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آیین گرامیداشت روزپرستار،
ماما و علوم آزمایشگاهی در
دانشگاه برگزار شد
8

سال هجدهم .شماره  .132اردیبهشت 1392

در زمینه خدمات مامایی:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه برتر کشوری را کسب کرد

طرح پایلوت ارتقاء سالمت
روان مادران باردار در
کاشان آغاز شد

نخستین سمینار کشوری درمانهای

موج سوم شناختی رفتاری در علوم

8

پزشکی در دانشگاه برگزار شد

مراسم
بزرگداشت روز استاد
در دانشگاه برگزار شد
5

 37نشریه دانشجویی در
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فعالیت دارند
6

اورژانس اعصاب و روان
بیمارستان کارگرنژاد کاشان
افتتاح شد
3

سلسله نشستهای «با هم تا
بهشت» در دانشگاه
برگزار شد
2

ش�ما هم می توانید بیماری
آسم خود را کنترل کنید
7

دو فرآیند دانشگاه در جشنواره کشوری شهید مطهری برتر شناخته شد
دو فرآیند دانش��گاه در ششمین جشنواره کشوری آموزشی ش��هید مطهری از سوی مرکز امور هیات علمی
وزارت متبوع برتر ش��ناخته ش��د.به گزارش وب دا ،معاون آموزشی دانش��گاه با اعالم این مطلب ،عناوین این
فرآیندها را ش��امل ( )1بهبود رضایت دانش��جویان از خدمات دانش��کده پیراپزش��کی گامی در راستای تعالی
دانش��کده بر اس��اس مدل مدیریت کیفیت اتحادیه اروپا  EFQMو ( )2توانمندسازی کارورزان پزشکی در
احیای قلبی-ریوی با ارائه بسته آموزشی تلفیقی برشمرد.
دکتر محمود سالمی با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره دانشگاهی آموزشی شهید مطهری در تاریخ های
 92/2/9لغایت  92/2/12افزود :این جشنواره همزمان با سال گشت شهادت استاد و معلم شهید آیت ا ...مرتضی
مطهری (ره) ،با ش��عار آموزش پزش��کی پویا ،حرکتی هوشمندانه درمس��یر خودکفایی و تولید ملی و با هدف
شناسایی و معرفی فرایندهای آموزشی برتر در اردیبهشت ماه سال 1392در دانشگاه علوم پزشکی ایران (سالن
همایشهای رازی) برگزار شد.وی ،محورهای جشنواره شهید مطهری را روشهای و فنون آموزشی ،برنامه ريزی
آموزشی ،ارزشيابی در آموزش ،مشاوره و راهنمايی تحصيلی ،ساختار آموزشی ،اخالق در آموزش ،قوانين و
مقررات آموزشی و توليدات آموزشی عنوان کرد و افزود :حيطه های جشنواره نیز تدوين و بازنگری برنامه های
آموزشی ،روشها و تکنيکهای آموزشی ،سنجش ،ارزشيابی و اثربخشی آموزشی ،مرجعيت ،رهبری و مديريت
آموزش��ی ،مش��اوره و راهنمايی ،فعاليتهای فرهنگی و امور تربيتی و اجتماعی ،قوانين ،مقررات و س��اختارهای
آموزشی و محصوالت آموزشی عنوان کرد.گفتنی است طی مراسمی از برگزیدگان این جشنواره با اهداء لوح
تقدیر به رسم یادبود تقدیر و تجلیل شد.

فعالیت کشوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بخش تروما و حوادث
معاون آموزشی
وزارت بهداشت،
درم��ان و آموزش
پزش��کی گف��ت:
دانش��گاه عل��وم
پزش��کی کاش��ان
فعالیت خودش را
در بخ��ش تروما و
مقابله ب��ا حوادث
متمرکز می کند.
ب��ه گ��زارش
وب دا ،دکت��ر به��رام عی��ن الله��ی در گفت و
گو با خبرنگاران از عدالت آموزش��ی به عنوان
یک��ی از اولوی��ت های بخش آم��وزش نام برد
و اظهارداش��ت :با توزیع رش��ته های آموزشی
به همه دانش��گاه های سراس��ر کش��ور عدالت
آموزشی را می توان ایجاد کرد.
وی ،نگاه به دانش��گاه ها را نگاهی ماموریت محور
و تخصصی دانس��ت و افزود :با توزیع ماموریت های
تخصصی به هریک از دانش��گاه های علوم پزش��کی
در سراسر کش��ور عدالت آموزش��ی درسطح کشور
محقق می ش��ود.دکتر عی��ن اللهی تصری��ح کرد :در
توزیع ماموریت های تخصصی به دانشگاه های علوم
پزشکی کشور ،دانشگاه تبریز به عنوان قطب مدیریت

