
همزمان با سراسر کشور:

شرکت 420 دانشجوی دانشگاههای کاشان در طرح ضیافت اندیشه

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه همزمان با سراسر کشور برگزار شد تشدید نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی کاشان در ماه مبارک رمضان

تاس�یس   مراک�ز تحقیق�ات
جدید در دانش�گاه 

علوم پزش�کی کاش�ان 

تاسیسات سرمایشی 
بیمارستان شهید بهشتی 

کاشان نوسازی شد

اخذ مجوز انتشار
سومین مجله انگلیسی زبان

در دانشگاه 

اتمام اعتبار بخشی
بیمارستان

شهید بهشتی کاشان

برگزاری سی و دومین 
دوره آزمون گواهی نامه 

تخصص و ارتقاء در دانشگاه

بیست و دومین
سمینار علمی دانشجویان 

بهداشت محیط برگزار شد 

رعایت بهداشت محیط 
بهترین راه پیشگیری از 

بیماری سالک است  

                                               نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                              سال هجدهم. شماره 134. تیر 1392                                                                                        

به گزارش وب دا، معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان در مراس��م افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه 
اساتید دانشگاه گفت: این طرح بهترین فرصت برای اساتید است تا بتوانند به طور آزادانه و در قالب هم اندیشی 

در مورد مسائل مهم بحث و گفت وگو کنند.
دکتر محمود سالمی، هدف از اجرای این طرح را معرفت افزایی و دانش افزایی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و 
اعتقادی اس��اتید شرکت کننده عنوان کرد. دکتر سالمی با اشاره به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت 
علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدن ساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیت های علمی و 

تربیتی استادان اظهار امیدواری کرد: برگزاری این دوره ثمرات خوبی را دربر داشته باشد.
وی، با اشاره به برگزاری این طرح از تاریخ 92/4/19 به مدت ده روز در دهه اول ماه مبارک رمضان افزود: 

تعداد 135 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در این طرح شرکت داشتند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در این نشست تصریح کرد: این 
طرح در راس��تای اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، برای ایجاد فضایی با نشاط علمی، فرهنگی 

و معنوی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ها همزمان با ضیافت الهی برگزار می شود.
حجت االس��الم و المسلمین علیرضا ش��اه فضل یادآور شد: در این دوره کالس های معرفت افزایی و دانش 

افزایی با عناوین اخالق حرفه ای و اندیشه سیاسی ویژه اساتید شرکت کننده اجرا شد.
گفتنی اس��ت طرح ضیافت اندیش��ه اعضای هیأت علمی دانشگاه به همت معاونت آموزشی و دفتر نهاد مقام 

معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد.

ب��رداری  به��ره 
دانشجویان  شایس��ته 
ای��ام نوران��ی ماه  از 
رمض��ان،  مب��ارک 
ه��دف  بزرگتری��ن 
اندیشه  طرح ضیافت 

دانشجویی است.
ب��ه گ��زارش وب 
نهاد  دفتر  مسئول  دا، 
نمایندگی مقام معظم 
رهبری دانشگاه علوم 

پزش��کی کاش��ان در مراس��م افتتاحیه طرح ضیافت 
اندیش��ه دانشجویی دانشگاه های کاشان با اعالم این 
مطلب گف��ت: افزایش تفک��ر و معنویت بزرگترین 

ویژگی طرح ضیافت اندیشه دانشجویی است.
حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا شاه فضل با 
اش��اره به نقش روزه در افزای��ش تقوی افزود: یکی 
از اثرات روزه تفکر اس��ت و تفکر باعث معرفت و 

حکمت و در نتیجه تقوی می شود.
وی، با بیان اینکه بایس��تی در این ماه عزیز تفکر را 
جدی گرفت، تصریح کرد: طرح ضیافت اندیشه نیز 
زمین��ه و مقدمه ای برای تفکر و اندیش��یدن به خدا، 

آفرینش و روز معاد است.
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

نیمه  بزرگ  جشن 
مناس��بت  به  ش��عبان 
عالم  منج��ی  می��الد 
زمان  امام  بش��ریت، 
حض��ور  ب��ا  )ع��ج( 
دانش��گاه،  رئی��س 
ش��بکه  سرپرس��ت 
بهداش��ت و درم��ان 
و  بی��دگل  و  آران 
پرس��نل  از  جمع��ی 
شبکه در کانون نصر 

)شهید عربیان( شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان ضمن تبریک میالد با س��عادت منجی عالم 
بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسگری )عج(، 
از دست اندرکاران برگزاری این جشن بزرگ تقدیر 

و تشکر کرد.
دکتر اعرابی، موفقیت های به دست آمده در حوزه 
بهداش��ت و درمان ش��بکه را مرهون ت��الش بی وقفه 

مسئولین و پرسنل گرانقدر شبکه دانست.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل نیز در 
این مراس��م ضمن تبریک اعیاد ش��عبانیه و همچنین میالد 
با س��عادت حضرت ولی عصر امام زمان )عج(، گزارشی 
از اهم اقدامات انجام ش��ده در س��ال گذشته را در حوزه 

معاون بهداش��تی دانش��گاه از اجرای طرح تشدید بازرسی ها بر مراکز تهیه،  توزیع و فروش مواد غذایی کاشان در ماه 
مبارک رمضان امسال خبر داد.به گزارش وب دا، دکتر سید علیرضا مروجی گفت: دانشگاه عالوه بر اجرای بازرسیهای 
معمول در تمامی ایام س��ال طرح های تشدید بازرس��ی در ایام تعطیالت از جمله ماه مبارک رمضان، نوروز ، ماه محرم 
و... را نیز در دستور کار دارد.وی گفت: در این طرح تعداد هفت اکیپ بازرسی، امر نظارت، کنترل و بازرسی مستمر 
از مراکز تهیه و توزیع زولبیا، بامیه، آش و حلیم پزی ها، رستوران ها، کبابی ها  قنادی ها و... را بر عهده دارند.وی با اشاره 
به آغاز ماه مبارک رمضان در نخستین ماه از فصل تابستان افزود: طرح تشدید بازرسی ها به منظور جلوگیری از بروز و 

شیوع بیماری های منتقله از آب و غذا از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه می یابد.
دکتر مروجی تصریح کرد: همزمانی ماه مبارک رمضان با نخس��تین روزهای فصل گرمای تابس��تان احتمال شیوع 
بیماری های مرتبط با غذا در مکان هایی که به صورت دسته جمعی غذا تهیه و توزیع می شود بیشتر حائز اهمیت است.

به گفته وی، در صورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی از جمله بهداشت فردی، محیطی و مواد غذایی در مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی و مراسم های عمومی افراد با مسمومیت های گسترده روبرو می شوند.

دکتر مروجی افزود: برای جلوگیری از شیوع بیماری های مرتبط با آب و غذا توجه به خرید مواد غذایی از مراکز معتبر، 
شست وشو و ضدعفونی صحیح سبزیجات، استفاده از یخ های بهداشتی، شست وشوی مرتب دست ها، استفاده از آب های 
ش��بکه عمومی ش��هری ضروری اس��ت.وی در ادامه همچنین، از ره��ا کردن ظروف یک  بار مص��رف پذیرایی در کف 
خیابان ها توسط شهروندان ابراز نارضایتی کرد و آن را موجب به خطر افتادن بهداشت عمومی دانست و گفت: رها کردن 
ظروف یک  بار مصرف در معابر عمومی ضمن آسیب رسانی به محیط بهداشتی جامعه ، پاک سازی آن نیز هزینه بر است. 

علوم پزشکی کاشان، 
این مراس��م  نی��ز در 
با اش��اره ب��ه اهمیت 
بح��ث عل��م آموزی 
در دین اس��الم ادامه 
داد: ش��رکت در این 
طرح، زمینه ای برای 
گسترش علم آموزی 
اس��ت که باید با نیت 
خدای��ی  و  خال��ص 

همراه باشد.
حجت االسالم و المس��لمین ابوالفضل جمشیدی، 
درخصوص دروس ارائه ش��ده در ای��ن طرح اظهار 
داش��ت: این دروس ش��امل متون اس��المی، اخالق 

اسالمی و تاریخ تمدن است.
وی، با اش��اره به اینکه هر دانش��جو تنها می تواند 
در دو درس ش��رکت کن��د و در پای��ان دوره، از 
دروس ارائه ش��ده آزمون گرفته خواهد ش��د، ادامه 
داد: نمرات کس��ب ش��ده به عنوان نمره دانشجویان 
به دانش��گاه مقصد ارائه می شود.گفتنی است طرح 
ضیافت اندیشه دانشجویی دانش��گاه های شهرستان 
کاش��ان از تاری��خ 92/4/22 مصادف ب��ا چهارم ماه 
مب��ارک رمضان، ب��ه م��دت 15 روز و ب��ه میزبانی 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

بهره برداری شایسته از ماه رمضان، بزرگترین هدف طرح ضیافت اندیشه جشن بزرگ نیمه شعبان در آران و بیدگل برگزار شد

بهداشت و درمان آران 
و بیدگل ارائه کرد.

