
در شمال استان اصفهان:

اولین کلینیک تخصصی دندانپزشکی در کاشان افتتاح شد

ضرورت عزم ملی برای توانمندسازی مردم کنگره بین المللی فیزیولوژی فارماکولوژی در دانشگاه برگزار می شود

اولین کلینیک تخصصی 
دندانپزشکی در کاشان 

افتتاح شد

عمل توتال کلکتومی 
الپاروسکوپی در کاشان

 انجام شد

اجرای طرح سالمت 
دهان و دندان در مدارس 

ابتدایی آران و بیدگل 

از مقام آوران مسابقات 
قرآنی و فرهنگی دانشگاه 

تجلیل شد

برگزاری مراسم جشن میالد 
رسول اکرم )ص( و امام 

جعفر صادق )ع( در دانشگاه 

پیشرفت
هر کشوری مرهون 

پژوهـش است

طرح رتبه بندی دانشگاه های 
علوم پزشکی نقشه راه برای 

پیشبرد اهداف آموزشی است
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وزیر بهداش��ت گفت: آموزش عامه مردم در پیش��گیری از بیماری ها بس��یار موثر است.به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری و اطالع رس��انی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی )وب دا(؛ دکتر سید حسن هاشمی 
در س��ومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی که از صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی رازی در 
حال برگزاری است، گفت: یکی از موارد مهم سیاست های کلی سالمت، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، 

توانمندسازی جامعه برای مقابله با بیماری هاست.
وزیر بهداش��ت با تاکید بر ضرورت توانمندس��ازی افراد در همه زمینه ها از جمله بیماری ها گفت: در حوزه 
توانمند سازی مردم اقدامات پراکنده زیادی انجام داده ایم ولی به طور جمعی و در جامعه پزشکی آنچنان که 
شایس��ته اس��ت در این حوزه اقدام نکرده ایم.وی برگزاری این کنگره را مقدمه و شروعی برای توجه جدی به 
توانمندسازی مردم عنوان کرد و گفت: هدف از برگزاری این کنگره احترام به بیمار و حقوق بیماران است و 

قطعاً برگزاری این کنگره برکات زیادی خواهد داشت.
وزیر بهداشت با تاکید بر این که همواره پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: اگر به پیشگیری توجه نکنیم 

از عهده هزینه های درمان در درازمدت برنخواهیم آمد.
دکتر هاش��می در ادامه به نقش انجمن های علمی در حوزه توانمندسازی افراد تاکید کرد و گفت: ضروری 

است انجمن های علمی به عرصه بهداشت و پیشگیری ورود جدی تری داشته باشند.
وی ب��ا ی��ادآوری این که در دنیای امروز بس��یاری از این گونه خدمات را انجمن ه��ا و یا مراکز ارائه کننده 

خدمت انجام می دهند، گفت: آنها در رقابت با هم تالش  می کنند تا مردم را توانمند سازند.  

در راستای اجرای 
برنام��ه ه��ای تحول 
در  س��المت  نظ��ام 
بهداش��ت،  ح��وزه 
پای��گاه  اولی��ن 
منطقه  در  س��المت 
 مس��کن مهر کاشان 

راه اندازی شد.
به گزارش وب دا، 
علوم  دانشگاه  رئیس 
در  کاش��ان  پزشکی 

مراس��م افتتاح ای��ن پایگاه با بیان اینک��ه مرحله دوم 
طرح تحول نظام س��المت مربوط به حوزه بهداشت 
است، گفت: این مرحله از طرح سالمت شامل ارائه 
خدمات س��المت به عشایر، روس��تائیان و شهرهای 
زیر 20 هزار نفر، تامین س��المت در حاشیه شهرها و 

سکونت گاه های غیررسمی است.
دکتر محمد حسین اعرابی تصریح کرد: افتتاح این 
پایگاه در راس��تای تامین سالمت در حاشیه شهرها و 

سکونتگاه های غیررسمی است.
وی، با اش��اره به ض��رورت راه ان��دازی درمانگاه 
ش��بانه روزی در ای��ن منطقه ادامه داد: دانش��گاه از 
پزش��کان فعال در این  راستا حمایت می کند و تمام 

تالش خود را در این زمینه به کار می گیرد.

به مناس��بت 15 دی 
م��اه س��الروز صدور 
نظام  بنیانگذار  فرمان 
جمه��وری  مق��دس 
ای��ران  اس��المی 
خمینی  امام  حضرت 
تش��کیل  و  )رض( 
نه��اد گزینش، مدیر، 
اعض��اء و کارکن��ان 
ب��ا  گزین��ش  هس��ته 
روز  دانشگاه  ریاست 

چهارشنبه مورخ 93/10/17 دیدار کردند.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این دیدار، با 
تبری��ک و تهنیت هفته وحدت و میالد پیامبر  اس��الم 
)ص( و حض��رت امام جعفر ص��ادق )ع( و 15 دی ماه 
اظهار داشت: گزینش یادگار حضرت امام )ره( و کار 

بسیار سخت است.
دکتر اعرابی، با اش��اره به حساس بودن کار گزینش 
ب��ه لح��اظ جنبه ه��ای دنی��وی و اخ��روی آن افزود: 
گزارش مدیر هس��ته دانش��گاه در خصوص فعالیت ها 
و عملکرد، جامع اس��ت و این بیانگر وسعت اقدامات 
و امور گزینش اس��ت.وی، با بیان اینکه هسته گزینش 
دانش��گاه  از یک مدیریت منسجم، ضابطه مند و منظم 
برخ��وردار و س��رعت و دقت کار این هس��ته مطلوب 

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از برگزاری کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارکومولوژی در 
این دانشگاه در سال آینده خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر غالمعلی حمیدی، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کنگره بین المللی 16 
لغایت 20 شهریورماه 94 در دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی، با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود حدود 1500 پژوهش��گر در این کنگره شرکت کنند، همچنین کنگره 
ملی »موج سوم در درمان بیماری های رفتاری« نیز در مهرماه سال آینده در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دکت��ر حمی��دی، وجود مراک��ز تحقیقات��ی فع��ال، وجود پژوهش��گران، س��ابقه و پیش��ینه دانش��گاه و نیز 
 موقعی��ت جغرافیای��ی دانش��گاه را از عوام��ل انتخ��اب دانش��گاه عل��وم پزش��کی کاش��ان ب��رای برگ��زاری

 این کنگره ها برشمرد.
دکتر حمیدی، در ادامه اظهار داشت: پژوهش نیاز اساسی جامعه برای نیل به پیشرفت و آبادانی است و برای 
توس��عه هدفمند و متوازن در تمامی عرصه ها به ویژه س��المت بایستی مطالعات علمی با آگاهی و قدرت فکر، 

برنامه ریزی و نظارت دقیق امور پیگیری شود.
وی یادآور ش��د: شناخت صحیح مش��کالت و چالش های حوزه سالمت کلید حرکت صحیح در مهار آنها 

است و به همین منظور مطالعات گسترده چالش های حوزه سالمت در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: پزوهش های راهبردی و هدفمند هزینه نیستند بلکه نقشه راه برای حرکت اصولی و توسعه هستند 

وبایستی این مهم در تمامی ابعاد جامعه به ویژه حوزه سالمت نهادینه شود.

ب��ا اش��اره به  وی، 
رونمایی از واکس��ن 
پنتاواالن در کاش��ان 
سراس��ر  با  همزم��ان 
عن��وان  ب��ه  کش��ور 
اولین اقدام دولت در 
حوزه بهداشت برنامه 
تحول نظام س��المت 
اظهار داش��ت: افتتاح 
س��المت  پای��گاه 
دومین اق��دام در این 
راس��تا می باش��د.وی، فضای فیزیکی ای��ن پایگاه را 
موقتی دانست و اظهار داش��ت: فضای فیزیکی اصلی 
پایگاه سالمت مسکن مهر جنب همین ساختمان، پس 
از ساخت و تجهیز کامل افتتاح خواهد شد که فضای 
فیزیکی آن را خیرسالمت مهر پرور اهداء کرده است.

معاون بهداش��تی دانشگاه نیز در این مراسم گفت: 
ای��ن اقدام از برنامه های برجس��ته دول��ت در برنامه 
تحول نظام سالمت است که با تالش و پیگیری تمام 

مسئولین و همکاران دانشگاهی افتتاح شد.
وی، با اش��اره به اینکه قبل از ای��ن مردم به پایگاه 
س��المت فین مراجعه م��ی کردند، ادام��ه داد: تمام 
خدماتی که در پایگاه های سالمت سطح شهر ارائه 
می شود نیز در این پایگاه به مردم ارائه خواهد شد.

