نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

برای نﺨســتیﻦ بــار در
کﺸﻮر:اولیﻦ پایﮕاه ﺛابﺖ
ســالمﺖ دﻫان و دنﺪان
در کاﺷان اﻓتتاح ﺷﺪ

سال بیستم .شماره . 154مهر و آبان 1394

نخستین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری در دانشگاه

٥

نخستین کنگره سراسری موج سوم
درمان های رفتاری در دانشگاه

به مﻨاسبﺖ آﻏاز سال
ﺗﺤﺼیلی :ﺟﺸﻦ ﺷمیم
مهر در دانﺸﮕاه برگﺰار
ﺷﺪ
١

اولیﻦ سالمتکﺪه ﻃﺐ
سﻨتی در کاﺷان راه
انﺪازی می ﺷﻮد

نخســتین کنگره سراسری موج ســوم درمان
های رفتاری از امــروز مورخ  94/7/15به مدت
ســه روز در آمفی تئاتر مرکزی دانشــگاه آغاز
شد.
به گزارش وب دا ،دبیر علمی نخستین کنگره
سراســری موج ســوم درمان های رفتــاری در

١

مراسم اختتامیه نﺨستیﻦ
کﻨﮕره سراسری مﻮج
سﻮم درمان ﻫای رﻓتاری
در دانﺸﮕاه برگﺰار ﺷﺪ
٨

عرﺿه مﺤﺼــﻮﻻت ﻏﺬایی
و بهﺪاﺷــتی بﺪون نﺸــان
سازمان ﻏﺬا و دارو ممﻨﻮع
اسﺖ

٧
در ﻫمایﺶ نکﻮداﺷﺖ
مجریان برﺗر برنامه خﺪمات
ﻫتلیﻨﮓ :دو بیمارستان
ﺗﺤﺖ پﻮﺷﺶ دانﺸﮕاه مﻮﻓﻖ
به دریاﻓﺖ لﻮح ﺗﻘﺪیر ﺷﺪنﺪ
٨
بازدیــﺪ مﺪیــر کﻞ دﻓتــر
ﺗﻮسﻌه مﻨابﻊ ﻓیﺰیکی و امﻮر
عمرانی وزارت بهﺪاﺷﺖ از
پروژه ﻫای در ﺣال ساخﺖ
دانﺸﮕاه
٣

دانشگاه در این راستا گفت:

این کنگره با محورهای ســبب

شناسی اختالالت روانی از دیدگاه

درمان های موج ســوم رفتاری،
مداخالت مبتنی بر درمان های موج

ســوم رفتاری در اختالالت روانی

و روان تنی و حــوزه های اعتیاد،
خانواده و زوج ،کودك و نوجوان،

به مناسبت روز جهانی دیابت:

تحصیلی و آموزشی برگزار می شود.

همایش پیاده روی همراه با آموزش غذای سالم

طرح تحول سالمت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی در کاشان
آغاز شد

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان ،از اجرای طرح تحول ســالمت دهان و دندان دانش
آموزان مقطع ابتدایی در کاشان خبر داد.
دکتر سید علیرضا مروجی
بــه گــزارش وب دا،
ســالمت دهــان و دنــدان
گفــت :طــرح تحــول
ابتدایی از امروز  4مهر ماه
دانــش آمــوزان مقطــع
ابتدائــی بــا فلورایدتراپی
 94همزمان در  6مدرسه
اطالعــات دانــش آموزان
بــا ژل وارنیــش و ثبــت
آمــوزان مقطــع ابتدائــی
در نرم افزار جامع دانش
شروع شد.
تــا نیمــه اول آذر ماه کلیه
وی افزود :مقرر شده
ابتدائی تحت فلورایدتراپی
 38000دانش آموز مقطع
قرار گیرند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد :همچنین  3پایگاه سالمت دهان و دندان سیار
جهت فلورایدتراپی و فیشورسیالنت دندان های دائمی و  3پایگاه ثابت جهت ارائه خدمات دندانپزشکی
ترمیمی (پرکردن دندان) جهت دانش آموزان مقطع ابتدائی در نظر گرفته شده است که در نیمه اول مهر
ماه یونیت های ثابت در مدارس نصب و با حضور دندانپزشــک و کاردان های آموزش دیده شــروع به
کار خواهند کرد.

به مناسبت آغاز سال تحصیلی :جشن شمیم مهر در دانشگاه برگزار شد
جشــن شــمیم مهر (فصل نو فصل همدلی) ویژه دانشــجویان جدیدالورود دانشــگاه بــا حضور رئیس
دانشــگاه ،معاون دانشــجویی فرهنگی ،جمعی از مسوولین و دانشــجویان جدیدالورود در خانه تاریخی
طباطبایی برگزار شد.
رئیــس دانشــگاه در ایــن
بــه گــزارش وب دا،
ســال تحصیلی و قبولی در
مراســم ،ضمن تبریک
جدیدالــورود ،تحصیل در
دانشــگاه به دانشجویان
پزشکی و حوزه سالمت را
رشته های مرتبط با علوم
برشمرد.
یکی از عرصه های مهم
اعرابی ،با اشــاره به کســب
دکتــر محمد حســین
طی سال های متوالی گفت:
مقام برتر قرآنی دانشگاه
کاشان از بعد فرهنگی بسیار
دانشــگاه علوم پزشکی
غنی می باشد.
وی ابراز امیدواری کرد :مســئولین دانشگاه علوم پزشکی کاشان تمام تالش خود را برای ایجاد بستری
مناسب برای کسب علم و دانش و فضیلت های اخالقی به کار می گیرند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه نیز در این مراسم ،ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به دانشجویان،
اعیاد قربان و غدیر را گرامی داشت.
دکتر طاهره مازوچی ،فاجعه اســفناک منا را به ســاحت مقدس آقا امام زمان(عج) ،رهبر فرزانه انقالب
(مدظله العالی) ،همه مســلمانان جهان و دانشجویان تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد :با فرج آقای امام
زمان (عج) همه مسلمانان از چنگال کفار رهایی یابند.
وی ،با بیان اینکه دانشــگاه و دانشــجو از مقدس ترین واژه هایی است که در فرهنگ اسالمی می توان
سراغ گرفت ،افزود :مهمترین رسالت دانشجو پرورش استعدادهای معنوی ،علمی و پژوهشی است.
همچنین در ادامه این برنامه آقای ســردار حســین یکتابا بیان خاطراتی از دوران  8ســال جنگ تحمیلی
برعلیه ملت مظلوم ایران ،از دانشــجویان درخواســت نمودند که با مطالعه خاطرات و زندگینامه شــهیدان
سرافراز دفاع مقدس ادامه دهنده راه این عزیزان باشند.

آیین هفتمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد
آیین هفتمین ســالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه شامگاه یکشــنبه مورخ  94/8/11با حضور رئیس
دانشــگاه ،جمعی از مســوولین شهرستان ،اســاتید و دانشجویان به همت بسیج دانشــجویی و با همکاری
فرهنگی برگزار شد.
معاونــت دانشــجویی
رئیــس دانشــگاه در این
بــه گــزارش وب دا،
وجود سه شهید گمنام در
مراســم ،با اشاره به برکت
کرد :شــما دانشجویان و
دانشــگاه اظهار امیدواری
و برکــت وجــود ایــن
اســاتید گرامی از نورانیت
در راســتای احیای نام و
عزیزان بهره مند شــوید و
خاطره آنان قدم بردارید.
اعرابــی ،به نفــوذ و تاثیر
دکتــر محمــد حســین
اشاره کرد و گفت :قبور
شهدای گمنام در دانشگاه
و پناهگاهــی بــرای همه
این شــهدای عزیز مرجع
دانشگاهیان است.
برپایه این گزارش ،حجت االســالم و المســلمین سید حسین موسوی و حاج عبدالمحمود محمودی نیز
در این مراسم سخنانی را بیان کردند.
ادامه مطالب در وب دا دانشگاه علوم پزشکی کاشان قابل مشاهده است.

اولین سالمتکده طب سنتی در کاشان راه اندازی می شود
معاون طب سنتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از راه اندازی اولین سالمتکده طب سنتی
در دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد.
دوســت در اولیــن جلســه
دکتــر محمــود خدا
توسعه طب سنتی در دانشگاه
کارگــروه تعالــی و
بیان اینکه ســالمتکده طب
در گفتگــو با وب دا ،با
در اســتان اصفهان در حوزه
سنتی برای نخستین بار
می شود ،گفت :تامین اعتبار
این دانشگاه راه اندازی
توســط وزارت بهداشــت،
افتتــاح این ســالمتکده
پزشکی انجام می شود.
درمــان و آمــوزش
آموزه هــای طب ســنتی با
وب با اشاره به ادغام
سالمت در شــبکه بهداشت
رویکــرد ارتقا و حفظ
داشــت :در این طرح برخی
و درمان کشــور اظهار
از درمانهای ســاده گیاهی و توصیه های خانگی به بهورزان و خانه های بهداشــت آموزش داده می شود
و نیــز برخی داروهای گیاهی پر مصــرف و مورد تایید معاونت غذا و دارو نیز در لیســت داروهای خانه
بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه فعالیت پزشــکان غیر متخصص طب ســنتی بر اساس سطح بندی و ارزیابی دانش و در
صورت پذیرفته شــدن در آزمون امکان پذیر اســت افزود :این اقدام وزارت بهداشــت برای جلوگیری
از فعالیت غیرعلمی این پزشــکان ،طبق آیین نامه های مشــخص اســت و فعالیت آنها همچنین در یک
محدوده مجاز تعیین می گردد.
دکتر خدادوســت با اشــاره به اینکه با توجه به باورهای زیاد و رایج مردم به طب ســنتی ،پزشــکان و
غیرپزشکان زیادی به صورت غیرمجاز خدمات طب سنتی را در اختیار مردم قرار می دهند اذعان داشت:
براســاس آیین نامه وزارت بهداشــت ،مراکز مشــخصی مجاز به ارائه خدمات طب ســنتی خواهند بود،
همچنین توســعه ســالمتکده هایی که توسط دانشگاه و متخصصان طب سنتی اداره می شوند ،جزو برنامه
های این وزارتخانه است.
ادامه در صفحه 4

دکتر عبــداهلل امیدی ،به ارســال  400مقاله به
دبیرخانه نخســتین کنگره سراســری موج سوم
درمان های رفتاری در این دانشــگاه اشاره کرد
و افزود :هفت کارگاه آموزشــی درحاشــیه این
کنگره برگزار می شود.
عضــو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشــان تصریح کــرد :درمان های موج ســوم
گســتره وســیعی در بر دارند که درمان کاهش
اســترس مبتنی بــر ذهن آگاهــی ،ذهن آگاهی
مبتنی بر شناخت درمانی ،درمان پذیرش و تعهد،
رفتار درمانی دیالکتیک ،فعال ســازی رفتاری،
روان درمانی تحلیل تابعی ،زوج درمانی رفتاری
تلفیقی و سیستم تحلیل رفتاری شناختی را دربر
می گیرد.
وی ادامــه داد :آمــوزش و آشــنایی فعالیــن
رفتارهــای درمانــی و دانشــجویان در حیطــه
رفتارهــای درمانــی از مهمتریــن اهــداف این
کنگره میباشــد تا بتوانند با آشنایی پروتکلها
و روش هــای روان درمانــی خدمات بهتری در
حیطه سالمت به مردم ارائه کنند.

آﻏﺎز
ﺳﺎلﺗﺤﺼﯿﻠﻰﺟﺪﯾﺪ
و
ﻓـﺮارﺳــﯿﺪنﺑﻬــﺎرﺗﻌﻠﯿــﻢ
آﻏﺎز
وﺗﺮﺑﯿــﺖ
و
ﻋﻠــﻢ
رﻫﭙﻮﯾــﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻠــﻰ ﺟﺪ ﯾــﺪ
ﺑــﺮﺳــﺎ ل
داﻧــﺶ
و
ﻣﺒﺎركﺑﺎد
ﻓــﺮ ا ر ﺳــﯿﺪ ن ﺑﻬــﺎ ر ﺗﻌﻠﯿــﻢ
و ﺗﺮ ﺑﯿــﺖ
ﺑــﺮ ر ﻫﭙﻮ ﯾــﺎ ن ﻋﻠــﻢ و د ا ﻧــﺶ
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معرفي ايثارگران دانشگاه

آقای رضا رضایی بارونقی
سال و محل تولد  – 1342/1/1 :کاشان
نوع ایثارگری  :جانباز %10
میزان تحصیالت  :سیکل
پست مورد تصدی  :کارپرداز
مدت حضور در جبهه  28 :ماه
سابقه کاری  29 :سال و  4ماه
– کاشان – راوند – مدرسه الجوردی
اولین بار جبهه  :در ســن هفده سالگی  ،در سال
 1359از بســیج کاشــان به منطقه کردستان ،سپاه
شــهر مها بــاد اعزام و در قســمت حفاظت پایگاه
های تپه های دور شهر  .به مدت  4ماه
ســال  1360بــه عنوان پاســدار وظیفه از ســپاه
کاشــان به لشکر  14امام حسین (ع) منطقه جنوب
اعزام شدم .
عملیاتی که شرکت نموده اید :
 عملیات والفجر 4 الفجر مقدماتی  1و 2در والفجر 1در منطقه شــمال فکه و در اثر موج
انفجار مجروح و وقتی عملیاتی شــروع شد خود
را به کاشــان رســیدیم و بعد از شکستن خط اول
و خط دوم و به علت عدم حضور نیروی پشتیبانی
مجبور به عقب نشــینی نشــدیم و در اثر بر گشت
مجروح شدم (اعصاب و روان)
فعالیت های شغلی:
در تاریخ  65/10/27دانشــگاه علوم پزشکی در
پست کارپردازی استخدام شدم.
مهمانســرای دانشگاه از ســال  65تا سال  67بهمدت2سال
سالن تشــریح دانشگاه ســال  67تا سال  69بهمدت2سال
دانشکده پزشکی از سال  69تا 76شبیه خوانی از سال  76تا سال 83بیمارستان بهشتی از سال  83تا سال 86بیمارستان متینی سال  88تا سال 90ستاد مرکزی سال  90تا کنونتشکیل خانواده:
در سال  1366ازدواج نمودم و ثمره آن  1فرزند
پسر (دبیرستانی در رشته ریاضی) و  1فرزند دختر
دانشجوی کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
خاطره :
در عملیــات والفجــر یک ،بعنــوان امداد گرفعالیت می کردم ،در حال پانسمان جراحت آقای
عدول یکی از رزمنــدگان که از ناحیه صورت و
فک دچار مشــکل شــده بود آر  .پی  .جی عمل
نکــرده ای در زیر تنش دیــدم که با کمک دیگر
رزمندگان ایشــان را جابجا و از منطقه دورکردیم
 .پس از دور شــدن از منطقه مذکور آر .پی  .جی
منفجر شد که به حمد خداوند کسی دچار مشکل
نشد .
در شهر مهاباد ,تپه شهدا هنگامی که غذا برایبســیجیان بردیم هیچ اثری از آنــان نیافتیم .حزب
کمله تمامی افراد را همراه وسایلشــان به گروگان
بــرده بودند که این امر باعث ناراحتی شــدید من
شد .
در عملیــات والفجــر  4هواپیما های دشــمنجهــت بمباران پادگان شــهید عبــادت مریوان تا
روی ســقف ســاختمان پاییــن آمده و شــروع به
بمباران نمودند که در این حادثه  50نفر به شهادت
و حدود  200تا  300نفر مجروح شدند .
یکــی از رزمندگان به نام آقای احمد ســناییحدود  17ســال داشت ،وقتی در اثربمباران سنگر
زیــر آوار ماند و فقط دو دســتش بیــرون بود که
دســتانش را کشــیدیم که در اثر جراحت کتف ،
دست از بدنش جدا شــده و ایشان در حال خنده
به رزمندگان روحیه می داد ،جهت مداوا به عقب
خط برگشــت و بعد از  6ماه با یک دست به جبهه
برگشت و تا پایان جنگ در جبهه ها ماند .
خانــم زعفرانی در زایشــگاه در اثر ســزاریندچــار خونریزی شــده بود که فقــط  3بار جهت
آوردن خون به بانک خون رفتم .
هنگام انتقال شبیه خوانی به بیمارستان بهشتی سه
شــبانه روز  ،در بیمارستان بودم و فرصت رفتن به
خانه را نداشتم .
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با تجهیز بیمارستان بهشتی کاشان به دستگاه گاما پروب:
 80درصد بیماران دارای سرطان سینه از جراحی تهاجمی بی نیاز شدند/
انجام اولین جراحی سرطان پستان با استفاده از دستگاه گاما پروب
سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
گفــت :با تجهیــز این بیمارســتان به دســتگاه گاما
پــروب 80 ،درصد بیماران دارای ســرطان ســینه از
جراحی تهاجمی بی نیاز شدند.
به گزارش وب دا ،دکتر مهران شریفی در گفتگو
با خبرنگاران افزود :قبل از تجهیز بیمارســتان به این
دســتگاه ،پزشــک برای انجام اعمال سرطان پستان
مجبور بــود زیر بغل بیمار را کامال بــاز کند ولی با
خریداری دســتگاه «گامــا پروب» نیاز یــا عدم نیاز
خارج کــردن غدد لنفاوی بــرای متخصص فراهم
می شود

وی در ادامــه تصریح کرد :برای نخســتین بار ،با
استفاده از دستگاه گاما پروب عمل جراحی سرطان
پستان به روش حفظ پستان و بدون باز کردن زیربغل
بیمار در این بیمارستان انجام شد.
دکتر شریفی اظهار داشت :در گزارش ماموگرافی
غربالگــری خانم  60ســاله ،توده ای مشــکوک در
پســتان چپ به قطر 1ســانتی متر مشــخص شد که
تحت راهنمای ســونوگرافی نمونــه برداری انجام و
تشخیص سرطان پستان داده شد.
وی ،با اشــاره به اینکه دکتــر لیال غفور متخصص
جراحی عمومی در حین عمل با اســتفاده از دستگاه

پروب گاما اولین غدد لنفاوی که جذب رادیو اکتیو
باالیی داشــت شناســایی کرد ،گفت :نمونه جهت
پاتولوژی فوری ارسال و به علت منفی بودن جواب
پاتولــوژی غــدد لنفــاوی بیمار حفــظ و فقط توده
بدخیم پستان با حاشیه مناسب برداشته شد.
وی ،بــا بیــان اینکه حــال عمومی بیمار مناســب
است ،افزود :حفظ پستان ،درگیر نشدن غدد لنفاوی
بیمار ،عدم لنف ادم دست و نبود عوارض روحی از
مزایای این نوع عمل است.

