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 بــه گزارش مفــدا، متن بیانیه مشــترک 
شوراهای صنفی دانشــگاه های علوم پزشکی 

کشور به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اعقل الناس انظرهم فی العواقب 
عاقل ترین مردم دوراندیش ترین آنانند

امام علی)علیه السالم(
بدون شک حسن مطلِع دوره ی کاری شورای 

صنفی 98 وام دار تمام دانشجویانی است که 
با مشــارکت حداکثری در انتخابات شورای 
صنفــی اهمیت و لــزوم وجــود نمایندگان 
دانشجویی شان در شورای صنفی را به تمام 
سیســتم وزارتی و دانشــگاهی مخابره کرد، 
حال که برحســب اتفاق در پرفرازو نشــیب 
ترین دوره ی کاری خود هستیم، برآن عهد...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا، بنابر اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا 
امروز ۱۷ خرداد روز بازگشایی دانشگاه هاست، اختیار 
بازگشایی به دانشگاه ها محول شده است تا هر واحدی 
بنابر وضعیت کرونا در آن منطقه و میزان دانشجویان 

بومی درباره حضور دانشجویان تصمیم گیری کند.

حضور دانشجویان در کالس های درس اختیاری است 
همچنین در بیشتر دانشگاه ها دانشجویان تنها برای 
کالس های عملی در کالس های درس دانشگاه حضور 
خواهند داشت، دانشجویان علوم پزشکی به ویژه در ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

شوراهای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بیانیه ای خواستار تعویق بازگشایی دانشگاه های علوم پزشکی شدند

آخرین جزییات از بازگشایی دانشگاه های علوم پزشکی
به مناسبت آغاز به کار دانشگاه ها در روزهای کرونایی؛

شـوراهای صنفی دانشـجویان دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور با انتشـار نامه ای خطاب به وزیر بهداشـت، نسـبت به از سـر گیری فعالیت های آموزشـی دانشـگاه ها 
از تاریـخ هفدهـم خردادمـاه ابـراز نگرانـی کـرده و با توجه به ناهماهنگی ها در برخی دانشـگاه ها جهت رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی در پیشـگیری از ابتالی ...

از ۱۷ خـرداد دانشـگاه ها بازگشـایی می شـوند و دانشـگاه های مختلـف بـرای بازگشـایی بـه طور 
مسـتقل برنامه ریـزی کرده انـد.

طی احکامی جداگانه از سوی وزیر بهداشت؛
رییس و اعضای شورای اطالع رسانی

وزارت بهداشت منصوب شدند

گذراندن درس »مبانی طب سنتی« برای 
دانشجویان علوم پزشکی الزامی شد

  به گــزارش مفدا، طی احکامی 
جداگانه از ســوی وزیر بهداشــت 
دکتر ایــرج حریرچی به ســمت 

ریاست شورای اطالع رسانی وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا،  تمامی دانشجویان 
دوره دکتــری عمومــی )پزشــکی، 
دندانپزشکی و داروسازی( صرف نظر از 
سال ورود به تحصیل ملزم به گذراندن 

دو واحد درس آشــنایی با مبانی طب 
سنتی و مکمل هستند.

بر اساس ابالغ معاونت آموزشی ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

طـی احکامـی جداگانـه از سـوی وزیر بهداشـت، رییـس و اعضای شـورای 
اطالع رسـانی وزارت بهداشـت ، درمان و آموزش پزشـکی منصوب شـدند...

معاونـت آموزشـی وزارت بهداشـت الزام گذرانـدن دو واحد درس آشـنایی با 
مبانـی طب سـنتی و مکمـل برای دانشـجویان دوره هـای دکتری...

 دکتـر سـیما سـادات الری معـاون فرهنگـی و 
دانشـجویی وزارت بهداشـت در نشسـت خبـری 
ویدئو کنفرانسـی با اصحاب رسـانه اظهار داشـت: 
بازگشـایی  بـه نحـوری برنامه ریـزی شـده کـه 
دانشـگاه ها بـه صـورت پلکانی و رشـته به رشـته 
و بـر اسـاس تصمیـم دانشـگاه انجـام شـود تـا 
هـم رونـد آموزشـی متوقف نشـود و هم سیسـتم 
بهداشـتی و درمانـی کشـور دچـار اختالل نشـود.
دکتـر  خبـری  نشسـت  مفـدا،  گـزارش  بـه 
سیماسـادات الری معـاون فرهنگی و دانشـجویی 
وزارت بهداشـت بـا اصحـاب رسـانه، دوشـنبه ۱۹ 
خردادمـاه به صـورت ویدئو کنفرانس برگزار شـد. 
در ایـن نشسـت خبـری اقدامـات و فعالیت هـای 

معاونـت فرهنگـی و دانشـجویی وزارت بهداشـت 
و معاونت هـای تابعـه دانشـگاهی بـرای اجـرای 
پروتکل های بهداشـتی در بازگشـایی دانشـگاه ها، 
موضـوع پرسـش و پاسـخ معاون وزیر بهداشـت و 

بود. خبرنـگاران 
معاون فرهنگی و دانشـجویی وزارت بهداشـت در 
این نشسـت با اشاره به اینکه رسـالت دانشجویان 
علـوم پزشـکی در حـوزه سـالمت کشـور اسـت، 
اظهـار داشـت: در شـرایط فعلـی نیـاز اسـت کـه 
عـده ای از دانشـجویان مـا از جملـه دانشـجویان 
پرسـتاری و پزشـکی، فارغ التحصیـل شـوند تا به 
عنـوان پرسـتار و پزشـک وارد عرصه بهداشـت ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

روند آموزش و سیستم بهداشت و درمان
با بازگشایی دانشگاه ها دچار اختالل نمی شود

در نشست خبری دکتر سیماسادات الری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با 
اصحاب رسانه مطرح شد؛
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 به گزارش مفدا ، جلســه شــورای آموزشــی 
دانشــکده دندانپزشــکی با حضور دبیر شورای 
آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، 
هیئت رئیسه دانشکده، مدیران و معاونان آموزشی 

گروه ها برگزار شد.
دکتر بهزاد هوشــمند در این نشست با اشاره به 

جایگاه ممتاز دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی، 
تقویــت این نقطه قوت را الزم دانســت و گفت: 
وجود زیرساخت های مناسب و قرارداد دبیرخانه 
شورای آموزش دندانپزشــکی وزارت بهداشت با 

دانشگاه علوم پزشکی مجازی، شرایط را برای ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

دبیـر شـورای آمـوزش دندانپزشـکی و تخصصی وزارت بهداشـت از استانداردسـازی آمـوزش مجازی و اجـرای طرح توانمندسـازی اعضای هیات علمی دانشـکده های 
دندانپزشـکی خبر داد.