اولین پایگاه سالمت در کاشان راه اندازی شد دیدار رئیس دانشگاه با مدیر، اعضاء و کارکنان هسته گزینش 

اس��ت، تصریح کرد: 
هس��ته گزین��ش یک 
پناهگاه��ی  و  مأم��ن 
مدیران  هم��ه  ب��رای 

دانشگاه است.
دانش��گاه،  رئی��س 
ب��ا اش��اره ب��ه ط��رح 
گزین��ش  انتظ��ارات 
رئیس��ه،  هی��ات  در 
حض��ور مدیریت این 
هس��ته در ش��وراهای 
مختلف دانشگاه و اطالع رسانی مشکالت و مسائل، از 
زحمات و تالش های مدیر و اعضاء و کارکنان هسته 

گزینش تقدیر و کرد.
مدیر هس��ته گزینش دانش��گاه، نیز در این جلس��ه با 
 تبریک و تهنیت هفته وحدت، میالد پیامبر عظیم الشأن

 اس��الم )ص( و حض��رت ام��ام جعفر ص��ادق )ع( و 
گرامیداش��ت 15 دی م��اه تش��کیل گزینش کش��ور، 
گ��زارش مبس��وطی از عملک��رد و اقدام��ات هس��ته 
گزینش در حوزه ه��ای تحقیق، مصاحبه، صدور رأی 
و فناوری اطالعات، برنامه های آموزش��ی، جلس��ات 
کارگ��روه تحقی��ق و مصاحبه و جلس��ات مش��ترک 
 اعض��اء و کارکن��ان و هم��کاران تحقی��ق و مصاحبه 

را مطرح کرد.
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صفحه 2

پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر شدند

پژوهش��گران برتر دانش��گاه روز سه ش��نبه مورخ 
93/10/9 در سالن دکتر قریب تقدیر و تجلیل شدند.

به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه، در این مراس��م 
انتخاب روز و هفته پژوهش را به دلیل اهمیت زیاد این 

موضوع در پیشرفت و توسعه کشور عنوان کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی اظهار داش��ت: بعد از 
انقالب اس��المی اهمیت پژوهش در کش��ور ما بیشتر 
شده و فرمایش��ات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در س��رعت بخش��یدن به فعالیت های پژوهشی نقش 

بسزایی داشته است.
وی، ضم��ن تقدی��ر از زحم��ات پژوهش��گران در 
دانش��گاه گفت: تالش و اقدامات ای��ن عزیزان زمینه 
کس��ب موفقیت برای دانشگاه است و بایستی به دور 
از تمام اختالف نظرها در جهت پیش��رفت و توس��عه 

دانشگاه گام برداشته شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان، بر ایجاد 
ارتباط بین بخش��ی بخصوص بین دانشگاهی و توجه 
ب��ه تحقیقاتی کیف��ی و عملی تاکی��د و تصریح کرد: 
این دانش��گاه در س��ال های اخیر ش��اهد رشد دوره 

تحصیالت تکمیلی بوده است.
وی، ب��ا بی��ان اینک��ه اگر چ��ه افزای��ش دوره های 
تحصی��الت تکمیل��ی دانش��گاه فرات��ر از امکانات و 
زیرساخت ها است، ادامه داد:  14 درصد از دانشجویان 
این دانشگاه در وره های تحصیالت تکمیلی مشغول به 
تحصیل هس��تند که این امر نشان از آینده ای روشن در 
زمینه تحقیق��ات و پژوهش دارد.وی، نیروی انس��انی 
کارآمد را مهم ترین س��رمایه در امر پژوهش برشمرد 
و یادآور ش��د: با وجود بهترین امکانات، بدون نیروی 
انسانی متخصص موفقیتی حاصل نمی شود لذا باید در 
جذب اعض��ای هیات علمی نهایت دق��ت به کاربرده 

شود و اساتید متعهد و متخصص جذب شوند.
دکتر اعرابی، به سیر صعودی تولید علم و مقاالت در 
کشور اشاره کرد و گفت: تجهیز گروه های آموزشی 

و مراکز تحقیقاتی از اهداف اصلی دانشگاه است.
وی، دغدغ��ه هیأت  امنای دانش��گاه به فعالیت های 
پژوهش��ی و تحقیقاتی را قابل تقدیر دانست و عنوان 
کرد: بسیار جای خرسندی است که بودجه پژوهشی 
مصوب امسال این دانشگاه نسبت به سال گذشته 100 
درصد افزایش داش��ته است و امیدواریم این افزایش 

را در سال های آینده نیز داشته باشیم.
این گزارش حاکیس��ت، دکتر محمد رضا شریف 
عضو هیات علمی دانش��گاه به عنوان پژوهشگر برتر 
اس��تانی نیز در این مراسم س��خنانی را بیان کرد و در 
پایان این آیین، از 15 پژوهشگر برتر دانشگاه با اهداء 
لوح تقدیر و هدیه به رسم یادبود تفدیر و تجلیل شد.

تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه
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حیات

اولین کلینیک تخصصی دندانپزشکی در کاشان افتتاح شدمعرفي ایثارگران دانشگاه

وقف در حوزه سالمت نیاز ضروری جامعه است

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه گواهی اعتبار بخشی ملی را دریافت کردند

حضور مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در مانور امداد و نجات گردان های بسیج 

نام ونام خانوادگی:
سید حسین الجوردی
تاريخ تولد: 1346

مدت خدمت 
درجبهه: 26 ماه

نوع ايثارگری :
جانباز 45 درصد

پست مورد تصدی :
مسئول امور مالی معاونت توسعه 

 خاطرات:
در تاریخ 64/12/12 عملیاتی در کارخانه نمک بعد 
از عملیات والفجر در جاده فاو منطقه ام القصر صورت 
گرف��ت که هدف از این عملیات، تصرف جاده ی حد 

واسط دریاچه و کارخانه نمک بود.
 قطر نمک های دریاچه تا حدود 10 متر می رس��ید و 
روی آنه��ارا حدود 30 تا 40 س��انتی متر آب فرا گرفته 
بود و اعضاءگردان از س��وی آبها به طرف جاده خاکی 
وس��ط کارخانه )دریاچه( حرکت می کردند و در بین 
راه گاهی وسط نمک ها که توسط خمپاره حفره ایجاد 
ش��ده بود، س��قوط و دچار مصدومیت می شدند، به هر 
زحمتی بود خود را به خاکریز دشمن رسانده که پس از 
تعقیب و گریز توانستیم جاده استراتژیک را فتح کنیم. 
در اواس��ط این ج��اده هنگام نیمه ش��ب اینجانب بر 
اث��ر انفجار می��ن، از ناحیه پای چ��پ مجروح گردیدم 
یکی از رزمندگان لش��کر عاش��ورا که اه��ل تبریز بود 
به من پیش��نهاد کرد به عق��ب برگردیم، خود را داخل 
دریاچ��ه انداخته و به طرفی که آتش بیش��تر ریخته می 
ش��د )سنگرهای رزمندگان( حرکت کردیم در بین راه 
دش��من متوجه حرکت ماشد به تیررس��ام مورد هدف 
ق��رار گرفتی��م و مجدد از ناحیه دس��ت چ��پ و همان 
پای چپ دچار مجروحیت ش��دم و شهادتین را به زبان 
آوردم. در این میان یکی از رزمندگان اهل اصفهان که 
خود نیز مجروح بود به من پیش��نهاد کرد پای مرا بگیر 

و حرکت کن.
ت��ا نزدیک��ی مقر رزمن��دگان پیش رفتی��م که بعلت 
خونریزی، بیهوش ش��دم، به کمک بچه های تعاون به 
بیمارس��تان اهواز منتقل و بدون بیهوش��ی انگشتان پای 
چپ را قطع و سپس برای مداوی تکمیلی به بیمارستان 
قائم)ع��ج( مش��هد انتقال داده و پ��س از عمل جراحی 
پالستیک حدود دو ماه در آن بیمارستان بستری و بعد 

ازبهبودی به کاشان منتقل شدم.    
در مرحله بعدی در بیمارستان امین تهران جهت ادامه 

مداوا بستری و جراحی شدم .

مان��ور امداد و نجات گردان های بس��یج به همراه 
دس��تگاه های اجرای��ی امدادی شهرس��تان از جمله 
مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریته��ای پزش��کی 

دانشگاه برگزار شد.

در این مانور 
تعداد 10 نفر 

از کارشناسان 
فوریتهای پزشکی

 به مصدومان 
خدمت رسانی 

کردند

به گزارش وب دا،  رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزش��کی دانشگاه گفت: این مرکز با 
یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس، یک موتورالنس و 

شش آمبوالنس در این مانور حضور داشتند.