شاخص ترین موفقیت های آموزشی دانشگاه در سال  93و 94
دکتــر رزاقی ،کســب موفقیــت دانشــجویان در
ششــمین المپیاد علمی دانشــجویان سراسر کشور با
کسب شش مدال در حیطه های مختلف ،کسب رتبه
دوم در حیطــه مدیریت آموزش (معاون آموزشــی
برتر) بر اســاس اطالعات ارزشــیابی طــرح راد در
بین دانشــگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور و
کســب رتبه دوم در شــاخص قبولی دانشجویان در
مقاطع باالتر بر اســاس اطالعات ارزشیابی طرح راد
را از مهــم ترین موفقیت های این معاونت در ســال
گذشته برشمرد.
وی ،به عملکرد این معاونت در ســال  94اشــاره

کرد و گفت :کســب رتبه نخست هشتمین جشنواره
شهید مطهری توسط فرایند تدوین ،اجرا و ارزشیابی
کوریکولــوم دوره آموزش بازتوانــی روانی مبتنی
برجامعــه برای دســتیاران روانپزشــکی ،رتبه ســوم
هشتمین جشــنواره شهید مطهری توسط ارتقا فرایند
آموزش در کارآموزی عرصه کارشناسی هوشبری
با نــوآوری در تلفیــق روش های مبتنــی بر ثبت و
بازخورد،راه اندازی رشــته تخصصی جراحی مغز و
اعصاب و رشته مدیریت ســامت ،ایمنی ،و محیط
زیست در مقطع کارشناسی ارشد را از موفقیت های
سال جاری دانشگاه عنوان کرد.

معاون آموزشــی دانشــگاه ،همچنین به برگزاری
بیــش از  60کارگاه ،ســمینار ،کنفرانــس و کنگره
علمی در  6ماهه نخســت ســال جاری اشاره کرد و
گفت :برگزاری نخستین کنگره بین المللی و بیست
و دومین کنگــره ملی فیزیولــوژی و فارماکولوژی
در دانشــگاه مهم ترین و آخریــن برنامه علمی این
دانشگاه بود.
وی ادامه داد :کنگره ملی علمی موج ســوم درمان
های شناختی رفتاری  15لغایت  17مهرماه نیز در این
دانشگاه برگزار می شود.

افزایش  20درصدی دانشجو در دانشگاه /پذیرش  114دانشجوی بومی
دکتر رزاقــی افزود :ظرفیت پذیرش دانشــجو در
مقاطع مختلف تحصیلی دانشــگاه نســبت به ســال
گذشته  20درصد افزایش داشته است.
وی ،با اشاره به اینکه خانم ها  65درصد از پذیرفته
شدگان امسال را تشکیل می دهند ،تصریح کرد :در
ســال تحصیلی جدید  636دانشــجو در رشــته ها و
مقاطع مختلف تحصیلی پذیرش شــده اند که از این
تعداد  144نفر در رشــته پزشکی عمومی مشغول به
تحصیل می شوند.
معــاون آموزشــی دانشــگاه ،با اشــاره بــه وجود
دانشکده های پزشکی ،پرستاری مامایی ،بهداشت،
پیراپزشکی ،دندانپزشکی و پردیس خودگران ادامه
داد :در حال حاضر بیش از ســه هزار دانشجو در 47
رشته تحصیلی در این دانشــگاه مشغول به تحصیل
هســتند که تعدای از دانشــجویان نیز در حال انجام
امور فارغ تحصیلی خود هستند.
وی ،با اشــاره به تحصیل  30نفر در مقطع دکتری
تخصصی آموزشــی و پژوهشــی 152 ،نفر در مقطع

دســتیار تخصصی بالینی 782 ،نفر در رشته پزشکی
و دندان پزشکی 234 ،دانشجو در مقطع کارشناسی
ارشد 1261 ،در دوره کارشناسی 22 ،دانشجو دروه
کارشناسی ناپیوسته 25 ،دانشجو دوره کاردانی و 14
دانشجو مقطع شــبانه افزود 191 :عضو هیات علمی
در این دانشــگاه فعالیت دارند که  30درصد از آنان
در مرحله استادی و دانشیاری می باشند.
وی یادآور شــد :در حال حاضر دانشــگاه دارای
 11رشته دستیاری تخصصی بالینی شامل رشته های
داخلی ،کــودکان ،زنان و زایمان ،جراحی عمومی،
روانپزشکی ،بیهوشــی ،رادیولوژی ،عفونی ،آسیب
شناســی ،نورولوژی و جراحی مغــز و اعصاب و 9
رشــته دکتری تخصصی اعم از پژوهشی «بیولوژی
تولیــد مثــل ،بیولوژی ســلولی و مولکولــی ،علوم
اعصــاب ،ترومــا ،ســلولهای بنیادی» و آموزشــی
«مطالعات اعتیاد ،میکروبیولوژی ،پرســتاری و علوم
سلولی کاربردی» می باشد.
وی ،همچنین از تالش این دانشــگاه برای تاسیس

دکترای تخصصی انگل شناســی ،دســتیاری رشــته
های چشــم و ارتوپدی ،کارشناسی ارشد رشته های
روانشناســی ورزشــی و تغذیه خبر داد .وی ،وجود
زمینه مناســب جهت ارتباط با سایر مراکز آموزشی،
وجود شــرکت های خصوصی تهیه گیاهان دارویی
و پژوهشکده اسانس جهت توسعه تحقیقات دارویی
و امکان ایجاد دانشــکده داروسازی و تاسیس قطب
گیاهــان دارویی ،راه اندازی و توســعه رشــته های
بین دانشــگاهی و وجود مراکز تحقیقاتی متعدد در
دانشــگاهرا از جمله فرصت هــا در عرصه آموزش
دانشگاه بیان کرد.
دکتر رزاقی ،حضور خیرین پیشــتاز و اهمیت امر
وقــف در شــهر دارالمومنین کاشــان ،برخورداری
از اعضــای هیــات علمی متخصــص در گروه های
آموزشی و انتشــار مجالت علمی معتبر در دانشگاه
را از دیگر فرصت های آموزشی دانشگاه برشمرد.

مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی پژوهشی دانشکده بهداشت برگزار شد

مراســم تودیع و معارفه معاون آموزشی پژوهشی
دانشــکده بهداشــت با حضور معاونین آموزشــی،
پژوهشــی و بهداشتی دانشــگاه در محل آمفی تئاتر
این دانشکده برگزار گردید.
به گزارش وب دا ،دکتر مســعود مطلبی سرپرست
دانشکده بهداشــت دانشــگاه در ابتدای این مراسم
ضمــن خیر مقدم به حضــار ،از خدمــات ارزنده و
تالش های خستگی ناپذیر مهندس صباحی بیدگلی
در طول دوره مسئولیت خود که منشا اقدامات مفید
بوده اند ،قدردانی و برای وی در مدیریت بیمارستان

شهید بهشتی آرزوی موفقیت نمود.
وی ،از دکتر حمیدرضا گیالسی به خاطر قبول این
مسئولیت تشکر و ابراز امیدواری کرد :در این راستا
موفق باشد.
دکتر حمیدرضا گیالســی معاون جدید آموزشی
پژوهشــی دانشکده بهداشــت دانشــگاه نیز در این
مراســم ،ضمن بیان خالصه ای از سابقه تحصیلی و
مدیریتــی خود ،تالش جهت ایجــاد محیطی آرام و
مناسب برای رسیدن به اهداف تکریم استاد ،احترام
به دانشــجو و کارمند را ضروری دانســت و گفت:

ارتقاء آموزشی و پژوهشی دانشکده از طریق تعامل
با همه ذینفعان و مدیریت مبتنی بر اخالق ،عقالنیت،
مشورت و مشارکت حاصل می شود.
این گزارش حاکیســت :در پایان مراسم ،معاونین
آموزشی ،پژوهشــی ،بهداشتی و مدیران گروه های
آموزشی دانشــکده بهداشــت به نمایندگی اعضاء
هیــات علمی و کارکنان دانشــکده ،لــوح تقدیر و
هدایایی به مهنــدس صباحی تقدیم و برای ایشــان
آرزوی موفقیت کردند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس :گردهمایی بسیجیان دانشگاه برگزار شد

به مناسبت هفته دفاع مقدس ،گردهمایی بسیجیان
دانشــگاه با حضــور رئیــس دانشــگاه و جمعی از
بســیجیان روز یکشــنبه مورخ  94/7/5در نمازخانه
ستاد مرکزی برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ســرهنگ حســن هیزمی از
اعضای شورای سپاه در این مراسم ،با ابراز تاسف از
حادثــه منا ،به ملت و خانواده جانباختگان این فاجعه
تسلیت گفت.
وی در ادامــه ،هــدف دشــمنان از آغــاز جنگ
تحمیلــی را براندازی انقالب و اســام برشــمرد و
اظهار داشت :دفاع مقدس در حقیقت دفاع از آبرو،
ناموس و حیثیت ملت و ایران اسالمی بود.
سرهنگ هیزمی ،ضمن اشاره به سخن امام (ره) در
خصوص قرار گیری حــق در برابر باطل در دفاع از
آرمان های انقالب اسالمی گفت :رزمندگان جبهه
هــای حق علیه باطــل از همه اقشــار جامعه بودند و
منحصر به نیروهای نظامی کشور نبودند.
وی ،بــا بیــان اینکه شــاهان بی لیاقت طی ســال

های ســال بر کشــور
مــا حکومــت کردند
و بــا عهدنامــه هــای
متعــدد خــود بخش
های مختلف کشــور
عزیزمــان را به حراج
گذاشــتند ،افــزود:
رزمنــدگان ایرانــی
در جنــگ تحمیلــی
مقاومــت کردنــد و
از همــه چیــز خــود
گذشــتند ولــی ذره
ای خــاک وطن را به
اجنبی ندادند.
ســرهنگ هیزمــی در پایان ســخنان خــود ابراز
خرســندی کرد :در حالی که سی و پنجمین سالگرد
دفاع مقدس را جشــن مــی گیریم ،روز بــه روز به

اقتدار میهن عزیزمان ایران افزوده می شود.
این گــزارش حاکیســت :این مراســم بــه همت
پایگاه های بســیج حضرت حمزه سیدالشــهداء (ع)
و حضرت زینب (س) دانشــگاه با حضور جمعی از
مدیران و کارکنان بسیجی دانشگاه برگزار گردید.

بازدید رئیس دانشگاه از ساختمان
جدیداالحداث دانشکده پرستاری
مامایی
رییس دانشــگاه به همــراه معاونین آموزشــی و
توســعه مدیریت و منابع ،روســای دانشــکده های
پرســتاری مامایی و دندان پزشــکی از ســاختمان
جدیداالحداث دانشکده پرســتاری مامایی بازدید
کرد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حســین اعرابی،
در این بازدید که امروز مورخ  94/7/4انجام شــد،
روند ساخت این دانشکده را بررسی کرد.
رئیــس دانشــگاه ،از نزدیــک در جریــان روند
پیشــرفت عملیــات ســاختمانی و تجهیزاتی قرار
گرفــت و توصیه های الزم جهت تســریع در بهره
بــرداری در مهرماه جاری از دانشــکده پرســتاری
مامایی را به عوامل ذیربط ابالغ نمود.

برگزاری کمیته درمان و حمایت
اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر شهرستان  /کمیته
منطقهای نظارت بر درمان با
داروهای آگونیست
کمیته درمــان و حمایتهای اجتماعی شــورای
فرعــی مبارزه با مــواد مخدر شهرســتان با حضور
ادارات و ســازمان های عضو در دفتر معاون درمان
دانشگاه برگزار شد.
به گــزارش وب دا :در این جلســه در خصوص
جلوگیری از مداخله غیرقانونی عطاریها در درمان
اعتیاد تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
ایــن گــزارش حاکیســت ،در این جلســه مقرر
گردیــد مددجویــان بهبودیافتــه در مراکز درمان
ســوءمصرف مواد مخدر و مراکز اقامتی میانمدت
که بیش از شــش ماه پاکی دارنــد جهت آموزش
فنی حرفه ای و حرفهآموزی رشــتههای مختلف به
سازمان فنی حرفه ای موسویان معرفی گردند.

برگزاری کمیته منطقهای نظارت بر
درمان با داروهای آگونیست
کمیتــه منطقهای نظــارت بر درمان بــا داروهای
آگونیســت بــا حضــور معــاون درمان دانشــگاه،
نمایندگان فرمانداری ویژه شهرســتان و سایر اعضا
در دفتر معاون درمان دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل،
در خصــوص موضــوع منع مداخلــه عطاریها در
درمان بیماریها بحث و تبادلنظر پرداخته شد.

جلسه کمیسیون ماده  20موسسات
پزشکی و پیراپزشکی تشکیل شد
جلســه کمیســیون ماده  20موسسات پزشکی و
پیراپزشکی با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء
روز شــنبه مورخ  94/7/4در دفتر ریاست دانشگاه
تشکیل شد.
بــه گــزارش وب دا ،اعضــاء در ایــن جلســه با
تاسیس مرکز ارتوپد فنی و افزایش نوبتهای کاری
فیزیوتراپی و رادیولوژی در کاشان ،درمانگاه شبانه
روزی عمومی در شــهرک صباحی بیدگل ،ایجاد
مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در فین بزرگ و
 ...موافقت کردند.

جلسات کمیسیون ماده  20امور
داروخانه ها و ماده  20امور
آزمایشگاه ها تشکیل شد
جلسات کمیســیون ماده  20امور داروخانه ها با
حضور رئیس دانشــگاه و سایر اعضاء روز سه شنبه
مورخ  94/7/7در دفتر ریاســت دانشگاه و ماده 20
امور آزمایشگاهها روز چهارشنبه مورخ  94/7/8در
سالن شهداء ستاد مرکزی تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،تایید صالحیت دو داروســاز
جهت تصدی مســئولیت فنی داروخانــه ،موافقت
با درخواســت تغییر نام یــک داروخانه ،موافقت با
تاسیس یک داروخانه در منطقه طاهر آباد ،موافقت
با تبدیــل وضعیت یک داروخانه نیمه وقت به تمام
وقــت ،موافقت با تمدید درخواســت تعطیلی یک
دراوخانه به مدت یک سالو  ...از موضوعات جلسه
کمیسیون ماده  20امور داروخانه ها بود.
این گزارش حاکیســت :در جلسه کمیسیون ماده
 20امور آزمایشگاه ها ،یک پرونده جهت تاسیس
یک آزمابشگاه طرح و بررسی شد.
گفتنی اســت صدور پرونده و نیاز ســنجی مکان
مربوط به فعالیت آزمایشــگاه ها موضوع اصلی این
جلسه است.
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معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)

کمیته دانشگاهی کنترل عفونت بیمارستانی برگزار شد
کمیته دانشــگاهی کنترل عفونت بیمارســتانی با
حضور ریاست دانشــگاه و سایراعضاء ،روز دوشنبه
مورخ  94/7/6در سالن شهدای ستاد دانشگاه علوم
پزشکی کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشــگاه در این جلسه،
ضمــن تاکید بر اهمیــت مراقبت و کنتــرل عفونت
های بیمارستانی ،خواستار تالش و پیگیری بیشتری

نسبت به رفع نواقص و فراهم کردن تجهیزات مورد
نیاز در بیمارستان ها شد.
کارشــناس مســئول بیماری های واگیــر معاونت
بهداشــتی دانشــگاه نیز در این جلســه ،گزارشی از
وضعیت عفونت بیمارســتانی کشــور و شهرســتان
کاشان در سال  93ارائه کرد.
محمود نعمتیان ،بــر آمادگی برای مراقبت و ارائه

خدمات به حجاج که مشــکوک به ابتالء به بیماری
کوروناویروس جدید (بیماری مرس) تاکبد کرد.
گفتنــی اســت :اعضــاء درادامــه ضمن بررســی
مصوبــات قبلــی کمیتــه ،در مــورد پشــنهادات و
راهکارهــای مداخلــه ای تصمیمــات الزم را اتخاذ
نمودند.

برای نخستین بار طرح توانمندسازی دستیاران در دانشگاه برگزار شد
برای نخســتین بار طرح توانمندســازی دســتیاران
با عنوان «دســتیار در نقش مدرس» برای دســتیاران
ورودی ســال  94در دانشــگاه علوم پزشکی کاشان
برگزار شد.
بــه گزارش وب دا ،معاون آموزشــی دانشــگاه،
بــا عاالم این مطلــب گفت :برنامه آموزش دســتیار

در نقــش مــدرس (RAT: Resident as
 )Teacherبــرای اولیــن بار در دانشــگاه علوم
پزشــکی کاشــان به همت مرکز مطالعات و توسعه
آمــوزش علــوم پزشــکی ( )EDCو دانشــکده
پزشکی اجرا گردید.
دکتر رضا رزاقــی افزود :برنامه دســتیار در نقش

مدرس  RATبه عنوان روشــی برای بهبود مهارت
تدریس دســتیاران و آماده ســازی آنها برای ایفای
نقش خود به عنوان معلمان بالینی محسوب می شود.
وی ،با اشــاره بــه اهمیــت نقش های آموزشــی
دســتیاران به عنوان مدرس تصریح کرد :اهمیت این
این برنامه به حدی اســت که طبــق ضوابط عمومی

برنامــه های دســتیاری مصــوب شــورای آموزش
پزشــکی و تخصصــی (به عنــوان باالتریــن مرجع
تصمیم گیری در زمینه آموزش پزشــکی تخصصی
در سراســر کشــور) بر نقش دســتیاران در آموزش
دانشــجویان گروه پزشکی و سایر دســتیاران تاکید
شده است.

 270مقاله در اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری ارائه می شود
دبیر علمی نخســتین کنگره سراســری موج سوم
درمــان های رفتــاری در دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشان ،از ارائه  270مقاله در این کنگره خبر داد.
بــه گزارش وب دا ،دکتر عبــداهلل امیدی در جمع
خبرنگاران ،با اشــاره به حضور  500شرکت کننده
در این کنگره گفت :از  400مقاله ارســال شــده به
دبیرخانــه ایــن کنگــره  270مقاله مورد بررســی و
پذیرش قرار گرفت.
وی ،بــه امتیــاز بازآمــوزی شــرکت در کنگــره
سراســری موج ســوم درمان های رفتاری از ســوی
سازمان نظام روان شناسی کشور اشاره کرد و افزود:
 49سخنرانی در این کنگره ارائه می شود که  9مورد
آن کلیدی است.

دبیر علمی نخســتین کنگره سراســری موج سوم
درمــان های رفتاری در دانشــگاه تصریح کرد :این
کنگره با هدف معرفی بیشــتر و توســعه درمان های
موج سوم رفتاری از تاریخ  15لغایت  17مهرماه سال
جاری برگزار می شود.
دکتر امیدی ،ســبب شناســی اختالالت روانی از
دیــدگاه درمان های موج ســوم رفتاری ،مداخالت
مبتنی بر درمان های موج سوم رفتاری در اختالالت
روانــی و روانتنی ،مداخــات مبتنی بر درمان های
موج ســوم رفتاری درحوزه اعتیاد ،مداخالت مبتنی
بر درمان های موج ســوم رفتــاری درحوزه خانواده
و زوج ،مداخــات مبتنی بر درمان های موج ســوم
رفتاری درحوزه کودک و نوجوان ،مداخالت مبتنی

بر درمان های موج ســوم رفتاری درحوزه تحصیلی
و آموزشی ،بومیسازی و معنویسازی درمان های
موج ســوم شــناختی -رفتاری و بررســی رابطهای
مولفههــای درمان های موج ســوم ماننــد پذیرش،
ذهنآگاهی ،تحمل پریشــانی ،تنظیــم هیجانی و ....
با ســایر متغیرهای روانشــناختی را از محورهای این
کنگره برشمرد.
وی ،با اشــاره به اینکه نخســتین کنگره سراسری
موج سوم درمان های رفتاری به همت دانشگاه علوم
پزشکی کاشــان و با همکاری انجمن روان شناسان
بالینی کشــور ،انجمن روان شناسان ایران و سازمان
نظام روان شناسی و مشاوره کشور برگزار می شود،
ادامــه داد :درمان های موج ســوم رفتاری در حیطه

اختالالت رفتاری و کودکان ،مســائل خانوادگی و
زوج و رفتارهای اعتیاد است.
دکتر امیدی ،با اشاره به اینکه خوشبختانه در ایران
نیز طی ســال های اخیر اثربخشــی های درمان های
موج ســوم در اختالالت و مشــکالت زیادی مورد
بررسی قرار گرفته است ،یادآور شد :برگزاری یک
کنگــره تخصصی برای تجمیــع آراء متخصصین و
پژوهشگران ضروری است به همین منظور دانشگاه
علوم پزشکی کاشان پیشقدم برگزاری چنین کنگره
ای شده است.

