
حجت االسالم قرائتی:

پیام مکتب کربال را باید در دانشگاه زنده نگه داشت

اولین نوزاد حاصل از عمل فریز در کاشان متولد شد انجام جراحی اورژانسی پریکاردیکتومی در مرکز قلب شهید بهشتی کاشان

آیین تجلیل از
 بازنشستگان دانشگاه

 برگزار شد      

میزان ش�یوع دیابت
 در کاش�ان بیش�تر از 

میانگین کش�ور   اس�ت     

جشن روز رادیولوژی
در دانشگاه علوم پزشکی

برگزار شد      

کسب رتبه نخست وب سایت  
هسته گزینش در بین

دانشگاه های علوم پزشکی    

حضوردانش�گاهیان عل�وم 
پزش�کی کاش�ان در جمع 
راهپیمای�ان 13 آب�ان      

کارمند دانشگاه موفق به 
کسب مدال طالی مسابقات 

گلبال آسیا و اقیانوسیه شد        

واگذاری 52 عنوان
از فعالیت های دانشگاه
به بخش خصوصی         
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اولین نوزاد حاصل از عمل فریز در تاریخ92/8/20  در بیمارستان شهید بهشتی کاشان متولد شد.
به گزارش وب دا، متخصص جنین شناسی مرکز باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جمع 
خبرنگاران گفت: مادر 27 ساله این نوزاد با سابقه چهار سال نازایی در مهر 91 به این مرکز مراجعه می کند و 

پس از انجام معاینات و آزمایش های مختلف 19 تخمک از این زوج گرفته شد.
دکتر حس��ن حس��نی افزود: از تعداد تخمک گرفته شده 11 تخمک به جنین تبدیل شد که سه جنین به این مادر 
منتقل و مابقی آن در تانک ازت این مرکز نگهداری شد.وی تصریح کرد: با بارور نشدن مادر، سه جنین فریز شده 

را بعد از پنج ماه در اسفندماه 91 به حالت طبیعی بازگردانده و به بدن این خانم انتقال دادند که مادر باردار شد.
دکتر حسنی یادآور شد: پس از 9 ماه بارداری نوزاد دختر توسط دکتر فاطمه فروزانفر پزشک معالج وی در 

یک عمل سزارین سالم به دنیا آورده شد.
وی، با اش��اره به امکان فریز جنین در مرکز باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال گذشته 
افزود: پنج جنین دیگر از این زوج در این مرکز نگهداری می ش��ود و وی می تواند به مدت 11 س��ال در هر 

زمان از جنین ها برای باروری استفاده و یا به زوجین نابارور اهداء کند.
صدیقه س��رفرازی مدیر مرکز باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزش��کی کاشان نیز با اشاره به  تاسیس این 
 ،)IUI( مرکز از سال 85 اظهار داشت: این مرکز جهت درمان نازایی از روش های تلقیح اسپرم به داخل رحم
لقاح آزمایش��گاهی )IVF(، تزریق مستقیم اس��پرم به داخل تخمک )ICSI(، انجماد اسپرم، تخمک و جنین 

استفاده می کند.

کت��اب  نویس��نده 
»پای��ی که ج��ا ماند« 
ش��هدای  گف��ت: 
اه��ل  ن��ه  گمن��ام 
کوتاه��ی و ن��ه اهل 
بودند  آم��دن  کوتاه 
و در مقاب��ل ظل��م و 
س��تم با تم��ام وجود 

ایستادند.
س��ید ناصر حسینی 
س��الگرد  پنجمین  در 

س��ه شهید گمنام که در مس��جد دانشگاه برگزار شد، 
گفت: شهیدان همان باران رحمت الهی هستند که اگر 

نبودند واژه عشق ابتر می ماند.
وی افزود: هر وقت عنکبوت غفلت و دین گریزی 
در دل های ما راه پیدا می کند، وجود شهدای گمنام 

ما را از خواب غفلت بیدار می کنند.
نویس��نده کتاب »پایی که جا مان��د« با بیان این که 
انس��ان ها در این جامعه بشری برای زندگی فردی و 
اجتماعی 2 راه بیشتر پیش رو ندارند، تصریح کرد: 
یکی از این مس��یرها پذیرش نظام س��لطه و شیطان 
اس��ت و دیگری انتخ��اب و پذی��رش اهل بیت )ع( 
بوده که در برگزیدن راه حق، عدالت و ظلم ستیزی 

تجلی می یابد.

از  تجلی��ل  آیی��ن 
بازنشستگان دانشگاه 
و  پزش��کی  عل��وم 
خدم��ات بهداش��تی 
درمانی کاش��ان روز 
پن��ج ش��نبه م��ورخ 
س��الن  در   92/8/9
آمف��ی تئاتر مرکزی 
دانشگاه برگزار شد.

رئی��س دانش��گاه 
پزش��کی  عل��وم 

کاش��ان ضمن تبریک روز بازنشس��تگان و تکریم 
خانواده، برگزاری نمادین این مراس��م را تجلیل و 
تقدیر از زحمات عزیزانی که در راس��تای سالمت 
م��ردم از هیچ تالش و کوشش��ی دری��غ نکردند، 

عنوان نمود.
به گ��زارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی، 
ارتقای س��المت و وضعیت بهداشتی درمانی منطقه 
کاش��ان را مرهون زحمات بازنشس��تگان دانست و 
اظهار امیدواری کرد: باید ش��رایطی فراهم کرد که 
از س��ال ها تجرب��ه کارمندان در دوره بازنشس��تگی 

استفاده کرد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان، با اشاره 
ب��ه اینکه نباید بازنشس��تگی را پای��ان کار و تالش 

رئیس بخش جراحی قلب مرکز فوق تخصص قلب و عروق امام علی )ع( مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی 
کاش��ان از انجام جراحی اورژانس��ی موفق پریکاردیکتومی در مرکز قلب مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی 

کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکترمحمد صادق پورعباس��ی گفت: برای نخس��تین بار در کاشان بیماری که حدود 9ماه 
قبل تحت عمل بای پاس عروق کرونری در تهران قرار گرفته بود و پس از عمل دچار عارضه نادر پریکاردیت 
فش��ارنده )constrictive pericardit( شده بود با تشخیص کنس��ترکتیوپریکاردیت ، توسط تیم جراحی 

قلب این مرکز تحت عمل پریکاردیکتومی قرار گرفت.
به گفته وی، این بیمار 69 ساله پس از یک عمل سه ساعته به بخش ICU قلب باز منتقل شده و حال عمومی 

وی خوب است. 
دکتر پورعباس��ی افزود: بخش قلب مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی کاشان طی دو سال و نیم گذشته حدود 
700 عمل جراحی قلب باز، چهار هزار و۳۳0 مورد آنژیوگرافی قلب، شش مورد آنژیوگرافی مغز، ۴۴2 مورد 

آنژیوپالستی صورت گرفته که درصد موفقیت باالیی داشته است.
گفتنی اس��ت؛ مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی کاش��ان دارای یکی از مراکز پیشرفته قلب استان است که 
آماده پذیرش جهت انجام همه اعمال آنژیوگرافی و آنژیوپالس��تی عروق کرونر و محیطی و اعمال جراحی 
قلب اعم از بای پس عروق کرونر و بیماری های دریچه ای مادرزادی را در شهرس��تان کاش��ان و استان های 

همجوار است.

تاکی��د  حس��ینی 
رزمن��دگان  ک��رد: 
ط��ی  اس��الم 

 هش��ت س��ال دفاع 
مق��دس با عش��ق به 
اهل بی��ت )ع( موفق 
ریخت��ن  بره��م  ب��ه 
دشمنان  اس��تراتژی 
ش��دند و توانستند با 
ن��وآوری و ابت��کار 
نظامی  تئوری ه��ای 

دشمن را بر هم ریزند.
وی، با یادآوری این که بیش��ترین ش��هدای گمنام 
جنگ تحمیلی متعلق به عملیات هایی با رمز یا فاطمه 
زهرا )س( است، عنوان کرد: ایثارگری شهدایی که 
پالک خ��ود را کندند تا به مانن��د فاطمه زهرا )س( 

گمنام بمانند چگونه قابل ارزیابی و توصیف است.
این جانباز جنگ تحمیل��ی با بیان این که حضرت 
صدیقه کبری )س( ش��هیده ای مش��هور ام��ا با قبری 
گمنام اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: تعداد زی��ادی از 
رزمندگان اس��الم به تاسی از فاطمه زهرا )س( برای 
این که گمنام بمانند دسته جمعی پالک های خود را 

در آوردند و گروهی نیز به شهادت رسیدند.

