
دکتـر ابراهیـم نعیمـی مدیرکل دفتر مشـاوره 
و سـامت سـازمان امـور دانشـجویان وزارت 
آغـاز  مراسـم  در  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم، 
مراکـز  روسـای  سـاالنه  گردهمایـی  دهمیـن 
بهداشـت و درمان دانشـگاه ها و موسسات 
ارومیـه  دانشـگاه  در  کشـور  عالـی  آمـوزش 
رئیـس  و  وزیـر  معـاون  گـرم  سـام  گفـت: 
سـازمان امـور دانشـجویان را بـه همـه شـما 
جلسـه  بدلیـل  متاسـفانه  کـه  می کنـم  ابـاغ 
جمعـی  و  وزارت  عالـی  مقـام  بـا  العـاده  فـوق 
ایـن  در  ایشـان  حضـور  امـکان  مسـئوالن  از 

نشـد. میسـر  گردهمایـی 
وی گفـت: تـاش می کنیم به عنـوان فرمانده 
تحـول  نقـش  و  دانشـجویی  فعالیت هـای 
روحیـه  بـا  را  پذیرانـه  مسـئولیت  و  گرایانـه 
جهـادی و اقدامـات موثـر در حـوزه سـتادی را 
سیاست گذاری و جهت دهی کنیم تا شاهد 

رسـیدن بـه نقطـه مطلـوب باشـیم.
مدیـرکل دفتـر مشـاوره و سـامت سـازمان 
امـور دانشـجویان وزارت علوم ضمن تمجید 
حـوزه  بخش هـای  همـه  ماهـه   ۲۵ تـاش  از 

سـامت در خـط مقـدم مبـارزه بـا همـه گیـری 
کرونـا افـزود: فشـار زیـادی در ایـن مـدت بـه 
همـه بخش ها بخصوص مدافعان سـامت 

از لحـاظ روحـی و روانـی و جسـمی وارد شـد.
بعنـوان  کـرد:  نشـان  خاطـر  نعیمـی  دکتـر 
دفتـر مشـاوره و سـامت و بـه عنـوان متولـی 
سـامتی، قطعـا ضعف هایی داریـم و هر چند 
بـر  مـا  تمرکـز  ولـی  نیسـتیم  بیمـاری  متولـی 
بیمـاری زدایـی و درمان اسـت و رویکرد جدید 
آیین نامه هـا  و  سیاسـت گذاری ها  تغییـر  مـا 
روانـی،  و  جسـمانی  سـامت  ارتقـای  بـرای 

اسـت. معنـوی  و  اجتماعـی 
وارد  کـه  دانش آمـوزی  گفـت:  نعیمـی  دکتـر 
در  متعالـی  انسـان  بایـد  می شـود  دانشـگاه 
همـه ابعـاد دانـش، علمـی، انسـانی و معنوی 
یافتـه  رشـد  انسـان  ابعـاد  همـه  در  و  باشـد 

دارد. ویـژه  اهمیـت  بسـیار 
وی ادامـه داد: مراکـز نگهـداری و سـالمندان 
امیـدوار  کـه  اسـت  مادرانـی  و  پـدران  از  پـر 
بودند فرزندانشـان ترقی و رسـیدن به مدارج 
مهـارت  بـا  خصـوص  ایـن  در  و  باشـد  بـاال 
آمـوزی بـرای دانشـجویان نسـبت بـه تربیـت 
تربیـت  و  اخـاق  بـه  تعهـد  بـا  دانشـجویان 

کنیـم. تـاش  متعالـی  انسـان 
مدیـرکل دفتـر مشـاوره و سـامت سـازمان 
بـه  اشـاره  بـا  علـوم  وزارت  دانشـجویان  امـور 
جمـع بنـدی تغییـر و بازنگـری آییـن نامه بیان 
کـرد:  در بحـث HSE و محیـط زیسـت بدنبـال 
دانشـگاه ها  فعالیت هـای  بـه  دهـی  جهـت 
هسـتیم ضمـن اینکـه تـاش داریـم رویکـرد 
مراکـز بهداشـت و درمـان از رویکـرد انفعالـی 
حرکـت  شـدن  فعال تـر  سـمت  بـه  و  خـارج 
کنیـم بطوریکـه بایـد امکانـات را بجـای تمرکـز 
الزم  آموزش هـای  ارائـه  بـه  درمـان،  بـه  کامـل 

