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به نام حق
دیگــر بــار بــه مناســبت برگــزاری مجمــع ســاالنه مرکــز پژوهش هــای علمــی دانشــجویان 
ــه مناســبت بیســت و پنجمیــن ســالگرد آن، در  دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران و اینبــار ب
تاریــخ 20 آبــان مــاه ســال 1398 گــرد هــم آمدیــم تــا ثمــره ی یــک ســال دیگــر از تــاش 
هــای خــود، دوســتان و اســاتید دانشــگاه را بــه اطــاع هــم رســانیده و از تاش هــای ســال 
گذشــته ایشــان در جهــت ارتقــای علمــی و اخاقیمــان قدردانــی نماییــم. در دوره ای کــه 
ــل  ــیاری را تحم ــختی های بس ــم و س ــیاری را گذراندی ــیب های بس ــراز و نش ــت، ف گذش
کردیــم و از مــوارد بســیاری درس گرفتــه و آموختیــم. در ایــن ســال بــه لطــف پــروردگار، 
ــه کــرده اســت  ــی را ارائ ــل قبول ــه ســان قبــل خــوش درخشــیده و عملکــرد قاب مرکــز ب
کــه جــز بــا لطــف پــروردگار، اســاتید محتــرم دانشــگاه و مرکــز پژوهش هــا میســر نبــوده 
اســت. در انتهــا از زحمــات تمامــی اســاتید محتــرم کــه چــه در ســال گذشــته و چــه در 
ــال تشــکر را  ــوده و هســتند کم ــز ب ــا و مرک ــراه و پشــتیبان م ــال ها هم ــن س ــی ای تمام

ــرای ایشــان توفیــق روزافــزون الهــی مســئلت می کنیــم. داریــم و ب

سخن آغازین



مصاحبه با معاون پژوهشی 
دانشگاه

مصاحبه با جناب آقای دکتر صحرائیان، معاون 
محترم پژوهشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران 

مصاحبه: دانیال مهرعلی   
عکس: آرش اکبری

سام. خیلی ممنون که قبول زحمت کردید تا برای 
ویژه نامه بیست و پنجمین مجمع ساالنه مرکز 

پژوهش ها با شما مصاحبه¬ای داشته باشیم.

آقــای دکتــر صحرائیــان، بــه عنــوان 
معــاون پژوهشــی دانشــگاه، تــا چــه  
ــای  ــز پژوهش ه ــرد مرک ــد عملک ح

علمــی دانشــجویان اهمیــت دارد؟
 موتــور محــرک پژوهــش در دانشــگاه 
اســاتید  بــا  دانشــجویان هســتند کــه 
همــکاری می کننــد. بنابرایــن در دانشــگاه 
ــرای  جایــی بهتــر از مرکــز پژوهــش هــا ب
ــه دانشــجویان وجــود  آمــوزش پژوهــش ب

ــدارد. ن
ــا  ــز پژوهش ه ــما مرک ــر ش ــه نظ ب
در زمینــه کارآفرینــی، نــوآوری و 
مســائل بیــن رشــته¬ای چــه نقشــی 

ــد؟ ــته باش ــد داش می توان
ــه تنهــا بیــن  همــکاری بیــن رشــته¬ای ن

دانشــجویان بلکــه در بین اســاتید و حتی 
ــل  ــارغ التحصی ــه ف ــرادی ک ــن اف در بی
دانشــگاه هســتند منشــا بــرکات زیــادی 
ــه  ــی ک ــی از چالش¬های ــود و یک می ش
ــه نظر    مــن  در کشــور مــا وجــود دارد و ب
ــی  ــتم تحقیقات ــود در سیس ــث می ش باع
و فنــاوری نقــص داشــته باشــیم، شــکل 
نگرفتــن ایــن ارتباطــات و همکاری¬های 
بیــن رشــته¬ای در بیــن محققــان اســت. 
خــب یکــی از زمان¬هایــی کــه بایــد ایــن 
ــرد در  ــکل بگی ــده و ش ــوزش داده ش آم

زمــان دانشــجویی اســت.
همــان طــور کــه شــما می بینیــد مــا در 

ورزش¬هــای فــردی موفــق هســتیم 
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ــن  ــی ممک ــی در ورزش¬هــای تیم ول
ــه  ــبت ب ــری نس ــت کمت ــت موفقی اس
ــیم.  ــته باش ــرادی داش ــای انف ورزش¬ه
ایــن نشــان می دهــد مــا کمتــر آمــوزِش 
ــم.  ــرا گرفته¬ای ــم را ف ــردن در تی کار ک
ــات  ــش و تحقیق ــور در پژوه ــن ط همی
می بینیــم وقتــی محققــان برجســته مــا 
ــد و  ــرار می گیرن ــی ق ــم تحقیقات در تی
یــک تحقیــق را از یــک ســانتر بــه چنــد 
مشــکات  می کنیــم  تبدیــل  ســانتر 

ــد. ــش می یاب ــیار افزای بس
ــه  ــه ب ــیم ک ــجویی باش ــا دانش ــر  م اگ
صــورت فــردی درس خوانــده و تحقیــق 
می کنــد ممکــن اســت بــه صــورت 
فــردی موفــق شــویم ولــی در یــک 
تیــم ممکــن اســت نتوانیــم ایــن کار را 
ــان  ــر در زم ــن اگ ــم. بنابرای ــام دهی انج
ــا هــم و  دانشــجویی یــاد بگیریــم کــه ب
ــم، در  ــورت team work  کار کنی ــه ص ب
کار تحقیقاتــی جلــو رفتــه و ایــن مهارت 

ــود.  ــن می ش ــه ذه ــا ملک ــرای م ب
ــی  ــای تیم ــه کاره ــن گون ــوزش ای آم
دانشــگاه  اولویت¬هــای  از  یکــی 
ــه  ــد آن را ب ــاش می کن ــه ت ــت ک اس
دانشــجویان آمــوزش دهــد. یکــی از 
مهم¬تریــن مراکــزی کــه ایــن کار را 
ــای  ــز پژوهش¬ه ــد مرک ــام می ده انج
علمــی دانشــجویان اســت کــه درآن 
ــق  ــه تحقی ــد ب ــه من ــجویان عاق دانش
ــر از  ــرف نظ ــاوری، ص ــش و فن و پژوه
ــا دور  ــد در آن ج ــه دارن ــته¬ای ک رش
ــن  ــم ای ــار ه هــم جمــع شــده و در کن

می دهنــد. انجــام  را  کار 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــا در دانش ــه تنه ن
و  برویــم  فراتــر  بایــد  بلکــه  تهــران 
ــر  ــته¬های غی ــه در رش ــجویانی ک دانش

ــد  ــم بتوانن ــتند ه ــکی هس ــوم پزش عل
شــرکت کننــد و ایــن ارتبــاط بیــن 
رشــته¬های بالینــی، phd هــا و ... شــکل 
بگیــرد. همــه¬ی ایــن مســائل می توانــد 
کمــک کنــد کــه یــک تحقیــق کاربــردی 
کــه بتوانــد راه حلــی بــرای یــک مشــکل 

ــرد. ــکل بگی ــد، ش ــه ده ارائ
هــم  نــوآوری  و  کارآفرینــی  نظــر  از 
ــد  ــز بای ــه مرک ــی از مســائل مهمی ک یک
بــه آن توجــه کنــد، مســائلی اســت 
کــه سیاســت تحقیقــات کشــور بــه 
ماننــد  می کنــد  حرکــت  ســمت  آن 
ایجــاد اســتارت¬ آپ¬هــای دانشــجویی، 
آموزش¬هــای الزم در مــورد کار آفرینــی 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــزاری کارگاه¬های و برگ
ــوزش  ــرای آم ــی ب ــاد واحد¬های آن، ایج
و تشــکیل و توســعه شــرکت¬های دانش 
ــجویان  ــه دانش ــد ب ــه می¬توان ــان ک بنی

ــد. ــک کن کم
انتظــار  پژوهــش  زمینــه¬ی  در 
ــه  ــا چ ــز پژوهش¬ه ــما از مرک ش
بــوده و انتظاراتــی کــه داشــتید تــا 
ــت؟ ــده اس ــرآورده ش ــد ب ــه ح چ

پژوهش¬هــا  مرکــز  از  مــن  انتظــار 
آمــوزش مقالــه نویســی و پژوهــش اســت 
ــه  ــی اینک ــه؛ یعن ــد و نشــر مقال ــا تولی ت
دانشــجویی کــه وارد مرکــز پژوهش¬هــا 
می شــود بــه عنــوان یــک پژوهشــگر 
ــن  ــد م ــه بگوی ــه اینک ــود ن ــارج ش خ

ــه داده¬ام. ــه ارائ ــداد مقال ــان تع ف
ــا  ــز پژوهش¬ه ــه مرک ــن وظیف مهمتری
یــاد دادن پژوهــش و تربیــت پژوهشــگر 
و نیــز رعایــت اخــاق در حــوزه پژوهــش 

و آمــوزش آن اســت.
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تــا بــه امــروز مرکــز پژوهش¬هــا عملکرد 
خوبــی از ایــن نظــر داشــته اســت زیــرا 
بســیاری از دانشــجویانی کــه وارد مرکــز 
کــه  زمانــی  می شــوند  پژوهش¬هــا 
ــد  ــرادی عاقه¬¬من ــوند اف ــارج می ش خ
ــر  ــی دیگ ــتند و برخ ــش هس ــه پژوه ب
ــتند  ــاری هس ــر و قه ــگران ماه پژوهش
ــش  ــرف پژوه ــود را ص ــی خ ــه زندگ ک
ــرفت آن  ــم و پیش ــه عل ــا ب ــد ت می کنن

ــد. کمــک کنن
ــران  ــگاه ته ــای دانش ــز پژوهش¬ه مرک
ــاپ  ــه چ ــداد 152 مقال ــال 97 تع در س
کــرده و پروپــوزال و طرح¬هــای زیــادی 
را داشــته کــه ایــن عــدد تــا پایــان 
مهرمــاه ســال 98 بــه بالــغ بــر 140 

ــت. ــیده اس ــه رس مقال
ــه  ــور ک ــان ط ــر هم ــای دکت آق
موتــور  »دانشــجو  فرمودیــد 
دانشــگاه  در  پژوهــش  محــرک 
ــز  ــه در مرک ــرادی ک ــت« و اف اس
می کننــد  فعالیــت  پژوهش¬هــا 
ــن  ــد. ای ــری دارن ــش موث ــز نق نی
فعالیــت چــه تاثیــری در زندگــی و 

ــراد دارد؟ ــن اف ــده ای آین

ــا حضــور در  مهــم تریــن مهارتــی کــه ب
ــوزش  ــجویان آم ــه دانش ــز ب ــن مراک ای
در  مشــارکت  مهــارت  می شــود،  داده 
فعالیت-هــای گروهــی و مهــارت ارتبــاط 
ــا افــراد باالتــر و پاییــن  برقــرار کــردن ب
تــر از خــود می¬باشــد کــه همــه ی ایــن 
ــی  ــن زندگ ــوزش و تمری ــا آم فعالیت¬ه

کــردن اســت. 

خیلــی ممنــون بابــت ســخنان 
مفیدتــان. ســخن پایانــی اگــر 

داریــد بفرماییــد.

و  دانشــجویان  بــه  همیشــه  بنــده 
ــان  ــدر زم ــه ق ــم ک ــا می گوی رزیدنت¬ه
جوانــی را بداننــد. ارزش ایــن زمــان 
ــرای افــرادی کــه پــا بــه میــان ســالی  ب
گذاشــته انــد بیشــتر احســاس می شــود. 
ــی  ــی در زندگ ــان طای ــان، زم ــن زم ای
سرنوشــت  می توانــد  و  اســت  افــراد 
ــن  ــد و م ــم بزن ــا را رق ــی از آدم¬ه خیل
ــزان می خواهــم قــدر  واقعــا از همــه عزی
ــد  ــن دوران را بدانن لحظــه لحظــه¬ی ای
زیــرا انــرژی جوانــی راه رســیدن بــه 
همــه چیــز را بــرای انســان بــاز می کنــد 
ــای  ــی از قله¬ه ــد خیل ــوان می توان و ج
علمــی را فتــح کنــد. مهمتریــن وظیفــه 
مرکــز پژوهش¬هــا یــاد دادن پژوهــش و 
تربیــت پژوهشــگر و نیــز رعایــت اخــاق 
در حــوزه پژوهــش و آمــوزش آن اســت.
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تــا بــه امــروز مرکــز پژوهش¬هــا عملکــرد 
ــرا  ــت زی ــته اس ــر داش ــن نظ ــی از ای خوب
ــز  ــه وارد مرک ــجویانی ک ــیاری از دانش بس
کــه  زمانــی  می شــوند  پژوهش¬هــا 
خــارج می شــوند افــرادی عاقه¬¬منــد 
بــه پژوهــش هســتند و برخــی دیگــر 
پژوهشــگران ماهــر و قهــاری هســتند کــه 
زندگــی خــود را صــرف پژوهــش می کننــد 
تــا بــه علــم و پیشــرفت آن کمــک کننــد.
ــران در  ــگاه ته ــای دانش ــز پژوهش¬ه مرک
ــه چــاپ کــرده  ســال 97 تعــداد 152 مقال
و پروپــوزال و طرح¬هــای زیــادی را داشــته 
کــه ایــن عــدد تــا پایــان مهرمــاه ســال 98 

بــه بالــغ بــر 140 مقالــه رســیده اســت.
آقــای دکتــر همــان طــور کــه 
ــور محــرک  ــد »دانشــجو موت فرمودی
و  اســت«  دانشــگاه  در  پژوهــش 
ــا  ــز پژوهش¬ه ــه در مرک ــرادی ک اف
نقــش  نیــز  می کننــد  فعالیــت 
ــه  ــت چ ــن فعالی ــد. ای ــری دارن موث
ــن  ــده ای ــی و آین ــری در زندگ تاثی

دارد؟ افــراد 

ــور در  ــا حض ــه ب ــی ک ــن مهارت ــم تری مه
ــه دانشــجویان آمــوزش داده  ــن مراکــز ب ای
ــت- ــارکت در فعالی ــارت مش ــود، مه می ش

ــرار  ــاط برق ــارت ارتب ــی و مه ــای گروه ه
کــردن بــا افــراد باالتــر و پاییــن تــر از خــود 
ــا  ــن فعالیت¬ه ــه ی ای ــه هم ــد ک می¬باش
ــردن اســت.  ــی ک ــن زندگ ــوزش و تمری آم
ســخنان  بابــت  ممنــون  خیلــی 
مفیدتــان. ســخن پایانــی اگــر داریــد 

بفرماییــد.

و  دانشــجویان  بــه  همیشــه  بنــده 
ــان  ــدر زم ــه ق ــم ک ــا می گوی رزیدنت¬ه
زمــان  ایــن  ارزش  بداننــد.  را  جوانــی 
ــان ســالی  ــه می ــا ب ــه پ ــرادی ک ــرای اف ب
ــد بیشــتر احســاس می شــود.  گذاشــته ان
ــی  ــی در زندگ ــان طای ــان، زم ــن زم ای
سرنوشــت  می توانــد  و  اســت  افــراد 
ــن  ــد و م ــم بزن ــا را رق ــی از آدم¬ه خیل
ــدر  ــم ق ــزان می خواه ــه عزی ــا از هم واقع
ــد  ــن دوران را بدانن ــه¬ی ای ــه لحظ لحظ
زیــرا انــرژی جوانــی راه رســیدن بــه 
ــاز می کنــد  همــه چیــز را بــرای انســان ب
ــای  ــی از قله¬ه ــد خیل ــوان می توان و ج

ــد. ــح کن ــی را فت علم
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آقــای دکتــر در دانشــگاه و در ســطح 
ــه  ــید ک ــزی را میشناس ــه مراک ــور چ کش
محیطــی مشــابه بــا مرکــز پژوهــش هــا و 
بــا فعالیــت هــای بیــن رشــته ای و میــان 

ــد؟ ــته باش ــکده ای داش دانش
ــه  ــران مشــابه مرکــز پژوهــش هــا ب در ای
صــورت پراکنــده در دانشــگاه هــای دیگــر 
ــده و  ــه صــورت پراکن ــا ب ــه آنه هســت ک
بــه عنــوان کمیتــه هــای پژوهشــی در این 
زمینــه فعالیــت میکننــد. مــن بــه ســبب 
اینکــه رئیــس شــبکه هپاتیــت ایــران هــم 
ــم دانشــجوهای  ــال میدان هســتم،برای مث
ــال  ــه فع ــن زمین ــه اهلل در ای دانشــگاه بقی
هســتند. در بعضــی دانشــگاه هــای دیگــر 
هــم هســتند.در دانشــگاه هــای غیــر علــوم 
ــم  ــال داری ــم دانشــجوهای فع پزشــکی ه
.مثــا در دانشــگاه شــریف تیــم هــای 
دانشــجویی بســیار خــوب دارند.کــه البتــه 
ــن  ــر اســت و م ــا کمت ــن آنه ــات م اطاع

مصاحبه با معاون آموزشی 
دانشگاه

ــه نظــر مــن  بیشــتر بچــه هــای ssrt را میبینــم. ب
ایــن مرکــز بیشــتربن انســجام را دارد و خیلــی از 
ــتمی  ــه سیس ــا ب ــگاه ه ــر دانش ــجوهای دیگ دانش
کــه در ایــن مرکــز ارائــه مــی شــود غبطــه 

ــل دارد: ــد دلی ــن چن میخورند.ای
یکــی ایــن اســت کــه دانشــجوهای نخبــه در 
دانشــگاه مــا هســتند و بــا رتبــه هــای عالــی وارد 
ــی و  ــرمایه مل ــن س ــه ای ــوند ک ــی ش ــگاه م دانش
ــم  ــر ه ــل دیگ ــت. و دلی ــد هس ــما مول ــوش ش ه
ــن  ــه در ای ــاالر اســت ک ــر پاس ــم دکت ــود خان وج
ــه را  ــری هم ــور و چت ــک مح ــد ی ــا مانن ــال ه س
ــه در  ــی ک ــن مدل ــر م ــه نظ ــرده اند.ب ــت ک حمای

ــم. ــور نداری ــت در کش ــا هس ــن ج ای
دز زمینــه کمــک بــه دانشــگاه و بــه خصــوص در 
ــن  ــه ای ــائلی ک ــه مس ــی و در زمین ــد آموزش فیل
ســال هــا بیشــتر دیــده مــی شــود ماننــد دانشــگاه 
نســل ســه و چهــار، نــوآوری و کارآفرینــی و اینهــا 

مرکــز چــه نقشــی مــی توانــد داشــته باشــد؟
ــی  ــه م ــل در دو زمین ــا حداق ــش ه ــز پژوه مرک
توانــد فعــال باشــد کــه البتــه ایــن دو یــک چیــز 
ــر و  ــز فک ــد مرک ــا بای ــش ه ــتند.مرکز پژوه هس
مطالعــه باشــد کــه هــم میتوانــد از طریــق کتــاب 
ــران  ــب نظ ــا صاح ــردن ب ــت ک ــدن و صحب خوان
ــل  ــزاری پن ــق برگ ــم از طری ــد و ه ــاق بیفت اتف

مصاحبه با جناب آقای دکترسهراب پور، 
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم  