ادامه در صفحه 2

س�لامت و همچنی��ن
پزش��کی مبتن��ی ب��ر
ش��واهد در س��طح
کشور مطرح است.
وی ،ب��ا اش��اره
فعالی��ت
ب��ه
دانش��گاه زنج��ان
در نان��و فن��اوری
تکنو ل��و ژ ی
داروی��ی گف��ت:
ام��روزه یک��ی از
بهترین دانش��کده های داروسازی کشور در
زنجان است در حالی که در گذشته شهرهای
مادر در این زمینه مطرح بودند.
وی همچنین ماموریت بهداشت حرفه ای و بحث
پزشکی جامعه نگر را ویژه دانشگاه کرمانشاه اعالم و
گفت :با توزیع رشته های آموزشی به دانشگاه های
سراس��ر کشور ،این مراکز درسایه انقالب اسالمی و
عدالت محوری رشد چشمگیری داشته اند.
دکتر عین اللهی گفت :امروز نیز زمینه و مقدمات
اعطای ماموریت تروما و حوادث به دانشگاه علوم
پزشکی کاشان فراهم ش��ده است تا بتواند در این
زمینه فعالیت کشوری داشته باشد و توانمندی خود
را در این عرصه به منصه ظهور برساند.

اخذ موافقت اصولی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی از تصویب موافقت اصولی شعبه بین الملل در
دانشگاه علوم پزشکی کاشان توسط شورای گسترش این وزارت خانه خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر بهرام عین اللهی در جمع خبرنگاران گفت :شعبه بین الملل می تواند باعث تقویت
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان در همه زمینه ها ش��ود .وی افزود :تاسیس ش��عبه بین الملل در دانشگاه علوم
پزشکی کاشان به دلیل نزدیکی به قم و تهران و استقبال از آن می تواند فرصت استثنایی برای منطقه باشد.
به گفته وی ،تاس��یس واحد بین المللی در دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان می تواند در جذب دانشجوی
خارجی به عنوان یک فرصت برای صدور انقالب اسالمی موثر باشد.
وی تصریح کرد :نتایج مثبتی بعد از گذشت  6سال از تاسیس واحد بین الملل دردانشگاه های کشور کسب
شده است که می تواند برای سایر دانشگاه مفید باشد.
معاون آموزش��ي وزارت بهداشت در خصوص محاس��ن واحدهاي بينالملل دانشگاهها گفت :دانشجوياني
كه در كنكور سراس��ري پذيرفته نميش��وند به جاي خروج از كشور جذب اين شعب ميشوند و در نتيجه ارز
از كش��ور خارج نميش��ود .دکتر عین اللهی ،مرتفع شدن مشكل ارزيابي دانشجويان تحصيلكرده در خارج را
يكي ديگر از محاسن جذب دانشجويان در شعب بينالملل عنوان كرد و گفت :چون اغلب اين دانشجويان به
كشورهايي سفر ميكنند كه از سطح دانشگاهي بااليي برخوردار نيستند ،در ارزيابي دچار مشكل ميشوند.
دکت��ر عین اللهی در پایان از تصوی��ب چهار مرکز تحقیقاتی ،صدور مجوز قطع��ی مرکز تحقیقاتی تروما و
تاسیس چندین رشته دکترای تخصصی و دستیاری در این دانشگاه خبر داد.

