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در زندگی لحظات حساس، موقعیت ها و پیشامدهای ناگوار وجود دارد. چگونگی تأثیأیأ                  

این گونه رویدادها ب  روی کودکان و نوجوانان و نحوه ب خورد با آنها از نقطه نظ  سالمت            

روان بسیار اهمیت دارد. خانواده، مدرسه و جامعه سه عامل مهم در ب وز یا پیأشأگأیأ ی                   

سهم ما در مدرسه واقعاً چقدر است؟ مشکالت روانی محسوب می شوند، حال باید ببینیم 

 و از کجا باید آغاز کنیم؟

سالگی در مدرسه  81تا  7سالگی شکل می گی د وآنها از  81شخصیت یک ف د تا قبل از  

در اختیار ما  ق ار دارند از این رو مهم است که معلمین و م بیان که با دانش آموزان س  و                      

 کار دارند، بدانند که چگونه رفتار کنند.

نسل آینده ب ای سالمت روان خود، نیازهایی عاطفی از قبیل: محبت، امنأیأت، احسأاس                  

ارزش، تعلق به گ وه، اب از خود، پیش فت و پذی فتگی دارند. عدم ارضأای ایأن نأیأازهأا                       

میتواند به اختالالتی از قبیل افس دگی، خستگی، پ یشانی و ... در دانش آموزان مأنأ أ                     

شود و نسل آینده را در ان ام فعالیت های آموزشی و پ ورشی، کم کار و ضعیأ  سأازد                     

آنگاه بنده و شما به عنوان معلم و آموزگار این سؤال ب ایمان مط ح می شود که چ ا فأالن            

 دانش آموز با داشتن این هوش و استعداد در کارهای خود موفق نیست؟

 ما معلمین در قبال سالمت روان دانش آموزان خود مسئولیم و باید پاسخگو باشیم.

 محمدصادق جعفریان 

 معاون آموزشی دبی ستان )دوره دوم( 
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ای ات ناکافی داروهای ضد افس دگی باعث شده که بیماران و پزشکأان            

به دنبال روشهای مکمل درمان باشند و یکی از این روشها، استفاده از              

در پژوهشأی، بأا بأ رسأی          6182مکملهای تغذیه ای است. در  سال  

مقاله معتب  و مأ تأبأر در ایأن              01مقاله چاپ شده،      0111بیش از   

 زمینه انتخاب و مورد تحلیل ق ار گ فت. نتایج را بخوانید:

، فأوالت ب  درمان افس دگی دارند عبارتند از:          تایی  مثبت مکملهایی که   

یکی از ت کیبات اسید آمینه متأیأونأیأن بأه نأام                ویتامین دی،   ،  3اُمگا

SAMe     ًاما درمورد ای بخشی ویتامیأن ،، روی و             ک اتینو احتماال .

 ت یپتوفان هنوز تحقیقات بیشت ی الزم است. 

البته درمورد مکملها، همیشه این نگ انی وجود دارد که منافع ت أاری          

تولیدکنندگان که در بسیاری موارد تامین مالی پژوهشهای م تبأر را            

به عهده می گی ند ب  نتایج مطالعات تایی گذار باشد اما در این مقالأه،               

 به معتب  بودن روش تحقیق، دقت کافی صورت گ فته است. 

  69بهار و تابستان   -سال هشتم   -پیک سالمت کارکنان  2
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آخرین نتایج تحقیقات در مورد اثر  -1

 مکملهای غذایی بر درمان افسردگی
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معمواًل گیاهخواران در توضیح علت رژیم غذایی خود به سالمت بیشتأ             

 گیاه خواری در مقایسه با گوشت خواری

 اشاره مأی کنند ولی آیا حذف گوشأت از  

 رژیم غذایی باعث طول عم  میشود؟

 محققان دانشگاه آکسفورد به دنبال پاسخ

 این پ سش بودند:

ب یتانیایی مورد ب رسی ق ار گ فتند. این اف اد ب  اساس        21،111بیش از   

)بأیأش از      گوشتخواران روتین   سبک زندگی به چند دسته تقسیم شدند:         

)کأه گأوشأت قأ مأز           ماهی خأواران      -کم گوشتخواران   -بار در هفته(   0

نوع م گ م تأبأر بأا       81. سپس خط      گیاهخوارانمص ف نمی کنند( و      

 سالمت را در آنها مقایسه ک دند. 