بازدید مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت از پروژه های در حال ساخت دانشگاه
مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
وزارت بهداشــت از پــروژه های در حال ســاخت
دانشگاه روز دوشنبه مورخ  94/7/13بازدید کرد.
به گزارش وب دا ،معاون توســعه و منابع انســانی
دانشــگاه در این خصــوص ،به امضــای تفاهم نامه
پنج گانه مابین دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان و
وزارت بهداشــت در راســتای طرح تحول سالمت
اشــاره کرد و گفت :مهندس امیر ســاکی از مراحل
عمرانی این پروژه های پنج گانه شــامل بلوک های

زایمــان و اورژانس شــهید بهشــتی ،کلینیک ویژه،
ICUبیمارســتان نقوی و بلوک زایمان شهید رجایی
بازدید کرد.
دکتر مهرداد فرزندی پــور افزود :مدیر کل دفتر
توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
در ادامــه از خوابــگاه دانشــجویی ،مرکــز فرقانی،
دانشکده پرســتاری مامایی ،ساختمان ستاد مرکزی،
مرکز جراحــی محدود امــام رضا (ع) ،ســاختمان
غذا و دارو ،مرکز نوش آباد و اورژانس بیمارســتان

سیدالشهداء (ع) آران و بیدگل بازدید کرد.
وی ،به بازدید از بیمارســتان های امام حسن (ع)
و ثامــن الحجج آران و بیدگل در این روز اشــاره و
تصریح کرد :طبق تفاهم نامه امضاء شــده با وزارت
متبوع مقرر شــده که این پروژه هــا با تعامل خیرین
و پرداخت اعتبارات از سوی وزارتخانه ادامه یابد.
دکتر فرزندی پور ،همچنین به بررسی پروژه های
خیر ســاز در دانشــگاه در این بازدید اشــاره کرد و
ادامه داد :مقرر شــده این پروژه هــا طبق تفاهم نامه

بــا وزارت بهداشــت به صورت مرحله بــه مرحله با
پرداخت اعتبارات از ســوی وزارتخانه و مشارکت
خیرین تکمیل شود.
گفتنی اســت ســاخت کلینیک ویژه ،بهســازی
بلوک هــای زایمان ،توســعه اورژانس ،گســترش
بخش های مراقبت های ویژهNICU PICUو ICUو
توســعه بخش های سرپایی درمان بیماران سرطان از
جمله مفاد تفاهم نامه پنج گانه مابین دانشــگاه علوم
پزشکی کاشان و وزارت بهداشت است.

کمپلکس اصلی سازگاری
نســجی ( ) MHCژنتیــک ,
عملکرد و بیماریها
عنوان  :کمپلکس اصلی
ســازگاری نســجی
( ) MHCژنتیــک ,
عملکرد و بیماریها
تالیــف :ســمیه
رئیســی  ,حشــمت
شاهی
سال نشر1394 :
ناشــر :تهــران ,
ماهواره
کمپلکــس اصلی
ســازگاری بافتــی
( ) MHCقلــب
پاســخهای ایمنــی و
فرماندهی پاســخ هــای ایمنی بدن اســت .تعیین کننده
حساسیت یک فرد به بیماری و مرحله شروع پاسخ های
ایمنی اکتســابی از  MHCآغاز میشود .اصل بحث در
مورد کمپلکس ســازگاری بافتی از پیوند بوده اســت.
تعویــض بافتهای بیمار با بافتهای ســالم همیشــه مورد
محققان و جراحان بوده است .کتاب حاضر تنها کتابی
اســت که به صورت اختصاصی بــه مبحث کمپلکس
سازگاری نسجی ژنتیک پرداخته است.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)

سیره اخالقی پیامبر اعظم (صلی اله علیه و
آله)
نویسنده محمدرضا جباری
ناشــر  :دفتــر
نشــر معــارف نهــاد
نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها
نویســنده محتــرم
کتاب ســیره اخالقی
پیامبــر اعظــم (ص)
جهت معرفــی پیامبر
 ،در ایــن زمینــه و
منعکــس ســاختن
آداب و اخــاق
فردی پیامبــر تالش
نموده تا نمایی از این
خصوصیــات را در آینه قلم خویــش فراروی مخاطب
ارجمند گســترده انــد  .در این کتــاب ضمن پرداختن
بــه مباحث مقدماتی و تبیین اخالق فــردی پیامبر اکرم
(ص)  ،مهــم تریــن مصادیــق آدابی و اخالقی ایشــان
مانند آداب خوردن و آشــامیدن  ،خواب و اســتراحت
 ،نظافت و بهداشــت  ،لباس و زینت  ،اقتصاد و معیشت
ارائه گردیده است .
گفتنی اســت این کتاب در کتابخانه نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری دانشگاه واقع در طبقه فوقانی مسجد
دانشگاه موجود می باشد .

معرفي سايت

 224دانشجوی جدیدالورود دانشگاه به مشهد مقدس عازم شدند
 224دانشــجوی جدیدالورود دانشــگاه در قالب
اردوی فرهنگی زیارتی عازم مشهد مقدس شدند.
بــه گــزارش وب دا ،معاون دانشــجویی فرهنگی
دانشــگاه با اعالم این مطلب ،اظهار داشت :این اردو
با حضور جمعی از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه

بــا اهداف ســیاحتی فرهنگی و مذهبــی و به منظور
ســامت معنوی ،رشد و تعالی فرهنگی دانشجویان،
همچنیــن آشــنایی آنان بــا کانون ها ،تشــکل ها و
فعالیــت های فرهنگی ،قوانین و مقررات آموزشــی
انضباطی و دانشجویی تدارک دیده شده است.

دکتر طاهره مازوچی افزود :این اردو از تاریخ 15
لغایت  19مهر ماه با حضور دانشجویان جدیدالورود
و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار می شود.
ایــن گــزارش حاکیســت :زیــارت مرقــد مطهر
حضــرت امام رضــا (ع) ،گردشــگری و بازدید از

اماکن تاریخی اســتان خراســان رضوی ،برگزاری
کارگاه هایی با موضوعات مدیریت زمان ،مطالعه و
یادگیری ،مباحث ازدواج ،برگزاری دعای کمیل و
ندبه و  ...از دیگر برنامه های تدارک دیده شــده در
این اردوی چهار روزه می باشد.

نشست ساماندهی استفاده از داروها در باشگاه های بدن سازی برگزار شد
جلسه ساماندهی استفاده از داروها در باشگاه های
بدن ســازی با هدف ایجاد تعامل و تعیین راهکاری
عملیاتی برای حل مشکل استفاده از داروها و مکمل
هــای غیر مجاز و مصرف بی رویه آنها در باشــگاه
های ورزشی در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
به گزارش وب دا ،دکتر بنفشــه معاون غذا و دارو
دانشــگاه در این نشســت ،ضمن اشــاره بــه اهمیت
و پیگیــری موضوع اظهار داشــت :یکــی از دالیل
اســتفاده از داروهای غیر مجــاز ،پایین بودن قیمت
آنها نسبت به نوع دارای مجوز آن می باشد.
مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشــگاه

نیــز در این جلســه ،پس از طرح موضــوع و هدف
نشست ،گزارشــی از بخشــنامه ها و اقدامات انجام
شده در سال های گذشته را ارائه کرد.
دکتر خیاط کاشانی ،با اســتناد به گزارش واصله
مبنی بر اســتفاده از داروهــای هورمونی که منجر به
بروز عوارض شدید داروی شده بود ،افزود :سالمت
جوانان بایــد با ایجاد راهکار های مناســب تضمین
شود.
ریاســت اداره تربیــت بدنی نیز در این نشســت،
ضمن اشــاره به پاره ای از مشکالت ،از سایر ارگان
ها و ســازمان های مربوطه جهت نظارت بر عملکرد

نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه برگزار شد
نشســت هم اندیشی اســاتید دانشــگاه با موضوع
بررســی اقتصــاد مقاومتــی روز پنــج شــنبه مورخ
 94/7/16در آمفی تئاتر دانشکده پرستاری مامایی به
همت دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظــام در این نشســت ،اقتصاد مقاومتــی را یکی از
موضوعات مهم و ضروری در نظام دانست و گفت:
اقتصــاد مقاومتی در حقیقت راهــکاری برای عقب
ماندگی چشم انداز بیست ساله ایران است.

دکتر علی آقا محمدی ،با بیان اینکه کشــور ایران
در افق چشــم انداز بیست ســاله باید به جایگاه اول
اقتصادی علمی فناوری در سطح منطقه جنوب غربی
آســیا برســد ،افزود :ایران در بی ثبات ترین و ناامن
ترین منطقه جهان است که نحوه مدیریت این منطقه
مهمترین مسئولیت ایران می باشد.
ادامــه مطالب در وب دا دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشان قابل مشاهده است.

باشگاه های ورزشی درخواست همکاری کرد.
این گزارش حاکیســت :در پایان این جلسه مقرر
گردید که بازرســی از باشگاه های ورزشی با هدف
نظارت بر عملکرد آنها به صورت ادواری و مشترک
با کارشناسان معاونت غذا و دارو ،اداره اماکن ،اداره
تربیت بدنی ،اداره تعزیرات و نماینده کاالی قاچاق
انجام گیرد و همچنین دســتورالعملی در مورد نحوه
تهیه و مصرف مکمل های ورزشی تنظیم گردد.
همچنین مقرر شد مانند سال های گذشته اقداماتی
در جهت ارتقای ســطح آگاهی در زمینه استفاده از
مکمل های ورزشــی از جمله برگــزاری دوره های

آموزشــی و توجیهی ،تهیه مطالب آموزشــی برای
مسئولین باشگاه های ورزشی انجام گیرد.
برپایــه این گزارش ،این نشســت با حضور معاون
غذا و دارو ،مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر،
کارشناســان معاونــت غــذا و دارو ،مدیر بازرســی
دانشگاه ،ریاست و کارشــناس اداره تربیت بدنی و
نماینــدگاه دفتر حقوقی دانشــگاه ،پلیس آگاهی و
اداره صنعــت ،معدن و تجــارت ،پلیس اطالعات و
نماینده دادستانی برگزار شد.

برای نخستین بار :عمل جراحی سرطان انتهای پانکراس
به شیوه الپاراسکوپی در کاشان

برای نخســتین بار ،عمل جراحی ســرطان انتهای
پانکراس به شیوه الپاراسکوپی در مجتمع بیمارستانی
شهید بهشتی کاشان انجام شد.
بــه گــزارش وب دا ،فلوشــیپ جراحــی هــای
الپاروســکوپی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان در
گفتگو بــا خبرنگاران بــا اعالم این مطلــب ،اظهار
داشــت :خانم  55ســاله به علت داشتن ضعف و بی
حالی ،کاهش وزن و درد شکم در طول یک ماه به
این مرکز مراجعه کرده و پس از انجام بررسی های
سرطان انتهای پانکراس برای وی تشخیص داده شد.

دکتر محمــد عیدی ،با بیان اینکــه پس از انجام
آزمایشــات ،بیمار کاندید عمل جراحی به شــیوه
الپاراســکوپی شــد ،افزود :پس از اقدامات الزم و
اولیه توســط متخصصین بیهوشــی 4 ،عدد پورت
الپاروســکوپی به اندازه های نیم تا یک سانتی متر
برای بیمار گذاشته که بعد از آزاد سازی چسبندگی
ها ،تومور دیستال پانکراس شناسایی شد.
ادامه مطالب در وب دا دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشان قابل مشاهده است.

سايت شبكه پزشكي مولكولي ايران
شــبکه پزشــکی مولکولــی مجموعــه ای از مراکز
تحقیقاتی کشــور اســت که به منظور ایجاد هماهنگی
و تعییــن سیاســتهای کلی تحقیقات در زمینه پزشــکی
مولکولی جهت مشــارکت در اعتالی ســطح سالمت
جامعه از طریق پیشــگیری ،تشــخیص و درمان و ریشه
کنی بیماریها تشکیل شده است.
سايت سالمت كودكان و نوجوانان
ایــن پایگاه درباره بهداشــت و ســامت کودکان و
نوجوانان د رســه ســطح کودکان نوجوانــان و والدین
اطالع رسانی می کند در بخش دانش آموزان موضوع
های گوناگــون به طور مفصل تری مطرح شــده اند و
در بخــش والدین مقاله هایی در مورد نقش والدین در
حفظ سالمت فرزندانشــان عرضه شده است همه مقاله
ها بــه پایگاههای دیگری پیوند شــده اند که اطالعات
بیشــتری در با ره مو ضوع مقالــه عرضه می کنند برای
مثال می توانید جهــت ارتباط آنها به بخش اتاق مرجع
( )Resource Rpoomدر حاشــیه راست هر مقاله
مراجعه کنید.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

انتصابات مهر و آبان 1394
آقای منصور صباغیان به مدت  2ســال به عنوان
عضو کمیته فنی دستورالعمل
آقایــان رضــا رضایی و رضــا نعنــاکارو خانم
محبوبه سعیدی مجد به عنوان عضوکمیته ساختار
و فناوری های مدیریتی دانشگاه
آقایان دکتــر فرزندی پور ،رضــا رضایی ،امید
مهرانفــر ،به عنوان عضو کمیته ســرمایه انســانی
دانشگاه
آقایــان دکترفرزندی پور ،دکتر داود خیرخواه،
دکتــر ســیدعلیرضا مروجــی ،دکتــر غالمعلــی
حمیدی ،دکتر فرزندی پور،رضا نعناکار ،و خانم
دکتــر مازوچی به عنــوان دبیر کارگروه توســعه
مدیریت دانشگاه
آقــای محمــد صباحی بــه عنوان عضــو کمیته
مدیریت عملکرد دانشگاه
آقای مهندس محســن تواضعــی به عنوان عضو
کمیته توســعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
دانشگاه
آقــای محمــود نعمتیان به عنــوان عضو کمیته
سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم دانشگاه
آقایــان دکترمهــدی نورالدینــی ،دکتــر احمد
طالبیــان ،دکتــر اکبــر علــی اصغــر زاده و دکتر
محمــود صفاری(دانشــکده پیراپزشــکی) ،دکتر
مسعود مطلبی (دانشــکده بهداشت) ،دکتر محمد
افشــار (دانشــکده پرســتاری و مامایــی) و خانم
هــا دکتر فرشــته بهمنی  ،دکتر عصمــت آقاداود
جلفائی(دانشکده پیراپزشــکی) دکتر زهرا هاشم
زاده (دانشــکده دندانپزشکی) ،صدیقه میران زاده
و ناهید ســرافراز (دانشکده پرســتاری و مامایی)،
دکتر مازوچی (دانشکده پزشکی)به مدت  1سال
به عنوان اســتاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکده
آقای دکترحمیدرضا گیالســی عنــوان معاون
آموزشی-پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه
آقــای مهنــدس محســن فرهادپوربــه عنــوان
کارشــناس مســئول مدیریــت امور آموزشــی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه
خانم دکتــر اعظم مصداقی نیا به مدت 1ســال
بــه عنوان نماینــده رئیس دانشــگاه در کمیته فنی
دســتورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی
 ،آشــامیدنی ،آرایشی و بهداشــتی و مکمل های
غذایی و دارویی
حجت االسالم و المسلین یونسی به مدت 2سال
به عنوان مدیرگروه معارف اسالمی دانشگاه
آقایان دکتر غالمعلی حمیدی ،دکتر سیدعلیرضا
مروجی ،دکتر احمد پیروزمند ،دکتر کمال اصالت
منش  ،دکتر ســیدعلی مســعود و خانم ندا میرباقر
آجرپز به مدت 2سال به عنوان عضوشورای عالی
مرکز تحقیقات بیماریهای اتوایمیون
آقایــان دکتر خیرخــواه  ،دکتر بنفشــه  ،دکتر
شــریفی  ،دکتــر فخاریــان  ،دکتر رزاقــی ،دکتر
فرزندی پور ،دکتــر حاجی جعفری  ،دکترفرجی
پور ،دکتراحســنی و خانم دکتر حسینی به عنوان
عضو کمیته دانشــگاهی دارو وتجهیزات پزشکی
دانشگاه
خانــم دکتــر نگین مســعودی علوی بــه عنوان
سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی
آقایان دکتر اســماعیل فخاریــان ،دکتر همایون
نادریــان ،دکتر علــی فخــری ،دکتــر فخاریان،
دکتر بنفشــه  ،دکتــر خیرخواه  ،دکتــر مروجی ،
دکتر کوچکــی  ،دکتر حمیــدی ،دکترتقی زاده
 ،دکتــر فرزندی پور ،دکتــر برهانی ،دکتر رزاقی
سیدمحسن میری ،محمدرضا افاضل ،محمدحسین
زیلوچی و خانم ها دکتر نگین مســعودی علوی و
دکتر مازوچــی به عنوان عضو کارگروه توســعه
طب سنتی دانشگاه
آقــای مرتضی عبدالوند به عنوان دبیر شــورای
نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه
خانــم دکترمازوچــی به عنوان رئیس شــورای
نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه
آقایان دکتر محسن تقدسی  ،دکتر محمدافشار،
حجت االسالم شاه فضل ،مرتضی عبدالوند و رضا
کردی به مدت 1سال به عنوان دبیر کمیته ناظر بر
نشریات دانشگاهی
آقــای رضا کــردی به عنــوان سرپرســت دفتر
حقوقی دانشگاه
آقایان دکتر اکبر علی اصغرزاده ،جواد سلمانی،
رضا رضایی به مدت  2ســال به عنوان کمیســیون
بررسی گروه و تعیین درصد پرتوکاری دانشگاه
آقایان دکتررزاقی ،دکتر علیرضا فرخیان ،دکتر
صفاری ،دکتر ســید محســن رضوی زاده و خانم
ها دکتــر زهــرا میدانی،دکتر زریچهــر وکیلی و
فخرالســادات میرحســینی به عنوان عضو شورای
سیاســت گــذاری بســته ای تحــول و نــوآوری
آموزش علوم پزشکی دانشگاه
درود و رحمت خدا به روح عزيـزان سفركرده
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تشکیل شناسنامه سالمت  6500نوآموز بدو ورود به دبستان در کاشان و آران و بیدگل
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،از
تشــکیل شناسنامه ســامت  6586نوآموز بدو ورود
به دبستان های تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.
به گــزارش وب دا ،دکتر ســید علیرضا مروجی،
با اشــاره به اینکه دانش آمــوزان یکی از گروه های
آســیب پذیر جامعه می باشند ،گفت :تامین سالمت
و ابزارهای تکاملی دانش آمــوزان باید مورد توجه
ویژه قرار گیرد.
ادامه از صفحه 1

وی افزود :معاونت بهداشــتی دانشگاه با همکاری
آموزش و پرورش شهرســتانهای کاشــان و آران و
بیــدگل در این راســتا و با هدف تشــخیص به موقع
نارســایی های جســمانی و اختالالت رفتاری آنان،
معاینات بالینی و تکمیل شناسنامه سالمت  6586نفر
از نو آموزان بدو ورود به دبستان را انجام داد.
دکتــر مروجی تصریــح کرد :نو آمــوزان نیازمند
ارجــاع تخصصی بــه کلینیک های تابعه دانشــگاه

جهت تکمیل معاینــات ارجاع و معاینات تخصصی
ارجاع داده شدند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان،
شــایعترین اختالالت این ســنین را مشکالت دهان
ودندان (پوسیدگی دندان) ،اختالالت وزن (چاقی،
اضافه وزن و کم وزنی) ،اختالل بینایی و آنمی (کم
خونی) برشمرد.

