
افتخاری دیگر برای دانشگاه :

دانشجویان دانشگاه موفق به کسب مقام در پنجمین جشنواره فرهنگی کشورشدند

بازدید مدیر کل دفتر سالمت روان وزارت از طرح سالمت روان مادران باردار  571 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کاشان پذیرفته شدند

پیشرفت های پزشکی 
در سال های پس از انقالب 

بسیار چشمگیر است 

دانش�جویان دانش�گاه 
به جش�نواره ملی قرآنی 

دانش�جویان راه یافتند

اعتباربخشی 
چهار بیمارستان منطقه کاشان

 انجام شد

اجرای مرحله اول
آزمون تست تشخیصی 

سریع اچ آی وی در کاشان 

رئیس دانش�گاه از مراحل 
ثبت نام دانش�جویان 

جدید الورود بازدی�د کرد

تخصصی سونوگرافی  کلینیک 
وی�ژه زن�ان در بیمارس�تان 

شهید بهشتی راه اندازی شد

آیین گرامیداشت روز 
پزشک در آران و بیدگل

 برگزار شد
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مدیر کل دفتر سللامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح 
ارتقای سللامت روان مادران باردار در دانشللگاه علوم پزشکی کاشللان بازدید کرد.به گزارش وب دا، دکتر 

عباسعلی ناصحی در این بازدید، اجرای این طرح را مطلوب دانست و ابراز رضایتمندی کرد.
معاون بهداشللتی دانشللگاه علوم پزشکی کاشللان نیز در این بازدید، گزارشللی از روند اجرای طرح ارتقای 

سامت روان مادران باردار را ارائه کرد.
دکتر سللید علیرضا مروجی، پیشللگیری و تشخیص به موقع  افسردگی و سللایر اختاالت دوران بارداری و 

ارتقاء سطح سامت روان مادران باردار را هدف از اجرای این طرح عنوان کرد.
وی، با اشاره به اجرای این طرح در چهار مرکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان گفت: مادران باردار از 6 

تا 10 هفته بارداری تا شش ماه پس از زایمان از خدمات سامت روان طرح بهره مند می شوند.
دکتر مروجی، خدمات سللامت روان در این برنامه را شللامل آموزش مدیریت اسللترس و سامت روان دوران 
بارداری از طریق برگزاری کارگاه و بسته های آموزشی و مشاوره های روانشناختی و  ویزیت روانپزشکی برشمرد. 
این گزارش حاکیست، دکتر ملک افضلی رئیس پژوهشکده سامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر 

نورباال متخصص روانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این بازدید حضور داشت.
گفتنی اسللت طللرح پایلوت ارتقاء سللامت روان مادران باردار با همکاری مشللترک دفتر سللامت روانی 
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات مادر و نوزاد و جنین دانشگاه 

علوم پزشکی تهران به مدت دو سال در کاشان اجرا می شود.

محمللود  دکتللر 
کسللب  از  سللامی 
دانشجویان  موفقیت 
دانشللگاه در احللراز 
مقللام هللای برتر در 
پنجمین المپیاد علمی 
دانشگاه  دانشجویان 
پزشللکی  علوم  های 

کشور خبر داد.
آموزشللی  معاون 
علللوم  دانشللگاه 

پزشللکی کاشللان در گفتگللو بللا وب دا، گفت: 
کسللب رتبلله دوم تیمی در حیطلله نورآورانه )هنر 
در آموزش پزشللکی(، رتبه چهارم تیمی در حیطه 
مدیریت و رتبه سللوم انفرادی در حیطه اسللتدالل 
بالینی از افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه در این 

المپیاد می باشد.
وی، ضمن تبریک ایللن موفقیت اظهار امیدواری 
کرد در سال های آتی شاهد موفقیت های بیشتر در 

دانشگاه باشیم.
بر پایلله این گللزارش، تیم هللای تبریز، کاشللان 
و کرمللان بلله ترتیب مقام هللای اول تا سللوم را در 
حیطلله هنر در آموزش پزشللکی کسللب کردند.در 
حیطه اسللتدالل بالینی و در بخش گروهی، دانشگاه 

مدیران  و  کارمندان 
نمونلله دانشللگاه طللی 
مراسمی روز چهارشنبه 
مورخ 92/6/6 تقدیر و 

تجلیل شدند.
 به گزارش وب دا، 
دانشللگاه  رئیللس 
و  پزشللکی  علللوم 
خدمللات بهداشللتی 
در  کاشللان  درمانی 
ضمن  مراسللم،  این 

تبریک فرا رسللیدن روز کارمند و سپاسللگزاری از 
تللاش های این بزرگللواران، از شللهیدان دولت به 
خصوص شللهیدان رجایی و باهنر یاد کرد و گفت: 
اخاص و ساده زیستی دو ویژگی بارز این دو شهید 
بزرگوار اسللت که یاد آنان را برای همیشه ماندگار 

کرده است.
دکتر محمد حسین اعرابی، شهیدان رجایی و باهنر 
را افرادی شایسته در عرصه خدمت به مردم خواند و 
بر الگو قرار دادن سللیره عملی و رفتاری و مشی این 
شهدای واالمقام در مسیر خدمت صادقانه و خالصانه 

به کشور از سوی همگان تاکید کرد.
رئیس دانشللگاه ، کارمندان را خدمتگزاران مردم 
دانسللت که در مسللیر پیشللرفت و اعتای جامعه و 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از پذیرش 571 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، 
کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دستیاری در سال تحصیلی جدید خبر داد.

دکتر محمود سللامی به مناسللبت سللال تحصیلی جدید در گفتگو با وب دا با اشللاره به اینکلله بیش از 70 
درصد این پذیرفته شللدگان زن هستند، اظهار داشللت: 72 درصد پذیرفته شدگان امسال غیربومی و بقیه بومی 
منطقه کاشللان )کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود( هسللتند.وی تصریح کرد: امسال 317 دانشجو در دوره 
کارشناسللی، 129 نفر در دوره تحصیات تکمیلی )کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دستیاری( و 100 نفر 
در دوره پزشکی و دندان پزشکی عمومی پذیرفته شده اند.وی با اشاره به 53 رشته تحصیلی در دانشگاه تصریح 

کرد: بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه سال تحصیلی جدید از تاریخ 92/6/30 شروع می شود.
دکتر سللامی یادآور شد: جذب دانشجو امسال در رشللته های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، روانشناسی 

بالینی و فیزیک پزشکی ودکتری عمومی دندانپزشکی برای اولین بار صورت گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جذب دانشجو در شعبه بین الملل دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: 
امسللال دانشجو در دو رشته پزشکی و پرستاری در این شعبه پذیرفته خواهد شد.وی، رشد علمی در دانشگاه ها 
و اثر گذاری آن در جامعه و عرصه های بین المللی را از رخدادهای مهم بعد از انقاب اسللامی عنوان کرد و 
فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به کلیه دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید و خانواده هایشان تبریک 
گفت.گفتنی اسللت جشللن آغاز سللال تحصیلی 92 – 93 هفته اول مهرماه و با حضور رئیس دانشگاه، اعضای 

هیات رئیسه دانشگاه، اعضای هیات علمی، دانشجویان جدیدالورود و خانواده های آنان برگزار می شود.

اصفهللان، شللیراز و 
تبریز بلله ترتیب اول 

تا سوم شدند.
همچنین دانشللگاه 
کرمان، شهید بهشتی 
و اصفهللان در حیطه 
در  علمللی  تفکللر 
 علوم پایلله به ترتیب 
رتبه های اول تا سوم 
را به خود اختصاص 

دادند.
 در حیطه مدیریت نظام سللامت نیز دانشگاه های 
شللهید بهشللتی، تبریز و تهران به ترتیب اول تا سوم 

شدند.
دانشللگاه علوم پزشللکی زنجان نیز بلله عنوان تیم 
اخاق این المپیاد انتخاب شللد و در بخش انفرادی 
نیللز در هر حیطه به 9 نفر از برترین ها در سلله حیطه 

نخست جوایزی اهدا شد.
در آیین پایانی این المپیاد که در دانشللگاه علوم 
پزشللکی کرمان برگزار گردید، پرچم این المپیاد 
به دانشللگاه علوم پزشللکی و خدمات بهداشللتی 
درمانی مشللهد به عنوان ششللمین میزبللان المپیاد 
علمی دانشللجویان دانشللگاه های علوم پزشللکی 

کشور اهدا شد.