دکتر س��ید محمد حس��ین مکی، ضمن اش��اره به 
آماده ب��اش کلیه کد ه��ای عملیات��ی فوریت های 
پزش��کی در میادین و چهارراه های ش��هر افزود: در 
ای��ن مانور تع��داد 10 نفر از کارشناس��ان فوریتهای 

پزشکی به مصدومان خدمت رسانی کردند.
وی، بابی��ان اینک��ه نیروه��ای فوریتهای پزش��کی 
دانش��گاه ظرف مدت 10 دقیقه کلی��ه مصدومان را 
تریاژ کرده و تحویل امداد گران بسیج نمودند، ادامه 
داد: طب��ق هماهنگی های به عمل آم��ده بیماران به 
بیمارس��تانهای متینی، نقوی و بهش��تی اعزام و تحت 

درمان قرار گرفتند.
دکت��ر مکی اظهار داش��ت: ات��اق ارتباطات مرکز 
اورژان��س و اتاق س��تاد هدایت نی��ز در این مانور به 
صورت آماده باش کامل بوده ودر  مانور مذکور انجام 
وظیفه کردند.گفتنی است این مانور در سه منطقه از 
 کاش��ان ش��امل میدانگاه آقا، میدان کم��ال الملک،

کوچه پامنار و کوی مفتح برگزار شد.

مشارکت اکیپ های بهداشتی دانشگاه ادامه از صفحه1
در مانور زلزله 

مشکالت گروه های آموزشی 
چشم و ENT بررسی شد

نشست رئیس دانشگاه
 با گروه های زنان و زایمان

 و رادیولوژی برگزار شد

نشست رئیس دانشگاه با گروه های 
جراحی عمومی و تخصصی برگزار شد

سه اکیپ بهداش��ت محیط دانشگاه با تجهیزات 
س��م پاش��ی و گندزدایی در مانور ام��داد و نجات 

مورخ 93/10/18 مشارکت فعال داشتند.
به گزارش وب دا، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کاش��ان با اعالم این مطلب اظهار داشت: 
این مانور به همت مدیریت س��تاد بحران شهرستان 
و بسیج سپاه کاشان در سه منطقه مختلف شهرستان 
کاش��ان برگزار شد و 10 نفر از پرسنل این معاونت 

حضور داشتند.
دکتر سید علیرضا مروجی گفت: حضور به موقع 
در میدان، هماهنگی با عوامل اجرایی و استفاده از 
دستگاه ترمال فاگ )مه پاش( و سمپاشی موتوری 
و آم��وزش به نیروهای بس��یجی در میدان از جمله 

اقدامات پرسنل شرکت کننده در این مانور بود.
گفتنی اس��ت مانور امداد و نج��ات گردان های 
بس��یج به همراه دس��تگاه ه��ای اجرای��ی امدادی 
شهرس��تان در سه منطقه از کاش��ان شامل میدانگاه 
آقا، میدان کم��ال الملک، کوچ��ه پامنار و کوی 

مفتح برگزار شد.

مشکالت گروه های آموزشی چشم و گوش 
و حلق و بینی )ENT( با حضور رئیس دانشگاه 

در بیمارستان متینی بررسی شد.
به گزارش وب دا، در این جلسه در خصوص 
مس��ائل مرتبط با طرح تحول س��المت، کتاب 
ارزش گذاری نس��بی خدمات سالمت و نحوه 
اجرای آن و مش��کالت گروه های آموزش��ی 
چش��م و گ��وش و حلق و بین��ی و راهکارهای 

پیشنهادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
این گ��زارش حاکیس��ت، معاونین توس��عه، 
درمان و آموزش��ی دانش��گاه و اس��اتید گروه 
های آموزش��ی چشم و ENTنیز در این جلسه 

حضور داشتند.

در راستای برنامه تحول نظام سالمت، نشست 
رئیس دانش��گاه با گ��روه های زن��ان و زایمان 
و رادیولوژی در س��الن ش��هداء س��تاد مرکزی 
برگزار ش��د.به گزارش وب دا ، در این نشست 
ضم��ن تبادل نظر در زمینه چالش های پیش رو 
در اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت، 
مدی��ر و اعضای گ��روه های زن��ان و زایمان و 
رادیول��وژی مش��کالت خ��ود را در خصوص 
تعرفه ها بیان کردند و نظرات جهت ارس��ال به 

وزارت متبوع جمع بندی گردید.
این گ��زارش حاکیس��ت، معاونین توس��عه، 
درم��ان و آموزش��ی دانش��گاه و اعضای گروه 
زن��ان وزایمان و  مدیر گروه رادیولوژی نیز در 

این جلسه حضور داشتند.

در راس��تای برنامه تحول نظام سالمت، نشست 
رئیس دانش��گاه ب��ا گروههای جراح��ی عمومی 
 و تخصصی در بیمارس��تان ش��هید دکتر بهش��تی 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ، در ای��ن نشس��ت ضمن 
تب��ادل نظر در خصوص چال��ش های پیش رو در 
خص��وص اجرای کتاب ارزش نس��بی س��المت، 
مدیر گروه های تخصصی، متخصصین و جراحان 
مش��کالت خود را در خص��وص تعرفه ه��ا بیان 
کردند و نظرات جهت ارس��ال ب��ه وزارت متبوع 

جمع بندی گردید.
گفتنی اس��ت، همچنین در همین راس��تا رئیس 
دانش��گاه با گ��روه های گوش و حل��ق و بینی در 
بیمارس��تان متینی جلس��ه ای داش��ت و مشکالت 
 و مس��ائل در ای��ن خص��وص در این بیمارس��تان 

بررسی شد.

هفتاد و هشتمین جلسه شورای 
درمان دانشگاه برگزار شد

نشست شورای دانشگاه تشکیل شد

درم��ان  ش��ورای  جلس��ه  هش��تمین  و  هفت��اد 
دانش��گاه ب��ا حض��ور مع��اون درم��ان، مدی��ران 
بیمارس��تانهای تابعه دانشگاه، مسئول و کارشناسان 
 واح��د بهداش��ت حرف��ه ای معاون��ت بهداش��تی 

تشکیل گردید.
به گ��زارش وب دا، در این جلس��ه مش��کالت 
بهداش��ت حرف��ه ای در  ب��ه  و مس��ائل مرب��وط 
بیمارس��تانهای تابع مورد بحث و تب��ادل نظر قرار 
گرفت و مق��رر گردید کمیته ه��ای حفاظت فنی 
و بهداش��ت کار به صورت منظم در بیمارستان ها 

تشکیل گردد.
این گزارش حاکیس��ت، همچنین در این جلسه 
اجرای سیس��تم نوبت ده��ی کلینیک ه��ای ویژه 
بیمارس��تان ها به ص��ورت اینترنتی م��ورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

ش��ورای دانش��گاه با حض��ور رئیس دانش��گاه، 
مع��اون آموزش��ی و س��ایر اعض��ا روز پنجش��نبه 
مورخ 93/10/18 در س��الن ش��هداء ستاد مرکزی 
برگ��زار ش��د. به گ��زارش وب دا، در این جلس��ه 
گزارش��ی از فعالی��ت ه��ای معاون��ت آموزش��ی 
دانش��گاه ارائه ش��د و پیش��نهادات ارائه ش��ده از 
 س��وی دانش��کده ه��ا  م��ورد بررس��ی و تجزیه و 

تحلیل قرار گرفت.
گفتنی اس��ت: ارزیابی کلی عملکرد دانش��گاه، 
بررس��ی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی 
جدی��د، بررس��ی و تایی��د برنام��ه ه��ای پذیرش 
دانش��جو و بررس��ی گزارش تحلیل��ی واحدهای 
 ذیرب��ط از جمل��ه وظای��ف و اختیارات ش��ورای 

دانشگاه می باشد.

تخصص��ی دن��دان پزش��کی را اولین و تنه��ا مرکز 
تخصصی دندان پزش��کی کاشان نام برد و ادامه داد: 
در این مرک��ز خدماتی اعم از جراح��ی لثه، درمان 
ریشه، دندان پزشکی اطفال، جراحی فک و صورت 

و پاتولوژی به مردم ارائه خواهد شد.
دکتر محمد حس��ین س��لطانی، با اش��اره به نیاز به 
خدمات دندانپزش��کی تخصصی در شهرستان اظهار 
امیدواری کرد: با اس��تقبال از پیشنهادات و انتقادات 
مس��ئولین، همکاران و شهروندان در این راستا شاهد 

افزایش رضایتمندی مردم باشیم.

