
برای پنجمین سال متوالی:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  موفق به کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی شد

پژوهش، نیروی محرکه توسعه در هر جامعه ای است بیش از 50 درصد از تجهیزات مراکز دیالیز اهدایی خیران سالمت است

کارگاه کشوری بررسی 
طغیان های سرخک در 

دانشگاه برگزار شد

خّیرین سالمت حدود یک 
میلیارد ریال به بیمارستان 

کارگرنژاد کمک کردند

نشست رئیس دانشگاه
)EDC( با اعضای مرکز 

)EDO( و 

نشست هم اندیشی
 مسئولین امور مالی
دانشگاه برگزار شد

تیم والیبال
بانوان کارمند دانشگاه 

نائب قهرمان شد

جلسه معارفه 
مسئول کلینیکهای ویژه 

دانشگاه برگزار شد

مراسم روز درختکاری
 در دانشگاه
 برگزار شد
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رئیس دانشگاه گفت: پژوهش و پژوهشگران نیروی محرکه توسعه در هر جامعه ای است.
دکتر اعرابی در نشس��ت مدیر و اعضای گروه های علوم پایه دانش��گاه، افزود: پژوهش و فناوری باید در تمام 
ابعاد فعالیت های روزانه جامعه نهادینه شود و به عنوان یک فعالیت علمی سازنده بیش از پیش مورد توجه قرار 
 گیرد.وی افزود: توسعه پایدار در سایه انجام یک حرکت منسجم، برنامه محور، علمی و هدفمند بدست می آید

 و دراین راستا نقش پژوهش و فناوری غیرقابل انکار و بسیار چشمگیر است.
عضو هیات علمی دانشگاه، ضمن تاکید بر پژوهش محوری در مطالعات علمی، بر تالش جامعه دانشگاهی در 
جهت تجاری سازی یافته های علمی و نقش آفرینی دانشگاه ها و صنایع در این پیشرفت و لزوم ارتباط آنها تاکید 
کرد.دکتر اعرابی، در ادامه با ابراز خرس��ندی از پیش��رفت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سال های اخیر 
افزود: ارتقاء به تیپ یک و پیشرفت های علمی دانشگاه ، مرهون فعالیت و پشتکار اعضای هیات علمی و کارکنان 
می باشد.وی با اشاره به استقبال از انتقادهای سازنده، خواستار ایجاد افزایش انگیزه در بین دانشجویان، دقت در 
 کیفیت امر آموزش، اس��تفاده از ظرفیت دانش��جویان تحصیالت تکمیلی در پژوهش و آموزش، تجاری سازی
 تحقیقات، افزایش ارتباطات برون بخشی و عدم تکیه بر  بودجه های دولتی در امر پژوهش شد.معاون آموزشی 
و سرپرس��ت دانش��کده پزشکی دانش��گاه نیز در این جلس��ه نکاتی را در خصوص فرآیندهای آموزشی عنوان 
کردند.این گزارش حاکیست: مدیر گروههای علوم پایه دانشگاه نیز در این جلسه به بیان پیشنهادات، مشکالت و 
 راهکارهای برون رفت آن سخنانی را بیان نمودند.گفتنی است نشست رئیس دانشگاه با مدیر و اعضای گروه های

علوم پایه روز یکشنبه مورخ 12/18/ 92 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد.

بس��یج  مس��ئول 
پزش��کی  جامع��ه 
گف��ت:  دانش��گاه 
جامعه  بس��یج  کانون 
کاش��ان  پزش��کی 
طی سه س��ال متوالی 
عملک��رد  اول  رتب��ه 
اصفه��ان  اس��تان  در 
ک��رد. کس��ب   را 
دا،  به گ��زارش وب 

 محم��د افش��ار، ب��ه 
مناسبت هشت اس��فند ماه روز بسیج جامعه پزشکی 
در گفتگو با خبرن��گاران، افزود: انجام فعالیت های 
فرهنگی، سیاسی، پژوهش��ی، آموزشی و درمانی از 

دالیل موفقیت این کانون می باشد.
آموزش��ی،  ه��ای  کنفران��س  برگ��زاری  وی، 
کارگاههای عمومی س��بک زندگی ش��امل روان 
درمانی، افس��ردگی و بیماری های واگیردار مانند 
 ایدز و هپاتیت، تشکیل اتاق فکر و جلسات حلقه های

 صالحی��ن را از جمل��ه برنام��ه های بس��یج جامعه 
پزشکی عنوان کرد.

مسئول بس��یج جامعه پزشکی دانش��گاه، با اشاره به 
فعالی��ت 12 حلقه فعال صالحین در دانش��گاه تصریح 
کرد: حدود 700 نفر از اساتید و کارکنان در این حلقه 

به گزارش وب دا، 
توسط  این دستگاهها 
وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی از 
مستقیم  ارتباط  طریق 
)ویدئ��و  تصوی��ری 
کنفرانس( افتتاح شد.

 رئی��س دانش��گاه 
علوم پزشکی کاشان 
در مراسم افتتاح این 
اظهار  ه��ا  دس��تگاه 

داش��ت: وزارت بهداش��ت 151 دس��تگاه دیالیز به 
دانشگاههای علوم پزشکی کشور به صورت رایگان 
اهدا کرده که از این تعداد پنج دس��تگاه س��هم این 

دانشگاه بوده است.
دکت��ر محمدحس��ین اعرابی، ارزش هر دس��تگاه 
دیالی��ز را 500 میلیون ری��ال ذکر کرد و افزود: 150 
بیم��ار دیالی��ز در شهرس��تان های کاش��ان و آران و 
بیدگل تحت درمان هستند که از این تعداد 140 نفر 
دیالیز خونی و 10 نفر دیالیز صفاقی می باشند که در 

منزل تحت درمان هستند.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی 
درمانی کاش��ان، مرکز دیالیز این شهرس��تان را جزء 
پنج بخش دیالیز برتر کشور دانست و تصریح کرد: 

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان گفت: بیش از 50 درصد از تجهیزات مراکز دیالیز در شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل اهدایی خیران س��المت است.به گزارش وب دا، دکتر محمدحسین اعرابی، در مراسم افتتاح پنج دستگاه 
دیالیز اهدایی وزارت بهداش��ت همزمان با سراس��ر کشور در کاشان افزود: مراکز دیالیز این شهرستان ها در طول سال با 
کمترین مش��کل به بیماران خود خدمت رسانی می کنند.وی، نقش خیّران سالمت کاشان در تهیه دستگاه های دیالیز این 
مرکز را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: کمک های خیّرین جهت اداره بخش دیالیز و ارائه خدمات بهینه به این قشر 
محروم در تأمین تجهیزات پزشکی در طول سالیان گذشته قابل توجه می باشد.دکتر اعرابی، با اشاره به هزینه های باالی 
درمان بیماران دیالیزی گفت: بیماران دیالیزی در این مرکز با استفاده از خدمات بیمه به صورت رایگان درمان می شوند.

رئیس دانشگاه، با اشاره به اینکه در ایران به ازای هر پنج نفر یک دستگاه دیالیز وجود دارد، یادآورشد: در کاشان 
به ازای هر 3 نفر یک دستگاه وجود دارد که از استاندار کشوری باالتر است.وی در ادامه اظهار داشت: مرکز درمانی 
خیّرساز آیت اهلل یثربی کاشان با 40 تخت و بخش های دیالیز پیوند کلیه، بستری بیماران کلیوی، اتاق عمل پیوند کلیه، 
بخش بیماران تاالس��می، شیمی درمانی و هموفیلی است که احداث ساختمان آن در حال اتمام است و مراحل تجهیز 
آن در حال پیگیری اس��ت.وی، با بیان اینکه گس��تردگی بخش درمان آنقدر زیاد اس��ت که رفع مشکالت و نیازهای 
بیماران از عهده تنها یک وزارتخانه و س��ازمان برنمی آید، اظهار داش��ت: همه دستگاه ها باید در این زمینه مشارکت و 
عزم جدی داشته باشند.دکتر اعرابی، در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از اقدامات خداپسندانه خیّرین به ویژه خیّرین 
حوزه س��المت یادآور ش��د: خدمت به مردم مسیری بی پایان برای خیّرین اس��ت و در دنیایی که مادیات مورد توجه 

برخی افراد است، این انسان های بزرگ و فرهیخته، خدمت به مردم را دنبال می کنند.

به بحث های سیاسی 
روز می پردازند.

وی، ضمن اش��اره 
ب��ه ویزی��ت رایگان 
جمعه  نمازگ��زاران 
به هم��ت این کانون 
ادام��ه داد: تاکن��ون 
در  نف��ر   1600 
کاش��ان  جمعه  نماز 
رای��گان  ویزی��ت 
ش��ده اند ک��ه 1200 
نفر مرد و مابقی زن بوده و بسیار  آنان دارای بیماری 

فشار خون باال بودند.
این مقام مس��ئول، سبک زندگی، تغذیه و مصرف 
صحی��ح دارو را از مهمترین دالیل در جلوگیری از 
ابتالء به فش��ار خون عنوان و تاکید کرد: آموزش و 
اطالع رسانی مهم ترین مولفه برای پیشگیری در این 

زمینه است.
عض��و هیات علمی دانش��گاه، با اش��اره ب��ه اعزام 
تیمهای پزش��کی جهت ویزیت رایگان به روس��تاها 
تاکید ک��رد: تاکن��ون 12 تیم عموم��ی و چهار تیم 
تخصصی پزش��کی به روس��تاها و مناطق محروم در 

سال جاری در این راستا اعزام شدند.

کانون بسیج جامعه پزشکی کاشان رتبه اول استانی را کسب کرد پنج دستگاه دیالیز در کاشان به بهره برداری رسید

در ح��ال حاض��ر دو 
فوق تخصص کلیه و 
نفر کادر مجرب   40
دیالی��ز  بخ��ش  در 
به  مش��غول  کاش��ان 

فعالیت می باشند.
ادامه  اعرابی  دکتر 
دیالیز  بخش  در  داد: 
دستگاه   38 کاش��ان 
وج��ود دارد ک��ه از 
این تعداد 29 دستگاه 
در بیمارستان اخوان و 4 دستگاه در بیمارستان شهید 
بهش��تی کاش��ان و پنج دس��تگاه دیگر نیز در مرکز 
درمانی سیدالش��هداء آران و بیدگل مشغول به ارائه 

خدمات به بیماران هستند.
به گفته وی، بیش از 50 درصد از تجهیزات بخش 
دیالیز بیمارستان های کاشان و آران و بیدگل توسط 

افراد خیّر و نیکوکار اهدا شده است.
وی افزود: 150 بیمار دیالیزی از خدمات دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان بهره مند هستند.
دکت��ر اعراب��ی همچنین تصریح ک��رد: بخش دیالیز 
بیمارس��تان های زیرپوش��ش دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان با ارایه خدمات بهینه و داش��تن کادر مجرب 
جزو پنچ بخش دیالیز بیمارستان های برتر کشور است.
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صفحه 4

شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان افتتاح شد

طی مراسمی، شعبه پردیس بین الملل دانشگاه علوم 
پزش��کی کاش��ان واحد آران و بیدگل افتتاح شد.به 
گزارش و ب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
در آیی��ن پذیرش اولی��ن دوره پذیرش دانش��جویان 
پزش��کی ش��عبه بین الملل دانش��گاه، افتتاح دانشکده 
دندان پزشکی و شعبه بین الملل را از جمله دو رویداد 
مهم در سال جاری برای این دانشگاه در ایام سالگرد 

پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی عنوان کرد.
دکتر اعرابی، ضمن اشاره به تالش سالیانه مسئولین 
در راستای کسب مجوز تاسیس شعبه بین الملل اظهار 
 امی��دواری کرد: با فعالیت ش��عبه پردیس بین الملل

این دانش��گاه در منطقه کاش��ان شاهد افزایش سطح 
علمی و ارتقای وضعیت سالمت باشیم.

وی، با بیان اینکه این دانش��گاه از نظر سطح علمی 
جزء 10 دانش��گاه برتر علوم پزش��کی کشور است، 
تصریح کرد: برای نخستین بار اولین شعبه بین الملل 
در اس��تان اصفهان و اولین شعبه بین الملل در خارج 

از مرکز استان در شهرستان کاشان تاسیس شد.  
ب��ه گفته وی، اولین روز دانش��جویان جدید الورود 
شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان بعد از 7 
سال دوران دانشجویی به عنوان روز  فراموش نشدنی 
با کوله باری از علم و تجربه برای دانش��جویان همراه 
خواهد بود.دکتر اعرابی، با اش��اره به سطح آموزشی 
و پژوهش��ی مناسب دانش��گاه ادامه داد: نگاه اعضای 
هیات علمی و مس��ئولین این دانشگاه به دانشجویان شعبه 
بین الملل مانند دیگر دانشجویان پزشکی یکسان است 

و انتظار و توقعات نیز از آنها باال می باشد.
نماین��ده مردم شهرس��تان های کاش��ان و آران و 
بیدگل در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم، 
کس��ب این موفقی��ت را ب��ه والدین و دانش��جویان 

پذیرفته شده در این شعبه تبریک گفت.
عباس��علی منصوری، با بیان اینکه دانش��گاه علوم 
پزشکی کاشان جزء معدود دانشگاه های تیپ یک 
خارج از مرکز استان است، گفت: وجود ظرفیتهای 
فراوان علمی و تالش های مس��ئولین شهرس��تان از 

دالیل ایجاد شعبه پردیس بین الملل می باشد.
وی اف��زود: منطقه کاش��ان و آران وبیدگل دارای 
یک موقعیت استراتژیک جغرافیایی در کشور است 
و پشتکار و اس��تعداد باالی علمی از ویژگیهای این 
مناطق اس��ت.نماینده مردم شهرس��تان های کاش��ان 
و آران و بی��دگل، با اش��اره به افتتاح دو دانش��کده 
دندانپزش��کی و پردیس بین الملل در سال جاری در 
منطق��ه تصریح کرد: امیدواری��م در آینده نزدیک، 

شاهد تاسیس دانشکده داروسازی نیز باشیم.
ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه2
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حیات

کارگاه کشوری بررسی طغیان های سرخک در دانشگاه برگزار شدمعرفي ایثارگران دانشگاه

خّیرین سالمت حدود یک میلیارد ریال به بیمارستان کارگرنژاد کمک کردند

کانون بسیج جامعه پزشکی کاشان رتبه 
اول استانی را کسب کرد

نام ونام خانوادگی:
ناصر قاسمی

تاريخ تولد: 1346
شغل مورد تصدی:

مدیر امور مالی
تحصيلي:  مدرك 
ارش��د  کارش��ناس 

مدیریت دولتی 
خدم�ت  م�دت 

درجبهه: 51 ماه
 خاطرات:

در عملی��ات والفج��ر 10 که عراق ش��هر چلمچه را 
بمب��اران کرد اینجانب در مرکز ش��هر به همراه س��ایر 
بسیجیان قرار داشتیم که بمباران شیمیایی شهر از یک 
طرف باعث کش��ته شدن بسیاری از مردم شهر چلمچه 
ش��د و از طرف دیگر چهره واقعی رژی��م بعثی عراق 
را به جهانیان نش��ان داد . اما برای م��ن جالب این بود 
که در بحبوحه بمباران می توانس��تم مش��اهده کنم که 
برخی از افراد خانواده های خود را تنها می گذاش��تند 
و ف��رار م��ی کردند که به ی��اد روز قیام��ت که پدر و 
فرزند و فامیل و آش��نا به علت وضعیت آن روز دیگر 
به فکر دیگری نیس��ت که در روای��ات و احادیث نیز 
به آن اش��اره گردیده اس��ت . صحنه آن روز به عنوان 
موثرترین صحنه از حضور من در جبهه های حق علیه 

باطل همیشه در ذهنم تداعی می کند. 

ای��ن مق��ام مس��ئول، با بی��ان اینک��ه 700 نفر به 
صورت رس��می و 300 نفر غیر رس��می در بسیج 
جامعه پزش��کی کاش��ان عضویت دارن��د، اذعان 
داشت: از این تعداد 20 پزشک فوق تخصص، 50 
پزش��ک عمومی و مابقی از مجموعه پیراپزشکی 
می باشند.وی تاکید کرد: دومین یادواره شهدای 
بسیج جامعه پزشکی کاشان به منظور گرامیداشت 
یاد و خاطره دو ش��هید این دانشگاه و بزرگداشت 
س��الروز تاس��یس این کان��ون روز ش��نبه مورخ 

92/12/10 در دانشگاه برگزار می شود.
مس��ئول بسیج جامعه پزش��کی یادآور شد: این 
کانون آمادگی اعزام اکیپ های پزش��کی جهت 
انجام ویزی��ت رایگان با توجه به درخواس��تهای 

پایگاه های بسیج در سطح منطقه را دارد.

کارگاه کش��وری بررسی و پاس��خ به طغیان های 
س��رخک به م��دت دو روز در س��الن دکتر قریب 

دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئی��س اداره بیم��اری های 
قابل پیش��گیری با واکس��ن وزارت بهداشت، هدف 
از برگ��زاری این کارگاه را ارتقای س��طح آگاهی 
 و اطالع��ات کارشناس��ان، آش��نایی و جمع آوری

 داده ه��ا و اطالع��ات ب��رای ایمن س��ازی بیماری 
سرخک بیان کرد.

دکتر سید محس��ن زهرایی، با اش��اره به وضعیت 
مناس��ب ایران در زمینه بررس��ی، پاسخ دهی و ایمن 
س��ازی بیماری س��رخک در منطقه گفت: کش��ور 
م��ا در منطقه با ریس��ک باالیی ق��رار دارد، زیرا از 
س��مت شرق و غرب و حتی ش��مال کشور از طریق 

کشورهای همسایه، آسیب پذیر است.
وی، واکسیناس��یون را از خدمات اولیه در برنامه 
نظ��ام مراقبت کش��ور برش��مرد و گفت: امس��ال با 
چالش کمب��ود واکس��ن روبرو بودی��م، اما تالش 
خواهیم کرد س��ال آینده در برنامه واکسیناس��یون 

همچنان سرآمد باشیم.
معاون بهداش��تی دانش��گاه نیز در این کارگاه، با 
اش��اره به س��ونامی بیماری ه��ای غیرواگیر گفت: 

اولین مورد مشکوک 
به بیماری سرخک باید 

در اسرع وقت شناسایی 
و اقدامات مراقبتی 

و درمانی انجام تا 
مانع انتشار بیماری به 

اطرافیان شود.