در آمار کلی م گ و می  هیچ تفاوت واضحی میان هیچکدام از گ وههأای              

در مجموع کمترین آمار مرگ و میر مربوط به افراد گروه           ولی    گانه نبود 0

همچنین در ب خی علل م گ و میأ  تأفأاوتأهأایأی          . کم گوشتخوار بود  

)بأیأشأتأ  در مأاهأی            ع وقی  -مشکالت قلبی مشاهده شد: م گ در ای        

)کمأتأ  در      بیماریهای ریوی   )کمت  در ماهی خواران( و        س طان  خواران(،   

 کم گوشتخواران(.
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 آیا گیاهخواران دیرتر می میرند؟ -2
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بعید است تاکنون اف اد مبتال به سندرم روده تح یأک پأذیأ  را نأدیأده                    

باشید  اف ادی که مک رًا دچار دل درد و سوء هاضمه می شوند ولی علت              

عضوی مشخصی ب ای مشکلشان یافت نمی شود. در سوئأد از افأ اد        

را کم کنند. کأاهأش     لوبیا    وسیب، آرد گندم    مبتال خواسته شد که مص ف      

 مص ف ک بوهیدرات های دی هضم نتایج خوبی به دنبال داشت. 

اگ چه ک بوهیدراتها بخش عمده ای از کال ی دریافتی روزانه را تشکأیأل             

وجود دارد  مثالً بأ نأج      جایگزین  می دهند اما نگ ان نباشید زی ا همیشه        

که سهل الهضم ت  است را ب ای نان استفاده کنید و در خوراک به جای               

 گل کلم، هویج ب یزید یا عدس را جایگزین لوبیا کنید...  
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 خواب؛ کلید درمان دردهای مزمن –3

 یک پیشنهاد برای تسکین عالیم روده تحریک پذیر -4

دردهای مزمن و بی خوابی ارتباط تنگاتنگی دارنأد.         

من به دلیل درد نمی تأوانأم   ” بخصوص این باور که   

ه دو مشکل درد و بی خوابی را تشأدیأد         “  بخوابم

می کند. در تحقیقی، وقتی در گ وهی از چنین اف اد 

ان ام شد و کیفیت خواب بأهأبأود         رفتاری )غی دارویی(     -شناختیدرمان  

یافت، درد هم به طور مشخصی کاهش یافت... به نظ  می سد پیدا ک دن                

 راهکاری ب ای خواب بهت ، مفیدت  از  جست وی مسکّن قویت  باشد!
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نتایج مطالعه ای که در م له طب داخلی به چاپ رسیده، اهمأیأت آمأوزش                  

 عالیم هشدار ایست قلبی و لزوم م اجعه فوری را نشان می دهد  

ساله دچار ایست قلبی را مورد بأ رسأی قأ ار         30-20ف د  101پ ونده

هفته قأبأل از ایسأت           0دادند  مشخص شد که نیمی از بیماران در طی          

ساعت قبل از آن، حداقل یکی از عالیم هشدار را          60% آنان در     01قلبی و   

ت  به ک ده بودند در حالیکه فقر یک پن م ایأن افأ اد بأه اورژانأس                    

م اجعه داشتند. درصد زنده ماندن بیمارانی که عالیم هشأدار را جأدی                

%  رسیأد.     2% بود درحالیکه این رقم در سای ین فقر به           36گ فته بودند   

شده امأا    درد قفسه سینه    بیشت  دچار     م دانهمچنین مشخص شد که     

 را ت  به می کنند. تنگی نفس اغلب  زنان

 به روز شدن توصیه های ماموگرافی برای زنان –5

 تفاوت عالیم هشدار ایست قلبی در زنان و مردان –6

 آخ ین توصیه های غ بالگ ی س طان سینه زنان از این ق ار است:

ماموگ افی  ه  دو سال یکبارباید سال  70الی  01زنان در محدوده سنین 

سال  غ بالگ ی  70یا مسن ت  از  01ان ام دهند.  درمورد زنان جوانت  از 

عمومی توصیه نمی شود و فقر با درخواست بیمار ان أام مأی شأود.                 