اولین سالمتکده طب سنتی در کاشان راه اندازی می شود

معــاون طــب ســنتی وزارت بهداشــت ،درمان و
آمــوزش پزشــکی گفت :بــا توجه به اینکــه مردم
شهرســتان کاشــان یک باور فرهنگی خیلی خوبی
از ظرفیــت های طب ســنتی دارند و شــرکت های
داروسازی گیاهی حامی توســعه طب سنتی در این

شهرســتان تعامل خوبی با دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشان دارند ،قصد داریم از این ظرفیت در نهادینه
نمودن طب سنتی نظام سالمت استفاده کنیم.
وی ضمــن بازدید از مجموعه قدیمی بیمارســتان
اخوان کاشــان تاکید کرد :ایــن مجموعه می تواند

بــه عنوان یک مرکز آموزشــی درمانی طب ســنتی
در مرکز شهر استفاده شــود ،درصدد هستیم توسعه
فعالیت طب ســنتی را در بخش خصوصی و دولتی
با حمایت و نظارت دانشــگاه در این شــهر به عنوان
پایلوت داشته باشیم.

اجرای زنده رادیویی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رادیو دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان در قالب
ویژه برنامه زنده رادیویی نسیم مهر به مناسبت آغاز
ســال تحصیلی ،ســاعتها برنامه رادیویی را به طور
اختصاصی و زنده پخش کرد.
به گزارش وب دا ،همزمان با آغاز ســال تحصیلی

جدید و ثبت نام دانشــجویان جدیدالورود دانشگاه،
اولیــن اجرای زنــده رادیویی «رادیو دانشــگاه» ،در
قالب ویــژه برنامه اختصاصی رادیویی «نســیم مهر»
کار خود را در دانشگاه آغاز کرد.
رادیو دانشگاه علوم پزشکی کاشان در قالب ویژه

برنامــه زنده رادیویی نســیم مهــر در روزهای  28تا
 30شــهریور همزمان با آغاز ثبــت نام ورودیهای
جدید این دانشــگاه ،ســاعتها برنامه رادیویی را به
طور اختصاصی و زنده به همت معاونت دانشجویی
فرهنگی دانشگاه پخش کرد.

در آخرین روز :از برترین های کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری در دانشگاه تقدیر می شود

دبیر علمی نخســتین کنگره سراســری موج سوم
درمــان های رفتاری در دانشــگاه اظهار داشــت :از
برترین های نخســتین کنگره سراســری موج ســوم
درمان های رفتاری در دانشگاه تقدیر می شود.
به گــزارش وب دا ،دکتر عبداهلل امیدی با اشــاره
به اینکــه هم اکنون آخرین روز کنگره موج ســوم
درمــان های رفتاری در دانشــگاه در حال برگزاری

اســت ،گفت :در این روز از  9سخنران 5 ،پوستر و
 20استاد فرهیخته تقدیر می گردد.
دبیر علمی نخســتین کنگره سراســری موج سوم
درمان های رفتاری در دانشگاه ،در ادامه به برگزاری
کارگاه های آموزشــی در این کنگره اشاره کرد و
افزود 270 :مقاله در این کنگره ارائه شد.
دبیر علمی نخســتین کنگره سراســری موج سوم

درمان های رفتاری در دانشــگاه ،به امتیاز بازآموزی
شرکت در کنگره سراســری موج سوم درمان های
رفتاری از ســوی ســازمان نظام روان شناسی کشور
اشــاره و تصریح کرد 49:ســخنرانی در این کنگره
ارائه شد که  9مورد آن کلیدی بود.

دستگاه اتوکالو پالسما در بیمارستان متینی کاشان راه اندازی شد

برای نخســتین بار ،دســتگاه اتوکالو پالســما در
بیمارستان متینی کاشان نصب و راه اندازی شد.
بــه گــزارش وب دا ،رئیــس بیمارســتان متینی با
بیــان این مطلب گفت :این دســتگاه با هزینهای بالغ
بــر یک و نیم میلیارد ریــال از محل اعتبارات هیأت
امناء ارزی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان خریداری
گردیده است.

دکتر حسن فرجیپور افزود :استریلیزاسیون پالسما
بــه عنوان یک روش اســتریل در درجــه حرارت و
رطوبت پایین و با حداکثر دمای  50درجه سانتیگراد
میباشــد که در تمام دنیا مورد استفاده بوده و مورد
تأیید میباشد.
وی ،با اشــاره بــه انجــام استریلیزاســیون در این
فنــاوری بــا روش فیزیکــی تصریح کــرد :در این

دســتگاه زمان اســتریل نمودن کاهش یافته و تولید
مواد سمی متوقف و عمر وسایل افزایش مییابد.
دکتــر فرجیپــور ،توانایــی دیگر ایــن روش را
کاربری راحت دســتگاه بدون نیاز به وسایل جانبی
مثل لولهکشی یا سیستم تهویه و اضافهشدن باقیمانده
مواد مصرفی نظیر اکسیژن و آب به محیط برشمرد.

نصب دستگاه فیکو ویترکتومی در بیمارستان متینی
بــرای اولیــن بــار دســتگاه فیکــو ویترکتومــی
 stellarisدر اتاق عمل بیمارســتان متینی نصب و
راه اندازی شد.
به گزارش وب دا ،رئیس بیمارســتان متینی با بیان
این مطلب گفت :این دســتگاه با هزینه ای بالغ بر دو
میلیــارد ریال از محــل اعتبارات هیــأت امناء ارزی
دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان خریداری گردیده
است.
دکتر حسن فرجیپور افزود :این دستگاه در حال

حاضر از به روزترین دستگاه های فیکو دنیا میباشد
که قادر به انجام اعمال جراحی کاتاراکت به روش
فیکــو ،عمل جراحی ســگمان خلفــی ،ویترکتومی
عمیق با تزریق گاز و سیلیکون و خارج نمودن هسته
عدســی از داخل ویتره توســط هندپیــس متصل به
دستگاه میباشد.
وی تصریح کرد :با این دســتگاه جراح قادر است
حتی عدســی های متراکم که با دستگاه های دیگر
به راحتی قابل برداشتن نیستند و یا همراه با عوارض

جدی می باشــند خارج نموده و به اصالح دید بیمار
کمک کند.
دکتر فرجی تاکید کرد :با اضافه شدن این دستگاه
به تجهیزات بیمارســتان متینی ،ایــن مرکز در زمره
مراکز مجهز چشــم پزشــکی به خصوص در زمینه
جراحی کاتاراکت که شایع ترین جراحی چشم می
باشد ،قرار گرفت.

برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان با پوشش کامل مرکز مدیریت حوادث و
فوریت های پزشکی دانشگاه
مراسم ســنتی مذهبی قالی شویان مشهد اردهال با
پوشــش کامل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشــکی دانشگاه بدون هر گونه حادثه ویژه برگزار
شد.
رئیس مرکز مرکــز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان با اعالم
مطلب گفت :این مراســم بــا حضور بیش از  30نفر

از کارشناســان فوریتهای پزشــکی در محل مشــهد
اردهــال و جاده های مواصالتی و اســتقرار اتوبوس
آمبوالنس به صورت کامل پوشــش اورژانس داده
شد.
دکتر ســیّدمح ّمد حســین ّ
مکی افزود :همچنین با
هماهنگی های انجام شــده بین اورژانس کاشــان و
اورژانس دانشگاه علوم پزشــکی قم برای اولین بار

هلکوپتــر اورژانس بر فراز منطقــه به پرواز در آمده
و بــا فــرود در پد هلکوپتری ( آماده شــده توســط
مدیریت بحران فرمانداری و اداره راه و شهرسازی)
به مدت دو ســاعت در منطقه اســتقرار داشــته تا در
صــورت نیــاز «آنی» جهــت بیمــاران و مصدومین
احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

به جوار حضرت حق

همکارگرامی ،آقای حاج حسین دزفولی كه
در غم از دســت دادن همســر به سوگ نشسته
ايد.
همکار ارجمنــد :آقای مهندس فرهاد پور كه
در غم از دست دادن پــــــدر به سوگ نشسته
ايد.
همــکاران گرامی :آقایــان مهندس علی اکبر
هاشمی ،محمد مزروع،سید محمد بنی هاشمی
و سید عباس موسوی كه در غم از دست دادن
مادر به سوگ نشسته ايد.
وهمچنیــن فوت همکاران بازنشســته آقایان
محمــد توانــا قمصــری ،محمد فیاض و ســید
محمود مروجی را به بازماندگان عزیزتســلیت
میگوئیم.

نشست شورای بهداشت روان دانشگاه برگزار شد
نشست شورای بهداشــت روان دانشگاه با حضور
رئیس دانشــگاه و ســایر اعضــاء روز شــنبه مورخ
 94/8/16در ســالن شــهداء ســتاد مرکزی دانشگاه
برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر محمد حســین اعرابی
رئیــس دانشــگاه در این نشســت ،ضمــن تاکید بر
پیشــگیری ،درمــان و ارتقاء ســطح ســامت روان
دانشجویان ،خواستار گســترش و در دسترس بودن
خدمات مشاوره و روان شناختی و نیز افزایش سطح
انگیــزش تحصیلی دانشــجویان به خصــوص فعال
نمودن هسته های پیشرفت تحصیلی شد.

معــاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه نیز در این
نشست ،بررسی سالمت روانشــناختی دانشجویان و
ارائه گزارش عملکرد اداره مشاوره و سالمت روان
دانشــجویان را از جمله اهداف این جلســه برشمرد.
وی بر انجام و اتمام طرح پایش سالمت روانشناختی
تمام دانشجویان جدیدالورود در موعد مقرر و ارائه
وضعیت دانشجویان دارای افت تحصیلی تاکید کرد
و خواســتار همکاری و توجه بیشــتر ســایر واحدها
شد.حســین بیغم سرپرســت اداره مشاوره و سالمت
روان دانشــجویان دانشــگاه نیز در این جلسه ،ضمن
ارائه اهم فعالیت های انجام شده این اداره در یکسال

گذشته اظهار داشــت :در یکسال گذشته  617مورد
مشــاوره 14 ،کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
برای دانشجویان جدیدالورود و  38کالس آموزشی
ویژه والدین ،اســاتید مشاور ،پرســنل و دانشجویان
دانشگاه به همت اداره مشاوره دانشگاه برگزار شد.
دکتــر علی اکبر اصغرزاده سرپرســت دانشــکده
پیراپزشکی دانشگاه ،همچنین گزارشی از برگزاری
نشســت آموزشی با عنوان «دانشگاه و خانواده» ویژه
خانوده های دانشــجویان دانشــکده پیراپزشــکی را
ارائه کرد و مقرر شــد ســایر دانشــکده ها نیز اقدام
مشابهی را در این زمینه انجام دهند.

جلسه دانشگاهی ستاد اجرایی
برنامه تحول نظام سالمت در حوزه
بهداشت برگزار شد
جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت در
حوزه بهداشــت با حضور رئیس دانشــگاه ،معاون
فنی بهداشتی ،معاون توسعه مدیریت و منابع و سایر
اعضا روز دوشــنبه مــورخ  1394/07/25در محل
سالن شهاء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،در این جلسه پیرامون اقدامات
انجــام شــده درخصــوص جــذب نیــرو از طریق
شــرکت ،برآورد اعتبار مورد نیــاز جهت تجهیز،
تعمیر و نوسازی واحد های تحت پوشش در برنامه
تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه ســامت در قالب
گســترش و تقویت شــبکه بهداشــت و درمان در
مناطق شهری تبادل نظر شد.این گزارش حاکیست:
راه اندازی یک پایگاه ســامت در محدوده تحت
پوشــش مرکز بهداشــتی درمانی امام علی واقع در
فــاز  2ناجی آبــاد حداکثر طی یک مــاه آینده از
مصوبات این نشســت بود.شــایان ذکر است ارائه
خدمات سالمت به عشایر ،روســتائیان و شهرهای
زیــر  20هزار نفر ،تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه
سالمت در قالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت
و درمان در مناطق شهری از برنامه های تحول نظام
سالمت در حوزه بهداشت است.

معاون طب سنتی وزارت بهداشت از
دانشگاه بازدید کرد
معــاون طب ســنتی وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی روز چهارشنبه مورخ  94/8/13از
دانشگاه بازدید کرد.
به گــزارش وب دا ،دکتر محمود خدادوســت،
در این بازدید به بررســی پتانسیل ها و ظرفیت های
دانشگاه و منطقه در حوزه طب سنتی پرداخت.

مراسم تودیع و معارفه مدیر
بیمارستان شهید بهشتی برگزار
گردید
مراســم تودیع و معارفه مدیر مجتمع بیمارستانی
شهید بهشــتی کاشــان در این بیمارســتان برگزار
گردید.
بــه گــزارش وب دا ،در این مراســم از خدمات
ارزشــمند دکتر سید احمد حســینی در مدت زمان
تصدی مدیریت بیمارستان بهشتی تقدیر و تشکر به
عمــل آمد و محمد صباحی بیدگلی به عنوان مدیر
این مرکز معرفی شد.
این گــزارش حاکیســت :این مراســم با حضور
معاونیــن توســعه و درمــان دانشــگاه ،سرپرســت
بیمارستان بهشتی ،سرپرســت دانشکده بهداشت و
ســایر مسئولین دانشگاه و بیمارستان در محل آمفی
تئاتر بیمارستان انجام شد.

به مناسبت روز جهانی سالمند:
دانشجویان دانشگاه از آسایشگاه
سالمندان گالبچی بازدید کردند
به مناســبت روز جهانــی ســالمند ( 10مهرماه)،
دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه از آسایشگاه
سالمندان گالبچی بازدید کردند.
به گزارش وب دا ،دانشــجویان رشــته بهداشت
عمومی دانشکده بهداشت به همرا کارشناس گروه
مربوطه ،در روز ســه شنبه مورخ  94/7/7به عیادت
پدران و مادران ســالمند در آسایشــگاه سالمندان
گالبچی رفتند.
ایــن گــزارش حاکیســت :این بازدیــد با هدف
آشنایی دانشــجویان با مســائل و مشکالت مرتبط
با بهداشت و سالمت ســالمندان و همچنین تجلیل
از مقــام مادر و پــدر و عیادت از ســالمندان انجام
گرفت.

برگزاری هشتاد و دومین جلسه
شورای درمان دانشگاه
هشتاد و دومین جلسه شورای درمان با محوریت
آمادگی دانشگاه در پیشگیری و برخورد با بیماران
مبتــا به کورنا ویــروس با حضور معــاون درمان،
روسا و مدیران بیمارستانهای تابعه دانشگاه تشکیل
گردید.
بــه گــزارش وب دا ،دکتــر خیرخــواه معــاون
درمــان دانشــگاه در این جلســه ضمن تســلیت به
مناســبت شــهادت تعدادی از هموطنان در فاجعه
منا ،خواســتار اقدامات الزم در خصوص آموزش
ویژه پزشــکان و پرســنل ســرم درمانی و گالبچی
توسط معاونت بهداشتی ،جهت پیشگیری از ابتال به
عفونت کورنا ویروس در سطوح پیش بیمارستانی
و بیمارستانی شد.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

نشست رئیس دانشگاه با مدیر کل
دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور
عمران وزارت بهداشت برگزار شد
نشست رئیس دانشــگاه و معاونین توسعه و منابع
انســانی و غذا و دارو با مدیر کل دفتر توسعه منابع
فیزیکــی و امــور عمرانــی وزارت بهداشــت روز
دوشنبه مورخ  94/7/13برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حسین اعرابی در
این جلســه ،اولویت های عمرانی بهداشتی درمانی
دانشگاه را برای تکمیل و تجهیز عنوان کرد.

بــه مناســبت روز جهانی قلب،
بهداشــت محیط و هاری:مراسم
راهپیمایی گروه کوهنوردی دانشگاه
برگزار شد
به مناســبت روز جهانی قلب ،بهداشــت محیط
و هــاری ،مراســم راهپیمایی گــروه کوهنوردی
دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،مراسم کوهنوردی به همت
معاونت دانشجویی فرهنگی و با همکاری معاونت
بهداشتی این دانشگاه در تاریخ های مختلف انجام
شد.
این گزارش حاکیست :برنامه گروه کوهنوردی
دانشــگاه هر هفته عصر روز دوشــنبه برگزار می
شود.

کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ مادر
در دانشگاه برگزار شد
کمیته دانشــگاهی مراقبت مرگ مادر با حضور
رئیس دانشگاه و سایر اعضا کمیته در سالن شهداء
ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گــزارش وب دا ،دکتر محمد حســین اعرابی
رئیس دانشــگاه در این جلسه خواستار توجه بیشتر
نســبت به مادران باردار پرخطر مراجعــه کننده به
مراکز بهداشتی درمانی شد.
این گــزارش حاکیســت :پیشــگیری و افزایش
توجه نسبت به وضعیت مادران باردار ،بررسی یک
پرونده مادر باردار بــه منظور تدوین مداخالت در
راســتای جلوگیــری از موارد مشــابه و  ...از دیگر
موضوعات این جلسه بود.

با حضور رئیس دانشگاه:
جلسه بررسی وضعیت سرویس دهی
بخش اورژانس بیمارستان شهید
بهشتی برگزار گردید
جلســه بررســی وضعیت ســرویس دهی بخش
اورژانس بیمارستان شــهید بهشتی با حضور رئیس
دانشــگاه ،معاونیــن درمــان و آموزشــی و رئیس
دانشــکده پزشکی و مســئولین بیمارستان در محل
دفتــر ریاســت بیمارســتان روز چهارشــنبه مورخ
 94/7/15برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس دانشــگاه
در این جلســه ،بر توســعه اورژانس در کوتاهترین
فرصت و اصالح فرآیندهــای مربوط به آن تاکید
کرد.
این گزارش حاکیســت :در این نشست همچنین
تصمیــم گیــری در خصــوص تشــکیل کمیتــه
کارشناسی و ارائه طرح جامع و اجرای آن حداکثر
تا یک ماه آینده گرفته شد.