 حسین همتی در حاشیه نشست ویدیو کنفراسی 
کارشناسان و مســؤوالن مرکز قرن و عترت وزارت 
بهداشــت با کارشناســان قرآنی دانشگاه های علوم 
پزشکی در گفت وگو با مفدا در خصوص برگزاری این 
نشست، گفت: در این نشست به موضوعاتی از جمله 

برگزاری بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت 
دانشــگاهیان وزارت بهداشت، تصمیم بر ادامه روند 
زمان بندی جشنواره با توجه به تمدید مهلت ثبت 
نام، چگونگی اطالع رسانی، برگزاری غیر حضوری ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

ثبت نام ۲۰ هزار نفر در بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت

آموزش مجازی دانشکده های دندانپزشکی استانداردسازی می شود

معـاون مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشـت در حاشـیه برگزاری وبینار کارشناسـان مرکز قـرآن و عترت وزارت 
بهداشـت و کارشناسـان قرآنی دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور، گفت: با توجه به ثبت نام حدود ...

تمدید ثبت نام جشنواره قرآنی هدد تا ۱۵ شهریور ماه

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی؛

انتصاب معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت به عنوان »عضو شورای اطالع رسانی« 

این وزارتخانه

با حکم وزیر بهداشت؛
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به 
عنوان »سخنگوی این وزارتخانه« منصوب شد

  بــه گزارش مفــدا، طی حکمی 
از ســوی دکتر ســعید نمکی وزیر 
بهداشــت، دکتر سیما سادات الری 

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت و سخنگوی این وزارتخانه،...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا، در حکم انتصاب 
بهداشت، درمان  وزارت  »سخنگوی 
و آموزش پزشــکی « آمده اســت: 

»با توجه به ســوابق ارزنده اجرائی و 
حسن سلوک با دستگاه های اجرائی...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

در حکمی از سـوی وزیر بهداشـت، دکتر سیماسـادات الری معاون فرهنگی 
و دانشـجویی وزارت بهداشـت به عنوان عضو شـورای اطالع رسانی...

طی حکمی از سـوی دکتر سـعید نمکی وزیر بهداشـت، دکتر سیماسـادات 
الری معـاون فرهنگی و دانشـجویی وزارت بهداشـت با حفظ ...

 بـا رای کمیتـه علمی انجمـن متخصصین 
بالینـی غـدد درون ریـز آمریـکا، دکتـر باقـر 
الریجانـی بنیانگـذار و رئیس پژوهشـگاه علوم 
غدد و متابولیسـم، برنده جایزه ساالنه “پزشک 
بالینی بیـن المللی” انجمن متخصصین بالینی 

غـدد درون ریز )AACE( شـد.
بـه گـزارش مفـدا، این جایـزه به پـاس دانش، 
تجربـه، دسـتاوردها و خدمـات ارزشـمند او در 
زمینـه هـای تشـخیص و ارائـه مراقبـت های 
بالینـی بـه افـراد مبتال بـه بیماری هـای غدد 

درون ریـز اهدا شـده اسـت.
انجمـن متخصصیـن بالینـی غـدد درون  ریـز 
)AACE( بـا بیـش از ۷۰۰۰ عضـو در آمریـکا 
و ۹۹ کشـور جهـان در سـال ۱۹۹۱ بـا هـدف 

به اشـتراک گذاری دانـش و تجربه و همکاری 
متقابـل و موثر میان متخصصین غدد سراسـر 

دنیا ایجاد شـده اسـت.
در سـال  و  پیشـتر  اسـت کـه  شـایان ذکـر 
بـه  موفـق  الریجانـی  باقـر  دکتـر   ،  ۲۰۱۴
دریافـت مرتبـه علمـی FACE  از سـوی این 
انجمن شـده بـود. دریافت این عنوان، نشـانگر 
جایـگاه ممتـاز آموزشـی و مهارتـی از منظـر 
اسـتانداردهای انجمن متخصصین غـدد درون 

ریـز آمریکاسـت.
دکتـر الریجانـی بـا بیـش از ۱۶۰۰۰ اسـتناد 
 Google توسـط  کـه   ۷۳ اچ  شـاخص  و 
Scholar در سـال ۲۰۲۰ ثبت شـده است، ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران
منتخب جایزه ساالنه »پزشک بالینی بین المللی« شد

از سوی انجمن متخصصین بالینی غدد درون ریز آمریکا؛

http://mefda.ir/news/153132/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://mefda.ir/news/153132/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://mefda.ir/news/153448/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/153448/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/153248/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C
http://mefda.ir/news/153248/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C
http://mefda.ir/news/153191/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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 به گزارش مفدا، سازمان اداری و استخدامی 
کشور نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور 
در ســال ۱۳98 را از طریق ســایت سازمان 

سنجش آموزش کشور اعالم کرد.
داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان 
ســنجش و با جســتجوی پرونده و اطالعات 

فردی از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

آزمــون اســتخدامی متمرکز دانشــگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشــکی کشور در تاریخ 
۳۰ آبان 98 برگزار شــد و داوطلبانی که در 
آزمون شرکت کرده و برای بررسی مدارک و 
انجام مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه 
کردند می توانند کارنامه نهایی خود را بر روی 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 بــه گزارش مفدا، صبح امروز چهارشــنبه 
۲۱ خردادمــاه99، پروژه هــای عمرانی کوی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران بــا حضور 
دکتر سیما ســادات الری معاون فرهنگی و 
دانشجویی وزارت بهداشــت، مهندس بهروز 

رحیمــی رییس صنــدوق رفاه دانشــجویان 
وزارت بهداشت، دکتر حسن زائری لطف مدیر 
کل فرهنگی وزارت بهداشــت، دکتر ســید 

عابدین حسینی مشاور معاون فرهنگی...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعالم شد

پروژه های عمرانی کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شد
با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت؛

نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه های علوم پزشکی و آزمون ویژه پزشکان متخصص اعالم شد.

پروژه هـای عمرانـی کـوی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بـا حضـور دکتر سـیما سـادات الری 
معـاون فرهنگـی و دانشـجویی وزارت بهداشـت افتتـاح شـد. رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی ...