آمادگ��ی و کنترل ب��رای مقابل��ه با بیم��اری های 
واگی��ر باقیمانده در حال حاضر از اهمیت بس��زایی 

برخوردار است.
دکتر س��ید علیرض��ا مروجی، ضمن اش��اره به 
ریشه کنی بس��یاری از بیماری های واگیر با ارائه 
خدمات مناس��ب نظام مراقبت در کش��ور افزود: 
باید با تالش و کوش��ش مضاعف دس��تاوردهای 

گذشته را حفظ کنیم.
وی تصری��ح کرد: ب��ا اجرای یک نظ��ام مراقبت 
آماده، به موقع و مناسب بیماری سرخک ریشه کن 
می ش��ود چرا که گروه های فعال در حوزه بیماری 
ها در معاونت بهداش��تی دانشگاه ها از باتجربه ترین 

افراد شاغل در این حوزه می باشند.
دکت��ر مروج��ی، ب��ا ارائ��ه گزارش��ی از وضعیت 
س��رخک در منطقه کاش��ان یادآور ش��د: برقراری 
نظ��ام مراقبت بیم��اری، تهیه و ارس��ال 600 تراکت 
اطالع رس��انی به مطب های خصوصی و واحدهای 
بهداش��تی درمانی، حفظ پوش��ش واکسیناسیون در 
گروه هدف، گزارش گیری هفتگی از بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی، درمانی و ... از جمله اقدامات این 

دانشگاه در راستای ریشه کنی سرخک می باشد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه، تجدید نظر در قوانین 

گزارش دهی بیماری ها، مشارکت بیشتر معاونتهای 
درمان دانش��گاه ها در نظام مراقبت بیماری از طریق 
وض��ع قوانی��ن و دس��تورالعمل ه��ا، اعط��ای امتیاز 
آموزش مداوم به پزشکان بخش خصوصی در ازای 
مش��ارکت در نظ��ام مراقبت بیماری ها، اس��تعالم از 
معاونت بهداشتی مبنی بر مشارکت پزشکان در نظام 
مراقبت بیماری ها در هنگام تمدید پروانه مطب را از 

جمله پیشنهادات در این راستا عنوان کرد.
کارشناس مبارزه با بیماری های وزارت بهداشت 
نی��ز در ای��ن کارگاه، با اش��اره به اینک��ه ایران جزء 
کش��ورهای برت��ر از لحاظ پوش��ش واکسیناس��یون 
پوش��ش  ک��رد:  تاکی��د  دنیاس��ت،  در  س��رخک 
واکسیناسیون سرخک در کشور به باالی 90 درصد 
رس��یده اس��ت و به دنبال آن هس��تیم که ب��ه مرحله 

حذف آن دست پیدا کنیم.
اعظم صبوری، با بیان اینکه واکس��ن سرخک هم 
اکنون در دو نوبت در س��نین 12 و 18 ماهگی برای 
کودکان تزریق می ش��ود، اظهار داشت: اولین مورد 
مش��کوک به بیماری س��رخک باید در اسرع وقت 
شناس��ایی و اقدامات مراقبتی و درمانی انجام تا مانع 

انتشار بیماری به اطرافیان شود.
وی گف��ت: ارتق��ا و حف��ظ پوش��ش دو نوب��ت 
واکسیناس��یون، داش��تن سیس��تم مراقبت��ی موث��ر و 
کارآمد، پایش و ارزشیابی، ارتباطات، درگیر کردن 
جامعه و انجام پژوهش ها از جمله اس��تراتژی ها در 
راستای داش��تن دنیایی بدون س��رخک، سرخجه و 

سندرم سرخجه مادرزادی است.
صبوری، شناس��ایی جمعیت و منطقه پرخطر برای 
مقابله، تش��خیص طغیان، تعیین و تایید س��رخک و 
س��رخجه، پایش، برنامه ریزی و ارائه پاسخ مناسب 

را از اهداف نظام مراقبت بیان کرد.
گفتنی اس��ت چهارمین کارگاه کشوری آموزشی 
بررسی و پاسخ به طغیان های سرخک با حضور 50 
نفر از کارشناس��ان 14 دانشگاه علوم پزشکی کشور 
به مدت دو روز در دانشگاه در حال برگزاری است.

ادامه از صفحه1

ادامه از صفحه1

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان به مناسبت روز پرستار

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت 
فرا رسیدن سال نو

پیام تبریک ریاست دانشگاه به مناسبت 
8 اسفند روز بسیج جامعه پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزش��کی کاشان در پیامی 
روز پرس��تار را ب��ه تمامی تالش��گران این عرصه 
تبریک گفت.به گزارش وب دا، متن پیام تبریک 

دکتر اعرابی به این شرح است:
پنجم جمادی االول س��الروز والدت با سعادت 
ب��زرگ بانوی  قهرمان کرب��ال، پرچم دار نهضت 
پس از شهادت امام حسین )ع(، عقیله بنی هاشم، 

حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار است.
پرستاری در فرهنگ اس��المی ما جایگاه بسیار 
رفیعی دارد، پرس��تاری هنری اس��ت ب��ی نظیر و 
تخصصی اس��ت بی همتا. پرس��تاری تنها مراقبت 
از عالئ��م حیاتی بیمار نیس��ت، فق��ط نگهبانی از 
مرز حیات بیمار نیس��ت بلکه دمیدن روح زندگی 
است. پرس��تاران و سایر رش��ته های وابسته نقش 
مهم��ی در حفظ و ارتقاء س��المت جامعه دارند و 
یکی از حلقه های مهم و موثر در زنجیره سالمت 
هستند.س��الروز والدت این بانوی بزرگ موقعیت 
مناس��بی اس��ت برای قدردانی از زحمات ش��بانه 

روزی جامعه پرستاری.
اینجان��ب ب��ا تبری��ک روز پرس��تار و همچنین 
تبریک س��ال نو، ایامی سرش��ار از توفیقات روز 
افزون الهی برای تمامی زحمت کشان این عرصه 

از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.

ب��ه گ��زارش وب دا، مت��ن پیام تبری��ک دکتر 
اعرابی به این شرح است:

 همکاران ارجمند دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فرا رس��یدن س��ال نو همیش��ه نوید بخش افکار 
نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده اس��ت. 
آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.

بهار فصل رویش است و شادابی، فصل ایمان و 
 شکوه جلوه خداوند است، آری بار دیگر نشانه ای
 بدی��ع از آیات الهی در جهان متجلی گش��ته و زمین 
آیه های سر سبزی و حیات را به تالوت نشسته است.

خداوندگار عالم را سپاسگزاریم در سالی که توسط 
رهب��ر حکیم و فرزانه انقالب به نام س��ال »  حماس��ه 
سیاس��ی، حماس��ه اقتصادی » ن��ام گ��ذاری گردید، 
خانواده بزرگ نظام سالمت  توانست با کوششی زیاد 
برای رس��یدن به اهداف عالیه خود در جهت سیاست 
ه��ای توس��عه عدالت در س��المت، اعت��الی علمی و 
فرهنگی، رشد و بالندگی تحقیقات و فناوری و ارتقاء 
خدمت رسانی به آحاد جامعه گام های بلندی بردارد 

و به موفقیت های چشمگیری دست یابد.
اینجان��ب ضم��ن تقدی��ر و تش��کر از زحمات 
دانش��گاهیان در سالی که گذشت و با استعانت از 
آفریدگار جهان فرا رس��یدن بهاران شکوهمند را 
که هنگامه ی تجلی مواهب الهی بر بس��تر طیبعت 
است به ش��ما و خانواده محترمتان تبریک گفته و 
از آس��تان حضرت احدیت مزی��د توفیقات برای 
خدمتی سرشار از ش��ور و نشاط و مملو از توکل 
الهی در جهت رشد و ش��کوفایی ایران کهنسال، 

مسالت می نمایم.

فرهنگ بس��یجی، فرهنگ معنویت و شجاعت 
و غیرت و اس��تقالل و آزادگی و اسیر خواستهای 

حقیر، نشدن است. ) مقام معظم رهبری(
دکتر اعرابی رئیس دانش��گاه، فرارسیدن هشتم 
اس��فند ماه، روز بس��یج جامعه پزش��کی را به همه 
اس��اتید، مدی��ران و کارکنان بس��یجی دانش��گاه 
تبریک گفت.حضور حماسی و مخلصانه پزشکان 
و پرس��تاران فداکار و بس��یجی در قالب تیم های 
اضط��راری با حض��ور فعال و مس��تمر در خطوط 
مقدم نب��رد برای رف��ع آالم مجروحان و آس��یب 
دیدگان در دوران دفاع مقدس و تالش در جهت 
خدم��ت  رس��انی بهداش��تی –  درمانی ب��ه مناطق 
محروم و نیازمند کش��ور در دوران پس از جنگ 
نشان از روحیه پرتالش و خودساخته بسیجی دارد.
شجره طیبه بسیج و فرهنگ بسیجی نمادی آشکار از 
اراده مردم در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی و یادگار گران سنگ معمار و بنیانگذار کبیر 
انقالب اس��المی حضرت امام )ره( اس��ت.لذا بر خود 

فرض می دانم این روزتبریک عرض نمایم.

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

دکتر نیکزاد، با اش��اره به اینکه طراحی، نقش��ه 
و احداث این بیمارس��تان نتیجه بازدید و بررس��ی 
میدان��ی کارشناس��ان از بهترین بیمارس��تان های 
اعصاب و روان کشور است، ادامه داد: در طراحی 
آن از الگوی معماری س��نتی کاش��ان و مدرن در 
راستای ایجاد فضای مناسب و آرام بخش استفاده 

شده است.
مدیرعامل مجمع خیّرین سالمت دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در 
پایان سخنان خود، با اش��اره به کمبود امکانات 
و تجهی��زات در این بیمارس��تان، ب��ر ضرورت 
حمای��ت خیّرین در توجه ب��ه بیماران اعصاب و 

روان تاکید کرد.
حاج امیر شیرازی خیّر بخش سالمت بیمارستان 
اعص��اب و روان در ادامه نیز با اش��اره به س��خنان 
ش��هید مطهری که هر انقالب��ی دو عامل،  پول و 
پی��ام دارد، افزود: درانج��ام کار خیر نیز دو عامل 
اعتق��ادات مذهب��ی و کم��ک ب��ه همدیگر نقش 

اساسی دارد.
 این خیّر کاش��انی تاکید کرد: انس��ان ها با هر 
ن��وع توانایی و امکاناتی حتی با زبان و قلمی که 
در اختی��ار دارن��د اگر در راه خ��دا و برای خدا 
باشد می توانند درکار خیر سهیم و از ثواب آن 

بهره مند باشند.
وی، تشکیل جلس��ات مجمع خیّرین سالمت با 
حضور روسای ادارات و هیات های مذهبی را در 
راستای ترویج فعالیت های خیر از گام های موثر 
در ای��ن زمینه عنوان کرد و تصریح کرد: اصحاب 
رسانه با اطالع رس��انی و بیان نیازها می توانند در 

جذب خیّرین بسیار موثر باشند.

رئی��س بیمارس��تان اعص��اب و روان کارگرنژاد 
کاشان گفت: خیّرین س��المت حدود یک میلیارد 
ریال به این بیمارستان در سال جاری کمک کردند.

به گزارش وب دا، دکتر فاطمه س��ادات قریشی 
در نشست ش��ورای اطالع رس��انی مجمع خیّرین 
س��المت شهرس��تان کاش��ان با تقدیر و تش��کر از 
زحمات حاج جواد کارگرنژاد خیّر س��المت  این 
بیمارس��تان اظهار داشت: این کمک ها به صورت 
غیر نقدی در زمینه تهیه تجهیزات این بیمارس��تان 

می باشد.
وی، خرید  و نصب یک دس��تگاه الکتروش��وک 
قلب��ی، بی تی 1500 ویژه آزمایش��ات، ال س��ی دی 
32 اینچ و 42 اینچ، آب س��ردکن، دس��تگاه واکس 
کفش، یخچال، فرش ماش��ینی ، شیشه های نشکن، 
حفاظ درب و پنجره ، پارچ��ه تابلوئی، گلیم فرش، 
می��ز کنفرانس، میز تنی��س و...  از جمله کمک های 
غیر نقدی خیّران شهرس��تان کاشان به این بیمارستان 

برشمرد.
دکتر قریش��ی، با اشاره به اینکه بیمارستان اعصاب 
و روان کارگرن��ژاد یکی از بهترین بیمارس��تان های 
کش��ور می باش��د، تصریح کرد: در حال حاضر این 
بیمارس��تان با کمب��ود تجهی��زات و امکانات مواجه 
اس��ت و تجهیزات قدیمی بیمارستان اخوان به اینجا 

انتقال یافته است.
وی، همچنین با اش��اره به فعالیت س��ه بخش از 
شش بخش بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد 
به دلیل کمب��ود امکانات گف��ت: در حال حاضر 
بخش ه��ای اورژانس مردان، بخش بزرگس��االن 
م��ردان و زن��ان، ش��وک درمان��ی، ن��وار مغ��ز، 
روانپزش��کی بزرگساالن، روان پزش��کی اطفال، 

روانشناسی و گفتاردرمانی فعال است.
وی، با اش��اره به مغفول مان��دن بیماران اعصاب 
و روان در جامع��ه، بر ض��رورت افزایش آگاهی 
و اطالع رس��انی تاکید و اظهار امیدواری کرد: با 
کمک و مس��اعدت های خیّری��ن بتوان گامی در 

راستای ارتقای بهداشت و روان جامعه برداشت.
رئیس بیمارس��تان اعص��اب و روان کارگرنژاد 
کاش��ان، بر لزوم ان��گ زدایی از بیم��اران روانی 
تاکید ک��رد و گفت: انگ و برچس��ب زدن مهم 
تری��ن عامل جدای��ی بیماران اعص��اب و روان از 

جامعه و گوشه گیری آنها است.
دکتر قریش��ی، ضمن تاکید ب��ر ضرورت ایجاد 
موقعیت های ش��غلی برای این بیم��اران ادامه داد: 
بس��یاری از بیماران روانی با به اتمام رساندن یک 
دوره درم��ان، بهب��ود پی��دا می کنند ام��ا به علت 
برچس��ب خ��وردن به عن��وان یک بیم��ار روانی، 
نمیتوانند موقعیت های ش��غلی و اجتماعی مناسبی 

را در جامعه کسب کنند.
وی، ب��ا اش��اره به س��اخت س��الن آمف��ی تئاتر 
بیمارس��تان با ظرفیت 150 نفر گفت: برای تکمیل 
و تجهیز این سالن نیاز به حدود 500 میلیون تومان 

اعتبار است.
عضو هیات علمی دانشگاه، برگزاری کالسهای 
آموزشی و کارگاه های علمی را از مزایای تجهیز 

سالن آمفی تئاتر بیمارستان عنوان کرد.
وی، بر ض��رورت راه اندازی بخش کاردرمانی 
و توانبخش��ی، احداث حیاط اطراف بیمارس��تان، 
تجهیز کتابخانه بیمارستان برای انجام فعالیت های 
آموزش��ی و استفاده پرس��تاران، پزشکان عمومی 
و دس��تیاری و .. تاکید کرد و خواس��تار حمایت 

خیّرین سالمت در این راستا شد.
مدیر عامل مجمع خیّرین سالمت دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان نیز 
در این نشس��ت گفت: بیمارستان 101 تختخوابی 
کارگرن��ژاد با زیربنای 6600 مت��ر مربع و با هزینه 
بال��غ بر هفت میلیارد ریال با کمک خیّر س��المت 

حاج جواد کارگرنژاد راه اندازی شده است.
دکتر حسین نیکزاد گفت: در حال حاضر برای 
س��اخت تاسیسات گرمایش��ی، سرمایشی، آب و 
برق این بیمارستان بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان 
توسط دانش��گاه هزینه شده که ساختمان های هم 

جوار متعلق به دانشگاه را نیز پاسخگو است.
وی، با بیان اینکه بیمارستان های اعصاب و روان  
هزینه بر اس��ت و بیش��تر دول��ت در این خصوص 
س��رمایه گذاری می کند، یادآورش��د: بیمارستان 
های اعصاب و روان بر خالف دیگر بیمارستان ها 
که درآمد زا هستند، فاقد منابع درآمدی می باشند.

شعبه بین الملل دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان افتتاح شد

دکتر همایون نادریان، با اشاره به افزایش تعداد 
ش��عبه بین الملل از سال گذش��ته در کشور به 22 
ش��عبه افزود: دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجوز 
تاسیس شعبه بین الملل را در سال 91 بعد از ارتقا 

به تیپ یک کسب کرد.
وی تصریح کرد: با راه اندازی پورتال شعبه بین 
الملل دانش��گاه، بیش از 3 هزار نفر به این پورتال 
مراجعه کردند که به هزار پرس��ش ارائه شده در 

سایت پاسخ داده شد.  
دکتر نادریان با اش��اره به پذیرش 170 دانشجو 
در مرحله اول اظهار داش��ت: با پذیرش نهایی از 
س��وی س��ازمان س��نجش، تعداد 58 نفر در رشته 

پزشکی پذیرفته شدند.
معاونین دانشجویی فرهنگی و آموزشی دانشگاه 
نیز در این آیین، به بیان ظرفیت های دانشجویی، 
رفاهی و آموزشی دانشگاه و موفقیتهای فرهنگی 

و قرآنی دانشجویان این دانشگاه پرداختند.

اصالح کانال ها و کف موتورخانه 
تأسیسات بیمارستان متینی

در راس��تای معیاره��ای IMS و رعای��ت ایمنی 
کارکنان و بهداشت محیط زیست، اصالح کانال ها 
و کف موتورخانه تأسیس��ات بیمارس��تان متینی به 
همراه س��اخت و نصب اگ��زوز فن های دیگ های 

آب گرم انجام شد.
قائم مقام رئیس و مدیر بیمارس��تان متینی با اعالم 
این خب��ر گفت: این اقدام با هزین��ه ای بالغ بر 150 
میلیون ریال از محل اعتبارات س��ال جاری تملک 

سرمایه ای تأمین گردیده است.
دکتر علی خندان، با اش��اره به راه اندازی دیگ 
آب گرم سوم با اس��تفاده از مشعل دوگانه سوز، 
تعوی��ض و اصالح لوله کش��ی گاز بیمارس��تان و 
نصب کنتور مربوطه افزود: ب��ا بازدید و موافقت 
کارشناس��ان ش��رکت گاز به زودی انشعاب گاز 
بیمارستان از یک چهارم پوند به دو پوند افزایش 
خواهد یافت تا بیمارس��تان بتواند از سوخت گاز 
در مشعل های دیگ آب گرم خود استفاده کند.



نشست هم اندیشی مسئولین امور مالی دانشگاه برگزار شد

جلسه کمیته جامعه ایمن شهرستان کاشان برگزارشد 

نشست رئیس دانشگاه با اعضای مرکز مطالعات و توسعه آموزش
)EDO( ودفاتر توسعه آموزش )EDC( علوم پزشکی 

از دانشجویان فرزند شهید دانشگاه 
تجلیل شد
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 Clinical دسترسي کاربران دانشگاه به پایگاه
Key ک��ه مجموعه کاملی از اطالع��ات بالینی 
استخراج شده از بیش از 700 عنوان کتاب ، 400 
عنوان ژورنال و 2500 عنوان ویدئوی اختصاصی 

پزشکی مي باشد برقرار شده است .

