
وزیر بهداشت خبر داد:

انجام 8 ماه کار کارشناسی برای اجرایی شدن کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت

تعامل و همکاری جامعه پزشکی ضامن اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات است بازدید معاون توسعه از روند اجرایی برنامه سالمت در بیمارستان بهشتی 

آئین جشن
 روپوش سفید 

در دانشگاه برگزار شد

جشنواره
 تغذیه سالم در دانشگاه

 برگزار شد

کسی را فراموش نکنیم
فـــردا 

برای همه است

کسب رتبه دوم بخش 
فعالیت های برتر اجرایی 

توسط گروه بهداشت محیط 

گردهمایی بسیجیان
  دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان برگزار شد

تیم والیبال کارکنان 
دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان نایب قهرمان شد

مراسم کلنگ زنی
 احداث مرکز بهداشتی درمانی

   سفید شهر انجام شد
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رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت: تعامل و همکاری جامعه پزشکی ضامن اجرای صحیح و کامل 
کتاب »ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سالمت در جمهوری اسالمی ایران« است.

به گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی در جلس��ه تببین »کتاب ارزش نس��بی خدمات و مراقبت های 
س��المت« با حضور متخصصان و اعضای هیات علمی دانش��گاه، از اجرای موفقیت آمیز دو مرحله اولیه طرح 

تحول در نظام سالمت ابراز خرسندی کرد و افزود: مرحله سوم از این طرح کامل کننده مراحل قبلی است.
وی، ضمن اشاره به اینکه بیمه های پایه و تکمیلی مکلف به اجرای دقیق کتاب مذکور هستند، تصریح کرد: 

هدف اصلی مرحله سوم، یکسان سازی تعرفه هاست. 
وی، نظام مند شدن تعرفه ها و خارج شدن نظام سالمت از حالت سلیقه ای را ماحصل تهیه و ابالغ این کتاب 
جهت اجرا عنوان کرد و اذعان داش��ت: سازمان های بیمه و س��ازمان نظام پزشکی در این زمینه قول همکاری 
همه جانبه ای با وزارت بهداشت را داده اند.وی، مهم ترین بخش اجرای این کتاب، همکاری جامعه پزشکی 
و نیز نظارت دقیق بر حس��ن اجرای آن عنوان کرد.  وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت های همه جانبه از حق 
و حقوق واقعی متخصصین، جراحان و جامعه پزش��کی ب��ه گونه ای عمل کنیم که رضایت خداوند و مردم را 

در پی داشته باشد.
معاون درمان دانشگاه نیز در این جلسه ضمن ارائه تاریخچه ای از تعرفه گذاری خدمات سالمت در ایران اظهار 
داشت: با ابالغ کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت از اول مهرماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهوری، 

مقرر شد در کلیه بیمارستان های دولتی و خصوصی از همان تاریخ اجرا شود.                         ادامه در صفحه2

سرپرس��ت ش��بکه 
بهداش��ت و درم��ان 
آران و بیدگل گفت: 
تغذیه سالم و ورزش 
رمز داشتن قلب سالم 

است.
به گزارش وب دا، 
دهقانی  مسعود  دکتر 
روز  همای��ش  در 
جهانی قلب در مرکز 
درمان��ی  بهداش��تی 

ش��هر ابوزیدآباد افزود: بیم��اری های قلب و عروق 
از عوامل مهم مرگ و میر در می باش��د که داش��تن 
سبک زندگی سالم، مهم ترین راه پیشگیری از ابتال 

به این بیماری است.
وی، استعمال دخانیات، استفاده از غذاهای چرب 
و دارای کلسترول باال را از عوامل ابتال به بیماریهای 
قلب و ع��روق بیان و تصریح کرد: متاس��فانه تعداد 
افراد س��یگاری در بین جوانان و میانساالن در جامعه 
رو به افزایش است و این خود تهدیدی جدی برای 

جامعه می باشد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل، 
با اشاره به اینکه پیاده روی و ورزش یک عامل مهم 
و اساس��ی در زمینه پیش��گیری از بیماری های قلبی 

اولین نشست رئیس 
دانش��گاه ب��ا اعضای 
هیات علمی دانشکده 
برگزار  دندانپزش��کی 
شد.به گزارش وب دا، 
رئیس دانش��گاه، در 
گفت:  نشس��ت  این 
دانش��کده  تاس��یس 
در  دندانپزش��کی 
کاش��ان زمینه س��از 
خدم��ات  ارائ��ه 

باکیفیت و بهتری برای مردم در این راستا است.
دکتر اعرابی، با اشاره به ارتقای جایگاه و ظرفیت 
علمی دانش��گاه با راه اندازی این دانش��کده افزود: 
آینده و جایگاه علمی رش��ته دندانپزشکی باتوجه به 
کارگی��ری متخصصین این رش��ته جهت فعالیت در 

دانشگاه مطلوب پیش بینی می شود.
وی تصریح ک��رد: بهره گیری از تجارب و دانش 
تخصصی اعضای هیات علمی و فعالیت و همکاری 
دانش��جویان می توان ضمن ارائه خدم��ات بهینه به 
مردم، تحول و تغییر در نگرش جامعه نس��بت به این 

مجموعه ایجاد کرد.
 سرپرست دانشکده دندانپزشکی در این جلسه، خالصه ای

 از عملکرد دانش��کده و مفاد نامه بازدید ش��ورای عالی 

معاون توسعه به همراه دبیر کمیته اطالع رسانی برنامه تحول نظام سالمت، قائم مقام معاون درمان و جمعی از 
مس��ئولین بیمارستان شهید بهشتی از روند اجرایی طرح سالمت در این بیمارستان روز سه شنبه مورخ 93/7/22 

بازدید کردند.
به گزارش وب دا، معاون توس��عه به همراه این مس��ئولین دانشگاه، ضمن بازدید از بخش های طبی یک، آی 
س��ی یو یک و دو و زنان و زایمان بیمارس��تان بهشتی از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت طرح سالمت در 

بیمارستان پرداختند.
دکتر فرزندی پور، در این بازدید در جریان روند اجرای برنامه تحول نظام س��المت به خصوص بسته خدمتی 

»ارتقای هتلینگ« قرار گرفت و دستورات الزم را در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این برنامه ارائه کرد.
دبیر کمیته اطالع رس��انی طرح تحول در نظام س��المت در دانشگاه، نیز در این بازدید بر لزوم اطالع رسانی به 
بیماران تاکید کرد و اظهار داشت: افزایش آگاهی مردم و اطالع رسانی در این راستا از حقوق بیماران می باشد.

دکتر مرتضی پنجه ش��اهی اظهار امیدواری کرد: اجرای کامل این طرح به تامین، حفظ و ارتقای س��المت، 
افزایش امید به زندگی و همچنین عدالت در سالمت منجر خواهد شد.

این گزارش حاکیس��ت، مس��ئولین دانش��گاه در این بازدید، از نزدیک با بیماران، مس��ئولین و پرس��نل این 
بیمارستان دیدار و گفتگو کردند و نظرات آنان را از چگونگی ارائه خدمات جویا شدند.

برپایه این گزارش، این بازدیدها به منظور نظارت بر نحوه صحیح اجرایی شدن این طرح و عملکرد بیمارستان 
صورت گرفته و در خالل آن نظر مردم در مورد اجرای این طرح نیز پرسیده می شود

ادامه  است،  عروقی 
داد: ضمن اس��تفاده 
و  س��الم  تغذی��ه  از 
پرهی��ز از غذاه��ای 
کلس��ترول  با  چرب 
باال بایس��تی در سبد 
ها  خان��واده  غذایی 
از س��بزیجات   حتماً 
و می��وه ج��ات تازه 

استفاده شود.
داد:  ادام��ه  وی 
آم��وزش و فرهن��گ س��ازی در خصوص س��بک 
زندگی س��الم باید از دوران کودکی و در مدارس 

آغاز شود.
این گزارش حاکیس��ت، کارش��ناس ورزش بانوان 
منطقه ابوزیدآباد در ادامه این همایش در زمینه ورزش 

و پیشگیری از این بیماری سخنانی را بیان کرد.
گفتن��ی اس��ت ای��ن همایش ب��ه مناس��بت روز 
جهانی قلب به همت مرکز بهداش��تی درمانی شهر 
ابوزیدآباد با حضور سرپرست و معاونین و مدیران 
ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل در سالن 
اجتماعات اداره بهزیس��تی این ش��هر برگزار و در 
پایان به ش��رکت کنندگان درای��ن همایش به قید 

قرعه جوایزی اهدا شد.

