
افتخاری دیگر برای دانشگاه:

کسب رتبه اول توسط وب گاه دانشگاه در جشنواره استانی

پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی در دانشگاه  برنامه آموزش پزشکی پاسخگو در دانشگاه رونمایی شد

بازدید رئیس دانشگاه از
دو مرکز بهداشتی درمانی 

آران و بیدگل

ارتقای مستمر علمی 
معرفتی اساتید، هدف طرح 

ضیافت اندیشه است

کمیته ارتقای 
سالمت روان دانشگاه

 تشکیل شد

حضرت  میالد  روز  بمناس�بت 
علی )ع(مراس�م جش�نی در 

دانشگاه برگزار شد

مردان چهار برابر
 بیشتر از زنان به بیماری

 سنگ کلیه مبتال می شوند

نتایج مرحله دانشگاهی 
بخش کتبی جشنواره قرآنی 

اعالم شد

هسته گزینش دانشگاه
 موفق به کسب رتبه اول شد
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معاون پژوهش��ی دانش��گاه از پذیرش دانش��جوی دکترای تخصصی پژوهش��ی در مراک��ز تحقیقاتی تروما، 
فیزیولوژی و علوم تشریح دانشگاه خبر داد.

دکتر غالمعلی حمیدی با اشاره به پذیرش 6 نفر دانشجو در این دوره گفت: با توجه به جایگاه پژوهش و به 
اس��تناد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای چهارمین بار 

اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع تخصصی می نماید.
 وی افزود: دانشجو یا واحد حمایت کننده جهت گذراندن واحدهای دوره عالی پذیرش موظف به پرداخت 
ش��هریه به مبلغ پنجاه میلیون ریال می باش��د و در دوره تخصصی پژوهشی دریافت کمک هزینه مطابق ماده 25 

آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی به دانشجو پرداخت خواهد شد.
معاون پژوهش��ی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: پذیرش نهایی بر اساس احراز شرایط عمومی و 
 )PhD by Research( اختصاصی و نتیجه مصاحبه حضوری طبق آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی

صورت خواهد گرفت.
داوطلبی��ن ضروری اس��ت آیین نام��ه دوره دکتری تخصصی پژوهش��ی را به دقت مطالعه نم��وده و فرم های 
ش��ماره 1، ش��ماره 2 )برحس��ب نوع داوطلب( و فرم تعهدنامه را از وب سایت دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
دانلود و تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 92/5/10کلیه فرم ها و مدارک مورد نیاز را از طریق پست 
 پیشتاز به آدرس کاشان- دانشگاه علوم پزشکی کاشان- معاونت آموزشی دانشگاه ، واحد تحصیالت تکمیلی 

کد پستی81151-87159 ارسال کنند.

معاون دانش��جویی 
دانش��گاه  فرهنگ��ی 
پزش��کی  عل��وم 
کاش��ان گفت: 160 
دانش��جویان،  از  نفر 
کارکن��ان و اعضای 
هیات علمی دانشگاه 
معن��وی  مراس��م  در 
دانش��گاه  اعت��کاف 

شرکت کردند.
وب  گ��زارش  ب��ه 

دا، دکت��ر طاه��ره مازوچی افزود: در س��ال های اخیر 
آیین اعتکاف در این دانش��گاه از شور و نشاط خوبی 
برخوردار بوده و سال به سال بر تعداد شرکت کنندگان 

در این مراسم عبادی مذهبی افزوده می شود.
وی تصریح کرد: توجه انسان ها خصوصاً جوانان 
به معنویات از اهداف آیین اعتکاف است که باید به 

آن توجه ویژه ای کرد.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه، با تأکید بر 
اینکه اعتکاف نقش برجس��ته اي در سازندگي، روح 
و روان و تربیت و اخالق انسان دارد، ادامه داد: نباید 
در مسئله اعتکاف هدف اصلي را که تربیت و تهذیب 
نفس اس��ت فرام��وش کرد، ل��ذا باید در ای��ن زمینه 

هدایت صحیح و برنامه ریزي الزم را داشته باشیم.

والدت  مناسبت  به 
امیرمؤمن��ان حضرت 
عل��ی )ع(، همای��ش 
ویژه  آسمانی  پدران 
خانواده های ش��اهد 
و ایثارگ��ر دانش��گاه 
روز پنجش��نبه مورخ 
آمف��ی  در   91/3/2
تئاتر دانشکده پرستاری 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، 

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در این آیین 
ضمن عرض خیر مقدم به خانواده های معزز شهداء 
و ایثارگر و تبری��ک تولد حضرت علی )ع(، هدف 
از برگزاری این مراس��م را بزرگداشت یاد و خاطره 

شهداء و ایثارگران عنوان کرد.
دکت��ر اعرابی با اش��اره ب��ه فعالی��ت 800 ایثارگر و 
خانواده هایش��ان در دانش��گاه اظهار داش��ت: دانشگاه 
علوم پزشکی بیشترین آمار مربوط به فعالیت ایثارگران 

در کل شهرستان را به خود اختصاص داده است.
وی اف��زود: صیانت و پاس��داری از خون ش��هدا و 
دنب��ال ک��ردن راه آن��ان از بزرگترین رس��الت های 
همگان اس��ت.مدیر دفتر ایثارگران دانش��گاه نیز در 
این مراس��م گزارش��ی از عملکرد امور ایثارگران در 

برنامه آموزش پزش��کی پاسخگو به نیازهای جامعه در دانشگاه روز یک شنبه مورخ 92/3/5 در مرکز بهداشتی 
درمانی فاطمیه زیدی رونمایی شد.

به گزارش وب دا، سرپرس��ت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی )EDC( در این مراسم، هدف از 
انجام این طرح را ارتقای نظام آموزش پزشکی در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه برشمرد.

دکتر محس��ن اربابی، رس��الت آموزش پزشکی را تامین س��المت به مفهوم کالن عنوان کرد و گفت: اهداف و 
محتوای آموزش پزش��کی از توجه به فرد، باید بر تمرکز به جامعیت س��المت اعم از فرد، خانواده و جامعه تغییر 
یابد.وی  با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای فلسفی آموزش، دیدگاه پاسخگوئی، تعهد اجتماعی و تمرکز آن بر 
مسئولیت پذیری دانشگاه ها در خدمت به جامعه می باشد، افزود: از این رو دانشگاه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی 

باید پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه را همواره مورد توجه قرار دهند.
معاون بهداش��تی دانش��گاه،با اش��اره به اینکه مفهوم تعهد به معنی پاس��خگوئی در قبال ان��واع کارکردهای 
آموزش��ی، پژوهشی و خدماتی اس��ت، تصریح کرد: باید با آموزش دانشجویان در مراکزی که ارتباط بیشتری 
با جامعه دارند آنان را با نیازهای س��المت جامعه بیش��تر آشنا کرد.دکتر س��ید علیرضا مروجی، پاسخگوئی و تعهد 
اجتماعی در آموزش علوم پزشکی را در تمامی جنبه های مختلف آن از جمله پاسخگوئی به جامعه در برنامه های 
آموزش��ی ، برنامه های درس��ی، دانشجویان و اس��اتید و پاسخ جامعه و محیط آموزش��ی، مدیریت آموزشی و 
پاسخگوئی به جامعه عنوان کرد.شایان ذکر است در این مراسم جمعی از مدیران گروه های آموزشی و دست 

اندرکاران این برنامه، در جریان مشکالت کار قرار گرفتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکت��ر مازوچ��ی، 
مهم ترین اثر گذاري 
مس��ئله اعت��کاف را 
و  نف��س  تهذی��ب 
آمادگي براي درک 
بهت��ر م��اه مب��ارک 
رمض��ان دانس��ت و 
باید  ک��رد:  تصریح 
بعد از پایان اعتکاف 
تحول  و  تغییر  شاهد 
در تربی��ت و اخالق 
معتکفی��ن خصوصا جوان��ان باش��یم.وی ادامه داد: 
تش��کیل حلقه ه��ای معرفتی، پاس��خگویی به احکام 
ش��رعی، ختم کامل قرآن کریم، برگزاری مراس��م 
دعای توس��ل، جش��ن میالد موالی متقیان حضرت 
علی )ع( و س��وگواری حضرت زینب )س( و برنامه 

ختم صلوات از جمله برنامه های این مراسم بود.
دکت��ر مازوچ��ی اظهار داش��ت: در س��ومین روز 
اعتکاف نیز مراس��م عبادی ام داوود با حضور بیش 
از 400 نفر با شور و حال معنوی خاص برگزار شد.

همزمان با فرا رس��یدن ماه مغفرت الهی، ماه رجب 
المرج��ب و ای��ام البیض مراس��م پرفی��ض و معنوی 
اعتکاف ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان با همت 
امور فرهنگی دانشگاه در مسجد دانشگاه برگزار شد.

160 نفر در مراسم معنوی اعتکاف در دانشگاه شرکت کردند همایش پدران آسمانی در دانشگاه برگزار شد

سال 91 را ارائه کرد 
محورهای  عمده  که 
ب��ا  رابط��ه  در  آن 
ای، بیم��ه   خدم��ات 

اس��تخدامی،  ام��ور 
فرهنگی،  مس��ابقات 
 همایشها، جمع آوری

به  ایثارگ��ران  آث��ار 
مجموع��ه  ص��ورت 
یاد ی��اران و دیدار با 
خانواده های ش��هداء 
و ایثارگ��ران بود.هادی نیکخواه، هدف از برگزاری 
این مراس��م را آش��نایی و ارتباط نزدیک فرزندان و 

خانواده های شاهد و ایثارگر عنوان کرد.
وی، با بیان اینکه شهدای فرهنگی با لبیک به ندای 
ام��ام و مقتدای خویش حض��ور در صحنه های نبرد 
و دفاع را بر بودن در فضای مدرس��ه ترجیح دادند، 
گف��ت: آن��ان بانثار خون خویش مش��ق عش��قی را 
نوش��تند که نس��ل های امروز و فردای ما با سرمشق 
ق��رار دادن رفتارهای ایثارگرانه آنان، باعث ناامیدی 

دشمنان قسم خورده این مرز و بوم شوند.
 وی در ادامه از وصیت نامه شهدا به عنوان میراث 
معنوی یاد کرد و افزود: وصیت نامه این شهدا درس 

زندگی و فداکاری را به ما می آموزد.
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ادامه در صفحه 2

برگ�زاری آیی�ن گرامیداش�ت س�الروز 

آزادسازی خرمشهر در دانشگاه

 آیین باش��کوه س��وم خرداد س��الروز آزادس��ازی 
خرمشهر با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از اساتید، 
کارمندان و دانشجویان در جوار قبور شهدای گمنام 

دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئی��س دانش��گاه در آیی��ن 
بزرگداشت آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: عزت 
و شرف ایران حاصل تالش صادقانه و سالح ا... اکبر 
رزمندگان و ش��هدایی اس��ت که با گذش��تن از خود 

آزادی را برای ما به ارمغان آوردند.
دکتر اعراب��ی گفت: امروز نی��ز در عرصه جنگ 
نرم باید چون گذشته با وحدت، اتحاد و همدلی در 
مقابل دشمن ایس��تادگی کرد و مانند همیشه سربلند 

بیرون بیاییم.
مسئول بسیج جامعه پزش��کی کانون کاشان نیز در 
این آیین تصریح کرد: فتح خرمشهر معادالت سیاسی 
و نظامی دش��منان انقالب اسالمی را در هم ریخت و 
امید و نشاط را به جبهه حق و احساس یاس، نا امیدی 

و شکست را در جبهه باطل ایجاد کرد.
محمد افش��ار با اش��اره به مسئولیت س��نگین همه 
در ای��ن برهه از زمان ادام��ه داد: رزمندگان در طول 
هشت س��ال دفاع مقدس، جانانه در برابر دشمنان و 
پیشروی های مختلف آنان ایس��تادند و اکنون ما در 

قبال آنان، شهدا و خانواده هایشان مسئولیم.
حج��ت االس��الم و المس��لمین جمش��یدی معاون 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه 
نیز در ادامه این آیین اظهار داش��ت: حماس��ه س��وم 
خ��رداد یکی از مهمترین، زیباتری��ن و طالیی ترین 
حماس��ه های دفاع مقدس است و رشادت هایی که 
رزمندگان در این حماس��ه از خود به جای گذاشتند 

منجر به آزادسازی خرمشهر شد.
دکت��ر اس��ماعیل فخاریان سرپرس��ت دانش��کده 
پزشکی دانش��گاه نیز در این مراسم از حضرت امام 
خمین��ی )ره( در هدایت کش��ور در زمان جنگ به 
عنوان مدیری توانمند نام ب��رد و گفت: در صورت 
عدم رهبری و اداره کش��ور توس��ط حض��رت امام 
خمینی )ره( شکست س��نگینی بر کشور تحمیل می 

شد که جبران آن امکان پذیر نبود.
گفتن��ی اس��ت همچنی��ن در پای��ان این مراس��م 
محم��د پیوندی یک��ی از رزمن��دگان جانباز حاضر 
در آزادس��ازی خرمش��هر، پرچم مقدس جمهوری 

اسالمی ایران را به اهتزاز درآورد.
ش��ایان ذکر اس��ت این مراس��م به همت دانشکده 
پزش��کی و بسیج جامعه پزش��کی دانشگاه در جوار 

قبور شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد.
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حیات

افتخاری دیگر برای دانشگاه:معرفي پیشکسوتان عرصه سالمت

کسب رتبه اول توسط وب گاه دانشگاه در جشنواره استانی

افزایش آگاهی جامعه مهم ترین عامل در پیشگیری از بیماری ایدز است

اعتبار بخشی بیمارستان کارگرنژاد انجام شد

جمعی از همکاران دانشگاه در شوراهای شهر و روستا برگزیده شدند

جلسه هیات اجرایی جذب اعضای 
هیات علمی دانشگاه برگزار شد

راه اندازی مرکز جدید نمونه گیری 
اعتیاد در درمانگاه گالبچی 

نشست شورای ورزشی دانشگاه 
برگزار شد

نام ونام خانوادگي:  
احمد علی حلیمی

تاريخ تولد:
1324 

تاريخ بازنشستگي: 
1377

آخرين سمت شغلي:  
مس��ئول دفت��ر فن��ی 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آخرين مدرك تحصيلي:

 کارشناس بهداشت محیط
سوابق اجرايي:

ش��هرهای  در  محی��ط  بهداش��ت  تکنس��ین   -
بروجن،کاشان و همدان ازسال1348 تا 1358 

- کارشناس بهداشت محیط ازسال1358 تا 1362
- مدیر بهداشت محیط اصفهان از سال 1362 تا1363 
- انجام بیش از 60 پروژه آبرس��انی در روس��تاهای 

کاشان از سال 1358 تا 1374
- مس��ئولیت کنت��رل مواد غذایی ش��هر کاش��ان و 

بهداشت محیط به مدت 25 سال
- مس��ئول فنی دانش��گاه از س��ال 1374 تا 1377 و 

ساخت مراکز درمانی، بیمارستانی و مرکز دیالیز
- تدری��س دروس حف��اری چاه آب- لوله کش��ی 
موتور تلمبه و مسئول کارآموزی دانشجویان بهداشت 

محیط از سال1378 تا سال1382

خاطره: 
در پایان 30 س��ال خدمتم مبل��غ چهارمیلیون تومان پول 
مردمی در اختیار داشتم که به مدیر مرکز بهداشت کاشان 
جناب دکتر افضلی مراجعه کردم و گفتم : با مبلغ فوق در 
یک روستا لوله کشی فاضالب و یا ساخت خانه بهداشت 
انجام دهم که ایش��ان گفتند: در تج��ره ورکان یک خانه 
بهداشت بس��ازید که س��ریعاً زمین آن را خریدم و بدون 
کمک دولت در مدت 2ماه 120مترمربع ساختمان ساخته 
ش��د و بهمن س��ال 1376 افتتاح ش��دو این بهترین خاطره 

کاری من می باشد.
 ناگفته نماند فاصله روستای تجره تا کاشان 90کیلومتر 

جاده خاکی بود.