کارمندان و مدیران نمونه دانشگاه تجلیل شدند کسب مقامهای برتر توسط دانشجویان دانشگاه درالمپیاد علمی علوم پزشکی کشور 

نظام اسامی و جلب 
و  خداوند  رضایللت 
نقش  ایفللای   مللردم 

می کنند.
رئیللس دانشللگاه، 
را  الهللی  تقللوای 
مهللم تریللن معیار و 
بارز و  خصوصیللات 
کارمند  یللک  مهللم 
نمونه دانست و تاکید 
صورتی که  در  کرد: 
تقوای الهی سرلوحه همه امور قرار داشته باشد آثار 

و برکات زیادی نیز به همراه خواهد داشت.
 وی افزود: کارمنللدان باید در تمامی امور خدا را 
محور قرار دهند و با انگیزه الهی و همت مضاعف در 
 راستای خدمت به مردم، رفع مشکات، نارسایی ها

 و توسعه همه جانبه کشور تاش کنند.
دکتللر اعرابی، در ادامه از اعمللال تحریم ها برای 
در تنگنا قراردادن جمهوری اسامی توسط استکبار 
جهانی نام بللرد و تصریح کرد: تمامللی توطئه های 
دشللمن بر علیه جمهللوری اسللامی از جمله اعمال 
تحریم های اقتصادی برای کم رنگ نمودن گفتمان 

انقاب اسامی است.
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با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال:

در  رادیولوژی دیجیتال مستقیم  دس�تگاه 

بیمارستان نقوی کاشان راه اندازی شد
دسللتگاه رادیولوژی دیجیتال مستقیم )DDR( با 
اعتبللاری بالغ بر چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات 
دانشللگاه علوم پزشکی کاشللان در بیمارستان نقوی 

این شهرستان راه اندازی شد.
بلله گزارش وب دا، سرپرسللت بیمارسللتان نقوی 
کاشللان در حاشللیه مراسللم راه انللدازی دسللتگاه 
رادیولللوژی دیجیتال گفت: با بهره بللرداری از این 
دستگاه که جایگزین دسللتگاه رادیولوژی آنالوگ 
می شود، سللرعت خدمات رادیولوژی به مراجعین، 

به ویژه بیماران اورژانس افزایش می یابد.
دکتر محمد حاجللی جعفری، آرشللیو تصاویر و 
اسللتفاده از آنها بللرای کارهللای تحقیقاتی، حذف 
فیلللم و مواد شللیمیایی برای سللاخت فیلم، کاهش 
هزینه، افزایش نسللبی سرعت بازسللازی و مشاهده 
 تصویر، کاهش پرتوگیللری بیمار به میزان 40 – 60 
درصد، کاهللش آلودگی محیط زیسللت، اشللغال 
حجللم و فضللای فیزیکللی کمتر، صرفلله جویی در 
وقت و افزایش بازدهی بخش رادیولوژی و افزایش 
طول عمر دسللتگاه هللا را از جمله مزایای سیسللتم 

رادیوگرافی دیجیتال بر آنالوگ نام برد.
وی افزود: با استفاده از رادیولوژی دیجیتال امکان 
اینکلله بتوان وضع یک بیمار را از شللهری به شللهر 
دیگر یا حتی خارج کشللور برای یک پزشک دیگر 
تشللریح کرد وجود دارد و می توان با استفاده از آن 
با نمایش عکس رادیولوژی بیمار با پزشک دیگری 

در شهر یا کشور دیگر مشاوره کرد.
وی در بخش دیگری از سللخنان خود، خواسللتار 
مشارکت بیشللتر خیّرین سامت منطقه کاشان جهت 

خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی شد.
دکتللر حاجی جعفری، با اشللاره بلله تعامل خوب 
خیّریللن شهرسللتان در گسللترش فضللای فیزیکی 
بهداشللتی درمانی گفت: خرید تجهیزات پزشللکی 
یکی از اولویت های امروز مراکز بهداشللتی درمانی 
کاشللان و آران و بیدگل است که نیازمند مشارکت 

گسترده خیّرین و مردم می باشد.
وی تصریللح کللرد: افزایللش قیمللت وسللایل و 
تجهیزات پزشللکي، دارو و پوشللش ناکافي بیمه ها 
موجب گردیده تا بسللیاري از بیماران توان پرداخت 
هزینه هاي درمان خود را بدون حمایت و کمکهاي 
خیّرین نداشللته باشللند، از طرفي توسللعه، تجهیز و 
ارتقاء خدمات بهداشللتي درماني ارائه شده نیازمند 

مشارکت فعال خیّرین شهرستان مي باشد.

ادامه در صفحه2
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رئیس دانشگاه از مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بازدید کردمعرفي پیشکسوتان عرصه سالمت

آیین گرامیداشت روز پزشک در آران و بیدگل برگزار شد

سیستم پکس در بیمارستان 
شهید بهشتی کاشان راه اندازی شد

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان به مناسبت روز داروساز

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان به مناسبت روز کارمند

پیام تبریک
 رئیس دانشگاه به مناسبت روز بهورز

نام ونام خانوادگي:  
اکبللری  آقللا   علللی 

حسنارودی
تاريخ تولد: 1332

تاريخ بازنشستگي: 
1384

آخرين سمت شغلي:  
الکتریکی تاسیسات و 

مسئول پایگاه بسیج دانشگاه
آخرين مدرك تحصيلي: ابتدایی

سوابق اجرايي:
- کارمند تاسیسات دانشگاه در کل سنوات خدمت

- حدود 13 سللال مسئول عملیات پایگاه های حمزه 
سیدالشهداء دانشگاه  و مسجد صفاری 

- مدت 12 سللال فرمانده پایگاه حمزه سیدالشهداء 
دانشگاه و نظارت کامل به پایگاه حضرت زینب )س( 
خاط�ره: اینجانب درمدتی که در جبهه های حق علیه 
باطل بودم خاطرات زیادی دارم ولی یکی از آنها این بود 
که یللک روز در نمازخانه نماز مللی خواندیم که در آن 
فضللای باز یک عقرب بزرگ از لبللاس روحانی درحین 
خوانللدن نماز باال رفت و تمام بچه ها از ترس نمازشللان 
را بریدنللد ولی روحانی به نماز خود ادامه داد وهنگامیکه 

نماز تمام شد ، لباسش را تکان داد و عقرب فرار کرد.

نام ونام خانوادگی:
دکتللر محمللد کیواني 

شغل مورد تصدی:
 دندانپزشک 

تاريخ تولد: 1348
سال استخدام:1371 
عنوان ايثارگري: 
جانبللاز 15 درصللد- 

رزمنده
مدرك تحصيلي: دکترای دندانپزشکي  

مدت خدمت درجبهه: یک سال
  سوابق كاري: 

- اسللتخدام دانشگاه علوم پزشللکي اصفهان در پست 
فوق دیپلم پرستاري در سال 1371

- پرستار بیمارستان فارابي از سال 1371 الی 1376 
- دندانپزشللک مرکز بهداشت شماره 1 دانشگاه علوم 

پزشکي اصفهان از سال 1376
- دندانپزشک در درمانگاه گابچي و کتابچي از سال 

1384تاکنون
 خاط�رات: قبللل از عملیللات والفجللر10 یکي از 
دوسللتانم به نام آقاي عباس جامعي خوابي دیدند ولی 
اظهار داشللت که آن را بعد از عملیات اعام می کنم . 
من در آن عملیات مجروح شللدم و ایشان نیز شیمیایي 
شللدند. بعد از درمان از ایشللان سللوال کردم، گفت: 
خواب دیدم از دسللته ما دو نفر شللهید مي شوند و دو 

نفر مجروح مي شوند که دقیقاً همین اتفاق افتاد.
روز بعللد فرمانده عملیللات اعام کردنللد یک نفر 
جهللت زدن تانک هللاي عراقي داوطلب شللود. یکي 
از رزمنللدگان به نام عبدا... مقدم کلله فقط دو روز از 
سربازیش مانده بود داوطلب شدند که با همراهی یکي 
دیگر از آرپي جي زن ها بنام آقاي گلسللرخي به باالي 
تپه اي مشللرف به  نیروهای عراقي  رفتند. ایشان با یک 
شلیک تانک ها را زد و زمان شلیک دوم توسط گلوله 
تانک مورد حمله قرار گرفتند و به شللهادت رسیدند، 
بطللوري که فقط یکللي از پاهاي ایشللان باقللي ماند. 
رزمنده اي که همراه ایشللان بود شروع به زدن  تانکها 

کرد و بقیه تانک ها مجبور به عقب نشیني شدند. 

معرفي ایثارگران دانشگاه

آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز در آران 
و بیدگل به همت سللازمان نظام پزشللکی و شللبکه 

بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.
به گللزارش وب دا، نماینده مردم شهرسللتان های 
کاشللان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسامی 
در این آیین، فرارسللیدن هفته دولللت همراه با یاد و 

خاطره شهیدان رجایی و باهنر را تبریک گفت.
عباسللعلی منصوری، ضمن تبریک روز پزشک و 
روز داروساز به جامعه پزشکی، ارتقاء دانشگاه علوم 
پزشکی کاشللان به تیپ یک را افتخار بزرگی برای 

این دانشگاه دانست.
وی در پایللان اظهللار امیللدواری کللرد: بلله یاری 
خداوند متعال و پیگیری های مسئولین در جهت رفع 

مشکات پیش رو گام برداریم.
دکتر روح اله سلللگی فرماندار شهرسللتان آران و 
بیدگل نیز در این آیین روز پزشللک را به پزشکان و 
خانواده آنان تبریک گفت و از تاش های مسللئولین 
شللبکه بهداشللت و درمان آران و بیدگل در راستای 

افزایش سطح سامت این شهرستان قدردانی نمود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در این آیین 
ضمن تبریک روز پزشک و داروساز، از ابوعلی سینا 
و زکریای رازی به عنوان مفاخر ایران زمین یاد کرد.

دکتللر محمد حسللین اعرابی اظهار داشللت: ایران 
اسللامی دارای پیشللینه ای غنللی در هملله بخش ها 
از جمللله بخش پزشللکی  بللا داشللتن مفاخری چون 

ابوعلیِ سینا و زکریای رازی است.
دکتر علی یوسللفیان رئیس سللازمان نظام پزشکی 
شهرسللتان آران و بیدگل نیز در این آیین، پزشللکان 
عمومللی را محللور نظام سللامت و خللط اول ارائه 
خدمات بر شللمرد و اظهار داشللت: در صورتی که 
بخواهیم نظام سللامت قوی و کارآمد داشللته باشیم 
چاره ای جز تقویت جایگاه پزشکان عمومی نداریم.