شهدا در مقابل ظلم و ستم با تمام وجود ایستادند آیین تجلیل از بازنشستگان دانشگاه برگزار شد

عنوان ک��رد، افزود: 
اس��ت  ض��روری 
آخر  تا  بازنشستگان 
عمر به کار و تالش 
 خ��ود در زمینه های
 مختلف ادامه دهند.

دانش��گاه  رئی��س 
کاشان  پزشکی  علوم 
در ادامه تصریح کرد: 
امی��دوارم ب��ا بهب��ود 
شرایط اقتصادی بتوان 
به صورت شایس��ته و در ش��ان و منزلت بازنشس��تگان 
برای رفع پاره ای از مش��کالت این قش��ر پیشکسوت 

گام برداریم.
این گزارش حاکیست، پیش از سخنان رئیس 
دانشگاه، اصغر لقمان رئیس کانون بازنشستگان 
دانش��گاه  بازنشس��تگان  از  یک��ی  و  دانش��گاه 

سخنرانی کردند.
گفتنی اس��ت این مراس��م با اج��رای برنامه های 
شاد و متنوع از جمله اجرای نمایش و شعبده بازی 

همراه بود.
ش��ایان ذکر اس��ت در پایان مراس��م، بازنشستگان 
دانش��گاه در س��ال 91 لوح تقدیر خ��ود را از رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان دریافت کردند.
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ادامه در صفحه ۴

با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان:

اورژانس پرتوی در بیمارستان شهید 
بهشتی کاشان افتتاح شد

دومین اورژانس پرتوی استان اصفهان با حضور 
 معاون سیاسی اجتماعی استانداری استان اصفهان ،

 معاون استاندار و فرماندار کاشان، رئیس دانشگاه 
عل��وم پزش��کی کاش��ان و جمع��ی از مس��ئولین 
دانشگاه و شهرستان روز سه شنبه مورخ 92/8/28 

افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ، دکت��ر محم��د مه��دی 
اس��ماعیلی در حاش��یه مراس��م افتت��اح اورژانس 
پرتوی در کاشان در گفتگو با خبرنگاران، اظهار 
داش��ت:  افتتاح دومین اورژانس پرتوی اس��تان، 
ب��ا تهی��ه تأسیس��ات و امکان��ات الزم و با صرف 
هزین��ه ای با اعتب��اری بالغ بر ی��ک میلیارد و ۳00 
میلی��ون ریال و با زیربنایی در حدود 100 مترمربع 

راه اندازی شد.
اس��تان  اس��تانداری  اجتماع��ی  سیاس��ی  مع��اون 
 اصفهان افزود: اورژانس پرتوی کاش��ان با همکاری 
بخش های مختلف از جمله س��ایت احمدی روشن 
و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاش��ان در مجتمع بیمارستانی ش��هید بهشتی کاشان 

فعال گردید.
دکتر اسماعیلی، سیاس��ت عمومی استان اصفهان 
در این ارتباط را فراه��م آوردن تمامی لوازم مراکز 
پرت��وی عن��وان و تصریح ک��رد: یک��ی از اقداماتی 
ک��ه باید در موض��وع پدافند غیرعام��ل برای مراکز 
پرتوی در استان اصفهان انجام می شد، بحث ایجاد 

اورژانس های پرتوی بود.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری استان اصفهان، 
ارتقای مسائل بیمه ای را یکی از سیاست ها و اهداف 
ایجاد اورژانس پرتوی، ش��یمیایی، میکروبی دانست 
و یادآور ش��د: امیدواریم با افزایش این اورژانس ها  
در آینده ، ش��اهد ارتقاء ایمن��ی اینگونه فعالیت های 

استان اصفهان باشیم.
گفتنی است مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی 
کاشان  یک بیمارس��تان جنرال، با متراژ زیربنای 
حدود ۴0000 متر مربع با امتیاز ارزش��یابی درجه 
ی��ک با پذیرش متوس��ط روزان��ه ۳50 بیمار می 
باش��د که  با هدف ارائه خدم��ات به مردم منطقه 
کاشان و شهرسنان های همجوار در حال فعالیت 

می باشد.

ادامه در صفحه2
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شهدا در مقابل ظلم و ستم با تمام وجود ایستادندمعرفي ایثارگران دانشگاه

حضور دانشگاهیان علوم پزشکی کاشان در جمع راهپیمایان 13 آبان 

واگذاری 52 عنوان از فعالیت های دانشگاه به بخش خصوصی 

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در کاشان 
به چند بیمار نیازمند اهداء شد

برگزاری همایش دیابت در آران و بیدگل

جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و 
درمان سوء مصرف مواد مخدر برگزار شد

بررسی مشکالت بیمارستان متینی با 
حضور رئیس دانشگاه

نشست دانشجویان جدیدالورود شاهد 
و ایثارگر با اساتید مشاور دانشگاه 

برگزار شد

کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با 
شیرمادر برگزار شد

نام ونام خانوادگی:
حسن بخشی

شغل مورد تصدی:
کارپرداز 

تاريخ تولد: 1۳۴۴
سال استخدام:1۳69 
عنوان ايثارگري: 
آزاده – جانباز ۳5 درصد

تحصيلي:  مدرك 
دیپلم ادبیات 

مدت خدمت درجبهه: 11 ماه
مدت اسارت: 5 سال و 1 ماه و 9 روز 

 خاطرات:
- در آخرین عملیاتی که ش��رکت داش��تم مجروح 
ش��دم و در گوش��ه ای بیهوش افتاده  بودم به طوریکه 
ش��نوایی داش��تم ولی قادر به دیدن نبودم ، بعد از چند 
ساعتی در حالیکه نیروهای ما عقب نشینی می کردند، 
از آنها شنیدم که می گفتند: بچه ها اسم بخشی رو هم 
یادداشت کنید جزء ش��هیدان ولی من بعد از گذشت 
چند س��اعت توس��ط نیروهای عراقی اسیر شدم و بعد 
ازچند روز به بیمارس��تان اعزام ش��دم. در بیمارس��تان 
چون خیلی تش��نه بودم به س��ربازان عراقی می گفتم: 
آب،آب . آنه��ا می گفتند: م��اء ، ماء و من می گفتم: 
ن��ه! من توی این گرما ماهی نمی خواهم و ناگهان بعد 
از چند دقیقه ای دیدم س��رباز عراقی با یک پارچ آب 
وارد اتاق من شد و آن موقع بود که من فهمیدم آب به  

زبان عربی می شود ماء. 
- زمان��ی که هیئت صلیب س��رخ وارد اردوگاه می 
شدند، همه اسراء از پشت سیم خاردار بصورت تعجب 
آمیزی آنها را نگاه می کردند. وقتی صلیب سرخ وارد 
ش��دند من از یکی از آنها پرسیدم: وقتی وارد اردوگاه 
می شوی چه احساسی به شما دست می دهد ؟ گفت: 
من احس��اس می کن��م وارد باغ وحش ش��ده ام چون 
رفت��ار و کردار اس��راء با آدمهایی که بی��رون دیده ام 

بسیار متفاوت است.

دانش��گاهیان علوم پزش��کی کاش��ان همزمان 
با سراس��ر کش��ور در جمع راهپیمای��ان 1۳ آبان 

حضور یافتند.
به گزارش وب دا، دکتر اعرابی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان به همراه جمعی از بسیجیان 

اعضای ب��دن بیمار م��رگ مغزی در کاش��ان 
به چن��د بیمار نیازمن��د حیات دوباره بخش��ید.به 
گزارش وب دا، سرپرس��ت مجتمع بیمارس��تانی 
شهید بهشتی کاشان گفت: مرحوم حسن سیادتی 
مق��دم بر اثر س��انحه تصادف به این بیمارس��تان 

منتقل و بستری شد.
دکتر س��ید مهدی موس��وی افزود: علی رغم 
انج��ام اقدامات درمانی توس��ط تیم پزش��کی، 
ای��ن بیمار دچار مرگ مغزی ش��د و با رضایت 
و ف��داکاری خانواده ایش��ان به بیمارس��تان امام 
خمین��ی )ره( ته��ران جهت اه��داء اعضا منتقل 
گردید.وی تصریح کرد: دو کلیه، کبد و نسوج 
این بیمار ۳8 س��اله قابل پیوند به بیماران نیازمند 

اهداء عضو می باشد.
دکتر موسوی، ضمن قدردانی و آرزوی صبر 
و بردب��اری برای خان��واده آن مرحوم، برای آن 
عزی��ز نیز عل��و درج��ات را از درگاه ایزد منان 

مسئلت نمود.