در راستای طرح تحول سالمت:
شورای سیاستگذاری در زمینه
ماموریت های ویژه دانشگاه تشکیل
شد
در راســتای اجرایی نمــودن گام چهــارم طرح
تحول ســامت بــا عنــوان «تحول و نــوآوری در
آموزش علوم پزشــکی» شــورای سیاســتگذاری
بســته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
در زمینه ماموریت های ویژه و مشــترک دانشــگاه
تشکیل شد.
بــه گــزارش وب دا ،در همین راســتا نشســتی
پیرامون بحث و تبــادل نظر در خصوص مأموریت
ویــژه دانشــگاه در زمینه توســعه دانــش فناوری
اطالعات ســامت در معاونت آموزشــی دانشگاه
برگزار گردید.
ادامه مطالب در وب دا دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشان قابل مشاهده است.

جلسات کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه برگزار شد
جلســات کارگــروه پرداخت مبتنی بــر عملکرد
پزشکان و کارکنان غیر پزشک شاغل در بیمارستان
ها با حضور رئیس دانشــگاه و سایر اعضاء در تاریخ
های چهارم ،هفتم و چهاردهم آبان ماه ســال جاری
در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،جلســه مــورخ ، 94/8/4
مصوبات جلســه قبل مرور و پس از بحث و گفتگو
در خصــوص نامه ها و دســتورالعمل هــای ابالغی

از ســوی وزارتخانــه ،شــیوه نامه پرداخــت مبتنی
بر عملکرد دســتیاران در بیمارســتانهای آموزشــی
دانشگاه تصویب شد.
این گزارش حاکیســت :در جلسه مورخ ،94/8/7
ضمن مرور مصوبات جلســه قبل ،مقرر شد نماینده
تام االختیار شــبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
در جلسات کار گروه حضور داشته و پرداخت های
بیمارستان های تابعه شبکه بهداشت و درمان آران و

بیدگل طبق دستور العمل پرداخت مبتنی بر عملکرد
بین مراکز درمانی تحت پوشــش با مســوولیت این
شبکه توزیع شود.
برپایه این گزارش ،مرور مصوبات جلســه قبل و
بحث و گفتگو در خصوص نامه ها و دســتورالعمل
های ابالغی از ســوی وزارتخانه و  ...از موضوعات
مطرح شده در جلسه  94/8/14بود.

به همت دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت گرفت :ارائه خدمات بهداشتی درمانی
مراسم قالیشویان در کاشان
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،از
ارائه خدمات بهداشــتی درمانی مراسم قالیشویان در
این شهرستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه
اهلل ،سازمان های هالل احمر ،تامین اجتماعی ،آتش
نشانی و نیروی انتظامی خبر داد.
بــه گزارش وب دا ،دکتر ســید علیرضا مروجی با

اشاره به استقرار کامل تیم بهداشتی درمانی دانشگاه
به مدت دو روز در تاریخ های  9و  10مهرماه ســال
جاری افزود :نیروهای پزشــک ،پرستار و دارو یار،
کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماری ها در
این مراسم به ارائه خدمات به مردم پرداختند.
وی ،بــا بیــان اینکــه  300کیلوگرم مــواد غذایی

مشکوک و تاریخ گذشته معدوم شد ،تصریح کرد:
کنترل بهداشت محیط و بیماری های قابل انتقال بین
جمعیت ،نظارت و پیشگیری از بروز هرگونه مشکل
بهداشتی ،کنترل بهداشت بازارچه ،آب آشامیدنی،
مــواد غذایــی منطقه مشــهد اردهــال و  ...از جمله
فعالیت های انجام شده در مراسم قالیشویان است.

نشست ساماندهی استفاده از داروها در باشگاه های بدن سازی برگزار شد

جلسه ساماندهی استفاده از داروها در باشگاه های
بدن ســازی با هدف ایجاد تعامل و تعیین راهکاری
عملیاتی برای حل مشکل استفاده از داروها و مکمل
هــای غیر مجاز و مصرف بی رویه آنها در باشــگاه
های ورزشی در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
به گزارش وب دا ،دکتر بنفشــه معاون غذا و دارو
دانشــگاه در این نشســت ،ضمن اشــاره بــه اهمیت

و پیگیــری موضوع اظهار داشــت :یکــی از دالیل
اســتفاده از داروهای غیر مجــاز ،پایین بودن قیمت
آنها نسبت به نوع دارای مجوز آن می باشد.
مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشــگاه
نیــز در این جلســه ،پس از طرح موضــوع و هدف
نشست ،گزارشــی از بخشــنامه ها و اقدامات انجام
شده در سال های گذشته را ارائه کرد.

این گزارش حاکیســت :در پایان این جلسه مقرر
گردید که بازرســی از باشگاه های ورزشی با هدف
نظارت بر عملکرد آنها به صورت ادواری و مشترک
با کارشناسان معاونت غذا و دارو ،اداره اماکن ،اداره
تربیت بدنی ،اداره تعزیرات و نماینده کاالی قاچاق
انجام گیرد و همچنین دســتورالعملی در مورد نحوه
تهیه و مصرف مکمل های ورزشی تنظیم گردد.

مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری
دانشگاه برگزار شد
مراسم اســتقبال از دانشــجویان جدیدالورود سال
تحصیلــی  94-95دانشــکده هــای پیراپزشــکی و
پرســتاری  -مامایی با حضور مسوولین این دانشکده
ها ،بــه همت مرکــز مطالعــات و توســعه آموزش
دانشگاه ( )EDCبرگزار شد.
به گزارش وب دا ،مســئولین این دانشــکده ها در
ایــن مراســم ،اطالعاتی در خصوص تغییر شــرایط

دانشــجویان و مدیریت چالش های مرحله گذر این
دانشــجویان از مرحله دبیرســتان به مرحله دانشگاه
ارائه کردند.
این گــزارش حاکیســت :در ادامه این جلســات
با اشــاره به نقش الینفــک دانشــجویان در ارتقای
کیفیت آموزش و مرکز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاه ( ،)EDCاطالعاتی در خصوص معرفی این

مرکز شــامل اهداف و وظایف  ،EDCدفتر استعداد
درخشان و واحد ارزیابی ارائه شد.
برپایه این گزارش ،در خاتمه این جلســه مقرر شد
دانشجویان عالقمند به همکاری با EDCبه صورت
حضوری یا از طریق  EDOبــا این مرکز در ارتباط
قرار گیرند.

برای نخستین بار در کشور:اولین پایگاه ثابت سالمت دهان و دندان در کاشان
افتتاح شد

برای نخســتین بار در کشــور ،اولیــن پایگاه ثابت
ســامت دهان و دندان در کاشــان امروز دوشــنبه
مورخ  94/7/13افتتاح شد.
به گــزارش وب دا ،رئیس اداره ســامت دهان و
دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در
این مراســم ،با اعالم این مطلب گفت :در راســتای
طرح تحول ســامت دهان و دندان و اجرای برنامه
ارتقا ســامت دهــان و دندان دانش آمــوزان مقطع
ابتدایــی 3 ،پایــگاه ســامت دهان و دنــدان دانش
آموزی در این شهرســتان تحت پوشــش دانشــگاه
علوم پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد.
دکتر حمید صمدزاده ،با اشــاره بــه اینکه در کل
کشــور  500پایگاه سیار و  120پایگاه ثابت سالمت
دهــان و دندان در حــال افتتاح اســت ،افزود :طرح
تحول سالمت دهان و دندان از ابتدای سال تحصیلی
جاری آغاز شــده کــه در این طرح در ســه بخش
آموزش ،پیشــگیری و درمان در بین دانش آموزان
مقطع ابتدایی اجرا می شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان نیز در این
مراسم ،ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر از اقدمات
حســنه خیرین مدرسه ساز ،کاشــان را از دیرباز در
زمینه خیرین نام آشنا عنوان کرد.
دکتر محمد حسین اعرابی ،با اشاره به اینکه طرح
تحول سالمت به عنوان یکی از اقدامات موثر دولت
یازدهم اســت ،اظهار داشــت :مردم از برکات این
طرح بزرگ ملی بهره مند شده اند.
وی ،بــا بیــان اینکه طــرح تحول ســامت دهان

و دنــدان از برنامــه هــای تحول ســامت در حوزه
بهداشــت اســت ،گفت :اولین یونیت ســیار دندان
پزشکی کشــور در کاشان افتتاح شــد و هم اکنون
نیز شاهد افتتاح اولین یونیت ثابت دندان پزشکی در
کشور در مدرسه واحدی کاشان هستیم.
دکتــر اعرابی ،با ابراز تاســف از اینکه  95درصد
از خدمــات دنــدان پزشــکی در کشــور در حوزه
خصوصی است ،یادآور شد :طرح تحول سالمت در
حوزه دهان و دندان گامی موثر در سالمت عمومی
دانش آموزان و پیشگیری است.
معاون بهداشتی دانشــگاه نیز در این مراسم اظهار
داشت :موضوع پیشــگیری در طرح تحول سالمت
دهان و دندان مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر ســید علیرضا مروجی ،با بیان اینکه اقداماتی
که در تحول سالمت دهان و دندان صورت میگیرد
مربوط میشــود به اقدامات پیشگیری از پوسیدگی
و ترمیــم پوســیدگی اســت ،گفت :نبــود اقدامات
پیشــگیرانه مناسب و کافی از ســنین پائین زمینه ای

فراهم کرده تا بیماری ها و مشــکالت دهان و دندان
افزایش یابد.
وی ،مسواک زدن صحیح به موقع ،استفاده صحیح
از نخ دندان ،استفاده از ترکیبات فلوراید (استفاده از
خمیر دندان های فلوارید ،وارنیش فلوراید و ســایر
ترکیبات فلوراید دار) و فیشور سیالنت (شیارپوشی)
دنــدان های دائمی دارای شــیارهای عمیق را از راه
های پیشــگیری از پوسیدگی و بیماری های دهان و
دندان نام برد.
ظمحمود خدمتــی ابراز امیــدواری کرد :همدلی
ایجاد شده بین دانشــگاه علوم پزشکی و آموزش و
پرورش استمرار پیدا کند تا بیش از پیش خدمتگزار
مردم باشیم.
گفتنی اســت این مراســم با حضــور رئیس اداره
ســامت دهان و دنــدان وزارت بهداشــت ،رئیس
دانشگاه و جمعی از مسئولین و کارشناسان دانشگاه
و آموزش و پرورش در مدرسه واحدی کاشان واقع
در خیابان نطنز برگزار شد.

نشست شورای بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

شورای بســیج جامعه پزشکی دانشــگاه با حضور
رئیس دانشگاه ،رئیس قشــر بسیج شهرستان کاشان
و اعضای بســیج جامعه پزشکی مورخ  94/8/18در
سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشــگاه علوم پزشکی
کاشــان در این نشســت ضمن خیرمقدم و تقدیر از
زحمات اعضاء بســیج جامعه پزشــکی دانشــگاه،
یکی از دالیل کسب مقام ممتاز توسط بسیج جامعه

پزشکی کاشــان را ارائه خدمات ســامت به مردم
عنوان کرد.
دکتر محمد حسین اعرابی ،بسیج جامعه پزشکی را
بازویی توانمند در کنار مدیریت دانشــگاه دانست و
ابراز اظهار داشت :دانشگاه و بسیج باید در کنار هم
و با همکاری و هم اندیشــی بیشتر در پیشبرد اهداف
دانشگاه و کشور نقش بیشتری داشته باشند.
دکتر محمــد افشــار ویزیت رایگان روســتائیان

و نمازگــزاران در نمــاز جمعه ،تشــکیل  3کارگاه
آموزشــی افزایش جمعیت ،کالس آموزشی دیابت
برای آموزش در مدارس ،اردوی فرهنگی تفریحی
اردبیل -ســرعین ،تشکیل  14گروه حلقه صالحین ،
نصب پرده در مناسبتهای ملی مذهبی و  ...را از جمله
فعالیتهای انجام شده در سال  94برشمرد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس :مراسم
پیاده روی خانوادگی برگزار شد
به مناســبت هفته دفاع مقدس ،مراسم پیاده روی
خانوادگی همراه با اهدای جوایز برگزار شد.
به گــزارش وب دا ،ایــن پیاده روی روز شــنبه
مورخ  94/7/4ســاعت  ،19از طرف میدان جهاد به
طــرف پارک آیت اله مدنی بــه همت پایگاه های
بسیج حضرت حمزه سیدالشــهداء (ع) و حضرت
زینب (س) دانشگاه برگزار گردید.

کمیته فرعی ارزشیابی اعضا هیات
علمی واحد ارزشیابی مرکز
مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی ( )CDEبرگزار شد
دومین جلســه کمیته فرعی ارزشیابی اعضا هیات
علمــی واحد ارزشــیابی مرکز مطالعات و توســعه
آموزش علوم پزشــکی ( )EDCدر سالن کنفرانس
معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،در این جلسه ،در رابطه با لزوم
بازبینی فرم های ارزشــیابی اساتید به منظور مستند
ســازی ،اســتفاده از نتایج آن برای طرح راد ،استاد
برتــر و ارتقاء اعضا هیات علمی و ارائه بازخورد به
اعضاء هیات علمی مطالبی بیان شد.
این گزارش حاکیســت :همچنین در این نشست،
فرم هــای ارزشــیابی اســاتید تلفیقــی از تجربه و
نظرات دانشکده های پزشــکی ،پرستاری مامایی،
دندانپزشــکی ،پیراپزشکی و بهداشــت دانشگاه و
چندین دانشــگاه داخلــی و خارجی با اســتفاده از
روش های کمی و کیفی ارائه گردید.
برپایه این گزارش ،اعضا در این نشســت نظرات
خــود را در مورد فرم های ارزشــیابی فوق و ثبت
ارزشیابی دانشجویان در سیستم سما قبل از انتخاب
واحد ترم بیان کردند.

جلسه هیأت مدیره مجمع خیرین
سالمت برگزار شد
جلســه هیــأت مدیــره مجمــع خیرین ســامت
دانشــگاه با حضور رئیس دانشــگاه و سایر اعضاء
روز سه شنبه مورخ  94/8/5برگزار شد.
به گــزارش وب دا ،در این جلســه روند اجرای
پروژه مجتمع کالس های آموزشــی دانشگاه خیر
بزرگوار مرحوم خانم دکتر فرقانی با حضور عوامل
اجرای مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد دفتر
فنی دانشگاه نسبت به اصالح نقشه های ساختمانی
و تاسیســاتی حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام
کند.
این گزارش حاکیســت :همچنین بر لزوم تسریع
در اجــرای پــروژه مجتمع کالس های آموزشــی
تاکید شد.
برپایــه ایــن گــزارش ،وضعیت اجرایــی پروژه
ســاختمان دانشــکده دندان پزشــکی نیز با حضور
خیرین و عوامل اجرایی مورد بررســی قرار گرفت
و مقرر شــد با همــکاری دانشــگاه اقدامات الزم
صورت پذیرد.

جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر
عملکرد دانشگاه برگزار شد
جلســه کارگــروه پرداخــت مبتنی بــر عملکرد
پزشــکان و کارکنــان غیــر پزشــک شــاغل در
بیمارســتان هــا با حضور رئیس دانشــگاه و ســایر
اعضاء روز سه شنبه مورخ  94/7/7در دفتر ریاست
دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،در این جلسه درخواست های
بیمارســتان ها جهت طرح در کارگروه مورد بحث
و بررســی قرار گرفــت و همچنیــن در خصوص
اورژانسهای ســرم درمانی ،گالبچی و امام خمینی
(ره) آران و بیدگل تصمیم گیری شد.

در جلسه دانشگاهی برنامه تحول نظام
سالمت:از بیمارستان های نقوی و
کارگرنژاد کاشان تقدیر شد
رئیس دانشگاه در جلسه دانشگاهی ستاد اجرایی
برنامه تحول نظام سالمت ،از بیمارستان های نقوی
و کارگرنــژاد برای کســب مقام در زمینــه ارتقاء
کیفیت خدمات هتلینگ تقدیر کرد.
بــه گــزارش وب دا ،بیمارســتان هــای نقوی و
کارگرنــژاد در همایــش نکوداشــت مجریان برتر
برنامه ارتقــاء کیفیت خدمات هتلینــگ ،به عنوان
بیمارســتان های برتر کشور در زمینه ارتقاء کیفیت
هتلینگ شناخته شدند.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

حضور دانشگاهیان علوم پزشکی
کاشان در جمع راهپیمایان 13آبان
دانشــگاهیان علوم پزشــکی کاشــان همزمان با
سراسر کشــور در جمع راهپیمایان  13آبان حضور
یافتند.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس دانشــگاه
بــه همراه جمعی از مســئولین ،مدیران ،کارکنان و
بسیجیان در این مراسم باشکوه شرکت کردند.
گفتنی اســت :پیکرهای مطهر سه شــهید مدافع
حــرم با حضور جمعی از مســئوالن  ،خانواده های
معزز و قشرهای مختلف مردم دارالمومنین کاشان
تشییع شد

معاون طب سنتی وزارت بهداشت از
دانشگاه بازدید کرد
معــاون طب ســنتی وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی روز چهارشنبه مورخ  94/8/13از
دانشگاه بازدید کرد.
به گــزارش وب دا ،دکتر محمود خدادوســت،
در این بازدید به بررســی پتانسیل ها و ظرفیت های
دانشگاه و منطقه در حوزه طب سنتی پرداخت

با حضور معاون طب سنتی وزارت
بهداشت:
نخستین کارگروه توسعه و تعالی
طب سنتی دانشگاه برگزار شد
نخســتین کارگروه توســعه و تعالی طب ســنتی
دانشــگاه بــا حضــور معــاون طب ســنتی وزارت
بهداشــت ،رئیــس دانشــگاه و ســایر اعضــا روز
چهارشنبه مورخ  94/8/13برگزار شد.
به گــزارش وب دا ،دکتر محمود خدادوســت
در این نشســت ،با اشــاره به فرهنگ ســنتی منطقه
کاشــان و پیشــینه این مردم در تولید و اســتفاده از
گیاهــان دارویی و صنعت گالبگیــری و همچنین
وجود شرکت های داروســازی گیاهی و عرقیات
در حوزه این دانشــگاه افــزود :وزرات متبوع برای
نهادینه نمودن طب ســنتی در نظر دارد ســامتکده
طب سنتی را در شهر کاشان تاسیس نماید.
وی در پایان اظهار داشت :با برنامه ریزی مناسب
و تعامل با مســوولین مربوطــه از جمله بخش های
دولتی و خصوصی گام های موثری در این راســتا
برداشته شــده و در آینده نزدیک شاهد شکوفایی
ظرفیــت این حوزه و معرفی کاشــان به عنوان نماد
طب ســنتی به ویــژه در حوزه گیاهــان دارویی در
کشور خواهیم بود.

به مناسبت روز جهانی دیابت:
همایش پیاده روی همراه با آموزش
غذای سالم برگزار می گردد
بــه مناســبت روز جهانی دیابــت 23( ،آبان ماه)
همایــش پیاده روی همراه با آموزش غذای ســالم
برگزار می گردد.
زمان 94/8/18 :ساعت  9و نیم صبح
مکان :از درب دانشــگاه آزاد اسالمی کاشان به
طرف اداره تربیت بدنی دانشگاه
این گــزارش حاکیســت :به  60نفر از شــرکت
کننــدگان در این همایــش جوایز ارزنــده اهداء
خواهــد گردیــد و وســیله ایاب و ذهاب ســاعت
9صبح از مسیر های مشخص شده آماده می باشد.