محمد  س��ید  دکتر 
مّکی گفت:  حس��ین 
های  بودجه  وضعیت 
اموال��ی  و  عمران��ی 
در س��ال گذش��ته در 
نبود  مناسبی  وضعیت 
ولیکن ب��ا همراهی و 
دانش��گاه  هم��کاری 
علوم پزشکی کاشان، 
اقدام��ات اساس��ی و زیربنایی در حوزه بهداش��ت و 

درمان برای شهرستان آران و بیدگل انجام پذیرفت.
این گزارش حاکیس��ت، در ادامه جلسه به جانبازان 
گرانقدر، دانش آموزان و فرزندان پرس��نل )شرکت 
کننده در مس��ابقه های مربوطه( ش��بکه بهداش��ت و 
درم��ان آران و بیدگل و نیز خان��واده مرحوم حجت 
االس��الم و المسلمین آقاییان امام جماعت فقید شبکه 
و خانواده مرحوم جانجانی از کارکنان ش��بکه، لوح 

تقدیر و هدیه فرهنگی به رسم یادبود اهدا شد.
ش��ایان ذکر اس��ت ای��ن جش��ن بزرگ ب��ه هّمت 
سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل 
و هم��کاران پایگاه بس��یج امام س��جاد )ع( برادران و 

حضرت کوثر )س( خواهران برگزار شد.
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ادامه در صفحه 4

عملیات عمرانی پلی کلینیک تخصصی و فوق 

تخصصی امام رضا )ع( در کاشان آغاز شد
 عملی��ات عمرانی پلی کلینی��ک تخصصی و فوق 
تخصص��ی امام رض��ا )ع(، ب��ا اعتباری بال��غ بر 160 

میلیارد ریال در کاشان آغاز شد.
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس ش��ورای اسالمی در آیین کلنگ زنی پلی 
کلینی��ک تخصصی و فوق تخصص��ی امام رضا )ع( 
کاشان گفت: ارتقای س��طح سالمت و توسعه بخش 
بهداش��ت و درمان جامع��ه تنها با مش��ارکت خیّرین 
محقق می شود.عباس��علی منصوری اف��زود: در هیچ 
کشوری سیستم پزشکی تحت عاملیت منحصر دولت 
موفق نیست و مشارکت مردم و خیّرین برای تامین و 
توسعه بخش سالمت نقش بسزایی دارد.وی تصریح 
کرد: با وجود تالش دولت در این عرصه بس��یاری از 
مردم توان مالی ب��رای بهره مندی از خدمات درمانی 

و در برخی از موارد مراجعه به بیمارستان را ندارند.
وی، آم��وزش و بهداش��ت را یکی از ش��اخص های 
مهم توسعه دانست و یادآور شد: انجام اقدامات خیّرین 
در عرصه خطیر بهداش��ت و س��المت از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده و خیّرین این حوزه با حمایت و کمکهای 
مالی خود ضمن بهره مندی از اجر معنوی موجب ارتقاء 

سطح بهداشتی و سالمت جامعه می شوند.
منصوری، با اش��اره ب��ه این که انج��ام امور خیر و 
خداپسندانه باقیات الصالحاتی ارزشمند برای خیّرین 
خواهد بود، اظهار داشت: انجام اقدامات خداپسندانه 
در عرصه های مختلف م��ی تواند در ارتقای کیفیت 

زندگی مردم نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
رئیس دانشگاه نیز در این آیین با اشاره به اجر معنوی 
کار خیر خاطرنشان کرد: بی شک کمک مالی خیّران 
نیکوکار به بخش سالمت، موجبات خشنودی خالق و 

تسکین آالم مخلوق را فراهم می کند.
دکت��ر اعراب��ی اظهار داش��ت: ای��ن پل��ی کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی با مش��ارکت 100 درصدی 
خیّر سالمت حاج حبیب اله گلشن راه اندازی می شود.

وی، با اش��اره به س��اخت این پلی کلینیک در چهار 
طبقه جنب س��اختمان اداری معاونت درمان دانشگاه با 
زیر بنایی بالغ بر 1250متر مربع گفت: این پلی کلینیک 
دارای اتاق عمل جراحی، آزمایشگاه تشخیص سرطان، 
بخ��ش س��ونوگرافی، رادیول��وژی، مرک��ز تحقیقات 

سرطان پستان و کلینیک های وابسته می باشد.
وی با اشاره به فعالیت این پلی کلینیک تا پایان سال تاکید 
کرد: ارزیابی س��رطان پس��تان مهم ترین بخش فعالیت پلی 

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا )ع( است.
وی ادامه داد: از امتیازات این پلی کلینیک، مجهز نمودن 

آن به تجهیزات پیشرفته توسط این خیّر بزرگوار است.
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حیات

به مناسبت اعیاد شعبانیه:معرفي پیشکسوتان عرصه سالمت

عیادت رئیس دانشگاه از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی 

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در کاشان برپا شد

اتمام اعتبار بخشی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیست و دومین سمینار علمی دانشجویان بهداشت محیط برگزار شد 

برگزاری جلسه هیات امنای لیزیک

برگزاری کمیته هیات امنایی نازایی

نشست سیاسی حلقه های صالحین 
ویژه برادران بسیجی دانشگاه 

ویزیت رایگان ساکنان روستای ورکان 
توسط بسیج جامعه پزشکی دانشگاه

نام ونام خانوادگي:  
عباس حالج باشی   
تاريخ تولد: 1334

تاريخ بازنشستگي: 
1387

آخرين سمت شغلي:  
ناظ��ر  کارش��ناس 

بهداشت بیمارستانها
م�درك   آخري�ن 

تحصيلي:
کارشناس بهداشت محیط

سوابق اجرايي:
- مدیر داخلی کلینیک سلطان امیراحمد

- مدیر داخلی اورژانس س��رم درمانی و کلینیک و 
اورژانس گالبچی

- مدیر داخلی بیمارستان نقوی
- مسئول امور اداری معاونت بهداشتی
- کارشناس ناظر بهداشت بیمارستانها

خاطره: 
به یاد دارم که یک ش��ب س��اعت 12 از طرف بیمارستان با 
بنده تماس گرفته و گفتند که سریعاً به بیمارستان بیا چون تعداد   
120نف��ر افغانی اعم از زن، مرد، پیر ، جوان و کودک )که در 
یک کامیون 10 تن به طور قاچاق وارد کاش��ان ش��ده بودند( 
 بعل��ت  واژگونی کامی��ون در ابتدای جاده زخمی ش��ده اند.

 سریعاً به بیمارستان مراجعه کردم و سالن و محوطه  را مملو 
از مجروحین دیدم. برای شناسایی افراد چسبی بر پیشانی آنها 
زده و شماره زدیم. تمام تختها و کف سالن ها را با پتو فرش 
کرده و مجروحین را بس��تری نموده و کارهای اولیه را انجام 
دادیم. به ناچار از بیمارستانهای دیگر نیروی پرستار و خدمه 
گرفتیم ، حتی پرسنلی که در منزل بودند را نیز فرا خواندیم. 
اتاق عمل بیمارس��تان فعال شد. طی مدت کوتاهی توانستیم 
مجروحین سرپایی را درمان و تحویل نیروی انتظامی دهیم و 
بقیه نیز با تقریبا یک هفته بستری در بیمارستان درمان شدند. 
یک نفر به کمیس��اریای عالی فرستادیم و توانستیم بخشی از 

هزینه ها را هم دریافت نماییم.
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  سوابق كاري: 
- مسئول دبیرخانه نظام جامع پیشنهادات کارکنان و امر 
به معروف و نهای از منکر دانشگاه از سال 1389 تاکنون
- کارگزین بیمارستان اخوان از سال 1387 تا 1389 

- کارش��ناس دفتر ریاست و مس��ئول دفتر بازرسی و 
رسیدگی به شکایات دانشگاه در سال 1385

- مس��ئول امور رفاهی کانان دانش��گاه و عضو کمیته 
رفاهی و نماینده اداره ثبت در دانش��گاه جهت دریافت 

کارت ملي پرسنل از سال 1381 تا 1384
- مسئول حضور وغیاب دانشگاه از سال 1378 تا 1381
- بایگانی پرسنلی ستاد مرکزی از سال 1374 تا 1378

 خاطرات: 
اس��کله  در  جبه��ه  در  حض��ور  روزه��ای  پای��ان  در 
خرمش��هر)بعد از امضای قطعنامه 598( به یاد دارم در یک 
روز بس��یار گرم تابس��تانی هنگامی که نیروهای عراقی در 
آنسوی شط فرات مشغول ش��ناکردن بودند من هم هوس 
ک��رده و ب��ه داخل آب  ش��یرجه  زده و با تش��ویق فراوان 

همسنگران خود مشغول شنا شدم.
از آنجائیکه هیچگونه آش��نایی با فنون شنا نداشتم صرفاً 
با تش��ویق دوس��تان به ش��ناکردن ادام��ه دادم که در یک 
لحظ��ه بعلت خس��تگی و انقب��اض عضالت دس��ت و پا و 
نیز کم آوردن نفس به عمق آب کش��یده ش��دم . هردفعه 
که به س��طح آب می آمدم شرم داش��تم که از همسنگران 
کم��ک بخواهم و چندین مرتب��ه در آب غوطه خوردم و 
ای��ن درحالی بود که آنان غافل از اینکه بدانند من در حال 
غرق شدن هس��تم از تماشای این لحظه لذت می بردند.در 
یک لحظه با فرو رفتن در عمق بیش��تر آب، پاهایم به موانع 
داخل آب از جمله سیم خاردار برخورد کرده و بعلت درد 
زیاد آن بصورت ناخودآگاهانه یک جهش عمودی کرده 
و دستهایم را به لبه اسکله قالب کرده و خود را باال کشیدم 

و از غرق شدن نجات یافتم.

معرفي ایثارگران دانشگاه

به مناس��بت هفته مب��ارزه با مواد مخدر، نمایش��گاه 
پیش��گیری از اعتیاد در کاش��ان برپا ش��د.به گزارش 
وب دا، در ای��ن نمایش��گاه تع��داد 10 غرف��ه ش��امل 
نمایش��گاه کت��اب، لوح��ه ه��ای فش��رده و فیلم های 
آموزش��ی، بروشور و پوس��تر، فعالیت های پیشگیری 
از مص��رف مواد مخدر، آش��نایی جوانان با انواع مواد 
مخدر به خصوص حش��یش ، شیش��ه و ... در معرض 
دی��د عالقمندان قرار دارد.براس��اس این گزارش، این 
نمایشگاه به همت پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی شهرس��تان کاش��ان و با همکاری فرمانداری، 
دانشگاه، ش��هرداری، اداره بهزیستی، اداره فرهنگ و 
ارشاد اس��المی، س��ازمان رفاهی تفریحی شهرداری، 
ه��الل احمر و مراکز ترک اعتیاد کاش��ان برپا ش��ده 
اس��ت.این گزارش حاکیس��ت، حضور روانش��ناس 
جهت پاس��خگویی ب��ه س��واالت بازدیدکنندگان از 

دیگر خدمات این نمایشگاه می باشد.

به مناس��بت اعیاد ش��عبانیه، رئیس دانش��گاه به همراه جمعی از مسئولین 
از بیماران بس��تری ش��ده در بخش های مختلف مجتمع بیمارستانی شهید 

بهشتی کاشان عیادت کرد.
به گ��زارش وب دا، دکتر اعرابی، در این عیادت، با بررس��ی چگونگی 
خدمات رسانی به بیماران و مراجعین، از زحمات مجموعه کادر مدیریتی 
و پرس��نل این بیمارس��تان تش��کر کرد و بر رس��یدگی مطل��وب و جلب 

رضایتمندی مراجعین تاکید کرد.
وی، در گفت و گو با بیماران و همراهانش��ان، پزش��کان و پرستاران در 
جریان روند درمان بیماران بس��تری قرار گرف��ت و از خداوند متعال برای 

آنان شفای عاجل مسئلت کرد.
رئیس دانش��گاه در این بازدید اظهار داش��ت: همه کادر درمانی با عشق 

و عالقه به مردم خدمت می کنند و بنده صمیمانه از آنان تشکر می کنم.

اعتبار بخش��ی مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهشتی 
کاش��ان با حض��ور ارزیاب ارش��د منتخ��ب وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی روز پنج شنبه 
م��ورخ 92/4/6 به اتمام رس��ید.به گ��زارش وب دا، 
ارزیاب ارش��د منتخب وزارت بهداش��ت در نشست 
ارزیاب��ی این بیمارس��تان گفت: امس��ال بحث اعتبار 
سنجی به صورت نمودار و مقایسه ای انجام می شود.
عذرا صابری، ارتقاء کیفی��ت خدمات، به حداقل 
رس��اندن خطاها در بخش های مختل��ف، باال بردن 
پاس��خگویی و جلب رضایت گیرندگان خدمت را 

از مهم ترین مزایای اعتبار بخشی است.
مع��اون درمان دانش��گاه اف��زود: در اعتبار بخش��ی 
بیمارس��تان ه��ا، عملک��رد بیمارس��تان در بخش های 
درمانی، اداری، مالی، فنی، تأسیس��اتی و پش��تیبانی بر 
اساس دس��تورالعمل وزارتی و س��نجه های استاندارد 
مدون وزارت بهداشت، مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

دکتر داود خیرخواه با اشاره به اهمیت و ضرورت 
بحث اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی تصریح 
کرد: نتیجه اعتبار بخشی به صورت مستقیم به سامانه 
وزارت بهداش��ت ارسال شده و پس از بررسی های 

کارشناسان وزارت بهداشت، نتیجه اعالم می شود.
وی تاکید کرد: اجرای صحیح فرایند اعتبار بخشی 

دانش��جویان  بیس��ت و دومی��ن س��مینار علم��ی 
کارشناسی بهداشت محیط روز شنبه مورخ 92/4/1 

در دانشکده بهداشت برگزار شد.
 به گزارش وب دا، سرپرس��ت معاونت آموزشی 
دانش��گاه، در این مراس��م ضمن خیر مق��دم به کلیه 
مدعوین و دانش��جویان و تبریک به مناسبت میالد با 
سعادت حضرت مهدی )عج(، برگزاری سمینارهای 
علمی دانش��جویان مهندس��ی بهداش��ت محیط را از 
ابتدای تأسیس این رش��ته در دانشگاه به عنوان یک 
سنت حسنه عنوان کرد و گفت: این گونه فعالیتهای 

علمی می تواند منجر به تولید مقاله علمی شود.
دکتر محمود س��المی، دارا ب��ودن مقاله را به عنوان 
یک امتیاز پس از فارغ التحصیلی دانست که می تواند 

در شناسنامه علمی و اشتغال دانشجویان موثر باشد.
دبی��ر علمی این س��مینار ضمن بی��ان اینکه پژوهش 
یکی از اساسی ترین نیاز برای نیل به پیشرفت و توسعه 
همه جانبه کش��ور اس��ت، گفت: موفقی��ت در تمامی 
فعالیت های مرتبط به توسعه از جمله محیط زیست به 

گسترش فعالیتهای پژوهشی بستگی دارد.
مهندس اش��رف مظاهری تهرانی، با اش��اره به نیاز 
کشور به تأمین نیروی انس��انی کارآمد و پژوهشگر 
در زمینه بهداش��ت محیط در موسس��ات آموزشی، 

گامی مهم، اساس��ی و حرکت در مس��یر آموزش و 
ارتقاء خدمات درمانی در بیمارستان ها می باشد.

مدیر مجتمع بیمارس��تانی بهشتی، نیز در این جلسه 
ضم��ن تقدیر از تالش ارزیابان دانش��گاه و پرس��نل 
بیمارستان در این ارزیابی گفت: بخش های مختلف 

این مجتمع بیمارستانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
دکتر س��ید احمد حس��ینی با بیان اینکه این برنامه 
ب��ه م��دت س��ه روز به ط��ول انجامی��د، اف��زود: در 
ای��ن ارزیابی، عالوه ب��ر ناظران وزارت بهداش��ت، 

پژوهش��ی و اجرای��ی و به منظور تس��هیل در اجرای 
اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح کرد: دانشجویان 

در این راستا باید آموزش های الزم را فراگیرند.
مهندس اشرف مظاهری تهرانی،آشنایی دانشجویان 
با فعالیت ها و طرح های تحقیقاتی و مقاله نویسی را 

کارشناسان دانشگاه نیز حضور داشتند.
براس��اس این گ��زارش، در این نشس��ت ارزیابان 
واحده��ای مختلف دانش��گاه، ضم��ن ارزیابی این 
واحدها مطابق با س��نجه های برنامه اعتبار بخش��ی، 
نقطه نظرات و مش��کالت خ��ود را جهت اصالح و 

ارتقاء برخی موارد بیان کردند.
گفتنی اس��ت این بیمارس��تان آخرین بیمارس��تان 
تحت پوش��ش دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود که 

مورد ارزیابی قرار گرفت.