نام ونام خانوادگی:
ابوالفضل فالح زاده 
شغل مورد تصدی:
رئیس اداره حسابداری

تاريخ تولد:1345
سال استخدام:

  1368
عنوان ايثارگري:

جانباز 40 درصد شیمیایي و 25 درصد جسماني 
مدرك تحصيلي:

 فوق دیپلم حسابداری
مدت خدمت درجبهه:

 33  ماه طی سال های 1363 تا 1366
توفيق شرکت در عمليات های:
والفجر 8 ، کربالی 3، کربالی 4 و 5

  سوابق کاري: 
- مس��ئول مالی و عامل ذیحس��اب بیمارستان متینی ، 
بیمارس��تان ش��بیه خوانی، بیمارستان ش��هید بهشتی و 
معاون��ت دانش��جویی فرهنگی ، معاونت بهداش��تی و 

معاونت درمان و دارو از سال 1368 تاکنون
- بازرس ویژه دانشگاه از سال 1376 تا 1385

- کارمند نمونه دانشگاه در سال 1376
-  عضو کمیته های آزمون استخدامی دانشگاه

 از سال 1381 تا 1387
- عضو کمیته بهره وری دانشگاه از سال 76 تاکنون

- عضو هسته گزینش دانشگاه
 از سال 1371 تا 1376

- مدیر هسته گزینش دانشگاه از سال 1377 تا 1387
- عضو هیئت بدوی تخلفات کارکنان دانشگاه

 از سال 1387 تاکنون
 خاطرات: 

ب��ه ی��اد دارم  ک��ه عملی��ات کرب��الی 3 در تاریخ 
1365/6/11 ب��ا رمز مقدس »حس��بنا ا... ونعم الوکیل«  
توسط یکی از یگانهای لشگر 14 زیر نظر قرارگاه نوح 

آغاز گردید.
 فاصل��ه نیروها از نهر قاس��میه تا س��کوهای االمیه و 

البکر به ترتیب 25 تا 35 کیلومتر فاصله داشت.
 علیرغم اینکه حالت جزر و مد آب بین 30 تا 34 متر 
بود و پیشرفته ترین رادارهای  نصب شده روی سکوها 
تا شعاع 30کیلومتری را با دقت زیر نظر داشتند و قطع 
ارتباط بی س��یم ها با نیروها به عل��ت وزش باد جهت 
خ��الف حرکت نیروها در دریا بود غواصان ش��یر دل 
با نصب رادار کورکن دس��تی باعث ایجاد پارازیت بر 
روی صفحه مانیتور رادارها گردیده، سکوی االمیه به 
تصرف درآمد و س��کوی البکر به آتش کشیده شد و 
عمال  تسلط دشمن بر خلیج فارس و انهدام کشتی های 

نفت کش قطع گردید.

معرفي ایثارگران دانشگاه

ادامه از صفحه1

رئیس دانش��گاه از کسب رتبه اول توسط وب گاه دانش��گاه در دومین جشنواره 
ارزیابی وب گاه دستگاه های اجرایی استان اصفهان در سال 91 خبر داد.

ب��ه گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی گفت: دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاشان در بین وب گاه های دانشگاه های استان این موفقیت را کسب کرد.

وی، با اش��اره به حضور 150 وب گاه در این جشنواره افزود: این وب گاه ها در 
پنج گروه دانش��گاه ها، ادارات و س��ازمان ها، فرمانداری ها، دستگاه های اجرایی، 

ش��رکت ها و ش��هرداری ه��ای مراکز 
شهرستان ها تقسیم بندی شده اند.

دکت��ر اعرابی ب��ا بیان اینک��ه این وب 
گاه ها بر اس��اس 79 ش��اخص در شش 
ح��وزه م��ورد ارزیاب��ی ق��رار گرفتند، 
تصری��ح کرد: این ش��اخص ها ش��امل 
اطالعات پایه، اخبار و اطالعات آماری، 
پیوندها، اطالع رسانی خدمات و فعالیت 
دس��تگاهها، تعام��ل ب��ا کارب��ر و کاربر 

پسندی و شاخص های فنی است.
گفتنی اس��ت دومین دوره جش��نواره 
ارزیاب��ی وب گاه ها، ب��ه منظور ارتقای 

اطالع رسانی، خدمات الکترونیکی و سطح رضایتمندی مردم، اصالح سیستم ها و 
روش کار، حضور موثر و کارآمد دس��تگاه های اجرایی در فضای مجازی و ایجاد 
تحول، از سوی معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری اصفهان برگزار و 
در روز دوشنبه مورخ 92/3/6 طی مراسمی از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شد.

مس��ئول واحد پیش��گیری و مبارزه با بیماری های 
واگی��ر دانش��گاه گف��ت: افزای��ش آگاه��ی جامعه 

مهمترین عامل در پیشگیری از بیماری ایدز است.
ب��ه گ��زارش وب دا، محمود نعمتی��ان در کارگاه 
تس��ت تش��خیص س��ریع HIV اف��زود: آموزش و 
افزای��ش آگاهی ب��ه ویژه ب��راي جوان��ان در زمینه 
»اچ آي وي« نق��ش موثري در کنترل و پیش��گیري 
از بیم��اري ایدز دارد.به گفته وی، شناس��ایی هرچه 
س��ریعتر افراد HIV مثب��ت و مرتبط کردن آن ها با 
برنامه مراقبت HIV و مرکز مش��اوره بیماری ایدز 

یکی ازاهداف ربرگزاری این کارگاه است.
وی با بی��ان اینکه انجام آزمایش برای تش��خیص 
اچ آی وی از ارکان اصل��ی برنامه کش��وری کنترل   
HIV است، تصریح کرد: تشخیص اولین گام برای 
ارائ��ه درمان ب��وده و درمان با پایی��ن آوردن حجم 
ویروس در گردش، باعث کاهش خطر انتقال ش��ده 

و نقش اساسی در کنترل همه گیری ایفا می کند.
این مقام مس��ئول، با اش��اره به تس��ت تش��خیص سریع 
HIV  اذعان داشت: با به کارگیری این ابزار میتوان در 
مدت زمان کمتر از 30 دقیقه از نتیجه آزمایش مطلع شد. 

جمع��ی از همکاران دانش��گاه علوم پزش��کی در 
ش��وراهای اسالمی ش��هر و روس��تای منطقه کاشان 
برگزیده ش��دند. ب��ه گزارش وب دا، هیات رئیس��ه 
دانش��گاه، انتخ��اب این هم��کاران را ب��ه عضویت 
شوراهای شهر و روس��تا در حوزه انتخابیه خود طی 
حماسه سیاس��ی، از س��وی مردم عزیز و شهروندان 
ش��ریف صمیمانه تبریک گفتند و توفیق آنان را در 
خدمت به مردم و رش��د و اعتالی منطقه از خداوند 
متعال خواس��تار ش��دند.همکاران منتخب دانش��گاه 
علوم پزش��کی کاش��ان در شورای اس��المی شهر و 

روستا در حوزه انتخابیه به شرح ذیل است: 

اعتب��ار بخش��ی بیمارس��تان کارگرنژاد کاش��ان با 
حض��ور ارزیاب ارش��د منتخب وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی روز چهارش��نبه مورخ 
92/3/1 در این بیمارس��تان انجام شد.به گزارش وب 
دا، ارزیاب ارشد منتخب وزارت بهداشت در نشست 
ارزیاب��ی این بیمارس��تان گفت: امس��ال بحث اعتبار 
سنجی به صورت نمودار و مقایسه ای انجام می شود.
فرام��رز بهادر خ��ان، ارتقاء کیفی��ت خدمات، به 
حداقل رس��اندن خطاها در بخش های مختلف، باال 
بردن پاسخگویی و جلب رضایت خدمت گیرندگان 

را از مهم ترین مزایای اعتبار بخشی برشمرد.
بیمارس��تان  رئی��س  قریش��ی  س��ادات  فاطم��ه 
کارگرنژاد، نیز در این نشس��ت با اش��اره به کمبود 
نیروی انس��انی و تجهیزات با توجه به تازه تاسیس 
ب��ودن بیمارس��تان گف��ت: بخ��ش ه��ای مختلف 
بیمارس��تان مدیریت و رهبری، اورژانس، بهداشت 
محیط و لنژری، بهداش��ت حرف��ه ای، امور مالی، 
تاسیسات، آتش نش��انی، س��اختمان، آزمایشگاه، 
فناوری اطالع��ات، تجهیزات پزش��کی، مدارک 

به گفته وی، در ای��ن آزمایش از نمونه خون نوک 
انگش��ت جهت تشخیص پادتن استفاده می شود و در 
صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش، نمونه برای بررسی 
دقیق تر به آزمایش��گاه های تخصصی انتقال داده می 
ش��ود و در صورت منفی بودن، عالوه بر مشاوره، فرد 

باید پس از سه ماه آزمایش خود را تکرار کند. 
نعمتی��ان تاکی��د کرد: اس��تفاده از وس��یله تش��خیص 
س��ریع HIV در آزمایشگاه های تش��خیصی به عنوان 
جایگزینی برای تس��ت های االیزا و یا آزمایش تأئیدی 
وسترن بالت و عرضه آن در داروخانه ها و کاربری آن 
به عنوان وس��یله خود آزمون در افراد ب��ه دلیل اهمیت 
عدم تفکیک آزمایش از مشاوره اکیدأ ممنوع می باشد.

مس��ئول واحد پیش��گیری و مبارزه با بیماری های 
واگیر دانش��گاه ادامه داد: انجام تس��ت های س��ریع   
HIV تنه��ا در مراک��ز مورد تائید مرکز بهداش��ت 
امکانپذی��ر اس��ت و کیت های تش��خیص س��ریع با 
هماهنگی معاونت بهداش��تی دانش��گاه و براس��اس 
اس��تانداردهای ارائه ش��ده از س��وی مرکزمدیریت 
بیماری های واگیر وزارت متبوع منحصراً در اختیار 

مراکز و کاربران مجاز قرار می گیرد.

پزش��کی، تغذی��ه، حق��وق گیرن��دگان خدمت، 
داروخان��ه، کنترل و عفونت، بخش پرس��تاری و... 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
براس��اس این گ��زارش، در این نشس��ت ارزیابان 
واحده��ای مختل��ف دانش��گاه، ضم��ن ارزیابی این 

وی، آزمایش تشخیص سریع HIV  را همراه با مشاوره، 
جلب رضایت فردی و حفظ رازداری عنوان کرد.

نعمتیان در پایان با اش��اره به اینکه باید اهتمام جدی 
در راستای اطالع رسانی و آگاهی بخشی در مورد این 
بیماری از طریق رسانه جمعی، روزنامه ها، کالس های 
دانشگاهی، مدارس و مس��اجد صورت گیرد، تاکید 
کرد: افزایش پایبندی به ارزش های اخالقی، تس��هیل 
 ازدواج و اس��تحکام خانواده ه��ا از جمله برنامه های

جدی برای کنترل بیماری ایدز است.
گفتنی اس��ت در این کارگاه مقرر شد هر سازمان  
ب��ه صورت ماهیانه گ��زارش فعالیت ه��ا را درقالب 
فرم های آماری به معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان ارسال کند.
 HIV کارگاه آموزش��ی تست تش��خیص سریع
در تاریخ 92/3/9 و ب��ا حضور نمایندگان معاونت 
درمان دانشگاه، شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
آران وبیدگل و س��ایر ادارات مرتبط ش��امل اداره 
بهزیس��تی و اداره امورزندان شهرس��تان کاشان به 
همت معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی 

کاشان برگزار شد.

واحدها مطابق با سنجه های برنامه اعتبار بخشی، نقطه 
نظرات و مش��کالت خود را جه��ت اصالح و ارتقاء 
برخ��ی موارد بی��ان کردند.این گزارش حاکیس��ت، 
ارزیاب ارش��د وزارت متبوع در پایان، اعتباربخشی 

بیمارستان کارگرنژاد را مطلوب عنوان کرد.

جلس��ه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 
با حضور رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان و سایر اعضاء روز سه شنبه 

مورخ 92/3/21 برگزار شد.
به گزارش وب دا، بحث و بررس��ی در خصوص 
اعطای سهمیه بورس به دانش��جویان مقطع دکترا، 
انجام تعه��دات قانونی تبدیل وضع از هیات علمی 
درمانی به آموزش��ی و بررس��ی نهمی��ن فراخوان 
ج��ذب اعضای هیات علم��ی از موضوعات اصلی 

این جلسه بود.
گفتنی اس��ت تصمیم گی��ری در رابطه با فعالیت و 
جذب اعضای هیات علمی دانش��گاه و اساتید مدعو 

محور اصلی این کمیته است.

رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی کاش��ان از راه 
اندازی مرکز جدید نمونه گیری اعتیاد در درمانگاه 

گالبچی کاشان خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی 
گف��ت: ب��ا راه ان��دازی ای��ن مرکز خدم��ات برای 
خواه��ران و برادران تفکیک ش��د و آنان می توانند 

در تمام ایام هفته به این مرکز مراجعه کنند.
وی اف��زود: ای��ن مرکز ب��ا هزینه ای بال��غ بر 120 
میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان راه اندازی شد.
وی با اش��اره به مجهز بودن مرکز به دوربین مدار 
بسته تصریح کرد: بخش برادران شامل 2 محل نمونه 

گیری به صورت همزمان می باشد.
وی یادآور ش��د این مرک��ز قادر به انج��ام انواع 
و  و...(  اعتیاد)کراک،شیش��ه،مورفین  آزمایش��ات 
تش��خیص دارویی می باشدکه با آزمایش تخصصی 

Tlc انجام می شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان تاکید کرد: 
نتایج آزمایش��ات افراد در هم��ان روز نمونه گیری 

آماده و در اختیار مراجعین قرار می گیرد.
وی، با اش��اره به فعالیت مرکز جدید نمونه گیری 
اعتی��اد تحت نظر معاونت درمان دانش��گاه افزود: با 
افتتاح ای��ن مرکز می توان در امر خدمات رس��انی 
بیش��تر به جامعه در س��ال حماس��ه سیاسی و حماسه 

اقتصادی گام موثری برداشت.

اولین نشست شورای ورزش��ی در سال جاری 
با حض��ور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز 
پنج ش��نبه مورخ 92/3/30 در سالن شهداء ستاد 

مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر اعراب��ی، در این 
جلسه بر تش��کیل منظم جلسات، برآورد هزینه و 
درآمدهای ورزشی دانشگاه شامل استخر، سالن 
و فضاهای ورزش��ی، ارائه راهکار جهت افزایش 
درآمد از امکانات و فضاهای ورزش��ی، پررنگ 
نم��ودن پیاده روی، حضور مس��ئولین دانش��گاه 
در برنامه های ورزش��ی، تهیه ج��دول زمانبندی 
فعالیت های ورزش��ی ویژه تابس��تان توسط اداره 

رفاه و ... تاکید کرد.
این گزارش حاکیس��ت، عدم تغییر تعرفه های 
اس��تخر )رفاهی – آموزش��ی ش��نا( و ساماندهی 
ام��ور ورزش��ی کارکنان ب��ا مس��ئولیت معاونت 
توس��عه دانش��گاه نیز از جمله موارد مصوب این 

جلسه بود.
شایان ذکر است برنامه ریزی و سیاست گذاری 
جهت برنامه های ورزش��ی پرسنل و دانشجویان 

دانشگاه موضوع اصلی این جلسه است.

  حوزه انتخابيه  نام خانوادگينام و   حوزه انتخابيه  نام خانوادگينام و 

  ازوار  محسن هادي كاشان دكتر حسن الماسي

  سفيدشهر  علي قربانيان )علي البدل(كاشان دكتر عليرضا مفرح

  ابوزيدآباد  دكتر مصطفي سهرابي خرمدشت حسينعلي صادقي

  محمد آباد ابوزيدآباد  عليرضا بيشه بادرود سيد عباس سيدي

  محمد آباد ابوزيدآباد  عباس نوري قمصر جواد رضايي

  -  - نياسر مرتضي محلوجي
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بمناسبت روز میالد حضرت علی )ع(مراسم جشنی در دانشگاه برگزار شد

تقدیر از برگزیدگان چهارمین المپیاد علمی علوم پزشکی

اتمام ارزیابی عملکرد سال 91 دانشگاه 

100 قلم انواع محصوالت آرایشی 
بهداشتی غیرمجاز در آران و بیدگل 

معدوم شد

برگزاری جلسه گزارش مرگ و میر 
مادر باردار 

کارگاه پیشگیری از خودکشی در 
دانشگاه برگزار شد

کارشناس نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت و 
درم��ان آران و بیدگل از معدوم کردن بیش از 100 
قلم انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و 

قاچاق در این شهرستان خبرداد.
به گزارش وب دا، فاطم��ه علیان گفت: کاالهای 
مذکور ش��امل انواع وس��ایل آرایش��ی و بهداش��تی 
ب��ود  که در بازدی��دی از مراکز فروش و عرضه این 

شهرستان جمع آوری شد.
وی افزود: این محصوالت با حضور نماینده اداره 

بازرگانی شهرستان آران و بیدگل معدوم شد.