تغذیه سالم و ورزش، رمز داشتن قلب سالم برگزاری نشست رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی 

وزارت  دندانپزش��کی 
و  ارائ��ه  را  متب��وع 
نیازهای مالی و درمانی 

دانشکده را بیان کرد.
محم��ود  دکت��ر 
موض��وع  س��المی، 
راه ان��دازی کلینیک 
ویژه دندانپزشکی در 
مح��ل درمانگاه های 
کتابچ��ی یا گالبچی 
را مطرح کرد و کلیه 
اعضای حاضر در جلسه در خصوص مزایا و معایب 

هر یک از مراکز فوق به تبادل نظر پرداختند.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت: معرفی یک��ی از اعضای 
هیات علمی دانش��کده دندان پزش��کی به عنوان رابط 
دانش��کده جهت پیگیری امور مرب��وط به کلنیک ویژه 
اعم از تعیین تعرفه ه��ا و تنظیم قرارداد، اعالم نیازها و 
تجهیزات درمانی مربوط به این کلنیک توسط اعضای 
هیات علمی دانش��کده دندانپزشکی حد اکثر تا تاریخ 
93/7/15 به ریاست دانشگاه، استفاده از اعضای هیات 
علمی در امور اجرایی و آموزشی، راه اندازی دانشکده 
و کلینی��ک ویژه، تهیه کلیه مواد مصرفی در کلینیک و 
تامین وس��ایل و تجهیزات س��رمایه ای در قراردادها و 

معرفی مدیر امور مالی از مصوبات این جلسه بود.
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صفحه 2

 برگزاری جشن شمیم مهر در دانشگاه 
جش��ن شمیم مهر ویژه دانش��جویان ورودی جدید 
دانش��گاه ب��ه هم��ت معاون��ت دانش��جویی فرهنگی 
دانش��گاه روز یکش��نبه مورخ 93/7/6 در آمفی تئاتر 

مرکزی دانشگاه برگزار شد. 
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این مراسم، 
ورود دانش��جویان را ب��ه عرصه خانواده س��المت و 
جامعه علمی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان تبریک 
گف��ت و از خداوند متعال بهترین موفقیت ها را از هر 

حیث برای آنان خواستار شد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی، ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
دانش��جویان فرصت مغتنم و گرانبهای این دوره را از 
دست ندهند، گفت: شما دانشجویان همراه با تحصیل 
در دانش��گاه می توانید در جهت کس��ب مهارت در 
عرص��ه ه��ای مختلف از جمل��ه المپیاده��ای علمی، 

فرهنگی، قرآنی و ...  کوشا باشید.
 وی، با اشاره به جایگاه دانشگاه در بین دانشگاه های
 علوم پزشکی و سابقه خدمت 28 ساله دانشگاه گفت: 
هم اکنون این دانشگاه دارای 10 رشته دستیاری، 10 
رشته دکتری تخصصی ) Ph.D ( و  بیش از 10 رشته 

کارشناسی ارشد می باشد.
دکتر اعرابی، با اش��اره به پذیرش 599 دانشجو در 
مقاط��ع مختلف تحصیلی کارشناس��ی، کارشناس��ی 
ارشد، دکتری حرفه ای و دستیاری در سال تحصیلی 
جدید ابراز امیدواری کرد: دانش��جویان پس از فارغ 
التحصیلی به عنوان انسان های عالم، توانمند، کارآمد 
و پاس��خگوی نیازه��ای جامعه و با اخ��الق حرفه ای 
پرورش یافته و از هم اکنون روزی را تصور کنند که 
به عنوان پزشک، پرس��تار و ... در عرصه بهداشت و 

درمان در خدمت مردم باشند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه نیز در این آیین 
ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی 
جدید گفت: آغاز سال تحصیلی جدید مقارن با هفته 
دفاع مقدس یادآور ایثارگری های رزمندگانی است 
که در این راه گام برداشته و جان خود را فدا نمودند 

تا اقتدار کشور بماند.
دکتر طاهره مازوچی، ایجاد زمینه مناسب و مساعد 
برای دستیابی به دو رسالت عمده دانشگاه » آموزش« 
و »پ��رورش« دانش��جویان  را از اه��داف معاون��ت 
دانش��جویی فرهنگی برشمرد. وی، مدیریت های این 
معاونت را شامل دانش��جویی، فرهنگی، خوابگاه ها، 
اداره تربیت بدنی، تغذیه، اداره مش��اوره و راهنمایی 
دانش��جویان       و ام��ور عمومی معرفی ک��رد و گفت: 
گام ه��ای موثری در جهت رفاه دانش��جویان و ارتقا 
فرهنگی آنها به ویژه در س��ال های اخیر در دانشگاه 

برداشته است.                              ادامه در صفحه2

 برگزاری جشن شمیم مهر در دانشگاه 
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انجام 8 ماه کار کارشناسی برای اجرایی شدن کتاب ارزش نسبی خدمات سالمتمعرفي ایثارگران دانشگاه

آئین جشن روپوش سفید در دانشگاه برگزار شد

برگزاری جلسه تبیین کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سالمت

جشنواره تغذیه سالم در دانشگاه برگزار شد

نام ونام خانوادگی:
دکتر حسین محمودي 

تاريخ تولد: 1339
تحصيالت:

متخصص اورولوژی  
فلوشیپ پیوند کلیه
مدت خدمت 
درجبهه: 30 ماه
نوع ايثارگری :

رزمنده و خانواده شهید
 خاطرات:

- ح��س ایث��ار و از خ��ود گذش��تگي بی��ن  تمامي 
رزمن��دگان حاکم  بود و هم��واره به فکر دیگران بوده 

و  جهت پیشرفت کارها تالش مي کردند..

جش��نواره تغذیه س��الم با حضور رئیس دانشگاه، 
مع��اون دانش��جویی فرهنگی، دانش��جویان تغذیه و 
جم��ع کثیری از دانش��جویان رش��ته ه��ای مختلف 

برگزار شد.
 ب��ه گزارش وب دا، دکتر روح اله دهقانی اس��تاد 
دانش��گاه در این مراس��م، با تاکید بر انجام فرهنگ 
س��ازی در خصوص تغذیه س��الم گفت: با توجه به 
افزایش جمعیت در کشور بایس��تی استفاده از منابع 
غذایی جدید در دس��تور کار ق��رار گیرد و فرهنگ 

عادات غذایی 
نادرست 

دارای عوارض 
جبران ناپذیر 

در تمام سنین به 
ویژه در سن رشد 

برای افراد 
به دنبال دارد.

س��ازی در این خصوص نیازمند تعامل و مش��ارکت 
اساتید و دانش پژوهان حوزه تغذیه است.

 وی اف��زود: امنی��ت غذائ��ی باید در دس��تور کار 
مس��ئولین ق��رار گیرد تا رنج و خس��ارت ناش��ی از 
مش��کالت غذائ��ی در ص��ورت بروز بح��ران های 

بزرگ جهانی در آینده در کشورمان کاهش یابد.
 دکتر روح اله دهقان��ی تصریح کرد: اهمیت غذا 
برای سالمت و بهداشت جامعه بر هیچ کس پوشیده 
نیس��ت هر گاه افراد جامعه نتوانند تغذیه ای سالم  و 

کافی داش��ته باش��ند زندگی آنان کارائی و کیفیت 
الزم را نخواهد داشت.

 وی، ب��ا اش��اره به اینکه جس��م انس��ان از مواد 
مادی تشکیل شده که فقط با تامین آنها می توان 
فعالیت عادی و مثمر ثمر داش��ته باشد، ادامه داد: 
عادات غذایی نادرس��ت دارای ع��وارض جبران 
ناپذیر در تمام س��نین به ویژه در س��ن رشد برای 

افراد به دنبال دارد.
 وی، با اش��اره به اینک��ه در حال حاض��ر به دلیل 
تفاوت س��اختارهای  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاس��ی در دنیا همه افراد از تغذیه س��الم و کافی 
برخوردار نیس��تند، تاکی��د کرد: در دنی��ا با بیش از 
هفت میلیارد جمعیت حدود یک میلیارد افراد دچار 
کمبود غذا هس��تند و حدود دو میلیارد از فقر غذائی 
ریز مغذی ها رنج می کشند و  اکثریت این جمعیت 
در مع��رض خطر و مش��کالت تغذی��ه ای  متعلق به 

کشورهای جهان سوم هستند.
 دکت��ر دهقانی، در ادامه ب��ه تاریخچه جنگ ها و 
ع��وارض آن بر س��المت و تغذیه م��ردم و وضعیت 

نامناسب تغذیه در ایران سخنانی را بیان کرد.
 گفتنی اس��ت برگزاری مراس��م طنز و مس��ابقه از 

دیگر برنامه های این جشنواره بود.

