
وزارت  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی پیشـرفت 
پروژه های عمرانی وزارت بهداشـت در سـطح 
کشـور را چشـمگیر قلمـداد کـرد و از اضافـه 
شـدن 7000 تخـت بیمارسـتانی تـا پایـان سـال 

جـاری خبـر داد.
بـه گـزارش سـپید، بهـروز رحیمـی در چهارمین 
همایـش معاونیـن توسـعه مدیریـت و منابـع 
سـازمان های  و  دانشـکده ها  دانشـگاه ها، 
وابسـته ضمـن اشـاره بـه 5500 پـروژه عمرانـی 
نیمه تمام در سـطح کشـور، بر تسـریع در تکمیل 
و بهره بـرداری از 2000 پـروژه تـا پایـان سـال 

جـاری تأکیـد کـرد.
عمرانـی  پروژه هـای  پیشـرفت  ادامـه  در  وی 
وزارت بهداشـت در سـطح کشـور را چشـمگیر 
قلمـداد کـرد و از اضافـه شـدن 7000 تخـت 

بیمارسـتانی تـا پایـان سـال جـاری خبـر داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
بـا یـادآوری ایـن نکتـه کـه نیروهـای انسـانی 
ارزشـمندترین سـرمایه این وزارت هسـتند، بر 
حفـظ کرامـت کارکنـان نظـام سـامت و توجـه 
بـه رفاهیـات و پرداختـه ای آنـان تأکیـد کردنـد.

وی همچنیـن بکارگیـری و ایجـاد فضـای کاری 
بـرای نیروهـای انقابـی، متدیـن و متخصـص 
حائـز  بسـیار  را  تخصصـی  جایگاه هـای  در 
اهمیـت عنـوان کـرد و افـزود: »تعدیـل نیـرو 
جـزو سیاسـت های وزارت بهداشـت نیسـت 
و از منابـع انسـانی فعلـی در وزارت بهداشـت 

بایـد به درسـتی اسـتفاده شـود.«
»ایجـاد  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  رحیمـی 
و  بودجـه ای  سـرفصل های  در  ارزش افـزوده 
توجـه بـه حـوزه بهداشـت و قانـون جوانـی 
معاونیـن  کار  دسـتور  در  بایـد  جمعیـت 
توسـعه مدیریـت و منابـع قـرار بگیـرد و همـه 
سـرفصل های بودجـه تخصیصـی بـه وزارت 
بهداشـت نیـز بایـد در مسـیر مربـوط بـه خـود 

هزینـه شـود.«
روش هـای  بکارگیـری  در  جدیـت  بـر  وی 
انبـارداری نویـن و بررسـی موجـودی انبارهـا 
و اقـام مصرفـی تأکیـد کـرد و گفـت: »انبارداری 
نویـن و نظـارت بـر انبارهـا و کنتـرل منابـع و 
ملزومـات مصرفـی در ایـن حـوزه یکـی از اصول 

مهـم مدیریتـی اسـت.«
معـاون وزیـر بهداشـت از پیگیری هـای ایـن 

سـازمان  از  مطالبـات  وصـول  بـرای  وزارت 
تأمیـن اجتماعـی خبـر داد و در ادامـه یـادآوری 
وزارت  کارکنـان  حـق  بـه  »مطالبـات  کـرد: 
بهداشـت از جملـه پیگیـری اجـرای فوق العـاده 
خـاص از دسـتگاه های ذی ربـط، ادامـه اجـرای 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری و برنامه ریزی 
و پیگیری مجوزهای اسـتخدامی نیز در دسـتور 

کار وزارت بهداشت است و تا حصول نتیجه ای 
مطلـوب آن را دنبـال خواهیـم کـرد.«

بـه گـزارش وبـدا، وی در پایـان سـرلوحه قـرار 
دادن حکـم جهـاد تبییـن مقـام معظـم رهبـری 
را بـرای تمامـی مسـئولین و کارگـزاران دولـت 
ضـروری دانسـت و بـر توجـه بـه حـوزه روابـط 
عمومـی بـرای انعـکاس شـفاف اخبـار و پمپـاژ 

امیـد بـه جامعـه تأکیـد کـرد.

تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی وزارت بهداشت در سطح کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در چهارمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع تاکید کرد

مدیـرکل امـور تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی 
نمایشـگاه  اولیـن  در  دارو  و  غـذا  سـازمان 
تخصصی خدمات پزشـکی، درمانی، بهداشـتی 
و گردشـگری سـامت و پانزدهمین نمایشـگاه 
تجهیـزات پزشـکی در شـیراز، بـا مدیـر اداره 
تجهیزات پزشـکی و مدیر اداره زیرسـاخت های 
پزشـکی وزارت بهداشـت سـوریه دیـدار کـرد.
بـه گـزارش سـپید، مدیـرکل امـور تجهیـزات و 
ملزومـات پزشـکی سـازمان غـذا و دارو در ایـن 
دیـدار ضمـن ارائـه گزارشـی از توانمندی هـای 
تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی تولیـدی در 
جمهـوری اسـامی ایـران، بـه ظرفیـت بـاالی 
شـرکت های دانـش بنیـان در حـوزه سـامت 

کشـور اشـاره کـرد.
روح اهلل مزینانـی افـزود: »در ایـن دیـدار پـس از 
گفت وگـو و تبـادل نظـر در حـوزه تجهیـزات و 

ملزومـات پزشـکی، مقـرر شـد کشـور سـوریه 
فهرسـت نیازمندی های این حوزه را به سـازمان 

غـذا و دارو اعـام کنـد.«
جلسـات  برگـزاری  بـرای  برنامه ریـزی  وی، 

مسـتمر مسـئوالن سـامت وزارت بهداشـت 
سـوریه بـا مسـئوالن سـامت ایـران را از دیگـر 
محورهـای گفت وگـو در ایـن دیـدار عنـوان 
کـرد و افـزود: »ایـن جلسـات بـا هـدف انتقـال 

تجربیات و توان فنی مهندسـی ایران و با توجه 
بـه توانمنـدی جمهـوری اسـامی ایـران در ایـن 

حـوزه برگـزار می شـود.«
بنابر اعام وزارت بهداشـت، مزینانی، صادرات 
تولیدات شـرکت های دانش بنیان و فناور ایران 
در حـوزه تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی بـه 
کشـور سـوریه را از دیگـر محورهـای مهـم ایـن 

دیدار برشـمرد.
مدیـرکل امـور تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی 
سـازمان غـذا و دارو افـزود: »همچنیـن کشـور 
جمهـوری اسـامی ایـران بـا سـرمایه گذاری 
بخـش  و  ایـران  مشـترک  بخـش خصوصـی 
خصوصـی و دولتـی سـوریه، آمادگـی راه اندازی 
خطـوط تولیـد و انتقـال دانـش فنـی حـوزه 
تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی در سـوریه را 

دارد.«

ارتقای همکاری های ایران و سوریه در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
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زمان بنـدی برگـزاری آزمـون دانش نامه گواهینامه 
رشـته های تخصصی دندانپزشـکی سـال ۱۴0۱ 

اعام شـد.
بـه گـزارش سـپید، بـر ایـن اسـاس، آزمـون کتبـی 
و  می شـود  برگـزار  آذرمـاه   ۱5 سه شـنبه  روز 
نتایـج یـک روز پـس از برگـزاری آزمـون یعنـی 
۱۶ آذرمـاه اعـام می شـود. آزمـون شـفاهی نیـز 
در روزهـای پنج شـنبه و جمعـه ۱7 و ۱۸ آذرمـاه 

برگـزار می شـوند.
آزمـون رشـته های »ارتودانتیکـس«، »بیماری های 

دهـان و فـک و صـورت«، »جراحـی دهـان و فـک 
و صورت« و »دندانپزشکی ترمیمی« در دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

برگزار می شـود.
همچنیـن محـل برگـزاری آزمـون رشـته های 
فـک  دهـان،  »آسیب شناسـی  »اندودانتیکـس«، 
»پروتزهـای  »پریودانتیکـس«،  صـورت«،  و 
دندانـی«، »رادیولـوژی دهـان، فـک و صـورت« 
و »دندانپزشـکی کودکان« دانشـکده دندانپزشـکی 

دانشـگاه علوم پزشـکی تهران خواهد بود.ایسـنا

اعالم جزئیات آزمون گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی


