سیاست ما در اولین جشنواره بر این بود که این جشنواره
در اولین دوره خود محلی برای ظهور و بروز فعالیت های
فرهنگی موجود باشد ،نه این که دانشجویان به تولید
اثر و دستاورد جدید بپردازند .در حقیقت ما به دنبال
خلق اثر نبودیم ،بلکه سعی بر این بود که از آثار موجود
استفاده کنیم .در همان سال علی رغم این که اولین دوره
برگزاری جشنواره بود ،تمامی دانشگاه های علوم پزشکی
به غیر از یک دانشگاه در جشنواره ثبت نام و ارایه اثر
نمودند .البته این دانشگاه هم از مرحله ثبت نام بازماند
ولی غرفه خود را برپا نمود .مع الوصف از همان سال این
عالقه مندی در بین دانشجویان و مجموعه معاونین
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها دیده شد که سبب شد
تا این جشنواره در سال های بعد هم با جدیت پیگیری
شود .الزم به ذکر است که بنده آمار دقیقی ندارم که ارایه
کنم ،ولی دبیرخانه دائمی جشنواره بر اساس آماری که
در پایان جشنواره پنجم ارایه داد ،نشان داد که هم از نظر
تعداد اثر ،هم از نظر تعداد دانشجویان و دانشگاه های
شرکت کننده و هم از نظر کیفیت آثار روند رو به رشدی
را طی کرده است .به نظر بنده هم این جشنواره هم از
نظر کیفی و هم از نظر کمی روند رو به رشدی را در
سال های بعد طی کرد.

•لطف ًا بفرمائید از نتایج دانشگاه در جشنواره پنجم

•آقای دکتر به نظر شما جشنواره فرهنگی چه

•آقاي دكتر لطفا بفرماييد كداميك از دانشجويان
دانشگاه در پنجمين جشنواره فرهنگي ،افتخار
آفريدند؟

راضی بودید؟

واقعیت این است که به طور قطع نه ...به نظرم هنوز
جای کار زیاد هست .البته این را به این منظور می گویم
که ما هنوز نتوانسته ایم بسیاری از استعدادها را شناسایی
کنیم .این حداقل ها بود که تا به حال کسب کرده ایم و
هنوز برای پیشرفت جای زیادی باقی مانده .در حقیقت ما
در نقطه مطلوب هستیم و هنوز با حد ایده آل که نقطه
متعالی است فاصله داریم.
•به نظر شما جشنواره فرهنگی در پنج دوره
گذشته روند رو به رشدی را طی کرده است؟

همان طور که می دانید جشنواره فرهنگی از بهمن ماه
سال  1387برای اولین بار به میزبانی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان برگزار شد .در آن زمان بنده مسئولیت
مدیریت امور فرهنگی وزارت بهداشت را بر عهده داشتم

تأثیری در روحیه دانشجویان دارد؟

به نظر بنده همین که این جشنواره شیب تندی را
در تولید اثر و کیفیت آثار در سال های اخیر داشته
است ،نشان می دهد که می توان به تأثیر مثبت
آن اشاره داشت .در عین حال جشنواره فرهنگی
به عنوان تابلوی شاخصی از فعالیت های فرهنگی
وزارت بهداشت تلقی می شود که این موضوع در
بین وزارت علوم و یا وزارت آموزش و پرورش بی
سابقه است.هر چند که برگزاری این جشنواره و ایجاد
نگاه فرهنگی در بین اعضای جامعه علوم پزشکی از
رسالت های وزارت بهداشت نیست ،ولی از این نکته
غافل نشویم که انسان مخلوق برجسته پروردگار است
که از روحیه لطیف برخوردار است ،هر چه ما بیشتر به
مقوله فرهنگ توجه کنیم ،در ایجاد این روحیه لطیف
موفق تر خواهیم بود.

•با توجه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در ششمیــن جشنــواره فرهنگـی ،چـه
برنامه ریزی برای برگزاری این جشنواره به

شکل مطلوب صورت پذیرفته است؟

در حقیقت از زمانی که خبر میزبانی جشنواره اعالم شد،
تمهیدات اولیه ای که از قبل اندیشیده شده بود ،اجرا
گردید .امسال همکاران ما باید در دو حوزه فعالیت کنند:
یکـی بحـث دبیرخانـه جشـنواره و ایجـاد فضـای الزم
بـرای جـذب حداکثـری دانشـجویان جهت شـرکت در
جشـنواره و دیگری بحث میزبانی و اجرائیات جشـنواره.
تشـکیل جلسـات متعدد چه در دانشگاه و چه در معاونت
دانشـجویی و فرهنگـی وزارت بهداشـت جهت پیگیری
ایـن امـور در راسـتای تحقـق همین اهداف بوده اسـت.
در عین حال حتما این موضوع مد نظر است که عالوه
بر استفاده از نیروی معاونت ،از ظرفیت دانشجویان و
همچنین معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها نیز
بهره مند گردیم .در هر حال همه باید بدانیم که کار
سنگین است و برای تحقق اهدافمان به همیاری و کمک
همگان در دانشگاه نیاز داریم.
•آیا تسهیالتی برای دانشجویان فرهنگی که
در جشنواره ششم به عنوان نیروی اجرایی و