کت��اب  مضم��ون 
افس��ردگی،  درم��ان 
و  نش��اط  ایج��اد 
که  اس��ت  عمر  طول 
عام��ل   30 آن  در 
عامل  افس��ردگی،60 
ایجاد نشاط، شادابی، 
و  روح��ی  آرام��ش 

طول عمر بر مبنای روانشناسی اسالمی آمده است.
در ای��ن کتاب، آیات و احادیث روانشناس��ی با 
توجه به اثرات آنها دسته بندی شده و تمام عوامل 
و موارد از ق��رآن کریم و احادیث معصومین )ع( 
آورده شده اس��ت با توجه به استفاده از این منابع 
تم��ام مطالب این کت��اب متقن بوده و بر اس��اس 

حدس و نظریه نبوده است.
کتاب »نسیمی از بهشت« دارای چهار فصل نظیر 
»تعریف و تاریخچه روانشناس��ی«، »حقیقت روح 
و روانه در ق��رآن کریم«، »عوامل افس��ردگی« و 
»عوامل نشاط و شادابی« و بخش هایی همانند »دنیا 
در نگاه اهل بیت )ع(«، »اختالط زن و مرد«، »توجه 
به زندگی دیگ��ران«، »قرض و بدهکاری«، »تلف 
کردن عمر و جوانی«، »عامل انحراف اخالقی در 
غرب« و »روانشناسی در قرون وسطی و رنسانس« 
اس��ت.در بخش��ی از این کتاب درب��اره »درمان با 
قرآن« می خوانیم: مرکز طب اس��المی جمهوری 
چچن از زمان تأس��یس در سال گذشته میالدی تا 
به امروز حدود شصت هزار بیمار روحی و روانی 

را با قرآن کریم درمان کرده است.
در بخش دیگر کتاب »نسیمی از بهشت« درباره 
»شوخی و شاد نمودن دیگران« می خوانیم: برخی 
به اش��تباه تصور می کنند که دینداری و وقار بود 
یعن��ی عبوس ب��ودن، کم توجهی ب��ه دیگران، در 
برخورد با دیگران و به ویژه خانواده سنگین بودن 
است، در حالی که این ها هیچ کدام از دین و نشانه 
ایمان نیس��ت؛ بلکه در روایات تأکید شده ضمن 
باوقار بودن و از حرکات و س��خنان سبک پرهیز 
ک��ردن با دیگران با چهره خندان و ش��اد برخورد 
کنید. ضمن اینکه از خنده بلند و زیاد دوری کنید 
و در کنارش دیگران را با مزاح خوشحال نمایید. 
البته خوش��حال و ش��اد نمودنی که در حد اعتدال 
باش��د و در آن تحقیر فرد یا گروه و قبیله ای نباشد 

و یا سبب گناه و آزار دیگران نگردد.
بای��د توجه داش��ت که م��راد از ش��اد کردن 
فقط مزاح و ش��وخی نیس��ت بلکه هر کاری که 
مسلمانی را شاد کند و گاهی کمک مالی و حل 
مش��کالت فرهنگی و اخالقی ی��ک نفر بهترین 

شادی برای او است.

ب��ا مقدم��ه مس��لم 
بهادری 

نس��رین   : ترجم��ه 
شایانفر ... و دیگران 

ویراستار:آتوسا قریب 
شناسی  آسیب  علم 
یک��ی از مه��م ترین 
دانش  ه��ای  ش��اخه 

پزشکی اس��ت. کتاب آسیب شناس��ی پایه رابینز 
نام��ی آش��نا و یک��ی از معتبرترین کتب آس��یب 
شناس��ی است که مورد استفاده اساتید دانشجویان 
و پزشکان بیشمار قرار گرفته کتاب حاضر ترجمه 
آخرین ویرایش آسیب شناسی پایه رابینز در سال 
2013 اس��ت. مباحث کتاب دستخوش تغییر شده 
که حاکی از پویایی علم آس��یب شناسی بویژه در 

زمینه پاتوژنز بیماری ها دارد.

ای��ن س��ایت اطالعات جامع��ی در م��ورد بیماری 
هموروئید روش��های درمان، تش��خیص، پیشگیری، 
روشهای جراحی، داروهای گیاهی، تصاویر  و مراکز 

جراحی اطالعات جامع و کاملی ارائه می دهد.

معرفي سایت

آسيب شناسی پايه عمومی 2013

http://www.hemorrhoids.net

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

»نسيمی از بهشت«
کتابی برای درمان افسردگی و ايجاد نشاط

 از راه قرآن و احاديث
تألیف اسداهلل محمدی نیا - از انتشارات سبط اکبر

معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

به مناسبت س��یزدهم رجب المرجب روز میالد 
حضرت علی )ع(، مراس��م جش��نی در دانشگاه با 

حضور جمعی از مسئولین دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، مس��ئول دفتر نهاد نمایندگي 
مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
در ای��ن آیین ضمن تبری��ک روز میالد حضرت 
امیرالمومنین علی)ع(، اظهار داشت: امام علی )ع( 

نمونه کامل یک انسان واقعی بود.
حج��ت االس��الم علیرض��ا ش��اه فض��ل گفت: 
ش��خصیت و گفته های علی ابن اب��ی طالب )ع( 
به عن��وان الگ��وی تفک��ر و تدین و نش��ان دادن 
راهکارهای تکاملی به ویژه در نهج البالغه بهترین 
منبع ساختاری انسان است تا به جای گرفتار شدن 
به تج��دد و فرهنگ غربی به اصل تمدن فرهنگی 

خود برگردد.
وی، با اشاره به اینکه امام علی )ع( نه تنها در اخالق 
و برخورد نمونه بود و اس��الم در وجود او تجسم پیدا 
می کرد، بلکه به ه��ر موضوعی در وجود او بنگریم 
همانند رس��ول خدا )ص( اس��وه و الگو بود، افزود: 
ایش��ان در عدالت، ایثار، اخالص، سوز و مسئولیت، 
جوانمردی و همه سیمای واقعی قرآن و اسالم بود و 

دوست و دشمن در برابر وی خاضع بودند.
حجت االس��الم علیرضا شاه فضل تصریح کرد: 
اخالق اله��ی امام، همواره الگویی شایس��ته برای 

اس��اتید و دانش��جویان برگزیده دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در 
چهارمین المپیاد علمی علوم پزشکی کشور طی 
مراس��می با حضور رئیس دانش��گاه و جمعی از 
مس��ئولین روز دوش��نبه م��ورخ 92/3/6 تقدی��ر 

شدند.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در این مراسم 
اظهار داشت: کسب این افتخارات علمی موجب 

بالندگی بیشتر دانشگاه می شود.
دکتر اعرابی با اش��اره به ارتقای دانشگاه به تیپ 
یک و ضرورت تالش بیش��تر در راستای ارتقای 
اهداف دانش��گاه گفت: بایس��تی با برنامه ریزی و 
س��رمایه گذاری صحیح در بخش آموزش زمینه 
ترغیب و تش��ویق دانش��جویان و اعض��ای هیات 

علمی را در این راستا فراهم کرد.
وی، ایجاد انگیزه را مهمترین بحث در توس��عه 
آموزش پزشکی دانست و افزود: توسعه آموزش 
درح��وزه س��المت الزام��ی اس��ت چرا ک��ه باید 
پاسخگوی مطالبات مردم در این خصوص باشیم.
این گزارش حاکیست، در این مراسم از 7 نفر از 

مدیر تحول اداری دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
گفت: عملیات اجرایی ارزیابی عملکرد دانش��گاه از 
اوایل دی ماه سال 91 آغاز و در اواخر اردیبهشت ماه 

92 پایان یافت.
ب��ه گ��زارش وب دا، رض��ا نعن��اکار اف��زود: با 
اس��تفاده از تج��ارب ارزیابی عملکرد س��ال های 
گذشته جهت ارائه مس��تندات سال 91 دانشگاه به 
شانزدهمین جشنواره ش��هید رجایی اقدامات ذیل 

صورت پذیرفت؛
1.تشکیل جلسه با رابطین ارزیابی عملکرد 

2. تدوین برنامه جامع عملیاتی سال 92 تحول اداری 
دانشگاه و ارسال به استانداری، وزارت متبوع و ... 

3. آم��وزش نح��وه مستندس��ازی ب��ه مدی��ران و 
کارشناس��ان س��تاد و واحده��ای تابع��ه از طری��ق 

برگزاری جلسات 
4. تکمیل ش��اخص های عموم��ی و اختصاصی و 

بهره وری 
5. استخراج نقاط قوت و ضعف و ارائه برنامه های 

مربوط به توسعه هر یک از شاخص ها 
6. جم��ع آوری قوانی��ن، مقررات، آیی��ن نامه ها، 
عک��س ها، اس��الیدها، ط��رح تحقیقات��ی، نامه ها، 

جداول و... جهت هر یک از شاخص ها 
7. مستندسازی، طبقه بندی و لینک کلیه اطالعات 
جمع آوری ش��ده به ص��ورت الکترونیکی در قالب 

DVD و ارسال به استانداری در تاریخ 92/2/30 
وی، ش��اخص ه��ای عموم��ی ارزیاب��ی عملکرد 
سال 91 را ش��امل 8 محور، استقرار و توسعه دولت 
الکترونیک، عدالت اس��تخدامی و نظ��ام پرداخت، 
س��اماندهی نی��روی انس��انی، اصالح س��اختارها و 
تمرکززدایی، اس��تقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 
و ارتقاء بهره وری، نهادینه س��ازی فرهنگ سازمانی 
مبتن��ی ب��ر ارزش های اس��المی و س��المت اداری، 

جلس��ه گزارش مرگ و میر مادر ب��اردار در تاریخ 
92/3/26 برگزار شد.

به گ��زارش وب دا، کارش��ناس مس��ئول جمعیت 
و تنظی��م خانواده مرکز بهداش��ت شهرس��تان آران و 
بیدگل در این زمینه گفت: این جلس��ه جهت آشنایی 
پزشکان و ماماهای مراکز بهداشتی درمانی روستایی 
و شهری در خصوص مرگ مادر باردار اجرا گردید.

فاطمه واثقی کارشناس برنامه مادران باردار معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، نیز در خصوص 

موارد مرگ مادران باردار گزارشاتی را ارائه نمود.
وی گفت: در اکثر خدمات حوزه سالمت به بیمار 
خدمات می دهیم ولی خدمات ماماها به انس��ان هایی 
اس��ت که روند طبیعی زندگی خود را طی می کنند و 
همه اذعان داریم که با م��رگ یک مادر باردار یک 
خانواده از هم می پاشد و این امر حساسیت  کار ماماها 

را بیشتر می کند.

 کارگاه آموزش��ی پیش��گیری از خودکشی ویژه 
پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های کاشان 

و آران و بیدگل برگزار شد.
به گزارش وب دا، معاون بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزش��کی کاش��ان، هدف از برگزاری ای��ن  کارگاه 
را  شناس��ایی زود هنگام بیماران افس��رده و مس��تعد 
خودکشی و ارجاع آنها به سطح تخصصی خدمات 

عنوان کرد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی، با اشاره به شیوع باالی 
افسردگی در کشور و در جهان گفت: حدود نیمی از 
مبتالیان به افسردگی، یا از بیماری خود بی اطالع اند 

و یا بیماری آن ها درست تشخیص داده نمی شود.
دکتر س��ید علیرضا مروجی اف��زود: هر فردی که 
اقدام به خودکش��ی می کند، یک خانواده را متزلزل 
و هزینه های سرس��ام آوری را به آنان و همچنین به 

بیمارستان ها تحمیل می کند.
وی، س��رمایه گذاری در بهداش��ت روان مردم را 
به نفع جامعه از نظر اقتص��ادی، فرهنگی و اجتماعی 
دانست و اظهار داشت: پیشگیري از خودکشي همیشه 
به عنوان یک مشکل بهداشتي مطرح و همواره مورد 
توجه وزارت متبوع بوده است و رسیدن به این هدف 

نیاز به همکاری بین بخشی می باشد.
این گزارش حاکیس��ت، در ای��ن کارگاه عوامل 
مرتبط با خودکش��ی، نح��وه شناس��ایی و مدیریت 
و چگونگ��ی ارج��اع و درم��ان م��وارد در معرض 
خودکش��ی به پرس��نل بهداش��تی درمانی دانش��گاه  

آموزش داده شد.
شایان ذکر است در این راستا واحد سالمت روانی 
اجتماع��ی و اعتیاد و با همکاری گروه روانپزش��کی 
دانش��گاه، هف��ت کارگاه آموزش��ی پیش��گیری از 

خودکشی را برگزار کرده است.

ش��یعیان حقیقی آن حضرت بوده اس��ت، چنانکه 
مالک اش��تر سردار ش��جاع و بی بدیل لشگر علی 
)ع( که در همه چیز از امام خود پیروی می کرد.

براساس این گزارش، سخنرانی پرمحتوا خطیب 
ارزشمند حجت االس��الم و المسلمین حلوایی در 
خصوص ش��ناخت خداوند و توحید و ... از جمله 

برنامه های جشن بود. 
این گزارش حاکیس��ت، در ادام��ه این آیین از 

اعضای هیات علمی و 11 دانشجوی برتر دانشگاه 
در چهارمین المپیاد علمی علوم پزش��کی کشور با 
اهداء لوح تقدیر و هدیه به رسم یادبود تجلیل شد.

ش��ایان ذکر است این مراس��م به همت معاونت 
آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

توانمندس��ازی منابع  انسانی و خدمت رسانی به مردم 
و شهروندمداری برشمرد.

مدیر تحول اداری دانشگاه، موفقیت های دانشگاه 
را در جشنواره شهید رجایی  در سال های گذشته به 

شرح ذیل عنوان کرد:
• کسب رتبه برتر و عالی در پانزدهمین جشنواره 

شهید رجایی سال 91 
• معرف��ی ب��ه عنوان دس��تگاه منتخب اس��تان در 

پانزدهمین جشنواره شهید رجایی سال1 9    
• کس��ب رتبه برتر در شاخص های بهره وری 
فراین��د ارزیاب��ی عملک��رد در بی��ن 71 دس��تگاه 
اجرایی اس��تان در چهاردهمین جش��نواره ش��هید 

رجایی سال 90 
• کس��ب رتبه اول در ارزیابی عملکرد در گروه 
وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی در س��یزدهمین 

جشنواره شهید رجایی سال 89 

تعدادی اساتید نمونه دانشگاه با اهدای لوح تقدیر 
و هدیه قدردانی به عمل آمد.

گفتن��ی اس��ت ای��ن برنامه ب��ا اس��تقبال خوب 
دانشجویان روبرو شد.

مراس��م جش��ن میالد با س��عادت مول��ود کعبه 
حضرت علی )علی( روز س��ه شنبه مورخ 92/3/7 
در محل آمفی تئاتر مرکزی دانش��گاه و به همت 

هیئت دانشجویی عشاق الوالیه برگزار شد. 

پزشکی دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است چهارمین المپیاد علمی دانشجویان 
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ 
16 لغای��ت 19 بهمن ماه 1391 در دانش��گاه علوم 

پزشکی تبریز برگزار شد.

• کسب باالترین امتیاز در بین 71 دستگاه اجرایی 
استان در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی سال 89 
• معرفی به عنوان تنها دس��تگاه منتخب اس��تان 
از سوی س��یزدهمین جشنواره ش��هید رجایی سال 
89  به معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی 

ریاست جمهوری 
• کسب رتبه اول در بیشترین ارتقاء عملکرد سال 
87 در گروه وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی در 

دوازدهمین جشنواره شهید رجایی سال 88 
•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 88 
گفتنی اس��ت ارزیابی عملکرد دس��تگاه های 
اجرایی در قالب جش��نواره ش��هید رجایی همه 
ساله از س��وی اس��تانداری های کشور صورت 

می گیرد.