پزشکی تهران 

مصاحبه: دانیال مهرعلی  
 

سام. خیلی ممنون که قبول زحمت کردید تا 
برای ویژه نامه بیست و پنجمین مجمع ساالنه 

مرکز پژوهش ها با شما مصاحبه¬ای داشته 
باشیم.
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ــا  ــا ب ــه آنه ــان ک ــوت از کارشناس ــا دع ــی ب های
ــه  ــه مباحث ــجویان ب ــد و دانش ــث کنن ــم بح ه
ــد  ــند.ما بای ــوال بپرس ــد و س ــوش دهن ــا گ آنه
بفهمیــم دانشــجویان را در مرحلــه هــای پاییــن 
ــا چــه مهــارت  مثــا در ســال ســوم و چهــارم ب
ــع  ــه مقاط ــی ب ــه وقت ــم ک ــلح بکنی ــی مس های
باالتــر مــی رونــد بتواننــد موثــر تــر و زودتــر در 
ــاوری  ــل فن ــد مث ــه شــما گفتی ــی ک مســیر های
ــن  ــری از ای ــک س ــد. ی ــت کنن ــوآوری حرک و ن
مهــارت هــا، مهارتهــای پژوهــش اســت کــه بــه 
ــل اینکــه  ــی شــود مث صــورت ســنتی انجــام م
ــدر  ــر چق ــا ه ــوزال بنویســیم؟ دنی ــه پروپ چگون
هــم عــوض شــود دانشــجویان بایــد بلــد باشــند 

ــند. ــوزال بنویس ــک پروپ ــه ی چگون
ــن  ــون ای ــد؟ چ ــه در خواســت grant بکنن چگون
یکــی از محــور هــای هــر فعالیتــی حتــی 
نوآورانــه و فناورانــه اســت کــه شــما بایــد پــول 
ــد  داشــته باشــید.برای کســب آن هــم شــما بای
ــع  ــی را قان ــک جای ــید و ی ــوری بنویس ــک ج ی
ــه  ــد و ب ــی داری ــد شــما توانای ــد کــه بفهمن کنی
ــه ای  ــای پای ــن مهارته ــد.از ای ــول بدهن ــما پ ش
ــا  ــازه و جدید.مث ــای ت ــرف ه ــا ح ــد ت بگیری
ــد  ــه گفتی ــته ای ک ــن رش ــث بی ــن مبح همی
یکــی از مباحــث مــورد عاقــه مــن هــم هســت.
ــر  ــه در حــال حاض ــث leader shipک ــل بح مث
مطالعــه و تدریــس میکنــم. در ایــن مبحــث 
ــه  ــل نظری ــی شــود مث ــاز م ــی ب ــاب های ــک ب ی
ــه ی  ــه نظری ــده و از آن ب ــای پیچی ــتم ه سیس
بــازی هــا میرســیم.اقتصاد دان هــا هــم در ایــن 
ــم  ــا ه ــدان ه ــی زنند،فیزیک ــرف م ــه ح زمین
ــه  ــرا در هفت ــرف میزنند.اخی ــه ح ــن زمین در ای
ــاتید  ــی اس ــخنرانی از یک ــک س ــن ی ــش م پی
دانشــکده فیزیــک دانشــگاه شــهید بهشــتی 
دیــدم کــه حــرف هــای جالبــی راجــع بــه 
فیزیــک میزدنــد و متوجــه شــدم چقــدر میتــوان 

از آنهــا در leader ship اســتفاده کرد.ایــن 
بحــث هــای بیــن رشــته ای چیزهایــی 
ــا  ــورد آنه ــد در م ــما بای ــه ش ــتند ک هس
ــته  ــای رش ــد و آدم ه ــام دهی ــه انج مطالع
هــای مختلــف را کنــار هــم قــرار دهیــد کــه 
ــا هــم بحــث علمــی بکنند.یــک  ایــن هــا ب
بحــث قدیمــی کــه هســت ایــن اســت کــه 
دیــدن اســتاد خیلــی مهــم اســت.در زمــان 
ــد و  ــی رفتن ــی م ــزد عالم ــم ن ــای قدی ه
ــی  ــما م ــد. ش ــرش را درک کنن ــا محض ت
ــره  ــک نف ــزرگ را ت ــای ب ــتاد ه ــد اس توانی
یــا حتــی دو نفــره دعــوت کنیــد کــه آنهــا 
بــا هــم صحبــت کننــد و شــما فقــط تماشــا 
کنید.ایــن کاری اســت کــه در دنیــا مرتــب 
انجــام مــی شــود.به هــر حــال بــا ایــن ابــزار 
ــما  ــال زدم و ش ــا مث ــد ت ــن چن ــه م ــا ک ه
مــی توانیــد خاقانــه تــر و بهتــر پیشــنهاد 
دهید.دانشــگاه جــای شــادابی علمــی اســت 
و کامــا بــا خاقیــت ارتبــاط دارد و ماننــد 
ــب  ــا ش ــح ت ــه صب ــت ک ــتان نیس دبیرس
فقــط درس بخوانید.شــما بایــد مــدل هــای 
ــداع  ــا اب ــن را در اینج ــه ی یادگرفت خاقان
نمایید.بــه نظــر مــن مهــم تریــن کارهایــی 
کــه شــما مــی توانیــد انجــام بدهیــد همیــن 

ــا هســتند. ه
ــام  ــا انج ــش ه ــز پژوه ــجوها در مرک دانش
بخــش بزرگــی از کارهــا را برعهــده دارنــد.

ــه نظــر شــما ایــن کارهــا چــه میــزان در  ب
ــغلی و  ــر ش ــا از نظ ــرد آنه ــودی عملک بهب
مهارتــی و تضمیــن آینــده آنهــا نقــش دارد؟

ــی  ــه ســر م ــای evidence base ب ــا در دنی م
بریــم و مــن هــم اگــر بخواهــم حرفــی را بــه 
شــما بزنــم بایــد بــا مطالعــه و مدرک باشــد.

اتفاقــا یکــی از کارهایــی کــه مرکــز پژوهش 
ــد انجــام بدهــد بررســی ایــن  هــا مــی توان
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اســت کــه در ده ســال گذشــته دانشــجوهایی 
ــا  ــد و مث ــته ان ــت داش ــز فعالی ــه در مرک ک
االن  انــد  داده  انجــام  تدریســی  کارهــای 
ــک  ــا ســایر دانشــجوها دارند؟ی ــی ب چــه فرق
پرسشــنامه درســت کنیــد و آیتــم هایــی کــه 
ــت  ــت را لیس ــت چیس ــد موفقی ــان بده نش

ــروه مقایســه ــن دو گ ــد و در ای کنی
ــه  ــی و مطالع ــگاه کل ــک ن ــا ی ــی ب کنید.ول
نشــده و فقــط از روی حدســی کــه دارم 
ــا  ــش ه ــز پژوه ــه در مرک ــجوهایی ک دانش
هســتند بســیار بچــه هــای موفقــی بودنــد و 
ایــن را مــی تــوان اینطــور تفســیر کــرد کــه 
اصــوال بچــه هــای موفــق بــه مرکــز مراجعــه 
ــا  ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــی اگ ــی کردند.یعن م
نبــود هــم ایــن هــا بچــه هــای موفقــی مــی 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــث های ــدند.این بح ش
در مطالعــه ای کــه انجــام مــی شــود در 
ــم  ــز را میبین ــای مرک ــن اعض ــر گرفت.م نظ
ــد  ــه دادن ــران ادام ــا در ای ــی از آنه ــه برخ ک
ــد و  ــورها رفتن ــایر کش ــه س ــم ب ــی ه و برخ
بســیار انســان هــای فعــال و موفقــی هســتند.
ــودن در مرکــز پژوهــش  مــن فکــر میکنــم ب
هــا حتمــا یــک مــدال بــه مــدال هــای ژنــرال 
ــرای  ــا را ب ــد و آنه ــی کن ــه م ــا اضاف ــای م ه
ــی  ــاده م ــدی آم ــزرگ بع ــای ب ــت ه موفقی

ــد. کن
یــک مســئله ای کــه داریــم ایــن اســت کــه 
مرکــز پژوهــش هــا و مرکــز رشــد اســتعداد 
هــای درخشــان هــر دو در یــک محــل واقــع 
هســتند و فعالیــت هایشــان تقریبــا مشــترک 
ــن موضــوع مزیتــی  ــه نظــر شــما ای اســت. ب
ــر؟  ــا خی ــد ی ــاد میکن ــگاه ایج ــرای دانش ب
همــان کــه گفتیــد مرکــز پژوهــش هــا 
ذیــل معاونــت پژوهشــی دانشــگاه اســت 
مرکــز رشــد اســتعداد هــای درخشــان ذیــل 

ــاون  ــت.من مع ــگاه اس ــی دانش ــت آموزش معاون
ــم دکتــر پاســاالر هــم  آموزشــی و هســتم و خان
ــی از  ــم یک ــتند و ه ــن هس ــران م ــی از مدی یک
ــر صحراییان.ســال هاســت  ــاب دکت ــران جن مدی
کــه بــه ایــن روال اســت.چند ســال پیــش اینهــا 
ــن  ــی نبود.م ــه موفق ــم جــدا شــدند و تجرب از ه
ایــن اتفــاق را مثبــت مــی بینــم و فکــر میکنــم 
باعــث هــم افزایــی شــده بــه خصــوص بــه دلیــل 
ــر  ــر پاســاالر؛که شــاید اگ ــم دکت شــخصیت خان
شــخص دیگــری بــه جــای ایشــان ایــن ســمت را 
بــر عهــده داشــت ممکــن بــود وضعیــت بــه ایــن 
خوبــی نباشــد.اتفاق خانــم دکتــر از امکانــات هــر 
ــتفاده  ــال اس ــت کم ــر دو معاون ــتم و ه دو سیس
ــم  ــم همــه کمــک میکنی ــا ه ــد و م ــی کنن را م
ولــی میشــه فکــر کــرد کــه یــک روزی اینهــا از 
هــم جــدا باشــند ولــی مــن فکــر میکنــم بــا هــم 

ــتری دارد. ــده بیش ــان فای بودنش
ــر  ــگاه از نظ ــده دانش ــه گمش ــما حلق ــر ش از نظ
ــه  ــد ک ــد باش ــی توان ــزی م ــه چی ــی چ آموزش

ــد؟ ــته باش ــی داش ــز ربط ــه مرک ــم ب ــاید ه ش
ــوزش  ــرای آم ــد ب ــه بای ــی ک ــن راه ــر م ــه نظ ب
طــی شــود روشــن اســت و خیلــی ســوال زیــادی 
در بحــث توســعه و پیشــرفت آمــوزش در کشــور 
نداریم.آمــوزش یــک مســیر تجربــه شــده اســت 
و یــک تاریخچــه ی هــزاران ســاله دارد و آمــوزش 
نویــن و معاصــر کامــا literatureدارد و همــه 
ــام  ــد انج ــه کاری بای ــه چ ــت ک ــوم اس ــا معل ج
ــه  ــی همیش ــای آموزش ــاب روش ه ــود.البته ب ش
ــت  ــن اس ــت وممک ــم هس ــوده و االن ه ــاز ب ب
کارهــای جدیــد صــورت بگیرد.بــا پیشــرفت علــم 
ــک در سیســتم  ــرات داینمی ــوژی و تغیی و تکنول
وجامعــه تکنولــوژی در جهــان آمــوزش مــا هــم 
بایــد داینامیــک باشــد و از عرصــه عقــب نمانــد.
یکــی از گــپ هایــی کــه در آمــوزش کل کشــور 
وجــود دارد ایــن اســت کــه آمــوزش rigidاســت و 
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برنامــه آن از وزارتخانــه دیکتــه مــی شــود.باالخره 
سیســتم مــا متمرکــز اســت.یکی از کارهایــی کــه 
ــن اســت کــه  مــن دوســت دارم انجــام شــود ای
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه عنــوان یــک 
ــک ســری  ــن ی مرجــع آزادی بیشــتری در تدوی
تدویــن  در  باشــد.البته  داشــته  کوریکولومهــا 
کوریکولومهــای غیــر رســمی آزادی بیشــتری 
samad.tums.(ــماد ــای س ــا دوره ه ــم. االن م داری
ــای  ــوزش ه ــامانه ی آم ــه س ــم ک ac.ir( را داری
هــای  دوره  و  اســت  دانشــگاه  آزاد  مهارتــی 
ــه گواهینامــه مــی شــوند  کوتاهــی کــه منجــر ب
ــن برنامــه یــک اســتاد  ــه مــی کنــد .در ای را ارائ
دانشــگاه بایــد دبیــر برنامــه باشــد و بــا مــا قــرار 
داد مــی بنــدد و شــهریه هــای خوبــی هــم 
ــک  ــارغ التحصیان،پزش ــودکه ف ــی ش ــه م گرفت
ــی  ــای آن دوره م ــدرس ه ــی و م ــای عموم ه
تواننــد از بچــه هــای مرکــز باشــند و از پولــی کــه 
وارد ایــن سیســتم شــده حقــوق دریافــت کننــدو 
شــما مــی توانیــد آمــوزش هــای رســمی بدهیــد 

ــر و لوگــوی دانشــگاه تهــران. ــا مــدرک معتب ب
صحراییــان  دکتــر  از  کــه  مشــابهی  ســوال 
ــه  ــم میپرســیم: در زمین پرســیدیم را از شــما ه

ــز ــای مرک ــد ه ــی از فیل ــه یک ــی ک آموزش
ــن  ــوده و ای ــه ب ــما چ ــار ش ــت انتظ ــم هس ه
ــت؟ ــده اس ــرآورده ش ــد ب ــه ح ــا چ ــار ت انتظ

یکــی تمرکــز بــر مهــارت هــای نــرم یعنــی ایــن 
کــه مثــا یــک دانشــجوی پزشــکی نبایــد فقــط 
ــری  ــای دیگ ــارت ه ــد و مه ــد باش ــکی بل پزش
هــم داشــته باشــد. مهــارت هایــی مثــل توانایــی 
ــا چگونگــی برخــورد  ــران ی ــردن دیگ ــد ک متقاع
ــی در  ــه و موفق ــر آدم نخب ــت،چون ه ــا شکس ب
ــی اش شکســت میخــورد  ــی از زنگ قســمت های
ممکــن اســت مقالــه ای را بــرای ژورنالی بفرســتد 
و آنهــا مقالــه اش را نپذیرنــد و ...نخبــگان مــا باید 
خیلــی خــوب یــاد بگیرنــد کــه وقتــی شکســت 
ــکالی  ــت و اش ــده اس ــام نش ــا تم ــد دنی میخورن

نــدارد و بایــد تــاش کرد.یکــی از موضوعاتــی 
ــه  ــا مطالع ــورد آن ه ــت دارم در م ــه دوس ک
کنیــد بررســی ایــن اســت کــه کشــورهایی کــه 
ــاش  ــت و ت ــا زحم ــا ب ــد واقع پیشــرفت کردن
بــه نتیجــه رســیده اند.محققیــن آن هــا شــب 
ــد و تحقیــق میکنند.ایــن هــا  ــا صبــح بیدارن ت
ــوزش داد و  ــوان آم ــه میت ــت ک ــی اس چیزهای
ــه از  ــوری و کارگاه بلک ــق تئ ــا از طری ــه تنه ن

ــازی، ــد ب ــی مانن طرق
اســکیپ روم، ســامر اســکول و کارهای اکســترا.

کوریکــوالر دیگــر. اگــر متولــی و مســئول مرکز 
ــر  ــائ ای را پ ــه خ ــد چ ــا بودی ــش ه پژوه
میکردیــد و در کل چــه نقصــی را چــه در 
زمینــه دانشــجویی و مدیریتــی احســاس مــی 

ــد؟ کنی

یکــی از مســائلی کــه میخواهــم در اینجــا 
ــر  ــه پ ــدن نیم ــد و دی ــث امی ــم بح ــد کن تایی
لیــوان اســت کــه بــه نظــر در مرکــز کمتــر بــه 
آن پرداختــه شــده اســت کــه میتوانــد بهتــر از 
ایــن باشــد.یک دیــدگاه ایــن اســت کــه ترامپ، 
ــی و...از  ــای خیابان ــزاع ه ــادف، ن ــم، تص تحری
جملــه عواملــی هســتند کــه مــی تواننــد باعــث 
ــد کشــور را  ــا بای ــا باشــند پــس م ناامیــدی م
تــرک کنیــم تــا بــه خوشــبختی برســیم.

ــزار  ــه ه ــا ب ــه م ــن اســت ک ــر ای ــدگاه دیگ دی
دلیــل کشــور جهــان ســوم هســتیم و از دنیــا 
ــاد اســت و در  ــا زی ــل م عقبیم؛کشــورهایی مث
ــای  ــه ه ــش نخب ــه نق ــت ک ــرایط اس ــن ش ای
مملکــت مشــخص مــی شــود کــه همــه چیــز 
را نادیــده بگیرنــد و آن هــا هــم کشــور را تــرک 
ــی  ــت در جاهای ــا فعالی ــد و ب ــا بمانن ــد ی کنن
مثــل دانشــگاه تهــران مثــل ssrc کشــور را آبــاد 
ــای  ــرفت ه ــا االن پیش ــال م ــرای مث ــد. ب کنن
فــوق العــاده ای در صنایــع داروســازی داشــته 

13



ــا  ــه دســتگاه گــوارش کــه در کشــور ســاخته مــی شــود ی ــوط ب ــال داروهــای مرب ــرای مث ــم. ب ای
ــد در  ــا تولی ــه دارد ب ــور روزی 1000دالر هزین ــارج از کش ــه در خ ــت ک ــه هپاتی ــوط ب ــرص مرب ق

ــا کشــور ب
هزینه 180 دالر یک دوره ی سه ماهه را تامین می کند.

ایــن هــا چیزهایــی اســت کــه مــن بــه چشــم میبینــم. یــا بچــه هایــی مثــل دانشــجویان دانشــگاه 
شــریف کــه در اســتارتاپ هــا کارهــای فــوق العــاده انجــام میدهند.پــس بایــد ایــن امیــد و انگیــزه 
را بیشــتر تقویــت کنیــم و بــا دیــد مثبــت کــه مــی تــوان وضعیــت را تغییــر داد عمــل کرد.شــرایط 
همیــن جــوری نمــی مانــد زیــرا ترامــپ و ترامپیســت هــا و ... تــا ابــد نمــی ماننــد و در نهایــت مــی 
ــد یــک  ــه اینکــه یــک مجموعــه فکــری و آدم هــای باســوادی هســتید بای ــا توجــه ب روند.شــما ب
ــر ســر در ssrcبزنیــم کــه  ــرای دراز مــدت آغــاز کنیــم و ب ــاز کنیــد کــه کمپینــی را ب ــی را ب فصل
ــا دکترهــای صنایــع  ــی ماننــد دکتــر صحراییــان و ی ــد نخبهگان امیــد داشــته باشــیم.کم نبــوده ان
داروســازی کــه در کشــور مانــده اند.اگــر همــه تــاش کنیــم در نهایــت یــک موجــی از امیــد ایجــاد 

مــی شــود کــه مثــل بمــب نوترونــی عمــل میکنــد.
نکتــه ای کــه خیلــی مهــم اســت ایــن اســت کــه اگــر هــم کســی مــی خواهــد مهاجــرت کنــد 
رابطــه اش را بــا بچــه هــای داخــل کشــور قطــع نکنــد ،رابطــه اش را بــا دانشــگاه و ssrc قطــع نکنــد 
و از آن طــرف هــم بــرای داخــل کشــور فعالیــت کنیــد و حتــی اگــر درآمــدی داریــد بــرای ایــن 
طــرف بفرســتید ماننــد کاری کــه هنــدی هــا و چینــی هــا و برزیلــی هــا و ... انجــام میدهند.کمــک 
علمــی کنیــد و از آنجــا workshop بــرای بچــه هــا درســت کنیــد یــا از آنجــا سابسکریپشــن بگیریــد 

بــرای ژورنــال هــا و رمــزش را بــرای دکتــر پاســاالر بفرســتید.