در شمال استان اصفهان، اولین کلینیک تخصصی 
دندانپزش��کی در درمان��گاه کتابچی کاش��ان امروز 

مورخ 93/10/21 افتتاح شد.
به گ��زارش وب دا، مع��اون اس��تاندار و فرماندار 
ویژه شهرس��تان کاشان در این مراس��م، راه اندازی 
اولین کلینیک تخصصی دندانپزش��کی در کاشان را 
نتایج پیگیری های مس��ئولین دانشگاه علوم پزشکی، 
نماینده مردم شهرس��تان کاشان و آران و بیدگل در 
مجلس شورای اس��المی و مساعدت وزیر بهداشت 

دانست.
مهن��دس ابوالفضل صدرائیه، در ادامه طرح تحول 
در نظام سالمت را یکی از اقدامات بسیار موثر دولت 
تدبیر و امید در حوزه بهداش��ت و درمان برشمرد و 
افزود: با توجه به مش��کالت اقتصادی کشور، اعتبار 
بخش��ی هوش��مندانه ای از محل هدفمندی یارانه ها 
به این طرح اختصاص داده ش��د که در موفقیت آن 

نقش بسزایی داشته است.
وی، افتت��اح مرک��ز تخصص��ی دن��دان پزش��کی 
را حاص��ل ت��الش مجموع��ه مدیری��ت شهرس��تان 
و به��ره گی��ری از پتانس��یل خیری��ن و مش��ارکت 
بهداش��ت  ه��ای  بخ��ش  در  اجتماع��ی   ه��ای 

و درمان عنوان کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این مراسم 
اظهار داشت:سه میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات 
ای��ن کلینیک تخصصی از محل اعتبارات دانش��گاه 
هزینه شده و فضای فیزیکی آن را خیر سالمت حاج 

جواد کتابچی اهدا کرده است.

وی، به راه اندازی دانش��کده دندانپزش��کی اشاره 
کرد و افزود: هم اکنون 70 دانش��جو در دانش��کده 
دندان پزش��کی دانش��گاه در حال تحصیل هستند و 
هفت عضو هیات علمی نیز در آن مشغول به خدمت 

می باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ارائه خدمات 
تخصص��ی را در کنار آموزش از برکات راه اندازی 

این دانشکده در منطقه عنوان کرد.
مدی��ر کلینی��ک و عض��و هیات علمی دانش��کده 
دندان پزش��کی دانشگاه نیز در این مراسم، کلینیک 

رئیس بیمارس��تان نقوی کاش��ان گفت: وقف در 
حوزه س��المت نیاز ضروری جامعه اس��ت و بایستی 

افراد خیر در این راستا بیشتر فعال شوند.
ب��ه گزارش وب دا، دکتر محم��د حاجی جعفری 
در نشس��ت بیمارس��تان موقوفه نقوی با اداره اوقاف 
کاش��ان، ضمن تقدیر و تش��کر از مردم خیر کاشان 
افزود: بیشتر مراکز بهداشتی درمانی این شهرستان به 

همت خیرین راه اندازی و فعال شده است.
وی، با بیان اینکه بیمارس��تان نق��وی با قدمت 70 
ساله خود خدمات قابل توجهی به مردم کاشان ارائه 

مس��ئول تیم اعتبار بخشی دانش��گاه علوم پزشکی 
کاشان، از اعطای گواهی اعتبار بخشی ملی با درجه 
یک مثب��ت به بیمارس��تان های تحت پوش��ش این 

دانشگاه خبر داد.
دکتر محمد حس��ین صالحی در گفتگو با وب دا، 
اظهار داش��ت: در این ارزیابی بیمارستان های شهید 
بهشتی، نقوی و متینی کاشان و شهید رجایی آران و 
بیدگل گواهی نامه اعتبار بخش��ی ملی با درجه یک 
مثبت و بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل درجه 

یک را دریافت کردند.
وی، با بیان اینکه بیمارس��تان ها ب��ا گواهی اعتبار 
بخش��ی ملی ب��ا درجه ی��ک مثبت و رتب��ه یک از 
نظ��ر پرداخ��ت ه��ای بیم��ه ای یکس��ان هس��تند و 
تف��اوت چندانی با یکدیگر ندارن��د، افزود: گواهی 
اعتباربخش��ی بیمارس��تان کارگزنژاد کاشان نیز در 

حال صدور می باشد.
مس��ئول تیم اعتبار بخشی دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان، به اعطای گواهی اعتبار بخش��ی براس��اس 

کرده، از مرحوم نقوی واقف این بیمارستان یاد کرد 
و از س��ازمان اوقاف خواست در زمینه تکمیل پروژه 
ها و تجهیزات مورد نیاز این مرکز کمک مالی کنند 
تا انش��اء اله بتوان خدمات بیشتر و باکیفیت به مردم 
ارائه کرد و همچنین آمادگی این بیمارس��تان را در 

جهت اشاعه فرهنگ وقف اعالم نمود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیز در این نشست، 
از اجرای طرح یاوران وقف و تشکیل انجمن صنفی 
واقفی��ن خب��ر داد. وی، با بیان اینک��ه وقف به معنای 
هدیه ابدی و یک سنت حسنه برای خدمت به عموم 

ارزیابی س��الیانه کل بیمارس��تان های کش��ور اشاره 
ک��رد و گف��ت: در ای��ن ارزیابی، بیمارس��تان ها در 
36 محور توس��ط ارزیابان دانش��گاه و سپس توسط 
 ارزیاب��ان ارش��د وزارت بهداش��ت م��ورد بررس��ی 

قرار می گیرند.
وی، ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بع��د از تایی��د نمرات 
توس��ط ارزیاب��ان وزارت متب��وع، گواه��ی اعتب��ار 
بخش��ی ب��ه بیمارس��تان اعط��ا م��ی ش��ود، اف��زود: 
 ای��ن ارزیاب��ی براس��اس بخش��های موج��ود در  هر 

بیمارستان انجام می شود.
دکتر محمد حسین صالحی، بهبود کیفیت، ایمنی 
بیم��ار، رضای��ت گیرندگان خدم��ت و مدیریت  را 
از جمل��ه مهمتری��ن معیارهای اعتبار بخش��ی نام برد 
و ادام��ه داد: به استاندارس��ازی خدم��ات، فعالیتها، 
فرآینده��ا، فض��ای فیزیک��ی بخش ه��ای مختلف 
بیمارس��تانی براس��اس معیاره��ای ابالغ��ی وزارت 
 بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی اعتبار بخشی 

گفته می شود.

است، گفت: انش��ااهلل با استفاده از توانایی های مردم 
خیر کاش��ان بتوانیم با معرفی امر وقف در جهت رفع 
مشکالت دارو و درمان شهر قدم های مثبتی برداریم.
وی، از ایجاد تش��کل صنفی یاوران وقف خبر داد 
و افزود: این تشکل می تواند در زمینه دارو و درمان 
نیز کمک ش��ایانی در جهت تهیه و تامین ملزومات 

دارویی و درمانی مردم نیازمند داشته باشد.
ش��ایان ذکر است بیمارس��تان نقوی نزدیک به 70 
سال پیش توسط مرحوم حاج محمد صادق نقوی به 

صورت وقف واگذار شد.

به طور مثال در گواهی اعتبار بخش��ی ملی مجتمع 
بیمارستانی شهید بهشتی از س��وی وزارت بهداشت 

آمده است:
ب��ر مبنای تحکی��م و تثبیت ارزش ه��ای متعالی و 
تأکید بر ایمنی و کیفیت خدمات سالمت به موجب 
م��اده 8 قانون تش��کیل وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی و آیی��ن نامه اجرای��ی آن و ماده 
1 قان��ون تش��کیالت و وظایف وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی، بدین وسیله گواهی نامه 
اعتبار بخش��ی ملی با درجه یک مثبت به بیمارس��تان 
ش��هید بهشتی تحت پوشش دانش��گاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان واقع در ش��هر 
کاشان وابس��ته به دانشگاه علوم پزش��کی کاشان از 

تاریخ 93/1/1 لغایت 93/12/29 اعطا می شود.
اعتبار بخش��ي، فرایندی اس��ت که در سازمانهاي 
بهداش��تي و درماني، جهت ارزیابي س��طح عملکرد 
آنها در رابطه با اس��تانداردهاي معین و راهاي اجراي 

بهبود مستمر صورت مي گیرد. 



مشارکت فعال دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اولین کنگره ملی تروما 

انجام آزمایش LP در بیماران مظنون به مننژیت نیازمند فرهنگ سازی است

اجرای طرح سالمت دهان و دندان در مدارس ابتدایی آران و بیدگل 

عمل توتال کلکتومی الپاروسکوپی در کاشان انجام شد

مراسم گرامیداشت روز جهانی 
داوطلب در دانشگاه برگزار شد

کلینیک فوق تخصصی جراحی 
پالستیک و ترمیمی افتتاح شد
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نویسنده : 
فاطمه غالمي نژاد

کتاب »مباني تربیتي 
س��المت در اس��الم « 
برای  اس��ت  تالش��ی 
برخی  اجمالی  م��رور 
از ابع��اد و حوزه های 
نظام سالمت در اسالم 

و مبانی تربیتی آن. در این کتاب س��عی شده است 
ب��ا نگاهی مبتنی بر تعالیم دین انسان س��از اس��الم، 
حوزه ه��ای مختلف س��المت، عوام��ل مؤثر بر آن 
و پیامدهای آن بررس��ی و نظام س��المت در اسالم 
معرفی ش��ود.بخش مهمی از ای��ن کتاب به معرفی 
موضوع س��المت اجتماعی، اهمیت، ابعاد و قلمرو 
آن پرداخت��ه، آموزه های اس��المی در این زمینه را 

معرفی می کند.
از دیگ��ر موضوعات��ي که در این کت��اب به آن 
اشاره شده اس��ت \ موضوع تربیت و فرزندپروري 
است . نظام سالمت اسالم تربیت صحیح و اصولي 
را زیربناي هرگونه برنامه بهداشتي جامعه مي داند . 
این کتاب در 8 فصل و توسط انتشارات مرسل به 

چاپ رسیده است . 