ادامه از صفحه1

ادامه از صفحه1

برگزاری جلسه بررسی سامانه های 
مالی دانشگاه 

مراسم پیاده روی ویژه بانوان 
کارمند در آران و بیدگل

 برگزار شد

نمایشگاه آثار هنری دانشجویان 
در دانشگاه برپا شد

رئیس دانشگاه از واحد های ستادی 
معاونت بهداشتی بازدید کرد

جلسه بررسی سامانه های مالی دانشگاه با حضور 
رئیس دانش��گاه، معاون توسعه و س��ایر اعضا روز 
شنبه مورخ 93/7/19 به منظور بررسی نرم افزارهای 

مالی دانشگاه در دفتر ریاست تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه، در این 
جلس��ه خواس��تار تعیین تکلیف مطالبات شرکت 
های بیمه ای و پیگیری برای وصول این مطالبات 

با هماهنگی دفتر حقوقی گردید.
 دکت��ر محمد حس��ین اعرابی، ضمن اش��اره به 
تعیی��ن یک کارش��ناس جهت وص��ول مطالبات 
بیم��ه ای تاکید کرد: به صورت هفتگی از وصول 
مطالب��ات و داروه��ای گرانقیم��ت و م��ورد نیاز 

گزارشی تهیه شود.

به مناس��بت هفته ملی س��المت بان��وان ایرانی، 
مراسم پیاده روی و نرمش صبحگاهی ویژه بانوان 
کارمند شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در 
تاریخ 93/7/24 از مس��یر شبکه بهداشت تا پارک 

شهید سلمانی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش وب دا، در این مراسم که  با حضور 
جمع��ی از بان��وان کارمندبرگزار ش��د، ش��رکت 
کنن��دگان بع��د از پی��اده روی، در داخل پارک 

نرمش صبحگاهی انجام دادند.
گفتن��ی اس��ت همچنی��ن همایش پی��اده روی 
خانوادگی سالمت روان با حضور 50 نفر از اهالی 
منطقه و همراهی کارکنان مرکز بهداشتی درمانی 

صمیمی در شهرستان کاشان برگزار شد.
الزم به ذکر است 24 تا 30 مهرماه به عنوان هفته 

ملی سالمت بانوان نامگذاری شده است.

ب��ه گ��زارش وب دا، نمایش��گاهی از آث��ار 
برتر دانش��جویان در بخش ه��ای هنری، ادبی، 
شش��مین  در  اطالع��ات  فن��اوری  پژوهش��ی، 
 جش��نواره فرهنگی دانش��جویان دانشگاه های

عل��وم پزش��کی کش��ور ب��ه هم��ت معاون��ت 
دانش��جویی و فرهنگی دانشگاه در معرض دید 

عالقمندان قرار گرفته است.
این گزارش حاکیس��ت، این نمایشگاه از تاریخ 
6 مهرماه در دانش��کده پزش��کی افتت��اح و تا 18 

مهرماه دایر خواهد بود.
بر پایه این گزارش، دانش��جویان دانشگاه علوم 
پزش��کی کاش��ان در ششمین جش��نواره فرهنگی 
دانش��جویان عل��وم پزش��کی کش��ور از بی��ن 52 

دانشگاه موفق به کسب مقام پنجم شدند.
گفتن��ی اس��ت شش��مین جش��نواره فرهنگی 
دانشجویان دانش��گاه های علوم پزشکی کشور 
از تاری��خ 1 الی 3 ش��هریور ماه س��ال جاری به 
میزبانی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی 

برگزار شد.

رئیس دانش��گاه از برنامه ه��ای اجرایی معاونت 
بهداش��تی صبح امروز م��ورخ 93/07/15 بازدید 
کرد.ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر اعرابی، ضمن 
بازدی��د از هم��ه واحده��ای س��تادی معاون��ت 
بهداش��تی، برنامه های اجرایی معاونت را براساس 

چک لیست مورد پایش قرار داد.
وی، با اش��اره ب��ه اهمی��ت برنامه تح��ول نظام 
سالمت در حوزه بهداش��ت، بر همکاری، تعامل 

و پشتیبانی کلیه واحد های دانشگاه تاکید نمود.
 ش��ایان ذکر است برنامه تحول در نظام سالمت 
در حوزه بهداشت شامل ارائه خدمات سالمت به 
عش��ایر، روستائیان و ش��هرهای زیر 20 هزار نفر، 
تامین سالمت در حاشیه شهرها و سکونتگاه های 
غیررسمی می باشد که از ابتدای شهریور ماه سال 
جاری در منطقه کاش��ان همزمان با سراسر کشور 

آغاز و عملیاتی شده است.

برگزاری
 جشن شمیم مهر در دانشگاه 

تعامل و همکاری جامعه پزشکی 
ضامن اجرای کتاب ارزش نسبی 

خدمات است

وی، با اش��اره به امکانات و خدمات ورزش��ی 
دانش��گاه و المپیادهای کشوری دانشجویان علوم 
پزش��کی اظهار داش��ت: دانش��جویان عالقمند به 
رش��ته های ورزش��ی می توانند با مراجعه به اداره 
تربیت بدنی و ثبت نام در رش��ته های ورزشی در 

این عرصه فعالیت کنند.  
 وی، با اشاره به فراهم بودن زمینه های مختلف 
 برای فعالیت فرهنگی دانشجویان در جشنواره های

 فرهنگی و قرآنی دانشگاهی و کشوری افزود: در 
حال حاضر دانشجویان عالقمند به امور فرهنگی، 
هن��ری عالوه بر همکاری مس��تقیم ب��ا واحدهای 
مدیریت فرهنگی و ش��رکت در جش��نواره های 
مربوط��ه م��ی توانن��د در کانون ه��ای فرهنگی، 

دانشجویی فعالیت داشته باشند.
دکتر اس��ماعیل فخاریان سرپرس��ت دانشکده 
پزش��کی دانش��گاه، نیز در این مراس��م با اش��اره 
به اینکه کس��ب عل��م و دانش مه��م ترین وظیفه 
دانش��جویان در دوران تحصیل اس��ت، تالش در 
راستای رشد و اعتالی دانش، کسب دانش و علم 
کافی در زمینه های پژوهش��ی و تحقیقات و گام 
برداش��تن در راه  توسعه فرهنگی را به دانشجویان 

توصیه کرد.
 حجت االس��الم و المس��لمین فاطم��ی در این 
مراس��م، عدم نظارت ف��ردی بر دانش��جویان در 
دانش��گاه، فضای ب��از محیط دانش��گاه، جمعیت 
گسترده دانشگاه نس��بت به مقطع دبیرستان، نبود 
وس��عت وقت تحصیلی در دانش��گاه، تفاوت در 
نحوه تدریس اس��اتید و اس��تقالل عمل بیشتر در 
دانش��گاه را از جمله تفاوتهای محیط دانش��گاه و 

دبیرستان برشمرد.
 وی، صرف بیشترین وقت برای مطالعه، انتخاب 
شیوه های مناس��ب مطالعه، انجام امور پژوهشی، 
فعالی��ت در کانون ها و تش��کل ه��ای مختلف و 
داش��تن تعادل در رفتار را از جمل��ه فعالیت های 

الزم دوران تحصیل بیان کرد.
وی، تدوی��ن برنام��ه زندگ��ی، داش��تن رفتار 
هدفمن��د و افزای��ش ارتب��اط قلبی با خ��دا را به 

دانشجویان توصیه کرد.

دکتر داوود خیرخواه، خواستار ارائه نقطه نظرات 
و پیشنهادات در این راستا به معاونت درمان شد تا 
پس از بازنگری به وزرات بهداشت ارسال گردد.

وی، ضمن اشاره به تش��کیل کمیته رسیدگی به 
شکایات با مس��ئولیت سازمان نظام پزشکی جهت 
رس��یدگی و بررسی ش��کایات مردم در این زمینه 
افزود: امیداست تا با پرداخت به موقع حق الزحمه 
پزشکان و متخصصین و جلب رضایت کامل آنان 

هیچگونه شکایتی به این سامانه ارسال نشود.
 رئیس س��ازمان نظام پزش��کی کاشان، نیز در این 
جلسه اظهار داشت: اجرای طرح تحول نظام سالمت 

به نفع همه به ویژه اقشار ضعیف جامعه است.
دکتر احمد یگانه مقدم، همچنین توضیحاتی در 
خصوص برنامه عملیاتی ستاد نظارت بر تعرفه ها، 
روند ثبت ش��کایات مردم و نحوه رسیدگی به آن 

را ارائه کرد.
این گ��زارش حاکیس��ت: یکی از کارشناس��ان 
معاونت درمان نیز در ابتدای این جلسه توضیحاتی 

را در خصوص کتاب مذکور ارائه کرد. 
 گفتنی اس��ت تع��دادی از اعضا حاض��ر نیز در 
پایان این جلس��ه به بیان نظرات و پیشنهادات خود 

پرداختند.