4
حیات

نتایج مرحله دانشگاهی بخش کتبی جشنواره قرآنی اعالم شد

پیشنهادات ارائه شده از سوی کارکنان دانشگاه از فروردین تا خرداد ماه 1392

آنژیوپالستی عروق کرونر از طریق شریان رادیال در کاشان انجام شد

نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                شماره 133.خرداد 1392             

• آق��ای محمدرض��ا خانی به عنوان مس��ئول 
دبیرخانه هئیت ممیزه مرکزی دانش��گاه از تاریخ 

92/3/23
• خانمها زهرا س��ادات می��ری، فاطمه عباس 
زاده،افس��انه همتی، مهین نوری وعصمت نوری 
به عن��وان عضوهس��ته آموزش��ی آمادگی برای 
زایم��ان دانش��گاه ازتاری��خ 92/3/13 ب��ه مدت 

یکسال دیگر
• خان��م وی��دا صدیق��ی ارفع��ی ب��ه عن��وان 
کارشناس مس��ئول هیئت امناء دانشگاه از تاریخ 

92/3/13
• خان��م اعظ��م کاظمی به عنوان کارش��ناس 

مسئول تحول اداری دانشگاه از تاریخ 92/3/6
• آقای دکتر ابراهیم کوچکی عضو کمیسیون 
تخصصی هئیت ممیزه بررس��ی و تعیین امتیازات 
فرهنگی، تربیتی، اجتماعی اعضای هیئت علمی 

دانشگاه از تاریخ 92/3/3 به مدت یکسال

انتصابات خرداد 1392

صعود تیم فوتسال پایگاه حمزه 
سیدالشهداء )ع( در مسابقات بسیج 

ادارات کاشان

اهداء اعضاء بدن یک نوجوان آران و 
بیدگلی به چند بیمار نیازمند 

کارکنان زن می توانند با 25 سال 
خدمت بازنشسته شوند

جلسه ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه 
برگزار شد

دومین جلسه کمیته راهبردی آمار 
دانشگاه برگزار شد

جلسه اعتبار بخشی اعضاء هیات علمی 
بیمارستان بهشتی برگزار شد

تی��م فوتس��ال ب��رادران پای��گاه بس��یج حمزه 
سیدالش��هداء )ع( در مسابقات پایگاه های بسیج 
ادارات شهرس��تان کاش��ان به مرحله نیمه نهایی 

صعود کرد.
به گزارش وب دا، تیم فوتس��ال پایگاه بس��یج 
حمزه سیدالشهداء )ع( دانشگاه در این مسابقات 

به عنوان تیم اول گروه شناخته شد.
این گزارش حاکیس��ت، مسابقات پایگاه های 
بسیج ادارات شهرستان کاشان از تاریخ 92/3/1  
لغایت 92/3/31 برگزار ش��د و در این مسابقات 
10 گ��روه حضور داش��تند که 4 تی��م به مرحله 

بعدی صعود کرد.
 ترکی��ب تیم فوتس��ال پای��گاه بس��یج حمزه 

سیدالشهداء )ع( به شرح ذیل می باشد:
حس��ین فالح زاده، محمد محسنی کیا، مهدی 
مریخ��ی، مه��دی وطنخ��واه، مجید عس��گری، 
سلمان  خداداد، محمد سبزه ای، محمد رمضانی 

و رضا امیرانی.

سرپرس��ت مدیریت و توسعه س��ازمان و منابع 
انسانی دانش��گاه گفت: کارکنان زن می توانند با 
25 سال خدمت و 25 روز حقوق بازنشسته شوند.
به گزاش وب دا، رضا رضایی گفت: به اس��تناد 
تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری 
و تبصره 2 ماده 97 آئین نامه اداری و اس��تخدامی 
کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها، بازنشستگی 
مستخدمین زن با 25 س��ال خدمت، بدون رعایت 
شرط س��نی و با تقاضای شخصی و موافقت واحد 
محل خدمت و دانش��گاه و بدون اعطای س��نوات 

ارفاقی و با 25 روز حقوق بالمانع است.
سرپرس��ت مدیریت و توسعه س��ازمان و منابع 
انس��انی دانش��گاه  تصریح کرد: ای��ن قانون فقط 

مشمول کارکنان زن رسمی و پیمانی است.
گفتنی اس��ت قانون بازنشستگی کارکنان زن با 
25 س��ال خدمت و 30 روز حقوق با ابالغ قانون 

مدیریت خدمات کشوری لغو شده است.
مس��ئول بخ��ش مراقبت ه��ای وی��ژه مجتمع 
بیمارس��تانی شهید بهشتی کاشان از اهداء اعضاء 
ب��دن نوج��وان 14 س��اله آران و بیدگلی به چند 

بیمار نیازمند خبر داد.
زه��را غالمی در گفتگو ب��ا وب دا گفت: این 
بیمار بر اثر س��انحه تصادف در شهرس��تان آران 
و بیدگل در روز پنج ش��نبه م��ورخ 92/3/16 به 
مجتمع بیمارس��تانی شهید بهش��تی کاشان انتقال 
داده ش��د و با اعالم مرگ مغ��زی مرحوم مجید 
فرخ شاد از سوی پزشکان، خانواده وی رضایت 
خ��ود را جهت اه��داء اعض��ای بدن ایش��ان به 

بیماران نیازمند پیوند اعالم کردند.
وی افزود: بیمار ش��ب گذش��ته به بیمارس��تان 
امام خمینی تهران جهت اهداء قلب، کلیه، کبد، 

قرنیه و ریه منتقل شد.
غالم��ی تصریح ک��رد: از آنجا ک��ه این بیمار 
نوج��وان و قب��ل از تص��ادف از س��المت کامل 
برخوردار بوده، امکان دارد بعد از بررس��ی های 
تخصصی در تهران از تعداد بیشتری از اعضایش 

استفاده شود.
مس��ئول بخ��ش مراقبت ه��ای وی��ژه مجتمع 
بیمارستانی شهید بهشتی اذعان داشت: داوطلبان 
اه��داء عض��و م��ی توانن��د ب��ا مراجع��ه آدرس 
رواب��ط  ی��ا  و   www.ehda.ir الکترونیک��ی 
عمومی بیمارستان شهید بهشتی کاشان نسبت به 
تکمیل فرم اهداء و دریافت کارت اقدام نمایند.

جلسه ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه با حضور 
رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز پنج ش��نبه 
مورخ 92/3/23 در س��الن ش��هداء ستاد مرکزی 
دانش��گاه برگزار ش��د.به گزارش وب دا، رئیس 
دانشگاه، در این جلسه بر مشارکت و هماهنگی 
اعض��اء هیات علمی در راس��تای اج��رای برنامه 

حاکمیت بالینی دانشگاه تاکید کرد.
براس��اس ای��ن گ��زارش، تصمیم گی��ری در 
خصوص ارتقای خدمات بالینی در بیمارستان ها 
طبق محورهای هفت گانه بالینی موضوع اصلی 
جلس��ه بود که بر دو محور ممیزی و اثربخش��ی 

بالینی تاکید شد.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، توج��ه ب��ه برنامه 
حاکمیت بالینی در برنامه اس��تراتژیک دانشگاه، 
برگزاری جلس��ات به ط��ور منظم، ط��رح نقطه 
نظرات، چالش ها و مش��کالت این برنامه، ارائه 
برنام��ه عملیاتی بیمارس��تانها ب��ه اداره حاکمیت 
بالینی و هماهنگی با واحد اعتبار بخشی از جمله 

مصوبات این جلسه بود. 
گفتن��ی اس��ت در ای��ن جلس��ه گزارش��ی از 
چگونگ��ی اجرای برنام��ه حاکمی��ت بالینی در 

مراکز درمانی در سال گذشته ارائه شد.

دومین جلس��ه کمیته راهبردی آمار با حضور 
رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء در س��ال جاری 
روز ش��نبه مورخ 92/3/25 در سالن شهداء ستاد 

مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، این جلس��ه در راس��تای 
بررسی وضعیت آمار، ساماندهی و توسعه کمی 

و کیفی آمار دانشگاه تشکیل گردید.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، تعری��ف و ارتقای 
فرآین��د ه��ای آم��اری، تعام��ل، هم��کاری و 
هماهنگی واحدهای تابعه دانشگاه با مرکز آمار 
و فن آوری اطالعات جهت دسترس��ی سریع و 
آس��ان و افزایش دقت و صحت در آمار ارسالی 
واحدهای مختلف از موارد مورد بحث و بررسی 

در این جلسه بود.
گفتنی است در این جلسه از داشبورد مدیریتی 

آمار دانشگاه نیز رونمایی شد.

جلس��ه اعتبار بخش��ی اعضاء هی��ات علمی و 
گروههای آموزش��ی بیمارس��تان شهید بهشتی با 
حضور رئیس دانش��گاه و جمعی از مس��ئولین و 
اعضای هیات علمی این بیمارس��تان روز دوشنبه 

مورخ 92/3/20 برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، بررس��ی و تکمی��ل 
اقدامات انجام شده در خصوص اجرا نمودن 
س��نجه ه��ای اعتباربخش��ی مرتبط ب��ا کادر 
درمانی این بیمارس��تان موض��وع اصلی این 

جلسه بود.
 دکترمحمدحس��ین اعراب��ی رئیس دانش��گاه، 
در این نشس��ت بر اهمیت بحث ارزیابی و اعتبار 
بخشی و حل مسائل با همدلی و همفکری اعضاء 

تاکید کرد.
دکتر خیرخواه معاون درمان دانش��گاه، نیز در 
این جلس��ه در خصوص اهمیت نقش پزشکان و 
اعضای هیات علمی در ارائه خدمات اس��تاندارد 

به بیماران سخنانی را عنوان کرد.
شایان ذکر اس��ت هر یک از اعضاء حاضر در 
این نشس��ت به بی��ان نقطه نظرات و پیش��نهادات 
خ��ود پرداختند و در پایان، جلس��ه با جمع بندی 

رئیس دانشگاه پایان پذیرفت.

طری��ق  از  آنژیوپالس��تی  ب��ار،  نخس��تین  ب��رای 
ش��ریان رادیال توس��ط دکتر رجبی مقدم در بخش 
آنژیوگرافی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان 

با موفقیت انجام شد.
به گزارش وب دا، عضو هیات علمی دانش��گاه 
علوم پزش��کی کاشان، با اشاره انجام این عمل بر 
روی بیماری 38 س��اله مبتال به سکته قلبی گفت: 
آنژیوپالس��تی ع��روق کرون��ر از طریق ش��ریان 
رادیال )مچ دس��ت( دارای مزایای زیادی نسبت 
ب��ه روش فمورال )کش��اله ران( اس��ت و عالوه 
بر کاهش خط��رات، باعث کاه��ش هزینه های 

بیمارستانی می شود.
دکتر حسن رجبی مقدم، کاهش میزان خون ریزی 
و لخته ش��دن، امکان ترخیص س��ریع تر بیمار، عدم  

  

  

 

اساتيددانشجويانكاركنانرشته

ترجمه و مفاهيم

   مريم محمدي

  فاطمه عبدالشاه

طاهره شاه ميري

  ريحانه مسعوديه آراني

  شاديمينا گل

فاطمه زهرا صابري

  محمدرضا شريف

  زهرا سپهرمنش

معصومه حسينيان

تفسير

 مجتبي وحيدي نژاد

  رقيه سودايي

محسن حقگو

  الهام مظاهري

  احسان دادگستر

اعظم مهر مزين

  فاطمه جباري

  داوود آقادوست

معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه از اعالم نتایج مرحله دانشگاهی بخش کتبی 
هفدهمین جش��نواره قرآن و عترت اساتید و کارکنان و هجدهمین جشنواره قرآن و 

عترت دانشجویان خبر داد.
اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل است:

دکتر مازوچی گفت: در این آزمون 82 نفر در رش��ته ترجمه و مفاهیم و 62 
نفر در رش��ته تفسیر شرکت داش��تند که 17 نفر در بخش های مختلف پذیرفته 
شدند.این گزارش حاکیست، آزمون بخش کتبی مرحله دانشگاهی هفدهمین 
جش��نواره ق��رآن و عترت اس��اتید و کارکنان و هجدهمین جش��نواره قرآن و 
عترت دانش��جویان در روز چهارش��نبه 25 اردیبهش��ت 92 برگزار شد.الزم به 
ذکر است مطابق آیین نامه هفدهمین جشنواره قرآن و عترت اساتید، کارکنان 
و هجدهمین جش��نواره قرآن و عترت دانشجویان افرادی که باالترین امتیاز را 
داش��ته باش��ند در س��ه گروه اعضای هیات علمی، کارمند و دانشجو به مرحله 
کشوری مسابقات راه می یابند. آزمون بخش کتبی مرحله کشوری 31 تیر ماه 

در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار خواهد شد.
منابع آزمون بخش کتبی مرحله کشوری مرحله کشوری:

رشته ترجمه و مفاهیم: تفسیر سوره های مومنون، نور و فرقان از استاد فوالدوند
رشته تفسیر: تفسیر سوره های کوثر، والعصر از استاد صفائی حائری و سوره 

های زمر از کتاب تفسیر المیزان و فرقان از تفسیر نمونه 

نیاز به استراحت مطلق بیمار و کاهش خطر عوارض 
قلبی عروقی را از مزایای این روش برشمرد.

فلوش��یپ فوق تخصصی آنژیوپالس��تی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، 
با اش��اره به اس��تفاده از  این روش در کش��ورهای 
پیش��رفته افزود: انجام آن در این مرکز دانشگاهی 

یک نقطه قوت محسوب می شود.
دکتر حس��ن رجبی مقدم اظه��ار امیدواری کرد: 
در ص��ورت تکمی��ل تجهی��زات و ملزوم��ات در 
بخ��ش آنژیوگرافی، ای��ن مرکز آمادگ��ی انجام 
آنژیوپالس��تی ع��روق پریف��رال، گردن��ی مغزی 
)کاروتید( و شریانهای اندامی و ترمیم سوراخهای 
قلبی و آنوریسم های آئورت به روش غیر جراحی 

را دارد.