البته زنانی که بدلیل سابقه خانوادگی مثبت یا... جزو اف اد در مأعأ                   

 خط  محسوب می شوند ب نامه غ بالگ ی متفاوتی خواهند داشت.  
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استخوانهای س  و صورت حف اتی دارند که توسر یک الیأه مأخأاط                

مف وش شده و خالی هستند یعنی درواقع هوا در آنها وجود دارد. شایأد               

وجود حف ه در استخوان بی معنی به نظ  ب سد اما در واقأع هأمأیأن                    

حأأفأأ ات بأأاعأأث مأأی شأأود کأأه            

استخوانهای جم مه ی ما سبک ت       

شوند و س  بیأش از حأد روی تأن               

سنگینی نکند! البته سینوسها فأوایأد        

دیگ ی مثل ض به گی  جأمأ أمأه و           

 ای اد رزونانس در صدا هم دارند.

همه سینوس ها توسر م اری کوچکی به بینی راه دارند تا ت شأحأات              

م  ای سینوس به بینی بسأتأه        مخاطی آنها به بینی تخلیه شود. اگ          

تأولأیأد    ، و یأا        مژک های سلولهای مخاطی درست کار نکنند      ، یا   شود

... ه کدام از این سه عامل بأاعأث اخأتأالل در                   مخاط افزایش پیدا کند   

 ج یان هوای سینوس ها شده و سینوزیت به وجود می آید.

 ما را مستعد سینوزیت می کند؟چه عواملی 
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 امان از سینوزیت -1
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زکام که مخأأاط بأأیأأنأأی        زکامی که درمان مناسب نشده است     *   : در 

احتقان پیدا می کند، محل ورود هوا از بینی به سینوس بسته می شود و               

زمینه ب ای رشد عفونتها ف اهم می شود. درمواقع زکام، با اسأتأنأشأا                   

 س م نمکی و مص ف داروهای مناسب از سینوزیت پیشگی ی کنید.  

فضای گ م و راکد در محأیأر          -خشکی هوا   -: س ما  عوامل محیطی *  

 تغیی ات شدید آب و هوایی و... -سیگار-آلودگی هوا -دربسته

زا در اف ادحساس.آلرژی*   : گ د وغبار و تمام مواد حساسیت 

د پأأس          عفونت دندان *   هستأأنأأ دانهای فک باال م اور سینوس  : دن

 عفونتها و حتی گاهی آمالگام پ ک دگی دندان می تواند یک عامل باشد.

: انح اف تیغه و پولیپ بینی،       ناهنجاریهای آناتومیک و بیماریها   *  

تنگی م  ای سینوس، بیماری فیب وز کیستی، صدمات استخوان درایأ            

 حواد، و ه نوع ضع  ایمنی بدن ازجمله این مواردند.  

درد صورت، چشم     -گ فتگی بینی و ت شحات سبز    سینوزیت؟    عالیم

س فه شبانه. عالیم اغلب بعداز چندروز س ماخوردگی       -س درد  -یا دندان 

 به وجود می آید و گاهی هم اه با تب، بوی بد دهان و گلودرد است.