از اهداف برگزاری این نوع سمینارها برشمرد.
گفتنی اس��ت این سمینار با حضور معاون آموزشی 
دانش��گاه، سرپرس��ت دانش��کده بهداش��ت، مع��اون 
آموزشی پژوهشی دانشکده بهداشت و اعضای هیات 

علمی گروه مهندسی بهداشت محیط برگزار شد.
جلسه هیات امنای لیزیک با حضور رئیس دانشگاه 
و س��ایر اعضاء روز یکش��نبه مورخ 92/4/9 در دفتر 
ریاس��ت تش��کیل ش��د.به گ��زارش وب دا، در این 
جلس��ه در خصوص تعرفه های س��ال جاری لیزیک 
و ارب اس��کن و نحوه پرداخت سهم پزشکان بحث 
و تب��ادل نظر صورت گرفت.دکتر فرجی پور رئیس 
بیمارس��تان متینی نیز در این جلسه، به بیان برخی از 
مشکالت و نیاز بیمارس��تان به تجهیزات و امکانات 
پیش��رفته پرداخت.دکتر اعرابی نی��ز ضمن جمع بندی 
مطالب مطروحه، بر حل مشکالت و مسائل تاکید کرد.

کمیته هیات امنایی نازایی با حضور رئیس دانشگاه 
و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 92/4/5 در دفتر 

ریاست تشکیل شد.
به گزارش وب دا، رفع مشکالت مرکز باروری و 
ناباروری دانش��گاه، افزایش 20 درصدی تعرفه های 
درمانی، تغییر مکان، استقالل مالی، برگزاری جلسه 
با متخصصی��ن زنان و زایمان در خصوص بررس��ی 
مس��ائل مرکز، اطالع رس��انی در خص��وص فعالیت 
این مرکز و ... از جمله موضوعات مورد بررسی این 

کمیته بود.
دکت��ر اعراب��ی، رئی��س دانش��گاه در این جلس��ه 
ضمن جمع بندی مس��ائل مطروحه، بر حل مسائل و 
مشکالت تاکید کرد.بر اساس این گزارش، هر یک 
از اعضاء حاضر نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود 

در این راستا پرداختند.

به مناسبت گرامیداشت هفتم تیرماه، سالروز شهادت 
دکتر بهش��تی و 72 تن از یاران امام خمینی )ره( و روز 
قوه قضائیه نشس��ت سیاس��ی حلقه های صالحین ویژه 
برادران بس��یجی دانش��گاه به همت پایگاه بسیج حمزه 
سیدالشهداء برگزار ش��د.به گزارش وب دا، سرهنگ 
قاسمی به سخنرانی در خصوص فضایل دکتر بهشتی و 

72 تن از یاران امام خمینی )ره( پرداخت.
گفتن��ی اس��ت ای��ن مراس��م در تاری��خ 92/4/5 در 

نمازخانه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

به مناس��بت اعیاد ش��عبانیه ویزیت رایگان ساکنان 
روستای ورکان به همت کانون بسیج جامعه پزشکی 
دانش��گاه انجام شد.به گزارش وب دا، مسئول امداد 
و درمان کانون بس��یج جامعه پزشکی دانشگاه علوم 
کاش��ان، خدمت رسانی به اقش��ار پایین جامعه برای 
محرومیت زدایی در حوزه سالمت و بهداشت مناطق 

محروم را از اهداف اصلی این کانون برشمرد.
دکت��ر علی ملک زاده با اش��اره ب��ه اینکه در این 
برنامه مشخص شد اکثر روستائیان از بیماری دیابت 
و درد پا رنج می برند، گفت: به دلیل مسافت زیادی 
که این روستا تا شهر کاشان دارد ساکنان آن نیازمند 

توجه بیشتری هستند.
 گفتنی اس��ت این برنامه در تاریخ اول تیر ماه 92 
و با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

انتصابات تیر 1392

• آقای��ان دکت��ر س��ید علیرض��ا مروج��ی، دکتر 
مس��عود دهقانی، دکتر مرتضی پنجه ش��اهی، دکتر 
محمدصادق پورعباس��ی، دکتر محمدرضا شریف، 
دکتر امیر حس��ین موحدیان، دکتر افشین احمدوند، 
دکتر محس��ن تقدس��ی، دکتر مهرداد فرزندی پور، 
دکتر محس��ن تقی زاده، دکت��ر حمیدرضا صابری، 
دکت��ر منصور س��یاح، دکتر غالمرض��ا مصطفایی ، 
دکت��ر مجتب��ی صحت ، مهن��دس یدال��ه رمضانی ، 
علیرض��ا کاش��انی ن��ژاد و مرتضی ن��ادی و خانمها 
دکتر زهرا چیت سازیان، دکتر فریبا رایگان و دکتر 
منص��وره صمیم��ی و زهره آذرباد به عن��وان اعضاء 
هیئت تحریریه پورتال قلب س��الم به مدت یک سال 

از تاریخ 92/4/3 
• خانم دکتر اعظم مصداقی نیا به عنوان مدیر گروه 
فارماکولوژی به مدت دو سال دیگر از تاریخ 92/4/3

• آقای��ان دکت��ر ابراهی��م کوچکی، دکت��ر عباس 
تق��وی اردکان��ی، دکت��ر محمدرضا ش��ریف، دکتر 
احمد طالبیان، دکتر بابک س��لطانی، دکتر سید مهدی 
میرهاش��می، دکتر حسین نیکزاد، دکتر حسن حسنی، 
دکتر حس��ن حس��نی، دکتر محمدعلی اطلسی، دکتر 
احمد خورش��یدی، دکترمحمود صفاری، دکتر سید 
علی مس��عود و خانمها دکتر طاه��ره مازوچی، دکتر 
زریچهر وکیلی، دکتر رض��وان منیری و دکتر طاهره 
خام��ه چیان به عنوان عضو کارگروه بررس��ی توانایی 
علمی هئیت اجرایی جذب دانشگاه در رشته تخصصی 

مربوطه به مدت یک سال از تاریخ 92/4/21
• آقای مرتضی نادی به عنوان دبیر کمیته راهبردی 
فناوری اطالعات دانش��گاه و آقای��ان دکتر مهرداد 
فرزندی پور، دکترمحمود س��المی، دکتر غالمعلی 
حمی��دی، دکت��ر س��یدعلیرضا مروجی،دکترداوود 
خیرخ��واه، دکت��ر احم��د خورش��یدی ،حمیدرضا 
س��پهری و محس��ن تواضع��ی و خانم دکت��ر طاهره 
مازوچی به عنوان عضو این کمیته به مدت دو س��ال 

از تاریخ 92/4/25 
• آق��ای دکت��ر گودرز عکاش��ه به عن��وان مدیر 
گروه روانپزش��کی به مدت دو سال دیگر از تاریخ 

92/4/24



هفتم تیرماه روز هوشیاری ایدز نامگذاری شده است

ازمننژیت چه میدانید؟

رعایت بهداشت محیط بهترین راه پیشگیری از بیماری سالک است

افت قند مهمترین خطر اصلی
 برای افراد دیابتی است 

عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی   
و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان گفت: 
افت قن��د خون مهمترین خط��ر اصلی برای 
اف��راد دیابتی به وی��ژه در ای��ام روزه داری 

است.
به گزارش وب دا، محمد افش��ار در س��مینار 
ویژه بیم��اران دیابتی با موض��وع »دیابت و افت 
قند خون«با اش��اره به اهمیت آموزش های الزم 
به افراد دیابتی در خصوص ش��رایط روزه داری 
افزود: مش��ورت با پزش��ک و کنترل روزانه قند 
خون و یا قن��د ادرار مهم ترین راه جلوگیری از 

افت قند خون است.
 دکتر صبا مرادی نیز در این س��مینار  تصریح 
کرد: بیماران دیابتی به منظور پیش��گیری از افت 
قند خون باید غذاه��ای اصلی و میان وعده های 
غذای��ی را ب��ه ط��ور مرت��ب و در زمانی خاص 