تالیف: آسیه درویش 
سال : 1393

ناشر : آناطب 
 ، کت��اب  ای��ن  در 
 اطالعاتي در حیطه -

در  انفورماتیک  هاي 
سیس��تم بهداش��ت و 
انفورماتیک   ، درمان 

پرس��تاري، هنر بازیابي اطالع��ات علمي در عصر 
اطالعات ، کارکنان بهداش��ت و درمان و تعامل با 

کامپیوتر و مبحث اینترنت ارائه میگردد. 

معرفي سایت

فن آوري اطالعات در علوم پزشكي 

www.clinicalkey.com

Elsevier محصولي از  clinicalkey آشنایي با
س��ریعترین و دقیق تری��ن روش ب��راي افزایش 
بازده جس��تجوي اطالعات بالیني توسط پزشکان و 
کاربران در جهت بهبود مراقبت هاي بالیني از بیمار

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

مباني تربیت سالمت در اسالم

انتصابات دی ماه 1393معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

• دکتر س��ید احمد حس��ینی به عنوان نماینده 
سرپرستان کمیته انضباط کار دانشگاه از 93/10/6
• دکتر سید مهدی میرهاشمی به عنوان استاد مشاور 
دانشجویان ش��اهد و ایثارگر دانشکده پیراپزشکی از 

تاریخ 93/10/5 به مدت یک سال دیگر 
• آقای سجادی  و رضا کردی به عنوان نماینده 
کارفرما در کمیته انضباط کار از تاریخ 93/10/3 
• دکتر حس��ین بتول��ی به عن��وان عضو هیئت 

تحریریه مجله فیض  از تاریخ 93/9/23
• دکتر محمد حس��ین س��لطانی به عنوان مدیر 
کلینیک ویژه تخصصی دندانپزش��کی دانشگاه از 

تاریخ 93/10/11 به مدت یک سال  
• آقای��ان دکتر مرتضی پنجه ش��اهی،  حس��ن 
عرب س��عیدی و س��رکار خانم زهرا س��اکنی  به 
عنوان عضو شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای 

کارکنان از تاریخ 93/10/19 به مدت دو سال 
• دکت��ر داور خ��واه ربانی به عن��وان مدیر گروه 
بهداشت محیط از تاریخ 93/10/21 به مدت دو سال 
 • آقای��ان دکت��ر داود خیرخ��واه و دکتر یگانه 
مقدم  به عنوان عضو کمیته دانش��گاهی نظارت بر 
تعرفه خدمات تشخیصی  و درمانی  از 93/10/21 
• آقای حس��ن دلخواه به عنوان کارشناس امور 
آزمایشگاه تیم ارزشیابی بیمارستان های دانشگاه  

از تاریخ 93/10/21 به مدت  دو سال  
دکتر مهدی ش��اعری به عنوان معاون آموزشی 

بیمارستان متینی از تاریخ 93/10/29

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی داوطلب، 
مراس��می در س��الن اجتماعات مراکز بهداشتی 

درمانی فین بزرگ و لتحر برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، این مراس��م ب��ه منظور 
قدردان��ی از زحمات و تالش ه��ای داوطلبان 
سالمت و با شعار »خدمات ادغام یافته سالمت 
ب��ا محوریت م��ردم برای رس��یدن به پوش��ش 

همگانی« انجام گردید.
این گزارش حاکیست، مسئول برنامه رابطین 
مرکز بهداش��تی درمانی فین بزرگ نیز، ضمن 
تبری��ک ای��ن روز و قدردان��ی از ت��الش های 
 داوطلب��ان س��المت، به بیان انتظ��ارات برنامه و 
راه های جذب داوطلب جدید به منظور افزایش 
جمعیت تحت پوش��ش داوطلبان سالمت مرکز 

پرداخت.

رئی��س بیمارس��تان متین��ی کاش��ان از افتتاح 
کلینی��ک فوق تخصصی جراحی پالس��تیک و 
ترمیمی در این بیمارس��تان خب��ر داد.به گزارش 
وب دا، دکتر حس��ن فرجی  پور اظهار داش��ت: 
کلینیک ویژه فوق تخصصی جراحی پالستیک 
و ترمیمی جهت اصالح ناهنجاری های جمجمه، 
فک و صورت، ترمیم شکاف لب و کام و کلیه 

اعمال جراحی زیبائی راه اندازی شد.
وی، تعداد کلینیک های این بیمارس��تان را در 
حال حاضر پنج کلینی��ک عنوان کرد و گفت: 
کلینیک ویژه بیمارستان متینی ابتدا در آبان ماه 
سال 91 با دو کلینیک ویژه چشم، گوش و حلق 
و بینی فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1392 
کلینیک وی��ژه قلب و عروق نیز فعالیت خود را 
آغاز کرد.دکتر فرجی  پور، با بیان اینکه ساعت 
فعالی��ت کلینیک ها از س��اعت 16 ال��ی 20 هر 
روز و زمان نوبت  دهی به بیماران رأس س��اعت 
13/30 می باشد، یادآور شد: این بیمارستان قادر 
ب��ه افزایش تعداد بیش��تر کلینیک ه��ای ویژه بر 

اساس نیاز شهروندان می باشد.

معاون بهداش��تی شبکه بهداش��ت و درمان آران و 
بیدگل، از اجرای طرح بهداش��ت س��المت دهان و 
دن��دان و همچنین فلوراید تراپی ب��ا ژل وارنیش در 

مدارس ابتدایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر حسین ریاحی، با اشاره به 
انجام این اقدامات توسط تیم سالمت دهان و دندان 
این شبکه با همراهی دندانپزشک و کاردان بهداشت 
ده��ان و دندان گفت: این تیم درمانی با اس��تفاده از 
یونیت س��یار دندانپزش��کی خدمات فوق را هر ساله 
در دو نوبت به دانش آموزان مدارس شهرستان ارائه 

می کنند.
وی افزود: در این طرح دانش آموزانی که مشکل 
دهان و دندان دارند به مس��ئولین مدرسه ارجاع داده 
می شوند تا به دندانپزش��ک مراکز بهشتی و فاطمیه 

جهت درمان معرفی شوند.
انجام طرح سالمت دهان و دندان کودکان 3 تا 6 سال

وی، همچنی��ن از انجام معاین��ات دهان و دندان و 
همچنین انجام فلورایدتراپی موضعی کودکان 3 تا 6 

سال مهد کودک های این شهرستان خبر داد.

بیمارستان کارگرنژاد کاشان به 
دستگاه سل کانتر مجهز شد

بیمارس��تان کارگرنژاد کاش��ان،  سرپرس��ت 
 از تجهیز این بیمارس��تان به دس��تگاه سل کانتر 
خبر داد.به گزارش وب دا، دکتر فاطمه سادات 
قریش��ی اظهار داشت: این دس��تگاه به مبلغ 520 
میلی��ون ری��ال و از مح��ل اعتب��ارات دانش��گاه 

خریداری شده است.
وی، با بیان اهمیت این دس��تگاه برای سرعت 
جوابدهی آزمایشات گفت: آزمایشCBC که 
به طور معمول از اقالم اصلی نسخ آزمایشگاهی 

است توسط این دستگاه انجام می شود.
سرپرست بیمارستان کارگرنژاد کاشان، با اشاره 
به اینکه این دس��تگاه قابلیت انجام 60 تس��ت در 
ساعت را دارا می باشد، افزود: از آنجائیکه اهمیت 
تس��تCBC  در بیم��اران خاص مانن��د بیماران 
دیالیزی و نیز بیماران تحت درمان با داروهای مًوثر 
ب��ر پارامترهای خون در بخش روانپزش��کی،حائز 
اهمی��ت فراوان اس��ت خرید این دس��تگاه از نظر 
 full( جوابدهی به صورت شمارش افتراقی کامل
diff ( و نی��ز پارامترهای قاب��ل اعتماد و ارزیابی 
نس��بت به دستگاه های مش��ابه جهت تزریق خون 
 در بیماران، کمک شایانی به آزمایشگاه و بیماران 

نموده است.
بیمارستان کارگرنژاد در زمینی به مساحت حدود 
6600 مت��ر مربع و در دو طبقه احداث گردیده که 
طبقه همکف ش��امل بخش ها و واحدهای درمانی 
و پاراکلینیک��ی ب��وده و در طبق��ه اول واحده��ا و 

قسمتهای اداری و پشتیبانی قرار دارد.