بـرای حفـظ سـامت پیـش برویـم.
وی تاکید کرد: ورودی های جدید دانشگاه ها 
بایـد غربالگـری شـود و بـا دریافـت دیتاهـای 
مربـوط بـه آنهـا، اطاعـات را تکمیـل و بعـد از 
جمـع بنـدی، داده هـا را بـه مراکـز ارسـال کنیـم 
ضمـن اینکـه یکـی از چالش هـای اساسـی مـا 
به روز نبودن اطاعات و داده هاست که باید 

ایـن مـورد رفـع شـود.
و  طراحـی  امسـال  افـزود:  نعیمـی  دکتـر 
برنامـه ریـزی اولیـن جشـنواره ملـی سـامت 
دانشجویان کشور انجام گرفت که اختتامیه 
بـا حضـور مقـام عالـی وزارت و  آذر  روز ۱۴  آن 
تـا  خواهدشـد  برگـزار  دانشـجو  روز  از  قبـل 
گفتمـان سـامت وارد حـوزه دانشـگاه شـود.
وی حضـور فعاالنه تـر را در رویکرد جدید بیان 
و افـزود: محور اصلی این حضور، پیشـگیری، 
آمـوزش و توانمندسـازی اسـت و کانون هـای 
همیاران سامت جسم نیز در این خصوص 

فعال شـده است.
مدیـرکل دفتـر مشـاوره و سـامت سـازمان 
امـور دانشـجویان وزارت علـوم گفـت: حضـور 
بسـیار  فعالیت هـا  انجـام  در  دانشـجویان 
اهمیـت دارد و در ایـن خصـوص بـا افزایـش 
فعالیـت دانشـجویان در ایـن حـوزه، شـاهد 
فعال تر شـدن نظام سـامت در دانشـگاه ها 

خواهیـم بـود.
دکتـر نعیمـی  گفـت: در سـامانه الکترونیکـی 
مشـاوره )سـام( تغییراتـی ایجـاد شـد تـا نظـام 
رونمایـی  امـروز  کـه   ))HSE ))سـام  ارزیابـی 
خواهد شد به سمت اطاعات به روز حرکت 
کند ، باید تاکید کنم بروزرسانی اطاعات باید 
اولویـت اساسـی باشـد و ایـن اتفـاق نیازمنـد 

اصاحـات و ارتقاهـای الزم اسـت.

دکتـر احمـد علیجانپور رئیس دانشـگاه ارومیـه در آیین 
آغاز دهمین گردهمایی سـاالنه روسـای مراکز بهداشت 
و درمـان دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی کشـور 
در  حاضریـن  خدمـت  خیرمقـدم  و  خوشـامدگویی  بـا  
ایـن گردهمایـی گفـت: ارائـه خدمـات مراکـر بهداشـت و 
درمـان عـاوه بـر حـوزه دانشـجویی، بـر حـوزه اسـاتید و 
کارکنـان نیـز اهمیـت ویـژه دارد و بـا توجـه بـه این وظیفه 
خطیـر بـرای سـامتی جامعـه دانشـگاهی، برگـزاری ایـن 
گردهمایی هـا بـرای ارتقـای دانـش و بحـث و گفـت و گـو 
در خصوص شیوه ها و راهکارهای جدید ضروری است.
وی تـاش بحـث سـامت در دو بعـد سـامت جسـمی 
و سـامت روحـی و روانـی را مسـئله بسـیار بـا اهمیتـی 
عنـوان و خاطـر نشـان کـرد: باید موضوع سـامتی قبل از 
تبدیـل شـدن بـه معضـل به نحو احسـن پیگیری شـود 
و بایـد اذعـان کـرد بـا توجه به فاصله زیاد دانشـگاه هایی 
چـون دانشـگاه گیـان و دانشـگاه ارومیـه بـا مرکز شـهر، 
داخـل  آسـیب های  و  خطـرات  عاوه بـر  دانشـجویان 