صرف کنند.
وی با اش��اره به اینکه هیپوگلیسمی به کاهش 
قند خ��ون به می��زان کمتر از 70 میل��ی گرم در 
دسی لیتر گفته می شود، ادامه داد: افت قند خون 
در افرادی که تحت درمان با انس��ولین یا برخی 
قرص ه��ای خوراک��ی مانند »گلی ب��ن کالمید« 

هستند، رخ می دهد.
دکتر مرادی یادآور ش��د: فراموش کردن یا به 
تاخیر انداختن و یا حذف غذاهای اصلی یا میان 
وعده های غذایی، تزریق زیاد انس��ولین، افزایش 
فعالیت بدنی که همراه با مصرف غذاهای اضافی 
ی��ا کاهش میزان انس��ولین نباش��د، تابش گرما، 
تهوع و اس��تفراغ از علل بروز افت قند خون در 

مبتالیان به دیابت است.
این کارش��ناس  با تاکید بر اینکه عالمت های 
افت قند در افراد مختلف متفاوت اس��ت، گفت: 
احساس گرس��نگی بیش از حد، لرزش اندام ها، 
پوس��ت مرطوب و عرق س��رد، رنگ پریدگی، 
تپ��ش قلب، ضع��ف و ب��ی حالی، ت��اری دید، 
بی حسی، گزگز و مورمور ش��دن ناحیه  اطراف 
دهان از عالیم هش��دار دهنده کاهش قند خون 

در افراد دیابتی است.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی   
کاش��ان،  درمان��ی  بهداش��تی  خدم��ات  و 
آزمایش  منظم  می��زان  قند خون ، حفظ  برنامه  
زمان بندی  رژی��م  غذایی ، داروها، ورزش ، به 
همراه داش��تن  مقداری  قند س��اده  و آموزش 
و یادگی��ری در خصوص عالیم  اولیه  کاهش  
قند خون  را از عوامل پیشگیری از افت خون 

عنوان کرد.
گفتنی اس��ت 150 نفر از بیم��اران دیابتی تیپ 
1 و 2 به همراه خانواده هایش��ان در این س��مینار 

حضور داشتند.

نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                       شماره 134.تیر 1392          3
حیات

كدامي�ک از م�وارد ذي�ل از عالئ�م هش�داردهنده 
كاهش قند خون نيست؟

الف- لرزش اندامهای بدن
ب- تهوع و استفراغ و تاری دید
 ج- پوست مرطوب و عرق سرد

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 
خانوادگی خ��ود و عبارت )حی��ات134( به س��امانه پیام 
کوتاه دانشگاه به شماره 30001423  تا 30 شهریور ماه 92 
ارسال نمایید. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح 
را ارس��ال کنند به ی��ک 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 132 نشريه حيات:
مجيد شبانی ونی- معاونت بهداشتی دانشگاه

27 ژوئ��ن مصادف با هفت��م تیرماه، روزجهانی 
انجام آزمایش تش��خیصی ایدز و هوشیاری ایدز 

نامگذاری شده است.
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
در گفتگ��و با وب دا، با اع��الم این مطلب اظهار 
داش��ت: کنت��رل گس��ترش اچ آی وی ب��ا ایجاد 
دسترس��ی همگانی به خدمات تش��خیصی محقق 

می شود.
دکتر سید علیرضا مروجی گفت: مرکز مشاوره 
بیماری های رفت��اری )ایدز( آماده ارائه خدمات 
آموزش��ی، مش��اوره، آزمایش داوطلبانه به طور 

رایگان و محرمانه می باشد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی  افزود: تماس های 
جنسی )جنس مخالف – همجنس بازان( با افراد 
آل��وده، تزریق خ��ون و فراورده��ای آلوده آن، 
استفاده از س��رنگ های مشترک به خصوص در 
بین معتادان تزریقی و به کار بردن ابزار و وسایل 
آل��وده و انتقال از مادر آلوده به جنین از راه های 

سرایت این بیماری است.
مع��اون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاش��ان تصریح کرد: 

در ح��ال حاض��ر ب�ا ن�ب���ودن واکس���ن و درمان 
  HIVقطعی، تالش برای غلبه بر بیماری مس���ری

ب�ای�د روی پیشگیری از آن تمرکز یابد.
دکتر س��ید علیرضا مروج��ی تاکید کرد: فرد با 
تش��خیص به موقع، وارد مرحله بیماری نمی شود 
و م��ی تواند با درمان بموقع و رعایت توصیه های 
بهداش��تی که در مش��اوره به فرد داده میش��ود به 
زندگی طبیعی خ��ود ادامه دهد و از انتش��ار این 
بیماری در جامعه به ویژه در بین اعضای خانواده 

جلوگیری کند.
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
ی��ادآور ش��د: اطالع رس��انی و آگاهی بخش��ی 
در م��ورد این بیم��اری از طریق رس��انه جمعی، 
روزنام��ه ها، کالس ه��ای دانش��گاهی، مدارس 
و مس��اجد جهت آموزش مه��ارت های زندگی 
 مهم تری��ن راه پیش��گیری از گس��ترش ویروس

 اچ آی وی است.
عالقمن��دان می توانند جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر به مرکز بهداش��تی درمانی گالبچی واحد 
مش��اوره بیماری ه��ای رفتاری با ش��ماره تماس 

4463344-0361 مراجعه کنند.

ویروس چگونه انتشار می یابد؟
ویروس های مختلفی که موجب مننژیت ویروس��ی می ش��وند به ش��یوه های 
گوناگون��ی انتش��ار می یابن��د. آنتروویروس ها که ش��ایع ترین عل��ت مننژیت 
ویروس��ی هس��تند، در اغلب موارد از طریق تماس مستقیم با مدفوع فرد آلوده 

منتقل می شوند. 
وی��روس از این طری��ق عمدتا در می��ان بچه های کوچکی انتش��ار می یابد که 
هن��وز نمی توانند خودش��ان را خوب تمیز کنند. عالوه ب��ر این می تواند از همین 
طریق به افراد بزرگس��الی منتقل شود که کهنه یک بچه مبتال را عوض می کنند. 
آنتروویروس ه��ا و ویروس های دیگر )مانند ویروس اوریون، آبله مرغان و زونا( 
از طریق تماس مس��تقیم یا غیرمس��تقیم با ترشحات تنفس��ی )بزاق، خلط سینه یا 
مخ��اط بینی( یک فرد آلوده نیز منتقل ش��ود. این معموال از طریق روبوس��ی یا 
دس��ت دادن با یک فرد مبتال یا با دس��ت زدن به چیزی که در تماس با او بوده و 
سپس مالیدن دس��ت به بینی یا دهان اتفاق می افتد. از این گذشته این ویروس ها 
می توانند تا چند روز، روی س��طوح بمانند و می توانند از اش��یا نیز به انسان منتقل 
ش��وند. هنگامی که فرد آلوده سرفه یا عطسه می کند و قطره هایی حاوی ویروس 
را در هوایی منتش��ر می کند که م��ا از آن تنفس می کنیم، ویروس ها می توانند به 

طور مستقیم نیز منتقل شوند.
از زمانی که یک نفر آلوده می ش��ود تا زمانی که نشانه های بیماری در او ظاهر 
می ش��ود )دوره نهفتگ��ی( در مورد آنتروویروس ها معم��وال بین 3 تا 7 روز طول 
می کشد. یک فرد آلوده از وقتی نشانه های بیماری در او دیده می شود تا برطرف 
ش��دن نش��انه ها می تواند بیماری را س��رایت دهد. بچه های کوچک و افرادی که 
سیستم ایمنی ضعیفی دارند ممکن است حتی پس از برطرف شدن نشانه ها نیز باز 

ویروس را سرایت دهند.
آیا با نزدیک شدن به بیمار ممکن است آلوده به مننژیت ویروسی شد؟

اگر در اطراف کسی باشید که مننژیت ویروسی دارد، شما هم ممکن است در 
خطر آلوده ش��دن به ویروسی باش��ید که او را بیمار کرده است. اما احتمال آنکه 
عوارض بیماری در ش��ما به حدی برسد که مبتال به مننژیت شوید، بسیار ضعیف 