نتایج مسابقات دارت نخستین جشنواره 
ورزش های همگانی مجازی دانشجویان علوم 

پزشکی مشخص شد

انتصابات سه گانه معاون حقوقی، مجلس و امور 
استان  های وزارت بهداشت صادر شد

  به گزارش مفدا، رقابت های رشته 
دارت نخستین جشنواره ورزش های 
همگانی مجازی دانشجویان دختر 

و پسر دانشــگاه های علوم پزشکی 
کشور به پایان رسید و نتایج این ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا متن احکام مهندس 
طاهر موهبتی به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس موهبتی
معاون محترم حقوقی، مجلس و امور 

استان ها
با سالم؛

در اجرای بند سوم مصوبه ۷6۳ مورخ ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

مسـابقات رشـته دارت نخسـتین جشـنواره ورزش هـای همگانـی مجـازی 
دانشـجویان دختـر و پسـر دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور به پایـان ...

دکتـر نمکـی وزیر بهداشـت در احکامی جداگانه، مهنـدس طاهر موهبتی را 
به سـمت های»عضو و دبیر هیـات عالی تجدید نظـر وزارت...

 دکتـر حق دوسـت گفـت: برنامـه آموزش هـای 
ایـن  و  اسـت  مکمـل  برنامـه  یـک  مجـازی 
آموزش هـا بـرای تـرم  آینـده بـا جدیت بیشـتری 

می شـود. دنبـال 
بـه گـزارش مفـدا، دکتـر علی اکبـر حـق دوسـت 
دقایقـی  بهداشـت  وزارت  آموزشـی  معـاون 
پیـش در پخـش زنـده از صفحـه اینسـتاگرامی 
انجمـن اسـالمی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایران،  
چالش هـای حـوزه آمـوزش در ایـام کرونایـی و 
وضعیـت برگـزاری امتحانـات داخلـی، جامـع و 

دسـتیاری را تشـریح کـرد.
او گفـت: اولیـن راهبـرد وزارت بهداشـت، درمـان 
و آمـوزش پزشـکی کشـور در خصـوص مسـائل 
آموزشـی دانشـگاه ها حفظ سـالمت دانشـجویان، 
اسـاتید و کارمندان بود تا مثل سـایر اقشـار جامعه 

خطـری جـدی متوجـه ایـن ۳ گـروه هم نشـود.
دکتـر حق دوسـت یـادآور شـد: وضعیـت فعلـی 
جامعـه در رویارویـی بـا بیمـاری کرونا نسـبت به 
قبـل متفـاوت اسـت و در حال حاضر شـرایط حاد 
و خطرناک ماههای اول را ندارد و ترم دانشـگاهی 
فعلـی روبـه پایـان اسـت و بـا همـت و تـالش 
مسـئوالن ذیربط تعـداد مبتالیان به ایـن بیماری 
و همچنیـن تعـداد مـرگ و میرها نسـبت به قبل 

کمتر شـده اسـت.
معاون آموزشـی وزارت بهداشـت درمان و آموزش 
پزشـکی کشـور تصریح کرد: نمی شـود مملکت را 
تعطیـل کـرد و مـا بایـد یـاد بگیریـم که بـا کرونا 
زندگـی کنیـم؛ چـون در غیر این صورت سیسـتم 

کشـور بهـم می ریزد.
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

حفظ سالمت دانشجویان مهمترین اصل است
معاون آموزشی وزارت بهداشت:

http://mefda.ir/news/153402/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://mefda.ir/news/153402/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://mefda.ir/news/153380/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA
http://mefda.ir/news/153380/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA
http://mefda.ir/news/153545/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/153545/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/153542/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://mefda.ir/news/153542/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://mefda.ir/news/153985/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://mefda.ir/news/153985/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 به گزارش مفدا، با پایان یافتن رقابتهای مکعب 
روبیک نخستین جشــنواره ورزش های همگانی 
مجازی دانشــجویان دختر و پســر دانشگاه های 
علوم پزشکی، نفرات برتر این رشته در دو بخش 
اسکرمبل و سرعتی تیمی و انفرادی مشخص شد.
مســابقات روبیک در نخســتین دوره جشنواره، 

در آیتم های سرعتی تیمی، ســرعتی انفرادی و 
اســکرمبل در گروه دختران و پســران از هفته 
گذشــته آغاز شد. مسابقات سرعتی تیمی در دو 
مرحله و مسابقات سرعتی انفرادی در یک مرحله 
و همچنین مسابقه اسکرمبل در دو مرحله برگزار...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

با پایان یافتن رقابتهای مکعب روبیک نخسـتین جشـنواره ورزش های همگانی مجازی دانشـجویان دختر و پسـر دانشـگاه های علوم پزشـکی، نفرات برتر این رشـته در 
دو بخش اسـکرمبل و سـرعتی تیمی و انفرادی مشخص شد.

 به گزارش مفدا،در حکمی از ســوی دکتر سیما 
ســادات الری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشــت، مهندس رحمان خدابنــده لو مدیرکل 
دانشجویی این معاونت به عنوان رئیس ستاد برگزاری 
نخســتین جشــنواره ورزش های همگانی مجازی 

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی منصوب شد. 
همچنین طی حکمی از سوی مدیرکل دانشجویی 
وزارت بهداشــت، دکتر محمد حســین میــرزا راه 

کوشکی رئیس اداره ورزش های همگانی ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

رئیس، قائم مقام و اعضای ستاد برگزاری »نخستین جشنواره ورزش های همگانی مجازی 
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی منصوب شدند

تیم ها و نفرات برتر رقابت های روبیک جشنواره ورزش های همگانی مجازی دانشگاه های علوم پزشکی مشخص شد

در حکمـی از سـوی معـاون فرهنگـی و دانشـجویی وزارت بهداشـت، مهنـدس رحمـان خدابنـده لـو مدیرکل 
دانشـجویی ایـن معاونـت بـه عنـوان رئیس سـتاد برگـزاری نخسـتین جشـنواره ورزش هـای همگانی...

با پایان مسابقات روبیک نخستین جشنواره ورزش های همگانی مجازی وزارت بهداشت

دبیر شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران 
و  ph.d وزارت بهداشت؛

شرایط اعطای وام دستیاری اعالم شد

آغاز داوری رشته های »طناب زنی« و » آمادگی 
جسمانی« نخستین جشنواره ورزش های همگانی 

مجازی وزارت بهداشت

  دکتر هومــان پارســایی دبیر 
شــورای مرکــزی مجمــع دبیران 
شــوراهای صنفــی دســتیاران و 

دانشجویان دکتری تخصصی وزارت 
بهداشت، در گفت وگو با ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا، قضاوت و بررسی 
فیلم های ارسالی دانشجویان دختر 
و پسر شــرکت کننده در مسابقات 

رشــته های طناب زنــی و آمادگی 
جسمانی نخستین جشنواره ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

و  دبیـران شـوراهای صنفـی دسـتیاران  دبیـر شـورای مرکـزی مجمـع 
تشـریح شـرایط... در  بهداشـت  وزارت  دکتـرای تخصصـی  دانشـجویان 

داوری و بررسـی فیلم های ارسـالی دانشـجویان شـرکت کننده در مسابقات 
رشـته های »طناب زنی« و » آمادگی جسـمانی« نخسـتین ...