جلسه کمیسیون ماده  11برگزار شد
جلسه کمیسیون ماده  11با حضور رئیس دانشگاه
و ســایر اعضاء روز شــنبه مورخ  94/8/16در دفتر
ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رســیدگی بــه تخلفات یک
داروخانه و یک مرکز عرضه کننده لوازم آرایشی
و بهداشتی از موضوعات اصلی این جلسه بود.
براساس این گزارش ،کمیسیون ماده  ،11بررسی
و پیگیــری تقلبــات و تخلفــات مــواد خوردنی،
آشــامیدنی ،آرایشی – بهداشتی درمانی را برعهده
دارد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان :برگزاری کنگره های علمی فرصتی برای تبادل
دانش و ارائه تجارب است
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان ،برگزاری
کنگره هــای علمی را فرصتی بــرای تبادل دانش و
ارائه تجارب و آشنایی جوانان با تجارب پیشکسوتان
عنوان کرد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر محمد حســین اعرابی
در نخســتین کنگــره سراســری موج ســوم درمان
های رفتاری در دانشــگاه ضمن عــرض خیر مقدم
به اســاتید ،پژوهشــگران و پیشکســوتان ،کاشان را
شــهر دارالمومنین با قدمت هفت هزار ســاله و مهد
دانشمندان ،شعرا و اندیشمندان پر آوازه برشمرد.
وی ،با اشــاره بــه برگــزاری کنگره بیــن المللی
فیزیولــوژی و فارماکولوژی در این دانشــگاه اظهار
داشــت :کنگره سراســری موج ســوم درمان های
رفتــاری دومین کنگره ای اســت کــه ظرف مدت
کمتر از یک ماه در این دانشگاه برگزار می شود.
دکتــر اعرابــی ،وجود رشــته های روان شناســی
و روانپزشــکی را از ظرفیــت های علمی دانشــگاه
برشــمرد و ابــراز امیــدواری کرد :فضایی مناســب
جهــت برگزاری هرچه بهتر و بهــره برداری الزم از
این کنگره ایجاد شود.
دبیر علمی کنگره موج ســوم درمان های رفتاری

در دانشگاه نیز در این کنگره اظهار داشت :در موج
ســوم درمان های رفتاری ،به دنبــال تغییر رفتارهای
شرطی ابتدایی نیستیم.
دکترعبداهلل امیدی افزود :در این شیوه درمانی فرد
باید بتواند بر افکار و شناخت ها و رفتارهای خویش
و حتی حس های بدنی خود نظارت کند ،اشــراف
داشته و آنگونه که فکر می کند ،عمل نماید.
بــه گفته وی ،اولین کنگره سراســری موج ســوم
درمــان های رفتاری با پذیرش  270مقاله از  573اثر

رســیده شــامل  40مقاله کلیدی تا هفدهم مهرماه با
حضور بیش از  500شرکت کننده از سراسر کشور
در کاشان برگزار می شود.
گفتنی اســت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دو
سال گذشــته میزبان برگزاری سمینار کاربرد درمان
های موج ســوم شناختی رفتاری بوده است و تبدیل
شــدن به قطــب معرفی ایــن نوع درمــان از اهداف
برگزاری اولین کنگره موج سوم درمان های رفتاری
توسط این دانشگاه است.

آیین گرامیداشت روز بهورز در دانشگاه برگزار شد

آییــن گرامیداشــت روز بهورز بــا حضور رئیس
دانشــگاه ،جمعی از مدیران و مســئولین دانشگاه و
شهرســتانهای کاشــان وآران بیدگل و بهورزان در
دو شهرستان روز سه شنبه مورخ  94/7/14در آمفی
تئاتر مرکزی برگزار شد.
به گــزارش وب دا ،رئیس دانشــگاه در این آیین
ضمن عــرض خیر مقــدم ،بهــورزان را نقطه قوت
حوزه بهداشت دانســت و اظهار داشت :بهورزان از
سرمایه های ارزشــمند نظام سالمت هستند و نقشی
تاثیر گذار در ارتقای خدمات سالمت ایفا می کنند.
دکتــر محمد حســین اعرابی ،با بیــان اینکه یکی

از اقدامات موفق و بی نظیر کشــور «اســتقرار شبکه
بهداشــت و اجــرای طــرح بهورز» اســت ،گفت:
حاصل تــاش بهورزان منجر به مطرح شــدن ایران
در حوزه سالمت در مجامع بین المللی شده است.
وی ،با اشــاره به اینکه شــاخص هــای موجود در
منطقه تحت پوشــش دانشــگاه از متوسط کشوری
باالتر است ،افزود :بهورزان در این زمینه نقش عمده
و اصلی را برعهده دارند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه نیز در این مراســم ،با
بیان تاریخچه خدمات اولیه بهداشــتی درمانی و راه
اندازی سیســتم شــبکه وطرح تربیت بهورز از سال

 1350در ایران ،اظهار داشــت :طرح بهورز در دهه
 60به طور رسمی در کشور آغاز شد.
وی با اشــاره بــه اینکه طــرح بهــورز در  3خانه
بهداشــت در آمریکا با الگوگیری از ایران در حال
انجام اســت ،گفــت :موفقیت عملکرد این سیســتم
موجب شــده در چارچوب طرح تحول سالمت در
حوزه بهداشت ،سیستم بهورز در شهرها اجرا شود.
معاون بهداشــتی دانشــگاه اظهار داشــت :در این
شهرستان نیز از ســال  65تاکنون  135بهورز در 12
دوره پذیرش و تعداد  109نفر از آنان فارغ التحصیل
شده اند.

نشست رئیس دانشگاه با سرپرست و اعضاء هیأت علمی دانشکده بهداشت

نشســت رئیس دانشگاه به همراه معاونین آموزشی
و پژوهشــی بــا سرپرســت و اعضاء هیــأت علمی
دانشــکده بهداشت در روز چهارشــنبه 1394/7/15
این دانشکده برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در این جلسه ،با
اشاره به نقش و قدمت دانشکده بهداشت ،خواستار
مشــارکت بیشــتر اعضاء هیأت علمی دانشــکده در
جهت رفع مشــکالت بهداشــتی منطقه و نیز تدوین
طرح های پژوهشی مشترک با سایر بخش ها شد.
دکتر محمد حســین اعرابی ،با اشاره به توانمندی
های گروه مهندســی بهداشــت محیط بر تسریع در
جذب دانشجوی دکتری در این رشته تأکید کرد.
وی ،با اشــاره بــه پیگیری هــای انجام شــده در

خصــوص رفــع مشــکالت مربــوط بــه تجهیزات
آزمایشــگاهی اظهار داشت :بخشی از این تجهیزات
از طریق طرح های پژوهشی تأمین گردد.
دکتر رضا رزاقی معاون آموزشــی دانشگاه نیز در
این جلســه ،ضمن اشــاره به طرح تحول سالمت در
بخــش آموزش و ارائه بســته های نــوآوری در این
زمینه ،بر مأموریت محور شــدن دانشگاه تأکید کرد
و خواستار ایفای نقش سازنده دانشکده بهداشت در
این زمینه شد.
دکتر غالمعلی حمیدی معاون پژوهشــی دانشگاه
نیــز در این نشســت  ،گزارشــی از اصالحات انجام
شــده در تأمین هزینه طرح های پژوهشــی ارائه و با
اشاره به انتشار مجله انگلیسی زبان دانشکده بهداشت
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 ) Sciencesخواســتار حمایت بیشــتر مســئولین
دانشکده و رئیس دانشگاه در این زمینه شد.
سرپرست دانشــکده بهداشــت نیز در این جلسه،
گزارشی از شاخص های آموزشی -پژوهشی ،شرح
فعالیت هــای مختلف این دانشــکده درعرصه های
آموزشی ،پژوهشی  ،دانشجویی و توسعه ای را ارائه
کرد و چشم انداز توسعه تحصیالت تکمیلی در سه
سال آینده در این دانشکده را تبیین نمود .
گفتنی اســت مدیران گروه های آموزشی نیز در
ادامه گزارشی از وضعیت گروه و مشکالت موجود
ارائه و کلیه اعضاء هیأت علمی دانشکده دیدگاه ها
و پیشنهادات خود را بیان کردند.

جلسات ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت برگزار شد

جلســات ســتاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت
در حوزه بهداشت با حضور رئیس دانشگاه ،معاونین
بهداشتی و توســعه مدیریت و منابع و سایر اعضا در
تاریخ های پنجم ،بیســت و یک ،بیســت و ششم و
بیســت و هشتم آبان ماه ســال جاری در محل سالن
شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گــزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس دانشــگاه
در نشست مورخ  ،94/8/5بر لزوم همکاری و تعامل
اعضا در اجرای برنامه تحول سالمت تاکید کرد.
دکتر سید علیرضا مروجی معاون بهداشتی دانشگاه
نیز در این جلسه ،گزارشی از وضعیت پیشرفت برنامه
های تحول سالمت در حوزه بهداشت را ارائه داد.
این گزارش حاکیســت  :در این جلســه وضعیت
قطعی و مصوب جمعیت و محدوده تحت پوشــش
و همچنین جانمایی تعداد نیروی انســانی اختصاص
یافته به  6پایگاه ســامت در برنامــه تامین و ارتقاء
مراقبت های اولیه ســامت حاشیه شــهری در شهر
کاشــان ارائــه و محــل خدمــت هفت کارشــناس
روانشــناس بالینی و سه کارشــناس تغذیه در مراکز
ســامت جامعه حاشیه کاشــان و آران و بیدگل نیز

تعیین گردید.
رئیس دانشگاه در نشست مورخ  ،94/8/21ضمن
اشاره به تسریع در روند اجرای بسته خدمتی ارتقای
کیفیــت هتلینگ در بیمارســتانها ،بر لــزوم اجرایی
شدن شــیوه نامه رسیدگی به اســناد بیماران بستری
در بیمارستانها تاکید کرد .برپایه این گزارش ،دکتر
داوود خیرخــواه معاون درمان دانشــگاه نیز در این
نشســت ،گزارش فعالیتهای مربوط بــه طرح تحول
سالمت را ارائه نمود.
دکتــر ســید علیرضــا مروجــی معاون بهداشــتی
دانشــگاه در جلســه مورخ  ،94/08/26گزارشی از
جلسه مشترک با بیمه سالمت در تهران را ارائه نمود.
معاون فنی معاونت بهداشــتی دانشــگاه نیز در این
نشســت ،گزارش اقدامات انجام شــده در راســتای
اجــرای برنامــه تامین و ارتقــاء مراقبت هــای اولیه
ســامت در قالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت
و درمــان مناطق شــهری را بیــان کرد.دکتر محمد
فرجی کارشــناس مسئول بهداشــت دهان و دندان
همچنین ،گزارشــی از وضعیت اجرای برنامه تحول
ســامت در حوزه دهان و دندان در دانشگاه را ارائه

نمود.این گزارش حاکیســت :در این جلسه بحث و
تبادل نظر پیرامون اقدامات انجام شــده در خصوص
جــذب نیروی جدید و فعال شــدن برنامــه تامین و
ارتقاء مراقبت های اولیه سالمت در قالب گسترش و
تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری در
کلیه واحد های ارائه دهنده خدمات در شــهر آران
و بیدگل و هشت مرکز در شهر کاشان انجام شد.
دکتر سید علیرضا مروجی معاون بهداشتی دانشگاه
در جلســه مــورخ  ،1394/07/28خالصــه -ای از
نشست اجالس معاونین دانشگاه های علوم پزشکی
در تبریــز را ارائه نمود.بر پایه این گزارش ،بررســی
راهکارهــای خرید خدمت نیروی انســانی به منظور
اجرای دقیق و مناســب بســته خدمات سطح اول از
مصوبات این نشســت بود.شــایان ذکر اســت ارائه
خدمات ســامت به عشایر ،روســتائیان و شهرهای
زیر  20هزار نفر ،تامیــن و ارتقاء مراقبت های اولیه
ســامت در قالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت
و درمان در مناطق شــهری از برنامه های تحول نظام
سالمت در حوزه بهداشت است.

نشست کمیته اجرایی پروتکل ارتقای فعالیت فیزیکی دانش آموزان کاشان برگزار شد

نشســت کمیته اجرایــی پروتکل ارتقــای فعالیت
فیزیکی دانش آموزان کاشان با حضور رئیس اداره
سالمت نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشــکی ،معاون استاندار و فرماندار ویژه
کاشان ،معاون بهداشتی دانشگاه و مسئولین و مدیران
شهرستان روز سه شنبه مورخ  94/8/12برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر ســید تقــی یمانی رئیس
اداره ســامت نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت
هدف از این نشســت را ارتقای فعالیت بدنی دانش

آموزان کاشان با بهره گیری از ارتباطات و همکاری
های بین بخشی در شهر کاشان عنوان کرد.
معــاون اســتاندار و سرپرســت فرمانــداری ویژه
کاشان نیز در این نشست،ضمن گرامیداشت یوم اهلل
 13آبان ،از انتخاب کاشان برای اجرای طرح ارتقاء
فعالیت فیزیکی دانش آموزان تشکر کرد.
دکتــر حمیدرضا مومنیان با اشــاره به طرح تحول
نظام ســامت در کشور ،اظهار داشت :در این طرح
به صورت پایه ای مسئله درمان و سالمت ،جامعه را

هدف قرار داده است.
دکتــر ســید علیرضــا مروجــی معاون بهداشــتی
دانشــگاه نیز در این نشست با اشــاره به آغاز طرح
تحول ســامت در حوزه بهداشت آغاز از سال 94
در قالــب  7برنامــه ملی و  10پروژه اظهار داشــت:
ششــمین برنامــه ،برنامه تقویــت و نهادینه ســازی
همکاری بین بخشــی اســت که یکــی از معیارهای
همدلی و همزبانی است.

در راستای طرح تحول سالمت:
ارزیابی بسته خدمتی ارتقاء کیفیت
هتلینگ بیمارستانهای کاشان و
آران بیدگل توسط ارزیاب وزارت
بهداشت /اجرای این بسته در
بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
مطلوب ارزیابی شد
در راســتای برنامــه تحــول نظــام ســامت،
بســته خدمتــی ارتقاء کیفیــت خدمــات هتلینگ
بیمارستانهای کاشان و آران بیدگل توسط ارزیاب
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
بــه گــزارش وب دا ،ارزیــاب وزارت متبوع در
بازدید از دانشــگاه تمامی بیمارســتانهای مشمول
برنامــه تحــول نظام ســامت از نظر اجرای بســته
خدمتی ارتقاء کیفیت هتلینگ را ارزیابی کرد.
مهنــدس برازنده  ،در پایان اجرای بســته خدمتی
ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستانهای تحت پوشش
دانشگاه را مطلوب ارزیابی کرد.

نشست اعضای هیأت بورد مهندسی
بافت و علوم سلولی کاربردی وزارت
بهداشت با رئیس دانشگاه
نشســت اعضاء هیــأت بورد مهندســی بافت و
علوم ســلولی کاربردی وزارت بهداشــت درمان
و آموزش پزشــکی بــا رئیس دانشــگاه ،مدیران ،
مسئوالن و اعضای هیأت علمی این گروه روز سه
شنبه 94/8/19در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،اعضاء هیأت بورد مهندســی
بافت وعلوم ســلولی کاربــردی وزارت متبوع در
این نشســت ضمن تشــکر و قدردانی از همکاری
تمامــی اعضــای این گــروه ،مدیران و مســئوالن
دانشگاه جهت بازدید ،دیدگاه خود را با نظر مثبت
جهت ادامه فعالیت پذیرش و آموزش دانشجویان
 Ph.Dبا توجه به ضرورت تجمیع امکانات کشت
ســلول در یک مرکز  ،جذب هیــات علمی جدید
واهمیت ایجاد Clean Roomاعالم نمودند.

جلسه ماهیانه مدیران پرستاری
برگزار شد
جلسه ماهیانه مدیران پرستاری (مترون) با حضور
معاون درمان دانشــگاه و مدیران خدمات پرستاری
بیمارستان ها تابعه دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،بررســی نامه معاون پرستاری
وزارت متبوع در خصوص راهکارهای رفع کمبود
کادر پرســتاری و تحلیل مشکالت مربوط به برنامه
ارتقاء بهــره وری از موضوعات اصلی این جلســه
بود.این گزارش حاکیست :در ادامه جلسه هر یک
از مدیران پرســتاری مشــکالت موجــود در مرکز
خود را مطرح کردند.

کمیته مرکزی هیات ممیزه دانشگاه
تشکیل شد
کمیتــه مرکزی هیات ممیزه دانشــگاه با حضور
رئیس دانشگاه و ســایر اعضاء روز سه شنبه مورخ
 94/8/26در ستاد مرکزی تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،در این جلســه پرونده اعضای
هیــات علمی که از ســوی کمیته هــای تخصصی
ارجاع شده بود ،بررســی و ارتقای دکتر اسماعیل
فخاریــان عضــو هیــأت علمــی گــروه جراحــی
تخصصی مغز و اعصاب و دکتر طاهره خامه چیان
عضو هیــأت علمی گــروه پاتولوژی دانشــگاه از
دانشیاری به استادی مورد تایید قرار گرفت.

بازدید گروه ارزیاب وزارت بهداشت
از رشته های دستیاری تخصصی
دانشگاه

گــروه ارزیاب وزارت بهداشــت از رشــته های
دســتیاری تخصصــی دانشــگاه در تاریــخ هــای
 94/7/30و  94/8/1بازدید به عمل می آورند.
به گــزارش وب دا ،این بازدید به منظور ارزیابی
وضعیــت آموزش دســتیاری دانشــگاه در رشــته
های تخصصی کودکان ،آســیب شناســی ،زنان و
زایمــان ،جراحی عمومــی ،رادیولــوژی ،داخلی،
مغز و اعصاب ،روانپزشــکی ،بیهوشــی ،عفونی و
جراحــی مغز اعصاب صورت می گیرد.یک گروه
ارزیاب از دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی و
معاونت ارزشــیابی و اعتباربخشی وزارت بهداشت
از دانشگاه بازدید می کنند.

7

حیات

نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

عرضه محصوالت غذایی و بهداشــتی
بدون نشان سازمان غذا و دارو ممنوع
است

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی کاشان
گفت :عرضه فرآورده های خوراکی ،آشــامیدنی،
آرایشی و بهداشــتی بدون نشان سازمان غذا و دارو
(سیب سالمت) و پروانه ساخت به بازار ممنوع است.
به گــزارش وب دا ،دکتــر حمیدرضا بنفشــه در
نشســت خبری که به مناسبت  24مهرماه روز جهانی
غذا برگزار شد ،افزود :بدون مجوز وزارت بهداشت
هیــچ فرآورده ای نمی تواند وارد بازار شــود و آرم
ســازمان غذا و دارو (سیب سالمت) ،عالمت پروانه
ساخت و پروانه مجوز ورود به بازار می باشد.
ادامــه مطالب در وب دا دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشان قابل مشاهده است.
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نشست رئیس دانشگاه با اعضای شورای
شهر نوش آباد برگزار شد
نشســت رئیس دانشــگاه با اعضای شــورای شهر
نــوش آباد بــه منظور بررســی روند ســاخت مرکز
بهداشــتی درمانــی شــبانه روزی این شــهر بعد از
ظهر روز یکشــنبه مورخ  94/7/19در دفتر ریاســت
دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر محمد حســین اعرابی
رئیس دانشــگاه ،در این جلسه بر ســاخت و تجهیز
مرکز بهداشــتی درمانی شبانه روزی شهر نوش آباد
در اسرع وقت تاکید کرد.
این گزارش حاکیســت :اعضاء نیز در این جلسه
در خصوص هزینه های عمرانی ،تجهیزات ساختمان
مرکز بهداشــتی درمانی شبانه روزی شهر نوش آباد
بحث و تبادل نظر کردند.
مرکز شــبانه روزی بهداشــتی درمانی شهر نوش
آباد به همت دانشــگاه و با مشــارکت خیر سالمت
محمدرضا سرکار در حال احداث است.
الزم به ذکر اســت مرکز شــبانه روزی بهداشتی
درمانــی نــوش آبــاد تحت پوشــش حوزه شــبکه
بهداشت درمان آران و بیدگل می باشد.

