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پزشکی

اّتقواهلل
و کونوا
لنا زینًا و
التکونوا
علینا شینًا

طب سنتی بستری برای ارتباط با صنعت و جامعه

مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت :طب
سنتی بستر مناسبی برای ارتباط با صنعت و جامعه است
ومیتواندمحملخوبیبرایحرکتبهسمتدانشگاههای
نسل سوم و چهارم باشد.
دکتر نفیسه حسینی یکتا در نشست علمی كنگره

وداع با شهیدان گمنام
در حرم رضوی

در حرم

تقواى الهى پيشه
كنيد و مايه زينت
ما باشيد  ،نه مايه
سرشكستگى ما .

بینالمللی اقتصاد ،اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت
به موضوع «وضعیت طبهای سنتی و مکمل در جهان،
مــزایــای طــب سنتی ایــرانــی و وضعیت طــب سنتی در
ایـران» اشاره کرد .وی با بیان اینکه طب سنتی سابقهای
طوالنی دارد و به مجموعهای از دانش ،مهارت و شیوههای

زائران حر م مطهر رضوی در مراسمی
باشکوه با پیکرهای مطهر دو شهید
گمنام هشت سال دفاع مقدس وداع

کردند.
حجتاالسالم والمسلمین محمود
واعظ شهیدی در مراسم وداع با دو
شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس که
در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر
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مبتنی بر نظریهها ،باورها و تجارب بومی در فرهنگهای
مختلف گفته میشود ،گفت :طب سنتی به منظور حفظ
سالمتی و همچنین در پیشگیری ،تشخیص ،بهبود و یا
درمان بیماریهای جسمی و روانی به کار گرفته میشود.
اصطالحات «طب مکمل» و یا «طب جایگزین» نیز به

رضوی برگزار شد ،گفت :حضور این
شهدا در اینجا به ما این تذکر را میدهد
که آيا به وظایفمان در قبال آنها عمل
کردهایم؟ ما باید آماده پاسخگویی به
آنها در محضر الهی باشیم و کاری

صنعت و دانشگاه ،دو بازوی بهرهوری

◾

◾همکاری دانشگاه در جذب نخبگان
وی ادامه داد :از سوی دیگر ،جذب نخبه برای

بنیاد بـهــرهوری موقوفات بسیار مهم ا ســت و
دانشگاهها میتوانند در این حــوزه یاریرسان
خوبی باشند .مکیان تصریح کرد :با تشخیص
رویـکــردهــا در ایــن هـمافــزایــی ،باید بگوییم که
حوزه آیتی و آیسیتی ،معماری و شهرسازی،
سالمت و درمان و نیز مطالعات بازار ،حوزههایی
ا ســت که میتواند بستر فعالیت مشترک ما
باشد و منافع مشترک ما در این حوزههاست.

◾

◾تحوالت علمی پژوهشی در آستان قدس

دکــتــر مــرتــضــی رج ــوع ــی ،رئــیــس دانــشــگــاه

بینالمللی امــام رضــا(ع) نیز در این جلسه از
ورود علمی دانشگاه بینالمللی امــام ضا(ع)
به فعالیتهای اجرایی آستان قــدس رضوی
خبر داد و گفت :در سه ســال اخیر  ۲۰طرح
پژوهشی تقاضامحور توسط این دانشگاه در
مجموعههای آستان قدس رضــوی اجــرا شده
است.
وی با بیان اینکه مراکز تحقیقاتی وابسته به
دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) تالش دارند
نگاه علمی به عرصههای اجرایی آستان قدس
رض ــوی داشــتــه بــاشــنــد ،گــفــت :خوشبختانه

مجموعه گستردهای از شیوههای مراقبتهای بهداشتی
اشاره دارد که بخشی از سنت یا طب رایج یک کشور نبوده
و به طور کامل با سیستم بهداشت و درمان غالب مطابق
نیست و این اصطالحات به جای طب سنتی در برخی
کشورها به کار میروند.

کنیم تا مدیون خون این عزیزان نشویم.
در این مراسم مهدی سروری و رضا
آتشبار ،ذاکران اهل بیت(ع) به
ذکر مصیبت و قرائت دعای کمیل
پرداختند.