است.
چگون��ه می توان احتم��ال ابتال به ویروس های مس��بب مننژیت ویروس��ی را 

کاهش داد؟
مننژیت ویروس��ی عموما ناشی از آلودگی به آنتروویروس هاست. اما علت های 
دیگری مانند س��رخک، اوریون و آبله مرغان هم وجود دارد. مننژیت ویروس��ی 
ممکن اس��ت ناش��ی از ویروس هایی که پش��ه ها و حش��رات گزنده دیگر منتقل 
می کنند هم باشد. اقدامات خاص برای پیش گیری یا کاهش خطر ابتال به مننژیت 

ویروسی بستگی به علت آن دارد:
1. رعایت اصول بهداشتی می تواند انتشار ویروس هایی همچون آنتروویروس ها، 
ویروس های هرپس و ویروس های س��رخک و اوریون را کاهش دهد. پیشگیری 
از انتشار ویروس کار دشواری است، به ویژه از آنجا که بعضی افراد آلوده به یک 
ویروس )مثال یک آنتروویروس( بیمار نمی ش��وند. این در حالی اس��ت که چنین 

اف��رادی هن��وز می توانند ویروس را به دیگران منتقل کنند. از این رو مهم اس��ت 
که اصول بهداش��تی در همه حال رعایت ش��ود تا به کاهش احتمال ابتال به یک 

ویروس یا انتقال آن به فردی دیگر کمک کند:
- دس��ت هایتان را خوب و مرتب بشویید. این کار به ویژه پس از عوض کردن 

کهنه بچه، بعد از توالت، سرفه کردن یا فین کردن در دستمال مهم است.
- پاک کردن س��طوح آلوده مانند دسته های مبل، دستگیره درها یا کنترل از 
راه دور تلویزی��ون، با آب و صابون و س��پس ضدعفونی ک��ردن آنها با محلول 
رقیق س��فیدکننده کلردار نیز می تواند انتش��ار ویروس ه��ا را کاهش دهد. این 
محلول را می توان با مخلوط کردن یک چهارم فنجان س��فیدکننده با 16 فنجان 

آب تهیه کرد.
- هنگام سرفه جلوی دهان تان را بگیرید. ویروس های مسبب مننژیت می توانند 
با تماس مس��تقیم و غیرمستقیم با ترشحات تنفسی منتقل ش��وند، بنابراین گرفتن 
جلوی دهان به هنگام س��رفه با دس��تمال بس��یار مهم است. اگر دس��تمال ندارید 
بازویتان را جلوی دهانتان بگیرید. پس از استفاده از دستمال آن را دور بریزید و 

دست هایتان را بشویید.
- از روبوس��ی یا استفاده از لیوان مشترک، ظروف غذاخوری، ماتیک یا لوازم 
مشابه با افراد بیمار یا با دیگران هنگامی که خودتان بیمار هستید خودداری کنید.
2. واکس��ینه شدن ازجمله اجرای برنامه واکسیناسیون دوران کودکی می توان 
از ک��ودکان در برابر بعض��ی بیماری هایی که ممکن اس��ت منج��ر به مننژیت 
ویروس��ی ش��وند، محافظت کند. این شامل واکسن های س��رخک و اوریون و 

آبله مرغان است.
3. جلوگیری از نیش پشه و سایر حشرات گزنده که حامل بیماری های قابل انتقال 

به انسان هستند نیز می تواند به کاستن خطر ابتال به مننژیت ویروسی کمک کند.
4. اگ��ر در خانه یا اطراف خانه تان موش داری��د، اقدامات احتیاطی الزم برای 

پاک سازی و کنترل کوریومننژیت لنفوسیتی را رعایت کنید.

 تهیه کننده: حسن دلخواه، کارشناس معاونت درمان              

ادامه از شماره 133 نشریه حیات

انتش��ار  از  پ��س 
ارزش��مند  مجموع��ه 
و  ن��ور((  ))تفس��یر 
کت��اب ))پرتوی��ی از 
االسالم  حجت  نور(( 
اس��تاد  المس��لمین  و 
محس��ن قرائتی کتاب 
دقایقی با قران متشکل 

از200 موض��وع  از گزی��ده ه��ا و پیامهای تفس��یر 
نور حجت االس��الم قرائتی اس��ت که ب��ه تقاضای 
دانشگاهیان و در موضوعاتی متناسب گلچین شده 
اس��ت به چاپ رس��یده وهدف آن این اس��ت که 
عالقمندان به فرهنگ اس��المی در دقایقی کوتاه با 
معارف بلند دقیق این کتاب آسمانی آشنا تر شوند.

به طور کلی مباحث ای��ن کتاب به 2 بخش عمده 
1( مباحث چند دقیقه ای و 2( مباحث یک  دقیقه ای   

تقسیم می شود.
در مباحث چند دقیقه ای به موضوعاتی پیرامون: 
صله رحم ،آداب مهمانی خدا ،خانواده ، لباس، 
ق��رآن، خ��واب و رویا، دی��د وبازدی��د، ازدواج 
وانتخاب همس��ر، تواضع،اخالص، رزق و روزی 
، مش��ورت ،دشمن شناسی ،زن ، نماز شب ، بازار 
و موضوعات مختلف دیگری پرداخته شده است.
و در بخ��ش مباح��ث ی��ک دقیق��ه ای نی��ز ب��ه 
موضوعاتی مثل:عبادت ،صبر ،وفای به عهد، شرایط 
دعا، مراحل سیر وسلوک، رسول رحمت، یاد خدا، 
عذاب اخرت، اسراف ،خود کشی، قیامت و مرگ 
،تفال و فال بد، تفریح، جهاد، تربیت ، چش��م زخم 

وغیره پرداخته شده است.
این کتاب از مجموعه انتشارات موسسه فرهنگی 
انتشارات ستاد اقامه نماز بوده ودرمجموعه کتابهای 

نهاد رهبری دانشگاه موجود می باشد.

مولف و گرداورنده:
- حسن یعقوبي  

- صفورا پاکیزه کار 
 تهران : گروه تالیفي 

دکتر خلیلي  1390
این کتاب مجموعه 
اي از کلیه س��واالت 
در  زب��ان   درس 

آزمون هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد  گروه 
پزشکي  از سال 82 تا 1390 مي باشد .

 از مزایاي این مجموعه پاس��خنامه تشریحي  آن 
است  که آن را از نمونه هاي مشابه متمایز مي کند.

پایگاه ایردن تالش می کن��د با گردآوری، تمرکز 
و مدیری��ت اطالعات دندان  پزش��کی، در حد ممکن 
آین��دگان را از ثروت »دندان  پزش��کی جوان امروز« 
ک��ه »پدردندان  پزش��کی فردا« اس��ت بهره مند نماید. 
ع��الوه ب��ر بایگانی غنی، ای��ن پای��گاه در زمینه های 
خدم��ات  و  اطالع رس��انی  تبلیغ��ات،  نرم اف��زاری، 
تح��ت وب ب��ه همایش ه��ا و انجمن ه��ا نیز توانس��ته 
گام ه��ای موفقی بردارد که امید دارد موجب تحولی 
مثبت در این زمینه گ��ردد. ایردن همچنین در جهت 
ایجاد خبرگزاری دندان پزشکی، و ایجاد یک شبکه 
تخصصی آنالین دندان پزشکی نیز اقدامات مقدماتی 
خوبی داش��ته که می تواند الگوی عالقمندان باش��د. 
موفقیت ای��ن ایده ها، به میزان عالقمندی و همکاری 
افراد حقیقی و حقوقی دس��ت اندرکار بس��تگی تام 
دارد. توفیق��ات ای��ن پای��گاه تاکنون کم نب��وده، اما 
ابدن در حد قابلیت ها و تالش آن نیست و علت امر، 
مقاومت هایی اس��ت که در فرهنگ جامعه  پرمشکل 
م��ا، چه در میان حرفه ای ه��ا و چه مدیران، در مقابل 
هر حرکت نو و متفاوتی معمول اس��ت. افتخار اصلی 
ایردن نه میزان اطالعات بس��یار وس��یع و نه همکاران 
فراوان آن، بلکه صداقت، صراحت، خالقیت، تداوم، 
مقاومت درمقابل نامالیمات، عدم چشمداشت مادی 
و پویایی است که ایردن را متفاوت و متمایز می کند. 
دست اندرکاران ایردن، کار را مقطعی و موقت تلقی 
نک��رده و عجله ای برای پیش��برد ام��ر و بهره برداری 
ف��ردی ندارند. گمان بر این اس��ت ک��ه انجام چنین 
کارمهم��ی در درازم��دت، م��ی توان��د با پیش��رفت 
تدریجی، اثرات مثبتی نه تنها بر حرفه دندان پزشکی، 
که بر کل فرهنگ جامعه داش��ته باش��د. درآینده ای 
نزدیک، افراد عالقمند، با تأس��ی به این روش ها و با 
الگوب��رداری از آن، موجبات گس��ترش این تفکر را 

فراهم خواهند کرد. 