مجموعـه، دوری و مفارقتـی از خانـه و خانـواده دارنـد.
رئیـس دانشـگاه ارومیـه افـزود: در پردیـس نازلـوی ایـن 
دانشگاه بیش از ۵هزار دانشجو در ۲ دانشگاه ارومیه و 
علوم پزشـکی در خوابگاه ها سـاکن و بیش از ۴هزار نفر 
نیـز بخاطـر موقعیـت شـغلی از ایـن مجموعـه اسـتفاده 
می کننـد و ایـن حجـم از نفـرات بیانگـر جمعیـت بزرگـی از 
لحاظ آمار جمعیتی و قابل مقایسـه با شهرهاسـت؛ لذا 
بایـد چنیـن شـهری بـه درمانـگاه مجهز تجهیـز و آمادگی 
کافـی بـرای حـوادث غیرمترقبـه و مواجهه با مشـکات از 
لحـاظ روحـی و روانـی را داشـته باشـد و مراکـز مشـاوره نیز 

کامـا پای کار باشـند.
دکتـر علیجانپـور بـه موضـوع تعطیلـی مراکـز مشـاوره و 
درمانگاهـی در ۲ سـال اخیـر بخاطـر کرونـا اشـاره و افـزود: 
بعـد از بازگشـایی دوبـاره دانشـگاه ها، عـاوه بـر مسـائل 
مراکـز  و  درمانگاه هـا  ذاتـی  وظیفـه  عنـوان  بـه  معمـول 

مشـاوره، بحـث کرونـا نیـز مـورد توجـه اسـت.
دکتـر علیجانپـور در خصوص درمانگاه دانشـگاه ارومیه 
نیـز گفـت: ایـن مرکـز طـی فعالیـت ۱۵ سـاله خـود بـدون 
مجـوز قطعـی و فقـط با موافقت اصولی فعال بـود و در ۶ 
ماه اخیر با همراهی دکتر جوادی مسائل و پیش نیازها 

مرتفع و مجوز درمانگاه شـبانه روزی اخذ شـد و اکنون با 

نیروهایـی چـون ۶ پزشـک عمومی، ۳ پرسـتار، ۲ پزشـک 

متخصـص زنـان و داخلـی و ۲ راننـده و یـک آمبوالنـس 

بصـورت شـبانه روزی در حـال ارائـه خدمت اسـت ضمن 

اینکه مرکز مشـاوره نیز با حضور ۹ مشـاور در حد ارشـد 

را  خـود  خدمـات  و  اسـت  فعالیـت  حـال  در  دکتـری  و 

عاوه بـر مرکـز در خوابگاه هـا ارائـه می دهنـد.

فعالیت هـای  از  تمجیـد  بـا  ارومیـه  دانشـگاه  رئیـس 

اینکـه  بـه  بـا توجـه  گفـت:  ایـن مرکـز  گرفتـه در  صـورت 

یازمنـد  دانشـجویان  روح  و  جسـم  سـامت  بعـد 

پشـتیبانی های جدی اسـت، مشکات جسـمی و روحی 

در بین آحاد دانشـجوها نیازمند شناسـایی و غربالگری 

اساسـی اسـت و بـا دانسـتن ایـن موضـوع کـه ایـن قشـر 

محسـوب  خـود  خانـواده  دردانه هـای  عزیـز  به عنـوان 

می شـوند و بصـورت امانـت در دانشـگاه حضـور دارنـد، 

آنهـا بسـیار مهـم و بـا اهمیـت اسـت. سـامتی 

 وی در خاتمـه ابـراز امیـدواری کـرد میهمانـان حاضـر در 

طـی ایـن گردهمایـی خاطـرات خوبـی از شـهر ارومیـه بـه 

یـادگار داشـته باشـند.

رنگ دانشــجویان در فعال تر شــدن  نقش پر
نظام ســامت در دانشگاه ها

وانی دانشجویان از  وحی و ر بحث ســامت جســمی و ر
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت

«، »تغذیه«، »بیماری های شــایع جوانان« و »چالش های درمان در دانشــگاه ها« نیز برگزار شد. ئین نامه ســامت، ایمنی و محیط زیســت دانشــگاه ها«، »HSE«، »ایدز طی دو روز  ۶  کمیســیون تخصصی »بررســی آ

وســای مراکز بهداشــت و درمان دانشــگاه ها و موسسات  دهمین گردهمایی ســاالنه ر
ومیه  برگزار شــد آموزش عالی کشــور به میزبانی دانشــگاه ار
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در حاشـیه دهمین گردهمایی سـاالنه روسای مراکز بهداشت و درمان 

آمـوزش عالـی کشـور، سـامانه الکترونیکـی  دانشـگاه ها و موسسـات 

مشـاوره HSE »سـام HSE« رونمایـی شـد.