سرپرسللت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران 
و بیللدگل نیز در این گردهمایللی ضمن خیرمقدم و 
تشللکر از حضور میهمانان اظهار امیللدواری کرد: با 

همکاری و تعامل مسئولین شهرستان و دانشگاه بتوان 
در راستای ارتقای سامت شهرستان گام های مؤثرتر 

و بلندتری را برداریم.
دکتر سللید محمد حسللین مکی در ادامه سللخنان 
خود، گزارشللی از فعالیت های بهداشتی درمانی در 

این شهرستان را ارائه کرد.
شایان ذکر است در این مراسم از پزشکان منتخب 
شللبکه بهداشللت و درمان و سللازمان نظام پزشکی 
شهرستان آران و بیدگل با اهدای لوح تقدیر و هدیه 

تجلیل به عمل آمد.

مجتمع بیمارسللتانی شللهید بهشللتی کاشللان به 
سیسللتم پکس )سیسللتم الکترونیکللی بایگانی و 

تبادل تصاویر پزشکی( مجهز شد.
سرپرست مجتمع بیمارستانی بهشتی گفت: این 
سیسللتم با هزینه ای بالغ بللر پانصد میلیون ریال از 

محل اعتبارات دانشگاه خریداری و نصب شد.
دکتر خیاط کاشانی افزود: سیستم پکس امکان 
دسترسللی آناین داده هللای تصویر بللرداری با 
کیفیت باال را در سطح بیمارستان فراهم می کند.

وی، با اشاره به نصب این سیستم در واحدهای 
تصویر برداری و رادیولوژیک بیمارستان از قبیل 
MRI ،گرافیهای رادیولوژیک، سللی تی اسکن

و آنژیوگرافللی تصریللح کرد: آرشللیو و ذخیره 
سللازی اطاعات تصویللر برداری، انتقال سللریع 
داده ها، دسترسللی سریع و آناین به اطاعات از 
طریق اینترنت و کاهش هزینه های رادیولوژی از 

مزایای راه اندازی سیستم پکس می باشد.
 دکتر خیاط کاشانی، به وارداتی بودن کلیشه های 
رادیولللوژی و مواد مصرفی ایللن بخش و هزینه 
هللای بللاالی تامین آن اشللاره و تاکید کللرد:  با 
نصللب این سیسللتم نیاز بلله انتقللال داده بر روی 
فیلمهللای رادیولوژیک حذف می شللود.وی در 
پایللان یادآور شللد: بلله زودی امکان دسترسللی 
اینترنتللی جهت اعضاء هیات علمی و متخصصین 

بیمارستان فراهم می شود.

دکتر اعرابی در پیامی فرارسللیدن روز داروساز را 
به تمامی همکاران داروساز تبریک گفت.به گزارش 

وب دا، متن پیام رئیس دانشگاه به شرح ذیل است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

نام محمد بن زکریای رازی و زاد روز این حکیم 
الهی در پنجم شهریور ماه هرساله خاطره سپاس از 

عزیزان داروساز را در اذهان متبادر می سازد.
این خود بهانه ای اسللت تا هّمت واالی این قشر 
دیگربار ستوده شود. فراموش نمی کنیم در شرایط 
کنونی این عزیزان با عزم مثال زدنی در خودکفایی 
تولیدات دارویی باعث اعتبار این حوزه در سللطح 
جامعه شده اند.انتظار می رود که داروسازان عزیز 
در سللایه فعالیت حرفه ای خود با آگاهی رسانیدن 
به مردم عزیز، خطر مصرف خودسللرانه و بی رویه 
دارو را متذکر شللده و شللرایط ایللده آل تولید و 

مصرف دارو را در جامعه رقم بزنند.
اینجانب روز بزرگداشللت مقام داروسللاز را به 
جامعه داروسللازان کشللور و به خصوص اسللاتید 
داروسللازی و داروسازان در دانشگاه تبریک گفته 
و آرزوی سللامتی، افزایش طللول عمر با عّزت و 

سامتی و توفیقات علمی دارم.  

دکتر اعرابللی در پیامی فرارسللیدن روز کارمند 
سللومین روز هفتلله دولت را به کارکنان دانشللگاه 
تبریللک گفت.به گزارش وب دا،متللن پیام رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شرح ذیل است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

امام خمینی )ره(:»اگر یک حکومتی، ارزش هایش 
ارزش هللای انسللانی، اخاقی و اسللامی باشللد )و( 
بخواهللد خدمت بلله نوع خودش بکنللد و خودش را 
خدمت گللزار بداند، قهراً ملت با اوسللت و قهراً یک 
قدرت خارجی نمی تواند او را تحت تاثیر قرار بدهد«.

و  دولللت  هفتلله  ایللام  در  شللهریورماه   4 روز 
گرامیداشت خاطره بزرگوارانی چون شهیدرجایی 
و شللهیدباهنر به نام »روز کارمند« نامگذاری شللده 
اسللت. بدون تردید تاش این قشر شریف در همه 

نهادها زمینه ساز رشد و تعالی آن سازمان است.
در کارنامه دولت هایی که پس از پیروزی انقاب 
اسللامی عهده دار وظایللف مهم اجرایللی در نظام 
جمهوری اسللامی بوده اند، یادگارهای ارزشمندی 
از تاش ها و فداکاری ها ثبت شللده است که وظیفه 

ما قدردانی از این نیروهای مخلص است.
اینجانللب ضمللن تبریللک ایللن روز بلله تمامی 
کارکنان عزیز دانشللگاه، ضمن آرزوی سامت و 
سعادت برای ایشان، بر تاش مسئوالن دانشگاه در 
قدردانی از زحمات کارمندان و حفظ حقوق ایشان 
تأکید می نمایم و برای همه آنان از درگاه حضرت 

احدیت آرزوی سامتی و توفیق خواستارم.

رئیس دانشللگاه در پیامی به مناسبت فرارسیدن 12 
شللهریور روز بهورز، این روز را بلله تمامی بهورزان 
پرتاش مجموعه دانشگاهی تبریک گفت.به گزارش 

وب دا، متن پیام دکتر اعرابی به شرح ذیل است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

بهللورزی یکللی از راه هللای تقرب بلله حضرت 
ربوبللی، وظیفه ای الهی- انسللانی  و نیل به تعالی و 
تکامل است. در دسللتورات دین مبین اسام آمده 
اسللت کسللانی که عمل صالللح خود را آشللکار 
نمیسازند، خداوند آن عمل را با درخشش بیشتری 

به همگان نشان خواهد داد.
تامین، حفظ و ارتقاء سامت در جامعه بدون شک 
 از اقداماتی است که در سایه تاش و پیگیری های
 مسللتمر و شبانه روزی کارکنان حوزه سامت و به 
ویژه بهورزان عزیز حاصل می شود. بهورزان شاید 
 تنها سفیران جمهوری اسللامی در دورافتاده ترین

 نقاط کشللور باشللند که بلله وظیفه سللنگین تامین 
سللامتی آحاد جامعه در سللخت ترین شرایط در 
نقاط محروم و صعب العبور کشور مشغول هستند.

بی شللک بخشللی از موفّقیت های بللزرگ نظام 
سللامت که تأثیللری بنیادین در ارتقای سللامت 
جامعه داشته اسللت مرهون تاش های دلسوزانه و 
مسئوالنه بهورزان اسللت.اینجانب روز بهورز را بر 
ایثارگران و پیشللگامان عرصه سللامت و بهداشت 
تبریللک عرض می نمایللم و امیدوارم بللا اتکال به 
حضرت سللبحان ضمن ارتباط گسللترده با اقشللار 
مختلف مردم، شللاخص های بهداشتی را با رعایت 
کیفیت کار ارتقاء بخشید و در انجام وظایف خطیر 

و گسترده بیش از پیش کوشا و پویا باشید.
                      

کارمندان و مدیران نمونه دانشگاه 
تجلیل شدند

برگزاری دوره آموزشی سیستم 
مدیریت امنیت اطالعات در دانشگاه

363 لیت�ر ش�ربت رنگی غی�ر مجاز در 
شهرستان کاشان توقیف شد

دوره آموزشی سیسللتم مدیریت امنیت اطاعات 
)ISMS( برای اولین بار و با حضور مدرس شللبکه 

علمی غرب آسیا در دانشگاه برگزار شد.
به گللزارش وب دا، در این دوره اسللتانداردهای 
بیللن المللللی امنیللت اطاعللات به خصللوص ایزو 
اسللناد  تدویللن  نحللوه   ،27002 ایللزو  و   27001
اطاعللات،  امنیللت  مدیریللت  سللامانه  راهبللردی 
نحوه شناسللایی ریسللکهای دارایی هللای اطاعاتی 
اطاعللات،  امنیللت  مشللی  خللط  افللزاری،  نللرم 
 سللاختار امنیللت اطاعللات، مدیریللت دارایی های

 اطاعاتللی، امنیت منابع انسللانی، امنیللت فیزیکی و 
پیرامونللی، مدیریللت ارتباطات و عملیللات، کنترل 
دسترسللی های فیزیکی و الجیکی، اکتساب، توسعه 
و نگهداری سیسللتم های اطاعاتی، مدیریت حادثه 
امنیت اطاعاتی، انطباق های قانونی امنیت اطاعات 
و اسللتراتژی برخورد با ریسک به فراگیران آموزش 

داده شد.
براسللاس این گزارش، این دوره در راسللتای سند 
راهبردی امنیت اطاعات دانشللگاه با هدف آشنایی 
کارشناسللان IT واحد های تابعه دانشللگاه، طی دو 
روز در مرکللز آمار و فن آوری اطاعات دانشللگاه 