معرفي سایت

بانک سواالت ايران IQB  زبان انگليسي 
 مجموعه سواالت كنكور از سال 1382 تا 1390    
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معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

دقايقی با قرآن
بر اساس تفسیر نور- نوشته استاد محسن قرائتی

معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
اظهار داشت: رعایت بهداش��ت محیط بهترین راه 

پیشگیری از بیماری سالک است.
به گ��زارش وب دا، دکتر س��ید علیرضا مروجی 
 گفت: رعایت بهداشت محیط از طریق جمع  آوری
  و دف��ع صحی��ح و بهداش��تی و مس��تمر زبال��ه، 
جم��ع آوری فض��والت حیوان��ی و جلوگیری از 

انباشته شدن آن ها امکان پذیر است.
وی، بهس��ازی محی��ط، دوری از مح��ل زندگی 
پشه خاکی و مناطق آلوده به سالک به ویژه هنگام 
غروب و اوایل ش��ب، محافظت بدن در برابر نیش 
زدن پش��ه، نصب ت��وری فلزی با مناف��ذ ریز به در 
و پنجره ها، اس��تفاده از پماده��ا و مواد دور کننده 
حشرات به هنگام کار و خواب، محافظت از زخم 
سالک و پوش��اندن آن با گاز اس��تریل و مبارزه با 
جوندگان و سگ های ولگرد را از دیگر روشهای 

پیشگیری از بیماری سالک برشمرد.

دکتر مروجی، با اش��اره به اینکه س��الک بیماری 
عفونی پوس��ت اس��ت که ضایع��ه آن حدود یک 
س��ال طول می کشد و سپس بهبود می یابد و جای 
زخ��م بر جای می گذارد، اف��زود: عامل ایجاد این 
بیماری، انگل است. انگل ها در بدن موش زندگی 
می کند، یک نوع پش��ه بس��یار کوچک به نام پشه 
خاکی موش را می گزند و این انگل وارد بدن پشه 
می شود. این پشه کوچک که قدرت پرواز زیادی 
هم ندارد چنانچه ش��خصی را نی��ش بزند، انگل ها  
وارد پوس��ت شخص ش��ده و بیماری سالک را به 

وجود می آورد.
مع��اون بهداش��تی، با بی��ان اینکه س��الک به دو 
صورت خشک و مرطوب دیده می شود، تصریح 
کرد: ابتدا محل گزش پشه خاکی، به صورت یک 
برجستگی کوچک روی پوست است ولی بعداً به 
صورت زخم در آمده که قطر آن به چند سانتیمتر 
هم ممکن است برسد. پس از حدود یک سال این 

ضایعه خوب ش��ده و جای زخم )جای سالک( از 
خود به یادگار می گذارد.

وی، ب��ا اش��اره به س��یزدهم تیرماه هفت��ه جهانی 
بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان یادآور 
ش��د: بیماری های مشترک بین انس��ان و حیوان یا 
زئونوزها طیف گس��ترده ای از بیماری ها را شامل 
می شود و گروهی از آن ها در زمان های نه چندان 
دور موجب وحش��ت جامعه به هم��راه تلفات قابل 
توجه در انس��ان ش��ده اس��ت که نمونه آن بیماری 

طاعون، تب خونریزی دهنده، سل و ... می باشد.
دکتر مروجی اذعان داشت: روز به روز توجهات 
بیش��تری به ام��ر کنترل بیماری های مش��ترک بین 
انس��ان و حیوان توس��ط مسئولین و دس��تگاه های 

ذیربط صورت گرفته است.
وی تاکید ک��رد: کنترل بیماری های مش��ترک 
مس��تلزم همدل��ی و هماهنگی بین بخش��ی و برون 

بخشی و توجه بیشتر مسئولین می باشد.



شرکت 420 دانشجوی دانشگاههای کاشان در طرح ضیافت اندیشه

تاسیس مرکز تحقیقات تولید سلول های 
جنسی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تاسیس مرکز تحقیقات تروما 
در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

مرک��ز تحقیق��ات تولی��د س��لول های جنس��ی 
)گامتوژنزی��س( در دانش��گاه عل��وم پزش��کی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان تاسیس می شود.

ب��ه گ��زارش وب دا، ب��ه اس��تناد رای صادره 
در دویس��ت و بیس��ت و چهارمین جلسه مورخ 
92/02/23 ش��ورای گس��ترش دانش��گاه ه��ای 
علوم پزشکی، با تاس��یس مرکز تحقیقات تولید 
سلول های جنسی )گامتوژنزیس( دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان 

موافقت اصولی به عمل آمد.

به اس��تناد رای صادره در دویس��ت و بیس��ت و 
چهارمین جلس��ه ش��ورای گس��ترش دانشگاه های 
علوم پزش��کی مورخ 92/02/23، با تاسیس مرکز 
تحقیقات تروما دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداش��تی درمانی کاش��ان به مدت 5 سال موافقت 

قطعی به عمل آمد.

420 دانشجوی دانشگاههای شهرستان کاشان در طرح ضیافت اندیشه دانشجویی شرکت داشتند.
به گزارش وب دا، مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان با اعالم این 

مطلب گفت: این طرح همانند سال های گذشته به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا شاه فضل، با اشاره به ثبت نام 250 دانشجوی دختر و 170 دانشجوی پسر 
در این طرح افزود: بیش��ترین دانشجویان شرکت کننده از دانش��گاه علوم پزشکی و مابقی مربوط به دانشگاه 

کاشان و پیام نور بودند.
وی تصریح کرد: در طول مدت برگزاری این طرح، دروس متون اس��المی، اخالق اسالمی، تاریخ تمدن و 

انقالب اسالمی به دانشجویان ارائه شد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به انتخاب 9 استاد به منظور 
تدریس در طرح ضیافت اندیش��ه یادآور شد: معرفت دینی تعلیم و تربیت با رویکرد دانشجو پروری از جمله 

موضوعات مورد بحث و بررسی در این طرح بود.
حجت االس��الم و المس��لمین شاه فضل ادامه داد: کالس ها از روز شنبه مورخ 92/4/22 آغاز و به مدت 15 

روز ادامه داشت.
وی، تالوت نورانی قرآن کریم،  برگزاری نشس��ت پرسش و پاس��خ و نیز پاسخگویی به شبهات دینی را از 

جمله برنامه های فرهنگی این طرح برشمرد.
به گفته مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان، محل برگزاری کالس 

دانشجویان پسر، دانشکده پرستاری مامایی و دانشجویان دختر، دانشکده پزشکی دانشگاه بود.
براساس این گزارش، امتحان پایان دوره طرح ضیافت نیز بعد از شب های قدر برگزار گردید.

 برگزاری شانزدهمین سمینار علمی دانشجویی بهداشت حرفه ایبرگزاری سی و دومین دوره آزمون گواهی نامه تخصص و ارتقاء 

تاسیسات سرمایشی بیمارستان شهید بهشتی کاشان نوسازی شد

تاکید رئیس دانشگاه بر ارائه پیشنهادات موثر بر افزایش بهره وری 
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س��ی و دومین دوره آزمون گواهی نامه تخصص و ارتقاء دس��تیاری، 13 تیرماه همزمان با سایر دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور، ساعت 9 صبح  در دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار  شد.

مدیر تحصیالت تکمیلی دانش��گاه در گفتگو با وب دا و با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: 98 داوطلب در 
این آزمون حضور داشتند.

دکتر علیرضا س��لیمانی گفت: آزمون ارتقاء دس��تیاری در قالب 10 رش��ته ش��امل داخلی، جراحی عمومی، 
کودکان، زنان وزایمان، روانپزشکی، بیهوشی، رادیولوژی، پاتولوژی، نورولوژی و عفونی انجام شد.

وی افزود: آزمون گواهی نامه تخصص نیز ش��امل ش��ش رش��ته داخلی، جراحی عمومی، کودکان، زنان و 
زایمان، روانپزشکی و بیهوشی می باشد.