نشست رئیس دانشگاه با مسوولین
سازمان انتقال خون استان اصفهان
نشســت ارائه عملکرد واحدهای مختلف
برگزار شد

نشســت صمیمانه دانشــجویان
جدیدالورود شــاهد و ایثارگر با
اساتید مشاور برگزار شد

مرکز مطالعات و توســعه آموزش علوم
پزشکی دانشگاه برگزار شد

جلســه ارائه عملکــرد واحدهــای مختلف مرکز
مطالعات و توســعه آموزش علوم پزشــکی دانشگاه
در شــش ماهه اول ســال  94بــا حضور قائــم مقام
رئیس دانشــگاه در امور آموزشی و درمانی ،معاون
آموزشــی ،سرپرســت و قائم مقام واحد مطالعات و
آموزش علوم پزشــکی دانشگاه ( ،)EDCسرپرست
و کارشناســان واحدهــای مختلــف  EDCدر محل
سالن اجتماعات معاونت آموزشی برگزار شد.
دکتــر رضوی زاده سرپرســت مرکــز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشــکی دانشگاه ( )EDCدر
این نشســت ،ســخنانی در رابطه با هدف از تشکیل
جلسه ایراد کرد.
دکتر رضا رزاقی معاون آموزشی و دکتر اسماعیل
فخاریان قائم مقام ریاست دانشگاه در امور آموزشی
و درمانی ،ضمن خردســندی از اقدامات انجام شده
در EDCاظهار امیدواری کردند :این اقدامات باعث
ایجاد تحوالت مثبت در روند آموزش دانشگاه شود.

نشست دانشــجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر
با اساتید مشاور ،در روز یکشنبه  94/8/10با حضور
دبیر ســتاد شــاهد و ایثارگر دانشگاه در سالن طبیب
دانشکده پزشکی برگزار شد.
دکتــر طاهره مازوچی ضمن تعامل هر چه بیشــتر
دانشــجویان بــا اســاتید ،اختصاص زمان مشــخص
از سوی اســاتید مشــاور را الزم دانست .وی اذعان
داشــت شــهدا و جانبازان حق بزرگی بر گردن همه
ما ،باالخص شــما دانشــجویان عزیز دارند پس باید
رســالت آنهــا را در صحنــه درس و زندگــی ادامه
دهید .ادامه مطالب در وب دا دانشگاه علوم پزشکی
کاشان قابل مشاهده است.

شعار امسال روز جهانی قلب :قلب سالم اولویتی برای همه کس و همه جا
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان
گفت :شــعار امســال روز جهانی قلب ( 29سپتامبر
مصــادف با  7مهــر) با عنــوان «قلب ســالم الویتی
برای همــه کس و همــه جــا» Healthy Heart
choices for everyone, everywhere
 ) )2015-September 29است.
به گزارش وب دا ،دکتر ســید علیرضا مروجی ،با
بیان اینکه بیماری قلبی عروقی اولین علت مرگ در

دنیا اســت ،افزود:در حال حاضر بیش از  17میلیون
مرگ در سال رخ می دهد که انتظار می رود تا سال
 2030به  23میلیون نفر برسد.
وی تصریــح کرد :اغلب ایــن مرگ ها با فرهنگ
ســازی ،آمــوزش و کنتــرل عوامل خطــری مانند
مصرف دخانیات ،رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی
قابل پیشگیری هستند.

دکتر مروجی ،با اشاره به اینکه امسال روز جهانی
قلب به این موضوع تخصیص داده شــده اســت که
چقــدر محیط اطراف مــی تواند بــر عوامل خطر و
افزایــش آن تاثیــر بگذارد ،ادامه داد :بیشــتر اوقات
افراد بــه علت انتخاب هایی که بــرای بیماری قلبی
عروقــی خــود انجــام می دهنــد ،از طــرف جامعه
سرزنش می شــوند در حالی که محیط هایی که در

آن زندگی ،کار و بــازی و تفریح می کنیم ،اثرات
زیادی بر توانایی ما برای انتخاب های درســت برای
سالمت قلب ما دارند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان،
داشــتن سبک زندگی سالم شــامل تغذیه صحیح و
انجــام ورزش و پیاده روی هفته ای 3روز و به مدت
30دقیقه را به همگان توصیه کرد.

افزایش آگاهی مهم ترین عامل پیشگیری از مسمومیت ها است /مسمومیت دارویی شایع ترین مسمومیت در کشور است
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی کاشان
گفت :افزایش آگاهی مهم ترین عامل پیشگیری از
مسمومیت ها و مرگ و میر ناشی از آن است.
به گــزارش وب دا ،دکتــر حمیدرضا بنفشــه در
نشســت خبری که به مناسبت هفته مسمومیت ها در
روز ســه شنبه مورخ  94/8/5در این معاونت برگزار
شــد ،افزود :مســمویت دارویی به عنوان شایع ترین
نوع مسمومیت است.
وی اظهار داشــت 56 :درصد از مســمومیت های
کشــور از نوع مسمومیت های دارویی گزارش شده
که ســاالنه  700مورد مرگ میر را در کل کشور در
بر دارد و در کاشــان باالی نیمی از مســمومیت ها با
دارو می باشد که خوشــبختانه مرگ و میر ناشی از
مسمویت دارو در کاشان پایین می باشد.
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی کاشان
تصریح کرد :مســمومیت با گاز مونوکســید کربن
شایع ترین مسمومیت در کاشان است.
دکتر بنفشــه ،با بیان اینکه کودکان  5تا 6ســال و

ســالمندان بیشترین آمار مسمومیت را در کل کشور
به خود اختصاص داده اند ،اظهار داشــت :کودکان
به صــوت ناآگاهانه دســت به این کار مــی زنند و
ســالمندان به دلیل آلزایمر خطر مصرف چندین باره
دارو را دارند.
وی ،بــه مســمویت بــا داروهای ضد افســردگی
اشــاره کرد و گفت :حدود  30درصد از افراد دچار
افســردگی به خودکشی فکر می کنند و نیمی از این
افــراد این فکــر را عملی می کننــد و داروهای ضد
افســردگی را به صورت یکجا مصرف می کنند که
منجر به مسمویت دارویی می شود.
دکتر بنفشه ،مهمترین اقدام در هنگام مواجه با فرد
دچار مسمومیت را از دست ندادن زمان عنوان کرد
و پرهیــز از اقدامات غیر علمی (از قبیل وادار کردن
فرد مسموم شــده به تهوع) ،تماس با سامانه  1490و
یا ( 115فوریتهای پزشــکی) و دادن اطالعات کافی
به تیــم درمان و انجــام اقدامات اولیه بــا راهنمایی
کارشــناس مربوطه تــا رســیدن تیم اعزامــی را از

اقدامات بعدی برشمرد.
معــاون غــذا و داروی دانشــگاه ،با اشــاره به راه
اندازی ســامانه ( 1490مرکز اطالع رســانی دارو و
ســموم  )DPICدر  38مرکز در کل کشــور ،اظهار
داشــت :معاونت غــذا و داروی کاشــان نیز یکی از
مراکزی است که به این سامانه مجهز است.
وی ،بر لزوم اطالع رســانی در زمینه پیشگیری از
مســمومیت ناشی از منوکســید کربن با شروع فصل
ســرما تاکید کرد و اظهار داشت :مهمترین عالمت
در انواع مسمومیت ها کاهش سطح هشیاری و تغییر
در عالیم حیاتی بیمار است.
دکتر بنفشه ،مســمومیت از طریق تماس با گیاهان
تزیینی از جمله گیاه آپارتمانی وارداتی دیفن باخیا،
مسمومیت با شــربت متادون ،مســمومیت کودکان
با فلزات ســنگین و ســرب را از دیگر مســمومیت
های حال حاضر برشــمرد و اظهار داشــت :مصرف
کنندگان شــربت متادون از جداســازی برچســب
شربت و یا نگهداری در ظرف های غیر اصلی پرهیز

کنند.
وی ،با اشاره به بازرسی های انجام شده در سه ماه
تابستان سال جاری از  35مرکز فروش لوازم آرایشی
و بهداشــتی و  97داروخانه شهرستان اظهار داشت:
در این بازرســی ها ،با  16مــورد تخلف در فروش
مواد آرایشــی بدون مجوز و  5مورد تخلف دارویی
برخورد شد.
دکتر بنفشه یادآور شــد 720:قلم لوازم آرایشی و
 15قلم لوازم بهداشــتی غیرمجاز به مبلغ  35میلیون
ریال و تعدادی داروی تاریخ گذشته به مبلغ 5میلیون
ریال نیز در این بازرسی ها کشف و ضبط شد.
معــاون غذا و داروی دانشــگاه ،با اشــاره به اینکه
عطاری ها طبق قانون حــق تجویز داروی گیاهی به
بیماران را ندارند ،اذعان داشــت :یکی از مشکالت
موجود ،عرضــه داروهــای غیرمجاز بــرای درمان
چاقی ،الغری ،متادون و داروهای تقلبی ماهواره ای
در عطاری ها و فروشــگاه های آرایشی و بهداشتی
است.

در هر 10ثانیه یک نفر به دیابت مبتال می شود
معاون فنی معاونت بهداشــتی دانشگاه در همایش
پیاده روی که به مناسبت روز جهانی دیابت برگزار
شــد ،گفــت :در هر 10ثانیــه در جهان یــک نفر به
دیابت مبتال می شود.
دکتــر مرتضی پنجه شــاهی ضمن گرامیداشــت
روز جهانی دیابت ،شــیوه زندگی نادرست از جمله
رژیم غذایی نامناســب ،اســتفاده از فســت فودها و
عــدم تحرک را عوامل اصلی بروز و شــیوع دیابت
برشمرد.
وی پرنوشــی ،تکرر ادرار ،پرخــوری ،دیرخوب
شدن زخمها و تاری دید را از عالیم دیابت برشمرد
و اظهار داشت :مهمترین عالمت دیابت ،بی عالمتی
است و افراد باالی  45سال الزمست ساالنه آزمایش

قند خون بدهند.
دکتر پنجه شاهی با بیان اینکه میزان قند خون ناشتا
تا عدد  100نشــان از سالمت فرد و بین  100تا 126
فــرد در معرض خطــر ابتال به دیابت اســت تصریح
کرد:افرادیکه قند ناشــتای آنها باالی  126باشــد و
یــا افرادیکه میران قند  2ســاعت پس از مصرف هر
وعده غذایی شــان باالی  200باشد دیابتی محسوب
می شوند.
کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های غیر واگیر
دانشــگاه با اشاره به شیوع بیشتر دیابت نوع  2نسبت
به دیابت نوع یک ،اظهار داشــت :افراد دچار اضافه
وزن  ،چاقی ،فشــار خون بــاالی  14روی ،9دارای
ســابقه دیابت در بســتگان درجه یک ،سابقه یکبار

مرده زایی و یا دوبار ســقط بی دلیــل و یا تولد بچه
بــاالی  4کیلوگرم ،ابتــا به قند خون بــارداری در
دوره بارداری افراد در معرض خطر دیابت هستند و
اغلــب زنان باردار در ماه پنجم بارداری به قند خون
بارداری مبتال می شوند.
وی با بیان اینکه در کاشــان یک واحد دیابت در
گالبچی با حضور یک پزشک ،یک پرستار و یک
کارشــناس تغذیه و یک مرکز دیابت در بیمارستان
نقــوی که افراد دیابتی که دیابت آنها کنترل نشــود
و دچار عوارض شــوند به این مرکز ارجاع داده می
شــود اظهار داشت :با شروع طرح تحول سالمت در
حوزه بهداشــت از ابتدای ســال جاری تمام مراکز
بهداشتی خدمات مذکور را انجام خواهند داد.

گفتنی اســت در این همایش که به مناســبت روز
جهانــی دیابت ،روز دوشــنبه مــورخ  94/8/18در
شهرســتان کاشــان و به همــت معاونت بهداشــتی
دانشــگاه ،با همکاری معاونت درمان و شــهرداری
کاشــان و پشــتیبانی شــرکت نونوردیســک پارس
برگزار شد ،بیش از  400نفر از عموم مردم و بیماران
دیابتی از واحد و مرکز دیابت مســیر  2کیلومتری از
دانشــگاه آزاد اسالمی تا سالن تربیت بدنی دانشگاه
علوم پزشکی را پیاده روی کردند.
شایان ذکر اســت :در پایان مراسم به تعداد 60نفر
از شــرکت کنندگان به قید قرعــه کارت هدیه و به
تعداد  20نفر دســتگاه تست قند خون اهدا شد و نیز
از داوطلبان آزمایش قند خون گرفته شد.

در راستای اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت :کارگاه تربیت مربی مهارت های زندگی برگزار شد
کارگاه تربیت مربی مهارت های زندگی با حضور
کارشناسان ســامت روان در طرح حاشیه شهرها و
تعدادی از پرســنل مراکز بهداشتی درمان کاشان و
آران و بیدگل برگزار شد.
به گزارش وب دا  ،در این کارگاه آموزشی که در
سه روز متوالی برگزار گردید  ،مهارت خودآگاهی،
برقراری ارتباط موثر و مهــارت رفتار جرات مندانه
ویژه بزرگساالن به شیوه عملی آموزش داده شد.
مربی کشوری آموزش مهارتهای زندگی در این
کارگاه پیرامون شناخت ابعاد مختلف خودآگاهی:
اعــم از شــناختی  ،هیجانی  ،رفتــاری  ،اجتماعی و

معنوی مطالبی را به شیوه عملی ارائه داد .دکتر محمد
علی ســلطان الکتابی با بیان اینکه بروز احساســات
منفــی به صورت شــدید  ،تکرار شــونده و طوالنی
مدت در مواجهــه با ناکامی ها از موانع خودآگاهی
است اظهار داشت :داشتن احساسات در موقعیتهای
مختلف غیر عادی نیســت بلکه عدم توانایی کنترل ،
شناخت ناکافی و تاثیر منفی احساسات روی رفتارها
موجب بروز مشکالت می شود.
مهرداد دشــتی مربی مهارت برقــرار ارتباط موثر
در روز دوم کارگاه  ،در خصــوص اصــول حاکم
بر ارتباط اظهار داشت :هیچ کس نمی تواند ارتباط

برقرار نکند ،ارتباط غیر قابل برگشــت اســت ،در
ناکارآمدی ارتباط هر دو طرف سهم دارند.
وی افــزود :بیــش از  80درصد احساســی که در
طــرف مقابل خود ایجــاد می کنیــم از ارتباط غیر
کالمی اســت که بویــژه در مهــارت همدلی که به
معنای درک کردن احســاس ،باور و رفتار دیگران
است نمود پیدا می کند.
در روز ســوم کارگاه تربیت مربــی مهارت های
زندگی ،موضوع مهارت رفتار جرات مندانه توسط
مهرداد ربیعی مورد بحث قرار گرفت.
وی با اشــاره به مفهوم حریم شــخصی در ارتباط

اظهار داشــت :تعدی به حریم جســمانی و فیزیکی
افراد ،تعدی به حریم اعتقادی و ارزشــی  ،تعدی به
حریم عاطفی و تعدی بــه حریم اطالعاتی افراد از
نمونه های حریم شکنی است.
الزم به ذکر اســت مربیــان آموزش دیده در این
کارگاه که به همت واحد ســامت روانی اجتماعی
معاونت بهداشتی برگزار شد  ،مهارت های زندگی
(خود آگاهی  ،ارتباط موثر و مهارت جرات مندی )
را به گروه هدف بزرگسال جامعه  18 -45سال طی
 4-5جلسه به صورت کارگاهی انتقال خواهند داد.

نشست رئیس دانشگاه با مسوولین سازمان انتقال
خون استان اصفهان روز دوشــنبه مورخ 94/7/20
در دفتر ریاست برگزار شد.
به گــزارش وب دا ،این نشســت کــه با حضور
مســوولین شهرســتان برگزار شــد ،در پی انتصاب
مدیر کل سازمان انتقال خون استان صورت گرفت
و در خصوص همکاری های متقابل بحث و تبادل
نظر گردید.

اخبارکوتاه آران و بیدگل
کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر
مادر برگزار شد
کمیته شهرســتانی ترویج تغذیه با شیرمادر با
حضور مسوولین شبکه بهداشت و درمان آران
و بیدگل برگزار گردید.
برپایــه ایــن گــزارش ،در این جلســه ضمن
بررسی مصوبات کمیته قبلی و وضعیت موجود
در زمینه شیرمادر ،نتایج ارزیابی بیمارستان های
دوستدار کودک ارائه و مشکالت شهرستان در
زمینه تغذیه با شیرمادر بررسی و در پایان جلسه
پیشنهادات الزم ارائه گردید.

مانور تخلیه ایمن اضطراری
مانــور تخلیــه ایمن اضطراری جهــت ارتقاء
سطح دانش و آمادگی کارکنان شبکه بهداشت
و درمــان شهرســتان آران و بیدگل در مواجهه
با موقعیت هــای بحرانی از جمله زلزله و آتش
سوزی برگزار گردید.
به گزارش وب دا ،این مانور با هدف آشنایی
کارکنان با سامانه اعالم هشدار و فضاهای امن،
حرکــت در مســیرهای ایمن ،برقــراری نظم و
امنیــت ،رعایت نکات ایمنــی ،حفظ آرامش،
تجمع در نقاط امن ،امــداد و نجات مصدومان
فرضــی حادثــه (تخلیــه و تریــاژ مصدومان و
کمــک هــای اولیــه) ،اســتفاده از تجهیــزات
آتشفشانی و تخلیه دود اجرا شد.

اجرای طرح تحول سالمت دهان و
دندان

طــرح تحول ســامت دهان و دنــدان دانش
آمــوزان پایــه دوم تا ششــم مــدارس ابتدایی
شهرســتان آران و بیدگل از تاریــخ 94/7/18
آغاز شد.
در این طرح اطالعات فردی و شخصی دانش
آموزان توســط دستیاران دندانپزشکی ثبت می
گردد.

جلسه آموزشی مجریان طرح تحول
سالمت دهان و دندان
جلسه آموزشی مجریان طرح تحول سالمت
دهــان و دندان در ســالن اجتماعات آموزش و
پرورش آران و بیدگل برگزار گردید.
در این جلســه ،در خصوص تفاهــم نامه دو
وزارتخانه بهداشــت و آمــوزش و پرورش در
این راســتا و دســتورالعمل اجرایی آن سخنانی
بیان شد.

