ﺧﯿﺮﯾﻦ ﮔﺎم در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﺧﯿﺮﯾﻦ ﮔﺎم در راه ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋ ﻠﻮم ﭘﺰ ﺷﮑ ﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺬا ﺷﺘﻨﺪ....
ﺑﮫ ﮔزارش رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ داﻧﺷـﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺑرﯾز ،درﺟﻠﺳﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺣﺿور ﺧﯾر ﺑزرﮔوار ﺣﺎج آﻗﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘور و ﻧﯾز ﺷﮭردار و اﻋﺿﺎی ﺷورای ﺷﮭر ﺑﻧدرﺷرف ﺧﺎﻧﮫ درﻣﺣل
ﺣوزه رﯾﺎﺳت داﻧﺷـﮕﺎه و ﻧﯾز دﮐﺗر طﺎھراﻗـدم ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت داﻧﺷـﮕﺎه و دﮐﺗر ﺗﺑرﯾزی ﻣﻌﺎون ﺑﮭـداﺷت و دﮐﺗر اﻟﮭوری ﭘور رﺋﯾس داﻧﺷـﮑده ﺑﮭداﺷت ﺑرﮔزار ﺷد ،ﺑر ﻟزوم ﻣﺷﺎرﮐت
ﺧﯾرﯾن در ﺑﺧش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و آﻣوزش داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺑرﯾز ﺗﺎﮐﯾد ﮔردﯾد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﻓوق اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ در راﺳـﺗﺎی ﻧﯾل ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﺣوﻟﮫ ﺑﮫ داﻧﺷـﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷـﮑﯽ ﺗﺑرﯾز ﺑﻌﻧوان ﻣﻧطﻘﮫ دوآﻣﺎﯾش ﺳـرزﻣﯾﻧﯽ وزارت ﺑﮭـداﺷت ﺑرﮔزار ﺷـد ،دﮐﺗر طﺎھر اﻗـدم
اظﮭﺎرداﺷت :ﺗﻼش در اﺣﯾﺎی درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ ﻣﺻـداق آﯾﮫ ﺷـرﯾﻔﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾـد ھرﮐس درﺧﺗﯽ را زﻧـده ﮐﻧـد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را زﻧـده اﺳت ﺑوده و اﯾن ﻣﮭم ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﺎر ﺟﻣﻌﯽ و ھﻣت
ﮔروھﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﻧظران دراﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭره ﺟﺳت.
وی ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام در ﺟﮭت اﺣﯾﺎی درﯾﺎﭼﮫ و ﮐﺎﺳﺗن از ﺧطرات زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ اﯾن ﺑﺣران را ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺻﺎﻟﺣﺎت و ﺑﺎﻗﯾﺎت ﯾﺎد ﮐرد.
وی ھـدف از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ را ھﻣﮑـﺎری ﺧﯾرﯾن ﺑـﺎ داﻧﺷـﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷـﮑﯽ ﺗﺑرﯾز ﺟﮭت اﺣـداث و راه اﻧـدازی ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘـﺎت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ ﻋﻧوان
ﮐرد.
دراداﻣﮫ دﮐﺗر اﻟﮭوردی ﭘور ﻧﯾز از ﻣﻧﺣﺻـر ﺑﻔرد ﺑودن اﯾن ﻣرﮐز درﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯾـﺎﻧﮫ ﺧﺑرداده و ﺗﺻـرﯾﺢ ﮐرد :اﯾﺟـﺎد اﯾن ﻣرﮐز ﯾـﮏ ﻣـﺎﻣورﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑـﺎ ﺣﻣـﺎﯾت ﻣﻌﺎون
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت وﻓﻧﺎوری وزارت و ﻧﯾز ﻣﻌﺎون آﻣوزﺷﯽ وزارت ﺑﮭداﺷت درﺣﺎل ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷدن اﺳت .
دﮐﺗر ﺗﺑرﯾزی ﻣﻌﺎون ﺑﮭداﺷت داﻧﺷـﮕﺎه ﻧﯾز ﺿـﻣن ﺗﻘدﯾر از ورود ﺧﯾرﯾن در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺑﻌﻧوان ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ آﯾﻧدﮔﺎن و ﮐل ﻣردم دﻧﯾﺎ از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻋﻠﻣﯽ آن ﺑﮭره ﻣﻧد ﺧواھﻧدﺷد ،ﺧﺎطر
ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت :ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻣروز ﺗﺿﻣﯾن ﺳﻼﻣت آﯾﻧدﮔﺎن اﺳت و ﻗطﻌﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﮔﺎم ﺑزرﮔﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧطﻘﮫ و ﮐﺷور ﺧواھد ﺑود.
آﻗﺎی ﺳـﻠﯾﻣﺎن ﭘور ﻧﯾﮑوﮐﺎر ﻋرﺻﮫ ﺳـﻼﻣت ﻧﯾز طﯽ ﺳـﺧﻧﺎﻧﯽ ﺿـﻣن ﺗﺷـﮑر از اﯾن اﯾده و ﻓﮑر اﻧﺳﺎن ھﺎی واﻻ در ﺟﮭت ارﺗﻘﺎی ﺳـﻼﻣت آﯾﻧدﮔﺎن وﭘﯾﺷـﮕﯾری از آﺳـﯾب ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و
ﺗوﺟﮫ داﻧﺷـﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷـﮑﯽ ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺳـﻼﻣﺗﯽ ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ  ،ﮔﻔت :اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣوﺟب ﺧوﺷـﺣﺎﻟﯽ ﺑﻧـده ﺷـد و ﻓﮭﻣﯾـدم ﺣﺎﺻل زﻧدﮔﯽ ام ﺻـرف ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ و
ﻣردم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرﺧﯾر وﺟود دارد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل آن را ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
وی ﺑر ﻟزوم ﺗروﯾﺞ اﯾن اﻓﮑﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﺑﯾن ﻋﻣوم در راﺳﺗﺎی ارﺗﻘﺎی ﻣﯾزان ﻣﺷﺎرﮐت ﺧﯾرﯾن دراﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺷد.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت درﺟﻠﺳﮫ ﺷـﮭردار و رﺋﯾس ﺷورای اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﮭر ﺷـرف ﺧـﺎﻧﮫ ﻧﯾز طﯽ ﺳـﺧﻧﺎﻧﯽ از آﻣـﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣـل اﯾن ﻧﮭﺎد ھﺎ ﺑرای ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺷـﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷـﮑﯽ ﺗﺑرﯾز و ﻧﯾز ﺟﻠب
ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﺎﯾرﺧﯾرﯾن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺧﺑر دادﻧد .
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