توسـعه  »کمیسـیون  دبیرخانـه  رییـس   
پژوهـش و آمـوزش عالـی قرآنـی در نظـام 
سـالمت«، از برگزاری ششـمین نشسـت این 
کمیسـیون در روز دوشـنبه دوم تیرمـاه ۱۳۹۹، 
بـه ریاسـت دکتـر نمکی وزیـر بهداشـت و به 
منظـور بررسـی و تصویـب سـند راهبـردی 
توسـعه پژوهـش و آمـوزش عالـی قرآنـی در 

نظـام سـالمت خبـر داد.
بـه گـزارش مفـدا، مهـدی صالحـی بـا اعالم 
این خبر، دسـتیابی به نگرشـی کل نگر، فراگیر 
و قـرآن بنیـان بـرای حل مسـائل کاربـردی و 
اولویـت دار جامعه در زمینه های پیوند سـالمت 
و دیـن از جملـه ترسـیم الگوی سـبک زندگی 
تدریجـی  گیـری  شـکل  راسـتای  در  سـالم 

تمـدن نوین ایرانی، اسـالمی را از اهداف سـند 
راهبردی این کمیسـیون دانسـت.

وی بیان داشـت: این کمیسـیون درصدد است 
ملزومـات ایجـاد نظام حکمرانی علمـی در این 
موضوع میان رشـته ای را بـا مدیریت و راهبری 
طریـق  از  سـالمت  و  اسـالم  پژوهش هـای 
تدویـن و تبییـن مبـادی، مبانـی، رویکردهـا و 
ابزارهـای روشـی مطالعات و همچنیـن احصا، 
اصـالح و طبقه بنـدی منابـع مطالعـات، مهیـا 
نمـوده و با ایجاد الگو و بسـتری مناسـب برای 
گفت وگـوی مشـارکتی میـان صاحب نظـران 
علوم اسـالمی، علوم سـالمت و علوم روشـی، 

زمینـه  الزم را بـرای فرضیه سـازی و ارایـه ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

ششمین نشست کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش 
عالی قرآنی در نظام سالمت برگزار می شود

با حضور وزیر بهداشت:

http://mefda.ir/news/153550/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://mefda.ir/news/153550/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://mefda.ir/news/153803/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://mefda.ir/news/153803/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://mefda.ir/news/153790/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
http://mefda.ir/news/153790/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
http://mefda.ir/news/153895/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://mefda.ir/news/153895/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://mefda.ir/news/153898/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://mefda.ir/news/153898/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 به گزارش مفدا، مهدی کشــمیری درباره 
جزییات ارائه گرنت های فناوری به شــرکت 
های نوپا و دانشگاه ها گفت: در واقع ما ۳ نوع 
گرنت داریم؛ نخست، گرنتی که به پایان نامه 
هــای تحصیالت تکمیلی )ارشــد و دکتری( 
تعلق می گیــرد، دوم، گرنت های مربوط به 
فعالیتهای اعضای هیات علمی در ســرچ لب 
ها، و دیگری هم گرنت هایی که شامل حال 

شرکت های نوپایی که در داشگاه ها و مراکز 
پژوهشی فعالیت می کنند، می شود.

وی بــا بیان اینکه مخاطبیــن این گرنت ها، 
اساسا دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی هستند، 
افزود: گرنت های یاد شــده، با حمایت های 
وزارت علــوم، پــارک های علمــی فناوری، 
صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی سازمان...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا به نقل از پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم )ISC(، دکتر محمدجواد 
دهقانی سرپرست ISC با اعالم این خبر گفت: 
پایگاه رتبه بنــدی تایمز یکی از معتبرترین 
نظام های رتبه بندی در ســطح بین المللی 

اســت که در ۲۰۱۳ میالدی برای اولین بار 
رتبه بندی دانشــگاه های آسیایی را در کنار 
رتبه بندی های بیــن المللی خود انجام داد. 

در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

جزئیات ارائه گرنت فناوری به پایان نامه و رساله های دانشجویان

حضور ۵ دانشگاه از ایران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا
بر اساس رتبه بندی تایمز؛

مدیـر کل دفتـر برنامـه ریـزی امـور فنـاوری وزارت علوم گفـت: از هفته آینده تقاضاها بـرای ارائه گرنت فنـاوری در حوزه ICT دریافـت و در یک بازه ۲ ماهه بررسـی و 
اعالم نتیجه می شـود.

پایـگاه رتبـه بنـدی تایمـز فهرسـت دانشـگاه هـای برتـر قـاره آسـیا را در سـال ۲۰۲۰ میـالدی 
منتشـر کـرد کـه در ایـن رتبـه بنـدی ۵ دانشـگاه از جمهـوری اسـالمی ایـران در میـان...

جدیدترین رده بندی »مرکز رتبه بندی دانشگاههای جهان« 
منتشر شد

دانشگاه آزاد اول ایران و ۳۹۵ جهان

شیوه نامه جامع نشر کتب علمی
 دانشگاه آزاد ابالغ شد

  به گزارش مفدا، مرکز رتبه بندی 
به   )CWUR(دانشگاه های جهان
 ۲۰۲۱-۲۰۲۰ رتبه بندی  تازگی 

دانشگاه های سراسر دنیا را منتشر 
کرده است که دانشگاه هاروارد ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا به نقل از دانشــگاه 
آزاد، محمدمهــدی طهرانچی رئیس 
دانشــگاه آزاد اســالمی، بخشــنامه 
»شــیوه نامه جامع نشــر کتب علمی 

دانشگاه آزاد اســالمی« را به معاونان، 
رؤسای مراکز و مدیران سازمان مرکزی 

و رؤسای استان ها، واحدها و مراکز ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

دانشـگاههای  بنـدی  رتبـه  »مرکـز  رده بنـدی  تریـن  تـازه  براسـاس 
.... »هـاروارد«  دانشـگاه   ،۲۰۲۱-۲۰۲۰ سـال  در   )CWUR(»جهـان

رئیـس دانشـگاه آزاد بـا صـدور بخشـنامه ای شـیوه نامه جامـع نشـر کتـب 
علمـی دانشـگاه آزاد اسـالمی را ابـالغ کـرد.