اجرا شد.
 Information سیستم مدیریت امنیت اطاعات یا
سیسللتمی   Security Management System
برای پیاده سللازی کنترل های امنیتی می باشللد که با 
برقراری زیرساخت های مورد نیاز ایمنی اطاعات را 
تضمین نموده  و اسللتانداردهایی را برای ایمن سازی 
فضای تبادل اطاعات در سازمان ها ارائه می دهد. این 
استانداردها شامل مجموعه ای از دستورالعمل هاست 
تا فضای تبادل اطاعات یک سازمان را با اجرای یک 

طرح مخصوص به آن سازمان ایمن نماید.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز در ابتدای 
این آیین ضمن تبریک و گرامیداشللت هفته دولت و 
روز کارمند، گفت: کار و تاش کارمندان زمینه سللاز 

تکریم ارباب رجوع می باشد.
دکتر مهرداد فرزندی پور، علت نامگذاری این هفته 
را تجلیل از تاش های انسان هایی شایسته عنوان کرد 
که در راستای جلب رضایت خداوند متعال و مردم از 

هیچ تاشی دریغ نمی کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، روز کارمند 
را فرصتللی برای تبییللن جایگاه کارمنللدان و خدمت 
رسللانی به مردم عنوان و تصریللح کرد: اگر کارمندان 
بلله وظایف خود به درسللتی  عمللل کنند بسللیاری از 

مشکات مردم حل خواهد شد.
وی، بللا اشللاره بلله فرمایللش امیرمومنللان علی )ع( 
»مسللئولیت امانت الهی بلله گردن هر فرد می باشللد« 
اذعان داشت: همه بایستی حضرت علی )ع( را الگوی 

کاری خود قرار دهیم.
معاون توسللعه مدیریت و منابع دانشللگاه، کاردانی، 
مسللئولیت پذیری، سعه صدر، تسللریع در انجام امور، 
خوشللرویی و گشللاده رویی، عدل و انصاف، اطاعت 
و پیللروی از مافوق، همفکری و مشللورت، برادری و 
صمیمیت و نظارت را از ویژگی ها و صفات مدیران و 

کارمندان موفق و نمونه عنوان کرد.
دکتر مهللرداد فرزندی پللور، در ادامه به اشللاره به 
برخی از وظایف دولت در قبال کارمندان یادآورشد: 
احسللاس رضایللت زمانللی حاصللل خواهد شللد که 
نیازهللای مادی و اقتصادی، روحی و روانی کارمندان 

برآورده شود.
گفتنی اسللت در پایان این آییللن از کارمندان نمونه 
دانشللگاه در سال جاری و سال گذشللته با اهداء لوح 

تقدیر و هدیه تجلیل و تقدیر شد.

معاون بهداشتی دانشگاه از جمع آوری و توقیف 363 
لیتر شللربت رنگی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر مروجی، با اشللاره به استفاده از 
رنگهای غیر مجاز در تهیه شربتهای رنگی مانند گاب 
و عرقیات خوراکی اظهار داشللت: اسللتفاده و مصرف 
 رنگهای غیرخوراکی احتمال بروز سرطان، بیماری های
 کبللدی و کلیوی در مصرف کننللدگان را افزایش می 
دهللد و همچنین اثر آن بر روی افراد آسللیب پذیر مثل 

کودکان، زنان باردار و سالمندان بیشتر می باشد.
وی گفللت: در تهیلله شللربتهای رنگی ماننللد گاب و 
عرقیات از رنگهای غیر مجاز که برای رنگ کردن قالی و 
لباس به کار می روند به علت ارزان بودن استفاده می شود.

دکتر مروجی افزود: اسللتفاده از رنگ های خوراکی 
فقللط در صنایللع تولیللدی مللواد غذایللی و تحت نظر 
کارشناسان صنایع غذایی و مسولین فنی باید مصرف شود 
 و استفاده جهت مصارف خانگی و مشاغل کارگاه های

 تولیدی کوچک و سنتی غیر مجاز می باشد.  
وی تصریح کرد: متاسللفانه در سللال های اخیر در 
سللطح عرضه با تهیه و توزیع شربت های رنگی دست 
سللاز توسللط کارگاه های گابگیری سنتی در سطح 
شهرستان مواجه شللده ایم بنابراین با همکاری نیروی 
انتظامی طبق دسللتور دادسللتانی تعداد قابل توجهی از 
شربت های رنگی توسط کارشناسان بهداشت محیط 

این دانشگاه ضبط و توقیف شد.
وی در پایان به تمامی شهروندان و مسافران توصیه کرد: 
به منظور حفظ سللامت خود و افللراد خانواده از خرید و 
مصرف هرگونه شربت های رنگی غیر مجاز )بدون پروانه 
و بدون مجوز( خودداری کرده و در صورت مشللاهده با 
شماره 1490سامانه پاسخگویی تلفنی به شکایات بهداشت 
محیط و یا شللماره تلفن 5420022-0361 واحد بهداشت 

محیط مرکز بهداشت تماس حاصل نمایند.

ادامه از صفحه1

همزمللان بللا دومین روز ثبللت نام از دانشللجویان 
جدیدالللورود، ریاسللت دانشللگاه بللا حضللور در 
دانشللکده پزشللکی از چگونگی و مراحللل ثبت نام 
این دانشللجویان در حوزه معاونت های دانشللجویی 

فرهنگی و آموزشی بازدید به عمل آوردند.
به گللزارش وب دا، دکتر اعرابی در این بازدید از 
 قسمت سامت سنجی دانشجویان، مشاوره خانواده ها
 و محللل تکمیل و دریافت فرم های اداره رفاه، امور 

امسال با تمهیدات
 انجام شده توسط کمیته 

ثبت نام، بسیاری از 
مراحل ثبت نام 

به صورت اینترنتی 
انجام شد.

فرهنگی، اداره تربیللت بدنی، کمیته انضباطی و ثبت 
نللام خوابللگاه ها کلله در طبقه های همکللف و اول 

دانشکده پزشکی قرار داشتند بازدید نمود.
دکتر مازوچی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه 
نیز در این بازدید توضیحاتی در مورد روند ثبت نام و 
اقدامات انجام شده جهت رفاه و آسایش دانشجویان 
و همراهللان آنها و تمهیدات صورت گرفته به منظور 
تسللریع در فرایند ثبت نام به ریاسللت دانشگاه ارائه 

دادند.دکتللر مروجی معاون بهداشللتی دانشللگاه نیز 
در این بازدید در خصوص تشللکیل پرونده سامت 

توضیحاتی را عنوان کرد.
این گزارش حاکیست، ثبت نام دانشجویان جدید 
به صورت اینترنتی و حضللوری انجام می پذیرد. در 
ثبت نام امسللال با تمهیدات انجام شده توسط کمیته 
ثبت نللام، بسللیاری از مراحللل ثبت نام بلله صورت 
اینترنتللی انجام گردیده که سللبب کاهللش هزینه ها 
و تسللریع در فراینللد ثبت نام شللده اسللت. همچنین 
ستاد اسللتقبال از دانشللجویان ورودی جدید توسط 
تشللکلهای مختلف دانشجویی تشکیل گردیده و این 
تشللکل ها در هدایت و ارائه مشللاوره به دانشجویان 

ورودی جدید نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند.
گفتنی است از صبح دیروز شنبه مورخ 30 شهریور 
ماه ثبللت نام از دانشللجویان جدیدالورود دانشللگاه 
در معاونت های آموزشللی و دانشللجویی فرهنگی و 

همچنین دانشکده ها آغاز شده است.
 شایان ذکر است به هر دانشجو در بدو ورود بسته های
 فرهنگی، راهنمای دانشگاه، نقشه شهرستان، پمفلت 
اداره های مشاوره و رفاه دانشجویی دانشجویان و ... 

اهدا و برای آنان پرونده سامت تشکیل می شود.

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه



تاکید رئیس دانشگاه بر لزوم برنامه محوری  انجام اعتباربخشی چهار بیمارستان منطقه کاشان

برگزاری مسابقات شنا ویژه بانوان

ایستگاه کتاب و کتابخوانی در بیمارستان 
شهید بهشتی کاشان گشایش یافت

به مناسبت گرامیداشللت دهه کرامت و به منظور 
ترویللج فرهنگ ورزش، مسللابقات شللنا در محل 

استخر دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، این مسابقات با حضور 77 نفر 
شللرکت کننده در پنج گروه سللنی برگزار شد، که 
59 نفر آنها باالی 9 سال و 16 نفر زیر 9 سال بودند.
برپایه این گللزارش، دکتر طاهره مازوچی معاون 
دانشللجویی فرهنگی دانشللگاه، با حضور در محل 
مسابقات ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان با 

اهداء جوایز از برندگان تقدیر به عمل آورد.
 برندگان این مسابقات به شرح ذیل می باشند:

گروه سللنی 9 تا 12 سال با 22 نفر شرکت کننده: 
ملیکا بوجاری، زهرا صفری، مبینا بوجاری

گروه سنی 12 تا 15 سال با شش نفر شرکت کننده: 
مریم نیکزاد، زینب انتظاری، مینو سادات بوجاری

گروه سنی 15 تا 20 سال با هشت نفر شرکت کننده: 
شادی سرافراز، صدف قرائتی، نرگس حق پرست

گروه سنی 20 تا 35 سال با حضور 15 نفر شرکت 
کننده: شیما غفوری، الهه حسینی، سهیا رحیم

گروه سللنی 35 سللال به باال با هشللت نفر شرکت 
کننده: جمیله صاحی، ملیحه میرزایی، سیما پاکمنش

مسللئول نهاد نمایندگللی مقام معظللم رهبری در 
دانشللگاه از برپایی ایسللتگاه کتاب و کتابخوانی در 

محل درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی خبر داد.
حجت االسللام و المسلللمین علیرضا شاه فضل با 
اشاره به وجود 700 جلد کتاب با موضوعات مختلف 
علمی، مذهبی، اجتماعی، پزشکی و کمکهای اولیه 
گفت: این ایسللتگاه به صورت ویترین و همیشگی 
برپا شده و روزانه به ترتیب موضوع شارژ می شود.