عنوان پيشنهادرديفعنوان پيشنهادرديف
تشكيل كميته نظارت برحسن اجراي پروژه هاي عمراني دانشگاه34راه اندازي دانشكده آموزش مجاژي در دانشگاه علوم پزشكي كاشان1
مجهز كردن درب ورودي بخشهاي بيمارستانها با رمز ورود35صدور تسويه حساب و ارايه ميزان بدهي همزمان كليه دانشجويان فارغ التحصيل2
دادن بي سيم به سوپروايزر جهت ارتباط با كل بيمارستان36برگزاري  كارگاههاي غير حضوري براي كارمندان و هيئت علمي3
اختصاص اتاق براي دانشجويان كه درساعات اقامه نمازجماعت جهت استقرار در آن اتاق37افشانه نمودن الكل در محل تزريق4
ايجاد پاركينگ مناسب جهت اتوبوس آمبوالنس و ديگر آمبوالنسها در مركز 38115طرح جامع خدمات رفاهي كاركنان5
115 انجام شده است39تشكيل كارگروه بررسي علل بي تفاوتي دركاركنان6 ارزيابي آموزش احياي قلبي ريوي به عموم كه توسط اورژانس
تغيير كاربري ساختمان قديمي بيمارستان متيني به كلينيك تخصصي40استفاده از پارچه نوشته به جاي بنر7
Uptodate در بستر شبكه داخلي دانشگاه8 تغيير شام پرسنل شب كار از غذا به ريال41پياده سازي نرم افزار اطالعات پزشكي
(تلويزيون) مراكز تابعه بر روي شبكه سالمت صدا و سيما42اضافه نمودن پزشك متخصص ارتوپدي در بيمارستان نقوي9 تنظيم گيرنده هاي تصويري

استفاده ازپساب فاضالب تصفيه خانه بيمارستان متيني در  آبياري فضاي سبز43طراحي دفتر ثبت توام بزرگساالن10
( CPR)مقدماتي در بدو پذيرش بيماران44اطالع رساني دقيق بخشنامه ها11 تهيه و توزيع دفترچه هاي سي پي آر
برنامه تايمكس كاركنان بصورت ماهيانه در سايت دانشگاه تعريف شود45قرار دادن سطلي مجزا در هر بخش براي جمع كردن كاغذ هاي باطله12
تشكيل شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كاشان46آموزش ترك سيگار13
باال بردن امنيت صفحات كارتابل با لحاظ تايم مناسب47آموزش اجباري تايپ براي كاربران رايانه14
قرار دادن منوي راهنماي تلفن در صفحه اول سايت دانشگاه48تشكيل هيئت تحريريه پورتال قلب سالم15
درج اسامي و عكس دانش آموزان ممتاز كاركنان در سايت دانشگاه49حضور يك متخصص ارتوپد ديگر در بيمارستان نقوي16
صدور كارت بازرسي بهداشت محيط بصورت بدون تاريخ تمديد50برگزاري دوره آموزشي دفاع مقدس17
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بازدید رئیس دانشگاه از دو مرکز بهداشتی درمانی آران و بیدگل

کمیته ارتقای سالمت روان دانشگاه تشکیل شد

200 لیتر شربت رنگی غیر مجاز در شهرستان کاشان توقیف شد

جلسه تعیین اعضای هیات تحریریه پورتال قلب دانشگاه برگزار شد

رئیس دانشگاه به همراه سرپرست شبکه بهداشت و 
درمان آران و بیدگل و جمعی از مسئولین این شبکه 
از ساختمان مراکز بهداشتی درمانی پامیلی و اورژانس 
امام خمینی )ابریشم چی( آران و بیدگل بازدید کرد.
به گ��زارش وب دا، دکتر اعراب��ی در این بازدید دو 
س��اعته، در جریان پیش��رفت فیزیکی ای��ن مراکز و 
همچنین پی��ش بینی برای زمان تحوی��ل و افتتاح آن 
قرار گرفت.مهندس محس��ن اویس��ی کارشناس فنی 
ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل نیز در این 
بازدید توضیحات��ی را در مورد اجرای پروژه و نحوه 

پیشرفت و ساخت این مراکز ارائه کرد.
دکتر اعرابی در ادامه از نزدیک با پزشکان و پرسنل 
اورژانس امام خمینی شهرس��تان آران و بیدگل دیدار 
و از خدمات آنان تقدیر و تش��کر نمود.گفتنی اس��ت 
مراک��ز بهداش��تی درمان��ی پامیل��ی و اورژانس امام 
خمینی )ابریش��م چی( توس��ط خیّرین س��المت در 
شهرستان آران و بیدگل در دست احداث می باشد.

کمیت��ه ارتق��ای س��المت روان با حض��ور رئیس 
دانش��گاه و س��ایر اعضاء ب��ا موضوع پیش��گیری از 
خودکشی روز شنبه مورخ 92/3/18 در سالن شهداء 

ستاد مرکزی تشکیل شد.
به گزارش وب دا، دکترمحمد حس��ین  اعرابی 
رئی��س دانش��گاه در این جلس��ه ضم��ن تاکید بر 
اهمیت تعامل بین بخش��ی در ارتقاء سالمت روان 
جامعه، بر تقویت باورهای دینی، آس��یب شناسی 
موض��وع و نیز ثبت دقیق آم��ار و پیگیری در این 

راستا تاکید کرد.
وی، همچنین در خص��وص تخصیص تخت های 
بیمارس��تان های خصوصی و دولت��ی به بخش روان 
پزش��کی در راس��تای انگ زدایی از بیماران روانی 

سخنانی را عنون کرد.
دکت��ر س��ید علیرض��ا مروج��ی معاون بهداش��تی 
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان، نیز در این جلسه با 
تاکید بر اهمیت تش��کیل این کمیته، گزارشی را در 
مورد وضعیت خودکش��ی در جهان، ایران و کاشان 
و اقدامات انجام ش��ده در حوزه معاونت بهداش��تی 

دانشگاه ارائه نمود.
براس��اس این گ��زارش، حمای��ت از طرح های 

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 
امام رضا )ع(

 در کاشان احداث می شود

برگزاری نشست رئیس دانشگاه
 با گروه آموزشی

 روان شناسی بالینی و گروه عمومی

سنجش سالمت
 بیش از 4500 نوآموز بدو ورود
 به دبستان در کاشان آغاز شد

پلی کلینی��ک تخصصی و فوق تخصصی امام 
رضا )ع(، با اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال در 

کاشان احداث می شود.
مدی��ر عامل مجمع خیّرین س��المت دانش��گاه 
علوم پزش��کی کاش��ان در گفتگو ب��ا وب دا، با 
اعالم این مطلب اظهار داشت: این پلی کلینیک 
تخصص��ی و ف��وق تخصصی با مش��ارکت 100 
درصدی خیّر سالمت حاج حبیب اله گلشن راه 

اندازی می شود.
دکت��ر حس��ین نیکزاد گف��ت: پل��ی کلینیک 
تخصصی و ف��وق تخصصی امام رضا )ع( جنب 
س��اختمان اداری معاونت درمان دانشگاه با زیر 

بنایی بالغ بر1200متر مربع بنا می گردد.
وی اف��زود:  ای��ن پل��ی کلینی��ک دارای اتاق 
عمل جراحی، آزمایش��گاه تش��خیص س��رطان، 
بخش سونوگرافی، رادیولوژی، مرکز تحقیقات 

سرطان پستان و کلینیک های وابسته می باشد.
مدیر عامل مجمع خیّرین سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان با اشاره به فعالیت این پلی کلینیک 
تا دو سال آینده تاکید کرد: ارزیابی سرطان پستان 
مهم ترین بخش فعالیت پلی کلینیک تخصصی و 

فوق تخصصی امام رضا )ع( است.
دکتر نیکزاد تصریح کرد: یک دستگاه ماموگرافی 
نیز قرار اس��ت با هزینه ای بالغ بر شش میلیارد ریال 

توسط این خیّر بزرگوار خریداری شود.

نشست رئیس دانشگاه با گروه آموزشی روان 
شناس��ی بالینی و گ��روه عمومی روز پنج ش��نبه 

مورخ 92/3/9 برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا، اعضای گروه آموزش��ی 
روان شناس��ی بالین��ی و گروه عموم��ی در این 
نشس��ت ضمن بیان گزارش��ی از عملکرد سال 
91، مس��ائل و مش��کالت مربوط به گروه خود 

را ارائه کردند.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، گروه آموزش��ی 
 روان شناس��ی بالین��ی در این جلس��ه خواس��تار

 راه ان��دازی مرک��ز بهداش��ت روان با همکاری 
معاونت بهداشتی دانشگاه شد.

ای��ن نشس��ت ضم��ن   رئی��س دانش��گاه، در 
جمع بن��دی موارد مطرح ش��ده اظهار داش��ت: 
دانش��گاه در حد توان در زمین��ه راه اندازی این 

مرکز همکاری می کند.
دکت��ر اعراب��ی، همچنین جهت حل مس��ائل 
نی��ز  و مش��کالت گ��روه آموزش��ی عموم��ی 

راهکارهایی را ارائه کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
از آغاز سنجش س��المت بیش از 4500 نوآموز 
بدو ورود به دبس��تان در شهرستان های کاشان و 

آران و بیدگل خبر داد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی در گفتگو با وبدا 
گفت: سنجش س��المت نوآموزان بدو ورود به 
دبس��تان با هدف تشخیص اختالالت جسمانی و 
رفتاری و با هم��کاری اداره آموزش و پرورش 
در تاری��خ 92/3/4 در پای��گاه س��نجش علوی 

جهت نوآموزان پسر اجرا شد.
وی افزود: سنجش سالمت نوآموزان دختر از 
تاریخ 92/3/11 در پایگاه سنجش قریشی جهت 

انجام می گردد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه تصری��ح کرد: در 
ای��ن طرح، معاینات عمومی پزش��کی و ارزیابی 
مقدماتی نوآموزان بدو ورود به دبستان بر اساس 

شناسنامه سالمت دانش آموز انجام می شود.
نیازمن��د خدمات  گفتن��ی اس��ت نوآم��وزان 
تخصص��ی جه��ت دریافت خدم��ات مذکور به 

مراکز مربوطه ارجاع می شوند.

 پژوهشی منطقه ای، افزایش نظارت بر داروخانه ها
اورژان��س  هم��کاری  افزای��ش  اورژان��س،  و 
اجتماعی )123( با آموزش و پرورش، مشارکت 
جهاد کش��اورزی پیرامون بحث های آموزش��ی 

در خص��وص س��موم، تعام��ل و مش��ارکت بین 
دس��تگاههای اجرایی در راس��تای پیش��گیری از 
خودکش��ی از دیگ��ر موضوعات م��ورد بحث و 

بررسی این جلسه بود.

علیرضا کاشانی نژاد از بررسی 409 پیشنهاد ارائه 
شده از سوی کارکنان در سال گذشته در  جلسات 
ش��ورای پذیرش و بررسی پیش��نهادات دانشگاه تا 

تاریخ 91/8/8 خبر داد.
دبیر ش��ورای پذیرش و بررس��ی پیش��نهادات 
دانشگاه با اشاره به شروع فصل ارزیابی کارکنان 
گفت: در س��ال گذشته 605 پیشنهاد به دبیرخانه 
این ش��ورا رسیده است که نس��بت به سال 90 با 

رشد نزدیک به دو برابر روبرو بوده است.
وی اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه تبلیغ��ات و اجرای 
طرحهای مختلف برای جذب پیش��نهادات بیشتر 
از س��وی کارکنان دانشگاه، شورا با حجم باالی 

پیشنهادات در سال جاری مواجه است.
علیرضا کاش��انی ن��ژاد تاکید ک��رد: با توجه 
به ش��یوه نامه نح��وه تکمیل فرم ه��ای ارزیابی 
عملک��رد کارکن��ان در دانش��گاه ه��ای علوم 
پزشکی کش��ور، پیش��نهاداتی قابل امتیاز دهی 
در ارزش��یابی می باش��د که پس از موافقت در 
شورای پیشنهادات در س��طح واحد یا دانشگاه 

اجرا شده باشد.
دبیر ش��ورای پذیرش و بررس��ی پیش��نهادات 
دانش��گاه یادآور ش��د: تایی��د اجرای پیش��نهاد 
موافقت شده در ش��ورا در سطح واحد بر عهده 
مدیر واحد و تایید اجرا در س��طح دانش��گاه در 
ح��وزه اختی��ارات کمیته ش��ورای پیش��نهادات 

دانشگاه است.

جلس��ه تعیین اعضای هیات تحریریه پورتال قلب 
دانش��گاه روز پنج ش��نبه مورخ 92/3/30 در س��الن 

شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، در این جلس��ه زیرگروه های 
هی��ات تحریریه، ش��رح وظای��ف و فرآین��د نحوه 

همکاری اعضاء مشخص شد.
این گزارش حاکیس��ت، هر یک از اعضاء حاضر 
در این جلس��ه به بیان نظرات و پیش��نهادات خود در 

این راستا بیان کردند.
گفتنی اس��ت در این جلس��ه گ��روه های قلب 
و ع��روق، تغذی��ه و رژیم غذایی،روانپزش��کی، 
ورزش و فعالیت بدنی، داخلی و غدد، بهداشت، 
اس��المی،  و  س��نتی  پژوهش��ی،طب  آموزش��ی 
پش��تیبانی، فن��اوری اطالع��ات و روابط عمومی 

حضور داشتند.

معاون بهداشتی دانشگاه از جمع آوری و توقیف 200 
لیتر شربت رنگی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

دکتر س��ید علیرضا مروج��ی در گفتگو با وب دا 
با اش��اره به اس��تفاده از رنگهای غیر مج��از در تهیه 
ش��ربتهای رنگی مانن��د گالب و عرقیات خوراکی 
اظه��ار داش��ت: اس��تفاده و مص��رف رن��گ ه��ای 
غیرخوراک��ی احتمال ب��روز س��رطان، بیماری های 
کبدی و کلیوی در مص��رف کنندگان را ایجاد می 
کند و همچنین اثر آن بر روی افراد آسیب پذیر مثل 

کودکان، زنان باردار و سالمندان بیشتر می باشد.
وی گف��ت: در تهیه ش��ربتهای رنگی مانند گالب 
و عرقی��ات از رنگ های غیر مج��از که برای رنگ 
ک��ردن قالی و لباس به کار م��ی روند به علت ارزان 

بودن استفاده می شود.
دکت��ر مروج��ی اف��زود: اس��تفاده از رن��گ های 
خوراک��ی فقط در صنای��ع تولیدی م��واد غذایی و 
تحت نظر کارشناس��ان صنایع غذایی و مسولین فنی 
باید مصرف ش��ود و استفاده جهت مصارف خانگی 

نشس��ت کمیته الت��ور در س��الن کنفرانس 
ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران و بی��دگل 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، سرپرست شبکه بهداشت و 
درمان آران و بیدگل ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
اظه��ار امیدواری کرد: در 24 خرداد ماه ش��اهد 

انتخابات با شکوه و پرشوری باشیم.
دکت��ر س��ید محمد حس��ین مکی با اش��اره به 
بیماریهای اس��هالی، شبه و .. گفت: بیماری های 
التور بیش��تر از اوایل اردیبهش��ت ماه تا آبان ماه 

شیوع پیدا می کنند.
 وی افزود: استفاده مردم از آب چشمه، قنات، 
و آب انب��ار در روس��تاها می توان��د باعث ایجاد 
عفونت روده ای ش��ود. کارش��ناس مسئول واحد 
مب��ارزه ب��ا بیماریهای ش��بکه نیز در این نشس��ت 
توضیحاتی در خصوص بیماری عفونت روده ای 

بیان کرد.
دکتر مس��عود غفاری افزود: یکی از شایعترین 
راههای انتقال این بیماری، آش��امیدن آب های 
آلوده و همچنین س��بزیجات و میوه جات که به 

طور صحیح ضد عفونی نمی شود دانست.
کارش��ناس مس��ئول بهداش��ت محیط ش��بکه 
بهداش��ت و درم��ان نی��ز در ادامه گزارش��ی از 
وضعیت کیفی آب آشامیدنی شهری و روستایی 

ارائه کرد.
عل��ی اعتصام، نقاط پرخط��ر از نظر بیماری 
الت��ور را قنات ها، کارخانه های یخ س��ازی، 
اس��تخر، ایس��تگاه تصفیه آب، شهرک های 
منطق��ه  همچنی��ن  و  زیارتگاهه��ا  صنعت��ی، 

مرنجاب دانست.
 وی، ضمن اش��اره ب��ه راه های ابت��الء به این 
بیماری به رعایت بهداش��ت محیط و شستشوی 
مواد غذایی در رستوران ها و آشپزخانه ها اشاره 
و تصریح کرد: با رعایت بهداشت در این مکانها 
م��ی ت��وان از موارد زی��اد ابتالء به ای��ن بیماری 

جلوگیری نمود.
گفتنی اس��ت شرکت کنندگان در ادامه جلسه 
ب��ه بیان نقط��ه نظرات خ��ود در ای��ن خصوص 

پرداختند.
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و مشاغل کارگاه های تولیدی کوچک و سنتی غیر 
مجاز می باشد.  

وی تصریح کرد: متاس��فانه در س��ال ه��ای اخیر 
در س��طح عرضه با تهیه و توزیع ش��ربت های رنگی 
دست س��از توسط کارگاه های گالبگیری سنتی در 
س��طح شهرستان مواجه شده ایم بنابراین با همکاری 
نی��روی انتظامی طبق دس��تور دادس��تانی تعداد قابل 
توجهی از ش��ربت های رنگی توس��ط کارشناس��ان 
بهداش��ت محیط ای��ن دانش��گاه در عوارضی اتوبان 
قم - کاش��ان ضب��ط و توقیف ش��د.وی در پایان به 
تمامی شهروندان و مس��افران توصیه کرد: به منظور 
حفظ س��المت خ��ود و اف��راد خان��واده از خرید و 
مصرف هرگونه ش��ربتهای رنگی خ��ودداری کرده 
و در صورت مش��اهده ش��ربتهای رنگ��ی غیر مجاز 
)بدون پروانه و بدون مجوز( با ش��ماره 1490سامانه 
پاسخگویی تلفنی به ش��کایات بهداشت محیط و یا 
شماره تلفن 5420022-0361 واحد بهداشت محیط 

مرکز بهداشت این دانشگاه تماس حاصل نمایند.