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

فرهنگ سخنان حضرت فاطمه سالم اهلل عليها
)برای جوانان و عموم اقشارجامعه(

انتصابات بهمن و اسفند 1392معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

•آقای دکتر مکی به عن��وان دبیر کارگروه 
تخصصی بهداش��ت و درمان حوادث و سوانح 

غیرمترقبه از تاریخ 92/11/20
•خانم دکتر قریشی،آقایان دکتر خیرخواه و 
دکتر یگانه مقدم به عنوان عضو کمیس��یونهای 
قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 20 دانشگاه 

از تاریخ 92/11/19 به مدت دوسال
•آقای��ان دکتر س��ید احمد حس��ینی و دکتر 
علی یوس��فیان به عنوان عضو شورای مرکزی 
پیش��نهادات دانش��گاه از تاری��خ 92/11/21 به 

مدت 1 سال
•آق��ای دکت��ر مروج��ی ب��ه عن��وان رییس 
کمیت��ه راهب��ری برنامه ایمنی آب آش��امیدنی 
شهرستان،آقای فتحی مقدم به عنوان دبیر،خانم 
محبوبه بخش��نده ف��ر به عنوان دبی��ر اجرایی و  
آقایان مهندس کافی زاده و مهندس گنجی به 

عنوان اعضای این کمیته از تاریخ 92/11/27
• خانم زهرا ساکنی به عنوان رابط آموزشی 

کارکنان روابط عمومی از تاریخ 92/11/17
ب��ه عنوان  •آق��ای دکت��ر عب��دا... امی��دی 
مدیرگروه روانشناسی بالینی دانشگاه از تاریخ 

92/11/28 به مدت 2 سال دیگر
•خانم منیژه کدخدایی به عنوان عضو کمیته 
کنترل عفونت بیمارس��تانی دانش��گاه از تاریخ 
92/11/26• آق��ای دکت��ر خیرخ��واه ب��ه عنوان 

مسئول ستاد نوروزی دانشگاه از تاریخ 92/12/6
• آقای��ان دکت��ر فرزادفر،دکتر پنجه ش��اهی و 
خبازی به عنوان بازرس ویژه ریاس��ت دانشگاه از 

تاریخ 92/12/8
"• آقایان عبدالوند،کرمی،منصوری،حجت االسالم
 و المس��لمین یوسفی، حجت االس��الم و المسلمین 
ش��اه فضل، خانمها دکتر مازوچی و زینب سلطانی 
به عن��وان اعضای هیئت کرس��یهای آزاد اندیش��ی 

دانشگاه از تاریخ 92/12/7 بمدت یک سال
• آق��ای دکت��ر فخاری��ان ب��ه عن��وان عض��و 
کمیس��یونهای قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 

20 دانشگاه از تاریخ 92/12/11 بمدت دو سال
• آق��ای دکتر فرزن��دی پور به عن��وان رئیس 

کمیته انبارگردانی دانشگاه از تاریخ 92/12/13
• خان��م دکت��ر مس��عودی عل��وی ب��ه عنوان 
مدیرگروه پرس��تاری داخلی جراحی دانشگاه از 

تاریخ 92/12/18 بمدت دو سال
• آق��ای دکتر فخاری��ان به عن��وان مدیرگروه 
جراح��ی تخصصی مغ��ز و اعصاب دانش��گاه از 

تاریخ 92/12/18 بمدت یک سال
• خانم دکتر سیما راستی به عنوان مدیرگروه انگل 

شناسی دانشگاه از تاریخ 92/12/18 بمدت دو سال
• آق��ای بدیع��ی نیا ب��ه عنوان مس��ئول روابط 

عمومی بیمارستان متینی از تاریخ 92/12/20
• آقای دکت��ر نادریان به عنوان دبیر و عضو 
شورای عالی شعبه بین الملل دانشگاه و آقایان 
دکتر فرزندی پور،دکتر افضلی، دکتر افاضل ، 
دکتر رزاقی، دکتر فخاریان ، دکتر میرهاشمی 
و عسگری به عنوان اعضای این شورا از تاریخ 

92/12/25 بمدت یک سال
• آقایان دکتر نادریان و دکتر رزاقی به عنوان 
عضو شورای آموزشی شعبه بین الملل دانشگاه از 

تاریخ 92/12/25 بمدت یک سال
• آقای ع��ارف پناه ب��ه عنوان مس��ئول روابط 
عمومی،رسیدگی به شکایات،طرح تکریم ارباب 
رجوع دانشگاه با حفظ سمت از تاریخ 92/12/25 

کمیت��ه  جلس��ه   
ایمن کاش��ان  جامعه 
رئی��س  ب��ا حض��ور 
س��ایر  و  دانش��گاه 
اعضاء روز چهارشنبه 
مورخ  92/11/30 در 
ستاد  ش��هدای  سالن 

دانشگاه برگزار شد.
وبدا،  گ��زارش  به 
بهداش��تی  مع��اون 
ای��ن  در  دانش��گاه 
جلس��ه  ب��ا تاکید بر 
برای  ت��الش  ل��زوم 
ای  جامع��ه  داش��تن 
ایم��ن ، »حوادث« را 
س��ومین عامل مرگ 
و می��ر در جه��ان و 
در  عام��ل  دومی��ن  

ایران  معرفی کرد.

به مناسبت روز تاسیس بنیاد شهید و بزرگداشت 
مقام شهداء، مراس��م تجلیل از دانشجویان فرزند 

شهید دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، معاون دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه در این جلس��ه ضمن تبریک به فرزندان 
شاهد دانشگاه، بزرگداشت روز شهید را به معنای 

تقدیس ایثارها عنوان کرد.
دکتر طاه��ره مازوچی، با بی��ان اینکه خاطرات 
ش��هداء همواره در جامعه زنده اس��ت، افزود: ما 
بای��د در زمینه زنده نگه داش��تن رفت��ار، کردار و 
سیره شهدا نیز تالش بیشتری را داشته باشیم تا این 
س��یره تبدیل به یک فرهنگ و الگو در جامعه به 

خصوص برای نسل جوان شود.
وی، بزرگداش��ت ش��هید را اصالت بخشیدن به 
اهداف ش��هداء و تش��ویق به عمل و تقدیس آن 
ایث��ار آنان بی��ان و تصریح ک��رد: وظیفه قدردانی 
از ایثارگران ب��ه ویژه ش��هیدان، فریضه ای عینی 
و همیشگی اس��ت و زنده نگهداشتن یاد شهدای 

انقالب باعث تداوم حرکت انقالب است.

90درصد 
از مصدومیتهای 

ترافیکی
 در کشورهایی

 با درآمد کم 
و متوسط

 اتفاق 
می افتد.

دکتر مروجی،   ضمن اشاره به اینکه 20-50 میلیون 
نفر  س��االنه بر اثر تصادف��ات جاده ای جان خود را از 
دس��ت می دهند گف��ت: 90درص��د از مصدومیتهای 
ترافیک��ی در کش��ورهایی ب��ا درآمد کم و متوس��ط 
اتفاق می افتد.این گزارش حاکیست بررسی 29 نقطه 
حادثه خیز  و تمهیدات انجام ش��ده در خصوص آن، 

اط��الع رس��انی قضایی حوادث جه��ت جهت موتور 
سواران،ایمنی مهد کودکهای غیر دولتی غیر انتفاعی 
و پیش دبس��تانیها،تردد خودروهای حمل سوخت در 
آزاد راه کاشان، مشکالت مربوط به وضعیت سرویس 
مدارس و بررس��ی مصوبات جلس��ه قبل این کمیته از 

موضوعات بررسی شده در این نشست بود.

نشس��ت اعضای مرکز مطالعات و توسعه آموزش 
عل��وم پزش��کی  ودفاتر توس��عه آم��وزش با رئیس 
دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاش��ان با محوری��ت نگاهی ب��ه مرک��ز مطالعات 
وتوس��عه آموزش علوم پزش��کی)EDC(  و دفاتر 
توس��عه آموزش )EDO(و جای��گاه آنها در ارتقاء 

کیفیت آموزش دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، دکتر اعرابی رئیس دانش��گاه 
در این نشس��ت، بر اطالع رس��انی و تبلیغ رویکردها 
و فعالی��ت های EDCوEDO ، آش��نایی و تعامل 
اعضای هیات علمی و مدیران گروه های آموزش��ی 
دانش��گاه  باای��ن دو نهاد و نقش پ��ر رنگ EDCبه 
عنوان یک نهاد علمی و اتاق فکر به ویژه در جذب 
اعضای هیات علمی تاکید کرد و از تمامی مسئولین 
دانشگاه خواست با EDC  و EDOهمکاری  الزم 

را داشته باشند.
مدی��ر مرکز مطالعات در ابتدای این جلس��ه، ضمن 
گرامیداشت ایام ا... دهه فجر و تبریک این ایام به فجر 

آفرینان به معرفی برنامه های این نشست پرداخت.
دکت��ر محس��ن ارباب��ی، مهمترین آس��یب های  
 ، کارآم��دی  دادن  دس��ت  از  EDOرا  EDCو 
نقش رهبری آموزش��ی، نداشتن خروجی واضح و 
روشن و فراموش ش��دن ماموریت اصلی بیان کرد 
و با توجه به چالش های مهم آموزش پزش��کی در 
سطح ملی و دانشگاه خواستار مساعدت همه جانبه 
مدیریت ارشد دانشگاه  جهت رفع چالشها و نقاط 
ضعف سیستم آموزشی و دستیابی به هدف متعالی 
ارتق��اء کیفیت درتمام��ی عرصه های آموزش��ی 

دانشگاه شد.
دکتر رضا رزاقی معاون آموزش��ی دانش��گاه، نیز 
در ای��ن جلس��ه تحقق ارتق��اء کیفی��ت آموزش در 
س��طوح مختلف را منوط به تامین فضای فیزیکی و 

تشکیالت مناسب EDCدانست.

نشست هم اندیشی مس��ئولین امور مالی با حضور 
معاون توس��عه و مس��ئولین ام��ور مال��ی واحدهای 
دانشگاه با محوریت اجرای هر چه مطلوبتر قوانین و 
دس��تورالعمل های وزارت بهداشت روز شنبه مورخ 

92/12/17 در محل سالن شهداء برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، معاون توس��عه مدیریت و منابع 
دانش��گاه در این جلس��ه ضم��ن تقدی��ر از فعالیت های 
پرس��نل امور مالی در سال 92، حمایت خود را در سال 
 جاری از کلیه پرس��نل ام��ور مالی در تمام��ی زمینه ها

 اعالم و بهبود وضعیت موجود در پیشبرد اهداف و ارائه 
خدمات با کیفیت به مردم را هدف نهایی بیان کرد.

دکتر فرزندی پور، در خصوص حساس بودن عملیات 
پایان سال مالی و بستن حساب ها و دغدغه های مدیریت 
در سال 93 مطالبی را عنوان کرد.مدیر امور مالی دانشگاه 
نیز در این جلس��ه، در مورد دس��تور العمل های وزارت 
بهداش��ت در خصوص کنترل های مالی و اجرای روش 
های موجود توضیحاتی ارائه کرد و با اش��اره به نزدیک 
بودن به پایان س��ال مالی، بر لزوم تهیه و تنظیم حساب ها 

و واریز تنخواههای دریافتی تاکید نمود.
محم��د بهش��تی، همچنین در خص��وص پرداخت 
معوقات کشیک ایام نوروز سال 92 افزود: میزان تن 
خواه کشیک نوروز 92 دو ماه قبل به حساب واحدها 

واریز و واحدها موظف به پرداخت آن می باشند.
بهش��تی، در مورد زمان انبارگردانی کلیه واحدها 

دکتر فخاریان رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه نیز 
در این نشس��ت در خصوص، آینده نگاری آموزش 
اصول پزش��کی منطبق بر چشم انداز ها و برنامه های 

کالن کشور سخنانی را ارائه کرد.
ای��ن گزارش حاکیس��ت، در ادامه جلس��ه، مدیران 
دفات��ر توس��عه دانش��کده ه��ا)EDO(   و مجتم��ع  
بیمارس��تانی شهید بهشتی دیدگاه ها و مشکالت خود 
را در خصوص دس��تیابی به ارتقاء کیفی آموزش بیان 

کردند.
بر پای��ه این گزارش، مس��ئولین واحده��ای 8گانه 
EDC  ش��امل توانمند س��ازی اس��اتید، ارزشیابی، 
برنامه ریزی آموزش��ی، پزش��کی پاسخگو، پژوهش 
در آموزش، استعدادهای درخشان، المپیادهای علمی 
و دانش پژوهشی و جش��نواره شهید مطهری به طرح 
دی��دگاه ها، برنامه ها و مش��کالت خود در راس��تای 

وظایف اصلی  پرداختند.

خاطر نش��ان کرد: زمان بندی ب��رای انبار گردانی به 
هر واحد متعاقباً ابالغ خواهد ش��د و از 15 فروردین 
س��ال آتی عملیات انبار گردانی آغار خواهد ش��د و 
کلیه روس��ای مالی واحدها موظ��ف اند در عملیات 

انبار گردانی حضور داشته باشند.
مسئولین مالی واحدهای دانشگاه نیز در این نشست 
ضمن بیان نظرات، خواس��تار رفع مشکالت  و موانع 

نداشتن ساختار تشکیالتی  متناسب با ساختار 
دانشگاه، عدم آش��نایی اعضای هیات علمی با 
رویکردهای  توس��عه ای در دانشگاه، عدم ساز 
و کار مناس��ب برای تش��ویق و ترغیب اعضای 
هیات علمی به فعالیت های توس��عه ای و ارتقاء 
کیفیت آموزش، عدم اطالع و آگاهی اعضای 
هیات علمی در م��ورد مفاهیم پایه ای آموزش 
پزشکی، تلفیق زمان تدریس و ویزیت بیماران 
و همزمانی با کش��یک اس��اتید، کمب��ود منابع 
مال��ی، فضاهای فیزک��ی، تجهی��زات و نیروی 
انس��انی، عدم الزام��ات قانونی ب��رای اجرایی 
کردن فعالیت ه��ای  EDO  و EDC، فاصله 
بین تصمی��م س��ازان وتصمیم گی��ران و نقش 
کمرن��گ آموزش در مقایس��ه ب��ا  پژوهش در 
ارتقاء اس��اتید از مهم تری��ن موضوعات مطرح 

شده در این نشست بود.

موجود و حمایت بیشتر مسئولین امر شدند.
شایان ذکر اس��ت جهت هماهنگی بیشتر در زمینه 
پرداخت های پرسنلی و غیرپرسنلی مقرر شد تا طبق 
آیین نامه مالی و معامالتی حس��اب های دانشگاه در 
تاریخ 92/12/29 بس��ته و واحدها موظف شدند که 
کلی��ه تن خواههای دریافتی را ت��ا 93/1/15 واریز و 

تسویه کنند.

700 عمل قلب باز در بیمارستان شهید 
بهشتی کاشان انجام شد

رئی��س بخ��ش جراحی قل��ب باز مرک��ز فوق 
تخصصی قلب و عروق بیمارس��تان شهید بهشتی 
کاش��ان گفت: بیش از 700 عم��ل جراحی قلب 
باز طی دو سال گذشته تاکنون در این بیمارستان 

انجام شده است.
محمدص��ادق  دکت��ر  دا،  وب  گ��زارش  ب��ه 
پورعباس��ی اف��زود: بخ��ش جراح��ی قل��ب باز 
بیمارس��تان شهید بهشتی کاش��ان یکی از پیشرفته 
ترین مراکز جراحی قلب کش��ور با امکانات آی 
سی یو پیش��رفته و مجهز به اتاق های وی آی پی 

جهت رفاه حال بیماران است.
وی تصریح ک��رد: این مرکز عالوه بر خدمات 
دهی به بیماران قلبی شهرس��تان کاش��ان، بیماران 
قلبی از شهرس��تان های و استانهای همجوار را نیز 

پذیرش می کند.
ف��وق تخصص جراحی قلب باز، میزان مرگ و 
میر بیماران جراحی شده قلب باز کاشان را کمتر 
از یک س��وم جه��ان ذکر کرد و گفت: نس��بت 
مرگ و میر بیماران عمل جراحی قلب باز دنیا سه 

درصد و در شهرستان کاشان یک درصد است.
دکتر پورعباس��ی گفت: بیماران در گروه های 
س��نی مختلف از 37 س��ال به باال با بهره گیری از 
روش بیهوش��ی قلب تحت عمل جراحی قلب باز 

قرار گرفته اند.
وی، زمینه های جراحی در این بخش بیمارستانی 
را تمامی اقدام��ات جراحی قلب ب��از، بیماریهای 

کرونر، مادرزادی و دریچه ای عنوان کرد.



دانشگاه علوم پزشکی کاشان  موفق به کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی شد

ب��رای پنجمین س��ال متوال��ی، دانش��گاه علوم 
پزش��کی  و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان 
موفق به کسب رتبه اول در شانزدهمین جشنواره 
ش��هید رجایی در بین دستگاه های اجرایی استان 

اصفهان شد.
مدی��ر تح��ول اداری دانش��گاه، در گفتگو با وب 
دا، با اعالم این مطلب گفت: این دانش��گاه براساس 
ارزیابی عملکرد س��ال 91 بر مبنای امتیازات کسب 
ش��ده موفق به کس��ب این موفقیت ش��د و از سوی 

استاندار مورد تقدیر قرار گرفت.
رضا نعناکار افزود: مستندات این ارزیابی بر اساس 
برنامه جامع تحول اداری دانش��گاه و ش��اخص های 
عمومی و اختصاصی در زمینه فعالیت های دانشگاه 

بر مبنای 2000 نمره تهیه شده است.
وی تصری��ح کرد: دانش��گاه در ارزیابی عملکرد 
مقایس��ه ای در مح��ور توس��عه و اس��تقرار دول��ت 

الکترونیک این موفقیت را کسب کرد.
مدیر تحول اداری دانش��گاه، شاخص های محور 
توسعه و اس��تقرار دولت الکترونیک را شامل ایجاد 
پایگاه اطالعات داده ها، واگذاری خدمات به دفاتر 
پیش��خوان، ارائه خدمات به ص��ورت الکترونیکی، 
دور کاری به روش الکترونیکی، الکترونیکی کردن 
فرآیندهای مش��ترک و شناس��ه ملی اف��راد حقوقی 

عنوان کرد.
وی تاکید کرد: بی تردید موفقیت دانشگاه در این 
محور حاص��ل کار تیمی کلیه ی مدیران و پرس��نل 
دانش��گاه به ویژه مرکز مدیریت آم��ار و فن آوری 
اطالعات دانشگاه و کارشناسان IT  کلیه واحدهای 

تابعه دانشگاه می باشد.
مدیر تح��ول اداری دانش��گاه علوم پزش��کی  و 
خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان، با اش��اره به 
اینکه در مراسمی که به منظور تقدیر از دستگاههای 

اجرایی برت��ر و همچنین مدی��ران و کارکنان نمونه 
دس��تگاه های اجرایی در تاریخ 92/12/25 توس��ط 
اس��تانداری اصفهان برگزار ش��د، اظهار داشت: در 
ای��ن جش��نواره عملکرد س��ال 1391 دس��تگاه ها و 
واحدهای اس��تان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت 
و لوح تقدیر و تندیس جش��نواره از س��وی استاندار 
اصفهان به دانش��گاه اعطا ش��د.به گفته وی، ارزیابی 
عملکرد ادارات و دس��تگاه های اجرایی هر سال در 
قالب جشنواره شهید رجایی از سوی استانداری های 

کشور صورت می گیرد.
رض��ا نعناکار در پایان موفقیت های دانش��گاه در 

سال گذشته را به شرح ذیل برشمرد:
•کسب رتبه برتر و عالی در پانزدهمین جشنواره 

شهید رجایی سال 1391
• معرف��ی ب��ه عنوان دس��تگاه منتخب اس��تان در 

پانزدهمین جشنواره شهید رجایی سال 1391
• کس��ب رتبه برتر در ش��اخص ه��ای بهره وری 
فراین��د ارزیابی عملکرد در بین 71 دس��تگاه اجرایی 

استان در چهاردهمین جشنواره رجایی سال 1390
• کس��ب رتبه عال��ی در چهاردهمین جش��نواره 

شهید رجایی سال 1390
• کس��ب رتبه اول در ارزیابی عملکرد در گروه 
وزارتخانه ها و س��ازمانهای دولتی در س��یزدهمین 

جشنواره شهید رجایی سال 1389
• کس��ب باالترین امتیاز در بین 71 دستگاه اجرایی 

استان در سیزدهمین جشنواره رجایی سال 1389
• معرف��ی به عن��وان تنها دس��تگاه منتخب اس��تان در 
س��یزدهمین جشنواره شهید رجایی س��ال 89  به معاونت 

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
• کس��ب رتبه اول در بیشترین ارتقاء عملکرد سال 
87 در گ��روه وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی در 

دوازدهمین جشنواره شهید رجایی سال 1388
• کس��ب رتبه دوم در ارزیابی عملکرد س��ال 87 
در گ��روه وزارتخانه ها و س��ازمان ه��ای دولتی در 

دوازدهمین جشنواره شهید رجایی سال 1388

 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان سفرکرده

 به جوار حضرت حق 

همكاران ارجمند:
آقاي�ان مهندس مهتدی،  دکتر س�يد محمد 
متينی،حس�ين س�نجر و خانم قربانیکه در غم از 

دست  دادن پدر به سوگ نشسته اید.
خانمه�ا مبين�ی ن�ژاد، محق،آقايان عس�گری 
 فين�ی و دکت�ر تفرش�یکه در غ��م از دس��ت  دادن

 مادر به سوگ نشسته اید.
 آقايان جعفر س�بزی کار و حسين خدابخش 
که در غم  از دست دادن عزیزانتان به سوگ نشسته اید.
  رواب�ط عموم�ي دانش�گاه عل�وم پزش�كی 
کاشان درگذش�ت عزيزانتان را تسليت عرض 
آن  ب�راي  مّن�ان  خداون�د  درگاه  نم�وده،از 
مرحومان آمرزش و براي شما صبر و شكيبايي 

مسئلت دارد.