وی افزود:  ایجاد چنین ایستگاه هایی با توجه به نیاز 
کنونی جامعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در بین مللردم به خصللوص در مراکز بهداشللتی و 

درمانی الزم و ضروری است.
وی، بللا اشللاره بلله نیللاز فرهنگللی و معنللوی در 
بیمارستان ها و دیگر مراکز بهداشتی درمانی، برپایی 
چنین ایستگاه هایی را راهکار مناسب برای پر کردن 

اوقات فراغت بیماران و همراهانشان عنوان کرد.
وی، ارتقاء سطح علمی افراد در این مراکز با استفاده 
از کتاب های پزشللکی و مذهبی مناسب را از مزایای 

ایجاد ایستگاه های کتاب و کتابخوانی برشمرد.
وی تصریح کرد: مراجعه کنندگان می توانند پس از 
انتخاب کتاب مورد عاقه خود و مطالعه آن، کتاب را 
دوباره به ایستگاه برگردانند.گفتنی است این ایستگاه 
به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشللگاه و 

روابط عمومی بیمارستان بهشتی برپا شده است.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد
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معارفلله  و  تودیللع  مراسللم 
سرپرسللت مجتمع بیمارسللتانی 
شهید بهشتی کاشللان با حضور 
رئیللس و جمعللی از مسللئولین 
دانشللگاه روز چهارشنبه مورخ 
92/6/20 در آمفللی تئاتللر این 

بیمارستان برگزار شد.
بلله گللزارش وب دا، رئیللس 
از  ایللن مراسللم،  دانشللگاه در 
زحمات دکتر حمیدرضا خیاط 
کاشانی در زمان تصدی ریاست 
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی 
کاشللان تقدیر و تشللکر کرد و 
برای دکتر سید مهدی موسوی 
راسللتای خدمللت خالصانه  در 

آرزوی موفقیت کرد.
دکتللر محمد حسللین اعرابی 
اظهللار داشللت: بحللث درمان 

همللواره بللا حساسللیت های خللاص خللود همراه 
 است و کسللی که مسئولیت این سللمت را بر عهده 
می گیرد، باید تمام سللعی و تاش خللود را به کار 

گیرد تا بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد.
وی، با اشللاره به اینکه این بیمارستان عاوه بر دارا 
بللودن جایگاه مهم درمانللی در منطقه، بزرگ ترین 
مرکز آموزشللی دانشللگاه نیز محسللوب می شود و 
بر تعامل و ارتباط بیشللتر حوزه آموزش، دانشللکده 

پزشکی و بیمارستان تاکید کرد.
رئیللس دانشللگاه با اشللاره بلله اهمیللت تعامل و 
همکاری تمام مجموعه دانشگاه در راستای پیشرفت 
اهداف گفت: پیشللرفت هایی که اکنون شللاهد آن 
هسللتیم حاصل پیگیری ها، همدلی و همکاری تمام 

همکاران است.

دکتر اعرابی با اشاره به محدودیت ها و مشکات 
موجود در بیمارسللتان اذعان داشللت: کسب رضای 
خداونللد متعال و دعای خیر بیماران باالترین پاداش 

برای پرسنل این مجموعه می باشد.
معاون درمان دانشگاه نیز در این مراسم، مدیریت 
مجموعلله بزرگی مانند مجتمع بیمارسللتانی شللهید 
بهشللتی کاشللان را کاری سللخت عنللوان کللرد و 
مسئولیت ها را فرصتی برای خدمتگزاری و سنجش 

توانایی ها برشمرد.
دکتر داود خیرخواه افللزود: بهره مندی از بهترین 
خدمات درمانی حق مردم است و خدمات بهداشتی 
و درمانللی باید به بهترین نحو ممکن به بیماران ارائه 

شده و رضایت آنان را در پی داشته باشد.
وی، با اشللاره به مشللکات موجود در بیمارستان 

موسسلله   : ناشللر 
تنظیم و نشر آثار امام 

خمیني)ره( 
انقاب  پیللروزي  با 
اسللامي و از دسللت 
نامشللروع  منافع  رفتن 
بویللژه  جهانخللواران 
ایللران،  در  آمریللکا 

سلسله توطئه هاي استکبار شرق و غرب علیه مردم 
ما آغاز شد که مهمترین آنها شروع جنگ تحمیلي 
از سوي رژیم بعثي عراق بود. این حادثه بعنوان نقطه 
عطفي در روند تاریخ انقاب اسامي آثار و نتایج 
متعددي را به دنبال داشت. دوران هشت ساله دفاع 
مقللدس تجلي گاه پیوند مسللتحکم رهبري و امت 
اسللامي بوده و در نوع خود امري کم نظیر اسللت 
 که تنها در تاریخ صدر اسللام مي توان نمونه هایي

 از چنین عشللق و فللداکاري متقابللل و دوجانبه را 
سراغ گرفت. 

ایللن دوران ماالمللال از صحنلله هاي حماسللي 
و پرشللکوهي اسللت که ملتللي قهرمللان را به اوج 
عزت و شللرافت رهنمون سللاخت. ملتي که تمام 
هسللتي خویش را خالصانه در طبللق اخاص نهاد 
و با اطاعت از رهبر فرزانه خود دسللت رد بر سللینه 
نامحرمان و کژاندیشان زد و فرزندان این مرز و بوم 
و ایمان و اعتقاد راسخ و با عشق و ارادت کم نظیر 
نسبت به امام و مقتداي خویش گام در صحنه نبرد 
گذاردند و مردانه از کیان کشور اسامي پاسداري 

نمودند . 
اعتقاد راسخ این است که انتقال این عظمت هاي 
ماالمللال از عزت و غرور بللراي آیندگان و مهمتر 
از آن شللناخت ابعاد گونه وجودي امام راحل )ره( 
که این همه فیض الهي از مجراي وجود ایشللان بر 
این سرزمین و مردمش جاري شده است، مي تواند 
بیشللترین تأثیر مثبت را در سرنوشت اجتماعي این 

مرز و بوم داشته باشد. 
با درک این ضرورت و در راه زنده نگهداشللتن 
نللام و راه آن پیللر فرزانه، واحد خاطرات موسسلله 
تنظیللم و نشللر آثللار امام خمینللي )ره( بلله منظور 
ارج گذاري به ارزش »شللهادت و ایثار« به انتشللار 
مصاحبه تعدادي از فرماندهان و سللایر افراد زیربط 
در دفاع مقللدس و خاطرات آنها بللا حضرت امام 

)ره( اقدام مي نماید. 
این کتاب در 10 بخش تنظیم و شللامل خاطراتي 
از فرماندهان جنگ همچون شللهید محمد باقري، 
شللهید علي صیللاد شللیرازي و ... مي باشللد و در 
کتابخانلله نهاد نمایندگي مقللام معظم رهبري واقع 

در طبقه فوقاني مسجد دانشگاه موجود مي باشد. 

دکتللر  :  تالیللف 
 روح ا... دهقاني 

تهللران-  ناشللر: 
فرمنش   1392

منبللع  کتللاب  ایللن 
خوبي براي دانشجویان 
رشللته هاي پزشکي و 
بهداشتي مي باشد. در 
 این کتاب به ساختار -

هللاي خارجي حشللرات- فیزیولوژي حشللرات- 
اهمیت بند پایان در پزشکي و بهداشت- بند پایان 
زهري  پرداخته شده است. این کتاب داراي واژه 
ناملله و نمایه نیز بللوده و در کتابخانه مرکزی واقع 

در زیر زمین دانشکده پزشکی موجود می باشد. 

در ایللن سللایت بللا اسللتفاده از سیسللتم نوبت 
دهی خللودکار می توانید به راحتی سللریع ترین 
ویزیت را با پزشللک با تخصص مورد نظر خود 
داشللته باشللید. برای دسترسللی به این سیستم و 
برخورداری از تمللام امکانات موجود می توانید 
از طریللق منللوی کاربری در باالی سللایت یا از 

طریق لینک عضو شوید.

معرفي سایت

حشره شناسي پزشكی
 ريخت شناسي فيزيولوژي اهميت پزشكي

www.ir-dr.com
پایگاه پزشکان و جراحان ایران 
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• آقای دکتر سید محمد حسین مکی به عنوان 
سرپرسللت مرکز مدیریت حللوادث و فوریتهای 

پزشکی دانشگاه از تاریخ 92/6/27
• آقای دکتر مسللعود دهقانی بعنوان سرپرست 
شبکه بهداشت ودرمان آران وبیدگل از 92/6/27
• آقای دکتر رضا رزاقی به عنوان عضو هیئت 

امنای دانشگاه از تاریخ 92/6/22
• آقللای دکتر مسللعود مطلبی به عنللوان مدیر 
 International Archives of  مسئول مجله
Health Sciences دانشکده بهداشت و آقای 
دکتر روح اله دهقانی به عنوان سللردبیر این مجله 

ازتاریخ 92/6/4
• آقایان دکتر سللیدعلیرضا مروجللی، دکتر داود 
خیرخواه، دکتر احمد خورشیدی ،دکتر مجید حسن 
زاده، سللیدمحمد بهشللتی، رضللا نعنللاکار، مصطفی 
روحانی، علی کوهللی، رضا رضایی به عنوان اعضاء 

کارگروه کاهش تصدی گری از 92/5/29

پیام تسلیت

خانواده محترم جهادیکه در غم فقدان همکار 
بازنشسته مان خانم فاطمه جهادی به سوگ نشسته اید.  