 -بأخأور     -درمان مناسب س مأأاخأأوردگأأی  کنیم؟    پیشگیریچطور  

 پ هیز از دخانیات و تغیی  ناگهانی دمای هوای تنفسی.  -مایعات ف اوان
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همکاران پیش کسوت احتماالً زمانی را به یاد می آورند که شپش مأهأمأان      

بسیاری از خانه ها بود و حتی در ب خی مناطق دانش آموزان به دو دستأه         

شپش دار و بی شپش تقسیم شده و در یک سمت کالس می نشستند! اما                

با بهت  شدن بهداشت عمومی، مهمان ناخوانده به تدریج  از خانه ها خارج              

شد و به نظ  می رسید که نسل آینده مالقاتی با ایأن مأوجأود مأزاحأم                

نخواهد داشت...  اما زهی خیال باطل که ردپای آن حتی در م فأه تأ یأن                     

نقاط پایتخت هم مشاهده می شود. درمورد علت ایأن پأدیأده تأوافأق                     

همگانی نیست. بهت  است بدانید که شپش انسان نمیتواند بأدن حأیأوان                

خانگی مثل سگ را میزبان خود ق ار دهد اما عکس آن را نأمأی تأوان بأا                     

 قطعیت رد ک د  یعنی شپش سگ می تواند از خون انسان تغذیه کند.

الزم    شپش ها هم هم اه با اف اد مبتال به مدرسه می آیأنأد!             از آن ایی که    

نه    و   بدن    ،  سراست اطالعاتمان را به روز رسانی کنیم  شپش سه نوع            عا

دارد اما دانش آموزان اغلب به شپش س  دچار می شوند پس ادامه مقالأه               

 خواهد بود: شپش س فقر درمورد 

شپش س  به اندازه یک دانه کن د است و با رنگ اغلب شفاف خأود بأه                   

سختی دیده می شود. نمی تواند پ واز کند،  خونخوار و ب ای ادامه حیات               

وابسته به میزبان است. طول عم  او بیشت  از سه ماه نیست اما در همیأن                 

هفته به الرو و فأقأر       8تخم  بگذارد که ظ ف        311عم  کوتاه می تواند تا      
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 آشنایی دوباره با شپش! –2
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 هفته به شپش بالغ تبدیل می شوند. 6در ع   

سأالأیأانأه        غأ بأالأگأ ی    :  در مدرسه انجام شود     بایدکارهایی که   *  

، مهم ت ین اقدام است. ب ای معاینه به دنبال دیأدن           دبستانبخصوص در   

شپش نباشید و تخم ها را جست أو        

کنید که اغلب در ناحأیأه گأ دن یأا             

اط اف گوش و نزدیک محل اتصأال        

مو به پوست دیأده مأی شأونأد و              

ب خالف شوره س  به آسانی از مأو          

جدا نمی شوند. به دانش آموزانی که    

را    آموزش مأداوم هستند توجه بیشت ی کنید. اما  خارش سر   م تب دچار   

کاله،  هم ف اموش نکنید  به همه  بیاموزید که از وسایل شخصی دیگ ان )        

 ( استفاده نکنند و به دیگ ان هم ق   ندهند.شانه، شال، حوله و...

: اگ  دانش آموز مبتال بأأه    انجام داد نبایدکارهایی که در مدرسه *  

شپش کش  شد، پیشگی ی از شیوع مشکل و ابتالی سای  دانش آموزان            

دانش آموز مبتال را به دیگ ان مع فأی و یأا         اهمیت زیادی دارد اما ه گز      

، به جای این کار آموزش را بیشت  کنید.  شپش حش ه ای       س زنش نکنید 

از تدارک بی بال است و فقر درصورت تماس نزدیک منتقل می شود پس 

فعالیتهایی که س های دو نف  در تماس مستقیم با هم ق ار می گأیأ نأد                 

 )خواندن یک کتاب مشت ک، ورزش کُشتی و...( خودداری کنید.   
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: یی که درمورد دانش آموزان مبتال بایدد اندجدام داد             پیگیری ها *  

ید    تشخیص قطعی با پزشک است پس خانواده را      و به پزشک ارجاع ده

مطمئن شوید که اهمیت پیگی ی این موضوع را متوجه شده اند. کألأیأه                

اعضای خانواده ف د مبتال باید مأورد       

معاینه ق ار گ فته و درصأورت لأزوم          

درمان شوند. یأک بأار اسأتأفأاده از               

اگ  هم اه با رعأایأت       -داروی مناسب   

توصیه های دیگ  پزشک )بهأداشأت،        

شانه دندانه ریز، کوتاه کأ دن مأوهأا           

شپش ها را از بین می ب د اما تخم شپش به داروهأا مأقأاوم       -و...(  باشد      

است ب ای همین درمان دارویی یک هفته دیگ  تک ار می شود تأا تأخأم                 

در طی این یک هفته از حضور دانش آموز        بازنشده ای باقی نمانده باشد.       

. توجه کنید تخم های خالی و حتی خارش تأا             در مدرسه جلوگی ی کنید   

مدتها ممکن است روی س  باقی بماند پس مشاهده خارش یأا چأیأزی                 

شبیه تخم روی موها بعداز درمان کامل نباید مانع حضور دانش آموز در              

 مدرسه و یا توصیه به تک ار درمان شود.  

ز      کارهایی که انجام آن در مدرسه بی فایده است        *   : شپش خأأارج ا

 مدارس بی فایده است.سم پاشی بدن میزبان زندگی نمی کند پس 
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به ابتکار معاونت آموزشی م تمع، ب ای سال تحصیلی پیش رو، مأیأان              

گانه معّلم، تفاهم نامه ای امضا شد. عأالوه بأ                0واحدپزشکی و مقاطع    

د کأه بأا سأالمأت          -0ال  و   -0د،  -3ال ،  -3موارد مط ح شده در مواد      

هم نامه به طور کامأأل      ج  -4و  ج  -3کارکنان م تبر است، مواد      این تفا

 :به چند بند از تفاهم نامه توجه کنیدبه سالمت کارکنان اختصاص دارد. 

 

 کلیات -الف

و در    روز کاری در هفته     0واحدپزشکی متعهد می شود ک  در ایام سال تحصیلی               -یک

 4روز کاری در هفت  با حضور پزشک در مجتمع، ب  دانش آموزان هر                    3تعطیالت تابتتان   

 مقطع و کلی  ی کارکنان مجتمع، خدمات پزشکی ارائ  دهد.  

با توج  ب  روزهای مرخصی استحقالی یا استعالجی مجاز برای پزشک یا پزشکان                -1تبصره  
 واحدپزشکی، ممکن است در برخی هفت  ها، روزهای کاری واحدپزشکی کاهش یابد.

 درموالع عدم حضور پزشک در مدرس  ب  فهرست پزشکان آنکال مراجع  شود  -0تبصره 

 سالمت کارکنان -ج

 -0دسترسی کارکنان به صفحه سالمت شخصی و پرونده ی پزشکی  -1واحدپزشکی متعهد به 

ویزیت رایگان مصدومین و  -5پیک سالمت  -0کارگاه آموزشی تابستانه  -0معاینات غربالگری 

 بیماران / با شرایط زیر است:

 تعهدات واحدپزشکی  -3ماده 

 گانه معلّم4تفاهم نامه ای با مقاطع  -1
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: برای کلی  ی کارکنان مجتمع در نتی  نام کاربری و کلم  ع ور               صفح  سالمت شخصی    -یک

تعریف خواهد شد. اکانت تعریف شده ب  صورت همزمان خدمات واحدپزشکی و واحدمشاوره را                 

در بر می گیرد و در تمام مدت حضور همکار در مجتمع معت ر و لابل دسترسی خواهد بود.                        

سال ، امکان ث ت پرونده پزشکی در نتی  فراه  میشود.           4همچنین در بدو ورود و بعداز هر دوره         

 .پرونده های ث ت شده ی ل ل ه  برای کارکنان لابل مشاهده است

انجام این تعهد متتلزم ارائ  فایل اکتل کارکنان جدید از طرف مقطع است                      –  1تبصره
 یک(-ج-4)ماده

پرونده پزشکی کارکنان جزو اسرار پزشکی ط ق  بندی می شود لذا دسترسی سایر                 -0تبصره
کارکنان حتی مدیر مقطع ب  مندرجات پرونده پزشکی میتّر نیتت )مگر در موالع خاص ک                   

 ط ق ضوابط لانونی باشد(.