همکاریهای صنعتی بنیاد بهرهوری موقوفات و دانشگاه امام رضا(ع) توسعه مییابد

دسـ ــتـ ــیـ ــار رئـ ــیـ ــس بــنــیــاد
بــهــرهوری مــوقــوفــات آستان
ق ـ ـ ـ ــدس رض ـ ـ ـ ـ ــوی گـ ــفـ ــت:
دانــشــگــاه بینالمللی امــام
رضا(ع) برنامههای مفصل و
شاخصی دارد و ما به دنبال
تــوســعــه هــمــکــاریهــای ایــن
دانشگاه با بنیاد بــهــرهوری موقوفات آستان
قدس رضوی در عرصه صنعت هستیم.
به گزارش آستاننیوز ،محسن مکّیان در نخستین
ک ــارگ ــروه تـحــول صنعت و دان ـش ـگــاه در بنیاد
بـهــرهوری موقوفات آستان قــدس رضــوی اظهار
کرد :رویکرد فعالیتها در بنیاد بهرهوری موقوفات
آستان قدس رضوی ایجاد بهرهوری در بخشهای
دارای مزیت نسبی بر پایه دانش است .مأموریت
اصلی ما در بنیاد بهرهوری موقوفات ،تأمین منابع
مالی مورد نیاز آستان قدس رضوی برای خدمت
به زائران و مجاوران است ،بنابراین باید بتوانیم
با نگاه دانشی و تخصصی ،در نشستهای این
کارگروه یک یا دو پروژه مشخص را تعریف کرده و
سنجهها و شاخصههای علمی و شفافی را برای
ارزیابی واقعی آن تبیین کنیم ،همچنین باید این را
بپذیریم که هر آنچه رویکرد دانشی داشته باشد
حتما ًو قطعا ًبه تولید ثروت خواهد رسید.
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شاهد روند رو به رشد و تحوالت در حوزههای
علمی -پژوهشی در مجموعه آستان قدس
رضوی هستیم.
وی افــزود :ایــن دانشگاه فعالیتهای خــود را
از یک دانشگاه صرفا ًآموزشمحور به سمت
دانشگاهی پژوهشمحور ارتــقــا داده است
و امیدواریم با شکلگیری ارتباط منسجم و
علمی با بدنه اقتصادی آستان قدس رضوی
بــه سمت دانــشــگــاه کــارآفــریــن هــدایــت شــود.
رجوعی همچنین از اعطای مجوز ايجاد دو
مرکز با عناوین مركز تحقيقات فناور یهای
زيستی سالمت و مركز تحقيقات كــاربــردی
تبليغ و تربيت دينی به دانشگاه خبر داد و
گفت ۱۲ :طــرح مركز تحقيقات فناور یهای
زيــســتــی ســامــت در ح ــال حــاضــر قابلیت
ت ــج ــاریس ــازی دارد کــه پــنــج ط ــرح آن دارای
ثبت اختراع است.
رئیس دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) اضافه
ک ــرد :همزمان بــا هفته پــژوهــش و فــنــاوری از
دو اخــتــراع اســتــادان و دانشجویان دانشگاه
بــا عــنــوان مــنــبــع ن ــور بهينه آنــدوســكــوپــی و
پ ــروت ــز هــوشــمــنــد مــجــهــز ب ــه تــعــديـلكــنــنــده
الكترومغناطيسی رونــمــایــی شــد .بــه گفته
وی مراکز تحقیقاتی پل ارتباطی دانشگاه با
مــراکــز اقــتــصــادی ،صنعتی و خدماتی است
تــا مأموریتهای تعریف شــده در حــوزههــای
مختلف به خوبی اجرایی شود.
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حمایت از دانشجویان
نخبه کشورهای اسالمی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس
رضوی با تأکید بر حمایت از دانشجویان نخبه
کشورهای اسالمی از آمادگی این آستان مقدس
برای تأسیس شعبهای از دانشگاه امام رضا(ع)
یا دانشگاه علوم اسالمی رضوی در کشور عراق
خبرداد.
عبدالحمید طالبی در دیدار اسعَد غَنی ،معاون
وزیر آموزش عالی کشور عراق و هیئت همراه که
در سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی
صــورت گــرفــت ،بــا اش ــاره بــه رواب ــط مستحکم
سیاسی و اقتصادی میان ایران و عراق بر ضرورت
توسعه ارتباطات و همکاریهای علمی و فرهنگی
به صورت گسترده و عمیق میان این دو کشور
تأکید کرد.
وی بــا بــیــان اینکه کــشــور ای ــران و ع ــراق کانون
اندیشه اسالمی و مرجعیت شیعه هستند،
خــاطــرنــشــان ک ــرد :تــوجــه بــه مسائل علمی و
فرهنگی و برقراری ارتباط با جهان اسالم در این
زمینه جزو اصول راهبردی و مورد تأکید تولیت
آستان قدس رضوی است.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس
رضوی با بیان اینکه یکی از القاب امام رضا(ع)
عالم آل محمد(ع) است ،افزود :از همین جهت
ســازمــان علمی و فرهنگی تحقق مرجعیت
علمی را جــزو اولــویــت فعالیتهای خــود قــرار
داده و با بهرهگیری از ظرفیتهای  11مرکز علمی
زیرمجموعه خود از مقطع دبستان تا دکترا در
پی تحقق این امر مهم است.