همكاران ارجمند:
آق�ای دكتر ذات اله عاصمی و خانمها دكتر 
زهرا تقربی  و دكتر زريچهر وكيلی   که در غم  

از دست دادن مادر به سوگ نشسته اید.
آقاي�ان عليرض�ا اس�تاديان و خالويی فرد و 
علی عابد آبادی که در غم  از دسللت دادن پدر به 

سوگ نشسته اید.
آقاي�ان رحم�ت ال�ه انتص�اری ، محمدرضا 
دهقان�ی زاده و  خانم ش�اكريان   که در غم  از 

دست دادن عزیزانتان به سوگ نشسته اید. 
درگذش�ت  دانش�گاه  عموم�ي  رواب�ط   
عزيزانتان را تس�ليت عرض نم�وده، از درگاه 
خداون�د مّنان ب�راي آن مرحومان آمرزش و 

براي شما صبر و شكيبايي مسئلت دارد.

اعتباربخشللی چهار بیمارسللتان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشللکی کاشان با 
حضور ارزیاب ارشد وزارت بهداشت، در مدت یک هفته انجام شد.

به گللزارش وب دا، در این ارزیابی سللنجه ها و اسللتانداردهای اعتباربخشللی 
بیمارستان های شهید شللبیه خوانی، سیدالشهداء و شهید رجایی آران و بیدگل و 
بیمارسللتان خصوصی میاد کاشان مورد بررسللی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار 

گرفت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی  کاشان در این خصوص اظهار داشت: باال بردن 
کیفیت خدمات، افزایش پاسخگویی و جلب رضایت گیرندگان خدمت از مهم ترین 

مزیت اعتبار بخشی بیمارستانها می باشد.
دکتر داود خیرخواه گفت: در این اعتبار بخشی، عملکرد بیمارستان ها در بخش 
های حقوق گیرنده خدمت، درمانی، اداری، مالی، فنی، تأسیساتی، پشتیبانی و ... 

بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، مورد ارزشیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت بحث اعتبار بخشی بیمارستان ها افزود: نتیجه 
اعتبار بخشللی به صورت مستقیم به سللامانه وزارت بهداشت ارسال شده و پس از 

بررسی های کارشناسان وزارت بهداشت، نتیجه اعام می شود.
این گزارش حاکیسللت، براین اساس اعتباربخشللی تمام بیمارستان های تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شده است.
گفتنی اسللت در این ارزیابی، عاوه بر ناظران وزارت بهداشللت، کارشناسللان 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز حضور داشتند.

رئیس دانشللگاه بر لزوم برنامه محوری و داشللتن برنامه عملیاتی منطبق با نقشلله 
جامع علمی سامت دانشگاه تاکید کرد.به گزارش وب دا، دکتر اعرابی در جلسه 
شللورای سیاست گذاری دانشللگاه ضمن تبریک میاد مسعود امام رضا)ع(، نقشه 
جامع علمی سامت دانشگاه را به عنوان نقشه راهی برای معاونین و مدیران عنوان 

کرد و به نگرش و اعتقاد راسخ خود به برنامه محوری تاکید کرد.
وی، داشتن برنامه عملیاتی منطبق با نقشه مذکور را شرط تخصیص منابع انسانی 
و مالی به واحدها اعام کردو از اعضای شللورا خواسللت با فرهنگ سازی برنامه 
محوری و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی با استفاده از منابع موجود در جهت 

اجرای برنامه های منطبق با نقشه جامع علمی دانشگاه گام بردارند.
دبیر شللورای سیاست گذاری دانشگاه نیز در ادامه با اشللاره به آغاز تدوین نقشه جامع 
علمی سامت دانشللگاه جهت تحقق اهداف سند چشم انداز کشللور از تاریخ 89/11/7 
گفت: این برنامه با همکاری یک تیم 13 نفره و با تشللکیل 25 جلسلله انجام و در مهر ماه 
سال 90 رونمایی شد.رضا نعناکار یادآور شد: بعد از رونمایی از نقشه جامع علمی سامت 
دانشللگاه، معاونت ها و واحدهای مربوطه به منظللور اجرایی نمودن آن موظف به تدوین 
برنامه اسللتراتژیک و همچنین برنامه های عملیاتی همسللو با نقشلله مذکور گردیدند.وی 
 افزود: اجرایی شدن نقشه جامع علمی سامت دانشگاه مستلزم تعامل میان تیم برنامه ریزی

 و تیم اجرایی اسللت.محمد حسللین زیلوچی یکی از اعضای این شورا نیز در پایان بحث 
علمی »سیاست گذاری و مدیریت مطلع از شواهد«را ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر 

اعضا مقرر شد ساختار سازمانی شورای سیاست گذاری بررسی و پیشنهاد شود.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و 
درمان آران و بیدگل روز پنج شنبه مورخ 92/6/28 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشللگاه در این مراسم، 
از زحمات دکتر سللید محمد حسللین مکی در زمان 
تصدی مدیریت شللبکه بهداشللت و درمللان آران و 
بیدگل تقدیر و تشللکر و برای دکتر مسعود دهقانی 

در راستای خدمت خالصانه آرزوی موفقیت کرد.
دکتر محمد حسین اعرابی اظهار داشت: خدمت 
در نظللام جمهللوری اسللامی علیرغم مشللکات 

موجود فرصتی اسللت تا اندوخته های معنوی خود 
را بیشتر کنیم.

وی، فعالیللت در حللوزه سللامت را یک فرصت 
معنللوی عنوان کللرد و گفت: کار در ایللن حوزه از 
اهمیللت باالیی برخوردار اسللت تا بتوانیللم به مردم 

خدمات مطلوب ارائه نمائیم.
دکتللر اعرابی، با اشللاره با خدمللات صادقانه دکتر 
مکی در سللال های خدمت افزود: ایشللان در بهبود 

وضعیت سامت این شهرستان کوشا بودند. 
وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری هرچه بیشتر 

پرسنل شبکه و دسللتگاه های اجرایی آران و بیدگل 
روز به روز شاهد پیشبرد اهداف بهداشتی درمانی در 

این شهرستان باشیم.
رئیس دانشللگاه با تشللکر از دکتللر دهقانی جهت 
قبول مدیریت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 
افللزود: امیدواریم وی با تجارب خود بتوانند در انجام 

وظایف موفق باشند.
وی، با اشللاره به پتانسللیل های موجود در شهرستان 
 آران و بیدگل تصریح کرد: این شهرستان ظرفیت های
 خوبی در بحث خیّرین سللامت دارد کلله امیدوارم 
با اسللتفاده از آن در راسللتای ارتقای سللامت و حل 

مشکات بهداشتی درمانی گام برداریم.
دکتللر اعرابی، بر لللزوم تعامل و همللکاری جهت 
تدویللن برناملله جامللع علمی سللامت برای شللبکه 
بهداشت و درمان آران و بیدگل تاکید کرد و یادآور 

شد: این برنامه، نقشه راه سامت برای آینده است.
براسللاس ایللن گللزارش، در اداملله ایللن مراسللم 
سرپرستان قبلی و فعلی شبکه بهداشت و درمان آران 
و بیدگل، سللخنانی را ایراد کردند و سللپس احکام 

صادره برای هر یک از آنها قرائت شد.
اعطللای لوح تقدیر و هدایایی از سللوی واحدهای 
مختلف دانشللگاه به دکتر مکی، از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.
گفتنی است شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل 
تحت پوشللش دانشللگاه علوم پزشللکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کاشان می باشد.

از  بسللیاری  تصریللح کللرد: 
حرکت های علمی که نصیب 
ملت ما شللده اسللت توسللط 
جوانانی مهیا شده که در اوج 
محدودیت ها به این درجات 

و مراتب رسیدند.
دانشللگاه  معللاون درمللان 
یللادآور شللد: اگر بتللوان با 
تعامللل درسللت از امکانات 
اهداف  بلله  کنیللم  اسللتفاده 
بنابراین  رسید،  الزم خواهیم 
می توان با مشللورت و تعامل 
بسیاری از مشکات را پشت 

سر گذاشت.
مدیللر مجتمع بیمارسللتانی 
شللهید بهشللتی کاشللان نیللز 
بزرگی  مجموعلله  مدیریللت 
بهشتی  شهید  بیمارستان  مانند 
کاشان را کاری دشوار عنوان کرد که نیازمند تاش 

و پیگیری مضاعف می باشد.
دکتر سللید احمد حسللینی ادامه داد: مسئولیت ها 
توفیقللی از جانب خداوند متعال می باشللند که باید 
وظایف خود را در این مدت به درسللتی در راستای 

خدمت رسانی به مردم انجام داد.
براساس این گزارش، در ادامه این مراسم سرپرستان 
قبلی و فعلی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان، 
سللخنانی را ایراد کردند و سپس احکام صادره برای 

هر یک از آنها قرائت شد.
اعطای لوح تقدیر و هدایایی از سللوی واحدهای 
مختلف دانشللگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشللان  بلله دکتر خیاط کاشللانی، از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.