Archivesof Trauma Researchو  مجل��ه 
نتای��ج آخرین پژوهش های انجام ش��ده، یکی از پر 

بازدید ترین غرفه های همایش بود.
وی گف��ت: ریاس��ت قط��ب تروم��ا دکتر س��ید 
غرف��ه  از  بازدی��د  نی��ز ضم��ن  خاتم��ی،  مس��عود 
مرک��ز، از تالش��های مرک��ز تحقیق��ات تروم��ا در 
 راس��تای اج��رای برنامه های راهب��ردی آن تقدیر و

تشکر به عمل آورد.

مرک��ز تحقیق��ات تروما دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان در اولی��ن کنگ��ره مل��ی تروما مش��ارکت 
چش��مگیری  ه��ای  موفقی��ت  و  داش��ت   فع��ال 

را به دست آورد.
به گزارش وب دا، معاون پژوهشی دانشگاه، ضمن 
تقدیر از مش��ارکت فع��ال اعضای هی��ات علمی و 
پژوهش��گران مرکز تحقیقات تروما در اولین کنگره 
ملی تروما ابراز امیدواری ک��رد: این موفقیت ها در 

سال های آینده پررنگ تر از قبل ادامه یابد.
دکت��ر غالمعل��ی حمی��دی، با بی��ان اینک��ه اولین 
کنگره مل��ی تروما به همت قطب علمی آموزش��ی 
تروم��ا از 24 ت��ا 26 دی م��اه س��ال 1393 در مرکز 
همای��ش ه��ای رازی برگزار ش��د، اف��زود: حضور 
اعضای هیات علمی و دانش��جویان مرکز تحقیقات 
تروما دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در بخشهای 
 س��خنرانی، ارائ��ه پوس��تر و پان��ل ه��ای تخصصی 

چشمگیر بود.
وی تصریح ک��رد: در این کنگ��ره مقاالت دکتر 
اس��ماعیل فخاری��ان، دکت��ر عبداله امی��دی، دکتر 
حمیدرض��ا ط��االری، دکت��ر مهدی محم��دزاده و 
مهرداد مهدی��ان از اعضای گ��روه تخصصی مرکز 

تحقیقات تروما و دکتر مس��عودی عل��وی از مرکز 
تحقیقات ترومای پرس��تاری به عن��وان مقاالت برتر 

کنگره انتخاب و به صورت سخنرانی ارائه گردید.
دکتر حمیدی ادامه داد: در بخش ارائه پوس��تر نیز 
مقاالت دکتر اس��ماعیل فخاریان، دکتر محمدرضا 
فاض��ل، دکت��ر محمدرضا ط��االری، دکت��ر مهدی 
محم��دزاده، مه��رداد مهدیان و معصوم��ه عابدزاده 
از مرکز تحقیقات تروما و مقاالت دکتر مس��عودی 
علوی، زهره سادات و آزاده صفا از مرکز تحقیقات 
پرس��تاری ترومای کاشان در سالن ویژه ارائه پوستر 

در معرض دید عالقمندان قرار گرفت.
وی ی��ادآور ش��د: همچنی��ن دکت��ر محم��د رضا 
فاض��ل رئیس مرکز تحقیق��ات تروما و دکتر عبداله 
امی��دی مدیر گ��روه روانشناس��ی بالینی دانش��گاه 
ب��ه ترتی��ب در پانل ه��ای »اداره پیش بیمارس��تانی 
بیم��ار ترومائ��ی« و »مداخالت روانش��ناختی جهت 
 آس��یب دی��دگان تروم��ا« ب��ه ارائ��ه نقط��ه نظرات 

خود پرداختند. 
معاون پژوهش��ی دانش��گاه اظهار داش��ت: مرکز 
تحقیقات ترومای دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان 
همچنین با برقراری یک غرفه و ارائه آخرین شماره 

این عمل 
 جراحی در 

 مراکز درمانی
 با الپاروسکوپی 
پیشرفته انجام 

می شود.

برای اولین بار در شمال استان اصفهان، عمل توتال 
کلکتومی به روش الپاروسکوپی پیشرفته در مجتمع 

بیمارستانی شهید یهشتی کاشان انجام شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، فلوش��یپ جراح��ی ه��ای 
الپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اعالم 
این مطلب، به انجام این عمل بر روی مردی 37 ساله 
اشاره کرد و گفت: این بیمار به دلیل بیماری کولیت 
اولس��روز )بیم��اری الته��اب روده( کاندید جراحی 

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: قبول انجام آزمای��ش LPدر بیماران مظنون 

به مننژیت نیازمند فرهنگ سازی است.
به گ��زارش وب دا، دکتر س��ید علیرضا مروجی 
در کمیته دانش��گاهی مننژیت، با بیان اینکه بیماری 
مننژی��ت از مرگ و میر و عوارض نس��بتاً باالیی بر 
خوردار است، افزود: در دنیا سالیانه یک و دو دهم 
میلی��ون نفر به این بیماری مبتالء و 135 هزار نفر نیز 

می میرند.
وی، ب��ا بیان اینک��ه به عفونت پرده ه��ای مغز در 
اثر عوامل میکروبی مننژی��ت گویند و از آنجائیکه 
زمان ابتالء به بیماری اغلب در دوران کودکی است 

توتال کلکتومی الپاروسکوپی شد.
دکت��ر محمد عیدی افزود: در ای��ن عمل جراحی 
تمام��ی کل��ون )روده ب��زرگ( بیمار خارج ش��د و 
بعد از بازس��ازی، روده باریک به صورت کیسه ای 

)pouck( ترمیم و جایگزین گردید.
جراح این عمل و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان تصریح کرد: این عمل با انجام چهار 
برش و به مدت س��ه س��اعت به طول انجامید و حال 

عمومی بیمار در وضعیت مناسب است.
وی، کاهش درد، کاه��ش زمان بهبودی، کاهش 
هزینه )زیرا بیمار زمان کمتری به مراقبت های ویژه 
و بستری ش��دن در بیمارستان احتیاج دارد)، کاهش 
خونریزی، عفونت و بیهوشی را از مزایای این عمل 
نام برد و اظهار داش��ت: این عمل جراحی در مراکز 

درمانی با الپاروسکوپی پیشرفته انجام می شود.
فلوش��یپ جراحی های الپاروس��کوپی دانش��گاه 
علوم پزش��کی کاش��ان در پایان تاکید کرد: امروزه 
م��ی توان بیش��تر اعم��ال جراحی به روش ب��از را به 
روش الپاراس��کوپی انجام داد ک��ه در حال حاضر 
در بیمارس��تان ش��هید بهش��تی کاش��ان نیز از روش 

الپاراسکوپی پیشرفته استفاده می شود.
گفتنی است جراحی ، جدیدترین تکنیک و روش 
انجام اعمال جراحی اس��ت که ب��ا ایجاد برش های 
کوچک نیم تا یک س��انتیمتری بر روی شکم انجام 
می دهیم. سپس از طریق برش، دوربین ویدئویی را 
به داخل ش��کم برده و از ب��رش های کوچک دیگر 
نیز ابزار جراحی الپاراسکوپی را وارد می کنیم.این 
روش جراحی معموالً تحت بیهوشی عمومی )بدون 

هوشیاری و احساس درد( انجام می شود.

تصریح کرد: عوارض بیماری و معلولیت های ناشی 
از آن، افراد مبتالء را سالیان زیاد درگیر می کند.

دکتر مروجی، یکی از راه های اصلی تش��خیص 
مننژیت را انج��ام آزمای��ش  LPاز بیماران مظنون 
به مننژیت برش��مرد و یادآور شد: بایستی در زمینه 
فرهنگ س��ازی مبنی بر بی خطر بودن این آزمایش 

اقدام شود.
وی، ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اقدامات دانش��گاه در 
این راس��تا بس��یار موثر اس��ت، ادامه داد: همکاری 
و تعام��الت بی��ن س��ازمانی و رس��انه ه��ا در ای��ن 
خص��وص بس��یار کم��ک کننده اس��ت چ��را که 
عدم تش��خیص به موق��ع این بیماری ممکن اس��ت 

دکت��ر ریاح��ی گف��ت: معاین��ه دهان و دن��دان و 
فلورایدتراپ��ی دان��ش آموزان م��دارس ابتدایی این 
شهرس��تان توسط تیم س��المت دهان و دندان شبکه 

بهداشت و درمان اجرا گردید.
معاون بهداش��تی ش��بکه بهداش��ت و درمان آران 

و بی��دگل، پخ��ش فیل��م و نماهنگ در ای��ن زمینه 
برای ک��ودکان، ارجاع م��وارد مش��کل دار ابتدا به 
مدی��ر مهد کودک و س��پس ب��ه مراکز بهداش��تی 
 درمان��ی برای درمان و پیش��گیری از دیگر اقدامات

 این طرح بوده است.