مهندس بهمن آبادی معاون پژوهشـکده سـامت دانشـگاه صنعتی 

امیرکبیـر در خصـوص ایـن سـامانه گفـت: ۳ سـال قبـل مرکـز hse راه 

کـه دغدغـه مـا توسـعه HSE بصـورت همـه جانبـه بـود و  انـدازی شـد 

درایـن خصـوص نیازمند مشـارکت همه جامعه دانشـگاهی بخصوص 

دانشـجویان بودیـم.

وی تـاش بـرای دریافـت ایده هـای جدیـد را نیـز یکـی از راهکارهـای مهـم 

برشـمرد و افزود:  ایجاد یک شـبکه اجتماعی با محوریت HSE یک ایده 

قابـل توجـه بـود تا فرهنگ HSE گسـترش یابد.

مهنـدس بهمـن آبـادی گفـت: ایـن سـامانه در اصـل شـبکه اجتماعـی 

بـرای دانشـجوبان دانشـگاه ها اسـت کـه بـا مشـارکت دانشـجوها بـرای 

باالبـردن فرهنـگ HSE فعالیـت خواهـد داشـت.

در جریان دهمین گردهمایی ساالنه روسای مراکز بهداشت 
و درمـان دانشـگاه هـای کشـور در ارومیـه  جلسـه پرسـش 
بـا حضـور دکتـر نعیمـی مدیـرکل دفتـر مشـاوره و  و پاسـخ 
سامت سازمان امور دانشجویان و دکتر محمودی پزشک 
و کارشـناس سـامت سـازمان امور دانشـجویان برگزار شـد. 

دکتـر فاطمـه قنـادی رئیـس مرکـز بهداشـت و درمـان دانشـگاه محقـق اردبیلـی اولیـن ارائـه گـر دهمیـن 
گردهمایی سـاالنه روسـای مراکز بهداشـت و درمان دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالی کشـور بود 

کـه بـا موضوع "سـامت تغذیـه دانشـجویان" ارائـه داد.
دکتـر قنـادی در بخشـی از ارائـه خـود گفـت: اگـر سـامت را بـه معنـای عـدم بیمـاری می دانسـتیم اکنـون 
ابعاد جدید و وسیع ترین به آن اضافه شده بطوریکه همه تاش ها و برنامه های ما در مراکز بهداشت 

همگی  جزء سـامت محسـوب می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه، همگـی در قبـال سـامت خود مسـئول هسـتیم و باید سیاسـت گـذاری ما، بین 
بخشـی و بـرون بخشـی را در بـر بگیـرد افـزود: ایـن روزهـا تغذیـه از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت و در 

تمـام جهـان نیـز توجـه ویـژه ای بـه آن می شـود.
رئیـس مرکـز بهداشـت و درمـان دانشـگاه محقـق اردبیلـی در ادامـه ارائـه خـود بـه موضوع اصاح سـبک 
زندگـی نیـز اشـاره و اظهـار کـرد: ارتبـاط بیـن رژیـم غذایـی سـبک زندگـی و سـامت را در مراکـز بهداشـت و 
درمـان و مشـاوره مـورد توجـه قـرار می گیـرد و اصـاح سـبک زندگـی مـی توانـد در سیاسـت گذاری هـای 
بعدی تحت تاثیر قرار گیرد و در خصوص دانشـجویان نیز باید سـبک زندگی و تغذیه دانشـجو را چنان 

آمـوزش دهیـم تـا ایـن الگـو در سـال هـای بعـد زندگـی بتوانـد ادامـه یابد.
دکتـر قنـادی خاطـر نشـان کـرد: بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه ایـن روزهـا مصـرف فسـت فودهـا 
افزایـش و مصـرف غـات کامـل و مـواد غذایـی سـالم تـر کمتر  شـده اسـت با ایـن حال اتفـاق قابل توجه 