پیشرفت های پزشکی در سال های پس از انقالب بسیار چشمگیر است

کلینیک تخصصی سونوگرافی ویژه 
زنان در کاشان  راه اندازی شد

برگزاری چهارمین جلسه هیئت ممیزه 
مرکزی دانشگاه

مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان 
از راه اندازی کلینیک تخصصی سللونوگرافی 

ویژه زنان در این بیمارستان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر سللید احمد حسینی 
بللا اشللاره بلله فعالیت ایللن کلینیک براسللاس 
درخواست های مکرر همشهریان و در راستای 
اجرای طرح انطباق با موازین شرع گفت: صرفاً 
سللونوگرافی های تخصصللی و فوق تخصصی 

ویژه زنان در این کلینیک انجام می شود.
وی افللزود: ایللن کلینیک هللر روز صبح به 
بیماران بسللتری در بیمارسللتان و در بعدازظهر 
روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 
13 الللی 17 آماده ارائه خدمات به همشللهریان 

عزیز می باشد.
مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان 
یللادآور شللد: دکتر سللهیا حاج علی عسللگر 
متخصص رادیولوژی، در این کلینیک خدمات 

الزم را ارائه می دهد.

چهارمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه 
در مورخ 92/6/21 با حضور رئیس دانشللگاه و 
سللایر اعضاء به منظور رسللیدگی و اظهار نظر 
نسللبت به ارتقاء مرتبه تعدادی از اعضای هیئت 
علمی تشللکیل شد که پس از بررسی چهار نفر 

از آنان ارتقاء مرتبه یافتند.
بلله گللزارش وب دا،  رئیس دانشللگاه ضمن 
اعام اسللامی ارتقللاء یافتگان به شللرح ذیل و 
تبریللک و آرزوی توفیللق روزافللزون در ارائه 
خدمات آموزشللی، پژوهشی و خدمت رسانی 
بیشللتر برای آنللان، ارتقاء هرم اعضللای هیئت 
علمی دانشللگاه را جزء افتخاراتی دانستند که با 

تاش و یاری این عزیزان بدست آمده است. 
1-    دکتر احمد خورشیدی متخصص میکروب 

شناسی: ارتقاء مرتبه از  دانشیاری به استادی
2-    دکتر حسین نیکزاد PhDعلوم تشریح: 

ارتقاء از مرتبه دانشیاری به استادی
3-    دکتر منصوره صمیمی متخصص زنان و 

زایمان: ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری
4-    دکتر فاطمه فروزان فرد متخصص زنان 
و زایمان: ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

اجرای مرحله اول آزمون تست تشخیصی سریع اچ آی وی در کاشان چند تن از دانشجویان دانشگاه به جشنواره ملی قرآنی دانشجویان راه یافتند

دانشجویان دانشگاه موفق به کسب مقام در پنجمین جشنواره فرهنگی کشورشدند
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 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
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امسال نیز طبق سنوات گذشللته تعداد 30 نفر از 
دانشجویان پسر دانشگاه در قالب اردوهای جهادی 
بسیج دانشللجویی عازم روسللتاهای این شهرستان 
شللدند.به گللزارش وب دا، معللاون دانشللجویی 
فرهنگی دانشللگاه ضمن اعام این خبر و با اشاره 
به آغاز این برنامه از روز سه شنبه پنج شهریور ماه 
سال جاری به مدت 15 روز گفت: این دانشجویان 

در روستاهای ویدوجا و ازوار مستقر شدند.
دکتر طاهللره مازوچی افزود: تبادل اطاعات 
و بلله روز رسللانی دانش های نویللن و به روز، 
ارتقای سللطح دانللش و معلومات، تشللویق و 
ترغیللب به اداملله تحصیل شللرکت کنندگان، 
محرومیللت زدایی، پرکللردن اوقللات فراغت 
سودمند و پربار و تحکیم بنیان خانواده با محور 
قرار دادن منویللات رهبر معظم انقاب)مد ظله 
العالی( از اهم اهداف برنامه های این دانشللگاه 
در اردوهای جهادی بسیج دانشجویی می باشد.
وی تصریح کللرد: در این اردو، دانشللجویان 
عاوه بللر عملیات عمرانی، برناملله ها و فعالیت 
های مختلف با تخصص های گوناگون در زمینه 
روان شناسللی و مشاوره، بهداشت خانواده، هنر، 
اطاعللات عمومی، رایانه و زبان انگلیسللی را به 

ساکنان این روستاها ارائه و آموزش می دهند.

دانشجویان دانشگاه به اردوی 
جهادی اعزام شدند

رئیللس دانشللگاه علللوم پزشللکی کاشللان گفت: 
پیشللرفت های پزشکی در سللال های پس از انقاب 
بسیار چشمگیر است.به گزارش وب دا، دکتر محمد 
حسللین اعرابی در آیین گرامیداشللت روز پزشک، 
داروسللاز، دندان پزشللک و گروه هللای پروانه دار 
گفت: با وجود عقب ماندگی های طوالنی در دوران 
پیللش از انقاب، پللس از پیروزی انقاب اسللامی 
توسعه بسیار چشمگیری اتفاق افتاد که نام ایران را در 

زمره کشورهای پیشرفته در این خصوص قرار داد.
وی، ضمن تبریک این روز به جامعه پزشللکی، از 
شهیدان دولت به خصوص شللهیدان رجایی و باهنر 
یاد کللرد و افزود: این عزیزان باید الگو و سرمشللق 
همه در زمینه خدمت رسللانی بی منت و خالصانه به 

مردم قرار گیرند.
رئیس دانشللگاه علوم پزشِکی کاشللان، هویت هر 
ملتی را وابسته به پیشللینه آن ملت دانست و تصریح 
کرد: ایران اسللامی دارای پیشللینه ای غنی در همه 

معاون دانشللجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشللتی درمانی کاشان از راهیابی چند 
تن از دانشللجویان دانشگاه به جشللنواره ملی قرآنی 

دانشجویان کشور خبر داد.
بلله گللزارش وب دا، دکتللر طاهللره مازوچی 
گفت: ریحانه مسللعودیه آرانی )دانشللجوی رشته 
پرسللتاری( در رشللته ترجمه موضوعی، احسللان 
دادگستر )دانشجوی رشللته پزشکی( در رشته قرآن - 
شناسللی جزء برگزیدگان بخش کتبی مسللابقات 

قرآنی شدند.
 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه افزود: حسین 
قللادری )دانشللجوی رشللته علوم آزمایشللگاهی( و 
فهیمه نمازی )دانشللجوی رشللته پرستاری( در رشته 
حفظ کل و محسللن قبایی آرانی )دانشللجوی رشته 
پرسللتاری( در رشللته حفللظ 20 جزء نیز بلله عنوان 

برگزیدگان انتخاب شدند.

معاون بهداشللتی دانشللگاه علوم پزشللکی کاشان 
گفت: مرحله اول آزمون تسللت تشخیصی سریع اچ 

آی وی در کاشان اجرا شد.
بلله گزارش وب دا، دکتر سللید علیرضا مروجی با 
بیللان الزامی بودن مشللاوره قبل و بعللد از این روش 
تشللخیصی افزود: در این مرحله با انجام 276 تست 

یک مورد بیمارHIV شناسایی شد.
وی، با اشللاره به اینکه آزمایش تشللخیص ابتا به 
ویللروس ایدز یکی از ارکان اصلی برنامه کشللوری 
کنترل اچ آی وی اسللت، تصریح کرد: تشللخیص، 
اولیللن گام برای ارائه درمان بللوده و درمان، با پایین 
آوردن حجم ویروس در گردش باعث کاهش خطر 
انتقال شللده و نقش اساسی در کنترل همه گیری ایفا 

می کند.
معاون بهداشتی دانشگاه ادامه داد: منظور از انجام 
آزمایش برای تشخیص ایدز استفاده از روشی است 

برای استمرار و 
حفظ این جایگاه

 در رقابت با 
دانشگاه های

 تیپ یک با سابقه
 در کشور 

نیاز به تالش 
همگانی مجموعه 

دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان 

است.

بخش ها از جمله بخش پزشللکی  با داشتن مفاخری 
چون ابوعلیِ سینا، زکریای رازی و جرجانی است.

وی، ابوعلی سللینا را در اوج و سللرآمد همه علوم 
دانست و یادآورشد: کتاب شفاء یکی از جامع ترین 
و بزرگترین کتاب در فلسفه است که از ابوعلی سینا 
به یادگار مانده اسللت که این امر بیانگر این اسللت 
که ابوعلی سللینا صرفا به کارطبابت نمی پرداخته و 

حکیمی بزرگ و الهی بوده است.
دکتر اعرابی، از جهللد و تاش و همچنین نیت و 
انگیزه به عنوان دو عامل مهم موفقیت ابوعلی سللینا 
نام برد و یادآورشد: افراد بزرگی چون ابوعلی سینا، 
زکریللای رازی و جرجانللی با انللدک ظرفیت های 

زمان خود جهادگونه در راه طب فعالیت کردند.
وی، با اشاره به اینکه، حکیم زکریای رازی اولین 
گزارش نویسللی بالینی را ابداع کرد و نوآوری های 
زیادی در این زمینه داشللته اسللت، گفت: جرجانی 
نیز از مفاخر بزرگی است که با تاش زیاد توانست 

 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه تصریح کرد: 
این برگزیدگان به بیسللت و هشللتمین جشنواره ملی 

قرآنی دانشجویان راه یافتند.
وی در پایللان سللخنان خللود ایللن موفقیت را 
تبریللک گفته و ابراز امیدواری کرد که در آینده 

شاهد موفقیتهای بیشتری در زمینه قرآنی باشیم.
قرآنللی،  ملللی  جشللنواره  در  اسللت  گفتنللی 
برگزیدگان مسللابقات قرآنی دانشگاه های کشور 
حضور دارند که امسللال بخش کتبی جشنواره در 
هفته اول آبان ماه سللال جاری به میزبانی دانشگاه 
آزاد اسامی واحد شللهر ری و بخش شفاهی 12 
لغایت 14 آبان ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسامی 
واحد قزویللن در پنج رشللته ترجملله موضوعی، 
دیدگاه و سیره معصومین، آشنایی با مفاهیم قرآن، 
حدیث شناسی و آشللنایی با ادعیه و قرآن شناسی 

برگزار می گردد.