همایش  ب��زرگ دیابت ویژه بیم��اران دیابتی 
شهرس��تان آران و بیدگل و شهرهای ابوزیدآباد 
، نوش آباد و روستاهای همجوار در سالن شهید 
عربیان برگزار ش��د.به گزارش وب دا، سرپرست 
ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران وبی��دگل در 
این مراس��م ضمن عرض تس��لیت به مناسبت فرا 
رس��یدن ماه محرم و ایام س��وگواری حضرت ابا 
عبداله الحسین )ع( از دست اندرکاران و برگزار 

کنندگان این مراسم تقدیرو تشکر نمود.
دکت��ر مس��عود دهقانی، ب��ه بیم��اری دیابت و 
اهمیت آن اش��اره ک��رد و اف��زود: رعایت رژیم 
غذایی صحیح برای افراد دیابتی از اهمیت وافری 
برخوردار است.وی تصریح کرد: ورزش و پیاده 
روی برای این بیماران نیز بس��یار مفید بوده که با 

آن می توان قندخون را کنترل کرد.
مهندس اتریش��ی از ش��رکت نوونوردیس��ک 
پارس تهران نیز در این همایش به بیماری دیابت 
اشاره کرد و یادآور ش��د: رعایت تغذیه صحیح 
و ب��ه موقع ، ورزش و ان��دازه گیری قندخون در 
دفع��ات مختل��ف در هفته طبق توصیه پزش��کان  

برای بیماران دیابتی ضروری است.
دکتر مهاجر متخصص داخلی نیز در این مراسم، 
پیرامون بیم��اری دیابت و اهمی��ت آن و راههای 

کنترل و پیشگیری از آن مطالبی را بیان نمود.
گفتنی اس��ت این جش��ن با همکاری ش��رکت 
نوونوردیس��ک پ��ارس ته��ران و واح��د دیابت 
و واح��د مب��ارزه ب��ا بیماریهای مرکز بهداش��ت 

شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید. 

مدیر تحول اداری دانشگاه از واگذاری 52 عنوان 
از فعالی��ت ه��ای دانش��گاه به بخ��ش خصوصی در 

راستای اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رض��ا نعناکار در جلس��ه 
کمیس��یون تح��ول اداری ک��ه با حض��ور رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاش��ان و س��ایر اعضاء تشکیل ش��د، گفت: این 
فعالیت ها ش��امل خدام��ت بهداش��تی، درمانی و 

پشتیبانی می باشد.
وی، با اش��اره به ه��دف دانش��گاه در بحث برون 
سپاری خدمات قابل ارائه به بخش خصوصی افزود: 
با پیگی��ری کمیته کاهش تصدی گ��ری هم اکنون 
 تعداد 77 درخواست از سوی واحدها و معاونت های

 دانش��گاه جه��ت واگذاری امور مختل��ف به کمیته 
کاهش تصدی گری ارس��ال شده ودر حال بررسی 

و کارشناسی است.
مدیر تحول اداری دانش��گاه، ضمن اشاره به صرفه 
جوی��ی در هزینه ها با انجام برون س��پاری فعالیت ها 
و اقدام��ات تاکی��د کرد: ارائه خدمات ب��ه روزتر از 

مزایای این برون سپاری است.
این گزارش حاکیست، س��اماندهی نیروی انسانی 

جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و درمان سوء 
مص��رف مواد مخدر با حضور رئیس دانش��گاه و 
سایر اعضاء در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، تعیی��ن راهکارهای الزم 
نظارت بر مراک��ز از نظر افزایش کیفیت عملکرد 
پرسنل، تش��کیل کمیته علمی جهت بررسی دوز 
ب��االی مت��ادون مصرف��ی در مراکز،ارائ��ه نتایج 
آموزش های انجام ش��ده در خصوص پیشگیری 
از اعتیاد و برگزاری کارگاه های مهارت زندگی 
در قال��ب واحد درس��ی جهت دانش��جویان کلیه 

دانشکده ها از جمله موضوعات این جلسه بود.
گفتنی اس��ت هریک از اعض��اء حاضر در این 
جلس��ه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند 
و جلس��ه با جم��ع بن��دی مطالب توس��ط رئیس 

دانشگاه پایان پذیرفت.

در نشس��تی با حضور رئیس دانش��گاه، مشکالت 
بیمارس��تان متینی در حوزه های پرسنلی، تجهیزاتی 

و مالی بررسی شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه، ضمن تقدیر 
و تشکر از اقدامات صورت گرفته، ابراز امیدواری 
کرد:  در راس��تای ارائه خدمات باکیفیت و بیشتر به 

مراجعین و بیماران از هیچ تالشی دریغ نشود.
دکت��ر اعراب��ی، در خص��وص اس��تقالل مال��ی 
بیمارس��تان، اس��تفاده بهینه از منابع موجود، جبران 
کمبود پرس��نل پرس��تاری و خدماتی، مش��ارکت 
حداکثری خیرین س��المت در خریداری تجهیزات 
پزش��کی و کارشناس��ی درخص��وص واگ��ذاری 

واحدهای بیمارستانی و ... مطالبی را ایراد کرد.
دکتر فرجی پور رئیس بیمارس��تان متینی کاشان، 
نیز در ابتدای جلس��ه، به طرح و تش��ریح مشکالت 
موج��ود بیمارس��تان پرداخت��ه و خواس��تار ح��ل 

مشکالت مذکور گردیدند.
این گزارش حاکیست، هر یک از اعضاء حاضر 
در جلس��ه، همچنی��ن به بی��ان نقطه نظ��رات خود 

پرداختند.

نشس��ت دانشجویان جدیدالورود ش��اهد و ایثارگر 
دانش��گاه با اس��اتید مشاور در س��الن طبیب دانشکده 

پزشکی برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، مع��اون دانش��جویی فرهنگی 
دانش��گاه در این نشست ضمن خیرمقدم به حاضرین، 
خواس��تار تعامل هر چه بیش��تر دانش��جویان و اساتید 

مشاور شد.
 دکت��ر طاهره مازوچی، اختصاص زمان مش��خص 
برای دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر را از سوی اساتید 
و اداره مشاوره دانشگاه الزم دانست و گفت: تقویت 
بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از رسالت های 

اصلی این ستاد می باشد.
وی، در ادامه ضم��ن ارائه توضیحاتی در خصوص 
عملکرد س��تاد ش��اهد و ایثارگ��ر دانش��گاه، بر لزوم 
اس��تفاده مطل��وب دانش��جویان از امکان��ات علمی و 

فرهنگی دانشگاه تأکید کرد.
این گزارش حاکیس��ت، در این جلس��ه هر یک از 
اساتید مش��اور ضمن بیان نقطه نظرات خود، سخنانی 
در خصوص جهاد علمی و بهره گیری الزم از دوران 

دانشجویی ایراد نمودند.
گفتنی است در پایان این جلس��ه قوانین، آئین  نامه  
ها و فعالیت های آموزش��ی و فرهنگی این ستاد برای 

دانشجویان تشریح شد.

کمیته دانش��گاهی تروی��ج تغذیه با ش��یرمادر روز 
دوش��نبه مورخ 92/8/27 با حضور رئیس دانش��گاه، 
اعضاءکمیت��ه تروی��ج تغذی��ه با ش��یرمادر، روس��ای 
بیمارستان های دوستدار کودک و داوطلب دوستدار 
کودک،  مدیر گروه های اطفال و زنان ، سرپرس��ت 
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل، معاون درمان 
و کارشناس��ان س��تادی معاونت ها در دفتر ریاس��ت 

دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش وب دا، دکتر اعرابی،رئیس دانشگاه در 
این نشست، در خصوص اجرای مصوبات و تالش در 
جهت رفع مش��کالت مربوط به برنامه ترویج تغذیه با 

شیرمادر بیاناتی را  ارائه کرد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه نیز در ابتدای این جلسه 
در خصوص  اهمیت شیرمادر و مشکالت موجود در 
برنامه ترویج تغذیه با ش��یر م��ادر مطالبی را مطرح  و 
س��پس نتایج ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار 

کودک و مصوبات جلسه قبل ارائه کرد.

به گفت��ه وی، بعد از جن��گ گروههای تفحص، 
تعداد زیادی پالک بدون اس��تخوان و شمار زیادی 
اس��تخوان بدون پ��الک را در مناط��ق عملیاتی پیدا 
کردند که نش��ان از ش��وق به گمنامی فرزندان ملت 

ایران در دوران جنگ هشت ساله است.
نویس��نده کتاب تحسین ش��ده »پایی که جا ماند« 
ی��ادآور ش��د: فرزن��دان روح اهلل در دف��اع مقدس 
امتحان ه��ای س��ختی را پ��س دادند ت��ا عاقبت در 

گمنامی به شهادت رسیدند.
وی با اش��اره به ادعای صدام به پیروزی س��ه روزه 
در جنگ با ایران اظهار داشت: اما صدام کسانی که 
راه سرور و ساالر شهیدان را انتخاب کردند، نشناخته 
بود و این عامل باعث ش��د که این دیکتاتور بعد از 2 
هزار و 777 روز با شکس��ت جنگ را به پایان برده و 

معادالتش در جنگ علیه ایران بر هم ریزد.

هر وقت عنکبوت 
غفلت و دین گریزی 

در دل های ما راه 
پیدا می کند، وجود 

شهدای گمنام ما 
را از خواب غفلت 

بیدار می کنند.

مقام شهيد و شهادت مقام حسرت و عبرت است 
نه مقام تأسف و تأثر

حجت االس��الم و المسلمین سید حسین مومنی در 
پنجمین مراس��م سالگرد ش��هدای گمنام دانشگاه، با 
اش��اره به مقام واالی ش��هیدان انقالب اس��المی سه 
منظر را در جهت ادای تکلیف نسبت به شهدا مطرح 
نمود، اول اینکه مقام شهید و شهادت مقام حسرت و 
عبرت اس��ت نه مقام تأسف و تأثر و این نشان دهنده 

واال بودن مقام شهدا است.
وی در همی��ن رابطه بی��ان کرد: از پیامبر س��ؤال 
کردند آیا ش��بی از ش��ب قدر باالتر وج��ود دارد؟ 
پیامب��ر)ص( فرمودند: بله ش��بی که ش��خص برای 
حفظ کیان اس��المی به ش��ب زنده داری و بیداری 

مشغول است. 
مومنی درباره دومین منظر در جهت ادای تکلیف 

نسبت به ش��هدا گفت: بیان سیره اخالقی شهدا، باید 
سیره شهدا به نسل بعد منتقل شود.

وی در ای��ن رابط��ه افزود: اگر کس��ی کلمه ای و 
 مطلبی از شهدا بداند و انتقال ندهد مؤاخذه می شود

 و البته قبل از س��یره اخالقی، س��یره عبادی شهدا را 
باید بیان کرد، نس��بت به وصیت نامه های شهدا باید 
اهتمام ورزید و آنها را یادآوری نمود، شهدا معامله 
گر با خدا بودند به همین دلیل هم خدا آنها را به این 

مقام رساند.
وی گفت: س��ومین منظر س��یره سیاس��ی شهدا و 
تکلیف االن ما است، اگر از شهدا سؤال کنیم وظیفه 

االن ما چیست؟
مومن��ی  در جواب به این س��وال با اش��اره به نقل 
قول��ی از حجت االس��الم ماندگاری ادام��ه داد: در 
۳00 درص��د وصیت نامه ش��هدا از امام، والیت فقیه 
و پش��تیبانی از آن صحبت ش��ده، ۳00 درصد چون 
در بعضی وصیت نامه ها ۳ بار توصیه به والیت فقیه 

شده است.
وی در پای��ان با اش��اره به روایتی از پیامبر اس��الم  
)ص( خاطر نشان کردند: برای کسی که در راه خدا 
به ش��هادت برسد 7 خصلت ذکر شده از جمله اینکه 

شهید به وجه اهلل نظر می کند.
گفتنی اس��ت، پنجمین یادواره تدفین س��ه ش��هید 
گمنام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاش��ان طی مدت 2 روز در مسجد دانشگاه 
به همت بس��یج دانش��جویی و معاونت دانش��جویی 
دانش��گاه به همراه نمایش��گاهی با عنوان »معبری به 

سوی نور« برگزار شد.

در این مراسم باشکوه شرکت کردند.
این گ��زارش حاکیس��ت، به همین مناس��بت، 
گردهمای��ی دانش��جویان، کارکن��ان و اعضای 
هیات علم��ی در مقابل مس��جد دانش��گاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان به 

س��مت قبور شهدای گمنام دانش��گاه نیز در این 
روز انجام شد.

بنابرای��ن گزارش، »مراس��م روز مل��ی مبارزه با 
اس��تکبار جهانی« )1۳ آبان م��اه( در بیش از 770 

شهر و شهرستان سراسر کشور برگزار شد. 

و ارزیابی عملکرد کارکنان از مباحث مطرح ش��ده 
در این جلس��ه بود. براس��اس این گزارش، تعداد 15 
مورد از پیشنهادات موافقت شده در شورای بررسی 
و پذیرش پیشنهادات کارکنان در این جلسه مطرح و 
11 پیشنهاد مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت که 

به منظور اجرایی ش��دن در دانشگاه، به معاونت ها و 
واحدهای مربوطه ارجاع می شود.

گفتنی است شورای بررسی و پذیرش پیشنهادات 
کارکن��ان دانش��گاه یکی از کمیته ه��ای یازده گانه 

کمیسیون تحول اداری دانشگاه است.

ادامه از صفحه1



برگزاری جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه

آغاز مصرف داروهای ترکیبی ضد سل در دانشگاه آغاز طرح فلوراید تراپی با ژل وارنیش فلوراید

برگزاری کارگاه  آموزشی فرهنگ سازی اهداء خون 

هشدار روابط عمومی دانشگاه در 
خصوص ثبت نام سفرهای زیارتی

کمیته ژنتیک دانشگاه برگزار شد
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جلس��ه ش��ورای امر به مع��روف و نه��ی از منکر 
دانش��گاه روز یک ش��نبه م��ورخ 92/8/5 با حضور 
رئیس دانش��گاه و سایر اعضاء شورا در سالن شهداء 

ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر اعرابی رئیس دانش��گاه، 
در این جلس��ه پیرامون پیشبرد فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر در دانش��گاه با توجه به ابالغیه س��تاد 
احی��اء اس��تان اصفه��ان در خصوص دس��تورالعمل 
اجرای��ی ویژه هفت��ه احیاء امر به مع��روف و نهی از 

منکر رهنمودهایی را بیان نمود.

با  کمیت��ه ژنتی��ک دانش��گاه 
حضور رئیس دانش��گاه و سایر 
اعضاء در س��الن ش��هداء ستاد 

مرکزی دانشگاه تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر 
اعرابی رئیس دانش��گاه، در این 
جلس��ه ضمن تسلیت به مناسبت 
ایام ش��هادت اباعبداهلل حس��ین 
)ع(، خواس��تار هماهنگی بیشتر 
برنامه  ب��ا  واحد ه��ای مرتب��ط 
تاالس��می و فنیل کتونوری در 
دانشگاه ش��د و گفت: دانشگاه 
خص��وص  در  الزم  آمادگ��ی 
این  مش��کالت  نمودن  برطرف 

برنامه را دارد.
دکت��ر مروجی معاون بهداش��تی دانش��گاه نیز در 
 خصوص دستور کار جلس��ه و اهمیت بیماری های

 ژنتیک از جمله تاالسمی و فنیل کتونوری سخنانی 

را بیان کرد و افزود: دس��تور العمل جدید این برنامه 
ابالغ ش��ده که پس از تصویب در این کمیته، اجرا 

خواهد شد.
کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر دانشگاه 

آی��ت   : نویس��نده 
اهلل حاج ش��یخ عباس 

صفایي حائري 
انتش��ارات   : ناش��ر 
مسجد مقدس جمکران 
ب��ه  دقی��ق  ن��گاه 
جریانات روز عاشورا 
و آنچه قب��ل از آن و 

پ��س از آن اتفاق افتاد ، ب��راي درک عظمت هاي 
این قیام و راهیابي به قله هاي پرش��کوه و معارف و 

حقایق نهفته در آن ضرورت دارد. 
تنها ب��ا تحلیل موش��کافانه و تحقیق��ات عالمانه 
و بررس��ي ه��اي هم��ه جانبه اس��ت که م��ي توان 
ش��گفتیهاي پدید آمده در عاشورا را شناخت و به 
عمق توطئه ها و برنامه ریزي هاي دش��منان در هر 
یک از مراحل قبل و بعد از آن دسترسي پیدا کرد. 
این کتاب اثري بي نظیر از اندیش��مند با اخالص 
و دانشمند فرزانه مرحوم آیت ا... حاج شیخ عباس 
صفایي حائري است که در ضمن برشمردن وقایع 
تفصیلي و پیش��ینه ها و پیامدهاي قی��ام ابي عبدا... 
الحس��ین )ع(، به تحلیل دقی��ق و منصفانه هر یک 
از آنها پرداخته، بس��یاري از زوایاي مبهم این قیام 
مقدس را روش��ن س��اخته، ناگفته هاي فراواني را 
تبیین نموده و از نگاه یک اس��الم ش��ناس با تجربه 
، شماري از انحرافات پدید آمده در فهم عاشورا و 

نقل وقایع آن را خاطر نشان ساخته است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که کتاب معرفي ش��ده، در 
کتابخان��ه نه��اد نمایندگي مقام معظ��م رهبري در 

دانشگاه موجود مي باشد. 

دکت��ر  مولفی��ن: 
دروی��ش  صدی��ف 
مقدم ، دکت��ر مهدیه 

خلیلي زاده 
گرگان: انتش��ارات 

نوروزي  1۳92
کت��اب  ای��ن  در 
و  جام��ع  مطال��ب 
م��ورد  در  مفی��دي 

روایات مربوط به اس��تعمال شراب، شیوع و سبب 
شناس��ي،عوارض الکل من جمله عوارض بر مغز، 
اخت��الالت روانپزش��کي عصبي ال��کل، اثر الکل 
بر دس��تگاه گوارش، قلب، غدد، کلیه، دس��تگاه 
تنفس، پوست، چش��م، رابطه الکل و سرطان، اثر 
الکل ب��ر دندان و مصارف پزش��کي الکل آورده 

شده است. 

در این سایت اطالعات مفیدی در مورد سالمت 
باروری مردان و زنان، روش های درمان ناباروری 
و مراقب��ت های دوران قب��ل و بعد از ب��ارداری، 
س��المت جنس��ی، اطالع��ات داروی��ی، مباحث 

اخالقی و حقوقی باروری آورده شده است. 

معرفي سایت

الكل و سالمتي: سود يا زيان

 www.barvarionline.com 

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

تاريخ سيدالشهداء )عليه السالم(

انتصابات آبان 1392معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

•آقای دکتر س��ید علیرضا مروجی به عنوان 
رئیس و عضو کمیته صدور مجوز ش��رکتهای 
خصوص��ی ارائ��ه دهن��ده خدم��ات س��المت 
کار دانش��گاه وآقایان دکتر مس��عود دهقانی ، 
مهندس غالمعباس اعتمادی و مهندس رس��ول 
لس��ان  به عنوان اعض��اء این کمیت��ه از تاریخ 

 92/8/28
•آق��ای دکتر رض��ا رزاق��ی به عن��وان دبیر 
کمیته علمی دانش��گاهی جش��نواره آموزش��ی 
ش��هید مطهری و آقای دکتر محس��ن اربابی به 
عن��وان عضو و مس��ئول دبیرخانه ای��ن کمیته و 
آقای دکتر بابک س��لطانی و خانم ها دکتر فریبا 
رای��گان ، دکتر منص��وره مومن ه��روی ، فخر 
السادات میرحسینی ، پرستو پورنقشبند به عنوان 
اعضای این کمیت��ه از تاریخ 92/8/27 به مدت 

یک سال 
•آقای��ان دکتر داود خیرخ��واه، دکتر  مرتضی 
پنجه شاهی به عنوان عضو کمیته مسکن دانشگاه 

از تاریخ 92/8/25 به مدت یک سال 
•آقای جعفر عس��گری به عنوان مدیر گروه 
عمومی دانش��گاه از تاری��خ 92/8/25 به مدت 

دو سال 
•آق��ای دکتر مه��رداد فرزندی پ��ور به عنوان 
رئی��س کمیته علمی بررس��ی و تایی��د فعالیتهای 
آموزشی پژوهش��ی کارکنان دانش��گاه از تاریخ 

92/8/2۴
•آقای دکتر س��ید محمد حسین مکی به عنوان 
عضو کارگروه بهداش��ت ، سالمت و بیولوژیک 

شهرستان کاشان از تاریخ 92/8/21
•آقای��ان علیرضا ترحم��ی ،  مصطفی روحانی 
و ناصر قاس��می به عن��وان اعض��ای کمیته تعیین 
تکلیف پیش پرداخت و علی الحس��ابهای سنواتی 

دانشگاه از تاریخ 92/8/18
•آق��ای دکتر س��ید علیرضا مروج��ی به عنوان 
رئی��س کمیته نظ��ارت بر ارائ��ه خدمات جراحی 
پیش��گیری از بارداری های ناخواس��ته دانشگاه از 

تاریخ 92/8/18
•آقای دکتر مهرداد فرزندی پور به عنوان دبیر 
و عضو کمیته ایمن س��ازی اماکن دانش��جویی و 
آموزش��ی دانش��گاه و آقایان دکتر رض��ا رزاقی 
و دکت��ر غالمعل��ی حمیدی و خان��م دکتر طاهره 
مازوچ��ی به عنوان اعض��اء این کمیت��ه از تاریخ 

92/8/18
•آقای حس��ینعلی صادقی به عنوان دبیر و عضو 
ش��ورای مرکزی ام��ر به معروف و نه��ی از منکر 
دانش��گاه و آقایان حجت االس��الم والمس��لمین 
علیرض��ا ش��اه فضل، محم��د خب��ازی ، مصطفی 
روحان��ی و خانم دکتر طاه��ره مازوچی به عنوان 
اعضاء این ش��ورا از تاریخ 92/8/7 به مدت یک 

سال دیگر
• آق��ای دکتر س��ید مهدی موس��وی به عنوان 
رئی��س ش��ورای امر به مع��روف و نه��ی از منکر 
مجتمع بیمارستانی ش��هید بهشتی کاشان از تاریخ 

92/8/7 به مدت یک سال
•آقای دکتر رضا رزاقی به عنوان رئیس شورای 
ام��ر به معروف و نهی از منکر معاونت آموزش��ی 
دانش��گاه علوم پزشکی  از تاریخ 92/8/7 به مدت 

یک سال

پیام تسلیت

خان�واده محت�رم کاش�انیکه در غ��م فق��دان 
خیّرمحت��رم س��المت حاجی��ه خانم زهرا کاش��انی  به 

سوگ نشسته اید.  
همكاران ارجمند:

آق�ای علی اکبر نقی زادهکه در غم  از دس��ت 
دادن مادر به سوگ نشسته اید.

 آقاي�ان دکتر منصورس�ياح، محم�د وردی ، 
ميث�م س�لمانی،مهندس حميدرض�ا س�پهری و 
خانمه�ا دکتر کش�ميری و پوش�نه  که در غم  از 

دست دادن پدر به سوگ نشسته اید.
آقای مجيد کرباليی که در غم  از دس��ت دادن 

برادر به سوگ نشسته اید.
آقاي�ان دکت�ر جواد وردی ، دکتر امير مس�عود 
فرزادفر،حسين مطلوبی و خانم محبوبه قربانپورکه 

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.

معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان از 
اجرای فلوراید تراپی با ژل وارنیش فلوراید در مدارس ابتدایی در شهرستان های 

کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
به گ��زارش وب دا، دکتر س��ید علیرضا مروجی گفت: این طرح در راس��تای 
پیشگیری از پوسیدگی دندان های دانش آموزان مقطع ابتدایی با اولویت مدارس 
مناطق محروم، با حضور س��ه دندانپزشک و کاردان های بهداشت دهان و دندان 

معاونت بهداشتی و با سه یونیت سیار آغاز شد.
دکت��ر س��ید علیرضا مروج��ی  با بی��ان اینکه عم��ل فلوراید تراپی ب��رای تمام 
کودکانی که در مرحله تکامل دندانی هس��تند توصیه می شود، افزود: اگر روش 
فلورایدتراپی هر ش��ش ماه یکبار بر روی دن��دان کودکان انجام گیرد، این عمل 

موجب مقاومت دندان ها نسبت به پوسیدگی می شود.
دکت��ر مروجی در پایان تاکید کرد: در مناطقی که فلوراید آب آش��امیدنی 
از مق��دار مج��از پایین تر بوده و ی��ا فلوراید از راه های دیگ��ر به دندان های 
نمی رس��د، اس��تفاده از ژل وارنیش فلوراید  نقش حفاظت��ی ویژه ای در قبال 

پوسیدگی های دندان ایفا می کند.

در راس��تای اجرای نظام مراقبت و درمان بیماری سل، مصرف داروهای ترکیبی 
ضد س��ل)FDC( به جای داروه��ای غیر ترکیبی از ابتدای آبان ماه س��الجاری در 

دانشگاه آغاز گردید. 
دکت��ر مهرداد هدایتی در گفتگو با خبرنگار وب دا گفت: یک بیمار مس��لول در 
طول درمان نیاز به مصرف 9 عدد و گاهاً 16 عدد قرص به صورت روزانه دارد که 
ای��ن امر پذیرش بیمار در مص��رف دارو را کم نموده و خطر نادیده گرفتن مصرف 

دارو در بعضی از آنها و به دنبال آن احتمال مقاومت دارویی وجود دارد.
پزشک هماهنگ کننده سل دانشگاه با اشاره به تجویز حداکثر 5 قرص روزانه 
جهت بزرگساالن با وزن بیش از ۳0 کیلوگرم گفت: داروهای ترکیبی به صورت 
 چه��ار داروی��ی)PZ۴00 ، ETM275 ، RIF150 ، INH75 ( ، س��ه دارویی

 )  RIF150 ،  INH75( و دو داروی��ی )  ETM275 ،  RIF150، INH75( 
می باشند.وی یادآور شد: این برنامه بر پیشگیری از عوارض دارویی و نیزگزارش 

فوری عوارض شدید به پزشک هماهنگ کننده  سل تاکید دارد.
وی در ادامه افزود: مصرف این داروها بر اساس برنامه DOTS )راهبرد درمان 

کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم( می باشد.

کارگاه آموزش��ی فرهنگ س��ازی اهداء خون با 
مش��ارکت داوطلبان س��المت، جهت کلیه پرس��نل 
بهداش��ت خانواده شهری و روس��تایی شهرستانهای 
کاش��ان و آران و بی��دگل در تاریخ های92/07/28 
و 20 و 92/08/21 در س��الن اجتماعات دکتر قریب  

دانشگاه برگزار گردید.

رواب��ط عموم��ی دانش��گاه عل��وم پزش��کی و 
بهداش��تی درمانی کاش��ان درخصوص  خدمات 
ثبت نام س��فرهای زیارتی نسبت به نام نویسی های 

غیرقانونی هشدار داد.
 علیرضاکاش��انی نژاد در گفتگو با وب دا، با 
اشاره به گزارش ارس��الی حراست دانشگاه در 
این راس��تا اظهار داشت: افرادی از طریق تماس 
با اس��اتید، پزش��کان و کارکنان دانش��گاه های 
علوم پزش��کی  با عناوین مختل��ف از جمله در 
نظرگرفتن س��همیه حج برای ش��ما و ی��ا اعزام 
خارج از نوبت جهت تشرف اقدام به سودجویی 

می کنند.
مسئول روابط عمومی دانشگاه گفت: این افراد 
با معرفی خود به عنوان مس��ئولین دانشگاه، اعتماد 
آن ها را جلب و مورد اخاذی و کالهبرداری قرار 

می دهند.
وی، در پایان از همکاران خواس��ت در صورت 
مواجهه با چنین افرادی، حراس��ت دانشگاه را در 

جریان این موضوع قرار دهند.
شایان ذکر اس��ت ضمن اعالم غیر قانونی بودن 
اقدام فوق، تنها راه قانونی ثبت نام جهت تشرف، 
از طریق سایت س��ازمان حج و زیارت به آدرس 
www.labbayk.comو ی��ا دفات��ر نمایندگی 

رسمی سازمان حج و زیارت است.

به گ��زارش وب دا، ای��ن کارگاه با هدف ارتقای 
آگاه��ی و توانمن��دی مربی��ان در زمین��ه فرهن��گ 
س��ازی اهداء خون و آموزش نظام مند، هماهنگ و 

استاندارد داوطلبان سالمت اجرا شد.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، ای��ن کارگاه به همت 
معاونت بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی وخدمات 

نیز در این جلسه، گزارشی از 
اجرای برنامه تاالسمی و فنیل 
کتونوری )Pku( در سال 91 

را ارائه داد.
دکتر پنجه ش��اهی، با اشاره 
به آم��وزش ح��دود 17000 
نفر از گروه ه��ای هدف در 
با تاالسمی  خصوص آشنایی 
در س��ال گذش��ته گف��ت: از 
تولد  از  تاکنون  برنامه  ابتدای 
12 کودک مبتال به تاالسمی 
ماژور جلوگیری ش��ده است 
ناقل و مشکوک  و 165زوج 
به تاالس��می در سه استراتژی 

تحت مراقبت می باشند.
وی اف��زود: همچنین دو کودک مبت��ال به بیماری 
فنی��ل کتونوری در ش��ش ماهه دوم س��ال گذش��ته 

شناسایی و تحت درمان قرار گرفتند.

بهداشتی درمانی کاش��ان و همکاری سازمان انتقال 
خون کاشان برپا شد.

 الزم بذکر است در حال حاضر بیش از 1۳00 نفر 
داوطلب سالمت در شهرس��تان های کاشان و آران 
و بی��دگل به ص��ورت داوطلبانه در راس��تای ارتقاء 

آگاهی مردم با دانشگاه همکاری می نمایند.

حسینعلی صادقی دبیر جلسه نیز در ابتدای نشست، 
گزارشی از پیش��نهادات و نتایج عملکردی مصوبات 
جلسات گذش��ته به همراه دستورالعمل اجرایی ویژه 
هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر را ارائه کرد.

گفتنی است شعار امسال هفته احیاء امربه معروف 
و نه��ی از منکر ب��ا عن��وان »تذکر لس��انی -ترویج 
نقدپذیری« از تاریخ  1۴لغایت 20 آبان ماه مصادف 
با هفته اول محرم نامگذاری شده است، عناوین ایام 
این هفته در سال »حماسه سیاسی- حماسه اقتصادی« 

به قرار ذیل است:

همایش پیاده روی بانوان در فین بزرگ برگزار شد
در راس��تای هفت��ه ملی س��با و هفته ملی س��المت 
سالمندان، همایش پیاده روی با شعار »می توانیم راه 
برویم پس می توانیم سالم تر زندگی کنیم« با حضور 
بانوان میانس��ال و س��المند منطقه فین بزرگ کاشان 
 برگزار شد.به گزارش وب دا، این همایش پیاده روی

 از مرک��ز بهداش��تی درمانی فین ب��زرگ آغاز و تا 
آسایشگاه سالمندان گالبچی شهرستان ادامه یافت.

بنابراین گزارش شرکت کنندگان در پایان پیاده روی 
با تجمع در س��الن اجتماعات آسایشگاه گالبچی از 
مطالبی درخصوص تاثیر ورزش در س��المت روح و 

جسم و برنامه های شاد و متنوع بهره مند شدند.
این گزارش حاکیس��ت این همای��ش با همکاری 
معاونت بهداش��تی ، رابطین بهداش��تی منطقه فین و 
روابط عمومی دانش��گاه انجام ش��د.گفتنی است در 
پایان این همایش جوایزی به رسم یادبود به تعدادی 
از رابطی��ن بهداش��تی و دو نفر از پیرترین ش��رکت 

کننده در پیاده روی و تعدادی از بانوان اهدا شد.

س��ه ش��نبه 92/8/1۴ :عاش��ورای حس��ینی و 
فرهنگ عمومی

چهار شنبه 92/8/15 : جامعه آرمانی و نقدپذیری
پنج ش��نبه 92/8/16 :قانون مداری و امربه معروف 

و نهی از منکر
جمع��ه  92/8/17: حکوم��ت مه��دوی و امرب��ه 

معروف و نهی از منکر
شنبه 92/8/18: نظارت ملی و مشارکت همگانی

یک شنبه 92/8/19: تذکر لسانی- عزت اجتماعی
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پیام مکتب کربال را باید در دانشگاه زنده نگه داشت

کسب رتبه نخست وب سایت 
هسته گزینش دانشگاه در بین 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 برگزاری نشست شورای برنامه ریزی
 و توسعه استان 

هس��ته گزینش دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدم��ات بهداش��تی درمانی کاش��ان در بین 
دانش��گاه های علوم پزش��کی سراسر کشور 
رتبه نخس��ت را در بخش وب سایت کسب 

کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا، مدی��ر هس��ته گزینش 
دانش��گاه ضمن اع��الم این مطل��ب گفت: این 
موفقی��ت براس��اس ارزیاب��ی هی��ات مرک��زی 
گزین��ش وزارت بهداش��ت،درمان و آموزش 

پزشکی حاصل شده است.
محم��ود نعمتی��ان تصریح کرد: این هس��ته 
هم��واره در جهت حفظ و توس��عه ارتباطات 
س��ازمانی و تحق��ق اه��داف خ��ود در زمینه 
رعایت اصل ش��فافیت و  پاسخ گویی فعالیت 

می کند.

یکصد و س��ی و چهارمین نشس��ت ش��ورای 
برنامه ریزی و توس��عه استان با حضور استاندار، 
رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضا صبح روز شنبه 

مورخ 92/8/25 تشکیل شد.
گفتنی اس��ت در این جلسه پیرامون مصوبات 
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی 
و گ��زارش مرتبط ب��ا مطالع��ات تلفیق آمایش 
س��رزمین اس��تان بحث و بررسی به عمل آمد و 

تصمیماتی اتخاذ شد.

کنترل بیماری ایدز نیازمند حمایت ملی استانتشار سالنامه آماری سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

میزان شیوع دیابت در کاشان بیشتر از میانگین کشور است

جشن روز رادیولوژی در دانشگاه برگزار شد

صاحب امتياز:
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محمد سرنجی کارمند دانشگاه علوم پزشکی  
و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به همراه تیم 
 ملی کشور عزیزمان موفق به کسب مدال طال ی 
مسابقات گلبال قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 201۳ 

پکن شد.
به گ��زارش وب دا، تیم مل��ی گلبال مردان 
ایران همچنین س��همیه حضور در رقابت های 
جهان��ی 201۴ فنالن��د را نیز کس��ب کرد که 
این کارمند پرافتخار دانش��گاه در آن حضور 

خواهد داشت.
این گ��زارش حاکیس��ت، محمد س��رنجی 
از کارمن��دان روش��ندل دانش��گاه اس��ت که 
در دانش��کده پرس��تاری – مامایی مشغول به 

خدمت می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی  و 
خدمات بهداش�تی درمانی کاشان کسب 
اين موفقيت بزرگ را به ايشان و جامعه 

پزشكی تبريك عرض می نمايد.

کارمند دانشگاه موفق به کسب 
مدال طالی مسابقات گلبال آسیا و 

اقیانوسیه شد

رئیس س��تاد اقامه نماز کش��ور گفت: پیام مکتب 
کربال که همان نرفتن زیر بار ظلم و زور است را باید 

در دانشگاه زنده نگه داشت.
حجت االس��الم و المس��لمین محس��ن قرائتی در 
جمع دانشگاهیان علوم پزشکی کاشان افزود: اساتید 
و دانش��جویان بای��د واقعیت قیام امام حس��ین )علیه 
السالم( و ماجرای کربال را در دانشگاه ها زنده کنند.

س��النامه آماری سال 1۳91 دانش��گاه در نُه فصل با 
2۴1 صفحه در دو نسخه چاپی و الکترونیکی به همت 
مرکز آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه منتشر شد.

ب��ه گ��زارش وب دا، انعکاس و بازت��اب خدمات 
انجام شده در س��طح دانشگاه به منظور بهره برداری 
مدیران، کارشناس��ان و پژوهش��گران و ... هدف از 

انتشار این سالنامه می باشد.
دکتر محمد حسین  اعرابی رئیس دانشگاه، در این 
خصوص اظهار داشت: یک نظام جامع آماری پیشرو 
ضمن شناس��ایی نیازه��ا و عرضه اطالع��ات آمارِی 
کارب��ر محور، بای��د بتواند فعالیت ها  را  به ش��کلی 

مقرون به صرفه و با بیشترین بازدهی هدایت کند.
سرپرس��ت مرک��ز آم��ار و ف��ن آوری اطالعات 
دانش��گاه گفت: یک��ی از اصولی تری��ن و مهمترین 
ابزاره��ای برنامه ریزی صحیح و دقیق در بخش��های 
مختل��ف، اس��تفاده و بهره گیری مناس��ب از آمار و 

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
گفت: کنت��رل بیماری ایدز نیازمن��د حمایت ملی و 

مشارکت تمام ارگان ها و مردم است.
دکتر سید علیرضا مروجی افزود: مهار روند افزایش 
بیماری ای��دز از اهداف س��ازمان بهداش��ت جهانی 
است.وی، به تدوین 10 برنامه راهبردی در این زمینه 
اش��اره و تصریح کرد: تامین س��المت خون، مشاوره 
و آزمای��ش داوطلبانه، کاهش آس��یب، پیش��گیری 
 از انتقال جنس��ی، پیش��گیری و درم��ان بیماری های

 آمیزش��ی، مشاوره و مراقبت و درمان موارد آلوده و 
خانواده آنان از جمله این برنامه هاست.

دکتر مروجی، آموزش و اطالع رسانی را به عنوان 
مه��م ترین بخ��ش این برنام��ه ها دانس��ت و گفت: 
 حمایت، مدیریت داده ها و تقویت زیرساخت های

 الزم ب��رای مهار ای��ن بیماری از دیگ��ر برنامه های 
راهبردی تدوین شده در این زمینه است.

دانشجویان تنها 
به مطالعه کتب 

درسی اکتفا 
نکنند بلکه برای 

مطالعه کتاب های 
غیر درسی نیز 

برنامه ریزی داشته 
باشند و هدف خود 

را برای مطالعه 
مشخص کنند.

وی، با اش��اره به اینکه کربال یک مکتب است؛ نه 
یک حادثه تاریخی، تصریح کرد: تنها مکتبی که در 
دنیا می تواند 70 میلیون جمعیت را مشتاق به تعطیلی 
کس��ب و کار خود ساخته و س��پس آنان را مشغول 

عزاداری کند، مکتب کربال است.
رئیس س��تاد اقامه نم��از، از کربال ب��ه عنوان یک 
فلس��فه، مکتب و دانشگاه بزرگ نام برد و ادامه داد: 

اطالعات دقیق می باشد. 
مرتضی نادی اظهار داش��ت: در مدیریت نوین که 
ام��روزه پیش روي مدیران جهان قرار گرفته، تمامي 
تصمیم گیري ها مي بایس��ت مس��تند و با استفاده از 
تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات انجام ش��ود تا نتیجه 

مطلوب را در بر داشته باشد.
وی ادامه داد: در این راس��تا س��عي بر این بوده که 
اطالعات ب��ه نحوي طبقه بندي و خالصه ش��ود که 
بتوان به س��ادگي اطالعات الزم را جهت تصمیم - 

گیري هاي مقتضي در اختیار مدیران قرار داد.
نادی ضمن قدردانی از زحمات همکاران به ویژه 
رابطین آماری در این راس��تا اظهار امیدواری کرد: 
سالنامه آماری دانشگاه یاریگر مدیران این مجموعه 
در سیاس��تگذاری و تصمی��م گیری ها باش��د زمینه 
افزایش کارایی و بهره وری کلیه واحدهای دانشگاه 

را فراهم سازد.