پیام تسلیت
 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان سفرکرده

 به جوار حضرت حق 

همکاران ارجمند:
آقای غالمرضا مسگری فینیکه در غم  از دست 

دادن پ����در به سوگ نشسته اید.
آق�ای دانش�وریکه در غم  از دست دادن فرزند 

به سوگ نشسته اید.
خانواده محترم آقابزرگی، که در غم از دست  
دادن  همکار بازنشس��ته مان آقای حسین آقابزرگی به 

سوگ نشسته اید.
روابط عمومي دانشگاه درگذشت عزیزانتان را تسلیت 
ع��رض نموده، از درگاه خداوند منّان براي آن مرحومان 

آمرزش و براي شما شکیبایي مسئلت دارد.

 منج��ر ب��ه ایجاد ع��وارض جب��ران ناپذی��ر یا حتی 
فوت بیمار شود.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان، 
تب، س��ردرد، تهوع، استفراغ جهنده، سفتی گردن، 
کاهش سطح هوش��یاری و مالج برجسته در اطفال 

را از نشانه های این بیماری واگیر دار عنوان کرد.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت: در این جلس��ه ضمن 
بررسی گزارش ارس��الی از مرکز مدیریت بیماری 
های واگیر وزارت متبوع، ش��اخص های مربوط به 
دانشگاه کاشان مطرح و راهکار مناسب جهت رفع 
مشکالت و ارتقاء ش��اخص ها مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.



دیدار اعضای بسیج جامعه پزشکی با 
خانواده شهید سید مرتضی بنی هاشم 

به مناس��بت آغاز هفته وح��دت، کانون 
بس��یج جامعه پزش��کی کاش��ان با خانواده 
شهید س��ید مرتضی بنی هاشم روز یکشنبه 

مورخ 93/10/14 دیدار کردند.
به گزارش وب دا، پدر شهید سید مرتضی 
بنی هاشم در این دیدار به بیان خاطرات خود 
از شهید پرداختند و سپس حجت االسالم و 
المس��لمین نماین��ده مقام معظ��م رهبری در 
دانش��گاه در خصوص مس��ائل و مشکالت 
خانواده های شهداء به بیان مطالبی پرداختند.
گفتنی است این دیدار به همت کانون بسیج 
جامعه پزشکی انجام و در پایان به پاس ارج 
نه��ادن به مق��ام واالی ش��هداء هدیه و لوح 

تقدیری به خانواده این شهید اهدا شد.

از مقام آوران مسابقات قرآنی و فرهنگی دانشگاه تجلیل شد

طرح رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی نقشه راه برای پیشبرد اهداف آموزشی است

مراسم جشن میالد حضرت رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( در دانشگاه برگزار شد 

پیشرفت هر کشوری مرهون پژوهش است
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رئیس بیمارس��تان نقوی کاش��ان از آغاز 
عملیات بهس��ازی فضاهای انتظ��ار و اتاق 
پزشکان کلینیک های این مرکز در راستای 

اجرای طرح تحول نظام سالمت خبر داد.
به گ��زارش وب دا، دکت��ر محمد حاجی 
جعفری اظهار داشت: این عملیات در جهت 
اج��رای برنام��ه ارتقای ویزی��ت و خدمات 
پزشکان طرح تحول نظام سالمت انجام می 
ش��ود و همچنین تاکنون مبل��غ 350 میلیون 
ریال اعتب��ار در این خصوص درخواس��ت 
ش��ده اس��ت.وی اف��زود: در ای��ن عملیات 
فضای��ی به وس��عت 1000 متر مربع ش��امل 
فضاه��ای انتظ��ار و اتاق پزش��کان کلینیک 

های این مرکز بهسازی و تعمیر می شود.
در  کاش��ان  نق��وی  بیمارس��تان  رئی��س 
خص��وص تجهی��ز کلینی��ک ه��ا گف��ت: 
تجهی��زات م��ورد نی��از کلینیک ه��ا طبق 
درخواست پزشکان هر کلینیک به معاونت 
درمان دانشگاه ارسال شده و تاکنون بخشی 

از آن تامین شده است.

جلس��ه توجیه��ی رویکرده��ای افزایش 
ن��رخ ب��اروری کل��ی ب��ا حض��ور معاون 
بهداشتی دانشگاه، معاون سیاسی اجتماعی 
فرمانداری ویژه کاش��ان، روس��ای ادارات 
و مش��اورین امور بانوان ادارات شهرستان 
کاشان در سالن جلس��ات مدیریت بحران 

فرمانداری ویژه کاشان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، مع��اون بهداش��تی 
دانش��گاه در ابتدای جلس��ه، گزارش��ی از 
رویکرده��ای افزایش نرخ ب��اروری کلی، 
تحوالت جمعیتی خانوارها و شاخص های 

باروری را ارائه کرد.
دکتر مروجی ضمن اش��اره به چالش��های 
موج��ود در برنامه باروری س��الم، از جمله 
س��زارین،  ناخواس��ته،  ب��ارداری  س��قط، 
پیامدهای ت��ک فرزندی، ط��الق، ازدواج 
و ارائه آمار در این خصوص در کش��ور و 
دانشگاه، به اقدامات انجام شده جهت بهبود 
شاخص ها و مشکالت موجود اشاره نمود.

عملیات بهسازی کلینیک های 
بیمارستان نقوی آغاز شد

جلسه نشست رویکردهای افزایش 
نرخ باروری کلی برگزار شد

سرپرس��ت معاونت آموزش��ی دانش��گاه علوم 
بن��دی   پزش��کی کاش��ان گف��ت: ط��رح رتب��ه 
دانشگاه های علوم پزشکی نقشه راه برای پیشبرد 

اهداف است.
به گزارش وب دا، دکتر رضا رزاقی در جلس��ه 
طرح رتبه بندی دانش��گاه ها علوم پزشکی )طرح 
راد( در ای��ن معاونت،  بر لزوم وجود این طرح به 
عنوان یک نقش��ه راه و یک معیار استاندارد برای 
 اقدام��ات و فعالیت های آموزش��ی در دانش��گاه

 تاکید کرد.
 ، دانش��گاه  آموزش��ی  معاون��ت  سرپرس��ت 
تدوی��ن ی��ک برنامه عملیات��ی مبتنی ب��ر واقعیت 
برای پیش��برد ش��اخص ه��ای مختلف ط��رح را 
ضروری دانس��ت و افزود: رتبه بندی دانش��گاه ها 
ب��ر اس��اس ط��رح راد، همه ش��ئون دانش��گاه را 
در ب��ر نمی گی��رد و فق��ط بر کارکرد آموزش��ی 
تمرکز دارد و در این طرح دانش��گاه ها براس��اس 
 ش��اخص های فرآیندی امتیاز گرفته و به آنها رتبه 

تعلق می گیرد.

معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
گف��ت: پیش��رفت هر کش��وری مره��ون پژوهش و 

تحقیق است.
دکت��ر غالمعل��ی حمی��دی، در مراس��م تقدیر از 
پژوهشگران برتر این دانشگاه، چهار محور حاکمیت 
و رهبری، توانمندس��ازی، تولی��د دانش و تحقیقات 
دانش��جویی را از فعالیت های پژوهشی دانشگاه های 
علوم پزش��کی کش��ور نام برد و گف��ت: این فعالیت 
ها همه س��اله توس��ط معاونت تحقیقات��ی و فناوری 
وزارت بهداش��ت مورد ارزیابی ق��رار می گیرند که 
این دانش��گاه از س��ال 1382 مورد پایش و ارزشیابی 

قرار گرفته است.
 Nursing& مجل��ه   ش��دن  نمای��ه  وی، 
Midwifery Studies در PubMed ،کس��ب 
رتبه برتر واحد حمایت از تحقیقات بالینی، موافقت 
قطعی مرک��ز تحقیق��ات علوم تش��ریح و تحقیقات 
فیزیول��وژی، کس��ب مج��وز اولی��ه تاس��یس مرکز 
تحقیقات مدیریت اطالعات س��المت، کسب مجوز 

طی مراس��می، از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره 
ق��رآن و عترت اس��اتید، کارکنان و دانش��جویان و 
ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های 
علوم پزش��کی کش��ور به همت معاونت دانشجویی 
و فرهنگی در س��الن آمفی تئاتر دانش��کده پرستاری 

تقدیر شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این مراسم، 
ضمن تبریک و تش��کر از کلیه اس��اتید، کارکنان و 
دانش��جویان برتر قرآنی و فرهنگی اب��راز امیدواری 
کرد: این موفقیت ها همواره تداوم داش��ته باشد چرا 
که دانش��گاه پتانس��یل و ظرفیت پیش��رفت قرآنی و 

فرهنگی را دارد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی، با بیان اینکه دانشگاه 
آمادگ��ی الزم برای حمایت از این امر مهم را دارد، 
اظه��ار امیدواری ک��رد: با حض��ور در جمع قرآنی 