 رئیس سـتاد عمـره و عتبات دانشـگاهی گفت: 
بـا توجه به تعلیـق سـفرهای زیارتی برنامه سـتاد 
حفـظ ارتبـاط با قشـر دانشـگاهی از طریق فضای 

مجازی و شـبکه هـای اجتماعی لبیک اسـت.
بـه گـزارش مفـدا به نقل از سـتاد عمـره و عتبات 
دانشـگاهیان، روز بیست خردادماه جلسه مشترکی 
مـا بین سـتاد عمـره و عتبات دانشـگاهیان و بنیاد 
تعـاون سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی جهـت 
بررسـی راهکارهای مشـترک بـرای انجام فعالیت 
هـای فرهنگی و رفاهـی ویژه زائرین دانشـگاهی 

برگزار شـد.
در ابتدای جلسـه، حسـین جعفری معـاون خدمات 
بنیـاد تعـاون سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی با 
ارائـه گزارشـی از مجموعـه فعالیـت هـای بنیـاد، 

آمادگـی خـود را جهـت همـکاری بـا سـتاد بـه 
منظـور ارائـه خدمـات فرهنگی و رفاهـی مطلوب 
بـه زائریـن دانشـگاهی در داخل و خارج از کشـور، 

کرد. اعـالم 
در ادامـه، حجـت االسـالم والمسـلمین مرتضـی 
عتبـات  و  عمـره  سـتاد  رئیـس  پـور  مطهـری 
دانشـگاهیان ضمـن بیـان گـزارش مختصـری از 
فعالیـت هـای سـتاد از زمان تاسـیس تاکنـون، با 
اشـاره به اعـزام دانشـگاهیان به سـرزمین وحی و 
عتبـات عالیات، به بیان اهـداف فرهنگی و اجرایی 

مجموعـه سـتاد پرداخت.
وی درادامـه با بیان شـرایط کنونی شـیوع بیماری 
کرونا و تعلیق سـفرهای زیارتـی گفت:مجموعه ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

تالش ستاد عتبات دانشگاهیان
 بر حفظ ارتباط با قشر دانشگاهی و زائرین

با توجه به تعلیق سفرهای زیارتی عملیاتی شد؛

http://mefda.ir/news/152648/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/152648/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/152614/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://mefda.ir/news/152614/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://mefda.ir/news/153423/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B9%DB%B5-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/153423/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B9%DB%B5-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/152902/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://mefda.ir/news/152902/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://mefda.ir/news/153345/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://mefda.ir/news/153345/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C%D9%86
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 بــه گزارش مفدا، چهار تشــکل دانشــجویی 
دانشگاه های تهران »بســیج دانشجویی دانشگاه 
امــام صادق علیه الســالم، بســیج دانشــجویی 
دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوســی، بســیج 
دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و مجمع دانشجویان 
عدالتخواه دانشگاه تهران )آرمان(« طی نامه ای به 

علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما نسبت به 
اقدامات صداوسیما و مدیریت مسائل مختلف ابراز 

نگرانی کردند. متن نامه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِدیُد َو َقُرَب َعلَْیِه... َمْن َجَعَل اَلَْحقَّ َمْطلََبُه الََن لَُه اَلشَّ
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

آقـای علی عسـگری! تفکـر امنیتی زده حاکم بر سـازمان صداوسـیما از هرگونه چالش و نقـد واهمه دارد و فعاالنه تالش می کند با تولید برسـاخت هایی پـوچ، واقعیات را 
بپوشـاند، غافـل از آنکـه ایـن رویـه نه تنها ضامن امنیت نیسـت، بلکه مردمی را کـه در تزاور دائمی بـا ناکارآمدی ها قـرار دارند، به ورطـه  بی اعتمادی....

 به گزارش مفدا، نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۰ کیو 
اس منتشــر شده است و ۵ دانشگاه صنعتی شریف با 
رتبه ۴۰9، دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۷۷، 
دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۵9۱-6۰۰، دانشگاه 
تهران با رتبه 6۵۰-6۰۱ و دانشــگاه شــیراز با رتبه 

۱۰۰۰-8۰۱ در این رتبه بندی حضور دارند.
این در حالی است که تا سال ۲۰۱6 فقط دو دانشگاه 
صنعتی شریف با رتبه ۴8۰-۴۷۱ و دانشگاه تهران با 
رتبه 6۰۰-۵۵۱ در این نظام رتبه بندی حضور داشتند.

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در جدیدترین رتبه بندی جهانی

تفکر امنیتی زده حاکم بر صداوسیما مردم را نا امید می کند

رتبـه بنـدی جهانـی کیو اس سـال ۲۰۲۱ منتشـر شـد و پنج دانشـگاه ایرانـی در جمع هـزار دانشـگاه برتر دنیا 
حضـور دارند.

در گفتگو با دکتر الری و رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر مطرح شد؛

چهار دفتر تشکل دانشجویی در نامه ای خطاب به علی عسگری مطرح کردند؛

در فضای خوابگاه و دانشگاه؛
دانشجویان برای حفظ سالمت خود چه نکاتی را باید 

رعایت کنند

وزیر علوم:
آموزش مجازی دانشجویان پس از کرونا

هم ادامه می یابد

  به گزارش مفدا، شناسایی راه های 
بیماری  ایجادکننده  عامــل  انتقال 
کویید ۱9 نقش مهمی در کنترل آن 

دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز 
به طور دقیق مشخص...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گــزارش مفدا، منصور غالمی، 
در پاسخ به این سوال که آیا برنامه 
این وزارتخانه بــرای ترم تحصیلی 

آینده به دولت ارائه شــده است یا 
خیر اظهار داشت: وزارت علوم به ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

به دنبال بازگشـایی دانشـگاه های علوم پزشـکی پس از تعطیلی سـه ماهه 
تمهیداتی جهت مراقبت از سـالمت دانشـجویان در برابـر ویروس...

وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری با تاکید بـر اینکه، حتی در صـورت مرتفع 
شـدن بیمـاری کرونا، آمـوزش مجازی به عنـوان یک...

آزاد  دانشـگاه  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه   
ضمـن الزامـی کردن اسـتفاده از ماسـک برای 
دانشـجویان، اسـاتید و کارکنان این دانشگاه در 
روز امتحـان اعـالم کـرد: تمامی دانشـجویان 
قبـل از شـروع امتحانـات حضـوری بایـد در 
سـامانه خوداظهـاری وزارت بهداشـت ثبت نام 

. کنند
بـه گـزارش مفـدا بـه نقـل از  دانشـگاه آزاد 
اسـالمی، محسـن نفـر معـاون علوم پزشـکی 
دانشـگاه آزاد دسـتورالعمل بهداشـتی برگزاری 
امتحانات حضوری این دانشـگاه را به رؤسـای 
اسـتان ها، واحدهـا، مراکز آموزشـی و معاونت 
آمـوزش های عمومـی و مهارتی )سـما( ابالغ 

کرد.
در ایـن دسـتورالعمل آمـده اسـت: در راسـتای 
اجـرای مصوبات سـتاد ملی مقابله بـا ویروس 

کرونـا و بـا عنایت به مصوبات هیأت رییسـه و 
شـورای آموزش مجازی دانشـگاه آزاد اسالمی 
امتحانـات  حضـوری  برگـزاری  درخصـوص 
پایـان تـرم بـا رعایـت پروتـکل هـای فاصله 
گذاری اجتماعی هوشـمند، الزم اسـت تمامی 
دانشـجویان قبل از شـروع امتحانات حضوری 
در سـامانه خوداظهـاری وزارت بهداشـت بـه 
ثبت نـام   http://salamat.gov.ir آدرس 
کـرده و در صورتـی کـه عالیـم بیمـاری را 
سـامانه  از  شـده  دریافـت  پیامـک  نداشـتند، 
مذکـور و یا فـرم خوداظهـاری تکمیل شـده را 
در بدو ورود به مسـئوالن تعیین شـده در حوزه 
امتحانـات ارائـه دهنـد. در ایـن دسـتورالعمل 
تاکیـد شـده اسـت: ایـن موضـوع در صـورت 

عـدم بیماری دانشـجو فقـط ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

استفاده از ماسک برای دانشجویان علوم پزشکی 
دانشگاه آزاد الزامی شد

http://mefda.ir/news/153135/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://mefda.ir/news/153135/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://mefda.ir/news/153348/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://mefda.ir/news/153348/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://mefda.ir/news/153631/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://mefda.ir/news/153631/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://mefda.ir/news/153539/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://mefda.ir/news/153539/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://mefda.ir/news/153136/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://mefda.ir/news/153136/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C
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تشریح اقدامات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص بازگشایی دانشگاه اجرای طرح پایش سالمت »بیماران ام اس« به همت پویش دانشجویی مقابله با کرونا اردبیل

کرسی آزاداندیشی با موضوع »بررسی تطبیقی مدیریت بحران کرونا در ایران و سایر کشورهای جهان« برگزار شد انتقال تجربه های برتر و آماده سازی دانشجویان الزمه استمرار فعالیت های فرهنگی است

نمونه گیری تست کرونا از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی الرستان صورت گرفت آغاز غربالگری سالمت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همزمان با بازگشایی خوابگاه ها

مدافعان امنیت از تالش های مدافعان سالمت در مبارزه با ویروس کرونا قدردانی کردند اهدای عواید بازارچه خیریه دانشجویی آوای مهر دانشگاه علوم پزشکی کاشان به کودکان سرطانی

 محمــد جــواد میرزایی، دبیر  شــورای 
صنفی دانشجویی دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه در گفتگو با سرویسصنفی، رفاهی 
مفدا کرمانشاه اظهار داشت: شورای صنفی 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

بنابر رسالت خود و به صورت جدی و مکرر 
پیگیر خواسته ها و مطالبات دانشجویان در 
امر بازگشــایی دانشــگاه ها و از سر گیری 
فعالیت های آموزشی از ابتدا یعنی پس از ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گــزارش مفــدا اردبیــل، پویش 
دانشــجویی مقابله با کرونا با همکاری 
انجمن ام اس استان اردبیل به مناسبت 
هفته جهانــی ام اس اقدام به غربالگری 

در منزل بیماران کرده است.

ایــن طرح به مدت ۵ روز از شــنبه ۱۰ 
خردادماه لغایت ۱۴ خردادماه هر روز به 
تعداد 6 نفر دانشــجو )۳ نفر اقا و ۳ نفر 

خانم( در حال اجرا می باشد.
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفداگلســتان، کرســی آزاد 
اندیشــی با حضور دکتر علیجــان تبرائی 
رئیس انجمن علمی ویروس شناسی کشور 
و دکتر عبدالرضا بای استادیار علوم سیاسی 
و عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اسالمی 

واحد آزادشهر و با مشــارکت دانشجویان، 
کارکنان و اعضای هیــات علمی در دفتر 
معاونت فرهنگی و دانشــجویی به صورت 

وبینار برگزار شد.
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 امیر علیپور مسئول آموزش و تحقیقات 
مجمــع تخصصی قرآن و عتــرت وزارت 
بهداشــت و دبیــر کانون قــرآن و عترت 
دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه در 
گفتگو با خبرنگار ســرویس فرهنگی مفدا 

دانشــگاه، از ارائــه و برنامه ریزی چندین 
طرح قرآنی توسط مجمع تخصصی قرآن 
و عترت وزارت بهداشــت با هدف افزایش 
ارتباط و الفت جامعه دانشگاهی با قرآن ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا الرســتان، با همکاری 
مرکز بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
و در راســتای بازگشــایی دانشکده علوم 
پزشکی الرستان، در بدو ورود به خوابگاه 
ها نمونه گیری تســت کرونــا از تمامی 

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده 
پرستاری حضرت زینب )س( و دانشکده 
بهداشت دانشکده علوم پزشکی الرستان 

جهت بررسی به روش...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 دکتــر علیرضــا انصاری مقــدم معاون 
دانشــجوئی و امور فرهنگی دانشــگاه علوم 
پزشــکی زاهدان در گفتگو با مفــدا زاهدان 
گفت: غربالگری دانشــجویان دختر امروز از 
ساعت ۱۳ تا ۱۵ در محل خوابگاه ریحانه النبی 

)س( و فردا ســه شنبه ساعت ۱۳ غربالگری 
دانشــجویان پسر ســاکن خوابگاه در محل 
مجتمع خوابگاهی پسرانه شهید مسلم کیخا 

انجام می شود.
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 بــه گزارش مفدا مراغــه، دکتر تنومند 
رئیس دانشــکده علوم پزشکی مراغه در 
ابتدای این آئین، ضمن قدردانی از حمایت 
از مدافعان سالمت گفت:  امنیت  مدافعان 

ما در مدت مبارزه بــا ویروس کرونا هیچ 
وقــت تنهــا نبوده ایــم و از حمایت های 

اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا کاشان، عواید حاصل 
بازارچه خیریه دانشــجویی  فــروش  از 
آوای مهر دانشــگاه کــه در خانه کتاب 
اردیبهشت برپا شد؛ به کودکان سرطانی 

اهدا گردید.
این اقدام با استقبال عموم مردم و جامعه 

دانشگاهی روبه رو شد و مبلغ ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی... همزمان با روز جهانی »ام اس« و با مشارکت انجمن ام اس استان اردبیل، طرح پایش سالمت »بیماران ام اس« به همت...