معاون بهداشتی دانشگاه، بیش��ترین راه انتقال این 
بیماری را از طریق اعتیاد تزریقی عنوان و خاطرنشان 
کرد: موج سوم این بیماری و شیوع از طریق آمیزش 

جنسی همچنان در حال افزایش است.
وی تصری��ح ک��رد: باوجود باالب��ودن هزینه های 
درمان این بیماری شهرس��تان کاش��ان با مشکلی در 

این زمینه تاکنون روبرو نبوده است.
دکتر مروجی، با اش��اره به وجود بیش از 26 هزار 
بیمار مبتال به ایدز شناس��ایی ش��ده در کشور، گروه 
س��نی افراد آلوده به ویروس HIVرا بین 25 تا ۳۴ 
اع��الم کرد و اف��زود: 96 درص��د از مبتالیان به این 
بیماری مرد و بقیه زن هستند.گفتنی است اول دسامبر 
به عنوان روز جهانی ایدز نامگذاری و در کش��ور ما 
ب��رای اهمیت دادن بیش��تر به این بیم��اری مهلک و 
اطالع رسانی عموم مردم، از نهم تا پانزدهم آذر هر 

سال هفته اطالع رسانی ایدز نامگذاری شده است.

زیر بار س��م اسب رفتن، اما زیر بار ظلم نرفتن فلسفه 
دانشگاه بزرگ امام حسین )ع( است.

حجت االسالم و المسلمین قرائتی، در ادامه با بیان 
این که علم عالمی مفید اس��ت ک��ه تواضع آن زیاد 
باشد و انس��انی سودمندتر است که تواضع او زیادتر 
باشد، یادآور شد: سوادی مفید است که بتواند انسان 

را به سوی خدا سوق دهد.

به گفته وی، برخی افراد هرچه جلوتر می روند 
و عل��م و دانش آنان زیاد می ش��ود نه تنها تواضع 
آنان بیش��تر نمی ش��ود بلکه تقلیل نی��ز می یابد و 
نمی ت��وان ادع��ا کرد هر کس باس��وادتر اس��ت 

اخالقش بهتر است.
این مفس��ر قرآن کریم، در ادامه روزانه 20 دقیقه 
مطالع��ه مداوم را مفید دانس��ت و ب��ا تأکید بر تعیین 
یک برنامه مطالعاتی برای دانش��جویان بیان داشت: 
دانش��جویان تنه��ا ب��ه مطالع��ه کتب درس��ی اکتفا 
نکنن��د بلکه برای مطالعه کتاب های غیر درس��ی نیز 
برنامه ریزی داشته باشند و هدف خود را برای مطالعه 

مشخص کنند.
حج��ت االس��الم و المس��لمین قرائت��ی، دنبال 
تحصی��الت رفتن را برای کس��ب مق��ام صرف و 
رس��یدن به پس��ت، جایگاه و دنیاطلب��ی را ناموفق 
از  ک��ه هدف ش��ان  اف��رادی  و گف��ت:  خوان��د 
تحصیالت دنیاطلبی اس��ت نه رض��ای خدا تنها به 
50 درص��د اهداف خود می رس��ند و آخرت آنها 
صفر اس��ت اما افرادی که برای کسب رضای خدا 
تحصی��ل می کنن��د 50 درصد دنی��ا و 100 درصد 

آخرت را دارند.
حجت االس��الم و المس��لمین قرائت��ی، در پایان با 
اشاره به اینکه از دنیا استفاده کنید، اما برای دنیا کار 
نکنید، افزود: کس��ب روزی حالل اس��تفاده صحیح 
از دنی��ا اس��ت و در این راه رزق هر کس��ی با حالل 

اندازه گیری شده است.

به مناسبت روز جهانی کشف اشعه ایکس، جشن 
روز رادیول��وژی با حض��ور رئیس دانش��گاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و جمعی 
از مس��ئولین، دانش��جویان و کارکنان شامگاه یک 
شنبه مورخ 92/8/12 در س��الن آمفی تئاتر مرکزی 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان، در این مراسم ضمن تبریک روز 
رادیولوژی به دانشجویان و متخصصان این رشته 
گفت: کشف اشعه ایکس به علت کاربرد متنوع 
آن در زندگی، توانس��ته موجب پیش��رفت سریع 

بشر شود.
دکت��ر داود خیرخ��واه اظه��ار امی��داورای کرد: 

دانش��گاه با به فعلیت رساندن پتانسیل ها و ظرفیتهای 
بالقوه ایی که دارد به باالترین پیش��رفت های علمی 

دست یابد. 
سرپرس��ت دانش��کده پیراپزشکی دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاشان نیز در این مراسم ضمن تبریک این 
روز، کش��ف اش��عه ایکس را از مهم ترین کشفیات 

عالم پزشکی عنوان کرد.
دکت��ر اکبر عل��ی اصغرزاده با اش��اره به ضرورت 
حفاظ��ت در برابر اش��عه ایکس گف��ت: حفاظت از 
بیماران و همکاران از مس��ئولیت های کارشناس��ان 

فعال در این حوزه است.
گفتنی است: این مراسم با برنامه های متنوع و شاد 

همراه بود. 

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
گفت: از نتای��ج آخرین غربالگری انجام ش��ده در 
کاش��ان به نظر می آید میزان ش��یوع بیماری دیابت 

این شهرستان بیشتر از میانگین کشوری است.

چاقی،
 اضافه وزن 

و کم تحرکی 
کودکان را مستعد 

ابتال به دیابت 
می کند.

دکتر س��ید علیرضا مروجی در همایش دیابت در 
دانش��گاه افزود: یکی از مش��کالت اصل��ی بیماری 

دیابت بی عالمتی آن است.
وی، احتم��ال ابتالی یک فرد به این بیماری را در 

خانواده مبتال بیش از دیگران دانست و تصریح کرد: 
پنج تا هفت سال طول می کشد تا فرد مبتال به دیابت 

متوجه بیماری خود شود.
دکت��ر مروجی، به رواج چاق��ی و اضافه وزن در 
کودکان کاشانی اشاره و تاکید کرد: چاقی، اضافه 
وزن و ک��م تحرکی ک��ودکان را مس��تعد ابتال به 

دیابت می کند.
معاون بهداش��تی علوم پزشکی کاشان  با اشاره به 
اینکه فش��ار خون باال نیز احتم��ال ابتالء به دیابت را 
افزایش می دهد، ادامه داد: بانوان باردار مستعد ابتال 

به دیابت هستند.
دکتر مروجی خاطرنشان کرد: شیوه زندگی سالم 
در جلوگیری از بروز بسیاری از بیماری ها از جمله 

دیابت تاثیر فراوانی دارد.
وی، از آغ��از طرح جدید غربالگری و شناس��ایی 

بیماران دیابتی در روستاهای کاشان خبر داد.

دکتر مروجی، چهار مرحل��ه را در زمینه بیماری 
دیاب��ت ی��ادآور ش��د و گف��ت: مرحل��ه مقدماتی 
آم��وزش ش��یوه صحی��ح زندگ��ی، مرحل��ه اول 
پیشگیری سطح اول: پرهیز از عوامل خطرساز مانند 
کم تحرک نبودن، مرحله دوم ش��امل غربالگری، 
تش��خیص زودهنگام بیماری و پیشگیری عوارض 

بیماری است.
وی، مرحله س��وم را مرحله درمان بیماران دیابتی 
و برخورد با عوارض شدید بیماری دانست و افزود: 
ای��ن مرحله برای این اس��ت که ب��ا افزایش آگاهی 

بیمارن، عوارض آن را کنترل کرد.
همای��ش ی��ک روزه دیابت در س��الن آمفی تئاتر 
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاش��ان با حضور بیش از ۴00 نفر از بیماران دیابتی 
و نی��ز اس��اتید این دانش��گاه روز یک ش��نبه مورخ 

92/8/12 برگزار شد.

ادامه از صفحه1