مصاحبه با سرپرست مرکز 
پژوهش ها ی علمی

مصاحبه با سرکار خانم دکتر پروین 
پاساالر، سرپرست مرکز پژوهش های 

علمی دانشجویان دانشگاه علوم  پزشکی 
تهران 

مصاحبه و عکس: فاطمه پورقاسم  
 

دانشــجویان  علمــی  هــای  مرکزپژوهــش 
وقــت  ریاســت  درزمــان   1372 ســال  در 
دانشــگاه مرحــوم دکتــر باســتان حــق و 
دانشــگاه دکتــر  وقــت  پژوهشــی  معــاون 
ــی  ــد. ازبزرگان ــیس ش ــان تاس ــد جوادی احم
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ــید  ــر فرش ــوی، دکت ــی نق ــر مرتض ــون دکت چ
بهنــام صادقــی، دکتــر  عاء الدینــی، دکتــر 
ــر  ــرداد، دکت ــن مه ــر رامی ــر، دکت ــن کمانگ فری
اکبــر فتوحــی و در شــکل گیری و تکامــل مرکــز 

ــرد . ــام ب ــوان ن ــی ت ــا م ــش ه پژوه
طــرح اولیــه شــکل گیــری مرکزپژوهــش هــا بــه 
عنــوان اولیــن مرکــز تحقیقــات دانشــجویی بــه 
ــار  ــي فش ــرح تحقیقات ــزرگ ط ــروژه ب ــال پ دنب
خــون مــردم تهــران بــه مدیریــت دکتــر مرتضی 
نقــوی دانشــجوی رشــته پزشــکی شــکل گرفــت. 
ــجویی  ــات دانش ــز تحقیق ــیس مرک ــس از تاس پ
قلــب و عــروق و در جهــت گســترش تحقیقــات 
دانشــجویی در زمینــه هــای مختلــف  و تربیــت 
دانشــجوی پژوهشــگر، طــرح وجــود یــک مرکــز 
پژوهش هــای دانشــجویی توســط جمعــی از 
ایــن دانشــجویان پویــا و محقــق  کــه در ابتــدای 
ــد  ــرح ش ــد، مط ــر گردی ــان ذک ــام آن ــن ن مت
ــه  ــت رئیس ــتقبال هیئ ــاعدت و اس ــا مس ــه ب ک
ــاون  ــان مع ــر جوادی ــن دکت ــگاه و همچنی دانش
وقــت پژوهشــی همــراه شــد. ســاختمان اولیــه 
دانشــکده  دوم  طبقــه  در  پژوهش هــا  مرکــز 
پزشــکی در طبقــه بــاالی گــروه بیوشــیمی 

ــت. بالینــی شــکل گرف
بــا حمایــت همــه جانبــه  در ســال 1385 
رییــس وقــت دانشــگاه آقــای دکتــر الریجانــی، 
مرکــز پژوهش هــای علمــی دانشــجویان بــا 
مرکــز رشــد اســتعدادهای درخشــان کــه قبــل 
ــا  ــه های پوی ــد اندیش ــون رش ــام کان ــا ن از آن ب
ــوع  ــد و در مجم ــام گردی ــرد ادغ ــت می ک فعالی
ــجویی(  ــتعدادهای دانش ــد اس ــز رش ــراد )مرک م
ــش  ــوزش پژوه ــر آم ــاوه ب ــد و ع ــده ش نامی
ابتدایــی، فعالیــت هــای مختلفــی دیگــری 
ماننــد منتورینــگ پژوهشــي، دوره آمــوزش 
ــم پژوهشــي  ســریع پژوهــش)RRE( ، دوره دیپل
 TUMS( تهــران  پزشــکي  علــوم  دانشــگاه 

Research Diploma(  را بــه عهــده گرفــت. تشــکیل  

ــزاری دوره   ــه برگ ــک ب ــاي علمي،کم ــن ه انجم
MPH و MBA ســامت، تشــکیل مــدارس بهــاره و 

زمســتانه، بازدیــد هــاي علمــي، برگــزاری کمپیــن 
هــا چــاپ مقــاالت علمــی در ژورنــال هــای معتبر 
و چــاپ مجــات و نشــریات دانشــجویی و شــرکت 
ــل  ــی داخ ــای علم ــره ه ــا و کنگ ــش ه در همای
ــز  ــای مرک ــت ه ــر فعالی ــور از دیگ ــارج کش و خ

اســت. 
ــه برگــزاری و شــرکت  تمامــی مراحــل مرتبــط ب
ــف  ــای مختل ــه ه ــگاه در حیط ــجویان دانش دانش
ــی  ــا افتخــار آفرین ــه ســاالنه ب ــاد علمــی ک المپی
ــزار  ــور برگ ــطح کش ــگاه در س ــجویان دانش دانش
مــی شــود و نیــز تمامــی فعالیــت هــای مرتبــط 
ــی  ــاد مل ــه بنی ــوط ب ــای مرب ــام ه ــت ن ــا ثب ب
نخبــگان )بیــش از 600 نفــر ســاالنه( و نیز معرفی 
ــرای اســتفاده از  ــر ب ــای برت ــه ه دانشــجویان رتب
ــل  ــه تحصی ــان در ادام ــتعداد درخش ــهمیه اس س
در مقاطــع مختلــف از دیگــر فعالیــت هــای مــراد 
اســت. ایــن مرکــز افتخــار ایــن را داشــته اســت 
کــه در بازدیدهــای هیــات هــای بیــن المللــی بــه 
عنــوان یــک بخــش بــا ارزش و منحصــر بــه فــرد 
ــرای  ــو ب ــوان الگ ــه عن ــود و از آن ب ــناخته ش ش

ــد. ــرده ان ــام ب ــا ن دانشــگاههای دنی
ــت  ــیاری از فعالی ــه بس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
هــای ایــن مرکــز توســط دانشــجویان انجــام 
ــا در دو  ــت ه ــن فعالی ــود و بخشــی از ای ــی ش م
خالصــه  مقالــه کــه در مجلــه Lancet چــاپ 
شــده اســت در انتهــای ایــن کتابچــه آورده شــده 
ــه  ــه جانب ــت هم ــا حمای ــت ب ــد اس ــت. امی اس
مســئوالن دانشــگاه و گســترش ایــن فعالیــت 
هــا گامــی در جهــت رشــد دانشــجویان و تولیــد 
فــارغ التحصیــان توانمنــد و افتخــار آفریــن ایــن 

ــم.  ــور برداری کش
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)RRE(دوره آموزش سریع پژوهش)الف
RRE ســرواژه )Rapid Research Education( اســت و بــه معنــای آمــوزش ســریع پژوهــش مــي باشــد. هــدف 

از دوره RRE آمــوزش پژوهــش بــه دانشــجویان تــازه وارد و ایجــاد زمینــه اي بــراي پژوهــش آنهــا می باشــد.
طــرح RRE بــراي اولیــن بــار اســت کــه در کشــور انجــام مــي شــود  و در واقــع مي تــوان گفــت در طــرح 
RRE ســه عنصــر بــه مثابــه رئــوس یــک مثلــث بــا هــم در ارتبــاط هســتند. یــک رأس دانشــجو اســت کــه 

مــي خواهــد تــازه پژوهــش را یــاد بگیــرد، یــک رأس اســتاد راهنمــا و مرکــز تحقیقاتــي اســت کــه دانشــجو 
ــز  ــر مرک ــد و رأس دیگ ــي ده ــام م ــود انج ــاي خ ــتاد راهنم ــک اس ــه کم ــا و ب ــود را در آنج ــش خ پژوه
پژوهشــهاي علمــي دانشــجویان اســت کــه بیــن دانشــجو و آن مرکــز یــا اســتاد راهنمــا ارتبــاط برقــرار مــي 

ــه دانشــجو آمــوزش مي دهــد. کنــد و در تمــام طــول مســیر بســیاری از اصــول روش تحقیــق را ب
موضوعــات بــه گونــه اي طراحــي شــده انــد کــه نیــاز بــه تخصــص زیــادي بــراي دانشــجوی پژوهشــگر نــدارد 
و از ســوي دیگــر زمــان زیــادي هــم بــراي رســیدن بــه نتیجــه نمــي طلبــد. ســپس دانشــجویان بــه اســاتید 

راهنمــاي متخصــص مربوطــه معرفــي شــده و کار خــود را آغــاز مي کننــد.
همزمــان کــه دانشــجو بــه کمــک اســتاد راهنمــاي خــود کار تحقیقاتــي را پیــش مــي بــرد، مرکــز پژوهــش 
هــا نیــز بــه فراخــور نیــاز دانشــجویان در طــول ایــن دوره کارگاههــاي مختلفــي را جهــت آمــوزش تئــوری 
پژوهــش بــه دانشــجویان برگــزار می کنــد؛ بــه عنــوان مثــال کارگاه جســت و جــو در منابــع علمــی در ابتــداي 
دوره برگــزار مــي شــود تــا دانشــجو بتوانــد مطالــب مرتبــط بــا موضــوع تحقیقاتــي را از اینترنت بدســت آورد. 
ســپس کارگاه پروپــوزال نویســي را برگــزار مــي کنــد تــا دانشــجویان بتواننــد پروپــوزال مربــوط بــه عنــوان 

طــرح تحقیقاتــي خــود را بنویســند.
همچنیــن در ایــن میــان، کارگاه آمــار و روش تحقیــق ســطح I را بــراي آشــنایي مقدماتــي دانشــجویان بــا 
مفاهیــم آمــار و چگونگــي تحقیــق برگــزار مــي کنــد. در مراحــل بعــدي پــس از آمــاده شــدن داده هــا بــه 
 Scientific ،)بــراي آنالیــز داده هــا SPSS ،تناســب زمــان و نیــاز، کارگاههــاي آمــار و روش تحقیــق پیشــرفته

ــه( و EndNote را برگــزار مي کنــد. ــا چگونگــي نوشــتن یــک مقال ــراي آشــنایي ب writing )ب

انتظــار مــي رود دانشــجویان در پایــان ایــن بــازه زمانــي 6 الــي 9 ماهــه بتواننــد مقالــه خــود را در کنفرانــس 
هــا یــا ژورنــال هــاي داخلــي یــا خارجــي submit کننــد. کــه در ایــن صــورت مرکــز پژوهــش هــا هــم گرنــت 

هایــي را ببــرای انجــام پژوهــش ه بــه ایــن دانشــجویان اهــدا خواهــد کــرد.

ب( دوره دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
)TUMS Research Diploma(

دیپلــم پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران گواهینامــه ای اســت در زمینــه  پژوهــش هــای 
ــان  ــه پای ــورت ب ــد در ص ــکی می توانن ــوم پزش ــته های عل ــجویان رش ــه دانش ــکی ک ــوم پزش عل
رســانیدن موفقیــت آمیــز دوره مربوطــه، بــه صــورت مــوازي بــا تحصیــل در رشــته اصلــی خــود، آن 
را کســب کننــد. دوره مــورد اشــاره بــا هــدف تربیــت فــارغ التحصیانــی طراحــي شــده کــه عــاوه 
بــر دارا بــودن دانــش و نگــرش مــورد انتظــار در رشــته خــود، بــا کســب مهــارت هــای پژوهشــی 

بتواننــد بــه عنــوان نیــروی کارآمــد، بــه فعالیــت پژوهشــی بپردازنــد.
تمامــی دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل و واجد شــرایط در مقاطع دکتــرای حرفه ای و کارشناســی  4

سخن دبیرکل مرکز
 پژوهش ها ی علمی

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، مرکز رشد استعداد های دانشجویی، دانه ای بودیم که در 
هوای گرمش و نور تابانش و آب زاللش و حضور باغبانش نهالی شدیم رو به خورشید و درختانی 

شدند تنومند و استوار.
اینجا، همان آنجایی ست که قلب هایمان تند تر میتپد و دل هایمان گرمتر میشود و دستانمان 

میرسد به آفتاب به آسمان.
گرچه طوفان می آید، و مارا سخت تکان می دهد، چشم هایمان را میبندیم و دست باغبان را 

میگیریم و امید آن چیزی ست که در دل ما هرگز نمیمیرد.
خوش آمدید به مجمع بزرگ مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران.

اینجا خانه ماست. هرکدام از ما تعریفی از خانه داریم که احتماال اولین تعریفمان جایی نیست که 
در آن استراحت میکنیم. خانه را فضایش، آدم هایش، امنیتش ، انسان هایش، کارهایش و زندگی 

جاری آن تعریف میکند.
مرکز خانه ماست. اول یا دوم یا سوم..فرقی نمیکند. خانه ماست. انسان هایی که اینجا ماقات 
کردیم، کارهایی که انجام دادیم، چیزهایی که یاد گرفتیم، اشک ها و لبخند ها و امنیتی که 

به ما داد، آن را برای ما تبدیل به خانه کرد. همه آن چیزی که اینجا یاد گرفتیم از درس، کار 
و زندگی، به یادماندنی ترین خاطرات ما هستند. مرکز را دوست داریم و برای اعتا و بقای آن 
تاش میکنیم که خاکی ست حاصلخیز. و همانا که ما را از دانه هایی سرد و سیاه و ساکت به 

نهال هایی سبز و پویا و درخشان تبدیل کرد، دیگران را نیز رشد می دهد.
خوش آمدید، به خانه ما خوش آمدید.
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فعالیهای  
آموزش پژوهش مرکز

)RRE(دوره آموزش سریع پژوهش)الف
RRE ســرواژه )Rapid Research Education( اســت و بــه معنــای آمــوزش ســریع پژوهــش مــي باشــد. هــدف 

از دوره RRE آمــوزش پژوهــش بــه دانشــجویان تــازه وارد و ایجــاد زمینــه اي بــراي پژوهــش آنهــا می باشــد.
طــرح RRE بــراي اولیــن بــار اســت کــه در کشــور انجــام مــي شــود  و در واقــع مي تــوان گفــت در طــرح 
RRE ســه عنصــر بــه مثابــه رئــوس یــک مثلــث بــا هــم در ارتبــاط هســتند. یــک رأس دانشــجو اســت کــه 

مــي خواهــد تــازه پژوهــش را یــاد بگیــرد، یــک رأس اســتاد راهنمــا و مرکــز تحقیقاتــي اســت کــه دانشــجو 
ــز  ــر مرک ــد و رأس دیگ ــي ده ــام م ــود انج ــاي خ ــتاد راهنم ــک اس ــه کم ــا و ب ــود را در آنج ــش خ پژوه
پژوهشــهاي علمــي دانشــجویان اســت کــه بیــن دانشــجو و آن مرکــز یــا اســتاد راهنمــا ارتبــاط برقــرار مــي 

ــه دانشــجو آمــوزش مي دهــد. کنــد و در تمــام طــول مســیر بســیاری از اصــول روش تحقیــق را ب
موضوعــات بــه گونــه اي طراحــي شــده انــد کــه نیــاز بــه تخصــص زیــادي بــراي دانشــجوی پژوهشــگر نــدارد 
و از ســوي دیگــر زمــان زیــادي هــم بــراي رســیدن بــه نتیجــه نمــي طلبــد. ســپس دانشــجویان بــه اســاتید 

راهنمــاي متخصــص مربوطــه معرفــي شــده و کار خــود را آغــاز مي کننــد.
همزمــان کــه دانشــجو بــه کمــک اســتاد راهنمــاي خــود کار تحقیقاتــي را پیــش مــي بــرد، مرکــز پژوهــش 
هــا نیــز بــه فراخــور نیــاز دانشــجویان در طــول ایــن دوره کارگاههــاي مختلفــي را جهــت آمــوزش تئــوری 
پژوهــش بــه دانشــجویان برگــزار می کنــد؛ بــه عنــوان مثــال کارگاه جســت و جــو در منابــع علمــی در ابتــداي 
دوره برگــزار مــي شــود تــا دانشــجو بتوانــد مطالــب مرتبــط بــا موضــوع تحقیقاتــي را از اینترنت بدســت آورد. 
ســپس کارگاه پروپــوزال نویســي را برگــزار مــي کنــد تــا دانشــجویان بتواننــد پروپــوزال مربــوط بــه عنــوان 

طــرح تحقیقاتــي خــود را بنویســند.
همچنیــن در ایــن میــان، کارگاه آمــار و روش تحقیــق ســطح I را بــراي آشــنایي مقدماتــي دانشــجویان بــا 
مفاهیــم آمــار و چگونگــي تحقیــق برگــزار مــي کنــد. در مراحــل بعــدي پــس از آمــاده شــدن داده هــا بــه 
 Scientific ،)بــراي آنالیــز داده هــا SPSS ،تناســب زمــان و نیــاز، کارگاههــاي آمــار و روش تحقیــق پیشــرفته

ــه( و EndNote را برگــزار مي کنــد. ــا چگونگــي نوشــتن یــک مقال ــراي آشــنایي ب writing )ب

انتظــار مــي رود دانشــجویان در پایــان ایــن بــازه زمانــي 6 الــي 9 ماهــه بتواننــد مقالــه خــود را در کنفرانــس 
هــا یــا ژورنــال هــاي داخلــي یــا خارجــي submit کننــد. کــه در ایــن صــورت مرکــز پژوهــش هــا هــم گرنــت 

هایــي را ببــرای انجــام پژوهــش ه بــه ایــن دانشــجویان اهــدا خواهــد کــرد.