تخصیص  60میلیارد ریال جهت خوابگاههای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
معاون دانشجویی
فرهنگ��ی وزارت
بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزشکی
از تخصی��ص 60
میلیارد ریال جهت
تعمی��ر و تجهی��ز
خوابگاهه��ای 50
دانشگاه و دانشکده
عل��وم پزش��کی
کش��ور در س��ال
ج��اری خبر داد.به گزارش خبرنگار وبدا ،دکتر
محمد حس��ین آیتی روز یکشنبه مورخ 92/2/8
در جمع تشکل ها ،کانون های علمی ،فرهنگی
و صنفی دانش��جویان دانش��گاه علوم پزش��کی
کاش��ان ،با اش��اره به مش��کالت مال��ی موجود
گف��ت :تخصیص ای��ن بودجه فرصت مناس��بی
برای توس��عه فضاهای خوابگاهی و تربیت بدنی
دانشجویان است.
وی ،ضمن اش��اره به  160هزار نفر دانش��جو در
دانش��گاههای علوم پزشکی کش��ور افزود :از این
تعداد  70ه��زار نفر در خوابگاههای دانش��جویی
س��اکن هس��تند.دکتر آیتی ،همچنی��ن از امضای
تفاهم نامه میان وزارت بهداشت و دبیر کل مجمع

خیّرین سالمت خبر
داد و تصریح کرد:
با امضای این تفاهم
نام��ه از ظرفی��ت
خیّری��ن س�لامت
برای تعمیر ،تجهیز
و تکمیل خوابگاهها
استفاده می شود.
وی ،در بخ��ش
دیگری از س��خنان
خود نیز به فعالیتهای
این معاونت در کشور اشاره کرد و گفت :جشنواره
های س��الیانه فرهنگی و قرآنی دانشجویان ،اعضای
هیات علمی و کارکنان ،المپیاد ورزشی دانشجویان
از جمله این اقدامات است.
این گ��زارش حاکیس��ت ،حضور در نشس��ت
پرس��ش و پاس��خ ب��ا دانش��جویان ،بازدی��د از
خوابگاهه��ای دانش��جویی و بررس��ی ظرفیت و
امکانات تربیت بدنی دانشگاه از دیگر برنامه های
سفر معاون دانشجویی فرهنگی وزارت متبوع به
کاشان است.
گفتن��ی اس��ت دکتر محم��د حس��ین آیتی به
مناس��بت هفت��ه خوابگاه ه��ا به دانش��گاه علوم
پزشکی کاشان سفر کرده است.

نخستین سمینار کشوری کاربرد درمانهای
موج سوم شناختی رفتاری در علوم پزشکی
در دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات
بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دبی��ر علمی س��مینار
کاربرد درمان های موج سوم شناختی رفتاری
در علوم پزش��کی در دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان اظهار
داش��ت :درمانهای موج س��وم و اختالل های
روانتنی و روانپزش��کی ،کاربردها و اثربخشی
درم��ان های موج س��وم در علوم پزش��کی و
نق��ش معنوی��ت در درمانهای موج س��وم از
محورهای اصلی این سمینار بود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه نتای��ج تحقیقات
و پژوهش��ها نش��ان دهنده اثربخش��ی باالی
درمان های مبتنی ب��ر معنویت دارد ،افزود:
رویکردهای موج س��وم بر معنویت استوار
است معنویتی که پذیرش را به فرد آموزش
می دهد.
دکت��ر امی��دی ،با اش��اره به اینک��ه توجه
عمده موج س��وم شناختی رفتاری تغییر درد
و رنج و افزایش آس��تانه تحمل درد است،
خاطرنش��ان کرد :اگر تالش برای این تغییر
ص��ورت نگیرد ،موج��ب افزایش فش��ار و
استرس در افراد می شود.
دبیر علمی س��مینار کاربرد درمان های موج
سوم شناختی رفتاری در علوم پزشکی یادآور
ش��د :ارائه  14س��خنرانی تخصصی در زمینه
موج سوم ش��ناختی رفتاری هدف اصلی این
سمینار است.
شایان ذکر است نخس��تین سمینار کشوری
کارب��رد درمانه��ای م��وج س��وم ش��ناختی
رفت��اری در علوم پزش��کی به م��دت دو روز
در تاریخه��ای  18و  19اردیبهش��ت  1392با
حضور اس��اتید صاحب نظر از دانش��گاه های
سراسر کشور برگزار شد.
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معرفي پيشكسوتان عرصه سالمت
نام ونام خانوادگي:
رضا کیانی
تاريخ تولد1324 :
تاريخ بازنشستگي:
84/10/30
آخرين سمت شغلي:
مدیر خدمات بیمارستان
بهشتی و نقلیه دانشگاه
آخرين مدرك تحصيلي :پنجم ابتدایی
سوابق اجرايي:
 نگهبان -نیروی تأسیس��ات  -مس��ئول خدمات وتدارکات دانش��گاه  -تدارکات خواب��گاه امام علی-
مدی��ر تعاونی مصرف دانش��گاه  -مس��ئول تدارکات
مس��کن تعاونی نظام پزشکی  -مسئول خدمات و نقلیه
معاونت بهداشتی -مسئول خدمات نقلیه دانشگاه علوم
پزشکی -مدیر خدمات بیمارستان شهید بهشتی
خاطره:
زمان افتتاح دانشگاه توسط وزیرآقای دکتر ملک زاده:
س��اعت  3بعدازظه��ر روز قب��ل از افتتاح دانش��گاه،
ش��رکت خانه س��ازی بدون آنکه کوچکتری��ن نظافتی
انجام داده باش��د دانش��گاه را تحویل دادند .مس��ئولین
همگی به این نظر و نتیجه رسیده بودند که دانشگاه برای
افتتاح فردا صبح آماده نمی شود ولی اینجانب به ریاست
وقت دانشگاه آقای دکتر نمکی قول دادم در همین چند
س��اعت باقی مانده دانش��گاه آماده و تحویل گردد .با به
کارگیری تمام نیروهای خدمات بیمارستان شهید بهشتی
و دانش��گاه و با کمک و همکاری خدمات ش��هرداری
و آتش نش��انی تا ساعت  4بامداد توانس��تیم دانشگاه را
آماده افتتاح نمائیم که موجب حیرت و تعجب مسئولین
شد .صبح آنروز وزیر بهداشت جناب آقای دکتر ملک
زاده دانش��گاه را افتتاح نمودند که ای��ن یکی از بهترین
خاطرات بنده و موجب افتخارات اینجانب می باشد .