از 605 پیشنهاد رسیده در سال 91 ، 
تعداد 409 پیشنهاد در شورا بررسی 

شده است

نشست کمیته التور در شبکه بهداشت 
آران و بیدگل برگزار شد



ارتقای مستمر علمی معرفتی اساتید، هدف طرح ضیافت اندیشه است

به مناسبت  سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمينی )ره( :

نشست سیاسی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد

تیم های والیب��ال پایگاه های بس��یج حضرت 
زینب )س( و حمزه سیدالش��هداء )ع( دانش��گاه 
در مس��ابقات ادارات شهرس��تان کاشان موفق به 

کسب رتبه برتر شدند.
به گزارش وب دا، این مس��ابقات به مناس��بت 
پنجمین دوره مس��ابقات یادواره شهدای کارمند 
و به همت اداره تربیت بدنی حوزه بسیج ادارات 

شهرستان در خردادماه برگزار شد.
این گزارش حاکیس��ت، در این مس��ابقات در 
بخش برادران ش��ش تیم دانشگاه علوم پزشکی، 
بنیاد ش��هید، بانک ملی، شرکت گاز، مخابرات 
و ادارات س��پاه و در بخ��ش خواهران چهار تیم  
دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه فدک، دانشگاه 

آزاد و سازمان بهزیستی حضور داشتند.
تيم خواهران پايگاه بسيج حضرت زينب )س(:

مربی : زهرا جعفرزاده  
سرپرست: مهناز داور

بازیکنان: معصومه گندمی، زهره عابدی، الهه 
الم��ع ، لی��ال حاجی فروش ، لی��ال داروغه و لیال 

سحرخوان

تيم برادران پايگاه حمزه سيدالشهداء )ع(:
مربی : مجتبی وحیدی نژاد  

سرپرست: علیرضا کاشانی نژاد
بازیکنان: حمید رموزی، حس��ین زارع ،س��ید 
مجید اعتماد الحس��ینی ، مجتب��ی وحیدی نژاد، 

سید علی امیری و حیدر صفاری

 تمدید پذیرش دانشجو در رشته علوم تغذیه 
مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه

کمیسیون ماده 20 امور آزمایشگاه 
تشکیل شد

اولین جلسه مسئولین فنی 
آزمایشگاه های غیر دولتی برگزار شد

کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی 
دانشگاه تشکیل شد

تیم های والیبال بسیجیان دانشگاه 
موفق به کسب رتبه برتر شدند

برگزاری اردوی تفریحی فرهنگی قمصر و 
زیارت امامزاده شهسواران 

پذیرش دانش��جو در رش��ته علوم تغذیه مقطع 
کارشناسی پیوسته در دانشگاه تمدید شد.

ب��ه گ��زارش وب دا، ب��ه اس��تناد رای صادره 
در دویس��ت و بیس��ت و دومین جلس��ه شورای 
گس��ترش دانش��گاه های علوم پزش��کی کشور 
دبیرخان��ه  مواف��ق  نظ��ر  و   91/12/28 م��ورخ 
ش��ورای آموزش علوم پایه پزش��کی، بهداشت 
و تخصصی با تمدید پذیرش دانش��جو در رشته 
علوم تغذیه مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه 
علوم پزشکی کاش��ان با ظرفیت 20 نفر دانشجو 

موافقت به عمل آمد.

کمیس��یون ماده 20 امور آزمایشگاه با حضور 
رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء در سالن شهداء 

ستاد مرکزی تشکیل شد.
به گ��زارش وب دا، در این جلس��ه دو پرونده 
جهت تصدی مس��ئولیت فنی آزمایشگاه طرح و 

بررسی شد.
گفتنی است صدور پرونده و نیاز سنجی مکان 
مربوط به فعالیت آزمایش��گاه ها موضوع اصلی 

این جلسه است.

اولین جلسه هماهنگی مسئولین فنی آزمایشگاه 
های غیر دولتی روز س��ه شنبه مورخ 92/03/28 

در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر محم��د علی 
دولتی، ه��دف از برگ��زاری این جلس��ه را 
هماهنگی بین مس��ئولین فنی آزمایشگاه های 

خصوصی بیان کرد.
جلس��ه  ای��ن  در  گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
دستورالعمل مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز 
درمانی ص��ادره از وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش حاکیست، همچنین نحوه اجرای 
دقیق کنترل کیفی داخلی در بخش های مختلف 
آزمایش��گاه ها و ثب��ت دقیق مس��تندات کنترل 
کیفی ه��ای داخلی، خارجی و کش��وری مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر اس��ت، مقرر شد با همکاری امور 
آزمایش��گاه های دانش��گاه، آم��وزش مدون و 
ضمن خدمت جهت کلیه پرسنل و مسئولین فنی 

برگزار شود.
کمیت��ه تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزش��کی 
ب��ا حضور رئی��س دانش��گاه و س��ایر اعضاء در 
تاریخ های 92/3/2 و 92/3/29 در دفتر ریاست 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات بهداش��تی 

درمانی کاشان تشکیل شد.
به گزارش وب دا، بررس��ی مس��ائل مربوط به 
دارو و تجهیزات پزشکی در مناطق تحت پوشش 
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان  از موضوعات 

مورد بحث و بررسی این جلسه بود.
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اردوی تفریح��ی فرهنگ��ی قمصر و زیارت 
امامزاده شهس��واران ویژه دانشجویان روز پنج 

شنبه مورخ 92/3/9 برگزار شد. 
به گزارش وبدا، دانش��جویان دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان 
ش��رکت کننده در این اردو پس از بازدید از 
زیارت امامزاده شهسواران ، از اردوگاه لقمان 
حکیم ، ب��اغ پرن��دگان و کارگاه گالبگیری 

قمصر بازدید نمودند.
گفتن��ی اس��ت ای��ن اردو به هم��ت کانون 
جوان و اندیش��ه دانشگاه و با حضور 40 نفر از 

خواهران دانشجو برپا گردید. 

ارتقای مستمر علمی، معرفتی، فرهنگی و مهارتی 
اساتید دانشگاه  هدف برگزاری طرح ضیافت اندیشه 

است.
معاون آموزش��ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداش��تی درمانی کاش��ان در گفتگو ب��ا وب دا ، با 
اعالم این مطلب اظهار داشت: این هدف در راستای 
پاس��خگویی ب��ه نیازه��ا و اولویت های آموزش��ی، 
پژوهش��ی و تربیت��ی و تقوی��ت روحی��ه خودباوری 

اعضای هیأت علمی می باشد.

طرح ضیافت اندیشه 
استادان

 در راستای اسالمی 
شدن دانشگاهها و 

نقش مهم و موثر 
استادان در تربیت 

دانشجویان
 اجرا می گردد.

دکتر محمود س��المی با اش��اره به اس��تقبال بسیار 
خوب  اعضای هیأت علمی در  طرح ضیافت اندیشه 
در سال های گذش��ته گفت: این طرح از تاریخ  19 
لغای��ت 28 تیرماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر و با 
موضوعات اخالق حرفه ای، اندیشه سیاسی اسالم و 

مبانی انقالب اسالمی برگزار می شود.
وی افزود: طرح ضیافت اندیشه استادان در راستای 
اسالمی شدن دانشگاه ها و نقش مهم و موثر استادان 

در تربیت دانشجویان اجرا می گردد.

معاون آموزشی دانش��گاه، با اشاره به ویژگی ها و 
امتیازات در نظر گرفته ش��ده برای کس��انی که این 
طرح را به پایان برس��انند، ادامه داد: امتیاز ویژه این 
طرح اعطای گواهی پایان دوره طرح ضیافت همراه 

با امتیاز فرهنگی است.
دکتر سالمی تاکید کرد: استادان دانشگاه به مثابه 
فرمانده��ان جنگ نرم دارای جای��گاه رفیع و نقش 
محوری در توسعه فرهنگی و علمی کشور و تحقق 
دانشگاه تمدن ساز اسالمی هس��تند بر همین اساس 
حضور آنان در برنامه های طرح ضیافت اندیشه در 

ارتقای سطح فرهنگی در کشور موثر خواهد بود.
معاون آموزشی دانشگاه، با اشاره به جایگاه رفیع و 
نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه 
علمی کش��ور و تحقق دانشگاه تمدن ساز اسالمی و 
تقویت زمینه و ظرفیت های علمی و تربیتی اس��تادان 
اظه��ار امیدواری کرد: برگ��زاری این دوره ثمرات 

خوبی را دربر داشته باشد.
این گزارش حاکیست، تاکنون 90 نفر از اعضای 
محت��رم هیئت علمی دانش��گاه در این طرح ثبت نام 

کرده اند.
گفتنی اس��ت طرح ضیافت اندیشه اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه به همت  معاونت آموزش��ی  و نهاد 

مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می شود.

پیام تسلیت

 درود و رحمت خدا به روح عزی�زان سفرکرده
 به جوار حضرت حق 

خان�واده ه�ای محترم ن�وری، ملکی و 
نب�ی که در غ��م  از دس��ت دادن خیرین محترم 
س��المت آقایان حسینقلی نوری ، محمد ملکی و 

حاج محمد نبی به سوگ نشسته اید.

خير محترم س�امت آقای سيد امين اله 
ميرفتاح�ی نش�لجی که در غم ف��وت فرزند 

دلبندتان  به سوگ نشسته اید.  

همکاران ارجمند:
 آقای محمد ملک�ی، خانم دکتر فاطمه 
جعفری و خانم رسالت منش  که در غم  از 

دست دادن پ����در به سوگ نشسته اید.

اخوان محترم محمد حس�ينی که در غم  
از دست دادن مادر به سوگ نشسته اید.

آقای مهندس اس�ماعيل ارقند که در غم  
از دست دادن همسر به سوگ نشسته اید.

آقای اصغر رنجبر  که در غم  از دست دادن 
خواهر به سوگ نشسته اید.

آقای مجيد ش�يخ رضايی  ک��ه در غم  از 
دست دادن عزیزانتان به سوگ نشسته اید. 

 رواب�ط عموم�ي دانش�گاه درگذش�ت 
عزيزانت�ان را تس�ليت ع�رض نم�وده، از 
درگاه خداون�د مّنان براي آن مرحومان 
آم�رزش و ب�راي ش�ما صب�ر و ش�کيبايي 

مسئلت دارد.

به مناس��بت بیس��ت و چهارمین س��الگرد ارتحال 
ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( نشس��ت سیاس��ی 
در دانش��گاه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کاش��ان و جمعی از بس��یجیان روز دوش��نبه مورخ 

92/3/13 برگزار شد.
ب��ه گزارش خبرن��گار وب دا، حجت االس��الم 
و المس��لمین س��عیدی، با اش��اره به دوستی نسبت 
به اهل بیت )علیهم الس��الم( گفت: ش��یعه واقعی 
کسی اس��ت که این دوستی را در عمل نشان دهد 
و س��بک زندگی اهل بی��ت را در زندگی الگوی 

خود قرار دهد.
وی اف��زود: حضرت امام خمین��ی )ره( نمونه بارز 
ش��یعه واقعی بود و در گفتار، رفتار و اعمال ایش��ان 
عش��ق و دوستی نس��بت به اهل بیت )علیهم السالم( 

بارز بود.
وی با اش��اره به مطالعه و تحقی��ق در دین تصریح 

کرد: باید برای زندگی ابدی برنامه ریزی کرد.
حجت االس��الم و المسلمین سعیدی، ضمن اشاره 
به حضور پرشور در انتخابات ادامه داد: بایستی برای 

حضور مردم برنامه ریزی و دشمن را مایوس کرد.
وی تاکی��د کرد: دش��من برای کمرن��گ کردن 
حضور و ایجاد ش��بهه، تبلیغات گسترده ای را آغاز 

کرده است.
وی، با بیان اینکه بایس��تی در مقابل دشمن ایستاد، 
اظه��ار داش��ت: همگی باید ی��ک ق��دم برداریم تا 

حماسه سیاسی خلق شود.

وی، به جامعیتی که حضرت امام )ره( به فقه شیعه 
داد، اشاره و تصریح کرد: انقالب اسالمی در خفقان 
سیاس��ی شکل گرفت و ما باید مانند امام حسین )ع( 

در مقابل استکبار جهانی بایستیم.
حجت االسالم و المسلمین سعیدی، مشکل کنونی 
کشور را اجرا نشدن دستورات حکومتی عنوان کرد 
و گفت: اس��الم در هم��ه زمینه ه��ا دارای قوانین و 

دستورات جامع و کاملی است.
وی، اوج تثبی��ت یک انقالب را ص��دور آن بیان 

ک��رد و افزود: حضرت امام خمینی )ره( هدف خود 
را صدور انقالب اسالمی بیان کرد که درحال حاضر 

شاهد آن هستیم.
وی در خص��وص تبیی��ن گفتمان والی��ت اذعان 
داشت: بایستی با مطالعه و اخذ فرمایش حضرت امام 

خمینی )ره(، همیشه همراه والیت فقیه باشیم. 
گفتنی اس��ت این مراس��م به همت پایگاه بس��یج 
حمزه سیدالشهداء)ع(  دانش��گاه در نماز خانه ستاد 
مرکزی به همراه اقامه نماز ظهر و عصر برگزار شد.

نشست دانشجویی »تصویر زن در سینمای ایران« برگزار شد
نشس��ت دانش��جویی »تصویر زن در س��ینمای 
ایران« در س��الن آمفی تئاتر دانش��کده پرستاری 

مامایی دانشگاه برگزار شد.
عضو هیات علمی دانش��گاه اصفهان، در این 
نشس��ت در خصوص نگاه جهان به جنس زن 
اظهار داش��ت: س��ه نگاه به جن��س زن وجود 

دارد.
به گفته استاد سید محمد سجادزاده، نگاه اول، 
سنت گرانه جاهالنه )مردگرایی ، سنت گرایی ( 

و مرد محور است.
وی، ن��گاه دوم را نتیج��ه ن��گاه اول و ظلم��ی 
برش��مرد که به زن روا ش��ده است که »فمنیسم« 
حقوق زن باید احیا شود. در این نگاه ، زن محور 

عالم است و مرد موجودی اضافه است.
 مرد زیر س��ایه زن باید مدیریت ش��ود و تمام 

حقوق بر مبنای زن تنظیم می شود.
 وی افزود: فمنیس��م ه��ا معتقدند س��اختار 
روحی و روانی زن و مرد یکی اس��ت و تالش 
می کنند زن را از حیطه خانواده جدا و تبدیل 

به مرد دوم کنند.
ای��ن عضو هیات علمی دانش��گاه، با اش��اره به 
اینکه در نگاه سوم زن و مرد مکمل یکدیگرند، 
گف��ت: در ای��ن نگاه اساس��اً حق��وق زن و مرد 

محترم شمرده می شود.
وی، دوره س��ینمای پیش از انقالب، س��ینمای 
پس از انقالب تا اواخر دهه 60، س��ینمای اوایل 

دهه هفتاد تا اواس��ط دهه 80 و س��ینمای اواسط 
دوره 80 تاکن��ون را چهار دوره برای س��ینمای 

ایران عنوان کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در دوره 
اول نگاه جنس��یتی و در دوره دوم نگاه سنتی و 

مردساالرانه نسبت به زن وجود داشت.
اس��تاد س��جادزاده، با اش��اره به نگاه مدرن و 

فمنیس��تی ب��ه زن در دوره س��وم تصری��ح کرد: 
موج اصلی این دوره حضور زنان در س��ینما بود 
و تمرکز بیش��تر س��ینمای ایران بر زنان و مسایل 

مربوط به آنان بود.
اس��تاد سید محمد سجادزاده تصریح کرد: دوره 
چه��ارم، دوره پ��وچ گرایی در محتوای س��ینما و 

دارای نگاه لیبرال و سکوالر به زن است.