ب( دوره دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
)TUMS Research Diploma(

دیپلــم پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران گواهینامــه ای اســت در زمینــه  پژوهــش هــای 
ــان  ــه پای ــورت ب ــد در ص ــکی می توانن ــوم پزش ــته های عل ــجویان رش ــه دانش ــکی ک ــوم پزش عل
رســانیدن موفقیــت آمیــز دوره مربوطــه، بــه صــورت مــوازي بــا تحصیــل در رشــته اصلــی خــود، آن 
را کســب کننــد. دوره مــورد اشــاره بــا هــدف تربیــت فــارغ التحصیانــی طراحــي شــده کــه عــاوه 
بــر دارا بــودن دانــش و نگــرش مــورد انتظــار در رشــته خــود، بــا کســب مهــارت هــای پژوهشــی 

بتواننــد بــه عنــوان نیــروی کارآمــد، بــه فعالیــت پژوهشــی بپردازنــد.
تمامــی دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل و واجد شــرایط در مقاطع دکتــرای حرفه ای و کارشناســی  417



ــی  ــل دو ســال از تحصیل شــان باق ــوم پزشــکی تهــران کــه حداق ــف دانشــگاه عل رشــته هــای مختل
مانــده باشــد، مشــمول ایــن آییــن نامــه هســتند. دانشــجویان می تواننــد از تــرم دوم دوره تحصیلــی 

خــود در ایــن دوره شــرکت کننــد.
معیــار ورود بــه دوره بــر اســاس امتیــازی اســت کــه دانشــجویان از معــدل، مــدرک زبــان انگلیســی، 

ــد. رزومــه و مصاحبــه حضــوری کســب می کنن
متولــی انتخــاب دانشــجویان، مرکــز رشــد اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه اســت. ایــن مرکــز موظــف 
ــم  ــی دیپل ــورای عال ــد و ش ــه نمای ــا را تهی ــه ه ــدارک و مصاحب ــیابي م ــتورالعمل ارزش ــت دس اس

ــود ــب آن خواهــد ب ــد و تصوی پژوهشــی مســئول تایی
ــي اســت و  ــه تحقیقات ــان نام ــي( و پای ــاي آموزشــي )نظــري و عمل ــن دوره شــامل بخــش واحده ای

ــا 12 واحــد درســی از پیــش تعییــن شــده هســتند. ــدن 8 ت ــه گذران ــزم ب دانشــجویان مل
طــول دوره حداکثــر دو ســال اســت و بایــد پیــش از پایــان دوره تحصیلــی اصلــی دانشــجو بــه پایــان 

. سد بر
ــار  ــراي انتش ــرش ب ــذ پذی ــی و اخ ــوری و عمل ــهای تئ ــه بخش ــام کلی ــد از انج ــای دوره و بع در انته
مقالــه، بــه دانشــجویانی کــه برنامــه را بــا موفقیــت ســپری کــرده باشــند، گواهینامــه مربــوط از طــرف 

ــا امضــاي معاونیــن پژوهشــي و آموزشــي دانشــگاه اعطــا می شــود دانشــگاه و ب

MPH)ج
ایــن مــدرک  یــک مــدرک ادغــام شــده دکتــرای حرفــه ای و ســامت عمومــی اســت و از ســال 85 
ــا پیشــنهاد آقــای دکتــر مجــدزاده، توســط دانشــکده بهداشــت اجــرا میشــود و در آن ســاالنه 40  ب
تــا 45 دانشــجو بــه صــورت تحصیــل همزنــا ثبــت نــام می کننــد.. دانشــجویان دکتــرای حرفــه ای در 
ایــن دوره می تواننــد حیــن تحصیــل در رشــته هــای دکتــرای حرفــه ای مــدرک MPH را نیــز دریافــت 
ــردی  ــه صــورت ف ــان بیمــاران ب ــه درم ــه دســت آورده و ب ــد وســیعی ب ــن دانشــجویان دی ــد. ای کنن
ــه مشــکات  ــود ب ــرش خ ــده، نگ ــام ش ــن دوره ادغ ــدن ای ــا گذران ــد ب ــد و می توانن ــت نمی کنن قناع
ــورت  ــه ص ــا ب ــر دنی ــگاه های معتب ــه در دانش ــن برنام ــد. ای ــون کنن ــا را دگرگ ــامت و بیماری ه س
ــورت  ــه ص ــه ب ــن برنام ــگاه ها ای ــن دانش ــر ای ــود. در اکث ــه می ش ــجویان ارائ ــرای دانش ــت ب نیمه وق

ــه می شــود ــه دانشــجویان ارائ ــت ب نیمــه وق
ــی  ــای مدیریت ــارت ه ــی و مه ــای تحلیل ــجویان در جنبه ه ــت دانش ــه تربی ــن برنام ــی ای ــدف اصل ه
مــورد نیــاز بــرای ایجــاد مدیــران بالینــی در هــر دو زمینــه پزشــکی و ســامت عمومــی اســت. تاکیــد 
ــن دوره، دانشــجویان  ــدن ای ــا گذران ــردی مســائل در نظــام ســامت اســت. ب ــن برنامــه حــل کارب ای
ــات  ــرایط و مؤسس ــیعی از ش ــف وس ــی را در طی ــامت عموم ــای س ــه ه ــود برنام ــد ب ــادر خواهن ق
ــا دیــد تشــخیص و درمــان فــردی  ــا ب ارزیابــی کننــد و توســعه دهنــد. متاســفانه دانشــجویان عمدت
بیمــاران تربیــت میشــوند در حالــی کــه در دورهMPH  مهارت هــای مبتنــی بــر جمعیــت، برنامه هــای 
ارتقــای ســامت، پیشــگیری از بیماری هــا و مدیریــت نظــام ارائــه خدمــات ســامت را در دانشــجویان 

ــد. ــاد می کن ایج
 MPH بــه فــارغ التحصیــان ایــن دوره،عــاوه بــر دانشــنامه دوره دکتــری حرفــه ای گواهی نامــه ی  
اعطــا می شــود. فــارغ التحصیــان ایــن دوره می تواننــد ماننــد فــارغ التحصیــان دوره هــای دکتــری 

حرفــه ای در مقاطــع دکتــری تخصصــی Ph.D و دکتــری تخصصــی بالینــی ادامــه تحصیــل دهنــد.
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د( MBA سالمت
اولین دوره ی MBA به کمک جهاد دانشگاهی برای 25 نفر از دانشجویان مرکز پژوهش های 
علمی دانشجویان در حال برگزاری است که دوره در مجموع در روز جمعه 17 هفته برگزار می 

شود. موضوعات مرتبط با MBA سامت تدریس میشود و گواهینامه رسمی به دانشجویان اعطا می 
شود.

REM-3
به منظور آشنا شدن دانشجویان تازه وارد با تجربیات دانشجویان پژوهشگر برتر ، ماهانه یک 

سخنرانی به همین منظور در مراد برگزار میشود. تا کنون بیش از 8 سخنرانی در این مورد برگزار 
شده است که در یکی از آن ها آقای دکتر صحراییان معاون پژوهشی دانشگاه شرکت داشته اند.

4- طرح های مصوب مرکز 
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5- مقاالت چاپ شده با افیلیشن مرکز : 2۹5 عدد

6-مدارس علمی برگزار شده
مدرسه زمستانه NPA، با محوریت علوم اعصاب پزشکي

مدرسه بین المللی علوم اعصاب نوروترکت
مدرسه بیوتکنولوژی

7- بازدید های علمی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

انستیتوپاستور
انستیتو کانسر

آزمایشگاه پیش بالینی
آریوژن فارمد

شتاب دهنده پرسیس ژن

۸- منتورینگ پژوهشی
در سال گذشته لزوم هدایت دانشجویان عاقه مند به پژوهش توسط دانشجویان موفق 
پژوهشگری که خود قبا این مسیر را طی کرده بودند احساس میشد و این مسیر مهم 

توسط خانم مهسا دولت شاهی به خوبی هدایت شد . به این ترتیب هر 2-3 دانشجو توسط 
یک پژوهشگر برتر گام به گام از طریق برنامه ی مدرن آموزش پژوهش هدایت شدند

۹-کمپین ها
کمپین مراقب وجودت باش
کمپین شهر من هواتو دارم

کمپین استئوپروز
کمپین داروساز من

کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون
20
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10- انجمن های علمی
مجموعه ی تعدادی از دانشجویان که در یک زمینه ی به خصوص فعالیت های مختلف اموزشی 

و پژوهشی دارند یک انجمن علمی را تشکیل میدهند.تاریخچه ی این انجمن ها به بیش از 
بیست سال گذشته بر میگردد. از دو سال پیش هدایت انجمن ها عاوه بر مرکز پژوهش ها با 

کمک معاونت دانشجویی صورت میگیرد. در دانشگاه در مرکز دارای بیش از 32 انجمن میباشد.
که بعضی فعال ترند.  همه ساله به یک یا دو انجمن فعال جایزه ای به همین نام تعلق میگیرد.

11-نشریات
نشریه انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی 

نشریه انجمن بیماری های نقص ایمنی)نشریه شبکه ایمونولوژی(
نشریه انجمن عوامل اجتماعی موثر بر سامت )نشریه آوای سامت( 

نشریه واحد دانشکده پیراپزشکی )نشریه پیراپژوه( 
نشریه انجمن مهندسی بهداشت محیط  )نشریه آوای محیط(

نشریه انجمن فناوری اطاعات سامت )نشریه هیتا(
نشریه انجمن کارآفرینی در سامت  )نشریه کارآفرین شو(

نشریه انجمن رادیولوژی ) نشریه پرتو( 
نشریه انجمن میکروب شناسی )نشریه دنیای علم(

نشریه انجمن قارچ شناسی پزشکی
نشریه انجمن هوشبری )نشریه اثیر(

انجمن سامت و ایمنی شغلی )نشریه ره پویان سامت و ایمنی شغلی (
انجمن سامت و محیط زیست ) نشریه بهسازان محیط(

نشریه انجمن ویروس شناسی

12- شرکت در کنگره
ارائه 59 مقاله در کنگره های بین المللی

13-همایش ها 
همایش افسردگی و سامت روان در دانشجویان

نشست علمی تاریخ پزشکی ایران و اسام
نشست تازه های صنعت کازمتیک در جهان



 المپیادهای 
علمی دانشجویی 

بیــش از دوازده ســال اســت کــه از اواخــر آبــان مــاه خبــر ثبــت نــام المپیادهــای علمــی دانشــجویی از طریــق درج 

در ســامانه مرکــز رشــد اســتعدادهای درخشــان )http://etdc.tums.ac.ir( و نصــب پوســتر و اطاعیــه در تمامــی 
ــام دانشــجویان  ــوم پزشــکی تهــران اعــام می گــردد. ثبــت ن دانشــکده هــا و بیمارســتان هــای دانشــگاه عل
از طریــق ســامانه ثبــت نــام المیپــاد علمــی بــه آدرس http://registeretdc.tums.ac.ir  و در تاریــخ هــای اعــام 
شــده در ســایت مرکــز رشــد اســتعدادهای درخشــان صــورت می گیــرد، پــس از ثبــت نــام  چندیــن جلســه 
کاس جهــت آشــنایی دانشــجویان  بــا حیطــه هــای انتخابــی آن هــا برگــزار می گــردد کــه تمــام متقاضیــان 
شــرکت در المپیــاد بایــد در ایــن کاس هــا حضــور یابنــد. المپیــاد در چندیــن مرحلــه انفــرادی و گروهــی 

بــه صــورت آمایشــی)منطقه ای( و کشــوری برگــزار مــی شــود. 
ــراد متقاضــی پــس از ثبــت توســط کارشــناس در ســامانه وزارت بهداشــت در آزمــون هماهنــگ  امســال اف
کشــوری شــرکت می نماینــد و پــس از آن منتخبیــن بــه مرحلــه بعــدی راه می یابنــد. تعــداد نفــرات شــرکت 

کننــده علــوم پزشــکی تهــران بالــغ بــر 500 نفــر می باشــد.
با توجه به دستور وزرات بهداشت المیپادهای علمی دانشجویی در شش حیطه زیر برگزار می شود:
*حیطه فلسفه پزشکی )مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سالمت(: هوش مصنوعی 

*حیطه استدالل بالینی: دروس اصلی پزشکی )داخلی، کودکان، زنان، جراحی(

   )Student Support System( حیطه آموزش پزشکی: نظام حمایت دانشجویی*

*حیطه تفکر علمی در علوم پایه: دیابت

*حیطه مدیریت نظام سالمت: مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در نظام سامت

*حیطه کارافرینی: بازارهای نوظهور در خدمات سامت 

قابل ذکر است که :  
•منابــع هــر حیطــه بــا توجــه موضــوع انتخابــی از طــرف مدیریــت امــور نخبــگان و اســتعدادهای درخشــان 

ــد. ــر می کن ــت آموزشــی وزارت بهداشــت هرســاله تغیی معاون
•دانشــجویانی کــه در المپیــاد رتبــه 1 تــا 3 را کســب نماینــد بــه شــرط دارا بــودن شــرط معــدل اســتعداد 

ــد. ــتفاده نماین ــهیات آن اس ــد از تس ــوند و می توانن ــوب می ش ــان محس درخش
•تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی میتوانند در المپیاد شرکت نمایند.
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پرستاری و مامایی:
ــرم و  *برگــزاری 23 کارگاه در زمینــه هــای مختلــف آموزشــی و پژوهشــی، مهــارت هــای ن

مهــارت آمــوزی 
*7 مقاله چاپ شده و یا در مرحله داوری 

*5 طرح مصوب دانشگاهی
*بیش از 10 اختراع ثبت شده و یا در مرحله استعام

*شرکت در 18 کنگره پژوهشی داخلی

واحدهای برتر 
مرکز پژوهش ها
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*برگزاری کاس های مجازی زبان انگلیسی
*برگزاری کاس های آموزش زبان اسپانیایی و آلمانی 

*تألیف کتاب »مدیریت، درمان و راهکارهای مراقبت از زخم پای دیابتی«
*تولید اپلیکیشن های ارشد رشته پرستاری و ارشد رشته مامایی

*ترجمه کتاب تکنیک ها و مهارت های پرستاری پوتر و پری
*ترجمه کتاب پرستاری کودکان وونگ
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پیراپزشکی:
*برگــزاری 25 دوره کارگاه ) در مجمــوع 145 ســاعت( بــر اســاس نیازســنجی هــای انجــام 
شــده از دانشــجویان در زمینــه هــای مختلــف مهــارت آمــوزی، آموزشــی و پژوهشــی، مهارت 

هــای نــرم و روانشناســی
*برنامــه ریــزی و اجــرای برنامــه ســاالنه شناســایی مشــکات و خأل هــای دانشــکده توســط 
دانشــجویان ) در زمینــه هــای آموزشــی و ... ( و ارائــه راه حــل بــرای ایــن مــوارد در قالــب 

*برنامــه »پاییدانــه« بــا جمــع آوری بیــش از 100 ایــده از دانشــجویان
ــای آموزشــی و  ــزاری کارگاه ه ــه برگ ــی دانشــگاه در زمین ــا انجمــن کارآفرین *همــکاری ب

ــن شــو« نشــریه »کارآفری
*تبلیغات در جهت ترویج فرهنگ اهدا خون و اهدا عضو 

*برگزاری یک مرحله رقابت استعدادیابی فرهنگی و هنری در دانشکده پیراپزشکی
ــای  ــده ه ــع آوری ای ــت جم ــکی در جه ــکده پیراپزش ــه دانش ــت رییس ــا هیئ ــکاری ب *هم

ــجویان ــی دانش آموزش

واحدهای برتر
مرکز پژوهش ها



*همــکاری بــا دفتــر توســعه آمــوزش دانشــکده پیراپزشــکی در قالــب مشــارکت در 
*فراینــد ثبــت نــام نودانشــجویان )مهــر 1397( و برگــزاری برنامــه دانشــگاه گــردی بــرای 

ــجویان نودانش
*برگزاری دوره های آموزش مجازی زبان انگلیسی 

*تاکیــد بــر شناســایی و رشــد مهــارت هــای دانشــجویی از طریــق برگــزاری برنامــه هــای 
خودآمــوزی دانشــجویان )sss: (student short speech  و تاکیــد بــر بهــره گیــری 

از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بعنــوان مــدرس کارگاه هــا
*جلــب مشــارکت دانشــجویان ســایر دانشــگاه هــا ماننــد دانشــگاه صنعتــی شــریف بمنظــور 

برگــزاری کارگاه هــای عمومــی و تخصصــی
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        انجمن دانشجویی قارچ شناسی 
پزشکی:

ایــن انجمــن در زمســتان 1397 توســط تعدادی 
از دانشــجویان مقاطــع تحصیــات تکمیلــی 
ایــن رشــته در مرکــز پژوهش هــای علمــی 
ــت ماه  ــد. در اردیبهش ــت گردی ــجویان ثب دانش
و  کاندیداتــوری  فراخــوان  از  پــس   1398
ــزی  ــات، اعضــای شــورای مرک ــزاری انتخاب برگ
ــامل  ــکی ش ــی پزش ــن قارچ شناس ــش انجم پی
آقایــان شــهرام محمــودی )رئیــس و دبیــر 
)مســئول  کیــا  احمــدی  کاظــم  انجمــن(، 
امــور پژوهشــی(، علیرضــا ایــزدی )مســئول 
ــور  ــئول ام ــدی )مس ــی احم ــریه(، عل ــور نش ام
ــاره بشردوســت )مســئول  ــم به ــی( و خان اجرای
امــور کارگاه هــا( انتخاب شــده و فعالیــت اصلــی 

ــد. ــاز گردی ــن آغ انجم
ازآنجاکــه یکــی از اهــداف اصلــی تأســیس 
دانــش  ارتقــای  بــه  کمــک  انجمــن  ایــن 
ی  درزمینــه  دانشــجویان  توانمندســازی  و 
ــود، کارگاه هــای مختلفــی متناســب  پژوهــش ب
بــا نیــاز دانشــجویان در برنامــه ی انجمــن قــرار 
ــن  ــه در ای ــات صــورت گرفت داده شــد. از اقدام
ــورت  ــف به ص ــزاری 7 کارگاه مختل ــه برگ زمین
اختصاصــی و مشــترک بــا ســایر انجمن هــا 

می باشــد.

انجمــن  تأســیس  اهــداف  از  دیگــر  یکــی 
قارچ شناســی پزشــکی تســهیل  دانشــجویی 
دسترســی دانشــجویان بــه مطالــب جدیــد 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــود. ب ــی ب ــوزه ی تخصص ح
ــت های  ــزاری نشس ــر برگ ــاوه ب ــدف ع ــن ه ای
مقــاالت  پیرامــون  بحــث  و  خوانــی  مقالــه 

انجمن های 
فعال دوره بیست و پنجم مرکز پژوهش ها

ــی  ــه ی علمی-صنف ــوز گاهنام ــد، مج جدی
دو  در  و  اخــذ  پزشــکی  قارچ شناســی 
ــاش  ــام ت ــده ی آن، تم ــماره ی منتشرش ش
بــر ارائــه ی جدیدتریــن مطالــب رشــته بــوده 
اســت. عــاوه بــر ایــن و باوجــود نوپــا بــودن، 
ــی  ــجویی قارچ شناس ــن دانش ــای انجم اعض
ــاپ  ــه چ ــق ب ــال 2019 موف پزشــکی در س
مقالــه در مجــات معتبــر  از 10  بیــش 

ــدند. ــی ش خارج

ــن فعالیت هــای چشــم گیر،  ــه ای ــا توجــه ب ب
ــای  ــز پژوهش ه ــیابی مرک ــن ارزش در آخری
انجمــن  پیــش  دانشــجویان،  علمــی 
ــن در  ــرار گرفت ــا ق ــکی ب ــی پزش قارچ شناس
ــز  ــن مرک ــای ای ــن انجمن ه ــان فعال تری می
مجــوز تبدیــل وضعیــت بــه انجمــن فعــال را 

ــود. کســب نم
امیــد اســت بــا کمــک اعضــای ســاعی 
انجمــن، ایــن جمــع دوســتانه توانســته 
باشــد نقــش مثبتــی در ارتقــای علمــی 

دانشــجویان ایفــا کنــد.
عاقمنــدان جهــت عضویــت در انجمــن 
قــارچ شناســی می تواننــد از طــرق زیــر 

ــد:  ــدام نماین اق
     Samm.tums@gmail.com  
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 NeuroImaging Network        :انجمن علمی تصویربرداری عصبی          
انجمــن تصویربــرداری عصبــی )NIN( در مهرمــاه ســال 1395 و باهــدف معرفــی شــیوه های 
ــه دانشــجویان  ــر MRI ب ــژه تصویربرداری هــای مبتنــی ب ــرداری عصبــی به وی ــد تصویرب جدی
رشــته های علــوم پزشــکی، آمــوزش تکنیک هــای تصویربــرداری مغــز رایــج در علــوم 
پزشــکی و علــوم شــناختی و نیــز آمــوزش تکنیک هــای پژوهــش درزمینــه ی تصویربــرداری 
عصبــی، در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تأســیس شــد. دکتــر فرزانــه 
ــس و دبیــر فعلــی انجمــن، دانش آموختــه ی MD-MPH دانشــگاه علــوم  رحمانــی مؤس
پزشــکی تهــران، دانشــجوی نمونــه کشــوری در ســال 1397، برگزیــده ی جامــع جشــنواره ی 
ــکی  ــوم پزش ــجویان عل ــی دانش ــاد علم ــا المپی ــدال ط ــده م ــینا و دارن ــجویی ابن س دانش
کشــور در ســال 1396 می باشــد کــه خــود پژوهــش را بــرای اولیــن بــار در ســال 1393 و 

ــرده اســت. ــاز ک ــای علمــی دانشــجویان آغ ــز پژوهش ه از مرک
ــگاه  ــجویان دانش ــان دانش ــری از می ــا عضوگی ــود را ب ــی کار خ ــرداری عصب ــن تصویرب انجم
علــوم پزشــکی تهــران و نــگارش مقــاالت اصلــی و مقــاالت مــروری نگارشــی و سیســتماتیک 
شــروع کــرد و به تدریــج بــه یکــی از فعال تریــن انجمن هــای علمــی مرکــز ازنظــر پژوهشــی 
تبدیــل شــد. ایــن انجمــن در طــول مــدت کمتــر از 3 ســال توانســته 44 مقالــه ی پژوهشــی 
ــوم  ــگاه عل ــجویان دانش ــی دانش ــای علم ــز پژوهش ه ــتگی مرک ــا وابس ــروری ب ــی و م اصل
پزشــکی تهــران و بــا مجمــوع 111 سایتیشــن بــه چــاپ برســاند. به طــور میانگیــن هرســال 
ــش  ــری پژوه ــه یادگی ــن ب ــن انجم ــت در ای ــب عضوی ــوان در قال ــدود 20 دانشــجوی ج ح
درزمینــه ی تصویربــرداری عصبــی می پردازنــد کــه حداقــل نیمــی از آن هــا در پایــان ســال 
ــر خارجــی شــده و تعــداد  ــه چــاپ مقــاالت پژوهشــی خــود در ژورنال هــای معتب ــق ب موف
بیشــتری هــم از کارگاه هــای آموزشــی کــه به طــور منظــم و ســه ماهیانــه برگــزار می شــود 

بهره منــد می شــوند.
مهم تریــن هــدف ایــن انجمــن آمــوزش روش هــای پژوهــش پایــه درزمینــه ی تصویربــرداری 
عصبــی بــه دانشــجویان جــوان در رشــته های علــوم پزشــکی، روانشناســی، فیزیــک پزشــکی و 
ســایر رشــته های مرتبــط هســت و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، روش منحصــر بــه  فــردی 

را بــرای عضوگیــری، آمــوزش و منتورینــگ پژوهشــگران جــوان اتخــاذ کــرده اســت.