دانشگاه، از برکات آن بهره مند شویم.
مع��اون دانش��جویی و فرهنگی دانش��گاه، در این 
مراس��م ضمن خیر مقدم به کلی��ه مقام آوران قرآنی 
و فرهنگی دانش��گاه گفت: ما مفتخریم که دانشگاه 
توانسته برای چهارمین سال متوالی رتبه اول مسابقات 

به مناس��بت میالد حضرت رس��ول اکرم )ص( و 
امام جعفر صادق )ع(، مراسم جشنی وی ژه کارکنان 
و اعضاء هیات علمی دانش��گاه و به همت معاونت 
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه روز پنجشنبه مورخ 
18 دی ماه س��ال ج��اری در آمف��ی تئاتر مرکزی 

برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، دکتر زجاجی اس��تاد حوزه 
و دانش��گاه در این مراس��م، ضم��ن تبریک میالد 
 حضرت رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق )ع(
 با اش��اره به رحمانیت و مهربانی پیامبر عظیم الشان 
اس��الم)ص( گف��ت:  یکی از مواردی ک��ه در ایام 
والدت با س��عادت خات��م االنبیاء می ت��وان به آن 
اشاره نمود این است که خداوند پیغمبر را به عنوان 

مظهر رحمت ستوده است.
وی، با اش��اره به اینکه اولی��ن چیزی که خداوند 
خلق کرده نور پیامبر اس��ت، اظهار داش��ت: قبل از 
خلقت بش��ر و تمام کائنات، نور پیامبر وجود داشته 
است و همه از نور خاتم پیامبران فیض برده اند که 
همان نور خداس��ت و هیچ موجودی در این هستی 

نیست که از وجود مبارک ایشان ارتزاق نکند.

ترویج 
مفاهیم 

قرآنی در 
میان قشر 

جوان کشور، 
سد محکمی 

در برابر 
بسیاری از 

مشکالت 
پیش روی 

جوامع 
امروزی 

است.

ایشان 
کسی است 

که وقتی در 
منتهی الیه 

 شکنجه 
قرار میگیرد 

برای 
دشمنانش 

طلب 
رحمت 

می کند.  

قرآن��ی و مق��ام پنجم شش��مین جش��نواره فرهنگی 
دانش��جویان علوم پزشکی کشور از بین 52 دانشگاه 

را کسب کند.
دکتر طاهره مازوچی، با اش��اره به ترویج فرهنگ 

این استاد حوزه و دانشگاه، همچنین به غزوه احد 
و اذیت و آزار پیامبر اش��اره کرد و افزود: ایش��ان 
کس��ی اس��ت که وقتی در منتهی الیه شکنجه قرار 

می گیرد برای دشمنانش طلب رحمت می کند.  

قرآنی در میان جوانان و دانش��جویان اظهار داش��ت: 
ترویج مفاهیم قرآنی در میان قشر جوان کشور، سد 
محکمی در برابر بس��یاری از مش��کالت پیش روی 

جوامع امروزی است.

دکتر زجاجی، تنها راه نجات بشر که شیعه و اهل 
تسنن به  آن رسیده اند را ادامه دادن راه ائمه اطهار 

)ع( دانست.
دکتر رجبی از مفاخر قرآنی دانشگاه و حافظ کل 

دکتر مازوچی اذعان داشت: 
ما در دانش��گاه به عنوان تولید 
کنن��ده علم وظیف��ه داریم در 
زمینه پیش��رفت علمی و تولید 
سعی  کش��ورمان  برای  ثروت 
و ت��الش کنیم تا به آن چش��م 
ان��داز مق��ام معظ��م رهب��ری 
مقام  »کس��ب  العالی(  )مدظله 

اول در منطقه« دست یابیم.
معاون دانشجویی و فرهنگی 
در ادام��ه با تبری��ک مجدد به 
مق��ام آوران گفت: ما خادمین 
قرآنی و فرهنگی دانشگاهیم و 
کار اصلی »کسب افتخار برای 
دانشگاه« را شما عزیزان انجام 

می دهید.
گفتنی اس��ت در پای��ان این 
مراس��م از کلیه مق��ام آوران با 
اهدا لوح و هدیه به رسم یادبود 

تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

قرآن، نیز در ادامه این جلس��ه 
ب��ه س��واالتی در خص��وص 
چگونگ��ی کس��ب مقام های 

ارزشمند قرآنی پاسخ داد.
عضو هیات علمی دانش��گاه 
اظهار داشت: کس��انی که در 
پرتو نور الهی حرکت کنند از 
رحمت واسعه الهی بهره مند و 
کسانی که به نورالهی نزدیک 
باشند، بهره بیش��تری می برند 
و برای رس��یدن به این منزلت 
باید شیوه و رفتار پیامبر و ائمه 
اطه��ار )ع( را س��رلوحه امور 

خود قرار دهیم.
ادام��ه  در  زجاج��ی،  دکت��ر 
اهمی��ت عل��م و س��وادآموزی 
را یادآورش��د و گف��ت: باید با 
فراگیری علم و دانش و مبارزه 
با جه��ل و نادان��ی جامعه را در 
مسیر پیشرفت و توسعه قرار داد.

اولیه تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های اسهالی و 
کسب مجوز اولیه تاس��یس مرکز تحقیقات بیماری 
های اتوایمیون را از جمله موفقیت های دانشگاه در 

9 ماهه سال جاری عنوان کرد.

و  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  پژوهش��ی  مع��اون 
خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان افزود: بر اساس 
نتای��ج ارزیاب��ی از طرف مرکز توس��عه و هماهنگی 
تحقیق��ات و فناوری وزارت متبوع در س��ال 1392، 

واح��د توس��عه تحقیقات بالینی بیمارس��تان ش��هید 
 بهش��تی کاش��ان موفق به کس��ب رتبه برتر کشوری

 گردیده است.
دکت��ر حمیدی، تصوی��ب نزدیک ب��ه 200 طرح 
تحقیقاتی، چ��اپ 10 عنوان کتاب تالیف و ترجمه، 
ارائ��ه 106 خالصه مقاله در کنگ��ره های معتبر ملی 
و بین المللی و برگزاری 61 کارگاه پژوهش��ی را از 
جمله ش��اخص های پژوهشی در 9 ماهه سال جاری 

عنوان کرد.
وی، با اشاره به چاپ 116 مقاله در مجالت سطح 
یک و دو )PUBMEDوISI ( و 24 مقاله س��طح 
 EMBASE ,SCOPOUS, Chemical سه در
Ab., Biological .Ab..تصریح کرد: با توجه به 
فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله العالی( »پیشرفت 

علم بدون تحقیق و پژوهش« امکان پذیر نیست.
گفتنی اس��ت در پایان این آیین، از 15 پژوهشگر 
برتر دانش��گاه ب��ا اهداء لوح تقدیر و هدیه به رس��م 

یادبود تقدیر و تجلیل شد.

دکتر رضا رزاقی، با تاکید بر اینکه دانش��گاه ها 
بر اس��اس طرح راد س��طح بندی نمی شوند بلکه 
 رتب��ه بن��دی می ش��وند، اف��زود: دانش��گاه ها بین 

رتبه های یک تا 60 رتبه بندی شده و شاخص های 
ای��ن رتبه  بندی فرآیند ترکیبی از موارد درون داد 
 آموزش��ی دانش��گاه اس��ت که باعث ایجاد تمایز 

بین دانشگاه ها می شود.
برپای��ه ای��ن گ��زارش، در ای��ن نشس��ت مقرر 
ب��ا عناوی��ن کمیت��ه سیاس��ت  ش��د دو کمیت��ه 
در  آت��ی  ری��زی  برنام��ه  )جه��ت  گ��ذاری 
آوری جم��ع  کمیت��ه  و  ط��رح(   خص��وص 

 داده ای طرح )متش��کل از کارشناس��ان آش��نا به 
معیارهای طرح از هر واحد( تشکیل شود.

این گ��زارش حاکیس��ت، در ابتدای جلس��ه به 
منظور آش��نایی کلیه اعضا، شرح کلی از معیارها 
و ش��اخص های طرح توس��ط کارشناس معاونت 
آموزش��ی دانش��گاه عل��وم پزش��کی ، مهن��دس 

فرهادپور  ارائه شد.
بن��دی  رتب��ه  ط��رح  جلس��ه  اس��ت  گفتن��ی    
دانش��گاه  ه��ای عل��وم پزش��کی )ط��رح راد( با 
حض��ور معاون آموزش��ی، مدیر بودج��ه و برنامه 
ری��زی منابع، مدی��ر کل آم��وزش و تحصیالت 
تکمیلی، دبیر کمیس��یون تحول اداری دانش��گاه، 
 دبیر ش��ورای آموزش مداوم و معاونین آموزشی 

دانشکده ها تشکیل گردید.