که بتوان به وسللیله آن ابتاء به ویللروس را تایید یا 
رد کرد.

وی یادآور شللد: با بلله کارگیری آزمون تسللت 
تشخیصی سریع  اچ آی وی می توان در مدت زمان 

کمتر از 30 دقیقه از نتیجه آزمایش مطلع شد.
وی تاکید کرد: انجام تست های سریع HIV تنها 
در مراکز مورد تائید مرکز بهداشت امکانپذیر است 
و کیت های تشللخیص سللریع با هماهنگی معاونت 
بهداشتی دانشگاه و براساس استانداردهای ارائه شده 
از سللوی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
متبوع منحصراً در اختیار مراکز و کاربران مجاز قرار 

می گیرد.
گفتنی است این برنامه به همت معاونت بهداشتی 
دانشگاه و با همکاری معاونت درمان دانشگاه، اداره 
زندان و اداره بهزیستی کاشللان و شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان آران و بیدگل اجرا شد.

بزرگتریللن دایره المعارف پزشللکی در 10 جلد را 
گردآوری کند.

رئیس دانشللگاه علوم پزشکی کاشان، پیشرفتهای 
پزشکی را مدیون مفاخر بزرگی چون ابوعلی سینا، 
زکریای رازی و جرجانی دانست و با بیان اینکه آنها 
تنها متخصص طب نبودند، بلکه پرچم داران علم و 
فضیلت در دنیای طب بودند، افزود: امروز نیز چنین 
افراد توانمندی در سراسللر میهن اسامی هستند که 

نیاز به توجه بیشتری دارند.
دکتر اعرابی، در ادامه با تاکید بر آموزش همراه با 
اخاق پزشکی گفت: اخاق پزشکی صرفاً به یک 
کتاب و یک درس نیست، پزشک در کنار بیمار به 

عنوان الگوی جامعه پزشکی است.
 وی، سللامت را در توسللعه هملله جانبلله جامعه 
مهم دانسللت و گفت: جامعه ای در مسللیر توسعه و 
پیشللرفت قرارخواهللد گرفت که جامعه سللالم و با 

نشاط باشد.

رئیللس دانشللگاه در ادامه با اشللاره بلله برگزاری 
انتخابات سللازمان نظام پزشکی کاشللان و تقدیر از 
زحمللات یک دهه اعضای سللازمان نظام پزشللکی 
سللابق کاشللان و تبریک به اعضای جدید سللازمان 
نظام پزشکی شهرستان کاشان گفت: علیرغم تمامی 
محدودیت های سال جاری پیشرفتهای قابل توجهی 
در بهداشت و درمان منطقه کاشان انجام شده است.
دکتر محمد حسللین اعرابی، ارتقای دانشگاه علوم 
پزشکی کاشللان به تیپ یک را از مهمترین پیشرفت 
های انجام شده اعام کرد و با اشاره به اینکه حفظ و 
ارتقای این جایگاه مهمتر است، گفت: برای استمرار 
و حفللظ این جایللگاه در رقابللت با دانشللگاه های 
تیپ یک با سللابقه در کشللور نیاز به تاش همگانی 

مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.
رئیس سللازمان نظام پزشللکی کاشللان نیز در این 
آیین با بیان اینکه یکهزار و 300 نفر پزشک در کار 
بهداشت و درمان کاشان فعالیت دارند، اظهارداشت: 
از این تعداد پزشللک، 200 نفر پزشک متخصص و 
فوق تخصللص، 600 نفر پزشللک عمومی، یکصد 
نفر دندانپزشللک، یکصدنفر داروساز، 200 نفرماما، 
70 نفرگللروه هللای پروانلله دار و همچنیللن 20 نفر 

گروههای آزمایشگاهی هستند.
دکتر محمدرضا شریف افزود: شهرستان کاشان با 
این تعداد پزشک که در مقایسه با مراکز استانها رقم 
قابل توجهی است توانسللته ظرفیت بزرگی را برای 
ارائه خدمات پزشللکی مطلوب در شهرستان کاشان 
فراهم نماید.   وی همچنین، دانشللگاه علوم پزشکی 
کاشللان را ظرفیت بزرگی برای منطقه شللمال استان 
اصفهان دانسللت.گفتنی اسللت در پایان این مراسم 
از پزشللکان، داروسللازان، دندان پزشکان، دکترای 
علوم آزمایشگاهی، کارشناسان مامایی و گروه های 
پروانه دار منتخب سللازمان نظام پزشللکی، دانشگاه 
علوم پزشللکی، پزشکان سللازمان تامین اجتماعی و 
پزشللکان بیمه سامت شمال استان اصفهان در سالن 
آمفی تئاتر دانشللگاه علوم پزشللکی کاشان با اهداء 

جوایزی به رسم یادبود تقدیر و تجلیل شد. 

معاون دانشللجویی فرهنگی دانشللگاه از کسللب 
مقام سوم توسللط دانشجویان دانشللگاه در پنجمین 
جشللنواره فرهنگی دانشجویان دانشللگاههای علوم 
پزشللکی کشللور خبر داد.به گزارش وب دا، دکتر 
طاهره مازوچی گفت: دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
در جشنواره امسال با برپایی غرفه ای با موضوع ویژه 
نماز و نیللز ارائه عملکرد جامع و کامل یکسللاله در 
حوزه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه، تشللکل ها و 
کانون ها از بین 50 دانشللگاه علوم پزشللکی کشور 
در حللوزه » ابتکارات و دسللتاوردهای فعالیت های 

فرهنگی و فوق برنامه«  این موفقیت را کسب کرد.
وی، با اشللاره به آغاز این جشللنواره از فروردین 
ماه سللال جاری تصریح کللرد: از مجموع 1004 اثر 
رسیده به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه، 202 
اثر برتر پس از مرحله داوری دانشگاهی به دبیرخانه 

جشنواره ارسال شد.
وی یادآور شد: 14 دانشجوی این دانشگاه با مجموع 
16 اثر در مرحله کشللوری جشللنواره موفق به کسللب 
مقام شللدند.این گزارش حاکیسللت، وزیر بهداشللت، 
درمان و آموزش پزشللکی، معاون دانشجویی فرهنگی 
وزارت متبوع، جمعی از مسئولین و کارشناسان وزارت 
بهداشت و دانشجویان دانشللگاه های علوم پزشکی از 

بازدیدکنندگان غرفه دانشگاه بودند.

براسللاس این گزارش، دکتر محمد حسللین آیتی 
معاون دانشللجویی فرهنگی وزارت بهداشللت نیز با 
ارسللال نامه ای کسللب این موفقیت را به دانشللگاه 
تبریللک گفت.گفتنللی اسللت پنجمیللن جشللنواره 
فرهنگی دانشللجویان دانشللگاههای علوم پزشللکی 
کشور از تاریخ 2 الی 5 شللهریور ماه سال جاری به 

میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار شد.
اسامی دانشجویان دانشگاه که موفق به کسب مقام 

شدند به شرح ذیل می باشد:
مهدی صالحی:مقام اول بخش پژوهشی در رشته 

طرح تحقیقاتی
سید محمد سجاد سجادیان: مقام اول بخش هنری 
در رشته خوشنویسللی زمینه نسخ و مقام سوم بخش 

هنری رشته خوشنویسی زمینه شکسته نستعلیق
سمانه خان جانی: مقام سوم بخش ادبی در رشته داستان

یداله پناهی نسب: مقام دوم بخش معارف اسامی 

در رشته دعاخوانی
احسان دادگستر: مقام سوم  بخش معارف اسامی 

در رشته سخنوری
حامد عدالت: مقام سوم بخش نشریات دانشجویی 

دررشته نشریه برتر زمینه ادبی
مولود رایانی: مقام سوم بخش نشریات دانشجویی 

در رشته آثار برتر زمینه گزارش
طاهره اکرمی پور: مقام سوم بخش هنری در رشته 

خوشنویسی زمینه ثلث
فرشللته غفاری: شایسللته تقدیر بخش پژوهشی در 

رشته تألیف کتاب
محمد جهانللدار: شایسللته تقدیر بخللش معارف 

اسامی در رشته دعاخوانی
 هانیلله محمدی: شایسللته تقدیر بخللش هنری در 

رشته نقاشی 
آرزو ایرانپور: شایسللته تقدیر بخش هنری رشللته 

صنایع دستی زمینه مصنوعات فلزی
عاطفلله صابونی: شایسللته تقدیر بخللش هنری در 

رشته فیلم نامه نویسی زمینه داستانی
عاطفلله صابونی: شایسللته تقدیر بخللش هنری در 

رشته فیلم نامه نویسی زمینه پویانمایی
سهیا عادلیان:شایسته تقدیربخش هنری در رشته 

نمایشنامه نویسی زمینه صحنه ای