ثبت 600 بیمار سرطانی در سامانه دانشگاه 

مذاکرات ژنو نگرش جهانیان را نسبت به ایران تغییر داد
عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی و امور 
خارجه مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
مذاکرات ژنو نگرش جهانیان را نس��بت به 

ایران تغییر داد.
به گزارش وب دا، عباسعلی منصوری در 
نشس��ت بررسی چشم انداز مذاکرات هسته 
ای ای��ران و 5+1 در دانش��گاه، با اش��اره به 
اینکه در هر مذاکره طرفین بایستی از برخی 
خواس��ته های خود چشم بپوش��ند، افزود: 
ای��ران در مذاکرات ژنو امتیازات بیش��تری 

نسبت به طرف مقابل به دست آورد.
نماینده مجلس ش��ورای اس��المی تاکید 

کرد: طبق مذاکرات انجام شده ایران همچنان برنامه 
غنی سازی را ادامه می دهد.

نماینده مجلس شورای اس��المی، با اشاره به طرح 
دو دیدگاه در خصوص مذاکرات ژنو اظهار داشت: 
عده ای این مذاکرات را بر خالف منافع ملی کش��ور 
و مشابه قرارداد ترکمنچای می دانند و گروهی دیگر 
آن را فتح الفتوح م��ی خوانند ولی از نظر من، ایران 
در این مذاکرات امتیازات بیشتری را به دست آورد.

مع��اون درم��ان دانش��گاه از ثبت ن��ام 600 بیمار 
سرطانی در سامانه این دانشگاه خبر داد.

ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر داود خیرخ��واه در 
نشس��ت خبری به مناسبت هفته س��رطان، با اشاره به 
اینکه تعداد افراد مبتال به س��رطان در منطقه کاش��ان 
بیش از این تعداد تخمین زده می ش��ود، افزود: این 
تعداد بیمار ثبت ش��ده کمک های مالی را از محل 

اعتبارات دانشگاه دریافت می کنند.
وی، با اش��اره به اینکه از این تعداد بیمار سرطانی 
ثبت شده در سامانه دانشگاه 312 مرد و 288 نفر زن 
هستند، تصریح کرد: دانشگاه از ابتدای سال تاکنون 

9 میلیارد ریال برای این بیماران هزینه کرده است.
معاون درمان دانشگاه، با اشاره به این که بیمارستان 
بیماریه��ای خاص مرح��وم آیت ا... یثرب��ی )ره( با 

داشتن سبک زندگی 
سالم از جمله جلوگیری 
از افزایش وزن، ورزش 

و فعالیت های بدنی 
منظم و تغذیه مناسب 
در کاهش ابتال به این 

بیماری موثر است.

بخش رادیو تراپی در محل مجتمع بیمارستانی شهید 
بهشتی کاش��ان آماده بهره برداری شده است، ابراز 
امیدواری کرد: با وارد ش��دن دستگاه رادیوتراپی و 
نصب امکان��ات و تجهیزات و بهره ب��رداری از این 
بیمارس��تان، بیماران س��رطانی  در کاشان ضمن بهره 
مندی از خدمات آن، نیازی به عزیمت به ش��هرهای 

تهران، اصفهان و قم نداشته باشند.    
وی، کاهش وزن توجیه نش��ده، نفخ ش��کم و سوء 
 هاضمه، اش��کال در بلع، تغییرات در شکل سینه های

 خانم ه��ا، خونری��زی رح��م در زن��ان و خونریزی 
گوارش��ی در آقای��ان، تغییر غیرع��ادی در خال ها به 
لحاظ رنگ و اندازه، درد ش��کم و افسردگی، وجود 
درد و توده ای غیرعادی در بدن، خستگی بدون دلیل 
و سرفه را از جمله عالئم ابتالء به سرطان عنوان کرد.

وی، یک��ی از عوم��ل موث��ر در بروز س��رطان را 
افزای��ش وزن عن��وان کرد و ادام��ه داد: چاقی خطر 
ب��روز بیماریه��ای چون دیابت، فش��ار خ��ون، قلبی 

عروقی و سکته مغزی را افزایش می دهد.
وی، عوامل ژنتیکی، مص��رف غذا و مایعات داغ، 
غذاهای چرب، چاقی، مصرف بیش از حد گوش��ت 
قرم��ز، وجود مواد نگهدارن��ده در برخی از غذاها و 
مواد خوش رنگ کننده، استعمال دخانیات و الکل، 
غذاهای کبابی و دود زده، غذاهای س��وخته و نمک 
سود، تضعیف سیستم دفاعی بدن ناشی از بی خوابی، 
ام��واج و پرتوه��ا، امواج رادیوی��ی و موبایل به ویژه 
ام��واج با طول م��وج کوتاه رادیویی، اش��عه ماورای 
بنفش، نور مستقیم و ش��دید خورشید و عوامل را از 

جمله عوامل شیوع  بیماری سرطان برشمرد.
دکتر خیرخواه تاکید کرد: داش��تن سبک زندگی 
س��الم از جمله جلوگی��ری از افزای��ش وزن، ترک 
دخانی��ات و ال��کل، ورزش و فعالی��ت ه��ای بدنی 
منظ��م و تغذیه مناس��ب به ویژه اس��تفاده از غالت، 
میوه و س��بزیجات، محافظت در برابر نورخورشید و 
غربالگری به موقع در کاهش ابتال به این بیماری موثر 
اس��ت.وی، آموزش و اطالع رسانی برای پیشگیری 
از عوام��ل خطر و انجام غربالگری را در تش��خیص 
زود هنگام این بیماری موثر دانس��ت و تصریح کرد: 
افراد با مش��اهده هر نوع عالم��ت غیرعادی در بدن 

خود، به مراکز درمانی مراجعه کنند.

 منص��وری، با اش��اره به پیش��رفت های کش��ور در 
عرصه های آموزش��ی، پزشکی، هسته ای و ... بعد از 
انقالب اس��المی ادامه داد: در طول هش��ت سال دفاع 
مقدس بس��یاری از پزش��کان و پرس��تاران بنابر وظیفه 
انسانی و الهی خود در جبهه های حق علیه باطل حضور 

پیدا کردند و نقش بسزایی از خود بر جای گذاشتند.
رئیس دانش��گاه، نیز در این نشست ضمن تبریک 
هشتم اس��فندماه  روز بس��یج جامعه پزشکی گفت: 

بس��یجیان جامعه پزشکی در  کنار دیگر اقشار 
در دوران جنگ رشادت ها و ایثارگری های 
بسیاری را از خود نشان دادند و از هیچ تالشی 
دریغ نکردند.وی، همچنین با اش��اره به وظیفه 
انس��انی هر فرد در حرفه پزشکی یادآور شد: 
بسیج جامعه پزش��کی از نهادهای تاثیر گذار 
در امر اخالق پزش��کی جهت اعتالء و ارتقاء 

اخالق پزشکی است. 
مسئول بس��یج جامعه پزشکی دانش��گاه در این 
نشست، گزارشی از عملکرد بسیج جامعه  پزشکی 
در ح��وزه های درمانی، آموزش��ی، پژوهش��ی و 

فرهنگی و پرسنلی در سال جاری را  ارائه داد.
وی، همچنی��ن برگزاری کالس های آموزش��ی در 
زمین��ه ای��دز و اعتیاد در پ��ادگان های نظام��ی، اعزام 
پزشک برای ویزیت، برگزاری کنفرانس های داخلی، 
س��مینارها و کارگاه ه��ای افزایش جمعیت و س��بک 
زندگ��ی، کالس های آموزش اطفاء حریق و مدیریت 
بحران را از جمله فعالیت های حیطه آموزشی برشمرد.
شایان ذکر است تقدیر از فعاالن بسیج جامعه پزشکی 

دانشگاه از جمله برنامه های این مراسم بود.

برگزاری اولین دوره انتخابات شورای 
پیشنهادات کارکنان در بیمارستان بهشتی

دوره آموزش قوانین و مقررات 
بازنشستگی و وظیفه برگزار شد

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیسیون 
تخصصی هیات ممیزه اعضای هیات علمی

انجام ویزیت رایگان 300 
نمازگزار کاشانی

با عنایت به مجوز کمیس��یون تحول اداری 
دانش��گاه و در اجرای مصوبه بهبود کیفیت، 
اولی��ن دوره انتخاب��ات ش��ورای پذیرش و 
بررسی پیشنهادات بیمارس��تان شهید بهشتی 

کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا، مدیر مجتمع بیمارستانی 
شهید بهشتی کاشان گفت: این شورا با هدف 
تسریع در امر بررسی پیش��نهادات کارکنان 
برگزار شد.دکتر س��ید احمد حسینی افزود: 
پ��س از اتمام رای گیری و ش��مارش آرای، 
س��ید مرتضی واقف��ی، داود باقری و ش��هال 
رفیع��ی به ترتی��ب باالتری��ن آراء را به خود 
اختص��اص داده و به عن��وان اعضای اصلی 
ش��ورای پذیرش و پیشنهادات انتخاب شدند 
 و همچنی��ن طیب��ه عصاریان ب��ه عنوان عضو 

علی البدل معرفی شد.

دوره آموزشی قوانین و مقررات بازنشستگی و 
وظیفه ویژه کارشناسان امور اداری، مالی و بودجه 
دانش��گاه به همت واحد آموزش و توانمندسازی 
مدیریت توس��عه س��ازمان و منابع انسانی دانشگاه 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، شهروز عبادی مدیر صندوق 
بازنشس��تگی اس��تان اصفهان در این دوره، ضمن 
 تشریح آخرین قوانین و مقررات و دستورالعمل های

صن��دوق  مش��مولین  وظیف��ه  و  بازنشس��تگی 
بازنشس��تگی کش��وری، به ابهامات و س��واالت 
ح��دود 50 نفر از کارشناس��ان حاضر در جلس��ه 
پاس��خ دادند.این گ��زارش حاکیس��ت، در پایان 
جلسه از کلیه حاضرین آزمون کتبی به عمل آمد.

دوازدهمین جلسه کمیس��یون تخصصی هیات 
ممیزه بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی، تربیتی و 
اجتماعی اعضای هیات علمی دانش��گاه با حضور 
رئیس دانش��گاه و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 

92/11/14 برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، دکت��ر اعرابی در این 
جلس��ه، بر امتیاز دهی براساس هر بند و دقیق 

تاکید کرد.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، در این جلس��ه 
ش��ش پرونده بررسی ش��د که چهار پرونده 
 جه��ت کارشناس��ی ارس��ال و دو پرون��ده

 امتیاز دهی شد.
گفتنی اس��ت کمیسیون تخصصی هیات ممیزه 
بررس��ی و تعیین امتی��ازات فرهنگ��ی، تربیتی و 
اجتماع��ی اعضای هیات علمی دانش��گاه جهت 
بررس��ی پرونده های ارتقاء اعضای هیات علمی 

تشکیل می شود.

به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب 
اس��المی، ویزیت رایگان در نم��از جمعه مورخ 

92/11/18 شهرستان کاشان انجام شد.
به گزارش وب دا، مسئول بسیج جامعه پزشکی 
دانش��گاه گفت: در این برنامه یک تیم پزش��کی 
عضو بس��یج جامعه پزشکی، ویزیت رایگان 300 

نمازگزار را انجام دادند.
محمد افش��ار افزود: رسیدگی به افراد بیمار 
و جلوگیری از شیوع بیماری، نقش مهمی در 
کاهش مشکالت بهداشتی جامعه است از این 
رو انجام ویزی��ت رایگان، ج��زء برنامه های 
اصلی بس��یج جامعه پزش��کی کاشان به شمار 

می رود. 
وی، با بیان اینک��ه یکی از مظاهر مثبت ویزیت 
رای��گان، رضایت مندی مردم و باال بردن س��طح 
سالمتی آنان بویژه جهت افراد بی بضاعت است، 
تصری��ح کرد: این فعالیت به همت بس��یج جامعه 
پزش��کی کانون کاش��ان با همکاری س��تاد نماز 

جمعه صورت پذیرفت.

پیام تسلیت

دیدار تعدادی از اعضای
 بسیج جامعه پزشکی

 از خانواده شهیدان نکویی

برگزار ی جلسه کمیسیون تخصصی 
هیات ممیزه اعضای هیات علمی 

به مناسبت ایام ا... دهه فجر، تعدادی از اعضای 
بس��یج جامعه پزشکی دانش��گاه علوم پزشکی و 
خدم��ات بهداش��تی درمانی کاش��ان  از خانواده 

شهیدان نکویی دیدار کردند.
به گ��زارش وب دا، این دیدارها به مناس��بت 
تجلی��ل و تقدی��ر از خان��واده ش��هیدان نکویی 
صورت گرفت و اعضای بس��یج جامعه پزشکی 
دانشگاه، در این دیدارها ضمن تشکر و قدردانی 
از خانواده این ش��هیدان بزرگوار، از نزدیک با 

آنان دیدار و گفتگو کردند.
این گزارش حاکیس��ت، خانواده ش��هیدان 
نکوی��ی نیز در ای��ن دیدار با بی��ان خاطراتی 
از آن ش��هیدان بزرگ��وار، یاد عزیزانش��ان را 

گرامی داشتند.
گفتنی اس��ت به پاس ارج نهادن به مقام واالی 
ش��هداء ل��وح تقدیری ب��ه خانواده این ش��هیدان 

گرانقدر اهدا شد.

دوازدهمین جلسه کمیس��یون تخصصی هیات 
ممیزه بررس��ی و تعیین امتیازات فرهنگی، تربیتی 
و اجتماع��ی اعضای هیات علمی دانش��گاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان با 
حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه 

مورخ 92/11/14 برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، دکت��ر اعرابی در این 
جلس��ه، بر امتیاز دهی براساس هر بند و دقیق 

تاکید کرد.
این گزارش حاکیست، در این جلسه شش 
پرونده بررسی ش��د که چهار پرونده جهت 
کارشناس��ی ارس��ال و دو پرونده امتیاز دهی 

شد.
گفتنی اس��ت کمیس��یون تخصص��ی هیات 
ممیزه بررس��ی و تعیی��ن امتی��ازات فرهنگی، 
تربیت��ی و اجتماع��ی اعض��ای هی��ات علمی 
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان جهت بررسی 
پرون��ده ه��ای ارتق��اء اعضای هی��ات علمی 

تشکیل می شود.
س��رطان اس��ت و 14 بهم��ن به عن��وان روز 

جهانی سرطان نامگذاری شده است.

بیانیه دعوت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 به شرکت در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن 

انقالب اسالمی پاس��خ روشن یک ملت به ندای 
رهبری بود که می خواس��ت رهاننده  م��ردم از بند 
اس��تبداد و اس��تعمار و تامین کننده حقوق اساسی، 
کرامت و حرمت آنها باشد.ایام اهلل دهه فجر یاد آور 
حضور پرشور مردمی است که همه هستی خویش 
را نث��ار اس��الم ک��رده و از خون جوان��ان خویش 
مزرع��ه دین را آبی��اری کردند.22 بهم��ن نیز روز 
وحدت و به ثمر رس��یدن نهال شکوهمند انقالب و 
یکپارچگی ملتی آزاد و سرافراز است که با پیروی 
از آرمانهای حضرت ام��ام خمینی)ره( در مقابله با 
دسیسه و توطئه های دشمنان نظام، چون کوه استوار 

و دژ مستحکم و تسلیم ناپذیر ایستادند.
اکن��ون انقالب اس��المی، در حالی وارد س��ی  و 
پنجمین س��ال پیروزی خود می شود که وعده الهی 
بنیانگ��ذار کبیر انقالب مبنی ب��ر پیروزی ملت های 
مظلوم و مس��تضعف بر دولتمردان مستبد، مرتجع و 

وابسته خود در حال تحقق است.
رئیس، اعض��ای هیات رئیس��ه، اعض��ای هیات 
علم��ی، کارمن��دان و دانش��جویان دانش��گاه علوم 
پزشکی کاش��ان ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره 
حضرت امام خمینی)ره( و شهدای گرانقدر، آحاد 
ملت را ب��ه حضور گس��ترده در راهپیمایی یوم اهلل 
22 بهم��ن و تجدید بیعت با مق��ام معظمرهبری فرا 
 خوانده و امیدوارند حضور حماسی و پرشور مردم 
ش��ریف ایران در این روز، عزم ملت های مظلوم و 
مس��تضعف جهان را برای اهتزاز پرچم اس��الم در 

سراسر گیتی جزم تر سازد.
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برگزاری مراسم معارفه نخستین دوره پذیرش دانشجویان دندان پزشکی

مراس��م معارفه نخس��تین دوره پذیرش دانشجویان 
دندان پزشکی روز یک ش��نبه مورخ 92/11/13 در 
آمفی تئاتر دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این آیین 
ضم��ن گرامیداش��ت و تبری��ک س��الگرد پیروزی 
انق��الب ش��کوهمند اس��المی گفت: هم��کاری و 
عزم جدی مردم در راس��تای رس��یدن به یک هدف 

مشترک، رمز پیروزی انقالب اسالمی بود.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی، با اش��اره به اینکه 
پیش��رفت و توس��عه تنها با همدلی و اتحاد جهت 
اه��داف مش��ترک میس��ر می ش��ود، اف��زود: در 
مجموعه دانش��گاه این وفاق عمومی را باید ایجاد 
کرد تا بتوان به اهداف و برنامه های تدوین ش��ده 

دست پیدا کرد.

وی، با اش��اره به کس��ب مجوز قطعی دانش��کده 
دندان پزشکی دانشگاه در سال گذشته با پذیرش 35 
دانش��جو تصریح کرد: با راه اندازی این دانش��کده، 
شمار دانشکده های موجود در مجموعه دانشگاه به 

پنج دانشکده رسید.
وی، تراز علمی باال و کس��ب امتیاز بیش��تر نسبت 
به دانش��جویان دیگر را به عنوان یک��ی از مهمترین 
ویژگی های دانشکده دندانپزش��کی نام برد و ادامه 
داد: ش��ما به عنوان اولین ورودی های رش��ته دندان 
پزشکی قطعاً با فراز و نشیب هایی روبرو خواهید بود 
ولی تالش تمامی مسئولین در راستای رفع مشکالت 

و مسائل می باشد.
رئی��س دانش��گاه تاکید کرد: برای رف��ع برخی از 
مشکالت در آغاز فعالیتهای دانشکده، نیاز به تالش 
مضاعف و همکاری بیش��تر دانش��جویان با مجموعه 

دانش��کده اس��ت.دکتر اعرابی، از فض��ای فیزیکی 
دانش��کده دندانپزش��کی به عنوان یکی از مشکالت 
پی��ش رو نام برد و ابراز امیدواری کرد: تا دو س��ال 
آینده فضای مس��تقلی برای دانش��کده دندانپزشکی 

اختصاص می یابد.
سرپرست دانشکده دندان پزشکی دانشگاه، نیز در 
این مراس��م ضمن خیرمقدم و تبریک به دانشجویان 
جدیدالورود رشته دندانپزشکی اظهار داشت: مجوز 
رش��ته دندان پزشکی سال گذش��ته از سوی شورای 

گسترش وزارت بهداشت صادر شد.
دکت��ر محمود س��المی، ضمن ارائه گزارش��ی از 
فعالیت های انجام ش��ده در زمینه راه اندازی رش��ته 
دندان پزشکی، از تعامل و همکاری مسئولین در این 

راستا تقدیر و تشکر کرد.
مع��اون آموزش��ی دانش��گاه، نیز در ای��ن آیین 
ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر انقالب اس��المی، 
به تاس��یس دانش��کده پزشکی در س��ال 65 اشاره 
کرد و ابراز امیدواری کرد: در اولین دوره امتحان 
جامع، دانش��جویان دندان پزش��کی دانشگاه مثل 
دانش��جویان پزشکی دانش��گاه جزء برترین ها در 

کشور باشند.
دکتر رض��ا رزاقی با اش��اره به اینکه مس��ئولین 
دانش��گاه در راستای رفع مشکالت از هیچ تالشی 
دری��غ نمی کنند، تاکید کرد: افراد بس��یاری برای 
راه اندازی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تالش 
کردند و از مساعدت و همکاری آنان کمال تشکر 

و قدردانی را داریم.
مع��اون دانش��جویی فرهنگ��ی دانش��گاه، نی��ز در 
این مراس��م ضمن خیرمق��دم به دانش��جویان اظهار 
امی��دواری ک��رد: اولین ورودی دانش��جویان دندان 
پزش��کی دانش��گاه به عنوان برترین دانش��جویان در 
کشور فارغ التحصیل ش��وند.دکتر طاهره مازوچی، 
در ادام��ه س��خنان خود ب��ه بیان امکان��ات رفاهی و 

دانشجویی دانشگاه پرداخت.