به همت کانون دانشجویی اخالق حرفه ای و با همکاری مدیریت امور فرهنگی دانشگاه، کرسی آزاداندیشی با موضوع بررسی تطبیقی ... مسئول آموزش و تحقیقات مجمع تخصصی قرآن و عترت وزارت بهداشت، از ارائه و برنامه ریزی برای اجرای چندین طرح قرآنی...

در بدو ورود دانشجویان به خوابگاه های دانشجویی دانشکده علوم پزشکی الرستان، از تمام آنها تست کرونا گرفته شد. همزمان با بازگشایی خوابگاه ها، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از لحاظ سالمتی غربالگری شدند.

دکتر تنومد رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با حضور در بیمارستان امیرالمومنین دانشکده علوم پزشکی مراغه... عواید حاصل از فروش بازارچه خیریه دانشجویی آوای مهر دانشگاه که در خانه کتاب اردیبهشت برپا شد، به کودکان سرطانی اهدا شد.

http://mefda.ir/news/153058/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5
http://mefda.ir/news/153058/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5
http://mefda.ir/news/152446/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87
http://mefda.ir/news/152446/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87
http://mefda.ir/news/152457/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
http://mefda.ir/news/152457/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
http://mefda.ir/news/153163/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://mefda.ir/news/153163/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://mefda.ir/news/152778/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/152778/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/153127/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/153127/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/153042/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mefda.ir/news/153042/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mefda.ir/news/152696/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://mefda.ir/news/152696/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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آغاز به کار پویش سراسری » سهم من« گامی برای حمایت از دانشجویان نیازمند زمان بازگشایی خوابگاه ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعویق افتاد

کارگاه مجازی آموزش »طراحی نشریات« در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد برپایی غرفه آمادگی جشنواره فرهنگی و هنری سیمرغ در دانشگاه علوم پزشکی همدان

جهادگران سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سفیران اهداء عضو شدند بازدید از مرکز درمان و توانبخشی شبانه روزی بیماران  روانی مزمن ایران صورت گرفت

کرسی آزاداندیشی آنالین با موضوع »اربعین حسینی در دوران کرونا« برگزار شد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه منصوب شد

 بــه گزارش مفدا زاهــدان- دکتر محمد 
خمرنیا مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان بیان کــرد:  با هدف ترویج فرهنگ 
نوع دوستی و ســاماندهی و هدایت کمک 
های صورت گرفته از ســوی دانشگاهیان 

به دانشــجویان نیازمند دانشگاه های علوم 
پزشــکی، معاونت فرهنگی و دانشــجویی 
وزارت بهداشــت اقدام به راه اندازی پویش 

دانشجویی سهم من کرده است.
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا مشــهد، باتوجه به 
بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خرداد بنا 
بر مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
خبرنگار مفدا مشــهد طی گفتگویی 
با دکتر علــی صبــاغ گل مدیر امور 

دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشکی 
بازگشــایی  در خصــوص  مشــهد  
خوابگاه ها، اقدامــات و تهمیدات این 

مدیریت را جویا شد.
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گــزارش مفدا اردبیل، فاطمه فرجیدر 
رابطه با برگــزاری کارگاه مجازی طراحی 
نشــریات در دانشــگاه، اظهار داشــت: با 
نیازســنجی صــورت گرفته توســط خانه 
نشــریات دانشــجویی برگزاری یک دوره 

کارگاه مجــازی پنــج روزه در خردادمــاه 
برنامه ریزی و بیش از ۳۵ نفر از دانشجویان 
عالقه مند در این دوره ثبت نام کردند. وی 

گفت: در این کارگاه پنج روزه با تدریس...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

  بــه گــزارش مفدا همــدان، »صدیقه 
خاکساری« مســئول دبیرخانه دانشگاهی 
جشــنواره بیــن المللی ســیمرغ معاونت 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
همدان اظهار داشت: دبیر خانه دانشگاهی 

این جشنواره اقدام به برپایی غرفه ای ویژه 
این رویداد فرهنگی در دانشگاه نموده است. 
وی در ادامه اضافه کرد: هدف از ایجاد این 

غرفه اطالع رسانی...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 ســید علی هاشمی شــهری دبیر کانون 
جهادگران سالمت در گفتگو با مفدا زاهدان 
گفت: با حضور اعضای این کانون به همراه 
کارشناسان حوزه مشــارکت های اجتماعی 
دانشــگاه علوم پزشکی زاهدان در دفتر اهدا 

عضو ایرانیان شــعبه زاهــدان، اعضای این 
کانون کارت اهدا عضو دریافت کردند و طی 
توافقی به عنوان سفیران اهدا عضو منتخب 

شدند.
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا یاســوج؛ محبوبه حیدری 
اظهار کرد: کانون خیریه مهرجویان دانشگاه 
علوم پزشکی یاســوج در ادامه کمک های 
مومنانــه و خیرخواهانه خــود و با همکاری 
معاونــت فرهنگی و امور دانشــجویی این 

دانشگاه از مرکز افراد دارای بیماری عصبی 
مزمــن بازدید کرد. کارشــناس کانون های 
دانشــجویی مدیریت امور فرهنگی و فوق 

برنامه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی ...
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا بوشهر، کرسی آزاداندیشی 
آنالین با موضوع اربعین حسینی در دوران 
کرونا با حضور حامد یوسفی کارشناس مرکز 
قرآن و عترت معاونت فرهنگی و دانشجویی 

و دکتر احمد کریمی کارشناســان معاونت 
بهداشت و درمان دانشــگاه علوم پزشکی 

بوشهر برگزار شد.
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

 به گزارش مفدا، طی ابالغی از طرف 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
دکتر حســین ابراهیمی پــور به عنوان 
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی تربت 

حیدریه منصوب شد.
درمتن این ابالغ آمده است :

جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی پور
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از آغاز به کار پویش سراسری »سهم من« برای حمایت از دانشجویان نیازمند خبر داد. مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به جلسات کمیته دانشگاهی بیان کرد: با توجه به جدی شدن بحران...

دبیر خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با نیازسنجی صورت گرفته توسط خانه نشریات دانشجویی... مسئول دبیرخانه دانشگاهی جشنواره سیمرغ از برپایی غرفه آمادگی این رویداد بزرگ فرهنگی در پردیس دانشگاه خبر داد.