وزیر بهداش��ت همچنین به »اخالق« به عنوان مهم 
ترین و جدی ترین نیاز در جامعه پزشکی اشاره کرد 
و گفت: جامعه پزش��کی قسم خورده و الیق اخالق 
است و با اجرای این کتاب اخالق در جامعه پزشکی 

کامل خواهد شد.
وی در عی��ن حال یادآور ش��د: از این پس ش��اهد 
دستگیری بیش��تری از نیازمندان و مستمندان در حوزه 
س��المت خواهیم بود به نحوی که اقش��اری از جامعه 
که در س��بد هزینه های زندگی خود هزینه درمانی را 
ندیده اند، این هزینه ها را نیز داشته باشند و از خدمات 

درمانی مناسب و بسیار کم هزینه استفاده کنند.

وزیر بهداش��ت گف��ت: عملیاتی و اجرایی ش��دن 
سیاست های کلی س��المت که از سوی مقام معظم 
رهبری ابالغ شده اس��ت، در گروی اجرای صحیح 

برنامه تحول نظام سالمت است.
به گزارش پایگاه خبری و اطالع رس��انی وزارت 
بهداش��ت،درمان و آموزش پزشکی )وب دا(؛ دکتر 
سیدحس��ن هاش��می در حاش��یه برگ��زاری اجالس 
روس��ای دانشگاه های علوم پزش��کی سراسر کشور 
و در جم��ع خبرن��گاران ضمن بیان ای��ن مطلب در 
خصوص ابالغ و اجرایی ش��دن کتاب ارزش نسبی 
س��المت، افزود: بیش از 20 س��ال اس��ت که منتظر 
بودی��م عدالت��ی در ارزش گذاری نس��بی خدمات 
س��المت حوزه پزشکی و رش��ته های مختلف و بین 
رش��ته ای به وجود بیاید که ب��ا تصمیم قاطع رییس 
جمهور و هیات وزیران این انتظار از ابتدای مهر ماه 

عملی شد.
وزیر بهداش��ت به هماهنگی های صورت گرفته و 
انجام کارشناسی های الزم طی 8 ماه گذشته بین سازمان 
 های بیمه ای، س��ازمان نظام پزش��کی و انجمن های

 تخصص��ی مختل��ف در چگونگی اج��رای کتاب 
ارزش نس��بی سالمت اشاره کرد و گفت: امیدواریم 
که همه، مف��اد این کتاب را رعایت کنند و به قانون 

احترام بگذارند.
دکتر هاشمی با اشاره به این که مفاد کتاب ارزش 
نس��بی س��المت در یک م��اه آین��ده و از نیمه آبان 
م��اه اجرایی خواهد ش��د، تاکید ک��رد: باید همه در 
کنار متخصصین، انجمن های علمی، س��ازمان نظام 
پزش��کی و روسای دانش��گاه های علوم پزشکی، به 

آئین جش��ن روپوش س��فید و آغ��از دوره بالینی 
36 نف��ر از دانش��جویان پزش��کی ورودی بهمن ماه 
س��ال 1389 برگزار ش��د.به گزارش وب دا، در این 
مراسم دکترس��ید امیر حسن متینی مدیر دفتر توسعه 
دانش��کده پزش��کی ضمن خیر مقدم ب��ه حاضران، 
مسئولیت خطیر و تعهداتی که در این زمینه بر عهده 

دانشجویان پزشکی است را امری مهم دانست.
این گزارش حاکیس��ت، دکتر مومن هروی عضو 
محت��رم هیئت علمی دانش��گاه بیانات��ی درخصوص 

اخالق در حرفه پزشکی ایراد نمود.
برپایه این گزارش، دکتر متینی با قرائت میثاق نامه 
توصی��ه هایی را در خصوص حف��ظ حقوق بیماران 

برای دانشجویان دوره فوق عنوان کرد.
ش��ایان ذکر اس��ت این مراس��م با نمایش کلیپ و 
گرفتن عکس ی��ادگاری خاتمه یافت.گفتنی اس��ت 
این مراسم در روز سه شنبه مورخ 93/7/22 در سالن 
حکیم مهارتهای بالینی دانشکده  پزشکی برگزار شد.

گونه ای عمل نماییم تا ش��اهد افزایش بیش از پیش 
رضایتمندی مردم باشیم.

دکتر هاش��می یادآور ش��د: اجرای کتاب ارزش 
نس��بی س��المت در واقع کمک به هم��ه گروه های 
پزشکی، پیراپزش��کی، پرس��تاران و از همه مهم تر 
کمک به اقتصاد بیمارستان است.وی با بیان این که 
با اجرای مفاد کتاب ارزش نسبی سالمت، ماندگاری 
پزشکان در بیمارستان های دولتی افزایش می یابد، 
گفت: با استفاده از ظرفیت بیمارستان های دولتی در 
بعدازظهرها، به��ره وری از امکاناتی که در خدمت 

مراکز دولتی است، افزایش می یابد.

در راستای مرحله سوم طرح تحول نظام سالمت، 
 جلسه تبیین کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های

 س��المت با حضور رئیس دانش��گاه، رئیس سازمان 
نظام پزش��کی، مع��اون درم��ان و مس��ئولین مراکز 
درمان��ی خصوصی روز ش��نبه م��ورخ 93/7/12 در 
سالن شهداء برگزار ش��د.به گزارش وب دا، رئیس 
دانش��گاه، هدف از برگزاری این جلس��ه را آشنایی 

با کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت در جمهوری 
اسالمی ایران سال 1393 عنوان کرد.

دکتر محمد حس��ین اعرابی، با اش��اره به تاریخچه 
تعرفه گذاری خدمات پزشکی، تدوین کتاب جدید 
و اج��رای آن را از موفقی��ت های ب��زرگ دولت و 
وزارت بهداش��ت برشمرد و خواستار اجرای دقیق و 

نظارت جدی در این راستا شد.

دکتر احمد یگانه مقدم رئیس سازمان نظام پزشکی 
شهرستان به عنوان مس��ئول نظارت بر این برنامه، نیز 
دراین جلس��ه مقدم��ات و کلیات کت��اب مذکور و 

نحوه نظارت بر اجرای تعرفه ها را توضیح داد.
این گ��زارش حاکیس��ت: یک��ی از کارشناس��ان 
معاونت درمان نیز در ابتدای این جلس��ه توضیحاتی 

را در خصوص کتاب مذکور ارائه کرد.



جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت برگزار شد

گروه بهداشت محیط دانشگاه موفق به کسب رتبه دوم بخش فعالیت های برتر اجرایی شد

همزمان با روز جهانی غذا جشنواره غذای سالم و ایمن در دانشگاه برگزار شد

کسی را فراموش نکنیم فردا برای همه است
جام فوتسال پرسنل بیمارستان 

بهشتی برگزار شد

یکی از بهورزان دانشگاه به عنوان 
بهورز نمونه کشوری انتخاب شد

مراسم شب شعر 
در دانشگاه برگزار شد
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از  ن��اب  خاط��رات 
زندگاني الهي سیاسي 

امام خمیني )ره(
عل��ي   : نویس��نده 

احمدپور ترکماني 
بي ش��ک آش��نایي 
با خاطرات و اندیش��ه 
امام  حض��رت  ه��اي 

)ره( همگان را به خصوص جوانان و دانشجویان و 
فرهیختگان این مرز و بوم را ، در راه شناخت مسیر 
زندگي و بایدها و نبایدها رهنمون خواهد شد . این 

کتاب در چهار فصل تنظیم شده است : 
فصل اول : امام از نگاه نزدیکان و بستگان 

فصل دوم : امام از نگاه اعضاي بیت و دفتر 
فصل سوم : امام از نگاه اعضاي تیم پزشکي 

فصل چهارم : امام از نگاه شاگردان و همراهان 
گفتن��ي اس��ت ای��ن کت��اب در کتابخان��ه نهاد 
نمایندگ��ي مقام معظم رهبري واقع در طبقه فوقاني 

مسجد دانشگاه مي باشد . 

تالیف:سلیمان احمدي 
چاپ اول – 1393

معاون��ت  ناش��ر: 
وزارت  آموزش��ي 
بهداشت ، دانشگاه علوم 

پزشکي شهید بهشتي 
یکي از رسالت ها و 
البته دغدغه هاي مهم 

دانشگاه هاي علوم پزشکي حرکت به سمت بهبود 
و بازنگري برنامه هاي درس��ي آموزش پزش��کي 
اس��ت . این مجموعه به معرفي یکي از روش��هاي 
نوی��ن آموزش��ي براي غلب��ه ب��ر ناکارآمدي هاي 

آموزش پرداخته است. 