برای نخستین بار، آنژیوپالستی شریان کاروتید در 
مجتمع بیمارستانی شهید بهش��تی کاشان با موفقیت 

انجام شد.
سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان 
در گفتگو با وب دا، با بیان این مطلب اظهار داشت: 
این آنژیوپالس��تی بر روی یک بیمار 70 ساله که از 
مدت ها قبل دچار تنگی شدید شریان کاروتیدبود، 

انجام گرفت.
دکتر س��ید مهدی موسوی، با اش��اره به انجام این 
عمل توس��ط دکت��ر حس��ن رجبی مقدم فلوش��یپ 
فوق تخصصی اینترونش��نال کاردیولوژی در بخش 
آنژیوگراف��ی این بیمارس��تان گفت: پ��س از انجام 
آنژیوگراف��ی، با اس��تفاده از تجهی��زات تخصصی، 
آنژیوپالس��تی بر روی تنگی شدید شریان کاروتید 
صورت گرفت و س��پس با توجه به درگیری عروق 
قلب��ی، عمل جراحی قلب برای بیمار انجام ش��د که 
ای��ن اقدام باعث کاهش خطر ب��روز عوارض مغزی 

در بیمار گردید.
وی، به عوارض کم آنژیوپالستی شریان کاروتید 
بیماران قلبی و عروقی اش��اره کرد و افزود: این نوع 
ش��یوه درمان همچون آنژیوگرافی قلب بدون اعمال 
بیهوش��ی انج��ام و بیم��ار در مدت زم��ان کوتاهی 

ترخیص می شود.

پیروزی  مناس��بت گرامیداش��ت س��الگرد  ب��ه 
ش��کوهمند انقالب اس��المی، عملی��ات عمرانی 
پایگاه بهداشتی خیّرساز مرحوم حاج احمد صابر 

در کاشان آغاز شد.
ب��ه گزارش وب دا، مدیر عامل مجمع خیرین 
سالمت دانشگاه با اعالم این مطلب گفت: این 
پایگاه بهداشتی 100 درصد خیّرساز، با اعتباری 
بالغ بر س��ه میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 
230 مترمربع در دو طبقه به همت فرزندان حاج 
احمد صابر در خیابان محتشم کاشان ساخته می 

شود.
دکتر حسین نیکزاد افزود: انجام واکسیناسیون، 
تش��کیل پرون��ده ه��ای بهداش��تی، ات��اق معاینه 
پزش��کی، حضور کارشناس��ان بهداش��ت محیط 
و بهداش��ت خان��واده و برگ��زاری کالس ه��ای 
آموزش��ی جهت خانواده ه��ا از جمله بخش های 

این پایگاه بهداشتی است.
وی با اش��اره به این که هر پایگاه بهداش��تی دو 
تا چهار هزار نفر را تحت پوش��ش قرار می دهد، 
ابراز امی��دواری ک��رد: عملیات عمران��ی پایگاه 
بهداش��تی مرحوم حاج احمد صابر ت��ا 22 بهمن 
س��ال آینده به پایان برس��د.مجری طرح احداث 
پایگاه بهداش��تی درمانی مرحوم رضا صابر نیز در 
این نشس��ت، انگیزه خ��ود را  وصیت پدر مرحوم 
و کمک به بیم��اران نیازمند و بی بضاعت جامعه 

عنوان کرد.
رضا صابر، با اش��اره به اینک��ه فرصت انجام 
ام��ور خیر کوتاه اس��ت، اظهار داش��ت: انجام 
فعالیتهای خیر باقیات الصالحاتیس��ت که اثر آن 

همیشگی است.
وی، ب��ا اش��اره به نق��ش مجم��ع خیرین بخش 
س��المت در تش��ویق خیّرین در انج��ام امور خیر 
تاکی��د کرد: مجمع خیرین س��المت در س��رمایه 
گذاری صحیح و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه 
نقش��ی ویژه دارد که در ص��ورت نبود آن ممکن 
است س��رمایه گذاری انجام ش��ده با کارشناسی 

صورت نپذیرد.
گفتنی اس��ت زنده یاد ح��اج احمد صابر متولد 
1304 و در زمینه نساجی )ابریشم( در بازار کاشان 
و قم به فعالیت مش��غول بوده و در سن 78 سالگی 

در سال 1382 دار فانی را وداع گفته است.

به مناس��بت آغاز س��ال نو، مراسم جش��نی برای 
کودکان ش��یمی درمانی در بیمارستان شهید بهشتی 
کاش��ان برگ��زار ش��د.به گ��زارش وب دا، رئیس 
بیمارستان شهید بهشتی کاشان در این آیین با اشاره 
به ارائ��ه خدمات به کودکان ش��یمی درمانی اظهار 
داشت: اینک 13 کودک در این شهر شیمی درمانی 
می شوند. دکتر سیّد مهدی موسوی ابراز امیدواری 
کرد: کودکان شیمی درمانی با انجام مراحل درمانی 

و حفظ روحیه نشاط به سالمتی دست یابند.
گفتنی اس��ت در این آیین هدایایی به کودکان 

شیمی درمانی کاشان اهدا شد.

کارگاه کشوری GIS )سیستم اطالعات جغرافیایی( 
 در س��الن دکتر محمد قریب دانش��گاه برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، معاون بهداش��تی دانش��گاه در 
ای��ن کارگاه، ضمن ع��رض خیرمقدم ب��ه میهمانان 
گف��ت: برای مقابله ب��ه بیماری ها بای��د از ابزارهای 
به روز اس��تفاده کرد ت��ا موثرتر از قب��ل بیماریها را 
کنترل کرد.دکتر س��ید علیرضا مروجی، با اش��اره به 
اینکه بیماریهای غیرواگیر مثل یک س��ونامی جامعه 
را م��ورد هدف قرار می دهند، اف��زود: بیماری های 
واگیر همیش��ه وج��ود دارند و ب��ا کوچکترین خطا 

جامعه را دربرمی گیرد.
کارشناس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت نیز در این کارگاه تصریح کرد: GIS، سیستم 
دریافت و مدیری��ت بهینه اطالعات بر مبنای اطالعات 
مکانی، جمع آوری و تبدی��ل اطالعات به فرمت قابل 

استفاده در تصمیم گیری ها  است.
رقیه رمضان خانی، با اش��اره به اینکه برای تخمین 
 خس��ارات بیم��اری ه��ا و ع��وارض طبیع��ی باید از

 ن��رم افزارهای موجود اس��تفاده کرد، یادآور ش��د: 
ارتب��اط دادن متغیره��ای مکانی یا زمان��ی و توزیع 
متغیرهای مهم در سالمت برای شناسایی بهتر عوامل 
خطرساز بیماری ها از کاربردهای این سیستم است.

بیماری های 
واگیر 

همیشه وجود 
دارند و با 

کوچکترین 
خطا جامعه را 
دربرمی گیرد.

وی ادام��ه داد: کس��ب اطالعات و پی��ش پردازش 
ه��ا، مدیریت اطالع��ات، ذخیره و بازیاب��ی، آنالیز 
اطالعات و تولید محص��ول از جمله چهار عملکرد 

این سیستم است.
رمضان خانی، با اش��اره به نقش مدیریت حوادث 
طبیع��ی در مناف��ع اقتص��ادی و حفظ ج��ان مردم به 
خصوص در کشورهای درحال توسعه اظهار داشت: 
ارتب��اط بین اطالعات بیماری ها با عوارض طبیعی و 

آب و هوای��ی و دریافت کوت��اه ترین و ارزان ترین 
مسیر ارائه خدمات بهداشتی از دیگر کاربردهای این 

سیستم است.
ARC-  GIS گفتنی اس��ت کارگاه کش��وری

با حضور کارشناس��ان دانشگاه های علوم پزشکی 
کش��ور به مدت دو روز در تاری��خ های 20 و 21 
بهمن ماه سال جاری در دانشگاه در حال برگزاری 

است.

کارگاه کشوری GIS در دانشگاه برگزار شد

آنژیوپالستی شریان کاروتید در کاشان با موفقیت انجام شد
وی تصری��ح کرد: با بهره گی��ری از این نوع عمل 
90 درصد تنگی عروق شریان کاروتید بیماران قلبی 

و عروقی برطرف و بهبود می یابد.
سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان، 
ب��ا بیان اینک��ه وج��ود امکانات مناس��ب و مطلوب 
ای��ن مرکز در انج��ام موفقیت آمیزاین عمل بس��یار 
تاثی��ر گذار بوده اس��ت، تاکی��د ک��رد: راه اندازی 
آنژیوپالستی پریفرال یک اقدام مهم جهت برطرف 
کردن مش��کالت عروقی مراجعین به این مرکز بوده 
و در ضمن گامی مهم در جهت کاهش مسافرتهای 
طوالنی به س��ایر مراکز و کاهش هزینه های بیماران 
می باش��د.برای نخس��تین بار، آنژیوپالس��تی شریان 
کاروتید در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان 

با موفقیت انجام شد.
سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان 
در گفتگو با وب دا، با بیان این مطلب اظهار داشت: 
این آنژیوپالس��تی بر روی یک بیمار 70 ساله که از 
مدت ها قبل دچار تنگی شدید شریان کاروتیدبود، 

انجام گرفت.
دکتر س��ید مهدی موسوی، با اش��اره به انجام این 
عمل توس��ط دکت��ر حس��ن رجبی مقدم فلوش��یپ 
فوق تخصصی اینترونش��نال کاردیولوژی در بخش 
آنژیوگراف��ی این بیمارس��تان گفت: پ��س از انجام 

آنژیوگراف��ی، با اس��تفاده از تجهی��زات تخصصی، 
آنژیوپالستی بر روی تنگی ش��دید شریان کاروتید 
صورت گرفت و س��پس با توجه به درگیری عروق 
قلب��ی، عمل جراحی قلب برای بیمار انجام ش��د که 
ای��ن اقدام باعث کاهش خطر ب��روز عوارض مغزی 

در بیمار گردید.
سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان، 
، ب��ه ع��وارض کم آنژیوپالس��تی ش��ریان کاروتید 
بیم��اران قلب��ی و عروقی اش��اره کرد و اف��زود: این 
نوع ش��یوه درمان همچ��ون آنژیوگرافی قلب بدون 
اعمال بیهوشی انجام و بیمار در مدت زمان کوتاهی 

ترخیص می شود.
دکتر س��ید مهدی موس��وی، تصریح کرد: با بهره 
گی��ری از ای��ن نوع عم��ل 90 درص��د تنگی عروق 
ش��ریان کاروتید بیماران قلب��ی و عروقی برطرف و 

بهبود می یابد.
وی با بیان اینکه وجود امکانات مناس��ب و مطلوب 
این مرکز در انجام موفقیت آمیزاین عمل بس��یار تاثیر 
گذار بوده است، تاکید کرد: راه اندازی آنژیوپالستی 
پریف��رال ی��ک اق��دام مهم جه��ت برط��رف کردن 
مش��کالت عروق��ی مراجعین به این مرک��ز بوده و در 
ضمن گامی مهم در جهت کاهش مسافرتهای طوالنی 

به سایر مراکز و کاهش هزینه های بیماران می باشد.

جلسه کمیسیون ماده 11 برگزار شد

کاهش 55 درصدی حوادث 
چهارشنبه سوری امسال در کاشان

حضور دانشگاهیان 
علوم پزشکی کاشان در راهپیمایی 

یوم ا.. 22 بهمن

جلسه کمیته نظام نوین بیمارستانها 
تشکیل شد

تجلیل از زحمات پرستاران دانشگاه

 برگزاری نشست شورای
 برنامه ریزی و توسعه استان 

عملیات عمرانی پایگاه بهداشتی
خّیرساز در کاشان آغاز شد

کودکان شیمی درمانی کاشان
به استقبال نوروز رفتند

جلس��ه کمیس��یون م��اده 11 با حض��ور رئیس 
دانش��گاه و س��ایر اعض��اء روز س��ه ش��نبه مورخ 

92/12/13 در دفتر ریاست برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، در این جلس��ه پنج پرونده 
مرب��وط به تخلف��ات مواد خوردنی، آش��امیدنی، 
آرایش��ی، بهداش��تی، داروی��ی و درمان��ی مورد 
بررس��ی ق��رار گرفت.براس��اس ای��ن گ��زارش، 
کمیس��یون ماده 11، بررس��ی و پیگیری تقلبات و 
تخلفات مواد خوردنی، آش��امیدنی، آرایش��ی – 

بهداشتی، دارویی و درمانی را برعهده دارد.

سرپرست مرکز مدیریت و حوادث فوریتهای 
پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان از 
کاهش 55 درصدی حوادث چهارشنبه سوری 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته در این 

شهرستان خبر داد.
دکتر س��ید محمد حس��ین مک��ی در گفتگو با 
وب دا، گف��ت: در مجم��وع ش��ب گذش��ته پنج 
نفر مصدوم توس��ط کارشناس��ان مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی دانشگاه و چهار 
نفر نی��ز  با مراجعه به مراکز درمانی شهرس��تان به 

صورت سرپایی درمان شدند.
وی، ب��ا بی��ان اینکه خانواده ه��ا باید در برخی 
از ایام س��ال بی��ش از پیش بر عملک��رد و رفتار 
کودکان خ��ود دقت و نیز مراق��ب حضور آنها 
درجامعه باش��ند، ابراز امیدواری کرد: با توجه به 
افزایش آگاهی خانواده ها و افراد جامعه هر سال 
آمار حوادث و مصدومین این روز کاهش داشته 
باش��د.وی در پایان از آماده باش کامل اورژانس 
های پیش بیمارس��تانی و بیمارستانی این دانشگاه 
در ای��ام نوروز خبر داد و از زحمات پرس��نل این 

مرکز تقدیر کرد.

دانش��گاهیان علوم پزشکی کاش��ان همزمان با 
سایر اقش��ار در مراسم راهپیمایی یوم ا.. 22 بهمن 

حضور یافتند.
به گزارش وب دا، مسئوالن، مدیران، کارکنان 
و دانش��جویان دانش��گاه به ص��ورت یکپارچه در 
راهپیمای��ی باش��کوه 22 بهمن ش��رکت کرده و 
همچون همیشه از نظام مقدس جمهوری اسالمی 

و انقالب اسالمی حمایت کردند.
بر اس��اس این گزارش، مراکز بهداشتی درمانی 
کاش��ان در این روز با آمادگ��ی کامل در جهت 
خدمت رس��انی ب��ه ش��هروندان ش��رکت کننده 
در راهپیمای��ی حضور داش��تند و همچنین مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
در این مراس��م با استقرار 12 دستگاه  آمبوالنس، 
ی��ک دس��تگاه اتوب��وس آمبوالن��س و همراهی 
س��تاد فرماندهی مدیریت بحران )EOC( و ستاد 
هدای��ت دانش��گاه با 33 نف��ر از پرس��نل عملیاتی 
اعم از پزش��ک، پرس��تار و کارشناسان اورژانس 
115، در شهرس��تان های کاشان، آران و بیدگل، 
نیاسر، راوند، مش��کات، قمصر و برزک خدمات 

فوریتهای پزشکی ارائه دادند.
این گ��زارش حاکیس��ت، پایگاه بس��یج حمزه 
سیدالش��هداء )ع( دانشگاه نیز با برگزاری ایستگاه 
صلوات��ی از ش��رکت کنن��دگان در راهپیمای��ی 

پذیرایی به عمل آوردند.

جلس��ه کمیته نظام نوین بیمارستان ها با حضور 
رئی��س دانش��گاه، معاونین و س��ایر اعض��اء روز 
ش��نبه مورخ 92/11/19 در دفتر ریاست دانشگاه 
تشکیل شد.به گزارش وب دا، بررسی پیشنهادات 
واحدهای مختلف دانشگاه در زمینه پرداخت حق 

الزحمه دستور کار اصلی این جلسه بود.
شایان ذکر است بررسی و مرور مصوبات جلسه 
قبل و بیان مس��ائل و پیش��نهادات توسط اعضاء از 

دیگر برنامه های این جلسه بود.

به مناس��بت پنجم جمادی االول سالروز والدت با 
سعادت بزرگ بانوی  قهرمان کربال حضرت زینب 
کبری )س( و روز پرس��تار، رئیس دانشگاه به همراه 
جمعی از مسئولین ضمن دیدار از پرستاران شاغل در 
دانشگاه از زحمات آنان با اهدای گل تقدیر کردند.

دکتر اعرابی، از بخش های مختلف بیمارس��تانهای 
بهشتی و کارگرنژاد کاش��ان و سیدالشهداء آران و 
بیدگل دیدار کرد و اظهار داشت: قدردانی و تجلیل 
از این قشر زحمت کش، پاسداشت تمامی خوبی ها 

و وظیفه ای دینی و ملی می باشد.
 وی، ضمن تاکید بر جذب کمک های خیّرین 
سالمت، از مسئولین بیمارستان خواست با دعوت 
از خیّرین و حضور آنان در بخش های مختلف از 

نزدیک با مشکالت و نیازهای مردم آشنا شوند.
این گزارش حاکیس��ت: از پرستاران شاغل در 
دیگر بیمارس��تان های منطقه کاش��ان نیز با اهداء 

گل تقدیر شده است.

یکصد و س��ی و هفتمین نشس��ت شورای برنامه 
ریزی و توس��عه اس��تان با حضور استاندار، رئیس 
دانشگاه و س��ایر اعضا صبح روز پنج شنبه مورخ 

92/12/8 تشکیل شد.
گفتنی اس��ت در این جلس��ه پیرامون مصوبات 
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرس��ازی، 
ارائه گ��زارش ارزیابی توان محیطی س��رزمین از 
مطالعات آمایش س��رزمین استان و تبیین وظایف 
دس��تگاه ها در مورد راهکارهای افزایش سرمایه 
گذاری در اس��تان بحث و بررسی به عمل آمد و 

تصمیماتی اتخاذ شد.
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جشن روپوش سفید در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد  برگزاری نشست شورای
 برنامه ریزی و توسعه استان 

جلسه کمیته 
نظام نوین بیمارستان ها تشکیل شد

یکصد و س��ی و شش��مین نشست شورای 
برنام��ه ریزی و توس��عه اس��تان ب��ا حضور 
اس��تاندار، رئیس دانش��گاه علوم پزشکیو 
خدمات بهداش��تی درمانی و سایر اعضا صبح 

روز شنبه مورخ 92/11/5 تشکیل شد.
پیرام��ون  جلس��ه  ای��ن  در  اس��ت  گفتن��ی 
مصوب��ات کارگروه تخصصی ام��ور زیربنایی 
و شهرس��ازی، ارائه طرح جام��ع کنترل کیفی 
هوای اصفهان و تبیین وظایف دس��تگاه ها در 
مورد راهکارهای افزایش س��رمایه گذاری در 
استان بحث و بررسی به عمل آمد و تصمیماتی 

اتخاذ شد.