مردان چهار برابر بیشتر از زنان به بیماری سنگ کلیه مبتال می شوند

ازمننژیت چه میدانید؟

بیماران دیابتی روزانه 6 وعده غذایی مصرف کنند

 ابتالء به سرطان ریه با مصرف بی رویه 
قلیان افزایش می یابد 

به هم خوردن چرخه خواب و آلرژی 
شایع ترین علت تورم زیرچشم

کش��یدن قلیان، حجم تنفس��ی بدن را کاهش 
داده و مواد سمی ناشی از نوع توتون و تنباکوی 
قلیان، سالمت افراد را با خطر روبه رو می کند. 
مس��ئول دبیرخانه کش��وري کنت��رل دخانیات 
وزارت بهداش��ت،  درمان و آموزش پزشکي در 
گف��ت وگو با خبرن��گار وب دا گفت: قلیان، به 
علت حرارت زیاد، موادی را وارد بدن می کند 
که عوارض ناگواری برای انسان به دنبال دارند. 
ش��خص مبتال به بیماری های مختلف ریه اگر به 
اس��تعمال دخانیات و کش��یدن قلیان ادامه بدهد 
بدون شک مبتال به سرطان ریه و دستگاه تنفسی 

خواهد شد. 
مهندس خدیجه محصل��ي با بیان اینکه مکش 
های عمی��ق و رطوبت حاصل از آب ناش��ی از 
قلیان باعث بروز بیماریهای ریوی، سرطان های 
مختلف از جمله س��رطان ریه و معده می ش��ود، 
افزود: هر وعده قلی��ان برابر مصرف یک پاکت 
سیگار بوده و قلیان در هر بار مصرف دود بسیار 
زیادتری را در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار 
ایجاد م��ی کند . مقدار نیکوتین موجود در یک 
وعده کش��یدن قلیان با مقدار نیکوتین در بس��ته 

کامل سیگار برابری می کند .
محصلي ادام��ه داد : میزان و عمق در حرکت 
دادن آب قلیان بسیار مهم است و قلیان با وجود 
اینکه کمتر مصرف می شود اما حجم دودی که 
از طریق آن وارد بدن می ش��ود ، 10 تا 20 برابر 

دود ناشی از مصرف سیگار است.
وي یاد آور ش��د: منوکس��ید موج��ود در دود 
قلیان در مقایسه با سیگار به مراتب بیشتر و اثرات 
آن نی��ز چه برای مصرف کننده و چه برای افراد 
در معرض دود تجملی فراتر اس��ت زیرا دود از 
طریق مخاط دهان و حنجره جذب بدن مي شود 
و آثار سوء خود را حتی در هوایی که دود قلیان 

آزاد می شود، بر جاي مي گذارد.
کارشناس مرکز سالمت محیط و کار ادامه داد: 
دم های عمیقی که فرد برای جذب دود می زند، 
تخریب های ج��دی به حبابچه های ریه وارد مي 
کند و تحقیقات نش��ان داده است که مواد داخل 
لوله قلیان حاوی صدها نوع قارچ و میکروب بوده 
و این قارچها و میکروب ها به راحتی توسط دود، 
وارد سیستم تنفسی شده و ایجاد عفونت می کند 

و منجر به سرطان ریه می شود. 
روز جهانی و هفته ملی بدون دخانيات

 با توج��ه به ش��عار امس��ال روز جهاني بدون 
دخانی��ات با عنوان » تبلی��غ، ترویج و حمایت از 
دخانی��ات ممنوع » روزهاي هفت��ه با عناوین زیر 

نامگذاري شده است: 
 روز اول، ش��نبه 92/3/4  : مه��ارت ن��ه گفت��ن 
کودکان و نوجوانان، سدي در برابر ترویج دخانیات

روز دوم، یکشنبه 92/3/5  : رسالت رسانه ها و 
هنرمندان در منع تبلیغ و ترویج دخانیات

روز سوم، دوشنبه 92/3/6 : ترویج قلیان تهدید 
جدي براي سالمت همگاني

روز چهارم، سه ش��نبه 92/3/7  : ترفند صنایع 
دخاني، ترویج مصرف دخانیات در خانواده

روز پنجم، چهارشنبه 92/3/8  : تبلیغ، ترویج و 
حمایت از دخانیات ممنوع

روز ششم، پنج ش��نبه 92/3/9  : رسالت قواي 
س��ه گانه در اجراي قانون جامع کنترل دخانیات  
روز هفتم، جمع��ه 92/3/10  : ارزش هاي دیني 
س��دي در براب��ر تبلی��غ و تروی��ج و حمایت از 

دخانیات

به هم خوردن چرخه خ��واب )زیاد خوابیدن و 
محرومی��ت از خواب( و آلرژی ش��ایع ترین علت 
تورم زیرچش��م اس��ت.به گزارش وب دا، رئیس 
بیمارس��تان متینی کاشان با اعالم این مطلب اظهار 
داش��ت: مونو نوکلئوز، تجمع مایع، گریه کردن، 
سیگار، بیماري هاي پوستي، پیري طبیعي و رژیم 
غذایی )مصرف زیاده از حد نمک( از دیگر علل 

پف کردگي چشم است. 
دکتر حس��ن فرجی پور، با اش��اره به اینکه تورم 
چشم، شکلی از »اِدم« )خیز( است  که معموالً ناشی 
از تجمع مایع اس��ت، گفت: پف کردگی چش��م به 
معنای بروز تورم در بافت های اطراف چشم است. 
ب��ه گفته وی، میزانی از پف کردگی چش��م ممکن 
اس��ت در یک فرد خاص طبیعی باش��د و عواملی 
مانند س��ن و خس��تگی ممکن اس��ت تورم اطراف 
چشم را بارزتر کند. وی افزود: تورم اطراف چشم 
بالفاصله پس از بیدارشدن ممکن است بارزتر باشد 
که ش��اید به علت پخش ش��دن مجدد مایعات بدن 

به علت نیروی جاذبه در هنگام درازکشیدن باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
با اش��اره به اینکه مونو نوکلئوز، بیماري ویروسي 
است که باعث تورم و پف کردگي پلک فوقاني 
مي شود، ادامه داد: پف کردگي چشم در مراحل 

اولیه این بیماري رخ مي دهد.
دکتر فرجی پور یادآور شد: بسیاري از عوارض 
و بیماري ها از جمله بارداري و تغییرات هورموني 
حی��ن قاعدگ��ي ممکن اس��ت به تجم��ع مایع، به 
خص��وص در بافت هاي زیرپوس��تي منجر گردد 
که این  عوارض مي تواند باعث بارزترشدن تورم 

اطراف چشم که از قبل وجود داشته است، شود.
فوق تخصص پیوند قرینه دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان اذعان داشت: سیگار از راه ایجاد استرس، 
خس��تگي و تغییرات هورموني ب��ه تجمع مایع در 

بدن و پف کردگي چشم ها منجر می شود.
دکتر فرجی پور، با اشاره به اینکه پف کردگي 
چش��م ها ممکن اس��ت عارضه جانب��ي برخي از 
بیماري هاي پوس��تي مانن��د درماتی��ت و التهاب 
پوس��ت باش��د، گفت: درماتیت پوس��ت صورت 
ممکن اس��ت به حساسیت پوست صورت و تورم 

آن از جمله تورم اطراف چشم منجر شود.
وی تصریح کرد: علل کمتر شایع التهابی و عفونی 
پف کردگی چشم ش��امل التهاب پلک )بلفاریت(، 
التهاب ملتحمه چشم )کنژکتیویت( و التهاب حدقه 
چشم )سلولیت( است. به گفته وی، علل کمتر شایع 
غیرالتهابی پف کردگی چشم شامل افتادگی چربی 
حدقه چش��م، شل شدگی پلک چش��م، کم کاری 
غ��ده تیروئید و تجمع مایع در ب��دن ) برای مثال در 

بارداری و بیماری  قلبی و کلیوی( است. 
وی، با بیان اینکه پف کردن چش��م معموالً تنها 
یک مشکل موقتي زیبایي است افزود: پف کردن 
ش��دید و م��داوم ممکن اس��ت نش��انه اي از یک 
بیم��اري زمینه اي ج��دي تر باش��د.وی ، تغییرات 
رژیم غذایي و سبک زندگي )تحت نظر پزشک)، 
کمپرس سرد چشم، قابض هاي طبیعي مانند خیار 
خردش��ده، باالبردن س��ر هنگام خواب، تغذیه ی 
ش��امل کم کربوهیدرات، ویتامی��ن A، C و E را 
راه درمان و پیشگیري از پف کردگی عنوان کرد.
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کدامي�ک از عوامل ذيل در ابتاء به بيماری س�نگ 
کليه نقش ندارد؟

الف- رژیم غذایی فاقد کلسیم، سدیم و پروتئین
ب- بیماری های متابولیک

 ج- سابقه ابتالء به عفونت ادراری
د- الف و ج

   قابل توجه خوانندگان و همکاران گرامی، سوال مطرح 
شده باال از مطالب مندرج در همین شماره از نشریه است.
ش��ما می توانید پاسخ صحیح س��وال را همراه با نام و نام 
خانوادگ��ی خود و عبارت )حی��ات133( به س��امانه پیام 
کوتاه دانش��گاه به شماره 30001423  تا 30 مرداد ماه 92 
ارسال نمایید. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح 
را ارس��ال کنند ب��ه یک نفر به قید قرع��ه، جایزه اهداء و 
ن��ام برنده در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعالم می ش��ود.
ضمناً روابط عمومی دانش��گاه آماده دریافت توصیه های 
پزش��کی اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداشتی 
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 131 نشريه حيات:

زينب جويبار- ستاد مرکزی دانشگاه

مدی��ر امور آزمایش��گاه ه��ای دانش��گاه علوم 
پزشکی کاش��ان گفت: مردان چهار برابر بیشتر از 

زنان به بیماری سنگ کلیه مبتال می شوند.
دکت��ر محمد علی دولتی در گفتگ��و با وب دا، با 
اش��اره به اینکه این بیماری اغلب از س��ال های اولیه 
بلوغ به بعد بروز می کند، افزود: رژیم غذایی غنی از 
کلسیم، سدیم و پروتئین، عدم تحرک، بیماری های 
گوارش��ی مثل التهاب روده، سابقه ابتالء به عفونت 
ادراری و بیماری ه��ای متابولیک و نقرس در ابتال به 

این بیماری نقش بسزایی دارند.
دکت��ر محم��د عل��ی دولت��ی، جهت درم��ان این 
بیماری، حمام یا بخ��ار آب گرم و مصرف مایعات 
را در صورتی که منعی وجود نداش��ته باش��د، مفید 

بیان کرد. 
دکت��ر دولتی تصریح کرد: رعایت رژیم غذایی 
ش��امل مصرف حداقل دو لیتر آب در طول روز، 
پرهیز از فعالیت زیاد، مراجعه به پزشک با مشاهده 
اولی��ن عفونت ادراری، انج��ام آزمایش ادرار هر 
چند وقت یک ب��ار و جلوگیری از افزایش میزان 
اوره و کراتینین و نیتروژن اوره خون در پیشگیری 

از این بیماری موثر می باشد.
وی، ب��ا بی��ان اینکه درد ح��اد اغلب ناش��ی از 
حرکت س��نگ در مجاری ادراری اس��ت و خود 
س��نگ اغلب عالمتی ندارد، یادآور شد: انسداد، 

عفونت، درد ش��دید در منطقه دن��ده ای مهره ای، 
تهوع، استفراغ و اسهال از عالئم سنگ کلیه است. 
ای��ن متخص��ص ژنتیک ی��ادآور ش��د: عوامل 
متعددی در ایجاد سنگ کلیه دخالت دارند و در 
بعض��ی از افراد زمینه مس��اعد ژنتیکی نیز یکی از 

عوامل مهم می باشد.
دکت��ر دولتی با اش��اره به اینکه بیماری س��نگ 
کلی��ه می توان��د بس��یار درد ن��اک باش��د، اظهار 
داش��ت: هنگام ب��روز درد حاد )اغلب ناش��ی از 
گیرکردن س��نگ در مجاری( مسکن های مخدر 
و غیراس��تروئیدی مفید هس��تند، معموالً در چنین 
مواقعی اس��اس درمان، انتظار برای دفع س��نگ از 

طریق جریان ادرار است.
وی در پای��ان، هدف فوری درمان س��نگ کلیه 
را تس��کین درد و هدف طوالن��ی را جلوگیری از 

تخریب نفرون عنوان کرد.
نکات الزم درباره نوشیدن آب:

*  قبل از احساس تشنگی، آب بخورید.
*  به هنگام فعالیت بدنی آب را قبل از فعالیت، 

در حین آن و پس از ورزش کردن بخورید.
 * آب را به نوشیدنی های دیگر ترجیح دهید.

 * آب ب��دن را از طریق میوه هایی مانند گوجه 
فرنگ��ی، هندوان��ه، طالبی، کرف��س و خیار تامین 
کنید. خوب اس��ت بدانید که زمان دقیق مصرف 

آب اهمیت زی��ادی دارد و حداکثر تاثیر را روی 
بدن خواهد گذاشت.

 *  مصرف 2 لیوان آب، ناش��تا، اعضای داخلی 
بدن را فعال می کند.

*  مصرف یک لیوان آب نیم ساعت قبل از هر 
وعده غذایی، به هضم غذا کمک می کند.

  * خ��وردن ی��ک لی��وان آب قب��ل از حمام به 
کاهش فشار خون کمک می کند.

 * برای جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی، 
قبل از خواب یک لیوان آب بخورید.

*برای بررسی وضعیت کم آبی بدن می توان از 
جدول زیر استفاده نمود:

بیماران دیابتی به منظور کنترل میزان قند خون خود بایس��تی روزانه 6 وعده غذایی ش��امل س��ه وعده غذای اصلی 
)صبحانه، ناهار و شام( و سه میان وعده مصرف کنند.

به گزارش وب دا، دکتر صبا مرادی در س��مینار آموزش تغذیه ویژه بیماران دیابتی ضمن بیان 
ای��ن مطلب گفت: بایس��تی در هر وعده غذایی و در ط��ول روز از گروه های غذایی مختلف 

استفاده شود.
مدرس س��مینار آموزش تغذیه وی��ژه بیماران دیابتی افزود: بیم��اران دیابتی باید از مواد 
غذایی حاوی کربوهیدرات، س��بزیجات، لبنیات کم چ��رب و 8 لیوان آب در طول روز 

استفاده کنند.
وی با اشاره به استفاده از میوه تازه به جای مصرف آبمیوه یادآور شد: سبزیجات حاوی 
مقدار کمی کربوهیدرات و کالری هستند و به دلیل اینکه چربی ندارند، انتخاب مناسبی 

برای وعده ها و میان وعده های غذایی می باشند.
دکتر م��رادی در ادامه در خصوص انواع گروههای غذای��ی و میزان مصرف آن برای 

بیماران دیابتی سخنانی را بیان کرد.
شایان ذکر است 150 نفر از بیماران دیابتی در این سمینار آموزش های الزم درخصوص 

چگونگی تغذیه مناسب را فرا گرفتند.
گفتنی است این س��مینار آموزشی به همت معاونت بهداشتی و با همکاری دانشکده پرستاری 

در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.