اینسـت کـه تغذیـه در بیـن بانـوان بهتـر از مـردان اسـت.
رئیس مرکز بهداشـت و درمان دانشـگاه محقق اردبیلی به تاثیرگذاری سـطح درآمد بر تغذیه اشـاره کرد 
و افـزود: بـا ایـن حـال ایـن تاثیرگـذاری به عنوان تنها تاثیر وضعیت تغذیه نیسـت و دالیـل دیگری نیز در 

این خصوص تاثیرگذار اسـت.
دکتـر قنـادی در بخـش دیگـری از ارائـه خـود گفـت: براسـاس نظرسـنجی های صـورت گرفتـه، ۶۲ درصـد 
دانشـجویان صبحانـه نمی خورنـد و مطالعـات در دانشـگاه شهیدبهشـتی اذعـان می کنـد، وضعیـت 

تغذیـه دانشـجویان خوابگاهـی ضعیف تـر از سـایر دانشـجویان بـوده اسـت.

دکتـر سـید موسـی کافـی  اسـتاد روان شناسـی دانشـگاه گیـان اولیـن 

ارائه گر  دومین روز دهمین گردهمایی سـاالنه روسـای مراکز بهداشـت 

بـا  کـه  بـود  کشـور  عالـی  آمـوزش  موسسـات  و  دانشـگاه ها  درمـان  و 

موضـوع "ارتبـاط بیماری هـای جسـمی  و روانـی" بـود.

کافـی در بخشـی از ارائـه خـود گفـت: تاریـخ در مورد تشـخیص بیماری ها 

به ۵ بخش تقسیم می شود که دوران فرهنگ های اولیه، دوران یونان 

و روم باستان، دوران یونان باستان تا قرن نوزدهم، دوران قرن نوزدهم 

و دوران قرن بیسـتم تاکنون تقسـیم بندی می شود.

وی همچنیـن گفـت بـه وجـود دیـدگاه متفـاوت در تمـام دوران ها اشـاره 

کـرد و افـزود: در دوران یونـان و روم باسـتان دیدگاه هـای فاسـفه چـون 

افاطون و ارسطو و دیدگاه پزشکان چون بغراط و جالینوس، در دوران 

یونان باسـتان تا قرن نوزدهم دیدگاه دوآلیسـم و دیدگاه اپیریسیسـم 

در برابـر نیتیویسـم، در دوران قـرن نوزدهـم دیـدگاه نظریـه دارویـن و 

بیومدیـکال وجود داشـته اسـت.

اسـتاد روان شناسـی دانشـگاه گیـان هم چنیـن اضافـه کرد: هـم اکنون 

و  زندگـی  شـیوه  جسـمی،  بیماری هـای  شـکل گیری  در  رفتـار  نقـش 

بیماری هـای جسـمی، شـخصیت و بیماری هـای جسـمی و اسـترس و 

بیماری هـای جسـمی مطـرح اسـت.

غ معـاون دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه هنـر اسـامی تبریـز دومیـن ارائـه گـر  دکتـر سـیدعلی فـار
دومین روز دهمین گردهمایی سـاالنه روسـای مراکز بهداشـت و درمان دانشـگاه ها و موسسـات 

آمـوزش عالـی کشـور بود.
غ ارائه خود را با موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( در دانشگاه بیان کرد. دکتر فار

او HSE را یکـی از موضوعـات مهمـی بیـان کـرد کـه متاسـفانه تصـور ذهنـی درخصـوص آن در بیـن 
دانشـجویان و کارکنـان دانشـگاه ها یـا واحـد و هزینـه اضافـی اسـت کـه قـرار اسـت دریافـت شـود و 
اهمیـت چندانـی نـدارد و قـرار نیسـت در آینـده یـا شـغل تاثیـر خاصـی داشـته و از آن اسـتفاده شـود.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه هنر اسامی تبریز بیان کرد: متاسفانه بیشتر دانشجویان 
و کارکنان حاضر نیستند بهایی برای آموزش و یادگیری HSE پرداخت کنند و باید در این خصوص 

ارائـه ای داد کـه تصور ذهنی را تغییر داد.
غ در ارائـه خـود بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه بحـث بهداشـت، ایمنـی و محیـط زیسـت در  دکتـر فـار
دانشـگاه ها بایـد نظـام جامـع مدیریـت HSE بـه درسـتی شـکل گیـرد و بـا بهـره گیـری از آن نسـبت به 

گسـترش و فرهنگ سـازی ادامـه داد.