انجمــن تصویربــرداری عصبــی به صــورت ســالیانه و در فروردین مــاه بــه عضوگیــری 
ــوان  ــجوی ج ــن 100-200 دانش ــور میانگی ــان به ط ــن زم ــه در ای ــردازد ک ــری می پ سراس
ــن دانشــجویان  ــد. عمــده ای ــل خــود را اعــام می کنن ــروه تمای ــن گ ــه ای ــرای پیوســتن ب ب
ــزار، روانشناســی،  ــرداری مغــزی، الکترونیــک، نرم اف از رشــته های مختلــف پزشــکی، تصویرب
زبان شناســی هســتند و ایــن انجمــن هیــچ محدودیتــی بــرای رشــته ی تحصیلــی متقاضیــان 
ــر  ــه ای و ب ــدود 2 هفت ــدت ح ــتند در م ــف هس ــدگان موظ ــام کنن ــد. ثبت ن ــال نمی کن اعم
اســاس حوزه هــای فعالیــت انجمــن، 3 عنــوان جدیــد بــرای نوشــتن مقالــه مــروری از نــوع 

)NIN(
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narrative  یــا systematic ارائــه دهنــد. اعضــای شــورای مرکــزی گــروه بعــد از بررســی عنوان هــا 

ــه وی اعــام می کننــد. ــا مشــورت فــرد متقاضــی ب یکــی از موضوعــات را انتخــاب و ب
 در مرحلــه بعــد فــرد متقاضــی درمــدت حــدود 4 هفتــه ای فرصــت دارد تــا پیــش از جلســه 
ــه موردنظــر خــود را در قالــب 1000-500  ــد، دورنمــا )outline( از مقال معارفــه اعضــای جدی

ــرای منتــور تعیین شــده خــود از میــان اعضــای شــورای مرکــزی ارســال کننــد. کلمــه ب
ــود  ــرات خ ــده نظ ــون ارسال ش ــق مت ــد از بررســی دقی ــن بع ــزی انجم ــورای مرک اعضــای ش
بــرای بهبــود و اصــاح عنــوان و outline را کتبــاً بــه متقاضــی اعــام کــرده و در پایــان اعضــای 
ــد در  ــد. اعضــای جدی ــدا می کنن ــروه راه پی ــه گ ــش ب ــه گزین ــس از دو مرحل پذیرفته شــده پ
ــا دولتشــاهی،  ــا مهس ــرکار خانم ه ــروه، س ــگ گ ــارت منتورین ــا نظ ــاه و ب ــدت 12 م ــول م ط
آیــدا کمالیــان و مریــم حــق شــمار و آقایــان امیــر اشــرف گنجویــی، علــی انجــم شــعاع، بــه 

یادگیــری پژوهــش در قالــب انجــام یــک پــروژه ی پژوهشــی خواهنــد پرداخــت.
ایــن فرآینــد ضمــن ایجــاد بســتری بــرای تبادل نظــر محققیــن جــوان در رشــته های مختلــف 
ــی را  ــه ی علم ــگارش مقال ــتقیم ن ــه ی مس ــکان تجرب ــکی، ام ــرداری پزش ــا تصویرب ــط ب مرتب
ــده  ــاالت چاپ ش ــی از مق ــل نیم ــه حداق ــازد بطوریک ــم می س ــوان فراه ــن ج ــط محققی توس
توســط انجمــن در ســال های اخیــر توســط اعضــای جدیدالــورود به عنــوان اســم اول نگاشــته 

شــده اســت.
آدرس ایمیل گروه تصویربرداری عصبی: 

neuroimagingnetworknin@gmail.com

- جلسه ی هماهنگی »زیر گروه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز«
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            انجمن علمی ویروس شناسی:
ــری  ــد و دکت ــی ارش ــجویان کارشناس ــت دانش ــه هم ــی ب ــجویی ویروس شناس ــی دانش ــن علم انجم
ــز  ــران در پایی ــوم پزشــکی ته ــای علمــی دانشــگاه عل ــز پژوهش ه ــکاری مرک ــا هم تخصصــی )PhD( ب
ــم  ــه عل ــدان ب ــجویان و عاقه من ــل دانش ــش تعام ــدف افزای ــن باه ــن انجم ــد. ای ــیس گردی 1397 تأس
ــی  ــل عفون ــا عوام ــکی ب ــوم پزش ــای عل ــه ی گرایش ه ــنایی بیشــتر هم ــن آش ویروس شناســی و همچن
ــا  ــر ب ــال حاض ــن در ح ــن انجم ــود. ای ــاز نم ــود را آغ ــای خ ــانی فعالیت ه ــای انس ــه ویروس ه ازجمل
ــی  ــای جمع ــه ی مناســبی جهــت رشــد علمــی، فرهنگــی و فعالیت ه بیــش از 70 عضــو خــاق، زمین

ــود. ــد ب دانشــجویان خواه
ازجمله فعالیت های انجمن تاکنون می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

•برگزاری جلسات هم اندیشی به صورت هفتگی با طرح موضوعات روز علمی
ــوص  ــان در خص ــی مخاطب ــش آگاه ــت افزای ــی جه ــبکه های اجتماع ــازی در ش ــات مج ــاد صفح •ایج

فعالیت هــای انجمــن
•ایجاد تعامل با انجمن های علمی دیگر در دانشگاه

•برگزاری جلسات هم فکری با انجمن های علمی بیرون دانشگاهی
•ایجــاد کلینیــک مجــازی بیماری هــای ویروســی جهــت مشــاوره و اطاع رســانی در خصــوص 

ویروســی عفونت هــای 
PCR برگزاری کارگاه کلونینگ و•

•برگزاری ژورنال کاب
•حضور فعال در یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و برپایی غرفه ویروس شناسی

•بازدید علمی از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
•برگزاری نخستین کنفرانس هپاتیت ویروسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ــژه  ــد به وی ــاری نمودن ــن انجمــن ی ــا را در پیشــبرد اهــداف ای از تمامــی اســاتید و دانشــجویانی کــه م
جنــاب آقــای دکتــر نــوروزی نهایــت ســپاس و قدردانــی را داریــم. امیــد اســت کــه بــا یــاری همــه ی 

ــیم. ــته باش ــر داش ــش مؤث ــه نق ــامت جامع ــی در س ــه ویروس شناس ــدان ب عاقه من

یوسف دوزندگان )دبیر انجمن علمی دانشجویی ویروس شناسی(
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       انجمن دانشجویی مهندسی بهداشت محیط:
ایــن انجمــن بــا حمایت هــای مرکــز پژوهش هــای علمــی دانشــجویان و بــا تاش هــای 
دانشــجویان مقاطــع مختلــف گــروه مهندســی بهداشــت محیــط دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، 
ــد کــردن  ــش اعضــای خــود و هدفمن ــای ســطح دان در حــدود 2 ســال اســت کــه باهــدف ارتق
فعالیت هــای علمــی از طریــق بــه اشــتراک قــرار دادن توانمندی هــای آنــان، ســعی نمــوده اســت 
ــر کارآفرینــی و  ــا معیارهــای دانشــگاه های نســل ســوم و چهــارم مبتنــی ب ــا خــود را همســو ب ت

ــد. تولیــد ثــروت در کنــار امــور آموزشــی و پژوهشــی آمــاده نمای
ــد و در بیــش  در ایــن راســتا اعضــای ایــن انجمــن تاکنــون 12 کارگاه آموزشــی برگــزار نموده ان
ــزوم  ــه ل ــا توجــه ب ــن ب ــز شــرکت داشــته اند. همچنی ــف کارگاه آموزشــی نی ــوان مختل از 18 عن
ــدون ســیگار و همچنیــن  ــن انجمــن در طــرح دانشــگاه ب ــه امــور فرهنگــی، اعضــای ای توجــه ب
برگــزاری روز زمیــن پــاک، گرامیداشــت مقــام اســتاد و غیــره نیــز مشــارکت و فعالیت چشــمگیری 

داشــته اند.
ازجملــه افتخــارات ایــن انجمــن می تــوان بــه چــاپ 11 مقالــه ISI کــه همگــی در مجــات Q1 و 
بــا وابســتگی ســازمانی مرکــز پژوهش هــای علمــی دانشــجویان بــه چــاپ رســیده اند اشــاره کــرد.
ــا آرم مرکــز پژوهش هــای  ــن، مجمــوع 5 کتــاب تألیفــی و 1 کتــاب ترجمــه کــه ب ــر ای عــاوه ب
ــن  ــن انجم ــای ای ــای اعض ــه ی تاش ه ــز نتیج ــت نی ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــجویان ب ــی دانش علم
دانشــجویی می باشــد. همین طــور تاکنــون دو شــماره از مجلــه ی علمی-فرهنگــی تحــت عنــوان 
ــور  ــن مذک ــت. انجم ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــن ب ــن انجم ــای ای ــط اعض ــز توس ــط« نی »آوای محی
همچنیــن موفــق بــه همــکاری خــارج ســازمانی بــا جمعیــت مبــارزه بــا دخانیــات ایــران به واســطه 
طــرح دانشــگاه بــدون ســیگار شــده اســت. ازجملــه اهــداف آتــی انجمــن مــا کــه در دســتور کار 
ــد در  ــجویان عاقه من ــال و دانش ــای فع ــودن اعض ــد نم ــرار دارد، توانمن ــز ق ــزی نی ــورای مرک ش
ــا  ــق آشــنا کــردن اعضــا ب ــژه از طری حیطــه ی شناســایی فرصت هــای شــغلی و کارآفرینــی به وی

کســب وکارهای نوپــا )startup( می باشــد.
اعضای شورای مرکزی این انجمن آقای احسان احمدی،

 سرکار خانم سمیرا یوسف زاده، جناب آقای عادل مکمل،
 جناب آقای صفا کلته و جناب آقای عباس نوروزیان

 می باشند.
 عاقه مندان به عضویت در این انجمن می توانند

 ehea.tums@gmail.com از طریق ارسال ایمیل به 
ودریافت فرم ثبت نام به عضویت این انجمن درآیند.
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           انجمن علمی نبض
 نبــض، یــک انجمــن علمــی دانشــجویی اســت کــه در حیطــه بیمــاری هــای قلــب و عــروق از ابــان مــاه 
ســال 1393 فعالیــت خــود را اغــاز کــرده اســت. در مــدل تربیــت پژوهشــگر نبــض، هــدف نهایــی تربیــت 
دانشــجویانی اســت کــه بتواننــد تمامــی مراحــل اجــرای یــک پــروژه تحقیقاتــی را از ابتــدا تــا انتهــا اعــم از 
انتخــاب موضــوع یــک طــرح پژوهشــی، جســت و جــو در منابــع، نوشــتن، دفــاع و ثبــت پروپــوزال، اجــرای 
طــرح، نوشــتن مقالــه، ســابمیت کــردن و انتشــار آن زیــر نظــر اســاتید و دانشــجویان ارشــد انجــام دهنــد.
در ایــن مــدل یــک map of research اولیــه وجــود دارد بــه طــوری کــه بــه علــت گســترده بــودن حــوزه 
پیشــگیری از بیمــاری هــای قلــب و عــروق بــه منظــور ســاختاربندی آن، موضوعــات مختلــف پیشــگیری 
از بیمــاری هــای قلــب و عروقــی تحــت عــوان هســته هــای پژوهشــی بــه 16 شــاخه تقســیم شــده انــد

)هســته هــای پژوهشــی عبارتنــد از: 1- اختــاالت خلقــی و مداخــات روانشــناخی  بــا هــدف پیشــگیری 
ــاي گیاهــي(  ــن و مکمــل )شــامل داروه ــاي جایگزی ــی 2- طــب ه ــی عروق ــای قلب ــه از بیمــاری ه اولی
بــا هــدف پیشــگیری اولیــه از بیمــاری هــای قلبــی عروقــی 3- ســندرم متابولیــک و چاقــی 4- فعالیــت 
ــای  ــاری ه ــواب )sleep apnea( و  بیم ــه خ ــی )cardiac rehabilitation( 5- آپن ــی قلب ــاز توان ــی و ب فیزیک
قلبــی عروقــی 6- تغذیــه و رژیــم هــای غذایــی و بیمــاری هــای قلبــی عروقــی 7- پیشــگیری از ریســک 
فاکتورهــای )فشــار خــون باال—دیســلیپیدیمی- ســیگار- اعتیــاد- ( 8- آترواســکلروز 9- ژنتیــک و بیمــاری 
ــای  ــاری ه ــواج و بیم ــب 12- ام ــایی قل ــب 11- نارس ــوژي قل ــی و الکتروفیزیول ــی 10- آریتم ــای قلب ه
ــر جامعــه  قلبــی )ELF( 13- ســنکوپ 14- آمــوزش  در بیمــاری هــای قلبــی 15- مداخــات مبتنــی ب

16- ســالمندی و بیمــاری هــای قلبــی(
نکتــه حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه تمــام مراحــل پژوهشــی از ابتــدا تــا انتهــا توســط خــود دانشــجو و 
ــا دانشــجویان مجــرب تــر  ــا نظــارت باالدســتی هــا انجــام می شــود )هرجــا الزم باشــد اســاتید ی تنهــا ب
ــا آن دســت و  ــا تمامــی مراحــل پژوهشــی آشــنا شــده و ب ــا ب بــرای پیشــبرد طــرح کمــک می کننــد( ت

پنجــه نــرم کنــد
ــاال توضیــح داده شــد از فعالیــت هــای دیگــر انجمــن  ــی تربیــت پژوهشــگر کــه در ب ــه جزهــدف اصل ب
ــن  ــوم نوی ــی )عل ــای آموزش ــی، کاس ه ــی و پژوهش ــای آموزش ــواع کارگاه ه ــزاری ان ــه برگ ــوان ب می ت
ــر قلــب و عــروق ELF( و برگــزاری  ــوژی قلــب، امــواج الکتریکــی و تاثیــر آن ب قلبــی، ECG، الکتروفیزیول
ســمینار هــا و همایــش هــای علمــی فرهنگــی اشــاره کــرد. همچنیــن وبســایت علمــی ترویجــی ســرای 
ــاری  ــان بیم ــاره پیشــگیری و درم ــی درب ــش آگاهــی عموم ــا هــدف افزای ســامتsarayeh-salamat.ir  )ب
هــای قلــب و عــروق( نیــز زیــر نظــر انجمــن در حــال فعالیــت می باشــد. در کنــار فعالیــت هــای پژوهشــی 
ــا همــکاری نهــاد هــای مختلــف ماننــد دانشــگاه  انجمــن برنامــه آموزشــی جامعــه محــور قلــب ســالم ب
ــی  ــطح آگاه ــش س ــدف افزای ــا ه ــران و... ب ــهرداری ته ــران، ش ــب ته ــز قل ــران، مرک ــکی ته ــوم پزش عل
ــطح  ــری آن در س ــروق و غربالگ ــب و ع ــای قل ــاری ه ــان بیم ــگیری و درم ــا پیش ــاط ب ــی در ارتب عموم

تهــران در حــال اجراســت.
فعالیت های نبض:

1-طرح ها و مقاالت دانشجویی
2-برگــزاری هفتگــی جلســات بــا حضــور اســاتید، کارشناســان، دانشــجویان در ارتبــاط بــا فعالیــت هــای 

انجمــن 
3-برگزاری منظم جلسات ژورنال کاب در هر هسته توسط اساتید و دانشجویان آن هسته

4-برگزاری منظم جلسات پیش دفاع و دفاع پروپوزال با حضور شورای پژوهشی
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5-برگــزاری کاس هــای آموزشــی )علــوم نویــن قلبــی، ECG، الکتروفیزیولــوژی قلــب، امــواج الکتریکــی 
   )ELF و تاثیــر آن بــر قلــب و عــروق

6-برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش روش تحقیــق )جســت و جــو در منابــع الکترونیــک، پروپــوزال نویســی، 
آمــار و SPSS، مقالــه نویســی و...( توســط اســاتید انجمــن

7-برگــزاری برنامــه هــای فرهنگــی و تفریحــی ماننــد کمپیــن هــای پیشــگیری از بیمــاری هــای قلــب 
ــی اســاتید و دانشــجویان، مراســم افطــار، همایــش هــای تجلیــل از دانشــجویان،  و عــروق، کــوه پیمای

مراســم پاسداشــت مقــام اســاتید
8-برگــزاری کارگاه تولیــد محتــوای علمــي در مرکــز پژوهــش هــاي دانشــجویي. در ایــن کارگاه جمعــي 
از اعضــاي هیــات علمــي مرکــز تحقیقــات پیشــگیري اولیــه و تعــدادي از دانشــجویان حضــور یافتنــد. 
هــدف از ایــن کارگاه آمــاده ســازي افــراد شــرکت کننــده بــراي تولیــد محتــوي علمــي بــا درک عمــوم 

بــود.
9-برنامه آموزشی جامع محور قلب سالم

a.برگــزاری چندیــن دوره کارگاه هــای آمــوزش گایدالیــن پیشــگیری از بیمــاری هــای قلــب و عــروق بــه 
دانشــجویان توســط اســاتید انجمــن

b.برگزاری کمپین های پیشگیری از بیماری های قلب و عروق
c.برگزاری جلسات منظم در ارتباط با فعالیت های پروژه قلب سالم

d.برگزاری همایش های قلب سالم و تجلیل دانشجویان برتر
10-وبسایت آموزش مبتنی بر جامعه سرای سامت