اعضای کانون جهادگران سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور در دفتر اهداء عضو ایرانیان شعبه زاهدان،... کانون دانشجویی خیریه مهرجویان دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از مرکز درمان و توانبخشی...

کرسی آزاد اندیشی با موضوع »اربعین حسینی در زمان کرونا« به همت مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی ... طی ابالغی از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسین ابراهیمی پور به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی...

http://mefda.ir/news/153890/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/153890/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mefda.ir/news/152921/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82
http://mefda.ir/news/152921/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82
http://mefda.ir/news/153859/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://mefda.ir/news/153859/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://mefda.ir/news/153488/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://mefda.ir/news/153488/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://mefda.ir/news/153828/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://mefda.ir/news/153828/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://mefda.ir/news/152877/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
http://mefda.ir/news/152877/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
http://mefda.ir/news/153897/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mefda.ir/news/153897/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mefda.ir/news/152835/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://mefda.ir/news/152835/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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معاونت فرهنگی و  دانشجویی
وزارت بهداشت، درمــــان

و آمــوزش پــزشـکی
بازگشایی دانشگاه ها در زمان پیک دوم کرونا

خطرات زیادی به همراه دارد
  عضو شــورای مرکزی شوراهای صنفی دانشجویان 
دانشگاه های علوم پزشــکی با اشاره به انتشار بیانیه  
اخیر این شــورا مبنی بر تعویق بازگشایی دانشگاه ها 
دانشگاه ها  آموزشی  فعالیت های  از ســرگیری  گفت: 
از هفدهــم خردادماه با نگرانی های زیادی از ســوی 
اعضای شورا مواجه شــد، چرا که برخی از دانشگاه ها 
شــرایط الزم برای اسکان دانشجویان در خوابگاه ها و 
کالس های آموزشی بر اساس پروتکل های بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی را نداشتند.
آرمین سعیدی ســوق در گفت وگــو با خبرنگار مفدا بــا بیان این 
مطلب افزود: اعضای شــورای صنفی دانشــجویان دانشــگاه های 

علوم پزشــکی با توجــه به ناهماهنگی ها در برخی دانشــکده ها و 
دانشگاه های علوم پزشــکی در رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در پیشــگیری از ابتالی دانشجویان به ویروس کویید ۱۹، با انتشار 
بیانیه و نامه  به دکتر نمکی وزیر بهداشت، خواستار تعویق در زمان 

بازگشایی دانشگاه ها شدند.
وی اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی از هفتم اسفند ماه به 
دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند و تاریخ های متفاوتی برای 
بازگشایی مراکز آموزشی از سوی مسؤوالن اعالم شد و آخرین بار 
از سوی مسؤوالن در تاریخ سوم خرداد، اعالم شد که دانشگاه های 
علوم پزشکی از روز ۱۷ خرداد ماه بازگشایی می شود و به نظر من ...

← شرح خبر را در اینجا بخوانید

انتخابات »انجمن های علمی دانشجویی« به صورت مجازی برگزار می شود
علمی  انجمن هــای  اداره  رییــس   
فرهنگی  معاونت  فرهنگــی  کل  اداره 
از  بهداشــت  وزارت  دانشــجویی  و 
»انجمن هــای  انتخابــات  برگــزاری 
علمی دانشجویی« به صورت مجازی در 
ســال جاری خبر داد و گفت:انتخابات 
انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها 
و دانشــکده های علوم پزشکی کشور 
معموالً در اردیبهشت ماه هر سال برگزار 
می شود، اما امســال با توجه به شرایط 
کنونی کشــور به دلیل شیوع ویروس 
جلســات  برگزاری  ممنوعیت  و  کرونا 
حضوری، این انتخابات به شــهریورماه 
ســال جاری موکول شده و مقرر است 
پس از فراهم شدن زیرساخت های الزم 

به صورت مجازی برگزار شود.
محمد پور قاســم رییــس اداره انجمن های 
علمی اداره کل فرهنگــی معاونت فرهنگی 
و دانشــجویی وزارت بهداشــت در گفتگــو 
با خبرنــگار مفدا در خصــوص مدل اجرای 
انتخابــات انجمن هــای علمــی در ســال 
جاری توضیح داد: طبق شــیوه نامه فعالیت 
انجمــن علمی دانشــجویی و ابالغیه هایــی 
که بــه معاونت های فرهنگی و دانشــجویی 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شده 
اســت، »انجمن های علمی دانشجویی« باید 
در بازه زمانی اردیبهشت ماه هر سال انتخابات 
خودشان را برگزار کنند اما با توجه به وضعیت 
موجود کشور و عدم امکان برگزاری انتخابات 
به صورت حضوری، پیشــنهادات مختلفی را 

در این خصوص داشتیم و نهایتاً جمع بندی 
شد که اگر قرار باشد که انتخابات انجمن های 
علمــی به صورت مجازی برگزار شــود باید 
تحت شرایطی باشــد که اوال »هویت« افراد 
تأیید شــود و همچنین »قابلیت نظارت« از 
ســوی دانشگاه امکان پذیر شــود تا در روند 
برگــزاری انتخابات مشــکلی پیش نیاید. به 
همین منظور با فراهم آوردن زیر ساخت ها و 
امکانات الزم، سامانه ای در معاونت فرهنگی 
دانشــجویی طراحــی و راه اندازی شــده تا 
انتخابات بــه صورت متمرکــز و به صورت 
مجازی برگزار شــود. بر این اساس فرم های 
اولیه طراحی و در چند دانشــگاه به صورت 
پایلوت در حال برگزاری اســت و پیش بینی 
می شــود  تا بعد از برطرف شــدن مشکالت 

احتمالی در تیر ماه سامانه مذکور در اختیار 
کلیه دانشگاه ها قرار گرفته و انتخابات ساالنه 
انجمن هــای علمی دانشــجویی به صورت 

مجازی برگزار شود. 
وی در ادامه در خصــوص دیگر برنامه های 
اداره انجمن های علمی دانشــجویی در سال 
جاری گفت: مقرر اســت جشنواره  فرهنگی 
ویــژه  انجمن های علمی دانشــجویی ) مانند 
جشــنواره حرکت( برگزار شــود که درحال 
تدوین و اصالح آیین نامه و شیوه نامه مربوطه 
آن هســتیم و بعد از تدویــن پیش نویس و 
نظرخواهی از کارشناسان دانشگاهی و دیگر 
صاحب نظران به احتمال زیاد در سال آینده 

برگزار می شود.
← شرح خبر را در اینجا بخوانید

چهار دفتر تشکل دانشجویی در نامه ای خطاب به علی عسگری مطرح کردند؛
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