مننژیت ویروسی چیست؟
مننژیت التهاب پرده های مننژ )meninge( اس��ت که مغز و طناب نخاعی را 
می پوشانند. عفونت های ویروس��ی شایع ترین علت مننژیت هستند و از این نظر 
عفونت های باکتریایی در رتبه دوم قرار دارند. سایر علت های مننژیت به مراتب 
نادرتر هستند عبارت اند از قارچ ها، انگل ها و علت های غیرعفونی ازجمله برخی 

داروها. مننژیت ناشی از عفونت ویروسی گاهی مننژیت پاک نامیده می شود.
آیا مننژیت ویروسی بیماری خطرناکی است؟

مننژیت ویروس��ی یک بیماری جدی است اما در افرادی که سیستم ایمنی 
س��المی برخوردار باش��ند به ندرت منجر به مرگ می شود. معموال نشانه های 
آن 7 تا 10 روز طول می کشد و پس از آن بیمار کامال بهبود می یابد. از سوی 
دیگ��ر مننژیت باکتریایی می تواند فوق العاده خطرناک باش��د و چنانچه فورا 
درمان نش��ود به معلولیت یا مرگ بینجامد. در اغلب موارد نشانه های مننژیت 
ویروس��ی و باکتریایی مانند هم هس��تند و به همین دلیل چنانچه فکر می کنید 

خودتان یا فرزندتان مننژیت دارد در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید.
علت مننژیت ویروسی چیست؟

عفونت های ویروس��ی مختلفی می توانند موجب مننژیت ش��وند. اما بیشتر 
موارد به ویژه در تابستان و پاییز ناشی از آنتروویروس ها، کاکساکی ویروس ها 
و اکوویروس ها هس��تند. بیشتر افرادی که به این ویروس ها آلوده می شوند یا 
هیچ نش��انه ای بروز نمی دهند یا فقط سرما می خورند، کهیر می زنند، دهانشان 
آفت می زند و خیلی خفیف تب می کنند. این عفونت ویروس��ی تنها در افراد 
معدودی منجر به مننژیت می ش��ود. س��ایر عفونت های ویروس��ی که ممکن 
است به مننژیت منتهی شوند عبارت اند از اوریون، ویروس های هرپس )مانند 
ویروس های��ی که موجب تبخال، آبله مرغان و زونا می ش��وند(، س��رخک و 
آنفلوآنزا. آربوویروس ها که پش��ه ها و حشرات دیگر آنها را منتقل می کنند 
نیز می توانند موجب عفونت هایی ش��وند که س��رانجام به مننژیت ویروس��ی 
تبدیل شوند. ویروس کوریومننژیت لنفوسیتی که موش ها و جوندگان دیگر 

آن را منتقل می کنند نیز به ندرت موجب مننژیت ویروسی می شود.
نشانه های مننژیت ویروسی چیست؟

نش��انه ها ممکن اس��ت به سرعت ظاهر ش��وند یا پس از چند روز و معموال 
به دنبال یک س��رماخوردگی یا آبریزش بینی، اس��هال، استفراغ یا نشانه های 
دیگر عفونت ظاهر ش��وند. نشانه های این بیماری در بزرگساالن ممکن است 
با نش��انه های آن در کودکان تفاوت داشته باش��د: نشانه های آن در کودکان 
عبارت اند از تب، کج خلقی، بی اشتهایی و دشواری در بیدار شدن از خواب. 
اما نش��انه های ش��ایع در بچه های بزرگ تر و بزرگساالن عبارت است از تب 
باال، س��ردرد شدید، خشکی گردن، حساسیت به نور روشن، خواب آلودگی 

یا مشکل در بیدار شدن، تهوع و استفراغ و بی اشتهایی.

مننژیت ویروسی چگونه تشخیص داده می شود؟
مننژیت ویروسی معموال با تس��ت های آزمایشگاهی مایع نخاعی بیمار تشخیص 
داده می شود. این تس��ت می تواند مشخص کند که بیمار آلوده به ویروس است یا 
باکت��ری. علت دقیق مننژیت ویروس��ی را گاهی با آزمون هایی که نش��ان می دهند 
چه ویروس��ی بیمار را آلوده کرده می توان یافت؛ اما شناسایی دقیق ویروس مسبب 
مننژیت ممکن اس��ت دشوار باش��د. از آنجا که نش��انه های مننژیت ویروسی شبیه 
نشانه های مننژیت باکتریایی است که معموال شدیدتر است و می تواند کشنده باشد، 
الزم است کسانی که مشکوک به داشتن مننژیت هستند مورد مراقبت پزشکی قرار 
گیرند و مایع نخاعی شان آزمایش شود. در موارد شدیدتر یا در افرادی که سیستم 

ایمنی ضعیفی دارند ممکن است بستری شدن در بیمارستان الزم باشد.
مننژیت ویروسی چگونه درمان می شود؟

هیچ درمان خاصی برای مننژیت ویروسی وجود ندارد. بیشتر بیماران ظرف دو 
هفته به خودی خود بهبود کامل می یابند. استفاده از آنتی بیوتیک ها در عفونت های 
ویروس��ی کمکی نمی کند بنابراین در درمان مننژیت ویروس��ی سودمند نیستند. 
پزشک در این موارد اغلب توصیه می کند بیمار در خانه استراحت کند، مایعات 

زیاد مصرف کند و داروهایی برای کاهش تب و سردرد تجویز می کند.
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اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد

کسب رتبه اول هسته گزینش دانشگاه 

کسب رتبه برتر توسط 
دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه 

هسته گزینش دانشگاه موفق به کسب رتبه اول 
در بین دانشگاه های علوم پزشکی همطراز شد.

محمود نعمتی��ان در گفتگو با وب دا با اعالم 
این مطلب اظهار داش��ت: بر اساس اعالم هیأت 
مرک��زی گزین��ش وزارت بهداش��ت، هس��ته 
گزینش دانش��گاه در ارزیابی عملکرد سال 91 

موفق به کسب این مقام گردید.
 مدیر هسته گزینش دانشگاه گفت: این هسته 
ب��ا تالش و همت اعضاء و کارکنان در میانگین 
چهار ش��اخص صدور رأی، مصاحبه، تحقیق و 

تشکیل پرونده رتبه اول را کسب کرد.

حسین کریمی دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه 
در مس��ابقه وی��ژه هفته خواب��گاه ه��ا در بین کلیه 

دانشگاه های علوم پزشکی حائز رتبه برتر شد.
به گزارش وب دا، در این مس��ابقات تعداد 10 
نفر از دانشجویان با امتیاز بیشتر به عنوان برندگان 
مسابقه تعیین ش��دند. این گزارش حاکیست، از 
سه نفر دانشجویان برتر نیز به عنوان برگزیدگان 
مس��ابقه هفته خوابگاه ها در پنجمین جش��نواره 

فرهنگی تقدیر به عمل خواهد آمد.
شایان ذکر است معاونت دانشجویی فرهنگی 
وزارت بهداش��ت به مناس��بت هفته خوابگاهها 
)7 لغای��ت 13 اردیبهش��ت م��اه( مس��ابقه ویژه 
دانشجویان با دو محور اقتصاد مقاومتی و سبک 

زندگی اسالمی ایرانی را برگزار کرد.

اولین جلس��ه هیات امناء دانش��گاه علوم پزشکی 
کاشان در س��ال جاری با محوریت بررسی گزارش 
عملکرد سال 91 دانشگاه و جداول بودجه تفصیلی 
روز چهارشنبه مورخ 92/3/1 در تهران برگزار شد.

به گ��زارش وب دا، این جلس��ه ب��ا حضور دکتر 
حس��ن امین لو مش��اور وزیر و دبیر مجامع، شوراها 
و هی��ات امناء دانش��گاه های علوم پزش��کی، دکتر 
اعراب��ی رئی��س دانش��گاه، اعض��اء هی��أت امناء و 
نمایندگان معاونتهای وزارت متبوع و اعضای هیات 

رئیسه دانشگاه تشکیل گردید.
این گزارش حاکیس��ت، دکتر اعرابی در ابتدای 
این جلس��ه گزارش عملکرد س��ال 91 دانش��گاه را 

ارائه کرد.
براساس این گزارش، در ادامه این نشست جداول 
بودجه تفصیلی و دس��تور کار مشترک و پیشنهادی 

دانشگاه مطرح و به تصویب اعضا رسید.

بازدید کارشناس وزارت بهداشت از روند اجرای برنامه سبا برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در دانشگاه 

نوزاد یک زوج نابارور در کاشان سالم متولد شد

جلسه هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
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آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 93- 92، در دو نوبت 
صبح و عصر طی روزهای پنجشنبه و جمعه 9 و 10 خرداد ماه در دانشگاه برگزار شد.

به گزارش وب دا، مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه با اعالم این مطلب گفت: در این آزمون 655 
نفر )220 مرد و مابقی خانم( در رشته های مختلف بهداشتی درمانی حضور داشتند.

دکتر علیرضا سلیمانی، بیشترین شرکت کننده را در رشته های پرستاری، مهندسی بهداشت محیط 
و حرفه ای و مامایی عنوان کرد.

گفتنی است ظرفیت کل پذیرش این آزمون، 5 هزار و 195 نفر است که از این تعداد 4 هزار و 114 
نفر پذیرش از طریق دانش��گاه علوم پزشکی و تعداد 1081 نفر پذیرش از طریق آزاد، بقیه ا... شبانه و 

بین الملل پذیرش می شوند.

کارش��ناس برنامه میانساالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی از روند اجرای برنامه سبا )سالمت 
بانوان ایرانی( شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل بازدید کرد.

به گزارش وب دا، کارش��ناس برنامه میانس��االن وزارت متبوع از روند اجرای این برنامه در مراکز بهداش��تی 
درمانی ولیعصر )عج( و پایگاه بهداشتی قائم سفیدشهر بازدید به عمل آورد.

دکتر عالیه فراهانی در این جلس��ه ضمن ارائه گزارش پایش در خصوص عملکرد، مش��کالت و پیشنهادات 
برنامه س��خنانی را بیان کرد.دکتر مکی سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل، در ابتدای این جلسه 

ضمن خیر مقدم از دست اندرکاران اجرای این طرح در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تقدیر نمود.
دکتر مروجی معاون بهداشتی دانشگاه، از قبول زحمت و پایش دقیق واحد های تحت پوشش دانشگاه توسط 

دکتر فراهانی و کلیه افراد فعال در برنامه طرح سبا تقدیر و تشکر کرد.

اولین نشس��ت عملیاتی کردن سند ملی تغذیه 
و امنیت غذایی با حضور رئیس دانشگاه و سایر 
اعضاء روز شنبه مورخ 92/3/25 در سالن شهدا 

ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر اعراب��ی رئیس 
دانش��گاه، در ای��ن نشس��ت ب��ر مش��ارکت و 
هم��کاری کلیه واحدهای اجرایی در راس��تای 
عملیاتی کردن سند ملی تغذیه و امنیت غذایی 

با توجه به امکانات موجود تاکید کرد.
 دکتر مروجی معاون بهداش��تی دانش��گاه نیز 
در ابتدای جلسه گفت: سند ملی تغذیه و امنیت 
غذایی با هدف عملیاتی نمودن تغذیه مناس��ب 
برای سالمت افراد در راستای برنامه های دولت 
با هدف توس��عه سالمت تدوین شده تا تدارک 
غذای س��الم و مناس��ب به لح��اظ اجتماعی و 
اقتصادی برای سرپرس��ت و آحاد خانوار قابل 

تامین و دسترسی باشد.

اولین نشست سند ملی تغذیه در 
دانشگاه برگزار شد

رئیس مرکز ب��اروری و ناباروری دانش��گاه علوم 
پزشکی کاش��ان گفت: نوزاد یک زوج با سابقه 20 
س��ال نازایی پ��س از طی دوره درم��ان خود در این 

مرکز سالم متولد شد.
به گزارش وب دا، دکتر حسین نیکزاد در گفتگو 
با خبرنگاران افزود: این بیمار به مراکز نازایی تهران، 
اصفهان و ی��زد مراجعه کرده و نتیجه ای نس��بت به 

باروری خود نگرفته بود.
دکتر حسین نیکزاد ، تصریح کرد: این بانوی 
44 س��اله، پس از حض��ور و آغ��از درمان در 
مرکز نازایی بیمارس��تان شهید بهشتی کاشان با 
تالش پزشکان و پرسنل مجرب این مرکز پس 

از 20 س��ال باردارشد و نخستین فرزندش سالم 
به دنیا آمد.

وی تاکید کرد: استاندارد جهانی موفقیت درمانی 
مراکز باروری و ناباروری 30 تا 35 درصد است و بر 
اساس آمار، میزان موفقیت حاملگی مراجعین مرکز 
باروری و ناباروری این دانشگاه 25 تا 28 درصد در 

سال گذشته ثبت شده است.
رئیس مرکز باروری و ناباروری دانشگاه، متوسط 
س��االنه مراجعه به آزمایش��گاه این مرکز را 350 نفر 
ذکر و خاطرنش��ان کرد: از این تعداد مراجعه کننده  

60 تا 70 نفر وارد دوره درمان می شوند.
دکتر نیکزاد با اش��اره به اینکه بهترین سن بچه دار 

شدن بین 20 – 35 سالگی است، ادامه داد: در مرکز 
باروری و ناباروری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی 
کاش��ان 70 تا 80 درصد از مشکالت ناباروری افراد 
برطرف می ش��ود و 20 تا 30 درصد مابقی مربوط به 

مسائل ژنتیکی است.
به گفت��ه وی، ای��ن مرکز جهت درم��ان نازایی 
ب��ا روش تلقیح اس��پرم به داخل رح��م )IUI( از 
س��ال 85 تاس��یس ش��د و فعالیت خود را از سال 
88 با دیگر روش��های نوین نازای��ی از جمله لقاح 
آزمایش��گاهی )IVF(، تزریق مس��تقیم اس��پرم به 
داخل تخمک )ICSI(، انجماد اسپرم، تخمک و 

جنین ادامه داده است.

رئیس مرکز باروری و ناباروری دانشگاه علوم 
پزشکی کاش��ان، هزینه درمان های بارداری در 
مرکز باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی  
کاش��ان را در مقایس��ه با دیگر مراکز کشور در 
پیش��رفته ترین روش درمانی )تزریق اس��پرم( به 
غی��ر از هزینه های تهیه دارو برای مراجعه کننده 
پایی��ن تر از هزینه های در یافتی مراکز پیش��رفته 
کش��ور عنوان کرد و گفت: این در حالی است 
که هزینه های دانش��گاه و مرکز برای انجام این 

کار بسیار سنگین و باالست.
گفتنی اس��ت ای��ن مرک��ز در طبق��ه دوم مجتمع 

بیمارستانی شهید بهشتی کاشان دایر است.

جلسه هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان با موضوع آس��یب شناسی جوامع 

دینی روز سه شنبه مورخ 92/3/28 برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس پژوهش��گاه فرهنگ و 
اندیش��ه اسالمی، با اش��اره به آسیب های پیش رو 
جوام��ع دینی اظه��ار داش��ت: تحجرگرایی اولین 

آسیب در جوامع دینی است.
دکت��ر عبدالحس��ین خس��روپناه ب��ا بی��ان اینکه 

داشتن نگاه کالن
 برای حل معضالت جامعه 

اسالمی امری الزم
 و ضروری است

 به گونه ای که بسیاری از 
معضالت کنونی جامعه ما با 
سند چشم انداز علمی حل 

شده است.

تحجرگرایی ب��ه معنای فاصله گرفتن از عقالنیت، 
عدم اندیش��یدن و تفکر کردن است، گفت: سخن 

عقالنی دارای پشتوانه استدالل است.
وی اف��زود: جامع��ه ای ک��ه عقالنی��ت را کنار 
بگذارد، قرآن و روایات را نمی فهمد و هر جامعه 
ای که رشد عقالنی داشته باشد پیشرفت می کند.

رئیس پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه اسالمی، 
رش��د عقالنی��ت و ی��ا به تعبیری رش��د فلس��فه را 

مهمترین راهکار آسیب تحجرگرایی دانست.
حجت االس��الم و المس��لمین دکتر خسروپناه، 
عدم شناخت کافی نس��بت به اسالم و غرب را به 
عنوان دومین آس��یب بیان و تصریح کرد: جوامع 
اس��المی به خاطر عدم ش��ناخت کافی نس��بت به 
کش��ورهای غربی، عده ای غرب س��تیز، عده ای 
غرب گرا، عده ای هم غرب گریز و غرب گزین 

می باشند.

وی، ش��ناخت دقی��ق و صحیح نس��بت به غرب 
مدرن را به عنوان راهکار این آس��یب دانس��ت و 
اظهار داشت: باید با عقالنیت و با داللت در مورد 

غرب مطالعه کنیم.
وی یادآور شد: متاسفانه ما مسلمانان درباره دین 
اسالم شناخت جامع و کاملی نداشته و همین عامل 
یک��ی از علل انحط��اط مس��لمانان در طول قرون 

مختلف به شمار می آید.
رئیس پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه اس��المی 
تاکید کرد: معرفت نس��بت به اسالم، هنر و تمدن 

اسالمی منجر به شناخت هویت اسالمی است.
حجت االسالم و المسلمین دکتر خسروپناه ادامه 
داد:  اختالف بین ش��یعه و س��نی آس��یبی دیگری 
میباشد که راهکارش هم ارتباط قوی میان رهبران 

این گروه است.
وی، نماد و مدس��ازی بر اساس موازین اسالمی 
را یکی از نیازهای جامعه اسالمی دانست و گفت: 
داش��تن نگاه کالن برای حل معضالت و آسیبهای 
جامعه اسالمی امری الزم و ضروری است به گونه 
ای که بسیاری از معضالت کنونی جامعه ما با سند 

چشم انداز علمی حل شده است.
گفتنی اس��ت این نشس��ت با پرس��ش و پاس��خ 

اعضای هیأت علمی پایان پذیرفت.