به گفته وی، امسال اولین دستیاران روانپزشکی و بیهوشی دانشگاه، فارغ التحصیل می شوند.
مدی��ر تحصیالت تکمیلی دانش��گاه تصریح کرد: طراحی س��واالت آزمون ارتقاء و گواهینامه با مش��ارکت 
اعضای هیات علمی دانش��گاه انجام شده و با توجه به فنی و علمی بودن کلیه سواالت، این آزمون از دقیقترین 
امتحاناتی است که در دانشگاه برگزار می شود.وی تاکید کرد: این آزمون با رعایت نکات کاماًل استاندارد و 

حفظ امنیت کامل و با تعیین ویژگی هایی که دانش فرد را مورد ارزیابی قرار دهد طراحی شده است.

شانزدهمین سمینار علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه روز سه شنبه مورخ 1392/4/11 به 
همت دانشکده بهداشت برگزار شد.

مدیر گروه مهندس��ی بهداش��ت حرفه ای در مراس��م افتتاحیه ضمن خیر مقدم به کلیه مدعوین، با اش��اره به 
برگزاری س��االنه این سمینار گفت: این س��مینار ویژه دو گروه از دانشجویان پیوس��ته )ورودی مهر 1388( و 

ناپیوسته )ورودی مهر 1390( است که در قالب  گروه های دانشجویی ارائه می شود.
دکت��ر حمیدرضا صاب��ری با تاکید بر حض��ور کارفرمایان و مدی��ران صنایع شهرس��تان در این گونه 
س��مینارها، اظهار امی��دواری کرد که نتایج تحقیقات انجام ش��ده در حوزه های صنع��ت مربوطه مورد 

استفاده قرار گیرد.
مهندس میترا حنانی دبیر علمی این سمینار ضمن اشاره به اهمیت تحقیقات دانشجویان بهداشت حرفه ای در 
حوزه صنعت گفت: آشنایی دانشجویان با فعالیت ها و طرح های تحقیقاتی و استفاده و به کارگیری نتایج این 

تحقیقات در صنعت از اهداف برگزاری این نوع سمینارها است.
وی افزود: این س��مینار علمی نتیجه 17 طرح تحقیقاتی دانش��جویی در قالب 10 مقاله بصورت سخنرانی و 7 

پوستر ارائه می گردد.

یکصد و بیست و نهمین نشست شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان با حضور استاندار، رئیس 
دانش��گاه و س��ایر اعضا صبح روز شنبه مورخ 

92/4/1 تشکیل شد.
 در این جلس��ه پیرامون مصوب��ات کارگروه 
تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی، گزارش 
ش��ناخت مطالع��ات آمای��ش س��رزمین بخش 
بهداش��ت و درمان استان و گزارش طرح جامع 
خط��ر پذیری و مدیریت بحران اس��تان بحث و 

بررسی به عمل آمد و تصمیماتی اتخاذ شد.

مع��اون پژوهش��ی دانش��گاه از اخ��ذ مجوز 
انتش��ار س��ومین مجله انگلیس��ی زبان با عنوان 
 International Archives of Health

Sciences برای این دانشگاه خبر داد.
ب��ه گزارش وب دا، دکت��ر غالمعلی حمیدی 
گفت: طی نامه ای از س��وی معاونت تحقیقات 
و فناوری وزارت متبوع با درخواس��ت موافقت 
اصولی انتش��ار ای��ن مجله به صاح��ب امتیازی 
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان در یکصد و 
دهمین جلس��ه کمیسیون نشریات علوم پزشکی 

کشور مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

اه��دای اعضای ی��ک بیمار م��رگ مغزی در 
کاشان موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار 
نیازمند به عضو شد.به گزارش وب  دا، سرپرست 
مجتمع بیمارستانی ش��هید بهشتی کاشان با اعالم 
این مطلب گفت: فریبا فرهادی 17 ساله همزمان 
با شب نیمه ش��عبان در اثر مشاهده حادثه انفجار 
مواد محترقه دچار ترس و کما ش��ده و سپس به 

این بیمارستان منتقل می شود.
دکتر خیاط کاش��انی اف��زود: بعد از 10 روز از 
بستری این بیمار و با اعالم مرگ مغزی از سوی 
پزش��کان، خانواده وی رضایت خ��ود را جهت 
اهداء اعضای بدن ایشان به بیماران نیازمند پیوند 

اعالم کردند.
وی تصری��ح کرد: بیم��ار به بیمارس��تان امام 
خمینی تهران جهت اه��داء کبد، دریچه قلب، 

دو کلیه، استخوان و تاندون منتقل شد.

برگزاری نشست شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان

اخذ مجوز انتشار سومین مجله 
انگلیسی زبان در دانشگاه

اهداء اعضاء بدن یک جوان 
کاشانی به شش بیمار نیازمند 

تاسیس��ات سرمایشی مجتمع بیمارس��تانی شهید 
بهشتی کاش��ان با هزینه ای بالغ بر 37 میلیارد ریال 
نوس��ازی ش��د.به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه، 
در این مراسم  از زحمات و تالش مسئولین در این 

زمینه تقدیر و تشکر کرد.

بازسازی و نوسازی 
تاسیسات این بیمارستان

 از محل اعتبارات
 تملک دارایی سرمایه ای 

و سایر منابع در اختیار 
دانشگاه انجام

 شده است.

دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی اظهار داش��ت: با 
توجه به مرکزیت این بیمارستان در ارائه خدمات 
درمانی به ش��هروندان، بازسازی تاسیسات به ویژه 
بهبود سیس��تم سرمایش��ی یک��ی از اولویت های 

دانشگاه علوم پزشکی بود.

معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه نیز در 
این مراسم گفت: بازس��ازی و نوسازی تاسیسات 
این بیمارس��تان از محل اعتب��ارات تملک دارایی 
سرمایه ای و س��ایر منابع در اختیار دانشگاه انجام 

شده است.

دکتر مه��رداد فرزندی پور، لوله گذاری، خرید 
لوازم سیس��تم مصرف��ی و الکتریک��ی، خرید دو 
دس��تگاه چیلر جذبی، احداث س��اختمان فیزیکی 
تاسیسات، راه اندازی دستگاه تقلیل فشار، اجرای 
تاسیسات س��وله سرمایش��ی، خرید شش دستگاه 
برج خنک کننده و همچنین بازس��ازی چیلرهای 
تراکم��ی را از جمله اقدامات انجام ش��ده در این 

راستا عنوان کرد.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه علوم 
پزشکي وخدمات بهداشتی درمانی کاشان گفت: 
بعد از بروز حادثه در تاسیسات بیمارستان در سال 
90، عملیات بازس��ازی و توسعه سیستم سرمایشی 

بیمارستان آغاز شد.
مهندس حمید رضا خامه ای سرپرست دفتر فنی 
دانشگاه، نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت های 

انجام شده را ارائه کرد.
گفتنی اس��ت مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی 
کاشان 23 س��ال قبل برای ارائه خدمات بهداشتی 
درمانی به مردم شهرس��تان های کاش��ان و آران و 

بیدگل و شهرهای اطراف احداث شد.

رئیس دانشگاه بر ارائه پیشنهادات موثر بر افزایش 
بهره وری و ارائ��ه راه حل های کارآمد جهت حل 
مش��کالت فعلی از س��وی کارکنان دانشگاه تاکید 
کرد.به گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی 
در نشست مشترک اعضای کمیسیون تحول اداری 
و ش��ورای پذیرش و بررس��ی پیش��نهادات دانشگاه 
گفت: شورای پیش��نهادات بایستی پیشنهادات ارائه 
شده در این راستا را بدون درنظر گرفتن زمان طرح 
آن، جهت بررس��ی و پیگیری در دس��تور کار قرار 
دهد.وی، همچنین بر جلب مش��ارکت هر چه بیشتر 
تمامی کارکنان در ارائه پیشنهاد در خصوص بهبود 
ارائه خدمات در واحدهای مختلف دانش��گاه تاکید 

کرد.مدیر تحول اداری دانش��گاه، نیز در این جلسه 
گزارشی از ارسال مس��تندات ارزیابی عملکرد سال 
91 و شاخص های بهره وری دانشگاه را ارائه کرد. 
رضا نعناکار، از مس��ئولین کمیته های این کمیسیون 
خواست تا برنامه جامع سال جاری را به عنوان برنامه 
عملیاتی، الگوی کار خ��ود قرار دهند.این گزارش 
حاکیست، سپس برخی از اعضای حاضر در جلسه، 
پیشنهادات و راهکارهای خود برای افزایش انگیزه 
و جل��ب مش��ارکت کارکن��ان در خص��وص ارائه 
پیش��نهاد را بیان کردند. همچنین در این جلسه مقرر 
ش��د برنامه استراتژیک دانش��گاه که در سال 80 تهیه 

شده، مورد بازنگری قرار گیرد.