جلسه کمیته نظام نوین بیمارستان ها با حضور 
رئی��س دانش��گاه، معاونین و س��ایر اعضاء روز 
چهارش��نبه م��ورخ 92/11/9 در دفتر ریاس��ت 

دانشگاه تشکیل شد.
به گ��زارش وب دا، بررس��ی پیش��نهادات 
زمین��ه  در  دانش��گاه  مختل��ف  واحده��ای 
پرداخت حق الزحمه دس��تور کار اصلی این 

جلسه بود.
شایان ذکر است بررسی و مرور مصوبات 
جلس��ه قبل و بیان مس��ائل و پیش��نهادات 
 توس��ط اعض��اء از دیگ��ر برنام��ه ه��ای

 این جلسه بود.

جهل انسان ناشی از بی والیتی استصدور کارت تندرستی شاغلین در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

گردهمایی بزرگ بسیجیان دانشگاه برگزار شد

نشست مدیران دانشگاه برگزار شد

جلس��ه کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها با 
حضور رئیس دانش��گاه و سایر اعضاء روز یک 
ش��نبه مورخ 92/11/6 در دفتر ریاست دانشگاه  
عل��وم پزش��کی  و خدمات بهداش��تی درمانی 

کاشان تشکیل شد.
به گزارش وب دا، بررسی تایید صالحیت 
دو  داروس��از جه��ت تص��دی مس��ئولیت 
فن��ی داروخان��ه، صدور مجوز تاس��یس دو 
داروخان��ه در منطقه مس��کن مهر کاش��ان و 
آران و بی��دگل و تبدی��ل ی��ک داروخان��ه 
روزان��ه به ش��بانه روزی موضوع��ات مورد 

بررسی این جلسه بود.
براس��اس ای��ن گ��زارش، بررس��ی فعالی��ت 
داروخان��ه ه��ای تح��ت نظ��ر دانش��گاه علوم 
پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از 

موضوعات این کمیسیون است.

معاون پژوهشی دانشگاه از دسترسی به بانک 
اطالعاتی Scopus خبر داد.

غالمعل��ی  دکت��ر  دا،  وب  گ��زارش  ب��ه 
حمیدی اظهار داش��ت: اعضای هیات علمی، 
پژوهش��گران و دانشجویان دانشگاه های علوم 
پزش��کی  و خدمات بهداشتی درمانی میتوانند 
مج��دداً از اطالع��ات ای��ن بان��ک اطالعاتی 

استفاده کنند.

رئیس دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمان��ی کاش��ان گف��ت: پرداخت 
مطالبات کارکن��ان در اولویت کار دانش��گاه 

قرار دارد.
به گزارش وب دا، دکتر اعرابی در جلس��ه 
شورای اداری بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
اف��زود: یکی از دغدغه های اصلی دانش��گاه 
رفع مشکالت این بیمارستان است و خواستار 
هم��کاری و همدلی مس��ئولین و کارکنان در 

جهت رفع این مشکالت شد.
رئیس دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان تصریح کرد: پرداخت 
مطالب��ات از جمله اضافه کار و حق مش��ارکت 
کارکنان بیمارستان در اولویت کاری دانشگاه 
می باشد و ابراز امیدواری کرد تا با پیگیریهای 
مسئولین ذی ربط در مدت باقیمانده از سال این 

امر تحقق یابد.

جلسه کمیسیون ماده 20 امور 
داروخانه ها تشکیل شد

امکان دسترسی
 Scopus به بانک اطالعاتی 

پرداخت مطالبات کارکنان در 
اولویت کار دانشگاه 

آئی��ن جش��ن روپ��وش س��فید دانش��جویان 
ورودی مهر ماه س��ال 1389 روز سه شنبه مورخ 

92/11/15 در دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، سرپرست دانشکده پزشکی 

به مناسبت گرامیداشت س��الگرد پیروزی انقالب 
ش��کوهمند اس��المی، گردهمایی بزرگ بس��یجیان 
ب��ا حض��ور رئیس دانش��گاه، جمعی از مس��ئولین و 
بسیجیان دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی کاشان برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، مهندس روح ال��ه صنعتکار، 
انق��الب اس��المی و پی��روزی آن را مره��ون لطف 
پ��روردگار متعالی، پش��توانه غیب��ی حضرت مهدی 
)عج( و رهبری آگاهانه و دلسوزانه امام خمینی )ره( 

دانست.
وی، با اش��اره به پیروزی انقالب اسالمی در سال 
57 گفت: در حال حاضر تاثیرات این انقالب را در 

کشورهای مختلف شاهد هستیم.
این مقام مسئول افزود: هیچ کسی باورش نمی شد 
که امام خمینی )ره( با دست خالی در مبارزه با رژیم 
س��تمگر پهلوی که توسط بزرگ ترین قدرت های 
دنیا حمایت می شد پیروز شود، اما با اتکا به خداوند 
متعال و با تکیه ب��ر عنایات حضرتش این انقالب به 

پیروزی رسید.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان آران بیدگل از راه 
اندازی واحد متمرکز بهداشت محیط شهری جهت 
صدور کارت الکترونیکی تندرستی کسبه و شاغلین 
در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی 
خب��ر داد.به گ��زارش وب دا، دکتر حس��ین ریاحی 
افزود: ب��ا طراحی و اجرای برنامه نرم افزاری صدور 
الکترونی��ک کارت تندرس��تی ویژه پیش��ه وران در 
واحد متمرکز بهداش��ت محیط شهری شهید بهشتی 
از ابتدای س��ال جاری تاکنون بال��غ بر 1000 کارت 
به صورت الکترونیک صادر ش��د.وی، با اش��اره به 
اینکه این تعداد نسبت به کارتهای عادی صادر شده 
در مدت مش��ابه سال قبل، حدود 15 درصد افزایش 
یافته اس��ت، تصریح کرد: افزایش دقت، س��رعت و 
س��هولت در ورود و اس��تخراج اطالعات و کاهش 
صدور دوباره کارت ها در راستای ارتقای عملکرد 

یک تحلیلگر و پژوهش��گر بحث مهدویت گفت: 
جهل انسان ها همواره براثر بی والیتی بوده است که 
نمونه آن در لش��کر یزید در سال 61 هجری مشاهده 

شد که امام زمان خود را انکار کردند.
عل��ی اکبر رائف��ی پ��ور در«گفتم��ان مهدویت با 
موضوع جاهلیت مدرن« در بین دانشجویان دانشگاه 
افزود: جهل انس��ان ها براس��اس انتخاب یک مسیر 
غلط ش��روع می ش��ود که به دلیل پیش��روی در این 
مس��یر، هیچ عبادت��ی هم آنه��ا را از جاهلیت نجات 

نمی دهد.
عل��ی اکبر رائف��ی پور ، نقطه مقاب��ل علم را جهل 
دانس��ت و تصریح کرد: زمانی که جاهلیت در یک 
جامعه تبدیل به فرهنگ عمومی شود، هرکسی توان 

تشخیص و شناسایی آن را ندارد.
عل��ی اکب��ر رائفی پ��ور اظهار داش��ت: براس��اس 

طبیب
 مکلف به رازداری 

و حفظ 
حرمت بیمار است 

و باید با صداقت و 
نداشتن

 توجه به مسائل 
مادی و دنیوی
 به وظیفه خود

 عمل کند.

دانش��گاه، در ای��ن آیی��ن ضمن خی��ر مقدم به 
حاضران، در خصوص اهداف برگزاری جشن، 
مس��ئولیت خطیر و تعهداتی که در این زمینه بر 
عهده دانشجویان می باشد سخنانی را بیان کرد.

مهندس صنعتکار، با اشاره به شهادت مصطفی خمینی 
ب��ه عن��وان نقطه عطف و جهش��ی در پی��روزی انقالب 

اسالمی افزود: شهادت ایشان جزء الطاف خفیه بود.

واحد بهداشت محیط شهری از جمله مزایای صدور 
کارت الکترونیکی میباش��د.وی، امکان اس��تخراج 
آم��ار کارت های صادره در مقاط��ع زمانی مختلف 
به تفکیک صنف، ثبت و اس��تخراج اطالعات هزینه 
صدور کارت، اس��تخراج روزان��ه کارت های فاقد 
اعتبار، دستیابی به سابقه کارت تندرستی صادر شده 
افراد و نیز عدم ام��کان مخدوش نمودن و تقلب در 
کارت را بخش��ی از قابلیت ه��ای اجرایی این برنامه 

برشمرد.
وی تاکید کرد: سایر بخش های برنامه نرم افزاری 
ش��امل ثبت و اس��تخراج اطالعات مربوط به معدوم 
نمودن م��واد غذایی غیر مجاز و فاس��د، ش��کایات 
بهداش��تی، صالحیت های بهداشتی و نمونه برداری 
آب و م��واد غذایی نی��ز طراحی ش��ده و در مرحله 

اجراست.

احادی��ث معتبر مبنی ب��ر اینکه هرکس��ی امام زمان 
خویش را نشناس��د در جهالت مرده است را امروزه 
می توان در بین گروه های وهابیت و داعش بخوبی 

مشاهده نمود.
رائف��ی پور ادام��ه داد: متاس��فانه در عصر حاضر 
جاهالن به خاطر جهل شان شهرت و افتخار کسب 
م��ی کنند ک��ه نمون��ه آن را می ت��وان در خرید و 
فروش اجناس ب��ی ارزش در حراجی های بزرگ 

خارجی دید.
ای��ن تحلیلگ��ر و پژوهش��گر بح��ث مهدوی��ت 
خاطرنش��ان کرد: مس��ئوالن کش��ور باید از روش 
پیامب��ر اس��الم )ص( در ح��ل مش��کالت فرهنگی 
تبعی��ت کنن��د، زی��را آن حض��رت توانس��تند در 
 میان جاه��ل ترین ق��وم زمان خود دین اس��الم را 

پایه گذاری کنند.

ش��ما  گف��ت:  فخاری��ان  اس��ماعیل  دکت��ر 
دانشجویان بایستی اخالق و دانش مورد نیاز را 
برای حل مشکالت بیماران با برخورد مناسب 

کسب کنید.

وی، ب��ا بیان اینکه برای پیروزی انقالب اس��المی 
زحمات و تالش های بسیاری صورت گرفته، تاکید 
کرد: ش��هدا را باید همواره ب��ه خصوص در این ایام 

وی، ب��ه اهمی��ت بح��ث رازداری در حرف��ه 
پزشکی اش��اره و تصریح کرد: طبیب مکلف به 
رازداری و حف��ظ حرمت بیمار اس��ت و باید با 
صداقت و نداشتن توجه به مسائل مادی و دنیوی 

به وظیفه خود عمل کند.
دکتر مومن ه��روی و دکتر رایگان از اعضای 
هیات علمی دانشگاه نیز در این مراسم، در زمینه 
موضوع اخالق در حرفه پزشکی سخنانی را بیان 

کردند.
براس��اس این گزارش، جشن روپوش سفید به 
منظور آش��نایی دانشجویان با تعهدات و رعایت 
اص��ول اخ��الق حرفه ای خ��ود و آغ��از دوره 

کارآموزی دانشجویان برگزار می شود.
این گزارش حاکیس��ت، این آیین با حضور 
رئیس، معاون و مدیران دانش��کده پزش��کی 
دانش��گاه  عل��وم پزش��کی کاش��ان برگزار و 
میثاق نامه پزشکی توسط دانشجویان دانشگاه 

قرائت شد.
گفتنی است جش��ن روپوش سفید 38 نفر 
از دانش��جویان پزش��کی ورودی مهر 89 در 
س��الن بوعلی سینا دانشکده پزشکی دانشگاه 
برگ��زار گردید و با  گرفتن عکس یادگاری 

خاتمه یافت.

به یاد داش��ته باشیم چرا که اگر آن ها نبودند هیچ گاه 
جمهوری اسالمی به این عزت و سربلندی نمی رسید.

مهندس صنعتکار یادآور ش��د: جمهوری اسالمی 
ای��ران در هم��ه زمینه ها پ��س از پی��روزی انقالب 
اسالمی به پیشرفت های قابل مالحظه ای دست پیدا 
کرده که متخصصین جوان، بسیاری از نیازمندیهای 

ایران را تولید می کنند.
وی، با اش��اره به اینکه ای��ن انقالب باید به انقالب 
حضرت مهدی )عج( متصل ش��ود، اظهار داش��ت: 
بایستی با حمایت و هدایت رهبر فرزانه حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی( از فتنه ها و کارشکنی های 

دشمنان به سالمت عبور کنیم.
گفتنی است ریاست و بسیجیان دانشگاه با حضور 
در مزار گلزار ش��هدای گمنام دانشگاه با آرمان های 

امام و شهدای انقالب تجدید میثاق کردند.
شایان ذکر است این مراس��م به همت پایگاه های 
بس��یج حضرت زینب )س( و حمزه سیدالشهداء )ع( 
دانشگاه روز سه ش��نبه مورخ 92/11/15 بعد از نماز 

ظهر و عصر در مسجد دانشگاه اجرا شد.

نشست مدیران دانش��گاه با حضور رئیس دانشگاه 
روز پنج شنبه مورخ 92/12/22 در سالن دکتر محمد 

قریب برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئی��س دانش��گاه عل��وم 
پزشکی کاش��ان در این نشست ضمن تبریک روز 
می��الد حضرت زینب کبری )س( و روز پرس��تار، 
برگ��زاری چنی��ن جلس��اتی را جه��ت قدردانی و 
تکریم از فعالیت مس��ئولینی که در راستای ارتقای 

سالمت منطقه فعالیت می کنند، عنوان کرد.
وی، با بیان اینکه موارد مطروحه در جلسات گذشته 
این شورا جزء برنامه ها و سیاست های عملی دانشگاه 
قرار داده اس��ت، گفت: این جلس��ه فرصتی مناس��بی 
جهت سنجش اقدامات و فعالیتهای دانشگاه می باشد.
دکتر اعرابی، با اش��اره به نامگ��ذاری امروز به عنوان 
»روز ش��هداء« اظه��ار امیدواری ک��رد: ادامه دهندگان 

خوبی در راستای اعتالی نظام اسالمی برای آنان باشیم.
وی، همچنی��ن ضمن تبریک آغاز س��ال جدید به 
تمامی دانش��گاهیان و خانواده آنان گفت: امیدوارم 
سال نو، س��الی سرش��ار از موفقیت و پیشرفت برای 

خانواده دانشگاه باشد.
دکت��ر اعراب��ی، در پای��ان س��خنان خ��ود اظهار 
امیدواری کرد: سال جدید را با یاری خداوند متعال 
و مدیریت و تدبیر بهینه در راس��تای اهداف دانشگاه 

و سالمت جامعه به پیش ببریم.
ش��ایان ذکر اس��ت اعضاء در پایان این نشست به 
مناسبت روز بزرگداش��ت شهدا و شهادت حضرت 
فاطمه زه��را )س( و به منظور تجدید میثاق با آرمان 
های ام��ام راحل )ره( و ش��هدای گرانق��در انقالی 
اسالمی بر سر مزار ش��هدای گمنام دانشگاه حضور 

یافتند و با آرمان های آنان تجدید میثاق نمودند.
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خونتان را سرد کنید 
 ضربان قلب تان تند می ش��ود، دم��ای بدنتان باال 
می رود، چش��م هایتان بازتر می ش��ودو جمالت با 

سرعت بیشتری توی ذهن تان می چرخند؛
همه این نش��انه ها م��ی گویند عصبانی ش��ده اید 
و چن��د ثانیه با انفجار فاصله دارید. مهم نیس��ت که 
باش��ید و مهم نیس��ت کجای این اجتماع قرار گرفته 
باش��ید. چه بخواهید و چه نخواهید در بدن هر کدام 
از ما و در هر گوشه از شهری که زندگی می کنیم، 
دالیل و انگیزه های کافی برای لبریز ش��دن از خشم 
وج��ود دارد. پ��س به جای انکار چنین احساس��ی و 
خودخوری کردن، خش��م و دالیلی را که ایجادش 
می کنند، بشناس��ید و با واکنش های کم خطری که 
نمی گذارند عصبانیت به مشکل جدی زندگی شما 

تبدیل شود، آشنا شوید.
به جای نوشتن استعفا، به سرویس بهداشتی سر بزنید

رییس امروز از هر چیزی ایراد می گیرد و با لحنی 
تند من را متهم می کند. دلم می خواهد برای همیشه 

از این شرکت بروم.

 قبل از آنکه در پاس��خ به انتقادهای رییس بگویید 
»میلی به کار در این شرکت ندارم و استعفا می دهم« 
احتم��اال در ذهن تان می گویی��د »می خواهد من را 
پی��ش همه خ��راب کند، از من خوش��ش نمی آید، 
همکارم زیرآبم را زده و رییس تحت تاثیر حرفهای 
اوس��ت و ...« اما باور کنید ای��ن فکرهای منفی تنها 

تحمل شرایط را سخت تر می کند.
 بد نیست فکرها و ذهن تان را زیر و رو کنیدتا جنبه های

 مثبت تری از ماجرا ذهن ش��ما را مشغول کند؛ مثال 
در ذهن خود بگویید »ش��اید ام��روز قبل از آمدن با 
خان��واده اش دعوا ک��رده، احتماال دیش��ب خوب 
نخوابیده، شاید با داد زدن سر من می خواهد حواس 
هم��کار بغلی را جمع کند و ...« و بعد هم می توانید 
با تفکراتی از این دست خودتان را آرام تر کنید »او 
قصد توهین به من را ندارد چون با من پدرکش��تگی 
ندارد، احتماال مش��کالت دیگری او را به هم ریخته 
پس می توانم در موقعیت بهتری که حال مساعدتری 

دارد با او در این مورد صحبت کنم.«
چن��د نفس عمیق بکش��ید و کمی خ��ود را با کار 
مشغول کنید. به خودتان بگویید جواب توهینهایش 
 را م��ی دهم اما اول س��ری به س��رویس بهداش��تی 
م��ی زنم. تعج��ب نکنید. نیاز به تخلی��ه روده و مثانه 
گاهی ب��ی آنکه بدانیم ما را از ک��وره در می برد و 

تحمل اتفاقات ساده را برایمان سخت می کند.
به جای گالویز شدن نفس عمیق بکشید

می خواس��ت راهم را بگیرد که ماشینم را له کرد. 
بعد هم با طلبکاری گفت حواس��ت کجاس��ت! دلم 

می خواست ماشینش را له کنم تا آرام شوم. 
آدم هایی که در ترافیک گرفتار شده اند، گذشته 
از تحم��ل اس��ترس زیاد برای دیر رس��یدن«، س��عی 
می کنند با س��رعت زیاد این زمان از دس��ت رفته را 
جبران کنند. از طرف دیگر متاس��فانه بس��یاری از ما 
از کودکی یاد می گیریم که برای گرفتن امتیازهای 
اضاف��ه باید به اهرم پرخاش��گری متوصل ش��ویم اما 
وقت آن رسیده که یاد بگیریم پرخاشگری همیشه به 
گرفتن امتیازهای بیشتر منجر نمی شود. ممکن است 
تصور کنید راننده ای که از ش��ما س��بقت می گیرد، 
با برنامه ریزی برای جل��و زدن و زرنگی می خواهد 
راهت��ان را ببندد اما ب��اور کنید همیش��ه این اتفاقات 
آگاهانه نمی افتند. گاهی ترافیک ذهنی آدم ها نمی 
گذارد راه حل درس��ت به ذهن شان برسد. عالوه بر 
همه این محرک ها، آلودگی هوا و آلودگی صوتی 

هم گاهی با اعصاب آدم ها بازی می کند.
ب��ه چهره عصبان��ی راننده مقابل ت��ان توجه کنید. 
صورتش س��رخ ش��ده، رگ هایش برجسته شده و 
چش��م هایش از حدقه بی��رون زده. تصور نمی کنید 
او خودش آس��یب دیده اس��ت و این حاالت چهره 

و بدن، نش��انه آس��یب دیدگی اش اس��ت؟ حاال می 
خواهی��د چه��ره او را کپی کنید و ب��ه خودتان زیان 
برسانید؟ اگر جوابتان منفی است در ذهن تان تکرار 
کنید »م��ن نمی گذارم تو عصبان��ی ام کنی و با این 

کار به من آسیب بزنی!«
به ج��ای عروس ب��ازی، خودت��ان را ب��ه جای او 

بگذارید
مادرش��وهرم من را کالفه می کن��د. می خواهد بر 
همه اتفاقات زندگی ما نظ��ارت کند. حتی در مورد 
لباس پوشیدن همسرم هم هنوز نظر می دهد.هیچ چیز 

به اندازه دخالت های او من را عصبانی نمی کند.
اغلب م��ا قربانی افکار و تصوراتی می ش��ویم که 
ناهش��یارانه در ذهن مان چرخ می زنند. بس��یاری از 
مادرش��وهرها هن��وز ه��م تصور می کنن��د عروس، 
پسرش��ان را از آنها گرفته اس��ت. س��ریال پدرساالر 
را به خاطر بیاورید. مش��کل از زمانی شروع شد که 
اعض��ای جدید خانواده نخواس��تند مطابق خواس��ته 
پدرش��وهر رفتار کنند. اگر ش��ما هم ک��م و بیش با 

چنین وضعیتی درگیر هس��تید، بهتر است با تکنیک 
ساده نقش درمانی شرایط را بهتر درک کنید.

