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به گزارش ماهنامه تشخیص 
بیستمین  آزمایشگاهی، 
جشنواره ابن سینا در دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، 15 بهمن 
انگیزه  ایجاد  هدف  با   1397
علمی  هیات  اعضا  میان  در 
از  دانشگاه،  پژوهشگران  و 
وقدردانی  شناسایی  طریق 
پژوهشی،  فعالیت های  از 
آموزشی و دانشگاهی برجسته 

برگزار شد.
در  سینا  ابن  جشنواره 
معاونت  همت  به   1378 سال 
راهنمایی چند  و  وقت  پژوهشی 
دانشگاه  برجسته  اساتید  از  تن 
طراحی و آئین نامه  تدوین شده 
دانشگاه  شورای  تصویب  به  آن 
رسید تا نقطه آغازی برای توجه 
و  پژوهشی  فعالیت های  به  ویژه 
واقع  در  باشد.  دانشگاه  آموزشی 
برگزیدگان  تشویق  و  قدردانی 

سینا  ابن  جشنواره  قالب  در 
نهادن  ارج  برای  مغتنم  فرصتی 
به تالش های مستمر و دلسوزانه 
تمامی خدمتگزاران عرصه تحقیق 

و تعلیم در دانشگاه است. 
جشنواره  بیستمین  حاشیه  در 
این  اجرایی  دبیر  سینا،  این 
کرد:  نشان  خاطر  جشنواره 
داوران،  هیئت  نظر  براساس 
شش برگزیده در بخش آموزش 
آموزشگر  جایزه  در  نفر  )پنج 
جایزه  در  نفر  یک  و  برگزیده 
تالش در عرصه توسعه آموزش 
برگزیده  شش  پزشکی(،  علوم 
در  نفر  )دو  پژوهش  بخش  در 
جایزه پژوهشگر برگزیده، دونفر 
یک  جوان،  پژوهشگر  جایزه  در 
نفر در جایزه مقاله برگزیده، یک 
نفر در جایزه فن آور برتر( و دو 
برگزیده در بخش الگوی رفتاری 
اخالق  از دانشگاه علوم پزشکی 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران:

شانزده برگزیده بیستمین جشنواره ملی ابن سینا معرفی و حمایت شدند

       جـــشنواره

 در بیستمین جشنواره ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران،

 ۱۶ برگزیده بخش های آموزش، پژوهش و خدمات مشخص شدند. 

به مناسبت سالروز تاسیس دانشکده پزشکی )۱5 بهمن سال ۱3۱3 هجري 

شمسي( هرساله دانشگاه علوم پزشکي تهران جشنواره ای تحت عنوان ابن سینا 

همزمان با ایام دهه فجر برگزار می کند.  

مهندس محمود اصالنی
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تهران و دو برگزیده از دانشگاه تهران 
طرح  و  برگزیده  پژوهشگر  )به عنوان 

پژوهشی برگزیده( معرفی شدند.

برگزیدگان بیستمین جشنواره ابن سینا 
با حضور دکتر رضا ملک زاده، معاون 
بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات 
درمان و آموزش پزشکی دکتر عباسعلی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  کریمی 
معاون  صحرائیان  مسعود  دکتر  تهران، 
علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات 
ابن  جشنواره  دبیر  و  تهران  پزشکی 
سینا، دکتر امیرعلی سهراب پور معاون 
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران  به 

شرح زیر انتخاب شده اند:   
برگزیده:  جوان  پژوهشگران 
تخصصی  دکترای  یاسری،  مهدی 
و  بهداشت  دانشکده  از  زیستی  آمار 
تخصصی  دکترای  اعظمی  محمود 

مهندسی پزشکی 

هادی  محمد  برگزیده:  مقاله 
مهندسی  تخصصی  دکترای  دهقانی، 
بهداشت محیط از دانشکده بهداشت 

محمدرضاآی،  برگزیده:  فناور 
از  پزشکی  فیزیک  تخصصی  دکترای 

دانشکده پزشکی 

راضیه  برگزیده:  پژوهشگر 
بیوشیمی  دکترای  فوق  پرست  یزدان 
دارویی از مرکز تحقیقات بیوشیمی و 

بیوفیزیک از دانشگاه تهران 

برگزیده:  پژوهشی  طرح 
برق  دکترای  شعاعی،  امید 
ودانشیار محترم پردیس  الکترونیک 
دانشکده های فنی با عنوان »طراحی و 
ساخت مدار الکتروکاردیوگرافی قلب 

و الگوریتم تشخیص نوع بیماری«

آموزشگران برگزیده: 
محمد صادقی، متخصص گوش و 
از  بینی و جراح سر و گردن  و  حلق 

دانشگاه پزشکی تهران
دکترای  تهرانی،  برازنده  ملیحه 
تخصصی بیوشیمی دارویی از دانشگاه 

داروسازی علوم پزشکی تهران 
متخصص  ثابت،  حسین  علی 

اکوکاردیوگرفی از دانشکده پزشکی 
ویروس  متخصص  سلیمی  وحید 

شناسی از دانشکده بهداشت
عبدهلل قربان زاده، متخصص اندودنتیس 

از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران

توسعه آموزش علوم پزشکی: 
دکترای   پور،  ایمانی  معصومه  دکتر 
از   پزشکی  آموزش  تخصصی 

دانشکده پرستاری 

و   اخالق  رفتاری   الگوی 
سیدرضا  دکتر  اجتماعی:  مسؤولیت 
روماتولوژی  متخصص  کرمی،  رئیس 

کودکان از بیمارستان امام خمینی 

*********** 
جشنواره  بیستمین  حاشیه  در 
جشنواره  این  اجرایی  دبیر  سینا،  ابن 
براساس نظر هیئت  خاطر نشان کرد: 
بخش  در  برگزیده  شش  داوران، 
آموزش )پنج نفر در جایزه آموزشگر 
برگزیده و یک نفر در جایزه تالش در 
عرصه توسعه آموزش علوم پزشکی(، 
شش برگزیده در بخش پژوهش )دو 
برگزیده،  پژوهشگر  جایزه  در  نفر 
دونفر در جایزه پژوهشگر جوان، یک 
نفر در جایزه مقاله برگزیده، یک نفر 
در جایزه فن آور برتر( و دو برگزیده 
از  اخالق   رفتاری  الگوی  بخش  در 
دو  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
)به عنوان  تهران  دانشگاه  از  برگزیده 
پژوهشی  طرح  و  برگزیده  پژوهشگر 

برگزیده( معرفی شدند.


