
دبیر برد فیزیوتراپی ایران:

نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت اعالم شد

اعالم زمان انتخاب رشته داوطلبان
نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته های 
علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۰ اعالم شد.
 )Ph.D( به گزارش سپید، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۰ 
در پنج نوبت صبح و عصر روز شنبه ۵ تیر، صبح و عصر روز 
یکشنبه ۶ تیر و صبح دوشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ در ۳۲ دانشگاه 
علوم پزشکی برگزار شد. نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته های علوم پایه 
پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۰  روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه در سایت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی منتشر شد. بر اساس نتایج مرحله اول آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی )Ph.D( و دکتری 

پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ نمره داوطلبان در هر رشته و با توجه به سهمیه داوطلبان اعالم شده و به تعداد دو برابر 
ظرفیت، جهت آزمون مرحله دوم دعوت شده اند. در مرحله اول آزمون )کتبی( کسب حدنصاب ۵۰ 
درصد میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب حداقل ۳۰ درصد از 
نمره تراز شده کتبی آزمون الزامی است. همچنین در مرحله دوم آزمون )مصاحبه( کسب حداقل ۵۰ 
درصد میانگین نمره تراز شده مرحله دوم ۵ درصد اول هر رشته با رعایت سایر شرایط و مقررات 
الزامی است. زمانبندی انتخاب رشته محل، ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی و دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته محل، روز یکشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی اطالع رسانی خواهد شد. در صورتی که رشته انتخابی داوطلب با مدرک تحصیلی مقطع 
قبلی وی مطابقت نداشته باشد، عواقب بعدی آن بر عهده شخص داوطلب است و انتخاب رشته باید 

بر اساس مدارک مورد پذیرش )طبق دفترچه راهنمای آزمون( انجام پذیرد.
زمان بندی و نحوه برگزاری مصاحبه توسط دبیرخانه های مربوط )علوم پایه، داروسازی و دندانپزشکی( 

تعیین می شود که از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطالع رسانی خواهد شد.ایسنا

آزمون

مجلس

دبیر برد فیزیوتراپی ایران با تاکید بر اینکه ورود افراد 
فاقد صالحیت به حیطه فیزیوتراپی باعث فساد در 
نظام سالمت می شود، گفت: »تنها مرجع و متصدی 
ذی صالح درمان و تامین سالمت مردم در ایران 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.«
به گزارش سپید به نقل از انجمن فیزیوتراپی ایران، 
اسماعیل ابراهیمی در خصوص برگزاری کالس های 
غیرقانونی دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی برای افراد 
فاقد صالحیت افزود: »تنها مرجع قانونی درمان و 
تامین سالمت در ایران وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی است در نتیجه تمام کارهایی که 
در این  امر خطیر و مهم صورت می گیرد باید تحت 

نظارت و مدیریت وزارتخانه باشد.«
وی اظهار داشت: »فیزیوتراپی یکی از رشته های 
بسیار موثر و کار آمد در نظام سالمت و نظام 
پیشگیری و توانبخشی است و فیزیوتراپی در کشور 
در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD در 
بیش از ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور آموزش داده 
می شود و دانشجوهایی که در این رشته مخصوصا 
در کارشناسی انتخاب می شوند از نمرات بسیار 
باالیی در کنکور برخوردار هستند بطوری که االن 
بسیاری از دانش آموزان ما که به کنکور وارد می شوند 
می توانند با رتبه ای که دارند پزشکی عمومی انتخاب 
کنند اما رشته فیزیوتراپی را انتخاب می کنند برای 
اینکه فیزیوتراپیست امروز می تواند با کارشناسی اش 

صاحب مرکز فیزیوتراپی شود.«
ابراهیمی ادامه داد: »رشته فیزیوتراپی یک رشته 
کامال تخصصی است و آموزش و یادگیری آن 
بسیار مشکل است و وقتی کسی وارد این رشته 
اینکه حتی در مقطع کارشناسی  برای  می شود 
تخصصی  دروس  از  غیر  شود  فارغ التحصیل 
تئوریک و عملی بایستی از کارآموزی و کارورزی 
بالینی مدت ها در  بخش های بیمارستانی فیزیوتراپی 
یا در کلینیک های دانشگاه ها کار کند تا دانش فنی 
خود را باال ببرد و تکنیک بیاموزد چرا که با جان 

و ناموس مردم مرتبط است.«
وی افزود: »آموزش ما بایستی به صورتی باشد که 
وقتی یک فیزیوتراپیست از دانشگاه بیرون می آید 
باید این توانمندی و توانایی را داشته باشد تا بتواند 

روپوش سفید بپوشد، روپوش سفید در دنیا حرمت 
دارد و تنها کسانی که وارد رشته های پزشکی از 
جمله فیزیوتراپی می شوند حق دارند روپوش سفید 

بپوشند و به بیمار دست بزنند.«
ابراهیمی عنوان کرد: »غیر از افراد فارغ التحصیل 
رشته های توانبخشی و پزشکی هیچ کسی حق 
ندارد به بیمار دست بزند و تنها گروه پزشکی 
و توانبخشی که زیر نظر وزارت  بهداشت و نظام 
پزشکی کشور فعالیت می کنند، حق دست زدن به 
بیمار را دارند و افرادی که تربیت بدنی می خوانند تنها 
می توانند تمرینات ورزشی، انعطاف پذیری قدرتی 
و سرعتی به افرادی که بیمار نیستند، دهند و وقتی 
که فردی بیمار می شود فیزیوتراپیست و پزشک 

باید آن فرد را ببیند.«
دبیر برد فیزیوتراپی ایران گفت: »بدون وارد شدن 
به  دانشگاه و گذراندن یک دوره  و تنها با گذراندن 
یک کالس آموزشی و گرفتن یک گواهی چطور 
می تواند این فرد صالحیت دست زدن به بیمار 
را داشته باشد، این فرد به هیچ وجه پاسخگوی 
مشکالت بیمار و مراجع نظارتی و درمانی نیست و 
این کار خالف قانون اساسی و قانون مدنی مملکت 

و قانون نظام پزشکی کشور است.«
کالس های  »برگزاری  داشت:  اظهار  ابراهیمی 
خصوصی و آزاد فیزیوتراپی توسط جهاد دانشگاهی و 
دانشگاه آزاد و با تدریس متخصصانی نظیر مهندسان 

پزشکی و تربیت بدنی و حتی  فیزیوتراپیست بصورت 
آزاد کامال غیرقانونی است و باید حتما زیر نظر 
وزارتخانه و با کنکور سراسری وارد این رشته شود.«
وی گفت: »ورود افراد فاقد صالحیت در حیطه 
درمان باعث فساد در نظام سالمت و درمان می شود 
و بجز به مخاطره انداختن سالمت مردم و طوالنی 
کردن دوره درمان و زیاد کردن هزینه ها، کار دیگری 

نمی توانند انجام دهند.«
وی ادامه داد: »ما به هیچ عنوان اجازه برگزاری 
رشته فیزیوتراپی در کنکور دانشگاه آزاد را ندادیم 
و نخواهیم داد، حتی شرایط ما االن نسبت به قبل از 
انقالب بسیار عالی است و در شرایط ویژه قرار داریم 
و نسبت به تمام کشورهای منطقه جلوتر هستیم.«
ابراهیمی به مردم توصیه کرد: »اگر فردی به عنوان 
فیزیوتراپیست وارد منزلتان می شود حتما کارت نظام 
پزشکی و کارت عضویت در انجمن فیزیوتراپی را 
ببینند، مردم باید به سالمت خود احترام بگذارند و به 
هرکسی اجازه ندهند سالمتشان را بخطر بیاندازد.«
وی خاطر نشان کرد: »تمام دغدغه ما این است که 
سالمت مردم گرانبهاترین و ذی قیمت ترین وجهی 
است که یک انسان دارد در نتیجه هیچ کسی نباید 
این اجازه را به خودش بدهد تا سالمت مردم را 
مورد مخاطره قرار دهد و اگر مشکلی هم برای فرد 
به وجود آمد باید متخصصین ویژه وارد این امر 

شوند آنهایی که وزارتخانه به رسمیت می شناسد.«

ورود افراد فاقد صالحیت به فیزیوتراپی 
باعث فساد در نظام سالمت می شود

در بازدید جمعی از نمایندگان مجلس 
از خطوط تولید واکسن اسپوتنیک در 

کارخانه اکتوورکو عنوان شد
توانایی تولید ماهانه ۹۰۰ هزار دوز 

واکسن اسپوتنیک وی در ایران

شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
اسالمی به همراه برخی نمایندگان مجلس و 
هیئت همراه از خطوط تولید واکسن اسپوتنیک 

روسی در کارخانه اکتوورکو بازدید کردند.
به گزارش سپید به نقل از فارس، حسینعلی 
شهریاری به همراه برخی نمایندگان مجلس و 
هیئت همراه از خطوط تولید واکسن اسپوتنیک 
روسی در کارخانه اکتوورکو بازدید کردند. در 
این بازدید که حدوداً دو ساعت به طول انجامید، 
رئیس هیات مدیره گروه دارویی اکتوورکو 
و برخی مدیران این شرکت توضیحاتی در 
خصوص مراحل و ظرفیت های تولید این 
توانایی  شرکت  این  کردند.  ارائه  واکسن 
تولید ۹۰۰ هزار دوز اسپوتنیک وی و ۳.۵ 
میلیون اسپوتنیک الیت در هر ماه را داراست.

برطبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، 
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعالم 
نمود که نتایج کارآزمایی بالینی واکسن اسپوتنیک 
الیت در آذربایجان و روسیه بسیار موفقیت 
آمیز بوده است. همچنین طبق گزارش این 
خبرگزاری تزریق این نوع واکسن اسپوتنیک 
در سنین ۱۸ تا ۵۰ سال با موفقیت همراه شده و 
نتایج این مطالعات باعث شده است در شرایط 
بحرانی روسیه، سرعت واکسیناسیون جوانان به 
سرعت باال رود. هم اکنون واکسن اسپوتنیک 
الیت در ۱۲ کشور به صورت گسترده تزریق 
می شود و اثرات مطلوبی در کاهش ابتال و 
مرگ و میر ناشی از کرونا داشته است. واکسن 
اسپوتنیک تولید ایران در حال حاضر تمامی 
مراحل خود را طی کرده است و برای موسسه 
گامالیای روسیه ارسال شده است و در حال 
سپری کردن تست های نهایی به منظور ورود 

به چرخه واکسیناسیون کشور است.
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