کمی خودتان را جای مادرشوهر بگذارید و در نقش 
او ق��رار بگیرید، حاال از آن دریچه به رفتارهای خودو 
همس��رتان نگاه کنید، چه معنایی برایتان دارند؟ دیدن 
واقعی��ت از زاویه دیگر، می تواند معن��ای آن را تغییر 
دهد. ش��اید شما هم حق داشته باشید و واقعا رفتارهای 
او ناراح��ت کننده باش��ند اما قبل از آن نم��ی توانید با 

چسباندن برچسب مادرشوهری محاکمه اش کنید.
پ��س قبل از نش��ان دادن هر واکنش��ی او را از آن 
نقش بیرون بیاورید و بعد رفتارش را بررس��ی کنید. 
هنوز هم بس��یاری از ما با تجس��م عب��ارت »خانواده 
ش��وهر« دچ��ار حمل��ه اف��کار منفی می ش��ویم که 
کنترلش��ان راحت نیس��ت اما یادتان نرود که گاهی 
همه آدمهای��ی که در مورد ی��ک موضوع اختالف 
نظر دارند، درس��ت می گویند. آنه��ا تنها واقعیت را 
از زاویه های مختلفی می بینند.قبل از قضاوت کردن 
در مورد رفتارهای او، نگاهی به ش��رایط خودتان هم 
بیندازید. شرایط جسمی و بیماری ها می تواند آدم ها 
را کم تحمل کند. یکی از ش��ایع ترین دالیل جسمی 
عصبانیت، قاعدگی و نوس��انات هورمونی اس��ت که 
م��ی تواند ی��ک موضوع س��اده را برایم��ان غیرقابل 

تحمل جلوه دهد.
به جای فحش دادن گوشی را خاموش کنید

هر بار که مزاحم تلفنی زنگ می زند، عصبانیت را 
در بند بند وجودم احساس می کنم. هر چه می توانم 

نثارش می کنم اما دست برنمی دارد.
نمی دانم مزاحم��ت ایجادکردن برای یک غریبه، 
آن هم از پش��ت تلفن چه لذتی می تواند داشته باشد 
اما واقعیت این است که همه آدم ها رفتارهای سالمی 
نش��ان نمی دهند و برای رفتارهای شان دالیلی را که 
برای دیگران قابل درک باش��د، عن��وان نمی کنند. 
اگر شماره این مزاحم را می شناسید، تلفن را جواب 
ندهید یا گوش��ی را قط��ع کنید. حتی اگر س��اعات 
مشخصی با شما تماس می گیرد، می توانید تلفن تان 
را خاموش کنید. گاهی وقت ها بی پاس��خی بهترین 
پاس��خ است اما نشان دادن واکنش به رفتارهای یک 
مزاحم، به او می گوید: »به هدفم رس��یدم و حسابی 

عصبانی اش کردم|!«
به جای آنکه خودتان را به خاطر رفتار فرد دیگری 
آزار دهید، بدانید که ش��ما مس��ئول اعمال دیگران 
نیس��تید و نمی توانید آنها را تغییر دهید. شاید بخش 
اصلی خش��م و ناراحتی که با تم��اس های مزاحم به 
ش��ما هجوم می آورد، به خاطر این تفکر باش��د که 

»چرا بعضی ها مبادی آداب نیستند!«
انتظار نداش��ته باش��ید همه آدم ها مثل ش��ما رفتار 
کنند و به اصول ش��ما پایبند باش��ند. زندگی واقعی 

چیزی غیر از این اس��ت و هدف ش��ما نباید حذف 
مح��رک های آزاردهنده باش��د بلک��ه باید مهارت 
برخ��ورد موثر و کم هزینه ب��ا این محرک ها را پیدا 
کنید. جمالت آرامش بخش��ی که در گوشی تلفن 
همراهتان ذخیره ک��رده اید را یک دور مرور کنید. 
کمی بنویس��ید. قدم بزنید و یک ش��کالت بخورید 
اما با نش��ان دادن واکنش به مزاحمتش او را به ادامه 

دادن تشویق نکنید.
به جای قضانت کردن، با هم حرف بزنید

ش��ش ماه پیش از من پول قرض کرده اما پولم را 
پس نمی دهد. می خواهم هر چه در دلم هست را به 

او بگویم و بعد هم رابطه ام را قطع کنم.
گاهی رفتار خود ما دلیل عصبانیت مان می ش��ود. 
اگر پولی راکه به آن احتیاج دارید به کس��ی قرض 
داده ای��د و او از پس دادنش امتناع می کند، نگاهی 
ب��ه رفتارهای خودتان بیندازید. ش��اید ش��مایید که 
ق��درت گفتن ای��ن موضوع را ب��ه او ندارید و با بی 
اعتنای��ی، او را از احتیاجتان بی خبر نگه داش��ته اید. 

ش��اید او فرام��وش کرده که چنین پول��ی را گرفته، 
پس بدون دانستن دلیل موضوع، در ذهن تان برایش 
پرنده س��ازی نکنید. اگر نیازتان به پ��ول را با او در 
میان گذاش��ته ای��د و هنوز هم از دادن��ش طفره می 
رود، بهتر اس��ت از واسطه ها کمک بگیرید. افرادی 
که حرفش��ان برای او قابل احترام اس��ت، می توانند 
بهتر از خود ش��ما گره این مش��کل را ب��از کنند اما 
دلیلی ندارد به خاطر یک اش��تباه، روی دوست تان 
برچس��ب خطاکار بودن بزنید و ای��ن کوتاهی را به 

همه رفتارهایش تعمیم دهید.
قبل از آنکه هر قضاوتی کنید، بهتر است خودتان 
را ج��ای دیگری بگذاری��د. همه ما با ق��رار گرفتن 
در ش��رایط س��خت، رفتارهایی را نش��ان می دهیم 
ک��ه خودمان فکرش را هم نم��ی کردیم. باور کنید 
آدمهای خوب لزوما تواناتر از دیگران نیستند، بلکه 

تنها در موقعیت بهتری قرار گرفته اند.
به جای محکوم کردن او، به خودتان نگاه کنید

همس��رم برای دومین بار به من دروغ گفته اس��ت. 
دل��م می خواهد همین حاال از این خانه بروم. تحمل 

زندگی با یک دروغگو را ندارم.
قبل از بس��تن چمدانتان از خود بپرس��ید که دروغ 
گفتن های او نشانه چیست؟ آیا همسرتان در گذشته 
ب��ا دروغ گفت��ن امتیازات��ی را به دس��ت آورده و به 
استفاده از این شیوه برای امتیاز گرفتن عادت کرده؟ 
آیا می ترس��د با گفتن حقیقت عشق شما را از دست 
بده��د؟ آیا برخوردهای غیرمنطقی ش��ما در دفعات 

قبل او را از گفتن حقیقت ترسانده؟
پی��ش از آنکه ب��ه خاطر دروغ ش��نیدن از کوره در 
بروی��د، بهتر اس��ت دلیل این اتفاق را پی��دا کنید. بعد 
می توانید با همس��رتان وارد یک مذاکره آرام شوید. 
 بگویید احساس می کنم از موضوعی بی خبر مانده ام،
 ب��اور کن آدم قبلی نیس��تم و تحمل ش��نیدن حقیقت 
را دارم. ش��اید ب��ا ش��نیدن حقیقت ناراحت ش��وم اما 
باید دانس��تن واقعی��ت را حق من بدان��ی. گاهی خود 
ما هس��تیم که با ق��رار دادن افراد در ی��ک موقعیت، 
از آنها دروغگو می س��ازیم. درس��ت است که پنهان 
کردن حقیقت و دروغ گفتن نش��انه زخمی بودنروان 
آدم هاست اما آیا خود شما در گذشته این زخم را به 
روان او زده اید؟می دانیم که دروغ ش��نیدن می تواند 
هر کسی را خشمگین کند اما یادتان نرود که عصبانی 
شدن با حالتی که بدن ما در آن قرار گرفته هم ارتباط 
دارد. اگر ایس��تاده باش��یم و طرف مقابل مان نشس��ته 
باش��د، احتمال اینکه پرخاش کنیم کم نیست. اگر ما 
نشسته باش��یم و او خوابیده باشد، به راحتی عصبانیت 
م��ان را متوجه او می کنیم. پس در اوج عصبانیت اگر 

ایستاده اید، بنشینید و اگر نشسته اید دراز بکشید.
                                 منبع: خبرگزاری سالمت

پوشاندن دندان های کودکان با گاز 
استریل قبل از استفاده قطره آهن 

ضروری است 

سوانح و حوادث در کمین مردان

گردو منبع غنی از آهن 

یک دندان پزشک گفت: پوشاندن دندانهای 
کودکان با گاز اس��تریل قبل اس��تفاده از قطره 

آهن ضروری است.
به گ��زارش وب دا؛ دکتر فاطم��ه علیزاده آقا 
ضمن بیان این مطلب گفت: متأسفانه بسیاری از 
والدین به دلیل آثار نازیبای قطره آهن بر دندانها 
از خوراندن قطره به کودکش��ان خودداری می 
کنند، این در حالی اس��ت ک��ه کمبود آهن در 

دوران کودکی عواقب جبران ناپذیری دارد.
وی افزود: اس��تفاده از قطره آهن بهتر اس��ت 
با س��رنگ مخصوص باش��د تا از تماس قطره با 

دندانها پیشگیری شود.
وی تصریح ک��رد: اگر قطره به طور مس��تقیم و با 
احتیاط داخل حل��ق کودک ریخته و روی دندان ها 
با گاز اس��تریل پوش��انده ش��ود، به ظاهر دندان ها به 
هیچ عنوان آس��یب نمی رسد.این دندانپزشک اظهار 
داشت: قطره آهن هنگام تماس با دندان فقط به ظاهر 
دندان آسیب می رساند و هیچ عارضه ریشه ای ندارد 

و به مینای دندان صدمه نمی زند

معاون بهداشتی دانشگاه گفت: هفته سالمت 
مردان ایرانی )س��ما( امس��ال با عنوان »سوانح و 
حوادث در کمین مردان« نامگذاری شده است.
 دکتر سید علیرضا مروجی در گفتگو با وب دا،
 با اش��اره به آغاز هفته س��المت مردان ایرانی از 
اول اس��فند ماه هر س��ال افزود: حوادث عمدی 
و غی��ر عم��دی در جنس مذکر در تمام س��نین، 
مهمترین علل س��الهای از دس��ت رفته، اس��ت و  
مطالعات نیز نشان می دهد که در مردان بار ناشی 
ازحوادث ترافیکی 5 برابر زنان، سقوط حدود 3 
برابر زنان و اعتیاد به عنوان یک عامل خطر برای 

حوادث حدود 10 برابر زنان می باشد.
وی تصریح کرد: مردان نس��بت ب��ه زنان در 
مع��رض خطرهای محیطی و ش��غلی بیش��تری 
هس��تند و عادات غلطی مانند مصرف سیگار و 
الکل، اعتیاد و استرس شغلی در آنها بیشتر است 
از س��وی دیگر مردان کمتر به پزشک مراجعه 
نم��وده و مراجعه به مراک��ز درمانی را به دالیل 
مختل��ف از جمله موانع فرهنگی تا بروز مراحل 
پیشرفته و خطرناک بیماری به تأخیرمی اندازند.

دکتر مروجی، با بیان اینکه مردان ایرانی بیشتر 
در معرض خطر ابتال به بیماری های شغلی قرار 
می گیرند، ادامه داد: هم اکنون کمردرد و آسم 
ش��ایعترین بیماری های جسمی ناشی از کار در 

مردان است.
وی، ح��وادث ناش��ی از نیروه��ای مکانیکی 
جان��دار و بی جان و همچنین قتل و خش��ونت، 
بیماری های مزمن انس��دادی ریه، بیماری های 
قلبی و عروقی، س��رطان، هپاتیت، خودکش��ی، 
آس��م، سوختگی، اس��کیزوفرنی، ایدز، اچ آی 
وی  مثب��ت، بیماری های رفتاری و جنس��ی در 

مردان بیشتر است.
وی تغذیه صحیح و فعالیت فیزیکی مناس��ب 
را از موارد مهم در آموزش شیوه زندگی سالم  
عنوان و تاکید کرد: داش��تن ح��دود 30 دقیقه 
فعالیت بدنی روزانه و همچنین مصرف غذاهای 
س��الم )کم نمک، کم چرب، استفاده از روغن 
مای��ع، مصرف بیش��تر میوه جات، س��بزیجات، 
غ��الت و ماه��ی و اجتن��اب از غذاهای س��رخ 
شده، فس��ت فودها و غذاهای آماده( مهم ترین 

راههای مقابله با این بیماری ها است.
 وی تاکید کرد: اندازه دور شکم مردان باید 
کمتر از 100 س��انتی متر باش��د چ��را که تجمع 
چربی در ناحیه ش��کم نش��ان دهنده اس��تعداد 
شخص به بیماری دیابت و افزایش چربی خون 

و ابتال به بیماری قلبی است .
 دکتر مروجی، با اشاره به اینکه نامگذاری هفته ای

 به نام »س��المت مردان« عالوه بر اطالع رس��انی، 
فرصت��ی برای توجه ویژه به مس��ائل و مش��کالت 
جس��می مردان می باش��د، ی��ادآور ش��د: با آگاه 
کردن مردم از عالئم و روند بیماریهای پر مخاطره 
و آموزش شیوه زندگی س��الم می توان از ابتالی 

مردان جامعه به این بیماریها جلوگیری نمود.
ش��ایان ذکر اس��ت با توجه به اهمیت موضوع 
س��المت مردان، در کش��ور ما نیز از سال 1385 
اولی��ن پنجش��نبه اس��فند ماه هر س��ال ب��ه عنوان 
روز س��المت مردان نامگ��ذاری و مقرر گردید 
هر س��اله ای��ن روز ب��ا رویکرد ارتقای س��المت 
جامع��ه از فرهنگ درمان نگر به س��المت نگر و 
با هدف حساس س��ازی مردان نسبت به سالمت 
خ��ود، ترویج توجه به س��المتی قب��ل از بیماری 
جامعه، ارائه آم��وزش و درحد امکان مداخالت 

تشخیصی و درمانی برای آنان صورت گیرد. 

مصرف مداوم گردو در رژیم غذایی به پایین 
آوردن کلس��ترول کلی و همچنین کلس��ترول 
 )HDL(و افزایش کلسترول خوب )LDL(بد

در خون کمک می کند.
به گزارش وب دا؛ کارش��ناس صنایع غذایی، 
با بیان این که گردو منبعی عالی از انرِژی است 
که موادمغ��ذی، موادمعدنی، آنتی اکس��یدان و 
ویتامین ه��ای پرفایده بس��یاری در خ��ود دارد، 
اف��زود: گ��ردو سرش��ار از اس��یدهای چ��رب 
اشباع ش��ده مونو ح��دود 72 درصد مثل اس��ید 
اولئیک اس��ت و منبعی عالی از کلیه اسیدهای 
چرب ضروری ام��گا 3مثل اس��ید لینولئیک و 
اسید آلفا لینولئیک و اس��یدهای آراشیدونیک 

می باشد.
علی اکب��ر کمال��ی اردکانی تصری��ح کرد: 
مصرف مداوم گ��ردو در رژیم  غذایی به پایین 
آوردن کلس��ترول کلی و همچنین کلس��ترول 
 )HDL(و افزایش کلسترول خوب )LDL(بد

در خون کمک می کند.
این کارش��ناس صنای��ع غذایی عن��وان کرد: 
مطالع��ات نش��ان می ده��د ک��ه رژیم غذای��ی 
مدیتران��ه ای ک��ه سرش��ار از اس��یدهای چرب 
اش��باع مونو و اس��یدهای چرب امگا3می باشد، 
ب��ه پیش��گیری از بیم��اری قلب��ی کرون��ری و 
س��کته کمک می کند. مصرف حدود 25گرم 
گ��ردو در روز 90درص��داز اس��یدهای چرب 
امگا3ضروری )مصرف توصیه شده روزانه( را 

فراهم می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: گردو منبع��ی عالی از 
مواد فیتوش��یمی مثل مالتونین، اس��ید االژیک، 
ویتامینE، کاروتینوئید و ترکیبات پلی فنولیک 
اس��ت که با خاصیت آنتی اکس��یدانه بودن آن 
در ارتباط اس��ت. این ترکیبات اثرات بالقوه ای 
برعلیه س��رطان، پیری، الته��اب و بیماری های 

نورولوژیکی دارند.
کمال��ی  ادامه داد: گردو منبعی بس��یار خوب 
از ویتامینE و به ویژه گاما-توکوفرول اس��ت؛ 
ویتامینE یک آنتی اکسیدان محدود در چربی 
بس��یار قوی اس��ت که برای حفظ یکپارچگی 
غش��ای س��لولی غش��اهای مخاطی و پوست با 
محافظ��ت از آن دربراب��ر رادیکال ه��ای آزاد 
مضر اکس��یژن الزم است. گردو حاوی بسیاری 
ویتامین های گروهB مثل ریبوفالوین، نیاس��ین، 
پانتوتنیک، ویتامینB6و فوالت  تیامین، اس��ید 
نیز است.وی با بیان اینکه گردو منبع بسیار قوی 
از موادمعدنی مثل منگنز، مس، پتاسیم، کلسیم، 
آهن، منیزیم، زینک و سلنیوم می باشد، گفت: 
مس کوفاکتوری در بسیاری آنزیم های حیاتی 
مثل س��یتوکروم س��ی اکس��یداز و سوپراکسید 
دیس��موتاز می باش��د و س��ایر موادمعدن��ی که 
کوفاکت��ور این آنزیم هس��تند منگن��ز و زینک 
می باش��ند. زینک نی��ز در بس��یاری آنزیم هایی 
که رش��د بدن، تولید اس��پرم، هضم و گوارش 
و س��نتز اس��ید نوکلئی��ک را تنظی��م می کنن��د 
یک کوفاکتور به ش��مار می رود. س��لنیوم یک 
ریزمغذی مهم اس��ت که بعن��وان کوفاکتوری 
در آنزیم های آنتی اکس��یدانه مث��ل گلوتاتیون 

پِراکسیداز نقش دارد.
کمال��ی ادام��ه داد: آل��رژی به گ��ردو نوعی 
واکنش حساس��یت زا به موادغذایی اس��ت که 
در آن از ای��ن ماده اس��تفاده می ش��ود. به دلیل 
حساس ش��دن سیس��تم ایمنی بدن توسط مواد 
حساسیت زای موجود در گردو است که عالئم 
جسمی مثل دل درد، استفراغ، تورم لب ها و گلو 
که موجب دش��واری تنفس و احتقان قفسه سینه 
می شود، پدید می آید. درنتیجه، توصیه می شود 
ب��رای افرادیک��ه آلرژی ب��ه گردو تش��خیص 
داده ش��ده اس��ت، از مصرف هر نوع از آن در 

موادغذایی خودداری شود.

