
و يازدهمين نشست مجمع جهاني (M8 Alliance) پيمان گروه هشت ساليانه مجمع  برگزاري مجازي 

با شركت نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي  بصورت مجازي  (World Health Summit)سالمت 

  برلين تهران در

در تاريخ  19د جهان گيري كوويايط خاص هشت به علت شر-امساليانه پيمان گروه مجمع  ه،به گزارش روابط عمومي دانشگا

در  .گرديد برگزاربه صورت مجازي دانشگاه عضو و با ميزباني دانشگاه چريته برلين  28ركت ابا مش 1399مهرماه  30چهارشنبه 

ه ، از جمله آقايان دكتر علي جعفريان، نماينده تام االختيار رييس دانشگاپيمان گروه هشت نهادهاي عضواين نشست كه نمايندگان 

حضور  دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتر اميرحسين تكيان، دبير اتاق همكاري هاي دانشگاه با پيمان گروه هشت، به نمايندگي

 United Nationمان ملل متحد زبا عضويت  مركز سالمت جهاني دانشگاه آمريكايي بيروت و دانشگاه سااتفاق آرا  هب ،داشتند

University 30يمان گروه هشت به پبدين ترتيب تعداد اعضاي  .پيمان گروه هشت موافقت به عمل آمد به عنوان اعضاي جديد 

  .جهان رسيد قاره 5از آموزش عالي و فرهنگستان  هموسس ،دانشگاه

در روز دوم  .آبان ماه در حال برگزاري است ششمتا سه شنبه  چهارممجمع جهاني سالمت از يكشنبه ساليانه نشست  ،همچنين

دكتر امير حسين با سخنراني  وبه رياست  كه“ ١٩ پاسخ هاي ملي به كوويد“در پنل  ١٣٩٩آبان  ٥ه نشست در تاريخ دوشنب

، رييس سابق سازمان جهاني برگزار شدبهداشت اري عمومي دانشكده ذگروه سالمت جهاني و سياستگ تكيان استاد و مدير

مبارزه با  بارهتايوان و جمهوري اسالمي ايران تجربيات خود را در  بريتانيا، هنگ كنگ ، ،كشورهاي آمريكا نمايندگان بهداشت، 

به عنوان جراحي هاي ضروري در خدمات مراقبت هاي در همين روز ديگري كه  پانلبه اشتراك گذاردند. همچنين در  19د ويكو

برگزار  بيمارستان امام خمينيكبد  پاتوبيلياري و پيونده جراحي بخشبهداشتي اوليه با حضور دكتر علي جعفريان استاد و رييس 

قطعنامه سازمان جهاني بهداشت مبني بر  ، تجربيات كشورهاي منتخب شامل ايران، پاكستان، بريتانيا و فيجي در ارتباط باگرديد

  گرفت.مورد بحث قرار مراقبت هاي بهداشتي اوليه مطرح شد و  در و مراقبت تروما موارد ضروري جراحي

اولين بار به صورت مجازي با  1399آبان ماه  6گفتني است يازدهمين نشست مجمع جهاني سالمت تا پايان روز سه شنبه 

 ،ءسخنران شامل وزرا 300پنل ، 50با در اين نشست .ان در سراسر دنيا در برلين در حال برگزاري استدزاد عالقه منآمشاركت 

 كميسيونآلمان رييس  رئيس جمهور دبير كل سازمان ملل متحد، ،سازمان جهاني بهداشتشامل ي لروساي سازمان هاي بين المل

گفتني است كه دانشگاه علوم پزشكي  رند.ابيش از صد كشور دنيا حضور داز اروپا و بسياري از صاحبنظران برجسته نظام سالمت 



زيرساخت هشت كه -امدر پيمان گروه  2016از سال قا و شمال آفريمديترانه شرقي تهران تا به امروز به عنوان تنها عضو منطقه 

نيز ميزبان هفتمين نشست منطقه اي مجمع جهاني سالمت  1398دارد و در سال  حضور ،مجمع جهاني سالمت است آكادميك

  .برگزار گرديددر جزيره كيش كشور دنيا  ٤٨ از شركت كننده  هفتصدبيش از كه با حضور  بود