یا شرکت کننده همکاری می نمایند ،صورت
داده اید؟

بله ،صحبت هایی در این خصوص صورت گرفته که
هنوز برای اعالم نتیجه آن زود است .لیکن در همین
حد بسنده می کنم که طی مذاکراتی که با ریاست
شورای فرهنگی دانشگاه جناب آقای دکتر پیوندی
و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جناب آقای
دکتر رمضانخانی صورت پذیرفته است ،قطع ًا امتیازات
معنوی و مادی برای این عزیزان در نظر خواهیم
گرفت.
در پایان امیدوارم که به کمک تمامی ارکان فرهنگی
دانشگاه ،بزرگ ترین رخداد فرهنگی وزارت بهداشت،
یعنی جشنواره فرهنگی در خور نام بلند آوازه شهید
بهشتی در دانشگاه رقم بخورد ،تا ان شاء ا ...جزیی از
باقیات و صالحات برای همه ما باقی بماند.
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افتخارات روابط عمومی دانشگاه در سال 1392
کسب رتبه اول بانوان برگزیده روابط عمومی درسطح ملی
توسط مدیر روابط عمومی دانشگاه

در نخستین همایش ملی زن و روابط عمومی جایزه رتبه اول بانوان برگزیده روابط عمومی در سطح ملی ،به مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اختصاص یافت.

در همایش مذکور با حضور مسووالن و صاحبنظران علم
ارتباطات و روابط عمومی کشور ،با اعطای لوح تقدیر و تندیس
از مژگان جزی زاده کریمی مدیر روابط عمومی دانشگاه به
عنوان رتبه اول کارگزار زن روابط عمومی در سطح ملی
به دلیل حصول دستاوردهای ممتاز در روابط عمومی،
تجلیل به عمل آمد.
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الزم به ذکر است نخستین همایش ملی زن و روابط عمومی
با حضور عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
در سازمان ایرانی و جمعی از صاحبنظران روابط عمومی کشور،
17مهرماه در سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور
خارجه برگزار شد .از جمله محورهای مورد بحث در همایش
مذکور می توان به «فضای مجازی ،زنان و روابط عمومی»،

«زن و روابط عمومی»« ،جایگاه زن در توسعه روابط عمومی
هزاره سوم و خاطرات روابط عمومی» اشاره کرد .همچنین دو
کارگاه تخصصی با عناوین بررسی موانع و مشکالت ارتقای
زنان در مسوولیت های مدیریتی و ارایه راهکارها و شناسایی
عوامل و شیوه های موثر در توانمند سازی زنان و اشتغال آنان
در روابط عمومی ،از سایر برنامه های این گردهمایی بود.

درهشتمين جشنواره ملى انتشارات ،روابط عمومى دانشگاه
موفق به كسب دو رتبه برترشد

در هشتمين جشنواره ملى انتشارات روابط عمومى ها ،روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى در بين  150روابط عمومى دولتى وغيردولتى و  1800اثر ،موفق به كسب
دو رتبه برتر شد.

دراين جشنواره كه با حضور رئيس كميسيون اجتماعى
مجلس شوراى اسالمى ،اعضاى انجمن متخصصان
روابط عمومى ،رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملى ،مدير عامل
بنياد رودكى وتنى چند از اساتيد و مديران وكارشناسان روابط
عمومى هاى سازمان هاى دولتى وخصوصى ،چهارشنبه 18
ارديبهشت ماه درمحل كتابخانه اسناد ملى برگزار شد ،از روابط

عمومى هاى برتر تجليل به عمل آمد.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى نيز در
اين دوره ازجشنواره ملى انتشارات روابط عمومى ها در
بخش ويژه نامه رتبه دوم و در بخش وب سايت سازمانى
رتبه سوم را كسب كرد و مورد تقدير قرارگرفت.
گفتنى است هشتمين جشنواره ملى انتشارات روابط

عمومى با هدف آشنايى با اصول و استانداردهاى نشر در
روابط عمومى و ارايه آثار و تجارب موفق ادارات
روابط عمومى ،توسعه و ارتقاى سطح توانمندى ها و
مهارت هاى مورد نياز مديران وكارشناسان درحوزه
انتشارات و انتخاب راهكارهاى مناسب براى حركت به
سمت آموزش ونشر الكترونيك برگزار شد.
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کسب رتبه برتر سطح ملی در رشته مدیریت راهبردی
از سوی روابط عمومی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
دهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران،
موفق به کسب رتبه برتر سطح ملی در رشته مدیریت
راهبردی شد .نهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط
عمومی 30مهرماه و اول آبان ماه با حضور محمد
حسین هاشمی استاندار تهران و احمد مسجد جامعی
رئیس شورای شهر تهران ،دکتر جنیفسی رئیس انجمن
بینالمللی روابطعمومی ،پروفسور باقر ساروخانی پدر علم
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روابطعمومی ایران و بیش از هفتصد نفر از متخصصان و
دستاندرکاران حوزه روابط عمومی برگزار شد.
در این سمپوزیوم که با موضوع روابط عمومی هوشمند،
راهبردها ،شیوهها و ابزارها و با شعار هوشمندی ،عقالنیت،
تدبیر و امید برگزار شد ،عالوه بر ارایه 12مقاله علمی
توسط اساتید برجسته روابط عمومی ،برنامه های متعددی
همچون برگزاری کارگاه های آموزشی و دهمین دوره
جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران اجرا شد.

گفتنی است روابط عمومی دانشگاه عالوه بر حضور در
سمپوزیوم مذکور ،با ارایه مستندات در بخش های مختلف
رقابتی دهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران
مشارکت کرد و در میان  130سازمان دولتی و خصوصی
شرکت کننده ،عنوان رتبه برتر سطح ملی در زمینه
مدیریت راهبردی روابط عمومی را براساس رای هیات
داوران کسب کرد و موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس
جشنواره شد.

روابط عمومى دانشگاه موفق به كسب نشان تعالى روابط عمومى شد

در دومين دوره آيين معرفى سرآمدان روابط عمومى ايران ،روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي موفق به كسب نشان تعالى
روابط عمومى شد.

دومين دوره آيين معرفى و تقدير از سرآمدان روابط عمومى
ايران با حضور معاون رئيس جمهور ،رئيس سازمان ملى
استاندارد و جمعى از مسووالن 500 ،تن از مديران
و مسووالن روابط عمومى و پيشكسوتان اين حوزه ،
سه شنبه چهارم تيرماه در مركز همايش هاى بين المللى
صدا و سيما برگزار شد.
دراين مراسم كه از روابط عمومى هاى متعهد به سرآمدى،
برندگان نشان تعالى روابط عمومى و برگزيدگان دريافت
تنديس ،تقدير به عمل آمد ،ضمن تجليل از روابط
عمومى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى ،نشان تعالى
روابط عمومى به اين دانشگاه اعطا شد.
هوشمند سفيدى دبير اين آيين درخصوص سرآمدى در

روابط عمومى گفت :روابط عمومى سرآمد ،به نوعى از
روابط عمومى اطالق مى شود كه هم از لحاظ ساختارى
و هم از لحاظ كاركردى به كمال نسبى رسيده باشد و
با ارايه خدمات ارتباطى بهينه و مطلوب ،موجبات رضايت
بيشتر ذينفعان و مخاطبان را فراهم سازد.
وى اعالم كرد :روابط عمومى ها در بخش ارزيابى و مميزى
در قالب  9معيار اصلى و  81معيار فرعى ،مورد داورى قرار
گرفته اند و اميد مى رود خروجى اين رويداد و پيروى
روابط عمومى ها از مدل سرآمدى ،به تقويت كارآيى آنها
و امكان ارزيابى روابط عمومى بر اساس يك بسته جامع و
پيشرفته مبتنى بر پايش مستمر منجر شود تا بتوانند با رفع
ايرادات و آسيب ها ،به پيشرفت الزم دست يافته و رسالت

خود را درخدمت به مخاطبان به نحو احسن انجام دهند.
هوشمند سفيدى گفت :در اين آيين 30،روابط عمومى با
دريافت نشان تعالى روابط عمومى ،گرايش الزم را براى
پيوستن به طرح سرآمدى در خود تقويت مى كنند و
 9روابط عمومى كه مسافتى را درمسير سرآمدى طى
كرده اند ،با دريافت تنديس ،عزم خود را براى كسب
امتيازات بيشتر و كمال نسبى جزم خواهند كرد و  500نفر
از دست اندركاران روابط عمومى هاى كشور تنور سرآمدى
را بيش از پيش گرم خواهند كرد و با كسب اطالعات بيشتر
درخصوص الگوى روابط عمومى سرآمد ،نقش بايسته
خود را درترويج فرهنگ روابط عمومى سرآمد به عهده
خواهند گرفت.
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