معرفي سایت

آموزش مبتني بر 
توانمند ي نقطه عطف آموزش علوم پزشكي 

www.kidshealth.org

سایت سالمت کودکان و نوجوانان 
این پایگاه درباره بهداشت و سالمت کودکان و 
نوجوانان د رسه سطح کودکان نوجوانان و والدین 
 اطالع رس��انی می کند در بخ��ش دانش آموزان

موضوع ه��ای گوناگ��ون به ط��ور مفصل تری 
مطرح شده اند و در بخش والدین مقاله هایی در 
مورد نقش والدین در حفظ سالمت فرزندانشان 
عرضه ش��ده اس��ت همه مقاله ها ب��ه پایگاههای 
دیگری پیوند ش��ده اند که اطالعات بیشتری در 
ب��ا ره مو ضوع مقاله عرضه م��ی کنند برای مثال 
می توانید جهت ارتباط آنها به بخش اتاق مرجع 
)Resource Rpoom( در حاش��یه راست هر 

مقاله مراجعه کنید.

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(
سيماي آفتاب

انتصابات مهرماه 1393معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

• دکتر حسین هوشیارو خانم دکتر بتول زمانی 
ب��ه عنوان عض��و کمیت��ه بودجه ری��زی مبتنی بر 
عملکرد طرحهای تحقیقاتی دانش��گاه  از 93/8/8 

به مدت یک سال
•آقایان دکتر پهلوانی،دکتر احمد خورش��یدی، 
دکت��ر داود خیرخ��واه، دکتر غالمعل��ی حمیدی و 
خانم دکتر فهیمی نژاد به عنوان عضو کمیته تجویز 
و مصرف منطقی دارو دانش��گاه از تاریخ 93/7/11 

به مدت دو سال
• آقای دکتر احمد خورشیدی به عنوان رییس 
کمیته هماهنگی و برنامه ریزی دانش��گاهی  طرح 

pms  از 93/7/20
• آقای دکتر محمود س��المی ب��ه عنوان عضو 
و ریی��س مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانش��گاه به 

مدت دو سال دیگر
•خانم دکتر نگین مس��عودی عل��وی به عنوان 
عضو و رییس مرکز تحقیقات پرس��تاری تروما از 

93/7/27 به مدت دو سال دیگر

به مناسبت گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و 
زنده نگه داش��تن یاد و خاطره شهدای بزرگوار 
جن��گ تحمیل��ی یک دوره مس��ابقه فوتس��ال 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، این دوره مس��ابقه فوتسال 
وی��ژه کارکن��ان، دانش��جویان و رزیدنت های 
شاغل در مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی 

برگزار شد.
این گزارش حاکیس��ت، در مرحله نهایی تیم 
منتخب واحد خدمات ب��ه عنوان قهرمان و تیم 
منتخب دانشجویان و رزیدنت های مرکز نیز به 

مقام دوم دست یافتند.
 گفتنی اس��ت در پای��ان به اعض��اء تیم های 
قهرم��ان و نای��ب قهرم��ان توس��ط مس��ئولین 
 بیمارس��تان بهش��تی هدی��ه ای به رس��م یادبود

 اهداء شد.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان  از انتخاب 
یکی از بهورزان دانش��گاه به عنوان بهورز نمونه 

کشوری خبر داد. 
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر س��یّد علیرض��ا 
مروج��ی گف��ت: معصوم��ه مختاریان پرس��نل 
مرکز بهداش��تی درمانی کامو از س��وی وزارت 
 بهداش��ت ب��ه عن��وان به��ورز نمونه کش��وری

 انتخاب گردید.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در خصوص 
نح��وه انتخ��اب به��ورز نمونه کش��وری اظهار 
داش��ت: س��وابق اجرایی و فعالیتهای اجتماعی 
خان��م مختاری��ان توس��ط معاون��ت بهداش��تی 
براساس چک لیس��ت نظارتی به وزارت متبوع 
ارس��ال و پ��س از بررس��ی م��دارک نامبرده به 
عنوان بهورز نمونه کشوری دانشگاه در سال 93 

برگزیده شد.
از  قدردان��ی  ضم��ن  مروج��ی،  دکت��ر 
فعالیته��ای ارزن��ده ایش��ان در ارتق��اء س��المت، 
نمون��ه  به��ورز  عن��وان  ب��ه  ش��دن   برگزی��ده 
از  و  نم��وده  ع��رض  تبری��ک  را   کش��وری 
خداوند س��بحان توفیق روز اف��زون در خدمت به 

نظام سالمت کشور مسئلت نمود.

به مناس��بت گرامیداشت یاد و خاطره حافظ، 
مراسم ش��ب شعر در دانشگاه ش��امگاه دوشنبه 
مرک��زی تئات��ر  آمف��ی  در   93/7/28  م��ورخ 

 برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا، ش��عرا در این مراس��م از 
جمل��ه حامد عس��کری ش��اعر اهل شهرس��تان 
 ب��م و تع��دادی از ش��اعران دانش��گاه از جمله 
جمش��یدی  المس��لمین  و  االس��الم   حج��ت 
س��روده های خود را در ای��ن خصوص با لحنی 
زیبا و ش��ور انگیز خواندند که مورد تحس��ین و 

تمجید حاضران قرار گرفتند.
گفتنی است در پایان این مراسم از شاعران این 

جلسه با اهداء لوح یادبود تجلیل شد.

همزم��ان با روز جهانی غذا 24 مهرماه )16 اکتبر(، 
جش��نواره تهیه غذای سالم و ایمن در معاونت غذا و 

دارو دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا، مدیر نظارت بر مواد غذایی و 
آشامیدنی دانشگاه، هدف از برگزاری این جشنواره 
را  ترویج  تغذیه سالم، معرفی غذاهای سالم و ایمن، 
رعایت رژیم غذایی متناس��ب با شرایط سنی هر فرد 
 و پرهی��ز از اس��تفاده از غذاهای آماده و فریز ش��ده 

عنوان کرد.
دکتر سعید نوری، غذای سالم و ایمن را تهیه شده 
از مواد اولیه س��الم و ایمن دانس��ت، و گفت: رژیم 
غذایی سالم نیازهای اساسی بدن به امالح، ویتامینها 
و م��واد مغذی را بدون تهدید به اضافه وزن و ایجاد 

بیماری فراهم می کند.
وی تصریح کرد: غذاهای سنتی ایرانی مشروط به 
رعایت طبخ س��الم )کم چرب، کم نمک و آب پز( 
به دلیل تنوع و تعادل با معیار های تغذیه سالم انطباق 

بیشتری دارند.
این گزارش حاکیس��ت در جش��نواره تهیه غذای 

برگزار شد و رئیس دانش��گاه به بیان توضیحاتی در 
این راستا پرداخت.

 رئیس دانشگاه در جلسه مورخ 93/7/24، بر تسریع 
اجرای بسته خدمتی »ارتقای هتلینگ« طرح تحول نظام 

سالمت در بیمارستان های تحت پوشش تاکید کرد. 
دکتر داوود خیرخواه معاون درمان دانش��گاه، نیز 
در این جلس��ه گزارشی از روند اجرای برنامه تحول 

نظام سالمت در هفته گذشته را ارائه داد.
 ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، روس��ای کمیته های 
طرح تحول نظام س��المت دانشگاه، سرپرست مرکز 
آمار و فن��اوری  اطالعات دانش��گاه و نماینده دفتر 
فنی دانش��گاه همچنین در این جلس��ات گزارشی از 
عملکرد فعالیت های واحد مربوطه را در راستای این 

طرح عنوان کردند.
 گفتنی اس��ت در پایان این نشس��ت ه��ا، نامه ها و 
دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارتخانه در هفته 

گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

جلسات ستاد دانشگاهی برنامه تحول نظام سالمت 
 با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در تاریخ های

 س��وم، هفتم، دهم و بیس��ت و چهارم مهرماه س��ال 
جاری در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

 به گزارش وب دا، نشست مورخ 93/7/3 با هدف 
بررس��ی روند اجرای��ی برنامه تحول نظام س��المت 
برگزار ش��د و دبی��ران کمیته ه��ای ای��ن برنامه نیز 

گزارشی از عملکرد خود را بیان کردند.
رئیس دانشگاه در جلسه مورخ 93/7/10، گزارشی 
از اجالس روس��ای دانشگاه ها و نقطه نظرات مطرح 
ش��ده در آن اج��الس در خصوص پیش��رفت برنامه 

تحول در نظام سالمت در کشور ارائه داد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی همچنین در خصوص 
س��المت  خدم��ات  تعرف��ه  نس��بی  ارزش  کت��اب 
توضیحات��ی را بی��ان ک��رد و اظهار داش��ت: اجرای 
 کتاب ارزش نس��بی س��المت در واقع کمک به همه 
گروه های پزش��کی، پیراپزشکی، پرستاران و از همه 