گردهمایـی سـاالنه روسـای مراکـز بهداشـت و درمـان  ویـژه نامـه دهمیـن 
کشـور  آمـوزش عالـی  دانشـگاه هـا و موسسـات 

۴ و ۵ تیرماه  ۱۴0۱ - دانشگاه ارومیه
تهیه شده در روابط عمومی دانشگاه ارومیه 

مدیر مسئول:  دکتر حبیب شیرزاد 
سردبیر  و صفحه آرا :  مصطفی باقری

خبرنگار :  سینا  افشاریان 
عکس: مهدی رضاویردی نژاد

آییـن  دکتـر حسـن جـوادی معـاون فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه ارومیـه در 
آغـاز دهمیـن گردهمایـی سـاالنه روسـای مراکـز بهداشـت و درمـان دانشـگاه ها و 
موسسات آموزش عالی کشور که در دانشگاه ارومیه برگزار شد ضمن خیرمقدم 
بـه میهمانـان و حاضریـن در این گردهمایی گفت: اسـتان آذربایجان غربی میزبان 
بـر برگـزاری چنیـن محافـل  ۳۶هـزار شـهید گلگـون کفـن اسـت و روح شـهیدان 

علمـی و تخصصـی مـی بالنـد.
وی گفت:  در ۲ سـال اخیر بدلیل شـیوع و همه گیری بیماری منحوس کرونا شـاهد 
نقـش ارزنـده و بسـیار بـا اهمیـت مراکـز بهداشـت و درمـان و HSE دانشـگاه های 
سراسـر کشـور در مبـارزه بـا ایـن بیماری بودیم و سـامت دانشـگاه ها مدیـون تاش 
شماسـت. معاون فرهنگی و دانشـجویی دانشـگاه ارومیه با اشـاره به سـهیم بودن 
مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در پایان بیماری کرونا خاطر 
نشـان کـرد:  بهـره منـدی از حداقل هـای بهداشـتی و درمانـی کـه برآینـد آن سـامتی و 
امنیـت جامعـه و بخصـوص حـوزه دانشگاه هاسـت، امری جهان شـمول و مربوط به 
جامعه جهانی است و حق طبیعی همه آحاد بشری بهره مندی از حداقل ها در زمینه 
سـامت و امنیـت اسـت و در آموزه هـای توحیـدی مـا نیـز ایـن امـر بسـیار بـا اهمیـت 

محسوب می شود.
دکتـر جـوادی بـه موضـوع برابـری اسـام بـا سـامت اشـاره و افـزود: 
معنـای واژه اسـام و مشـتقات آن برابـر سـامتی و بهداشـت اسـت 
و رسـالت انبیـا رسـیدن بـه مدینـه فاضلـه در ایـن دنیـا بـا سـامت و 
بهداشت و رضوان الهی و بهشت سامتی و امنیت مطلق است که 

اسـام و ایمـان دنبـال تحقـق آن اسـت.
دکتـر جـوادی گفـت: امـروز در دیـار شـهیدان گـرد هـم آمده ایـم کـه بـا 
هم  افزایـی و کنـکاش بتوانیـم بـه سـامت و بهداشـت بـه عنـوان ۲ 
حقیقت مهم برای رسیدن به مدینه فاضله و مقصد نهایی که همان 

بهشـت مسـاوی امنیـت و سـامت اسـت دسـت یابیـم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه اضافه کرد: امیدواریم 
میهمانـان و حاضریـن ایـن گردمایـی طـی دو روز اقامـت خوشـی در 
ارومیه داشته باشند و شاهد برگزاری کمیسیون ها و جلسات علمی 
سرشـار از دسـتاوردهای علمـی و موفقیـت باشـیم تـا بـا حـل و فصـل 

مسـائل بـرای رسـیدن بـه راهکارهـا و خدمـات ارزنـده دسـت یابیـم.

