دکتر سهمانی رییس دانشکده
پیراپزشکی:

ماهنامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  -درمانی قزوین

علوم آزمایشگاهی نقش
مهمی در تشخیص ،درمان
و پیشگیری از بیماری ها
دارد
 31دانشجوی کارشناسی علوم
آزمایشگاهی دانش آموخته شدند

اردیبهشت 1391

آن چیزی که باعث اهمیت رش��ته علوم آزمایشگاهی به
عنوان یکی از شاخه های علوم پزشکی می شود ،نقش مهمی
هست که این رشته در تشخیص ،درمان و پیشگیری از بیماری
های متخلف ایفاء می کند.
با ابالغ وزیر بهداشت :

معاون پژوهشی
دانشگاه ،عضو هیات
ممتحنه و ارزشیابی شد
دکتر امیر پاکپور
رتبه دوم
جشنواره رازی را
بدست آورد
خبـــــر
خــبـر

14

بازدید
دختران دانش آموز از
دانشکده های بهداشت و
پیراپزشکی

دکتر مهدی سهمانی رییس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه
علوم پزش��کی قزوین روز  17اردیبهش��ت  1391در س��الن
همایش های شهید بابایی دانش��کده پزشکی این دانشگاه با
بیان مطلب فوق در مراس��م دانش آموختگی  31نفر از اولین
گروه دانشجویان رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی که با
زاد روز حکیم اسماعیل جرجانی دانشمند ایرانی و روز علوم
آزمایش��گاهی نیز مصادف شده بود ،گفت :اگر بخواهیم به
تاریخچه علوم آزمایش��گاهی نگاه کنیم ابتدا این رش��ته بنام
می��دکال تکنولوژی نامیده ش��د و بعد از چند س��ال به علوم
آزمایشگاهی تغییر نام داد و این عنوان در تمام دانشگاه های
دنیا نیز بکار می رود.
ایشان با اشاره به اینکه با توسعه و پیشرفتی که در این رشته
صورت می گیرد جایگاه این رشته متمایز تر می شود و عالوه
بر آن علوم آزمایشگاهی سهم بسزایی و گرایش های مختلفی

در پیشرفت های نوین مانند تست های تشخیصی جدید ارائه
می کند ،اضافه کرد :تقارن روز علوم آزمایشگاهی با مستقل
شدن دانشکده پیراپزشکی که بعد از سال ها تالش و پیگیری
های مستمر مسووالن دانش��گاه انجام شد را به فال نیک می
گیریم و ادامه داد :هر چند رشته های دیگر نیز برای ما اهمیتی
دارند ولی به نظر بنده هویت دانش��کده پیراپزشکی به رشته
علوم آزمایشگاهی می باشد.
ً
دکتر س��همانی همچنین بیان داش��ت :مس��لما پیشرفت
دانشکده پیراپزشکی و پیشرفت رشته علوم آزمایشگاهی بر
روی هم تاثیر متقابل خواهد داشت و البته ما هنوز در اول راه
هس��تیم .از دیگر برنامه های این مراسم اجرای تک نوازی و
پخش تله فیلم مستند « آزمایشگاه » بود و پایان بخش برنامه نیز
اعطای مدرک دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی علوم
آزمایشگاهیبود.

دکت��ر س��عید آص��ف زاده مع��اون
پژوهش��ی دانش��گاه با ابالغ دکتر مرضیه
وحید دس��تجردی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی به عنوان عضو هیات
ممتحنه و ارزشیابی در رشته علوم مدیریت
و اقتصاد بهداشت منصوب شد.
این انتص��اب روز  21فروردین 1391

انجام ش��د و دکتر آصف زاده به مدت دو س��ال این سمت
را خواهد داش��ت .شایان ذکر است دکتر آصف زاده که با
مدرک دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،عضو
هیات علمی دانش��گاه نیز می باش��د ،از س��ال  1377عضو
هیات ممتحنه و ارزش��یابی رش��ته علوم مدیریت و اقتصاد
بهداش��ت در وزارت بهداشت بوده و هر دو سال این سمت
برای ایشان تمدید شده است.

دکتر امیر پاکپور حاجی آقا اس��تادیار
عضو هیات علمی دانش��کده بهداش��ت و
پیراپزشکی دانشگاه در هفدهمین جشنواره
علوم پزشکی رازی که سال  1390برگزار
ش��د ،در بخ��ش محققان دانش��جو کمیته
تخصصی علوم بهداشتی ،مدیریت و تغذیه
 ،رتبه دوم را بدست آورد.
مطای��ق این خبر ،کس��ب ای��ن رتبه به

خاطر ارائه مقاله « فعالیت جسمانی در بیماران دیالیزی» در دوره
دانشجویی ایشان در رش��ته دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت ( بورسیه دانشگاه ) می باشد.
شایان ذکر است دکتر پاکپور در سال  1390به خاطر داشتن
بیش��ترین مقاالت در اعضای هیات علمی دانش��گاه ،عالوه بر
کسب گرنت پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ،در
مراسم هفته پژوهش دانشگاه نیز به عنوان یکی از اعضای هیات
علمی پژوهشگر معرفی شد و از ایشان تقدیر شد.

 70نف��ر از دانش آموزان دبیرس��تان دخترانه س��عادت 2
قزوین با همراهی مدیر این دبیرس��تان جهت آگاهی از رشته
های پزشکی و مهندسی دانشگاه روز  20اردیبهشت  1391از
دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی بازدید کردند.
در ای��ن برنام��ه ابت��دا دکتر جمالی عض��و هیات علمی
دانشکده بهداش��ت درمورد رشته تحصیلی بهداشت محیط،
شیوه و اهداف شغلی قبولی در این رشته توضیحاتی داد.

درادام��ه مهن��دس قلعه ن��وی و دکتر ام��ام جمعه دیگر
اعضای هیات علمی و سلطانی کارشناس پرستاری دانشکده
درمورد رش��ته های تحصیلی مهندس��ی بهداشت حرفه ای،
مهندسی بهداش��ت محیط ،پرستاری ،پزش��کی و بهداشت
عمومی مطالب الزم را عنوان کردند.
شایان ذکر است در پایان این دیدار اعضای هیات علمی
دانشکده به سواالت دانش آموزان پاسخ دادند.