مهم تر کمک به اقتصاد بیمارس��تان است که وظیفه 
آن پایش و نظارت سیاس��ت های کلی نظام سالمت 

است.
وی، با اش��اره به اینک��ه اجرای ای��ن کتاب برای 
رس��یدن به تعرفه های واقعی اس��ت، گفت: اجرای 
کت��اب جدید تعرفه گ��ذاری خدمات پزش��کی به 
مراکز و بیمارس��تان های خصوصی کمک فراوانی 
می کن��د بخصوص این که همه موظف می ش��وند 
دریافت ها را در داخل محیط بیمارستان و بر اساس 
پرون��ده بیمار اخ��ذ کنند و خ��ارج از آن وجهی از 

بیمار دریافت نشود .
دکتر دیگبری قائم مقام معاون درمان دانش��گاه ، 
نیز در این جلس��ه گزارش��ی از  روند اجرای برنامه 

تحول نظام سالمت در هفته گذشته را ارائه داد.
این گزارش حاکیست، جلسه مورخ 93/7/17، با 
هدف بررس��ی مرحله سوم اجرای برنامه تحول نظام 
سالمت و کتاب ارزش نسبی تعرفه خدمات سالمت 

گردهمایی دانشجویان
 و اعضای هیات علمی دانشگاه 

با حضور مخترع جوان برگزار شد

گردهمایی دانش��جویان و اعضای هیات علمی 
دانش��گاه با حض��ور مخت��رع جوان دکت��ر روح 
 اهلل ش��ریفی در محل دانشکده پرس��تاری مامایی 
برگ��زار ش��د.به گ��زارش وب دا، دکتر ش��ریفی 
مخت��رع کوچکترین میکروس��کوپ و قرآن دنیا 
در این جلس��ه، توضیحات��ی را در زمینه نحوه کار 

و فواید این اختراعات بیان کرد.
وی، با تاکید بر ای��ن موضوع که ما باید ارزش 
دانس��ته های خود بدانیم و آگاه باش��یم که اسالم 
درهمه جا پیش��رو اس��ت، خواس��تار تامل و دقت 
بیش��تر اعضای هیات علمی و دانش��جویان حاضر 

نسبت به آیات و روایات شدند.
شایان ذکر است اعضاء حاضر در جلسه پرسش 
ه��ای خود را مطرح کردن��د و از نزدیک با نحوه 

کار اختراعات دکتر شریفی آشنا شدند.
گفتنی اس��ت ای��ن مخترع جوان بی��ش از 274 
اختراع ک��ه بخش اعظمی از آن براس��اس آیات 
قرآنی روایات و احادیث ائمه می باش��د، را ثبت 

کرده است.

 اگر برگه ارجاع 
از پزشک خانواده 
یا مراکز روستایی 

ارائه شود هزینه 
درمان بیمار به 

میزان  ۵ درصد 
کاهش می یابد.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
گفت: ش��عار امسال هفته جهانی س��المند با عنوان » 

کسی را فراموش نکنیم فردا برای همه« می باشد.
 دکتر س��ید علیرضا مروجی در گفتگو با وب دا، با 
بیان اینکه پیری و س��الخوردگی امری اجتناب ناپذیر 
و غیرقابل برگش��ت است و دست کم یک چهارم از 
دوران زندگی بشر را تشکیل داده و هر فرد باید بتواند 
از این دوران نهایت اس��تفاده را بب��رد، افزود: امروزه 
حدود 600 میلیون نفر س��المند )60 سال و باالتر( در 
جه��ان وجود دارد که 60 درص��د از این جمعیت در 

کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.
 وی تص��رح ک��رد: در ح��ال حاض��ر بر اس��اس 

کارشناس مس��ئول بهداش��ت محیط دانشگاه در 
پنجمین جش��نواره علمی بهداش��ت محی��ط ایران ، 
موفق به کس��ب رتبه دوم بخ��ش فعالیت های برتر 

اجرایی شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، معاون بهداش��تی دانش��گاه 
علوم پزش��کی کاشان، با اشاره به برگزاری پنجمین 
جش��نواره علمی بهداش��ت محیط ایران در تاریخ 5 
مهرماه س��ال جاری همزمان با روز جهانی بهداشت 
محیط گفت: مهندس محس��ن فتحی مقدم موفق به 
کسب مقام دوم بخش فعالیت های برتر اجرایی در 

این جشنواره شد.
دکتر سید علیرضا مروجی، با اشاره به شعار امسال 
روز جهان��ی بهداش��ت محیط )26 س��پتامبر 2014( 

سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 ایران، حدود 
بیش از 8 درصد جمعیت کش��ورمان را س��المندان 
تش��کیل می دهند که بر اس��اس پیش بینی ها تا سال 

2050 به حدود 22 درصد خواهد رسید.
 وی ادامه داد: سالمت س��المندان یکی از مسائل و 
مشکالت بهداشتی در اکثر جوامع است و مقابله با این 
 مشکالت نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی های

 دقیق و صحیح می باش��د.وی تاکید کرد: مسلماً اکثر 
کش��ور های در حال توسعه ای که برنامه فراگیری در 

این زمینه ندارند با مشکالت زیادی مواجه هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه، با اشاره به اینکه سالمندی 
مس��اوی با بیماری یا درد نیست و می توان از جوانی و 

میانسالی برای دوره سالمندی سالم، برنامه ریزی کرد، 
یادآور ش��د: وضعیت سالمندان کشور متأثر از عوامل 
اجتماعی اقتصادی و بهداشتی و نیازمند توجهات همه 
جانبه اس��ت. وی، با تاکید بر اینکه سالمندی جمعیت 
را باید یک موفقیت بهداش��تی و وجود س��المندان را 
نعمتی از نعمات بیش��مار پروردگار محس��وب کرد، 
اظهار داشت: سالمندان ذخایر با ارزشی هستند که باید 
اقدام��ات الزم برای برخورداری بهینه از خردمندی و 

کاردانی آنان در خانواده و جامعه به عمل آید.
گفتنی است به منظور گرامیداشت مقام سالمندان، 
اول اکتبر)نهم مهر ماه( هر سال با عنوان روز جهانی 
سالمند نامگذاری شده است و در ایران نیز هفته اول 

مهر ماه، هفته ملی سالمند نامگذاری شده است.
ش��عار هفته جهانی س��المند س��ال 2014  با عنوان 
»کس��ی را فراموش نکنیم فردایی برای همه« است و 

روز شمار این هفته به شرح ذیل است:
• شنبه 5 مهر: سالمندان و سبک زندگی سالم

• یک شنبه 6 مهر: سالمندان و سازمان های مردم نهاد
• دوش��نبه 7 مه��ر: س��المندان و حمای��ت ه��ای 

اجتماعی و قانونی
• سه شنبه 8 مهر: سالمندان و ارتقای سالمت

ه��ای  ش��هر  و  مهر:س��المندان   9 چهارش��نبه   •"
دوستدار سالمند

•پنج شنبه 10 مهر: سالمندان و کرامت اجتماعی
جمعه 11 مهر: سالمندان و خانواده

»توجه به نابرابری های بهداشت محیط« افزود: هدف 
از برگزاری  این جش��نواره تب��ادل دانش و اطالعات 
جدی��د، تش��ویق محققی��ن، اعضای هی��ات علمی ، 
دانشجویان و کارشناس��ان در زمینه انجام فعالیتهای 
پژوهش��ی، آموزش��ی و اجرای��ی، تالی��ف و ترجمه 
کتب، شناس��ایی و معرف��ی افراد مس��تعد در عرصه 
بهداشت محیط، هدایت استعداد ها و خالقیت ها در 

جهت رفع نیازهای واقعی کشور می باشد.
وی، مح��ور ه��ای اصلی جش��نواره را انتخاب و 
معرف��ی برترین های بهداش��ت محیط کش��ور در 
زمینه های مقاله، کتاب، پایان نامه، ابداع و اختراع، 
 پژوهش��گر ج��وان و فعالی��ت اجرای��ی بهداش��ت 

محیطی بیان کرد.

س��الم و ایمن معاونت غذا و دارو  دانش��گاه جمعی 
از کارکن��ان این معاونت با اس��تفاده از مواد اولیه با 
کیفی��ت، اقدام به طبخ غ��ذا، پیش غذا، دس��ر و ... 
نمودند ک��ه در داوری این غذاها ع��الوه بر طعم و 
مزه، س��الم بودن آن غذا ش��امل میزان پایین نمک، 

شکر و روغن نیز مورد ارزیابی قرارگرفت.
گفتنی است: سهیال صانعی حائز رتبه اول، مرضیه 
حمام��ی  رتب��ه دوم و طاهره ش��اهیان  ، دکتر زهرا 
اعالیی و زهرا بصره به طور مش��ترک رتبه سوم این 

جشنواره را کسب کردند.