 مهم ترین راههای مقابله با بیماری ها رفتاری و جنسی 
در مردان چیست؟

الف -  داشتن حدود 30 دقیقه فعالیت بدنی روزانه
ب - مصرف بیشتر میوه جات و سبزی جات

ج -اجتناب از غذاهای سرخ شده و فست فودها 
د - همه موارد

   قاب��ل توجه خوانندگان و همکاران گرامی، س��وال 
مطرح ش��ده ب��اال از مطالب مندرج در همین ش��ماره 
از نش��ریه است.ش��ما می توانید پاس��خ صحیح سوال 
را هم��راه ب��ا ن��ام و ن��ام خانوادگی خ��ود و عبارت 
)حی��ات141( به س��امانه پیام کوتاه دانشگاه به شماره 

30001423  تا 30 اردیبهشت ماه 93 ارسال نمایید.
 از میان ش��رکت کنندگانی که پاس��خ صحیح را ارسال 
کنن��د به یک نفر ب��ه قید قرعه، جایزه اه��داء و نام برنده 
در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعالم می شود.ضمناً روابط 
عمومی دانش��گاه آم��اده دریافت توصیه های پزش��کی 
اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداش��تی درمانی 

دانشگاه با محور ارتقاء سالمت جامعه می باشد. 
مطالب ش��ما عزیزان پس از تهیه و تنظیم به صورت خبر 
به نقل از خودتان در س��ایت خب�ری و اط�الع رس��انی 
وزارت به�داش��ت، درمان و آموزش پزشکی کش�ور 
به آدرسwww.webda.ir ، سایت دانشگاه و دیگر 

سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره 139 نشريه حيات:

صديقه ميرزايی-بيمارستان نقوی

نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                      شماره 141.بهمن و اسفند 1392          7
حیات



مراسم روز پرستار در دانشگاه برگزار شد

بخش اطفال بیمارستان سیدالشهدا 
آران و بیدگل کاندیدای دریافت 

لوح دوستدار کودک شد
در بازدید کارش��ناس اداره س��المت کودکان 
وزارت بهداش��ت از بخ��ش اطف��ال بیمارس��تان 
سیدالشهدا )ع( این بخش کاندیدای دریافت لوح 
دوس��تدار کودک ش��د.به گزارش وب دا، دکتر 
فریور، جهت ارزیابی اقدامات ده گانه بیمارستان 
دوس��تدار کودک از بخش اطفال بیمارستان سید 

الشهداء آران و بیدگل بازدید کرد.
وی در این بازدید، از نزدیک ش��اهد اجرا و 
ارزیابی اقدامات ده گانه بیمارس��تان دوس��تدار 
کودک ق��رار گرفت.این گزارش حاکیس��ت 
این بیمارستان از سال 1389 در راستای اجرای 
اقدامات دوس��تدار ک��ودک فعالی��ت خود را 
آغ��از و با اجرای دس��تورالعمل ه��ا و پایش و 
ارزیاب��ی مک��رر و همچنین برگ��زاری کارگاه 
ترویج تغذیه با شیر مادر توسط مرکز بهداشت 
شهرس��تان با همکاری بیمارستان آمادگی الزم 
برای دریافت لوح دوس��تدار کودک را کسب 
کرد.گفتنی است در پایان بازدید این بیمارستان 
پ��س از ارزیاب��ی اقدامات ده گانه انجام ش��ده 

کاندیدای دریافت لوح دوستدار کودک شد.

تاکید رئیس دانشگاه بر انجام طرح های تحقیقاتی در پیشگیری از اعتیادجلسه معارفه مسئول کلینیک های ویژه دانشگاه برگزار شد

نشست ریاست دانشگاه با کارشناسان واحد بهداشت محیط 

مراسم روز درختکاری در دانشگاه برگزار شد

صاحب امتياز:
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
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مش��اور عال��ی مرکز هم اندیش��ی اس��اتید و 
نخبگان دانش��گاههای کش��ور در هم اندیشی 
اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
مهمترین وظیفه استاد را تعلیم و تربیت دانشجو  
و  ب��اال بردن کیفیت آم��وزش در عین رعایت 
نکات اخالقی ذکر کرد.حس��ین س��رو قامت، 
ارتباط مس��تقیم و فعال با دانش��جو را رمز الگو 
گیری دانش��جو از  اس��تاد دانس��ت و اف��زود: با 
ش��ناخت تف��اوت های دانش��جویان م��ی توان 
ارتباط عمیقی ب��ا آنها برقرار کرد.وی  آموزش 
مس��ئولیت پذیری را از مهمترین وظایف استاد 
در قبال دانش��جو عنوان کرد و صبر و شکیبایی، 
با نش��اط ک��ردن فض��ای کالس درس، آزادی 
بی��ان در کالس درس، حق م��داری، فراگیری 
مهارته��ای ارتباط��ی ، ایجاد امنی��ت در کالس 
درس  و کش��ف اس��تعدادهای دانش��جویان را از 
دیگر بایس��ته های اخالق کالس��داری دانس��ت.
گفتنی است هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه 
به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه در سالن دکتر محمد قریب برگزار شد.

مع��اون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه گفت: 
تی��م والیب��ال بانوان کارمن��د دانش��گاه در اولین 
دوره مسابقات جام پرس��تار کاشان به مقام نائب 
قهرمانی دس��ت یافت.به گ��زارش وب دا، دکتر 
طاهره مازوچی، با اش��اره ب��ه برگزاری این دوره 
از مس��ابقات به همت دانشگاه افزود: این دوره از 
مسابقات به مناس��بت گرامیداشت روز پرستار از 
14 اسفندماه سالجاری به مدت 5 روز برگزار شد.

وی تصری��ح کرد: تیمه��ای بهاران، دانش��گاه 
علوم پزش��کی کاشان و آس��مان موفق به کسب 
مقامهای اول تا س��وم شدند.وی شد: در این دوره 
مس��ابقات، 9 تیم والیبال شهرس��تان کاشان شامل 
س��ه تیم دانشگاه علوم پزشکی کاشان )کارمندی 
»ال��ف«، کارمندی »ب« و دانش��جویی(، بهاران، 
آس��مان، فاطمیون، روس��تایی »الف«، روس��تایی 
»ب« و س��تارگان ش��رکت داش��تند.گفتنی است 
معصوم��ه گندمی، زهره عاب��دی، الهه المع، لیال 
حاجی ف��روش، لی��ال داروغه، لیال س��حرخوان، 
عفت عبدالرحمان و مهدی��ه صابری به مربیگری 
زهرا جعفرزاده اعضای تیم دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان را تشکیل می دهند.

اصلی ترین کار در آموزش،
 تعلیم و تربیت است

تیم والیبال بانوان کارمند دانشگاه 
نائب قهرمان شد

به مناسبت میالد عقیله بنی هاشم حضرت زینب )س( 
و روز پرس��تار، مراسم جشنی با حضور رئیس دانشگاه 
و جمعی از معاونین و مس��ئولین روز س��ه ش��نبه موزخ 
92/12/13 در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.

به مناسبت بزرگداشت روز ملی بهداشت محیط، 
نشست رئیس دانشگاه با کارشناسان واحد بهداشت 
محیط در س��الن شهداء س��تاد مرکزی روز یکشنبه 

مورخ 92/12/11 برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این نشس��ت 
ضمن تبریک این روز به کارشناس��ان بهداشت محیط، 
به حوزه وس��یع و گس��ترده فعالی��ت و ارتب��اط بیرونی 
کارشناس��ان بهداش��ت محیط با جامعه اش��اره و تاکید 
کرد: تعامل و همکاری درون سازمانی و برون سازمانی 
این واحد در راس��تای افزایش اثربخشی و ارائه خدمات 
باکیفی��ت و بهتر به مردم افزایش یابد.وی با بیان حمایت 
همه جانبه این واحد از س��وی مدیریت کالن دانشگاه، 
تصریح کرد: هماهنگی و تعامل میان همکاران فعال در 
این حوزه از نقاط قوت معاونت بهداشتی دانشگاه است.

دکتر اعرابی، با اش��اره به اینکه پیش��گیری بهترین 
راه مقابله با بیماری هاس��ت و هزینه کردن در راستای 
ارتقای س��المت نوعی س��رمایه گذاری است، تاکید 
کرد: آموزش و فرهنگ سازی در زمینه های بهداشتی 

از مهم ترین اقدامات در خصوص پیشگیری است.

مراس��م معارف��ه مس��ئول کلینیک ه��ای ویژه 
دانش��گاه با حضور معاونین دانش��گاه، روس��ای 
بیمارس��تان ه��ا و مدی��ران کلینیک ه��ا ی ویژه 
دانش��گاه ظهر روز یکش��نبه مورخ 92/12/11 در 

سالن شهدا برگزار شد.
به گ��زارش وب دا در این مراس��م دکتر س��ید 
محمد حسین مکی به عنوان مسئول کلینیک های 

ویژه دانشگاه معرفی شد.
رئیس دانش��گاه، در این مراس��م ب��ا توجه به 
اهمی��ت کلینیک ه��ای ویژه و ل��زوم مدیریت 
جامع کلینیکها، به س��ه محور سیاس��تگذاری ، 
نظارت و کارشناس��ی و بررس��ی بازخوردهای 

نظارت تاکید کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی گفت: مس��ئولیت 
بهداش��ت و درم��ان توانایی های بالق��وه ای می 
طلبد و افراد و سمت ها تغییر می یایند و آنچه که 

ماندگار است عملکرد صحیح است.
وی در پایان، خواستار همکاری تمامی معاونین 
و مدیران با  دکتر مک��ی در جهت نیل به اهداف 

دانشگاه گردید.
دکت��ر س��ید محمد حس��ین مکی نی��ز در این 

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان بر انجام 
طرح های تحقیقاتی و تعیین اولویت و محورهای 
پژوهش در زمینه اعتیاد و پیشگیری از این معضل 

شوم تاکید کرد.
به گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی، 
در جلسه ش��ورای هماهنگی پیش��گیری و درمان 
س��وء مصرف مواد دانشگاه، با اشاره به باور تفکر 
پیش��گیرانه در ای��ن حوزه اظهار داش��ت: افزایش 
دانش اعتیاد جهت انجام تحقیقات بیش��تر در این 

زمینه ضروری است.
وی، ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا انتق��ال ای��ن دانش به 
سیاستگذاران می توان ظرفیت کشور را در خالف 
جهت روند اعتیاد و برای کنترل و مدیریت آن به 
کار گرفت، گفت: س��رمایه گذاری در پیشگیری 
از اعتیاد بسیار کم هزینه تر از توانبخشی و درمان 

اعتیاد است.
عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه اف��زود: امروز 
معضل اعتیاد در جامعه وج��ود دارد اما برای رفع 
و از بی��ن بردن این بالی خانمان س��وز باید تدابیر 
اساسی اندیش��ید و بایس��تی برای رفع این معضل 

سرمایه گذاری کرد.

زینبی که
 با این همه

سختی، شرارت و 
دشمنی 

در مجلس شام 
یک جمله

 به خلیفه میگوید 
»من هیچ چیزی 

جز زیبایی 
ندیدم«.

به گزارش وب دا، عضو هیأت علمی دانشگاه، در 
این مراس��م ضمن تبریک میالد با سعادت حضرت 
زینب )س(  و روز پرس��تار در خصوص ش��خصیت 

واالی حضرت زینب )س( مطالبی را بیان کرد.

رئیس دانش��گاه در پایان تاکید کرد: جهت برقراری 
ارتباط با س��امانه جامع بازرسی کش��ور اقدامات الزم 
توسط مرکز فن آوری و اطالعات دانشگاه انجام شود.

معاون بهداشتی دانش��گاه، نیز در این جلسه ضمن 
تبری��ک یازدهم اس��فند روز ملی بهداش��ت محیط 
اظهار داشت: بهداشت محیط از اساسی ترین و اولیه 

ترین امور بهداشتی است.
دکتر سید علیرضا مروجی، پرسنل بهداشت محیط 
را نیروه��ای خط مقدم برش��مرد و گفت: همکاران 

جلسه با اش��اره به سابقه کلینیک های تخصصی 
و فوق تخصصی دانش��گاه، بر پیگیری سه اصل 
»حقوق مردم و بیماران، حقوق پزشک و حقوق 
دانش��گاه« در اداره کلینیک های ویژه دانش��گاه 

تاکید کرد.
دکتر س��ید محمد حس��ین مک��ی، همچنین با 
بیان دس��تورالعمل وزارتی معاون درمان وزارت 
متبوع در خصوص مدیریت جامع کلینیک های 
ویژه، تحت مجموعه معاونت درمان دانشگاه ها، 
ب��ه تجربیات موفق کلینیک ویژه اس��تاد مطهری 
شیراز اشاره و خواس��تار توجه مدیران کلینیکها 
به تجربی��ات مثبت دیگر ش��هرهای کش��ور در 
راستای خدمت رس��انی هر چه بهتر به بیماران و 
مردم و همکاری مسئولین دانشگاه علوم پزشکی 
و خدم��ات بهداش��تی درمان��ی کاش��ان در این 

خصوص شد.
ش��ایان ذکر است دکتر س��ید محمد حسین مکی 
در حال حاضر سرپرس��ت مرکز مدیریت حوادث و 
 فوریتهای پزشکی و مسئول ستاد هدایت و اطالع رسانی

 دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشان  نیز می باشد.

 دکتر اعرابی، ب��ا بیان اینکه یک��ی از نهادهایی 
که می تواند در امر پیشگیری از اعتیاد بسیار موثر 
باش��د دانشگاه ها هستند، تصریح کرد: دانشگاه ها 
م��ی توانند با انجام کارهای تحقیقاتی و برگزاری 
کارگاه ها و کالس های آموزش��ی در راس��تای 
افزایش آگاه��ی جوانان و جامعه نقش بس��زایی 

داشته باشند.
وی تاکی��د ک��رد: یکی از س��رمایه های مهم و 
آینده س��از جامعه امروز، جوانان هس��تند و اعتیاد 
یکی از برنامه ها و توطئه های شوم دشمنان برای 
تخریب جوانان و س��رمایه های کش��ور است.این 
گزارش حاکیست، بررس��ی راهکارهای افزایش 
کیفی��ت عملک��رد پرس��نل مراکز درمانی س��وء 
مصرف مواد، بررس��ی مصوبات جلسه قبل و بیان 
پیشنهادات توس��ط اعضا از جمله موضوعات این 

جلسه بود.
شایان ذکر است ش��ورای هماهنگی پیشگیری 
و درمان س��وء مصرف مواد دانش��گاه با حضور 
رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز پنج ش��نبه 
مورخ 92/12/15 در س��الن شهداء ستاد مرکزی 

برگزار شد.

دکتر زجاجی، با اشاره با شخصیت واالی حضرت 
زینب )س( گفت: رش��ادت های ایشان فقط مختص 
سرزمین کربال و روز عاشورا نیست و از تمام لحظات 

و فعالیت های زندگی ایشان باید درس گرفت.

این حوزه با س��ختی های فراوان��ی در حیطه کاری 
خ��ود از جمله روبرو بودن با افراد مختلف جامعه از 
جمله مردم، توزیع کنندگان مواد غذایی در س��طح 
شهر مواجه می باشند.مهندس فتحی مقدم کارشناس 
مس��ئول واحد بهداشت محیط دانش��گاه نیز در این 
نشست، گزارشی از عملکرد این واحد در سالجاری 
در زمینه های مختلف از جمله فعالیت س��تاد فوریت 
های سالمت محیط کار، کنترل کیفی مواد غذایی،  
معدوم س��ازی مواد غذایی فاس��د، کنترل دخانیات، 

 وی افزود: زینبی که با این همه س��ختی، شرارت 
 و دش��منی در مجلس ش��ام ی��ک جمله ب��ه خلیفه 

می گوید »من هیچ چیزی جز زیبایی ندیدم«.
وی، با اش��اره به تفسیر جمله حضرت زینب )س( 
که آیا کش��تن حس��ین )ع( و فرزن��دان و اصحابش 
زیباس��ت؟ بیان کرد: جامعه شناسان و روان شناسان 
زیبای��ی را به دو قس��مت زیبایی معن��وی و زیبایی 

جسمی تقسیم کرده ا ند.
 وی، ب��ا بیان اینک��ه حضرت زین��ب )س( به هر دو 
زیبایی اش��اره کرده اس��ت، تصریح کرد: اگر حس��ین 
را س��ر بریدند اگر خانواده پیامبر را در کربال منکوب 
کردند از هر قطره خونی که در کربال ریخته شد امروز 
هزاران قطره خون در دنیا پیدا شد و ما نیز پیرو حضرت 
زینب )س( هستیم که همه چیز و اسالم را زیبا می بیند.

دکتر زجاجی با اشاره به رفتار پرستار گونه حضرت 
زینب )س( اظهار داشت: رفتار ایشان بزرگترین الگو 

و درس در زندگی برای همه ما می باشد.
این گزارش حاکیس��ت، اجرای برنامه های ش��اد، 
تئاتر و صندلی داغ، پخش کلیپ از فعالیت پرستاران 
و مصاحب��ه با چند ت��ن از آنها از دیگ��ر برنامه های 
این مراس��م بود.گفتنی اس��ت این مراس��م به همت 
هیئت دانش��جویی عشاق الوالیه نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری با همکاری ش��ورای صنفی دانشکده 

پرستاری و مامایی برگزار شد.

کنترل کیفی آب، بهداش��ت محیط مدارس، برنامه 
ایمنی آب، مواد زائد جامد، جمع آوری ش��ربتهای 
رنگ��ی غیرمجاز  و ... را ارائه کرد.گفتنی اس��ت به 
مناس��بت بزرگداش��ت روز مل��ی بهداش��ت محیط، 
همایش پی��اده روی خانوادگ��ی در تاریخ 92/12/10 
، به همت گروه مهندس��ی بهداش��ت محی��ط معاونت 
بهداش��تی دانشگاه س��اعت 20 از میدان جهاد به سمت 
پارک مدنی برگزار و به 12 نفر از فرزندان و کارمندان 

دانشگاه جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

به مناس��بت هفته منابع طبیع��ی و روز درختکاری 
مراس��م روز درختکاری با حضور رئیس دانش��گاه 
علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان  
، ش��هردار و جمعی از مسئولین دانشگاه و شهرستان 
روز پنج ش��نبه م��ورخ 92/12/15 در محوطه مقابل 
س��ایت مسکونی دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کاشان  برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این مراسم 
با اش��اره به ایجاد شهرک دانش��گاهی در این منطقه 
در خصوص اهمیت منابع طبیعی و روز درختکاری 

توضیحاتی را بیان کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی، خواستار تالش بیشتر 

هم��گان برای حفظ و نگهداری فضای س��بز ش��د و 
گفت: نام گذاری 15 اسفند به عنوان روز درختکاری 

فرصت مناسبی برای توسعه فضای سبز است.
دکترمحمد حسین  اعرابی تصریح کرد: گرامیداشت 
مناب��ع طبیع��ی نباید به یک روز و ی��ک هفته خالصه 
شود و باید برای حفظ و نگهداری از این سرمایه های 

خدادادی در تمامی طول سال تالش کرد.
 وی، با اش��اره ب��ه فرمای��ش مقام معظ��م رهبری

 )مدظل��ه العالی( مبنی بر »بر ضرورت ش��کل گیری 
عزم و اراده ی راسخ برای جلوگیری از تصرف غیر 
قانونی مناطق اطراف ش��هرها، یادآور ش��د: عمل به 

فرمایش ایشان نیازمند عزم جدی و همگانی است.