ــاتید در  ــارت اس ــت نط ــجویان و تح ــط دانش ــی توس ــه آموزش ــوان مقال ــش از 80 عن ــری بی ــرار گی a.ق
ــایت وبس

ــد کــه تحــت  ــا کنــون بیــش از 80 دانشــجو فعــال در انجمــن نبــض فعالیــت داشــته ان از ســال 93 ت
نطــارت و راهنمایــی 26 اســتاد راهنمــا در رشــته هــای مربوطــه و شــاخه هــای مختلــف ان بــوده انــد. در 
طــی ایــن مــدت تــا کنــون بیــش از 20 طــرح مصــوب، در حــال اجــرا می باشــد و 17 طــرح تحقیقاتــی 
بــه پایــان رســیده کــه از ایــن بیــن 15 مقالــه آن بــه چــاپ رســیده اســت. در ســال 97 و 98 نیــز تعــداد 

6 مقالــه چــاپ شــده توســط انجمــن بــه ثبــت رســیده اســت.
ــه پژوهــش و پــروژه هــای تحقیقاتــی در زمینــه بیمــاری هــای قلــب و  انجمــن نبــض از عاقمنــدان ب
ــد.  ــا حضــور در جلســات هفتگــی انجمــن همــکاری خــود را شــروع کنن ــد کــه ب عــروق دعــوت میکن
جلســات هفتگــی هــر دوشــنبه ســاعت 5-3 در مرکــز قلــب تهــران بــا حضــور اعضــای هیئــت علمــی و 
اســاتید محتــرم قلــب و عــروق )اقــای دکتــر فراهانــی واشــقانی،  خانــم دکتــر اشــرف، اقــای دکتــر کبیــر 
ــا دانشــجویان جدیــد، طــرح هــای پژوهشــی  و...( تشــکیل میشــود. در ایــن جلســات ضمــن اشــنایی ب
ــی  ــال تلگرام ــاط بیشــتر کان ــرای ارتب ــد ب ــن می توانی ــرد. همچنی ــرار میگی ــورد بحــث ق ــز م انجمــن نی
انجمــن @NABZ_NCRA را دنبــال کنیــد و ســواالت خــود را از مســیولین انجمــن کــه اطاعاتشــان در 

کانــال قــرار داده شــده بپرســید.
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           انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی:
هــدف کلــی رشــته ی بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی تربیــت افــرادی اســت کــه قــادر باشــند 
ــا الزم  ــا انجــام دادن آزمایش ه ــه ب ــی در ســطح جامع ــواد غذای ــی م ــر بهداشــتی و ایمن ــه ام ب
و تفســیر نتایــج آن هــا و شناســایی مخاطــرات مــواد غذایــی در ســطح جامعــه و اجــرا کــردن 
ــرداری  ــد و در بهره ب ــذا بپردازن ــی از غ ــای ناش ــری بیماری ه ــب در پیش گی ــی مناس روش های
از روش هــای مفیــد در بهبــود و ارتقــاء ســامت مــواد غذایــی مؤثــر باشــند. همچنیــن تربیــت 
دانش آموختگانــی اســت کــه بتواننــد بــا درک ایمنــی و بهداشــت مــواد غذایــی زمینــه را بــرای 
بازرســی و نظــارت مــواد غذایــی فراهــم ســاخته و در ارتقــاء ســامت مــواد غذایــی مؤثــر باشــند.

ــاالن  ــدان و فع ــاتید، کارمن ــجویان، اس ــکل از دانش ــی متش ــدازی انجمن ــاف راه ان ــن اوص ــا ای ب
ــه  ــی ک ــرل کیف ــتی و کنت ــن بهداش ــج موازی ــوزش و تروی ــدف آم ــه، باه ــن عرص ــد ای توانمن
رعایت هــا در تولیــد، فراینــد، نگهــداری و عرضــه ی مــواد غذایــی موجــب فراهــم آوردن غــذای 
ــد در توســعه و پیشــبرد  ــد شــد می توان ــاالی بهداشــتی و خوراکــی خواه ــت ب ســالم و باکیفی

ــع گــردد. ــر واق ــد و مؤث ــن رشــته مفی اهــداف واالی ای
ــاش و  ــا ت ــان و ب ــزد من ــاری ای ــا ی ــی ب ــواد غذای ــی م ــت و ایمن ــجویی بهداش ــن دانش انجم
ــز  ــب مرک ــه تصوی ــفند 1395 ب ــران در اس ــوم پزشــکی ته ــی از دانشــجویان عل پشــتکار جمع
ــار 98  ــل به ــیابی فص ــج ارزش ــبختانه نتای ــید و خوش ــجویان رس ــی دانش ــای علم پژوهش ه
ــای علمــی دانشــجویان بیانگــر صدرنشــینی انجمــن بهداشــت و  ــز پژوهش ه ــای مرک انجمن ه
ایمنــی مــواد غذایــی در بیــن ســایر انجمن هــا بــود. برخــی از فعالیت هــای اخیــر ایــن انجمــن 

ــد: ــرح می باش ــن ش بدی
ــی،  ــواد غذای ــنگین در م ــزات س ــری فل ــا ICP و روش اندازه گی ــنایی ب ــزاری کارگاه آش 1( برگ
مــورخ 1398/4/5 بــا تدریــس آقــای بهــروز تاجــدار اورنــج بــه مــدت 4 ســاعت در محــل مرکــز 

ــجویان ــی دانش ــای علم پژوهش ه
2( برگــزاری کارگاه فشــرده All in one از طــرف آزمایشــگاه جامــع پیــش بالینــی علــوم پزشــکی 
تهــران بــا همــکاری انجمــن بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی، 22 اســفند 97، ســاعت 8 الــی 12
ــا روز دانشــجو- ســاعت 9 الــی  ــا اختــراع-16 آذر 97 مصــادف ب 3( برگــزاری کارگاه از ایــده ت
ــت و  ــوزه خاقی ــتی- در ح ــهید بهش ــگاه ش ــوول از دانش ــا ن ــای یون ــدرس: آق ــر- م 16 عص

ــئله ــل مس ــوآوری و ح ــای ن تکنیک ه
4( برگزاری کارگاه اندنوت و Mendeley در تاریخ 25 اردیبهشت 97

ــز  ــا مرک ــی ب ــواد غذای ــی م ــت و ایمن ــجویی بهداش ــن دانش ــکاری انجم ــارکت و هم 5( مش
تحقیقــات حــال در برگــزاری کارگاه PCR  در تقلبــات غذایــی در تاریــخ 2 و 3 مــرداد 1398، 

ــژوه ــا ژن پ ــی از آزمایشــگاه دان ــر هدایت ــم دکت ــس خان ــا تدری ب
ــارات  ــی« انتش ــواد غذای ــِل از م ــی منتق ــای میکروب ــاب »بیماری ه ــرداوری کت ــف و گ 6( تألی
ــا پیوســته  ــروز تاجــدار اورنج-لی ــد خانیکی-به ــر غامرضــا جاه ــگار- نویســندگان: دکت دی ن

ــاپ 1397 ــری- چ رودس
7(چاپ منظم نشریه ی دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی از زمان تأسیس تاکنون
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8(چــاپ مقالــه توســط اعضــای انجمــن بــا افیلیشــن مرکــز پژوهش هــا در ژورنــال 
عنــوان: بــا    RecentPatents on Food, Nutrition & Agriculture

Impact of Curcumin on Traumatic Brain Injury and Involved Molecular Signaling Pathways

ــال  ــال Journal of Food Safety and Hygiene )ژورن ــاپ در ژورن ــت چ ــه جه ــرش مقال 9(پذی
ــر: ــا عنــوان زی ــا افیلیشــن مرکــز پژوهــش ب ــوم پزشــکی تهــران( ب دانشــگاه عل

 A Survey on Coliform Contamination and Chemical parameters of Potable Water from

2016 Water Dispensers in faculties of Mashhad University of Medical Sciences in

ــاالت  ــه ی مق ــی و ارائ ــع غذای ــی صنای ــی و بین الملل ــای مل 10(حضــور مســتمر در کنگره ه
ــتر ــورت پوس ــدد به ص متع

 

راه های ارتباطی با انجمن:

Foodsafety90.blogfa.com

Egbalh98@gmail.com

هادی اقبال جو- دبیر انجمن و مدیرمسئول نشریه ی بهداشت و ایمنی مواد غذایی
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          انجمن علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

دبیر: طاها بیات
تأسیس انجمن: 1391

اهداف انجمن:
1( ارتقای سامت عمومی جامعه

2( افزایــش دانــش و مهارت هــای دانشــجویان پزشــکی در چهــار کمیتــه تخصصــی ســامت 
عمومــی، ســامت بــاروری، آمــوزش پزشــکی و حقــوق بیمــار و صلــح

3( افزایــش حساســیت دانشــجویان بــه مشــکات موجــود در جامعــه و ایجــاد انگیــزه 
به منظــور رفــع ایــن مشــکات

فعالیت ها:
( برگزاری 4 دوره کمپین اطاع رسانی دیابت )97-94

ــدز )93- ــی ای ــه مناســبت روز جهان ــز ب ــان قرم ــن اطاع رســانی روب ــزاری 3 دوره کمپی برگ
)97-94

 برگزاری نخستین کمپین دانشجویی اهدا عضو )95(
برگزاری 3 دوره کمپین اطاع رسانی سرطان )96-95-93(

برگزاری 2 دوره کمپین اطاع رسانی مبارزه با دخانیات )97-96(
برگزاری نخستین کمپین دانشجویی اهدا عضو )95(

برگزاری کمپین آموزش بهداشت به کودکان مهاجر )96(
برگزاری سمینار مبارزه با کودک آزاری با همکاری جمعیت امام علی )ع( )96(
دوره همکاری با کلینیک پیشگیری و ارتقا سامت بیمارستان بهارلو )96-94(

همکاری در برگزاری کمپین اطاع رسانی هپاتیت )96(
همکاری در برگزاری کمپین اهدا سلول های بنیادی )96(

برگــزاری بخــش دانشــجویی نخســتین کنگــره پزشــکی اجتماعــی بــا محوریــت پیشــگیری و 
ــر )95( ــای غیرواگی ــرل بیماری ه کنت

جهــت عضویــت در انجمــن دانشــجویان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران می توانیــد 
بــه یکــی از مســئولین کمیتــه هــای تخصصــی مراجعــه فرماییــد.
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            انجمن میان رشته ای علوم اعصاب:
انجمــن میان رشــته ای علــوم اعصــاب – INRP – یکــی از انجمن هــای باســابقه مرکــز 
ــوم  ــی عل ــه درزمینه ــت ک ــران اس ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــای دانش پژوهش ه
ــته ای  ــر بین رش ــد ب ــا تأکی ــن دانشــجویی ب ــن انجم ــای ای ــت دارد. فعالیت ه اعصــاب فعالی
ــوم  ــی عل ــوزش درزمینه ــز آم ــش و نی ــر پژوه ــز ب ــوم اعصــاب و متمرک ــت عل ــودن ماهی ب

اعصــاب می باشــد.
ــی  ــای جانب ــوزش، پژوهــش و فعالیت ه ــه ســه بخــش آم ــای انجمــن ب محــدوده فعالیت ه

ــت: ــیم اس قابل تقس
ــده در دو  ــورت عم ــاب به ص ــوم اعص ــته ای عل ــن میان رش ــی انجم ــای پژوهش - فعالیت ه
شــاخه نوروفارماکولــوژی و نوروایمیجینــگ دنبــال می شــود. اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن 
ــای  ــاینس در پروژه ه ــین و دیتاس ــری ماش ــای یادگی ــوژی و فناوری ه ــتم بیول ــر سیس نظی
ــودن پژوهش هــا و اســتفاده از پتانســیل های  ــر بین رشــته ای ب ــد ب ــا تأکی ــز ب ــی نی تحقیقات
ــته ای  ــن میان رش ــت. انجم ــداول اس ــن مت ــی انجم ــای پژوهش ــته ای در فعالیت ه بین رش

علــوم اعصــاب بــا اســاتید درون و بــرون
دانشــگاهی، مؤسســات، دپارتمان هــای علــوم اعصــاب و پژوهشــکده های مختلــف در 

ــتمر دارد. ــکاری مس ــی هم ــز آموزش ــی و نی ــدد پژوهش ــای متع پروژه ه
- در بخــش آمــوزش، بخشــی از فعالیت هــا نظیــر جلســات جمــع خوانــی و انتقــال تجربیــات 
ــرای محققیــن  ــوم اعصــاب و ایجــاد نقطــه شــروع ب ــش عمومــی عل باهــدف گســترش دان
تــازه وارد و کمــک بــه آشــنایی افــراد بــا علــوم اعصــاب به صــورت کارگاه و جلســات جمــع 
خوانــی برگــزار می شــود. همچنیــن آموزش هــای تخصصــی پــردازش تصاویــر مغــزی، آمــار 
ــب  ــز در قال ــی و نی ــای متوال ــورت کارگاه ه ــن به ص ــای انجم ــاز اعض ــه نی ــا ب ــز بن و ... نی

ــا ــدت و ب ــورت بلندم ــی به ص ــای تخصص کارگروه ه
هدف تعمیق دانش عملی و تئوری محققان برگزار می شود.

از ســایر فعالیت هــای انجمــن می تــوان بــه همــکاری محــوری اعضــاء انجمــن در برگــزاری 
کنگره هــا، مــدارس متمرکــز و نیــز مســابقات و المپیــاد علــوم اعصــاب اشــاره نمــود.

جهت ارتباط بیشتر با انجمن: 
www.inrp.ir
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         انجمــن علمــی دانشــجویی بیماری هــای نقــص ایمنــی 
:)ISSID(ایــران

انجمــن بیماری هــای نقــص ایمنــی در ایــران )ISSID(، انجمــن بین رشــته ای در 
ــال 1392  ــه در س ــت ک ــجویی اس ــی و دانش ــی، آموزش ــی، پژوهش ــای علم حیطه ه

ــد. ــیس گردی تأس
اهداف:

- آشنایی دانشجویان با مبانی پژوهش های بالینی و مقاله نویسی
- آشنایی دانشجویان با بیماری های نقص ایمنی

- جــذب دانشــجویان عاقه منــد جهــت پژوهــش درزمینهــی  بیماری هــای نقــص 
ــه،...( ــاب، مقال ــا )کت ــن بیماری ه ــا ای ــط ب ــش مرتب ــد دان ــی و تولی ایمن

ــد  ــی )تولی ــص ایمن ــای نق ــورد بیماری ه ــه در م ــی جامع ــی عموم ــه آگاه ــک ب - کم
ــه،...( ــور، کتابچ برش

فعالیت ها:
- برگزاری کارگاه ها، نشست های علمی و دوره  های آموزشی

- اجرای طرح های پژوهشی
- چاپ  مقاالت در نمایه های مختلف

- انتشار 6 شماره از نشریه علمی-فرهنگی “شبکه ایمونولوژی”
عناوین مقاالت چاپ شده:

- بیهودگی در طب مکمل و جایگزین؛ مقاله ای مروری تحلیلی با رویکرد اخاقی
 Predictors of Left Ventricular Ejection Fraction Improvement after -
 Radiofrequency Catheter Ablation in Patients With PVC-Induced

.Cardiomyopathy: A Systematic Review
 Primary Immunodeficiency Disorders: Awareness Survey of  -

Physicians in Iran
 α-L-Guluronic Acid( on Gene(  Antagonistic Property of G2013  -
 and  TLR2  Tollip, and NF-αB in HEK293  ,Expression of MyD88

.TLR4  HEK293
 Autoimmunity in common variable immunodeficiency: epidemiology, -

.pathophysiology and management
 Salmonella Osteomyelitis in a Patient With Systemic Lupus  -

Erythematosus
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نشریات چاپ شده:
Hyper IgM Syndrome -

Common Variable Immunodeficiency -
X-linked Agammaglobulinemia -

Hyper IgE Syndrome -
Severe Combined Immunodeficiency -

کتابچه ها:
 Sever Combined .2 Common Variable Immunodeficiency (CVID -

Chronic Granulomatous Disease )CGD .3 )Immunodeficiency (SCID
)Hyper IgM Syndrome )HIGM -

Wiskot-Aldrich Syndrome )WAS ( -
X-linked Agammaglobulinemia )XLA( -

PID and Vaccination -
Diagnosis of PID -

Guide for patients families -
Guided for schools -

PID in Adults -
Treatments for PID .13 Transition from children to adult -

ارتباط با ما :

 www.rcid.tums.ac.ir

Instagram: _issid

@ISSIDchannel 

(
(
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) NeuroTRACT ( انجمن نوروسایکولوژی             
ــای  ــه ه ــود را در حیط ــت خ ــال 1395 فعالی ــاه س ــان م ــایکولوژیNPA  در آب ــن نوروس انجم
نوروســاینس، نورولــوژی، روانشناســی و روانپزشــکی آغــاز کــرد. بســیاری از افــراد ایــن انجمــن را 
بــا پــروژه ی بیــن المللــی مدرســه 7 روزه علــوم اعصــاب NeuroTRACT مــی شناســند. فعالیــت 

هــای ایــن انجمــن در 3 بخــش آمــوزش، پژوهــش و اجــرای رویدادهــا خاصــه مــی شــود.
 

از جملــه فعالیــت هــای آموزشــی انجمــن عصب-روانشناســی مــی تــوان بــه برگــزاری جلســات 
هفتگــی کتابخوانــی ) کتــاب هایــی نظیــر مبانــی علــوم اعصــاب کنــدل، علــوم اعصــاب گازانیــگا، 
تئــوری انتخــاب گلســر، تحلیــل رفتــار متقابــل و ...(، جلســات ژورنــال کاب هفتگــی ) 
نوروایمجینــگ، نوروآناتومــی و ... بــا همــکاری مرکــز تصویربــرداری پیشــرفته بیمارســتان امــام 

ــرد. ــای توانمندســازی پژوهشــی نوروترکــت اشــاره ک ــی( و کارگاه ه خمین
فعالیــت هــای پژوهشــی از مهمتریــن فعالیــت هــای ایــن انجمــن محســوب مــی شــود. از تاریــخ 
شــروع فعالیــت اعضــای انجمــن توانســته انــد 5 پروپــوزال پژوهشــی را بــا موفقیــت در ســامانه 
پژوهشــیار بــه ثبــت برســانند کــه یــک مــورد از پروپــوزال هــا در مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب 
ــر 10  ــغ ب ــن بال ــت انجم ــدت فعالی ــیده اســت. در م ــت رس ــه ثب ــی ب ــام خمین ــتان ام بیمارس
مقالــه در ژورنــال هــای معتبــر پزشــکی بــه چــاپ رســیده اســت کــه آخریــن مقالــه کــه دربــاره 

آلزایمــر و NFL مــی باشــد در ژورنــال نورولــوژی آکســفورد بــه چــاپ رســیده اســت. 
ــی و  ــای اجرای ــت ه ــاخته فعالی ــاوت س ــایرین متف ــا س ــایکولوژی را ب ــن نوروس ــه انجم آنچ
 NeuroTRACT ــام ــا ن رویدادهایــی اســت کــه برگــزار کــرده اســت. رویدادهــای ایــن انجمــن ب
شــناخته شــده اســت. در بهــار ســال 98 نخســتین مدرســه 7 روزه بیــن المللــی علــوم اعصــاب 
ــزار  ــران برگ ــد و ای ــن، هن ــان، بحری ــا شــرکت دانشــجویانی از کشــورهای آلم NeuroTRACT ب

گردیــد. بــه دنبــال ایــن تجربــه موفــق بیــن المللــی دومیــن دوره بــا عنــوان مدرســه تابســتانه 
بیــن المللــی علــوم اعصــاب NeuroTRACT در شــهریور مــاه 1398 بــا شــرکت دانشــجویانی از 
ایــران، عــراق و پاکســتان برگــزار شــد. هــدف از ایــن مدرســه آمــوزش مبانــی علــوم اعصــاب بــه 
دانشــجویان و آشــنا کــردن آنــان بــه حیطــه هــای مختلــف نوروســاینس مــی باشــد کــه شــامل 
جلســات تئــوری و عملــی نوروایمیجینــگ، علــوم اعصــاب ســلولی ملوکولــی، مطالعــات حیوانــی، 

علــوم اعصــاب شــناختی، نوروســایکایتری و ... مــی شــود.
ــه برگــزاری دوره تخصصــی آنالیــز داده  از جملــه هــای فعالیــت پیــش روی انجمــن میتــوان ب
ــام  ــتان ام ــز بیمارس ــرداری مغ ــز تصویرب ــکاری مرک ــا هم ــزی FMRI ب ــرداری مغ ــای تصویرب ه
ــه  ــروژه برنام ــوم اعصــاب، پ ــای پژوهشــی عل ــروژه ه ــام پ ــش رو، اتم ــی در زمســتان پی خمین

ــت. ــاره داش ــی NeuroTRACT 2020 و ... اش ــن الملل ــه بی ــان R ، مدرس ــه زب ــی ب نویس
بــی شــک اجــرا و پیشــبرد پــروژه هایــی نظیــر NeuroTRACT بــدون همــکاری و مســاعدت بــی 
دریــغ دانشــگاه، مســئولین و اســاتید محتــرم مّیســر نمــی شــد لــذا بدیــن وســیله از مهربانــی 

هــا و مســاعدت هــای بــی شــایبه شــما ارجمنــدان سپاســگزاریم.
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اسامی منتخبین دوره بیست 
و پنجم مرکز پژوهش های علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پس از بررسی ها و داوری های صورت  گرفته، مفتخر هستیم تا اسامی برگزیدگان 
جوایز ساالنه مرکز پژوهش های علمی دانشجویان را به شرح ذیل اعالم داریم:

جایزه رییس دانشگاه: دکتر پوریا روزرخ

جایزه دکتر فرین کمانگر: سهیال سبحانی

دانشجوی پژوهشگر جوان مرکز: امیر اشرف گنجویی، حسین سنجری مقدم،
 علی جوینانی

برترین پژوهشگر فارغ التحصیل مرکز: دکتر بهرام مهاجر

پژوهشگر فعال مرکز: مهسا دولتشاهی

مدرس برتر مرکز: علی غفار رحیمی

کارآفرین برتر مرکز : دکتر فاطمه شریفی

دانشجوی فعال اجرایی در مرکز: جواد وادی زاده، مهسا مایلی و مائده 
معصومی پور

)IPhSA-انجمن برتر دانشجویی مرکز: انجمن دانشجویان داروسازی ایران )ایفسا
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جایزه 
رییس دانشگاه : 
دکتر پوریا روزرخ

MPH تحصیل همزمان در سه رشته پزشکی، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی و •
• کوفاندر و دبیر آموزشی شرکت AVECEN در سال 2015 تا 2017

• برنده جایزه “Patil Teaching Innovation Award” در کنفرانس بین المللی AMEE سال 2018 و رتبه 
سوم دهمین جشنواره ملی آموزش پزشکی در سال 2018 به عنوان یکی از اعضای تیم برنامه ریزی، 

2016 )International Iranian Public Health Summer School(IPHS اجرا و ارزشیابی رویداد
• رتبه دوم یازدهمین جشنواره ملی آموزش پزشکی در سال 2018 و برنده جایزه پروژه ممتاز در 

جشنواره آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 2018 برای برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی 
کوریکولوم مهارت های ارتباطی پزشک-بیمار در شرایط دشوار

• دارنده مدال طای انفرادی و نقره گروهی ششمین دوره المپیاد علوم پزشکی در حیطه مدیریت 
سامت

• دارنده مدال برنز انفرادی پنجمین دوره المپیاد علوم پزشکی در حیطه مدیریت سامت
• برنده جایزه پروژه ممتاز در جشنواره آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 2011 برای 

برنامه ریزی، اجرا وارزشیابی پروژه “Multiple Mini Interview )MMI( Examination; برای دانشجویان 
پزشکی سال اول

• مشاور و مسئول برنامه ریزی استراتژیک شبکه علمی پژوهشی یوسرن در حال حاضر )2019(
 Innovation and Creativity Research Association for Transforming مدیر اجرایی گروه پژوهشی •

Education(I-CREATE( در شبکه علمی پژوهشی یوسرن از سال 2018

• دبیر تیم دانشجویی نشست منطقه ای مجمع جهانی سامت در سال 2019
• عضویت در کمیته سیاستگذاری المپیاد ملی علوم پزشکی در سال 2018 و 2019

• عضویت در کمیته ارزشیابی برنامه اصاحات آموزش پزشکی در سال 2015 و 2016
• رییس انجمن دانشجویان پزشکی ایران یا IFMSA-IRAN از سال 2012 تا 2014

• نگارنده چندین عنوان مقاله پژوهشی
از اعضای فعال مرکز پژوهش های دانشجویی از سال 1388 با سابقه عضویت در شورای مرکزی و اجرایی 

مرکز پژوهش ها
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جایزه 
دکتر فرین کمانگر:

 سهیال سبحانی

رتبه 5 منطقه و 13 کشوری کنکور سراسری سال 1392
مدال نقره کشوری پانزدهمین دوره المپیاد ملی شیمی

نگارنده 16 مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی
مشارکت در 9 عنوان مقاله مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی

h-index در نمایه اسکوپوس: 5

برگزیده جایزه بهترین ابسترکت در کنگره آپار روماتولوژی
movement disorders 21مین کنگره بین المللی Travel grant برگزیده

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
معاون پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در سال 97-96

منتور RRE چشم بصیر در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در سال 97-96
دستیار پژوهشی مرکز تحقیقات اورولوژی اطفال

برنده جایزه پژوهشگر برتر بیست و چهارمین مجمع سالیانه ی مرکز
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جایزه 
پژوهشگر جوان:

 امیر اشرف گنجویی

کشوری و طای جهانی المپیاد زیست شناسی سال 2013
عضو کمیته ملی المپیاد زیست شناسی از سال 94و عضو هیئت ژوری المپیاد های جهانی زیست 

دانمارک 2015، ویتنام 2016،مجارستان 2018
نگارنده ی 23 عنوان مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی

h-index در نمایه اسکوپوس: 4

رتبه اول اولین دوره ی المپیاد نوروساینس در سال 97
تدریس کارگاه المپیاد علوم پایه در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

دارنده مدال نقره انفرادی دهمین دوره المپیاد علوم پزشکی در حیطه تفکر علمی در علوم پایه سال 97
دستیار پژوهشی در مرکز تحقیقات روماتولوژی از سال 92

دستیار پژوهشی در مرکز تحقیقات ام اس از سال 96
دستیار پژوهشی دپارتمان جراحی از سال 96

منتور پژوهشی طرح منتورینگ پژوهشی در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در سال 98
منتور پژوهشی در انجمن تصویر برداری عصبی )NIN( در سال 98

جایزه 
پژوهشگر جوان:

حسین سنجری مقدم

نگارنده 18 عنوان مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی
h-index در نمایه اسکوپوس: 4

دارنده مدال برنز انفرادی و گروهی یازدهمین دوره المپیاد علوم پزشکی در حیطه تفکر علمی در علوم پایه 
سال 98

منتور neurocognitive RRE در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در سال 97 و 98
عضو و رییس انجمن SCOME در سال 96

عضو اجرایی دوره دانا در سال 95
دستیار پژوهشی مرکز تحقیقات بیمارستان روزبه و انستیتو پاستور

)NIN( منتور پژوهشی انجمن تصویر برداری عصبی
)NIRA( منتور پژوهشی انجمن نوروایمونولوژی
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نگارنده 18 عنوان مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی
h-index در نمایه اسکوپوس: 4

دارنده مدال برنز انفرادی و گروهی یازدهمین دوره المپیاد علوم پزشکی در حیطه تفکر علمی در علوم پایه 
سال 98

منتور neurocognitive RRE در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در سال 97 و 98
عضو و رییس انجمن SCOME در سال 96

عضو اجرایی دوره دانا در سال 95
دستیار پژوهشی مرکز تحقیقات بیمارستان روزبه و انستیتو پاستور

)NIN( منتور پژوهشی انجمن تصویر برداری عصبی
)NIRA( منتور پژوهشی انجمن نوروایمونولوژی
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پانزدهمین المپیاد ملی دانش آموزی زیست شناسی
نگارنده 17 عنوان مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی

h-index در نمایه اسکوپوس: 3

عضو 5 دانشجوی برتر در آزمون Pre-internship دانشگاه علوم پزشکی تهران
جایزه برترین ارائه در دوازدهمین همایش سالیانه انجمن روماتولوژی ایران در سال 2018

معاون رییس امور بین الملل و عضو کمیته علمی انجمن لوپوس ایران از سال 2017
 Takayasu دستیار پژوهشی مرکز تحقیقات روماتولوژی از سال 2013 و راه اندازی رجیستری

arteritis

برترین 
پژوهشگر فارغ التحصیل مرکز: 

دکتر بهرام مهاجر

نگارنده 13عنوان مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی
مشارکت در 9 عنوان مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی

h-index در نمایه اسکوپوس: 4

)NCDRC( دستیار پژوهشی مرکز بیماری های غیر واگیر
عضو Endocrinology and Metabolism Population دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنده جایزه International Travel Award فرانسه در سال 2017
برنده جایزه برترین دانشجوی محقق در پنجمین گردهمایی سالیانه دانشجویان در مرکز علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 97
برنده جایزه برترین پژوهشگر در پنجمین جشنواره ابن سینا در سال 97

برنده جایزه پژوهشگر جوان مرکز در 24 امین مجمع ساالنه مرکز پژوهش های علمی 
دانشجویان در سال 97

 Human brain در سومین کنفرانس بین المللی Best Poster Presentation Award برنده جایزه
mapping ایران سال2012

جایزه 
پژوهشگر جوان:

علی جوینانی



پژوهشگر 
فعال مرکز: مهسا دولتشاهی

رتبه 4 کشوری کنکور سراسری 93  
نگارنده 10 عنوان مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی

h-index در نمایه اسکوپوس: 4

دارنده مدال برنز انفرادی و گروهی یازدهمین دوره المپیاد علوم پزشکی در حیطه تفکر علمی در 
علوم پایه سال 98

معاون پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در سال 98-97
دبیر طرح منتورینگ پژوهشی در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در سال 98

عضو شورای مرکزی واحد پزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در سال 98-97
عضو هیئت مدیره، مدیر اجرایی و منتور پژوهشی در انجمن تصویر برداری عصبی )NIN( در 

سال های 2018 و 2019
عضو هیئت مدیره و معاون پژوهشی انجمن نوروسایکولوژی )NPA( در سال 95 و 96

مدرس 
برتر مرکز: علی غفار رحیمی

مدرس کارگاه های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از 
تیرماه 92 تا اکنون.

مدرس حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مهر 94 
تا بهمن 96

دبیر واحد دانشکده پرستاري و مامایي مرکز پژوهش هاي علمي دانشجویان از آذر ماه 
1391 تا اسفند ماه 1392

عضو شوراي مرکزي مرکز پژوهش هاي علمي دانشجویان از آذر ماه 1391 تا اسفند ماه 
1392

عضو شوراي پژوهشي مرکز پژوهش هاي علمي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تهران از 
اردیبهشت 1392 تا کنون.

نگارنده ی دو مقاله منتشر شده در ژورنالهای معتبر
ارائه شفاهی و پوستر در هفت کنگره معتبر ملی و بین المللی
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دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
MBA مدیریت استراتژیک

MBA بازرگانی بین الملل

 Pointina بنیانگذار و مدیر ارشد مجموعه
با عرضه پنج محصول ارزشمند در کشور

کارآفرین 
برتر مرکز :

 دکتر شکوفه شریفی

• دبیرکل کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دبیر کنونی واحد پیراپزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

• مسئول طراحی برنامه مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
• سخنگوی دوره بیست و چهارم شورا ی مرکز ی کل مرکز پژوهش ها ی علمی دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشکی تهران
• قائم مقام دبیر واحد پیراپزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در سال گذشته

• معاون نوآوری انجمن علمی آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 97
NeuroTRACT معاون اجرایی مدرسه بین المللی بهاره •

• دبیر کمیته منتورینگ و مسئول اجرای منتورینگ دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
•منتور آموزشی دانشکده پیراپزشکی به مدت یک دوره )دو نیمسال آموزشی(

• منتور آموزشی برگزیده رشته علوم آزمایشگاهی در دوره دوم برنامه منتورینگ دانشکده پیراپزشکی
• مجری برنامه دانشگاه گردی دانشکده پیراپزشکی مهر 1398

• برگزیده زمینه طراحی پوستر در نخستین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• برگزیده زمینه عکاسی در نخستین جشنواره فرهنگی ، هنری و ادبی دانشگاه علوم پزشکی تهران

• مدرس کارگاه یک روزه تعهد حرفه ای در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• فعالیت در زمینه اجرای بیش از 10 جشنواره دانشجویی از جمله مجمع 24 ام و 25

دانشجوی 
فعال اجرایی در مرکز:

 جواد وادی زاده
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MPH تحصیل همزمان در دو رشته پزشکی و
نگارنده 6 عنوان مقاله پژوهشی منتشر شده در ژورنال های معتبر بین المللی

معاون بین الملل مرکز پژوهش ها در سال 98-97
ایده پرداز مجموعه رویدادهای نوروترکت و برگزاری دو  دوره مدرسه بین المللی نوروترکت با 

محوریت آموزش متدهای
پژوهشی رایج در علوم اعصاب در بهار و تابستان 98

برگزاری مدرسه زمستانه NPA با محوریت آموزش اصول نوروساینس کلینیکی در زمستان 97
از برگزارکنندگان اصلی مدرسه بین المللی طب اورژانس MIE در سال های 94 و 95

دانشجوی معاون کمکی امور خارجه شبکه علمی یوسرن )USERN( در سال 95
دبیر و موسس انجمن نوروسایکولوژی )NPA( از سال 94

مدرس تایید شده پروژه HIP: Heroic Imagination Project توسط پروفسور فیلیپ زیمباردو از 
دانشگاه استنفورد از سال 94

دانشجوی 
فعال اجرایی در مرکز:

 مهسا مایلی

دانشجوی 
فعال اجرایی در مرکز: 

مائده معصومی پور

معاون آموزشی انجمن علمی علوم آزمایشگاهی 2018-2017
2018 APR عضو فعال مرکز توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی از

دبیر و منتور در برنامه منتورینگ دانشکده پیراپزشکی 2019-2018
معاون آموزشی واحد پیراپزشکی تا آبان 97

دبیر واحد پیراپزشکی از آذر 97
برگزاری کارگاه های پژوهشی و مهارتی جمعا 171 ساعت
مدیرمسئول نشریه پیراپژوه و عضو هیئت تحریریه 98-97

ارائه پوستر در جشنواره آموزشی دانشگاه
شرکت در 12 امین کنگره بین المللی و 17 کنگره ملی ارتقای کیفیت آزمایشگاه و بالین به 

عنوان هیئت اجرایی
نماینده دانشکده پیراپزشکی در کمیته توسعه آموزش دانشگاه

عضو فعال شورای مرکزی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان 98-97
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برترین 
انجمن دوره:

انجمن علمی دانشجویان داروسازی 
ایران )ایفسا(

 )IPSF( ــی دانشــجویان داروســازی فدراســیون جهان
، در ســال 1949 درلنــدن پایــه گــذاری گردیــد.

زیــر  و  دارد  عضــو   350000 از  بیــش  امــروزه 
 ))WHOمجموعــه ی ســازمان بهداشــت جهانــی
بــا  رســمی  روابــط  دارای  همچنیــن  و  بــوده 
ــل متحــد  ــی مل ســازمان علمــی، فرهنگــی و تربیت
UNESCO(( و همــکاری نزدیــک بــا FIP )فدراســیون 

ــت. ــازی( اس ــی داروس جهان
 WHO در راســتای اهــداف IPSF هــدف اصلــی
ــا  ــا، ب ــور ه ــی در کش ــامت عموم ــترش س ، گس
باشــد   مــی  داروســازی  دانشــجویان  همــکاری 
بدیــن جهــت ، IPSF دارای 8 کمیتــه تخصصــی 
ســامت عمومــی، آمــوزش، پژوهــش، ارتقــا حرفــه 
ــط  ــانه و طراحــی، رواب ــادل دانشــجویی، رس ای، تب

ــد. ــی باش ــی م ــی و مال عموم
در جهــت همــکاری نزدیــک تــر، IPSF دارای دفاتــر 

لــوکال در برخــی دانشــگاه هــای جهــان اســت.
دفتــر کشــوری IPSF در ایــران بــا نــام ایفســا 
Iranian Pharmaceutical Students’ Association ثبــت 

ــود . ــی ش ــناخته م و ش
ایفســا در ســال 2007 در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه  ــال 2008 ب ــد و از س ــذاری ش ــه گ ــران پای ته

ــد. ــمی IPSF درآم ــت رس عضوی
 15 در  ایفســا  لــوکال  دفاتــر  حاضــر  درحــال 
دانشــکده داروســازی ایــران فعــال مــی باشــد.

ــه  ــا دربرداشــتن کمیت ــز ب ــران نی ــوکال ته ــز ل مرک
هــای ذکر شــده همــواره در راســتای اهــداف جهانی 
ســامت عمومــی و آگاهــی بخشــی قــدم برداشــته و 

فعالیــت هــای متعــددی را ترتیــب دیــده اســت.
ــت  ــه ای از فعالی ــد خاص ــه میخوانی ــه در ادام آنج
هــای برگــزار شــده توســط واحــد ایفســای تهــران 

بــه تفکیــک کمیته¬هــا در ســال گذشــته  
ــت: ــروز( اس ــه ام ــا ب )آذر 12 ت

ــور - سرپرســت  ــوکال: ســارا احمدپ اعضــای ل
ــی) ،  ــامت عموم ــهابی( س ــژده ش ــوکال م ل
فاطمــه ســادات حســینی(ارتقا حرفــه¬ای( 
، غــزال شــریفیان(تبادل دانشــجویی)یزدان 
مرادی(پژوهــش و تحقیقــات )، امیرحســین 
ــانه  ــه شیخلر(رس ــوزش)، فاطم نظری¬پور(آم
یگانــه ســنایی(روابط عمومــی)، محمــد   (
کریمــی جعفــری (مالی)پــس از برگــزاری 
ــد در  ــوکال جدی ــت ل ــاز فعالی ــات و آغ انتخاب
قــدم اول معارفــه ایفســا را بــرای ورودی¬های 
ــکاری  ــا هم ــم. ب 94،95،96 و 97 انجــام دادی
ــال  ــانه، متری ــی و رس ــط عموم ــه روای کمیت
ــرم  ــور و ف ــتند، بروش ــامل اس ــاز ش ــورد نی م
عضویــت طراحــی شــد و بــا تبلیغــات صــورت 
ــای  ــازی( کمیته¬ه ــوری – مج ــه )حض گرفت
ســامت عمومــی، آمــوزش، پژوهــش و ارتقــا 
ــزاری  ــس از برگ ــد. پ ــه¬ای عضــو گرفتن حرف
ــای  ــه و برنامه¬ه ــر کمیت ــداف ه جلســات اه
پیــش رو مشــخص شــده و از دی مــاه 97 

ــت فعالی
کمیته ها شروع شد.