سال ، معاینات    4: برای کلی  ی کارکنان، در بدو ورود و بعداز هر دوره                معاینات غربالگری   -دو

لندخون( انجام و نتایج اطالع رسانی می شود. نتایج معاینات              -فشارخون  -وزن  -غربالگری )لد 

 ل ل ه  برای کارکنان لابل مشاهده است.

)همزمان با    تابستانواحدپزشکی در      آموزش حضوری :  کارگاه آموزشی کارکنان     -سه

آموزش ضمن خدمت( اجرا میشود. عنوان و محتوای برنام ، پس از بررسی پیشنهادها، خألهای                 

 موجود و تقاضای همکاران تعیین خواهد شد.

ممکن است در برخی برنام  ها صرفًا طیف خاصی از همکاران، گروه مخاطب برنام                  -1تبصره  
 آموزشی تابتتان  باشند اما شرکت در برنام  برای کلی  همکاران )تا سقف تعیینی ( آزاد است.

تعیین زمان اجرا و همچنین اختیاری یا اج اری بودن آن، ب  عهده معاونت آموزشی                -0تبصره  
 مجتمع است.  

 .در برنام  های اختیاری، اگر تعداد ث ت نام ب  حدنصاب نرسد برنام   لغو میشود -0تبصره 

تدوین و ل ل از انتشار ب  تایید مدیر مجتمع )یا معاون             دوفصلنامه: در لالب    پیک سالمت   -چهار

 آموزشی( خواهد رسید. 

 پیک  فقط برای مشترکین )یا ب  تعداد درخواستی مقطع( منتشر و توزیع خواهد شد -تبصره 
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: هم  ی کارکنان مجتمع درصورت مصدومیت یا بیماری از امکان ویزیت               ویزیت رایگان   -پنج

ود. رایگان  پزشکی در مدرس  با شرایط ذیل برخوردار خواهند ب

 ویزیت صرفاً در اتاق واحدپزشکی و بعداز هماهنگی با منشی انجام می شود. -1تبصره 

ارائ  مشخصات ب  واحدپزشکی )برای ساخت اکانت( و تکمیل پرونده پزشکی ضروری     -0تبصره
است و فقط همکارانی ک  دارای پرونده پزشکی باشند از امکان ویزیت برخوردار خواهند بود.                  

 این لانون از اول آبان اجرایی می شود 

 عمل نخواهد شد. 2و  8در شرایط حاد و اورژانتی ب  ت صره  -0تبصره

واحدپزشکی موظف ب  تامین دارو یا تجهیزات پزشکی برای کارکنان نیتت. اما                  -0تبصره 
 درصورت استفاده از این موارد ب  صالحدید پزشکان، هزین  ای ب  پرسنل تحمیل نخواهد شد.

 

 کلیات -الف

مقطع و واحد     رابطدر ابتدای سال تحصیلی، یک نفر از کادر )توسط مدیر( ب  عنوان                    -یک

 پزشکی تعیین می شود. کلی  هماهنگی ها بین واحدپزشکی و مقطع ب  عهده  رابط خواهد بود.

الزم است رابط از همکاران تمام ولت و در دسترس انتخاب شود )دبیران ب  دلیل                    -1تبصره  
 ساعات موظف تدریس در کالس در دسترس محتوب نمی شوند(. 

متوولیت پیگیری و انجام کلی  تعهدات مقطع ب  واحدپزشکی و بالعکس ب  عهده                 -0تبصره  
 رابط خواهد بود. لذا رابط باید از لدرت اجرایی و اختیار کافی برخوردار باشد.

 حتن معاشرت، یکی از شروط الزم رابط است. -0تبصره 

، در اولین   3-2-8درصورت منقضی شدن هریک از شرایط س  گان  ت صره های                -0تبصره  
 فرصت رابط جدیدی تعیین خواهد شد.