دبیر اولین جشنواره ملی سامت دانشجویان در گفت و گویی برخط در حاشیه دهمین گردهمایی 
سـاالنه روسـای مراکز بهداشـت و درمان دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالی کشور گفت: در آیین 
افتتاحیه این جشنواره بیان کرد: محورها و اهداف جشنواره  مشارکت حداکثری دانشجویان و شبکه 

سـازی این قشر است.
جمال الدیـن راحمـی در ایـن گفـت و گـو گفـت: نخسـتین جشـنواره سـامت دانشـجویان بـا هـدف 
ارائـه ایده هـا و تجـارت نوآورانـه، تولیـدات رسـانه ای در بسـتر هنرهـای تجسـمی و فضـای مجـازی، ارائـه 

دسـتاوردها، ظرفیـت سـازی و شـبکه سـازی دانشـجویان اسـت.
وی گفت: محورهای اصلی این جشـنواره، سـامت و سـبک زندگی، سـامت و دانشـگاه، سـامت و 
فناوری  و سـامت و آینده پژوهی اسـت ضمن اینکه محور اصلی این جشـنواره، شـبکه سـازی جمع 

بزرگ دانشـجویان است.
وی افـزود: مجموعـه جشـنواره دو فضـای ویـژه دیده  بـان و ایـده بـان جهـت رصـد فضـای سـامت در 
دانشگاه ها و دریافت ایده های دانشجویان در حوزه سامت و کمک به پویایی و اجرای ایده ها دارد.
دبیر اولین جشـنواره ملی سـامت دانشـجویان خاطر نشـان کرد: اجتماعی سـازی سـامت، تقویت 
و افزایـش پویایـی، نشـاط و تحـرک جامعـه دانشـجویی، آشـنایی بیشـتر مسـئوالن بـا اسـتعدادها و 

ظرفیت هـای دانشـجویان، تبییـن ضـرورت حمایـت در حوزه سـامت، خود مراقبتی، سـواد سـامت، 
همدلی و پیشگیری، فرهنگ سازی، حساس سازی، توانمند سازی، اصاح رفتا رهای فردی و اجتماعی 

دانشـجویان در حـوزه سـامت از اهـداف مهـم این جشـنواره اسـت.
راحمـی گفـت: بـرای ایـن جشـنواره وبسـایت  Festival.saorg.ir راه انـدازی شـده اسـت و دانشـجویان 

می تواننـد در آن عضـو شـوند.
راحمی ادامه داد: در راستای این جشنواره  ۳0 نشست و همایش حضوری در دانشگاه های مختلف 
کشوری برای حضور حداکثری دانشجویان،  ۱۵0 همایش مجازی و  ۷00 ویژه برنامه و بسته های جامع 
در حوزه سامت  برنامه ریزی شده ضمن اینکه یک برنامه تعاملی با عنوان "راهی نو، راهی برای رفتن 
و  مسیری برای رسیدن" در تلویزیون که مقدمات آن آماده و در حال پیش تولید و در تابستان پخش 

خواهدشد.
وی اضافه کرد: پویش ملی مطالعاتی و تولید محتوا از کتاب های معرفی شده در این پویش از دیگر 
بخش  های جشنواره می باشد و هر فصل یک کتاب معرفی تا دانشجویان با سامت و سبک زندگی 

آشنا شوند.

سامانه ســام HSE رونمایی شد

برگزاری جلســه پرسش و پاسخ
 در دهمین گردهمایی ســاالنه

رنگ مراکز بهداشــت و درمان دانشــگاه ها در رســیدن به مدینه فاضله نقش بســیار پر

محور اصلی اولین جشــنواره ســامت دانشــجویان، شبکه ســازی این قشر است

قنادی:  دکتر 
تغذیه در دنیا بســیار با اهمیت اســت 

 وضعیــت تغذیه دانشــجویان خوابگاهی ضعیف تر از ســایر دانشــجوها می باشــد

کافی:  دکتر 

تشــخیص بیماری هــا در طول تاریخ
 به ۵ دوران تقســیم می شود

غ: دکتر فار

متاســفانه تصور ذهنــی مثبتی از HSE در
  دانشــگاه ها نیست