کمیته سالمت عمومی

1- کمپین آگاهی بخشی آلودگی هوا
و  ســرطان  بخشــی  آگاهــی  کمپیــن    -2
آمــوزش مراقبتهــای بعــد از شــیمی¬درمانی و 

Cancer همزمــان بــا روز جهانــی
ــا  ــردگی ب ــامت روان و افس ــش س 3- همای
همــکاری دانشــکده روانشناســی دانشــگاه 

ــران ــکی ته ــوم پزش عل
ــت  ــا معاون ــکاری ب ــه هم ــد تفاهم¬نام 4- عق

ــذا و دارو غ



ــن  ــا انجم ــکاری ب ــه هم ــد تفاهم¬نام 5- عق
دانشــجویان پزشــکی ایران(ایمســا)

ــای  ــا داروه ــارزه ب ــوری مب ــروژه¬ی کش 6- پ
جعلــی و اصالــت دارو )Fight The Fakes!( بــا 

ــذا دارو  ــت غ ــکاری معاون هم

برنامه های پیش رو:

بــه  روان  ســامت  پــروژه  دوم  فــاز   -1
ــم از  ــش فیل ــا پخ ــراه ب ــازی هم ــورت مج ص

واقعــی داســتان¬های 
2- دهکــده دیابــت طــی ســه فــاز مختلــف بــا 

همــکاری شــرکت نوونوردیســک
3- پروژه مدیریت پسماند و امحای دارو

HIV 4- غربالگری کمپین آگاهی بخشی

کمیته ارتقا حرفه ای

1- پــروژه ملــی ســاخت داروهــای ترکیبــی بــر 
پایــه طــب ایرانــی

2- کمپیــن داروســاز مــن بــه مناســب روز 
داروســاز

3-پــروژه کشــوری آنایــن مشــاوره دارویــی بــه 
)PCE( بیماران 

برنامه های پیش رو:

ــا  ــابقه Pharma Advertising  ب ــزاری مس 1-برگ
همــکاری کمیتــه رســانه و طراحــی و شــرکت 
ارکیدفارمــد جهــت ارتقــا مهــارت طراحــی 
و  تبلیغــات  دانــش  توســعه  و  دانشــجویان 
ــازی ــت داروس ــت آن در صنع ــی اهمی بررس

کمیته آموزش 

1- سمینار آشنایی بافیلدهای پایان¬نامه
2- کارگاه چگونه تاثیرگذار باشیم

3- کارگاه رزومه نویسی
4- کارگاه مهارت ارائه

5- ســمینار تازههــای صنعــت کازمتیــک در 
ــان جه

ــه  ــوژی ب ــاز اول مدرســه بیوتکنول 6- برگــزاری ف
ــوژی صــورت ســمینار تازه¬هــای بیوتکنول

ــرکت  ــا ش ــوژی ب ــاز دوم بیوتکنول ــزاری ف 7-برگ
آریــوژن فارمــد بــه صــورت کارگاه¬هــای عملــی 

MTT ــزا و کشــت ســلولی، االی
 8- برگــزاری دور اول حلقــه علمــی بــا موضوعات 

فارماســیوتیکس و اقتصــاد مدیریت دارو
9- آشــنایی بــا صنعــت آرایــش بهداشــتی بــرای 

داروســازان جــوان بــا همــکاری شــرکت مــای
10- برگزاری کارگاه کار با حیوانات

Cinemeducationبــا  کارگاه   برگــزاری   -11
ــق  ــوزش از طری ــدف آم ــا ه ــکاری ایســپور ب هم

ــم  ــک فیل ــی از ی ــه واقع تجرب
طراحــی  اســتراتژی  کارگاه  برگــزاری   -12
ــوب  ــوالت مرط ــن محص ــیون¬های نوی فرموالس

ــت ــوژی پوس ــه ی بیول ــر پای ــده ب کنن

برنامه¬های پیش رو:

1- برگــزاری فــاز ســوم مدرســه بیوتکنولــوژی بــه 
ــا همــکاری  صــورت دوره¬هــای  MBA Pharma ب

دانشــکده مدیریــت  دانشــگاه تهــران
ــوژی  2- برگــزاری فــاز چهــارم مدرســه بیوتکنول

بــه صــورت اســتارتاپ ویکنــد
3-  برگــزاری کارگاه فرموالســیون قــرص بــا 
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ــارس ــا پ ــک آزم ــرکت نی ــکاری ش هم
4- برگــزاری سلســله ســمینارهای آموزشــی 
ــای  ــر مهارت¬ه ــه ب ــا تکی ــوژن ب ــین آری مدرس

آزمایشــگاهی

کمیته تحقیقات و پژوهش

RTC 1- برگزاری دوره اول
ــای  ــایی نمونه¬ه ــرای شناس ــاب ب ــف کت 2- تالی
گیاهــی و تشــخیص نمونه¬هــای تقلبــی از واقعی

ــا INPR و شــروع پروژهش¬هــای  3- همــکاری ب
نوروســاینس

4- برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــا همــکاری 
مرکــز  داروســازی  واحــد  مرکــزی  شــورای 

ــی ــای علم ــش ه پژوه

برنامه¬های پیش رو:

1-برگزاری سلسله کارگاه های بیوانفورماتیک
2-برگــزاری تورنومنــت ســیوتیکس بــا همــکاری 
شــرکت نانــودارو بــا هــدف افزایــش مهــارت ارائــه 

و ســرچ دانشــجویان

کمیته تبادل دانشجویی

ــی  ــرای معرف ــه ب ــن دو دفترچ ــه و تدوی 1- تهی
ــای  ــت ه ــا و موقعی ــکده ه ــران، دانش ــران، ته ای
پژوهشــی موجــود بــرای دانشــجویان خــارج 

ــور کش
ــتان،  ــورهای لهس ــجو از کش ــرش 8 دانش 2- پذی

ــارات ــرس، ســوئیس، فرانســه و ام قب
بازدیدهــای  و  هــا  کاس  هماهنگــی   -3
ــت،  ــاد مدیری ــای اقتص ــروه ه ــجویان در گ دانش
داروســازی  مدیریــت،  اقتصــاد  بیوتکنولــوژی، 

بالینــی و شــیمی دارویــی.
4- برگزاری سفرهای ماسال، یزد و شیراز

دبیر انجمن: مشکات ترکمانیان
سرپرست لوکال: سارا احمدپور 

کمیته سامت عمومی: مژده شهابی
کمیته ارتقا حرفه ای: فاطمه سادات حسینی

کمیته آموزش: امیرحسین نظرپور
کمیته تحقیقات: یزدان مرادی

کمیته روابط عمومی: یگانه سنایی
کمیته مدیا دیزاین: فاطمه شیخلر

کمیته مالی: محمد کریمی جعفری
مسئول لوکال تبادل دانشجویی: غزال شریفیان
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protocol by the research council of the 
university, students do the research 
under the supervision of SSRC 
instructors (senior undergraduate 
students) and faculty members.

Currently, SSRC is running RREs in 
cancer, radiology, medical education, 
and osteoporosis. Some RREs have 
shown promising results: students 
from the ophthalmology RRE 
presented four oral presentations at 
the 28th Congress of the European 
Society of Cataract and Refractive 
Surgeons in Paris, France, on Sept 4–8, 
2010. RREs thus provide the oppor-
tunity for students to learn research 
by actually doing it.
AJ, KM-M, and FA-A were directors of SSRC in 2010, 
2011, and 2012, respectively. PP is head of SSRC. BL 
is president of Tehran University of Medical Sciences.

Kamyar Mollazadeh-Moghaddam, 
*Arsia Jamali, Fatemeh Adili-Aghdam, 
Parvin Pasalar, Bagher Larijani
ajamali@student.tums.ac.ir
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University of Medical Sciences, Tehran, Iran
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4 Anon. List of reactions reported by people who 
where taking Exjade: 2474 reported reactions. 
http://www.fda-reports.com/exjade/reaction/
death/page1.html (accessed March 20, 2013).

5 Kontoghiorghes GJ, Kolnagou A, Peng CT, 
Shah SV, Aessopos A. Safety issues of iron 
chelation therapy in patients with normal 
range iron stores including thalassaemia, 
neurodegenerative, renal and infectious 
diseases. Expert Opin Drug Saf 2010; 9: 201–06.

been related to transfusional iron 
overload but included patients with 
cancer, cardio vascular disease, and 
neurological disorders, and other 
patients with normal iron stores.4

The death rate and indiscriminate 
use of deferasirox is alarming with 
regard to the safety for all patients 
involved, especially since no suffi  cient 
or eff ective safeguards seem to have 
been implemented so far to reduce 
toxicity.2,4,5 Similarly, the reporting 
in the medical literature of mortality 
and morbidity including renal, 
hepatic, and bone-marrow failures 
during treatment with deferasirox is 
absent.5 This raises major concerns 
about the role and practices of the 
pharma ceutical companies, regulatory 
authorities, physicians, and others 
involved in drug safety and the 
protection of patients’ interests. 

The toxicity and effi  cacy issues 
during the development of the generic 
chelating drugs deferiprone and 
deferoxamine were more vigorously 
discussed in the medical literature and 
were also more transparent than were  
those for deferasirox. Subsequently, 
the mortality and morbidity incidence 
was widely reported and prophylactic 
measures were taken, which resulted 
in much lower toxicity outcomes than 
those reported for deferasirox.2,4,5

I declare that I have no confl icts of interest.
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3021, Cyprus
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(Exjade®). http://www.nelm.nhs.uk/en/NeLM-
Area/News/2012---November/19/CHMP-
recommends-extension-of-therapeutic-
indications-for-deferasirox-Exjade-/ (accessed 
March 20, 2013).

2 Anon. Exjade side eff ects in real world: a study 
of 17,764 patients. http://www.ehealthme.
com/q/exjade-side-eff ects-drug-interactions 
(accessed March 20, 2013).

3 Pocock N. CHMP fi nalises review of deaths 
associated with deferasirox (Exjade®) in the US 
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Rapid research 
education for medical 
science students

The involvement of undergraduate 
students in health research is not 
only advantageous in improving 
research quality and quantity, but also 
provides the opportunity for students 
to develop skills such as critical 
evaluation, problem solving, and use of 
research fi ndings in practice.1–3 The level 
of a researcher’s skill is an important 
factor in the quality of research.4

The Students’ Scientifi c Research 
Center (SSRC) at the Tehran University 
of Medical Sciences, Iran, aims to 
train undergraduate medical science 
students in health research.5 This centre 
is supervised by a faculty member 
and run by students. A rapid research 
education (RRE) programme was 
designed to educate under graduate 
students through involving them 
in actual research projects. RREs are 
held in diff erent specialties of medical 
science and students can choose these 
pro grammes according to their interest. 
The duration of the programmes varies 
from 9 months to 18 months.

The RRE process is as follows. First, 
SSRC identifi es motivated students 
in research and categorises them 
into diff erent groups according to 
their specialty interest. Next, SSRC 
collaborates with faculty members 
of the specialised research centre 
to provide the students with some 
novel research topics. Subsequently, 
SSRC holds research training work-
shops for the students and students 
start an actual research project by 
writing a protocol. On approval of the 
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Department of Error
Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G, et al. 
Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus 
rituximab as fi rst-line treatment for patients with 
indolent and mantle-cell lymphomas: an open-
label, multicentre, randomised, phase 3 non-
inferiority trial. Lancet 2013; 381: 1203–12—In 
this Article (published online Feb 20), in table 1 
under “Prognostic groups according to FLIPI”, 
data for intermediate risk in the bendamustine 
plus rituximab (B-R) group should have been 
“57/139 (41%)”. Additionally, in the last 
sentence of the paragraph at the top of p 5 in 
the right-hand column of the Results section, 
the rate of overall response should have been 
“231 (91%) of 253” in the R-CHOP group. These 
corrections have been made to the online 
version as of April 5 and to the printed Article.

ــت، مقاله ــر لنس ــال معتب ــد، در ژورن ــی  کنی ــاهده م ــه مش ــه ای ک دو مقال
ــوم  ــگاه عل ــجویان دانش ــی دانش ــای علم ــز پژوهش ه ــاره ی مرک درب
پزشــکی تهــران )SSRC( و طــرح RRE مرکــز می باشــند کــه در صفحــات 

ــد. ــده ان ــاالت آورده ش ــن مق ــن ای ــش رو، مت پی



53

Correspondence

www.thelancet.com   Vol 369   April 7, 2007 1167

Joseph Hibbeln and colleagues1 con-
clude that weekly consumption of 
more than 340 g of seafood during 
pregnancy is benefi cial to the neuro-
development of the child and that less 
consumption might even be harmful. 
Additionally, they state that the 
benefi ts of consuming this amount 
of seafood in pregnancy outweigh 
the risks of toxic eff ects from trace 
elements. These fi ndings are likely to 
lead to women increasing their seafood 
consumption during pregnancy. It 
is therefore vital that the issue of 
listeriosis during pregnancy is discussed 
in the context of these fi ndings.

Listeriosis is usually caused by 
infection with Listeria monocytogenes. 
Pregnant women are particularly 
vulnerable and account for 35% 
of cases of listeriosis globally.2 The 
consequences of listeriosis during 
pregnancy can be devastating, with a 
mortality rate of more than 20% in the 
fetus or neonate and with long-term 
sequelae after neonatal infection.3

Listeria species can contaminate 
seafood in the natural setting or 
during processing; therefore, it is 
recommended that pregnant women 
completely avoid consumption of 
raw seafood (shellfi sh, sushi, sashimi), 
ready-to-eat smoked seafood, and 
ready-to-eat cooked peeled prawns.4,5 
Thus, it is essential that the fi ndings 
of the study by Hibbeln and colleagues 
are not seen as a “green light” for the 
consumption of all seafood during 
pregnancy. Any recommendations 
arising from their study should be 
qualifi ed with the statement that 
certain seafood must still be avoided 
in pregnancy; otherwise, there may 
be inadvertent and tragic cases of 
listeriosis in unsuspecting and well-
intentioned pregnant women. 
I declare that I have no confl ict of interest.
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training in medical research skills 
at the Students’ Scientifi c Research 
Center (SSRC). The SSRC is the fi rst 
medical student research centre in 
Iran, established in 1993 by some 
active and interested students who 
aimed to prepare an appropriate 
atmosphere for students’ research 
activities under the supervision of 
the university’s Vice Chancellor of 
Research. Its aim is not merely to do 
research projects, but to train capable 
researches, since its vision is to 
become a valid international centre 
for research training.

To achieve the above-mentioned 
goals, the centre runs research-
associated workshops, research 
projects under the supervision of 
professors, and consultations in 
research methods, statistics, and 
scientifi c writing. It not only pays 
attention to researcher training as its 
main priority, but also aims to develop 
essential skills such as communication, 
management, teamwork, creativity, 
and critical thinking.

Moreover, the centre has a fi ne 
history of presentation of research 
papers at national and inter national 
conferences, publication of research 
articles in national and international 
medical journals, collaboration with 
more than 20 national and inter-
national research centres, and organ-
isation of more than 40 re search 
com mittees in fi elds such as systematic 
review, evidence-based medicine, 
cancer, medical education, and laser 
therapy. In 2005, the centre was 
responsible for 27 workshops, 32 re-
search proposals, 17 presentations to 
national congresses, 35 international 
presentations, and fi ve published 
articles (in ISI indexed journals). The 
corresponding numbers in 2006 were 
67, 42, 23, 38, and 10. Membership 
increased from 598 to 1000 in the 
same period.
The authors have been members of SSRC.

*Behnam Shakiba, Shirin Irani, 
Hojjat Salmasian
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A jumpstart for student 
researchers in Iran
Health research training is an 
important part of medical education. 
The American Association of Medical 
Colleges recommends that medical 
students do research projects as a 
means to promote independent 
learning and to develop analytical and 
problem-solving skills.1 Some studies 
have shown that participation of 
students in medical research increases 
the quality and quantity of research 
overall.2,3

The involvement of students in 
medical research is dependent on 
national research activity. Since 
most developing countries have 
only a limited share of the world’s 
health research, opportunities for 
medical students’ involvement in 
such research are limited.4 In recent 
years, Iran has undergone substantial 
development in scientifi c and 
medical productivity,5 but medical 
education still does not emphasise 
the importance of research training 
for medical students. In Iran, the 
only mandatory research activity for 
medical students is their graduation 
dissertation, as is the case in some 
other countries.

At the Tehran University of Medical 
Sciences, students can opt to take 
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of CT. This clearly did take place in 
the UK and was the result of a three-
way collaboration between the EMI 
Company, which was Hounsfi eld’s 
employer, the British Department 
of Health and Social Security, and 
James Ambrose, a neuroradiologist at 
Atkinson Morley.3 EMI commercialised 
their CT scanner, sold it in the USA and 
elsewhere, and vigorously defended 
Hounsfi eld’s patents.4 

Intriguingly, the credit for having 
fi rst invented CT might not belong 
to either Cormack or Hounsfi eld. 
In the late 1950s, three researchers 
from Kiev—Tetel’Baum, Korenblyum, 
and Tyutin—published a series of 
papers which showed they had 
solved the theoretical problem of 
CT and implemented the results 
experimentally.5 Unfortunately their 
work was only translated from Russian 
into English in the early 1980s, by 
which time all traces of their work had 
mysteriously disappeared.
We declare that we have no confl ict of interest.
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Origins of computed 
tomography
Geoff rey Donnan and colleagues (Jan 
27, p 252)1 comment that it has taken 
far too long for MRI to be adopted 
as the appropriate tool to image the 
brain in patients with suspected acute 
stroke. Although we agree that MRI 
has now overtaken CT as the preferred 
investigational technique, we take 
issue with their statement “For 
example, although CT was invented in 
the UK, it was developed overseas.”

First, CT was not invented in the 
UK. The Nobel Prize in Physiology 
or Medicine was jointly awarded in 
1979 for the development of CT to the 
South African physicist Allan Cormack 
and the English engineer Godfrey 
Hounsfi eld. Cormack’s pioneering 
research was done at Groote Schuur 
Hospital and the University of Cape 
Town in 1956–57 and fi rst published 
in 1963.2 Hounsfi eld began his work 
on a head scanner in the late 1960s, 
with the fi rst clinical trial being done 
at the Atkinson Morley Hospital 
in London in 1971. Aside from his 
patents, Hounsfi eld’s fi rst journal 
article appeared 2 years later.

The second inaccuracy in the 
statement by Donnan and colleagues 
concerns the commercial development 
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implants, and risk of 
cancer

In their Comment (Feb 17, p 542),1 
Ian Learmonth and Patrick Case raise 
concerns about the long-term safety 
of orthopaedic implants, which release 
metallic debris in human tissues over 
time and might have a role in tumour 
development.

Learmonth and Case write that 
previous epidemiological studies have 
not identifi ed any overall long-term 
risks of cancer among individuals who 
had received orthopaedic implants 
(eg, knee or total hip replacement). 
However, in a Danish population-
based cohort study of 22 997 osteo-
arthritis patients who had had hip 
replacement, as well as in a cohort of 
4771 osteoarthritis patients with knee 
replacement, a signifi cantly increased 
risk of melanoma was found.2,3

Notably, allergic sensitisation to 
metals in individuals who receive 
metal-on-metal hip replacement 
might be associated with failure of the 
prosthetic joint.4
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