 سالمت کارکنان -ج

پیگیری ثبت پرونده پزشکی و انجام  -0اطالع رسانی نام و مشخصات کارکنان  -1مقطع متعهد به 

 همکاری در برنامه های آموزشی/ با شرایط زیر است: -0معاینات اولیه 

 تعهدات مقطع  -4ماده 



 

 

 84 69بهار و تابستان   -سال هشتم   -پیک سالمت کارکنان  

 

ّم
معل

ع 
م

جت
م
ت در 

م
ال

س
 

فهرست کارکنان تا اول تیر و          نسخه اولیه   اطالع رسانی نام و مشخصات کارکنان:         -یک

 فایل اکسل در هفت   اول مهرماه ب  واحدپزشکی تحویل داده می شود.                 نسخه نهایی 

  حاوی مشخصات کامل کارکنان جدید نیز تا پایان هفت  اول مهرماه ارسال خواهد شد.

نام   -مشخصات منط ق بر فایل ورودی نتی  تهی  و شامل: نام                 excelفایل    –  1تبصره
مقطع و    -تلفن همراه   -تلفن منزل   -گروه خون   -تاریخ تولد )روز/ماه/سال(    -جنتیت  -خانوادگی

 تلفن همراه یکی از نزدیکان است.

درموارد تغییرات بین سال )خروج همکار یا اضاف  شدن همکار جدید(، ظرف                    -0تبصره  
( 8حداکثر یک هفت  ب  واحدپزشکی اطالع رسانی و مشخصات کامل همکار جدید )ط ق ت صره             

 ارسال می شود.  

درمورد نتی ،    جدید: ب  کلی  همکاران     پیگیری ث ت پرونده پزشکی و انجام معاینات اولی           -دو

پایان لزوم ث ت پرونده پزشکی و مراجع  ب  واحدپزشکی برای انجام معاینات اولی  تا حداکثر                    

تی  توزیع می شود. پیگیریهای الزم تا                مهرماه اطالع رسانی شده و دفترچ  راهنمای ن

 حصول نتیج  کامل بر عهده مقطع است.

عالوه بر همکاران جدید، همکارانی ک  از ث ت پرونده پزشکی یا معاین  اولی  ایشان                  –  1تبصره
 سال گذشت  است نیز الزم است مجدداً برای انجام آن الدام کنند. 4بیش از 

پیگیری، متتلزم دریافت فهرست افراد ملزم ب  ث ت پرونده یا معاین  از سوی                    -0تبصره  
 واحدپزشکی است.

: مقطع درخصوص کارگاههای تابتتان  واحدپزشکی         همکاری در برنام  های آموزشی         -سه

همکاری و اطالع رسانی الزم را انجام داده و فهرست افراد متقاضی شرکت در برنام  را در اولین                    

 فرصت ب  واحدپزشکی ارسال می نماید.

 تصمی  نهایی درمورد اج اری یا اختیاری کردن، با معاونت آموزشی مجتمع است. –تبصره   

............................................................................................................ 

متن کامل تفاهم نامه به زودی در سایت واحدپزشکی بارگزاری خواهد                
 شد.
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 شوخی با مطالب پیک

 80الی  1صفحات  -آشنایی دوباره با شپش 

در طی درمان از حضور دانمش آمموز در             

... و گرن  ممممکمن           مدرس  جلوگیری کنید  

 است با چنین صحن  ای روبرو شوید! 

خواب؛ کلید درمان دردهای    

 4صفح   -مزمن 

ب  نظر میرسد پیدا کمردن       

راهکاری برای خواب بهتمر،     

مفیدتر از  جتمتمجموی          

..       متکّن لمویمتمر بماشمد          .

امیدواریم  پمزشمکمان       

مقال  مربوط ب  این تحقیمق      

را نخوانند وگرن  چمنمیمن        

 موردی دور از انتظار نیتت!

سه وعدده ودباد در 

شددندداندده روز تددجددب ددز 

میکنم تا وقتد  درد  

 کامالً وبد بشه 
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