مجوز تأسیس مرکز تحقیقات 
فیزیولوژی دانشگاه صادر شد

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
از  بهداش��تی درمان��ی کاش��ان کاش��ان 
صدور مج��وز تأس��یس مرک��ز تحقیقات 
 فیزیول��وژی ط��ی حکمی از س��وی وزیر 

بهداشت خبر داد.
به گ��زارش وب دا، دکتر محمدحس��ین 
اعراب��ی گفت: ب��ه اس��تناد رأی صادره در 
دویس��ت و سی و هش��تمین جلسه شورای 
گس��ترش دانش��گاه ه��ای علوم پزش��کی 
فیزیولوژی  با تأس��یس مرک��ز تحقیق��ات 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاش��ان کاش��ان موافقت قطعی به 

عمل آمد.

گردهمایی بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد

مراسم کلنگ زنی احداث مرکز بهداشتی درمانی سفید شهر انجام شد

دومین کارگاه ضابطین قضایی در حوزه بهداشت در دانشگاه برگزار شد

تیم والیبال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نایب قهرمان شد
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان از صدور مجوز 
راه اندازی رشته پرستاری مقطع دکتری 
تخصصی توسط وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی خبر داد.
 ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر محم��د 
حس��ین اعراب��ی اف��زود: به اس��تناد رأی 
ص��ادره در دویس��ت و س��ی و نهمی��ن 
جلسه ش��ورای گسترش دانش��گاه های 
عل��وم پزش��کی م��ورخ 93/6/22 با راه 
اندازی رش��ته پرس��تاری مقط��ع دکتری 
تخصص��ی )PhD( با ظرفی��ت پذیرش 
موافق��ت  دانش��گاه  در  دانش��جو   دو 

به عمل آمد.

اولی��ن جلس��ه ش��ورای عال��ی مراک��ز 
تحقیقاتی در س��ال جاری با حضور رئیس 
دانشگاه، معاون پژوهشی، روسای و هیات 
موس��س مراکز تحقیقاتی روز چهارش��نبه 
مورخ 93/7/9در سالن شهداء ستاد مرکزی 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این 
جلس��ه ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و 
تقدیر از زحمات روس��ا و هیات موس��س 
مراکز تحقیقاتی دانش��گاه، خواستار تهیه و 
تدوین نقشه راه و اهداف برنامه 5 ساله این 

مراکز گردید.
دکتر محمد حسین اعرابی، به راه اندازی 
ش��رکت های دانش بنیان، ارتب��اط مراکز 
تحقیقاتی با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج 
از کش��ور و تج��اری نم��ودن محصوالت 

پژوهشی تاکید نمود.
دکتر غالمعلی حمیدی معاون پژوهش��ی 
دانش��گاه،  نی��ز در ای��ن جلس��ه ب��ه بی��ان 
اهداف و رس��الت های مراک��ز تحقیقاتی 
پژوهش��ی  اه��داف  ش��دن  محق��ق   در 

دانشگاه پرداخت.
این گزارش حاکیس��ت، روس��ای مراکز 
تحقیقاتی دانش��گاه در ادامه نشست ضمن 
ارائ��ه نقط��ه نظ��رات، رس��الت، اهداف و 
عملک��رد مراکز، چالش های پیش روی را 

بیان کردند.
گفتنی اس��ت در پایان جلس��ه انتخابات 
تحقیقات��ی  مراک��ز  روس��ای  تعیی��ن 
تروما  پرستاری  فیزیولوژی،علوم تشریح و 

انجام شد.

مجوز راه اندازی
 رشته پرستاری مقطع دکتری 
تخصصی در دانشگاه صادر شد

اولین جلسه شورای عالی مراکز 
تحقیقاتی دانشگاه در سال جاری 

مراسم کلنگ زنی احداث مرکز بهداشتی درمانی برگزار شد
زنده یاد حاج عباس کریمش��اهی در سفیدشهر روز 

یک شنبه مورخ 93/7/13 انجام شد.
 ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر محم��د حس��ین اعرابی، 
کلی��ه  از  تش��کر  و  تقدی��ر  ضم��ن  مراس��م  ای��ن  در 
خیری��ن س��المت، بر ض��رورت اس��تفاده از مش��ارکت 
 خیری��ن در جه��ت تجهی��ز مراک��ز بهداش��تی درمان��ی 
تاکید کرده و از بانیان خیر احداث این مرکز تقدیر نمود.

وی، با اش��اره به اینکه در حوزه س��المت برای انجام 
کار خیر و خدمت به مردم فرصت های بس��یاری پیش 
رو است که باید از آنها حداکثر استفاده را کرد، گفت: 
خیرین باید بدانند که از چه مس��یری و در چه زمینه ای 

می توانند در حوزه سالمت خدمت رسانی کنند.

دومین کارگاه ضابطین قضایی در حوزه بهداشت 
ب��ا حضور کارشناس��ان مس��ئول و کلیه بازرس��ان 
بهداشت محیط و حرفه ای در دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، بازپرس ش��عبه اول دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان کاشان در این کارگاه 
با اش��اره ب��ه اینک��ه مقول��ه تهدید علیه بهداش��ت 
عمومی در ماده 688 قانون مجازات اس��المی آمده 
اس��ت اظهار داش��ت: دفع غیر بهداشتی فاضالب و 
فضوالت انس��انی و دام��ی، آلوده نم��ودن آبهای 
آشامیدنی و رودخانه ها و کشتار غیر مجاز از جمله 

مصادیق این ماده می باشد.
روح اله دهقانی، مامور نظارت یا بازرس بهداشت 
را در حکم یک ضابط قضایی عنوان کرد و تاکید 
ک��رد: کاردان یا کارش��ناس بهداش��ت ک��ه دوره 
تحصیلی دانشگاهی را گذرانده و از سوی وزارت 
 بهداشت یا دانشگاه های علوم پزشکی کارت ویژه 
بازرس��ین بهداش��ت برای وی صادر گردیده است 

مس��ئول بس��یج جامعه پزش��کی کانون کاشان، از 
کس��ب مقام نای��ب قهرمان��ی تیم والیب��ال کارکنان 
دانشگاه در مس��ابقات ورزشی بسیج جامعه پزشکی 

استان اصفهان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر محمد افش��ار گفت: در 
نهمین جش��نواره مس��ابقات کارکنان بسیج جامعه 
پزشکی اس��تان اصفهان ش��ش تیم والیبال شرکت 
داش��تند که تیم بس��یج جامعه پزش��کی شهرس��تان 
نایی��ن ب��ه مق��ام قهرمانی و تی��م والیب��ال کارکنان 
 دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مقام نایب قهرمانی

 دست یافتند.
وی اف��زود: این مس��ابقات در روز پنج ش��نبه 24 
مهرم��اه 93 به م��دت دو روز و به میزبانی دانش��گاه 
علوم پزشکی اصفهان در سالن ورزشی شهید منصور 

موحدی برگزار شد.
مسئول بسیج جامعه پزشکی کانون کاشان تصریح 
کرد: دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی 
درمانی کاشان در این دوره از مسابقات در رشته های 

ب��ه مناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه دف��اع مقدس، 
گردهمایی بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به 
همت پایگاه بسیج حضرت حمزه سیدالشهداء )ع( و 

حضرت زینب )س( برگزار شد.
 به گ��زارش وب دا، یکی از فرماندهان عالی رتبه 
فرماندهی کل س��پاه کش��ور، در این مراسم با اشاره 
ب��ه تعبیر رهبر کبیر انقالب اس��المی )ره( از انقالب 
اس��المی ایران به عن��وان انفجار نور اظهار داش��ت: 
توجه به فرمایش��ات و س��خنان حضرت امام خمینی 

)ره( اهمیت آن را در بستر زمان نشان می دهد.
سردار حس��ین رضا صادقی گفت: گذر زمان تحقق 
وعده خداوند در قرآن کریم و سخنان امام خمینی )ره( 

و آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: پیروزی انقالب اسالمی در برهه 
ای از جن��گ تبلیغاتی ش��رق و غرب علی��ه ایران به 
وقوع پیوست که در چنین عصری یک انقالب  صد 
در ص��د دینی در حالی که هیچ کس باور نمی کرد 

به پیروزی رسید.
س��ردار صادقی ادامه داد: پ��س از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، استکبار جهانی در شرق و غرب عالم، 
مش��اهده کرد که تمام اقداماتش��ان بر ضد ایران بی 
فایده ب��وده بنابراین تصمیم گرفت ک��ه بر علیه این 

انقالب نوپا، اقداماتی انجام دهد.
وی، با اشاره به اینکه انقالب اسالمی در آن دوران 
از هر جهت چه از حیث نظامی و دفاعی یا از جهات 
دیگ��ر در مراحل ابتدایی قرار داش��ت، تاکید کرد: 
دش��منان از بدو پی��روزی انقالب اس��المی اقدامات 
خود را ب��ر علیه ای��ران آغاز کردن��د و این انقالب 
از همان ابت��دا در حال مقاومت و ایس��تادگی بوده، 

مقاومتی که تاکنون ادامه داشته و خواهد یافت.