نشست هماهنگی با مسئولین آموزش
و پرورش
جلسه هماهنگی مسئولین آموزش و پرورش
شهرستان با مســئولین مرکز بهداشت در زمینه
اجرای طرح سالمت دهان و دندان برگزار شد.
در ایــن جلســه توضیحاتی در زمینــه تفاهم
نامه وزارت بهداشــت و آمــوزش و پرورش و
دستورالعمل نحوه اجرایی طرح انجام شد.

برگزاری همایش حیوان گزیدگی در
پادگان شهید کبریایی
به مناســبت روز جهانی هاری همایشی تحت
عنــوان «حیوان گزیدگی « با حضور مســئولین
شبکه بهداشت و فرماندهان یگان های پادگان
شهید کبریایی در محل حســینیه پادگان شهید
کبریایی برگزار شد.
در ابتدا این همایش ،کارشناس مسئول واحد
مبارزه با بیماری های شــبکه ،در مورد اهمیت
بیماری مطالبی را بیان کرد.
در ادامه کارشــناس زئونوز شــبکه به مقایسه
شــاخص های حیوان گزیدگی منطقه پرداخت
و نکاتی راجع به راه های پیشــگیری از حیوان
گزیدگی عنوان کرد.

صاﺣﺐ امتیاز:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مﺪیرمسﺌﻮل :علیرضا کاشاني نژاد
ﺗهیه و ﺗﻨظیم :روح ا ...بادی زاده ،زهرا ساکني
گراﻓیسﺖ :الهه لطفی
ﻫمکاران ایﻦ ﺷماره :فهیمه طاهري فرد ،هما مدیحی ،فاطمه
موالیی،زهرا سادات ابن رسول ،رضا معصومی ،حسین گرانمایه پور
محمدرضا دهقانی ،حسیـن خدابخش ،مسعود محسنی
آدرس:کاشان /میدان  15خرداد /ابتدای خیابان اباذر /ستاد

مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صﻨﺪوق پستی87137/81147 :
ﺗلﻔﻦ031- 55441818-55450999:

دورنﮕار55450999 :
پیامک 30001423:آدرس سایﺖwww.kaums.ac.ir :
کانال ﺗلﮕرام @ kashan kaums :

تیتر اخبار
نشست رئیس دانشگاه با
مسئولین دانشکده دندان
پزشکی
جلسه شورای هماهنگی
پیشگیری و درمان سوء مصرف
مواد مخدر دانشگاه برگزار شد
کمیسیون ماده  20قانون
حفاﻇت دربرابر اشعه برگزار
شد
کمیته دارو و تجهیزات دانشگاه
برگزار شد
مسوول کمیته درمان هیپنوتیزم
کشور:
کنگره سراسری موج سوم
درمان های رفتاری در دانشگاه
را بسیار پربار ارزیابی کرد
با حضور حجت االسالم دهنوی:
کارگاه آموزشی زوجین
دانشجو در دانشگاه برگزار شد

کارگاه بازآموزی کم کاری
مادزادی تیروئید و UKP
جهت پزشکان برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی روش
های کاربردی مقابله با پدیکلوز

نشست اعضای هیأت علمی
و جمعی از مسئولین فنی
کارخانجات در معاونت غذا و
دارو دانشگاه برگزار شد
اتمام عملیات عمرانی بخش
 ICUجراحی بیمارستان نقوی
کاشان
اعضاء کمیته برنامه ریزی
و ارزشیابی رشته پرستاری
وزارت بهداشت از دانشگاه
بازدید کردند
جهــت مشــاهده کامــل اخبــار ،بــه پورتــال وب دا
روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان
مراجعــه نماییــد.
آدرس سایتwww.webda.kaums.ac.ir :

مراسم اختتامیه نخستین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری در دانشگاه برگزار شد

در همایش نکوداشت مجریان برتر برنامه خدمات هتلینگ :دو بیمارستان تحت
پوشش دانشگاه موفق به دریافت لوح تقدیر شدند

مراسم اختتامیه نخستین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری با حضور رئیس دانشگاه ،جمعی
از مسوولین ،پوهشگران و دانشجویان امروز جمعه مورخ  94/7/17در دانشگاه برگزار شد.
دبیــر علمی نخســتین کنگره
بــه گــزارش وب دا،
های رفتاری در دانشــگاه در
سراســری موج سوم درمان
تمامــی برگزارکنندگان این
ایــن مراســم ،از زحمــات
کنگره تقدیر و تشکر کرد.
امیــدواری کــرد :دانشــگاه
دکتر عبداهلل امیدی اظهار
آینده نزدیک به عنوان قطب
علوم پزشــکی کاشــان در
موج ســوم رفتاری در کشور
علمی در زمینه درمان های
معرفی شود.
این گزارش حاکیست :در پایان این مراسم از  9سخنران 5 ،پوستر و  20استاد فرهیخته برتر تقدیر شد.
گفتنی اســت نخستین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری به مدت  3روز از تاریخ  15لغایت
 17مهرماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

در همایش نکوداشــت مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ ،دو بیمارستان تحت پوشش
دانشگاه موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.
معــاون درمــان دانشــگاه در
بــه گــزارش وب دا،
گفت :بیمارستان های نقوی و
گفتگــو بــا خبرنــگاران،
بیمارســتان های برتر کشــور
کارگرنژاد کاشان به عنوان
هتلینگ شناخته شدند.
در زمینــه ارتقــاء کیفیــت
افزود :درهمایش نکوداشــت
دکتــر داود خیرخــواه
کیفیــت خدمات هتلینگ که
مجریان برتــر برنامه ارتقاء
درمــان و آموزش پزشــکی
با حضور وزیر بهداشــت،
برگزار شد ،بیمارستان های نقوی و کارگرنژاد کاشان به عنوان بیمارستان های برتر کشور در زمینه ارتقاء
کیفیت هتلینگ معرفی و با اهدای لوح تقدیر از سوی مقام عالی وزات از آنها تقدیر شد.
گفتنی است این همایش در تاریخ  27مهرماه در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزار شد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید:
مراسم تجدید میثاق با شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه برگزار شد

همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید ،مراســم تجدید میثاق با شــهدای گمنام دانشگاه روز شنبه مورخ
 94/7/4با حضور رییس دانشــگاه ،جمعی از مدیران و مسئولین و دانشجویان جدیدالورود در جوار مزار
شهداء برگزار شد.
ابتــدای این مراســم کــه با
بــه گــزارش وب دا در
اهلل مجیــد آغاز شــد ،دکتر
تــالوت آیاتــی از کالم
دانشــگاه بــا تبریــک آغاز
محمد حسین اعرابی رئیس
دانشجویان و اساتید دانشگاه
ســال تحصیلــی جدیــد به
مراســم ،ضمن گرامیداشت
علوم پزشکی کاشان در این
را یــادآور رشــادت هــای
هفته دفاع مقدس ،این هفته
جاودانــه دالور مردانی دانســت که با نثار خون پاک خود و ایثار و مجاهــدت های مثال زدنی انقالب و
نظام را بیمه کردند.
دکتر اســماعیل فخاریان قائم مقام رییس دانشــگاه در امور آموزشــی و درمانی نیز در این مراســم ،با
تاکید بر اهمیت زنده نگه داشــتن یاد شــهدا و ایثارگری هشت سال دفاع مقدس ،فاجعه اسف بار منا را به
بازماندگان شهداء تسلیت گفت و به دانشجویان توصیه کرد :با تکیه بر علم و دین راه شهدا را ادامه دهند.

مراســم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و جمعی
از مسئولین روز دوشنبه مورخ  94/8/18در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری برگزار شد.
دانشگاه در این مراسم ضمن
به گزارش وب دا ،رئیس
چندین ساله آقای محمدرضا
تقدیر و تشــکر از زحمات
سرپرستی دانشکده پرستاری
افاضــل در زمــان تصــدی
نگیــن مســعودی علــوی در
مامایــی بــرای خانم دکتر
آرزوی موفقیت کرد.
راســتای خدمــت خالصانه
اینکه مســئولیت امانتی است
دکتر اعرابی با اشــاره به
شود ،اظهار داشت :امیدوارم
کــه بــه افــراد ســپرده می
خداوند توفیق رساندن این امانت به سرمنزل مقصود را به ما بدهد.
وی با بیان اینکه آقای محمدرضا افاضل فردی صالح و شایسته است که به نیت قربه الی اهلل به خدمت
پرداخته و طی سالهای تصدی این پست کلیه دانشجویان ،مسولین و مدیران از ایشان رضایت کامل داشته
اند افزود :خانم دکتر مســعودی به عنوان گزینه ای موثری برای سرپرســتی این دانشکده انتخاب شد که
امیدواریم در دوران مســئولیت ایشــان گامهای موثری در جهت افزایش رشــته ها و ارتقای سطح کیفی
دانشکده و ارتقای رتبه دانشکده برداشته شود.

نشست ویژه شورای دانشگاه با محوریت تشریﺢ گام ﭼهارم طرح تحول سالمت
برگزار شد

اعضاء هیأت بورد مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی وزارت بهداشت از
دانشگاه بازدید کردند

نشســت ویژه شورای دانشــگاه با محوریت تشریح گام چهارم طرح نحول ســالمت «تحول و نوآوری
آموزش علوم پزشکی» با حضور رئیس دانشگاه ،معاونین ،اعضای هیأت علمی دانشگاه و سایر اعضا روز
در ســالن دکتــر محمد قریب
پنجشنبه مورخ 1394/7/9
وب دا ،رئیس دانشگاه ضمن
برگزار شــد .بــه گزارش
این عیــد را عید اکمال دین و
تبریــک عید غدیــر خم،
عید برای کل بشریت برشمرد
اتمام نعمــت و بزرگترین
ســالمت در مرحله اول بحث
و گفت :طرح تحول نظام
مرتبطبا بهداشت ،مرحله سوم
درمان ،مرحله دوم مباحث
تعرفه ،تحــول در امر آموزش
نظام پرداخت پزشــکان و
به عنوان پایه و اساس تولید علم پزشکی ،مرحله چهارم این طرح در نظر گرفته شده است.
دکتر محمد حسین اعرابی ،ضمن اشاره به اجرای این طرح در حوزه آموزش اشاره کرد و اظهار داشت:
طرح تحول ســالمت در حوزه آموزش تحت عنوان بســته های تحول و نوآوری آموزش پزشکی به کل
کشور ابالغ شده و دانشگاه ها موظف به اجرایی نمودن آن هستند.
وی گفت :برنامه جامع آموزش عالی نظام سالمت در راستای تحقق اهداف برنامه تحول نظام سالمت،
سندی راهبردی بر مبنای اسناد باال دستی از جمله چشم انداز ایران  ،1404نقشه جامع علمی کشور ،نقشه
جامع علمی سالمت و برنامه تحول نظام سالمت تدوین شده است.
دکتر اعرابی افزود :تحول در نظام آموزش علوم پزشــکی با تاکید بر اولویت های کشــور به عنوان گام
چهارم طرح تحول نظام سالمت می باشدو با تاکید بر اعتالی جایگاه دانشگاه ها و ورود به عرصه دانشگاه
های هزاره سوم ،تحقق آموزش پاسخگو و عدالت محور ،توجه به نیازهای مهم کشور در عرصه سالمت،
بهره مندی از فناوری های نوین و توجه به نهادینه سازی اخالق حرفه ای را از ویژگی های طرح سالمت
در حوزه آموزش عنوان کرد وتصریح کرد :برخورداری از اعضای هیات علمی با تجربه و مجالت علمی
معتبر ،مراکز تحقیقاتیفعال از جمله قابلیت هایی اســت که امکان توســعه بیش از پیش آموزش کیفی را
تسریع میکند.
دکتر رضا رزاقی ،معاون آموزشــی دانشــگاه نیز در این راســتا ،یکی از مهمترین نقاط قوت این برنامه
را تدوین ترجمان سیاســت های دوازده گانه در برنامه تحول نظام ســالمت به منظور تبیین خروجی ها و
دستاوردهای قابل مشاهده در بازه های زمانی کوتاه مدت ،میان مدت و درازمدت عنوان کرد.
این گزارش حاکیســت :اعضا در این نشست در خصوص بسته های تحول و نوآوری آموزش پزشکی
به بحث و تبادل نظر پرداختند.نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت ،گسترش عدالت
در آموزش عالی ســالمت ،توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم
و فناوری های نوین ،حضور در عرصه های آموزشــی منطقه ای و جهانی ،شــبکه سازی در نظام آموزش
عالی سالمت ،ســاماندهی بیمارستان ها و مراکز آموزشــی درمانی ،نهادینه سازی اخالق حرفه ای ،بهره
مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی ســالمت ،ارتقای منایع انسانی بخش آموزش عالی سالمت،
تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی ســالمت ،خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سالمت و
تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سالمت (آموزش پژوهی) از بسته های
خدمتی طرح تحول نظام سالمت در حوزه آموزش است.

اعضاء هیأت بورد مهندســی بافت و علوم سلولی کاربردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
روز سه شنبه مورخ  94/8/19از گروه علوم سلولی کاربردی دانشگاه بازدید کردند.
بازدیــد بــه منظــور امــکان
بــه گــزارش وب دا ،این
در خصــوص ادامــه تربیت
ســنجی ظرفیتهای دانشگاه
رشته علوم سلولی کاربردی
دانشــجویان مقطــع PhD
صورت گرفت.
و دکتربابک ارجمند اعضاء
دکتر محمد رضا نورانی
و علــوم ســلولی کاربــردی
هیئت بورد مهندســی بافت
و آمــوزش پزشــکی در این
وزارت بهداشــت درمــان
بازدید از امکانات و فضاهای آموزشــی و تحقیقاتی گروه و مراکز مرتبط با گروه ،آزمایشگاههای جامع
گروه (تشــخیص مولکولی و جداکردن سلولها) ،هماتولوژی و پالکت ،تهیه عصاره های گیاهی ،تزریق
داخل مغزی و ثبت از مغز ،بافت ایزوله ،حافظه و یادگیری ،کشــت ســلول ،اتاقهــای الکتروریس و نانو
دراپ ،فلوسیتومتری ،میکروســکوپ و نیز محل احداث Clean Roomواقع در بیمارستان آیت اهلل
یثربی بازدید به عمل آوردند.
بر اساس این گزارش ،دکتراحمد خورشیدی قائم مقام ریاست و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
پزشکی در نشست مدیران و مسئوالن دانشکده پزشکی با اعضاء هیئت بورد مهندسی بافت و علوم سلولی
کاربردی وزارت متبوع درخصوص توافق ،تمایل و همکاری دانشــگاه جهت ادامه و پشتیبانی از فعالیت
گروه مطالبی را ارائه نمود.
دکتر مهدی نورالدینی معاونت آموزشــی و پژوهشــی گروه نیز در این نشست در رابطه با سابقه گروه
علوم ســلولی کاربردی ،اهمیت این رشــته ،اعضائ هیئت علمی  ,دانشجویان  ,امکانات گروه و همچنین
توجه و پشتیبانی دانشگاه و دانشکده توضیحات مبسوطی ارائه نمود.
در پایان هریک از اعضاء دیدگاه های خود را در مورد تربیت دانشجویان در مقطع  ،PhDامکانات و
شرایط  ,انگیزه و عالقه خود جهت پذیرش دانشجوو توجه دانشگاه به این امر را بیان کردند.
گفتنی اســت :گروه علوم سلولی کاربردی دانشکده پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان با مصوبه
دبیرخانه شــورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1391
شــروع به کار نمود .پذیرش دانشجوی مقطع دکترای علوم سلولی کاربردی برای دانشگاه علوم پزشکی
کاشــان در مورخه  1391/8/29به تصویب دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت
و درمان و آموزش پزشکی رسید.
جذب دانشجویان رشته برای اولین بار در بهمن  1391شروع شد و پس از آن در سال 92نیز گروه دوم
از دانشجویان در مقطع دکترا در این رشته پذیرفته شده اند .این گروه از تاریخ مذکور تاکنون به تدریس
دروس مربوط به علوم ســلولی کاربردی برای دانشــجویان ،PhDتجهیز گروه ،تدوین تفاهم نامه فی
مابین گروه با مراکز تحقیقاتی ،جذب هیئت علمی  ،تصویب پروپوزال پایان نامه  2دانشجوی  PhDو
بررســی موضوع پروپوزال پایان نامه  3دانشجوی دیگر علوم سلولی کاربردی پرداخته و این سه دانشجو
در حال آمادگی برای امتحان جامع می باشند.

به همت خیرین سالمت :مرکز بهداشتی درمانی شهر نیاسر افتتاح شد
مرکز بهداشتی درمانی شهر نیاسر با حضور رئیس دانشگاه ،جمعی از مسوولین دانشگاه و این شهر بعدازظهر روز شنبه مورخ  94/7/19افتتاح شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان ،در این مراسم با اشاره به اینکه خیرین سالمت نقشــی تاثیر گذار و مهم در تامین و ارتقای سطح سالمت جامعه دارند ،اظهار داشت :مرکز بهداشتی درمانی
شهر نیاسر به صورت کامل توسط خیرین سالمت محمود تقی زاده و ناد علی رئیس زاده به بهره برداری رسید.
دکتر محمدحســین اعرابی ،با اشــاره به اهداء زمین این مرکز توســط ناد علی رئیس زاده به ارزش  5میلیارد ریال گفت :بیش از  10میلیارد ریال برای ســاخت این مرکز از سوی خیر سالمت محمود تقی زاده هزینه
شده است.
وی ،مساحت کل زمین را  2400و با زیربنا  635متر مربع عنوان کرد و افزود :عملیات عمرانی این مرکز از مردادماه سال  93آغاز شد و درحال حاضر به پایان رسید.
دکتر اعرابی ،با بیان اینکه این پروژه عمرانی در زمانی کوتاه و با کمترین مشکل افتتاح گردید ،ادامه داد :زبان ما از تقدیر از این خیرین بزرگوار قاصر است و در حقیقت این عزیزان با خداوند معامله می کنند.
رئیس دانشــگاه ،با بیان اینکه خیرین در منطقه کاشــان در حوزه ســالمت بسیار فعال هستند و نام بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی گویای این واقعیت است ،تصریح کرد :مراقبت و پیشگیری فعالیت اصلی هر مرکز
بهداشتی درمانی است.
وی ،به اجرای طرح تحول سالمت در این شهر همزمان با آغاز اجرای آن در دانشگاه اشاره کرد و پرونده الکترونیک سالمت و برنامه سالمت دهان و دندان برای گروه های هدف را از جمله اقدامات طرح تحول
سالمت در حوزه بهداشت عنوان کرد که در این شهر نیز اجرا شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،ضمن تقدیر دوباره از خیرین سالمت ،از تالش مسوولین دانشگاه نیز در این راستا تجلیل کرد.
گفتنی اســت واکسیناســیون ،پیشــگیری و مراقبت از بیماری های واگیر و غیر واگیر ،مراقبت مادران باردار ،مراقبت پیش از بارداری ،مراقبت های اطفال و سالمندان ،نظارت های بهداشت محیط و حرفه ای و معاینه
بیماران از جمله خدمات بهداشتی درمانی این مرکز است.