هر اقدامی 
که با اخالص 

و برای 
خداوند باشد

 ماندگار 
است همچون 
واقعه عاشورا 

که هر سال 
مراسم 

عزداری 
ساالر 

شهیدان 
ابا عبداهلل 

حسین )ع( 
با شور حسینی 

بیشتری 
برگزار 

می شود

وی، حضور تک تک افراد و اقش��ار جامعه اعم از 
دانشجو، استاد، ش��هری و روستایی در این دفاع را از 
نکات برجسته این مقاومت عنوان کرد و اذعان داشت: 
دش��من از بدو پیروزی انقالب اسالمی  همیشه برنامه 
های مختلفی را بر ضد انقالب داش��ته و موفق نشدند 
که این از یک طرف نش��ان دهنده لطف خداوند به ما 
و از طرف دیگر نشان دهنده مکر خدا به دشمن است.

این فرمانده س��پاه، به مبارزه دشمنان علیه انقالب 
با تکیه بر تکنولوژی و امکانات اشاره کرد و افزود: 
آن��ان در این مبارزات از مک��ر خداوند و معنویات 
کاماًل بی اطالع بوده و اگر هم اطالع داش��ته باشند 
از ش��ناخت کافی ب��رای درک ای��ن معنویات که 
پش��توانه انقالب اسالمی ایران اس��ت بی بهره بوده 

و می باشند.

وی، ب��ا بیان اینکه اس��تکبار جهانی مش��اهده کرد 
که مردم مس��تقیماً وارد عرصه ش��ده و از هر لحاظ 
از اسالم و انقالب حمایت می کنند، ادامه داد: آنان 
در ه��ر لحظه در حال برنامه ری��زی و طرح تازه ای 
همانند جریان تجزیه طلبی های کردس��تان یا خیانت 

های خلق عرب و ... بوده و هستند.
وی ادام��ه داد: اقدامات دش��من بع��د از انقالب با 
پشتوانه الهی و حمایت مردمی روبرو شد و بی نتیجه 
ماند بنابرای��ن به فکر یک اقدام اساس��ی دیگری بر 

علیه این انقالب افتاد. 
س��ردار صادقی، با اشاره به جنگ تحمیلی یادآور 
شد: صدام در آن شرایط با ادعاهای بسیاری همچون 
پان عربیس��م و پان ترکیسم در منطقه حضور داشت، 
ش��خصیتی قلدر و زورگو با ویژگی های خاص که 

دش��منان، او را بر علی��ه ایران 
تحریک کردند.

ای��ن فرمانده س��پاه، ب��ا بیان 
اینکه تم��ام این س��ختی ها و 
دش��واری ها ب��رای امتحان و 
آزم��ون بندگان اس��ت، اظهار 
داشت: ما هزینه های زیادی را 
ص��رف جنگ و انقالب کرده 
ایم ولی در عوض ارزش های 
ماندگاری مانن��د عزت نفس، 
ش��رف، ایمان و غی��رت را به 
دس��ت آورده ایم که تا قیامت 

ماندگار است.
وی تاکید کرد: هر اقدامی 
که با اخالص و برای خداوند 
باش��د ماندگار است همچون 
واقع��ه عاش��ورا که هر س��ال 
س��االر  ع��زداری  مراس��م 
ش��هیدان اب��ا عبداهلل حس��ین 
)ع( با شور حس��ینی بیشتری 
برگ��زار م��ی ش��ود، انقالب 
ما نیز از جمل��ه این اقدامات 

ماندگار است.
است محسن محمد  گفتنی 
ادارات  بس��یج  نظری مسئول 
اعضای  و  کاش��ان  شهرستان 
بسیج حوزه ادارات و جمعی 
بس��یجیان  و  مس��ئولین  از 
مراس��م  ای��ن  در  دانش��گاه 

حضور داشتند.

 رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات 
بهداشتی درمانی کاش��ان، با اشاره به اعتباری بالغ 
ب��ر نه میلیارد ریال جهت احداث این مرکز گفت: 
ای��ن مرکز بهداش��تی درمانی در مس��احت 2600 
مترمرب��ع و زیربن��ای 750 مترمرب��ع در یک طبقه 

احداث خواهد شد.
 برپایه این گزارش، ش��هردار و اعضای ش��ورای 
اس��المی سفیدش��هر، فرمان��دار شهرس��تان آران و 
بیدگل، جمعی از مس��ئولین دانش��گاه علوم پزشکی 
کریمش��اهی،  س��المت  خیّ��ر  خان��واده  کاش��ان، 
جمع��ی از خیّرین، معتمدین ش��هر، خان��واده های 
 معظ��م ش��هداء و ایثارگ��ران نی��ز در ای��ن مراس��م 

حضور داشتند.

والیب��ال و تیراندازی با تفنگ بادی مردان ش��رکت 
 داش��ت که نتایج مس��ابقات تیراندازی در هفته آتی 

اعالم خواهد شد.
مسئول بسیج جامعه پزشکی کانون کاشان،کسب 

این موفقیت را به تمام دانش��گاهیان به ویژه بسیجیان 
تبریک گف��ت و اظهار امیدواری کرد: این موفقیت 

در دیگر رشته های ورزشی ادامه یابد.
گفتن��ی اس��ت نهمین دوره جش��نواره مس��ابقات 

بس��یج عش��ایر و نواحی اس��تان اصفهان ب��ه میزبانی 
ش��هر اصفهان و با حضور بیش از 3000 ورزش��کار 
در م��ورخ 24 و 25 مهرماه در رش��ته های مختلف 

ورزشی برگزار شد.
اس��امی اعضای تی��م والیبال کارکنان دانش��گاه 
علوم پزشکی کاشان همراه با محل اشتغال به شرح 

ذیل است:
 - مجتبی وحیدی نژاد: معاونت دانشجویی فرهنگی

- روح اله بادیزاده: ستاد مرکزی
- حسن سلمانی: دانشکده پرستاری مامایی
- سیّد علی امیری: بیمارستان شهید بهشتی

- حسین زارع: دانشکده پزشکی
 - علی خبره: مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

- حیدر صفاری: بیمارستان متینی
 - حمید رضا رموزی: کانون بازنشستگان

 - محسن امیدواری: کانون بازنشستگان
- احسان نمازی: شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

آران و بیدگل

صالحیت بازرسی و نظارت را داشته و ضابط ویژه 
حوزه بهداشت می باشد.

وی اف��زود: طبق م��اده 16 قانون آئین دادرس��ی 
کیفری درصورتیکه ضابطین از اجرای دستور مقام 
قضایی ممانعت نمایند یک تا شش ماه حبس یا سه 

ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت دارند.
دهقانی، با اش��اره به م��اده 607 قانون تعزیرات و 
مجازات اس��المی اعالم داش��ت: درصورت تمرد 
نسبت به بازرسان بهداشت )ضابطین قضایی حوزه 
بهداش��ت( در هن��گام انجام وظیفه، ب��ه فرد متمرد 

مجازات حبس از 3 ماه تا یکسال  داده می شود. 
بازپرس ش��عبه اول دادس��رای عمومی و انقالب 
شهرس��تان کاش��ان، پیگی��ری رس��یدگی پرونده 
های بهداش��تی ارجاعی به دادگاه را از مس��ئولین 
بهداش��ت خواس��تار ش��د و افزود: در بازرسی ها، 
موارد تخلفات بهداش��تی را اهم و مهم کرده و در 
خصوص تخلفات مش��اغلی که مستقیما با سالمت 
جامعه در ارتباط اس��ت مانن��د کارخانجات لبنی، 
سوپرمارکتها، نانوایی ها و ...  دقت و توجه بیشتری 

صورت گیرد. 
وی در پای��ان ب��ا اش��اره به م��اده 15 قان��ون آئین 
دادرس��ی کیف��ری درخصوص حفظ آث��ار و دالئل 
جرم و خالف بهداشتی حین بازرسی گفت: بازرسین 
بهداش��تی می توانند جهت ارائه مس��تندات از محل 
وقوع جرم و نوع جرم، فیلم و یا عکس تهیه نمایند و 
درصورت ممانعت متخلف در این خصوص، مراتب 

در گزارش ارسالی به دادگاه ذکر شود.