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:

دکتر سید احمد حسینی

شغل مورد تصدی:
مجتم��ع
مدي��ر
بيمارستانی شهید بهشتي
تاريخ تولد1350:
سال استخدام1381:
عنوان ايثارگري:
جانباز 25درصد
مدرك تحصيلي:دكتري پزشكي حرفه اي -تهران
مدت خدمت درجبهه 24 :ماه و  5روز
سوابق كاري:
 مدير مجتمع بيمارستانی شهید بهشتي از سال  90تاكنون مدير درمان دانشكاه از سال  84تا 86 مدير غذا و داروي دانشگاه  -سال 83 رئيس اداره نظارت بر مواد غذايي معاونت درماناز سال  80تا سال 82
پزشك بيمارستان متيني از سال  78تا  6( 79ماه)خاطرات :خاطره جانبازی:
در عملیات پاتک فاو به علت اصابت تیر و ترکش
دچار مجروحیت ش��دم.به علت جثه کوچک و سن
کم تمام دوس��تان س��عی در عقب بردن من داشتند.
که دو نفر از دوس��تان هم در همین حین به شهادت
رس��یدند.پس از رس��یدن به بیمارس��تان فاو با خیل
عظیم مصدومین در انتظار آمبوالنس مواجه ش��دیم
که با راهنمائی مس��ئول بیمارس��تان به قولی به علت
بچ��ه بودن م��ا را از بی��ن مصدومین ب��ه آمبوالنس
رساندند.هنگام گذر آمبوالنس از پل فاو پل توسط
هواپیماه��ای عراقی بمباران ش��د و تنه��ا راه انتقال
مصدومین نیز بسته شد.
خاطره کاری:ش��بی در اورژانس بیمارس��تان امام
خمینی تهران در حال کش��یک بودم که از ش��دت
خس��تگی و حجم باالی کار خس��ته ش��دم و اشکم
درآمد.لحظه ای از س��اختمان اورژانس بیرون آمدم
تا هوائی تازه کنم که در قسمتی از راهرو بیمارستان
تابلوئی از جم�لات گهربار یکی از معصومین دیدم
با این مضمون که» از جمل��ه نعمتهای الهی نيازهاي
مردم به ش��ما است از آن ملول نش��وید» که پس از
سالها هنوز وقتی بیماری را درمان می کنم و رضایت
و آرام��ش را در چهره او و یا پدر و مادر او می بینم
لذت بخش ترین احساسها را تجربه میکنم.

مراجعه حدود  20000نفر جهت دریافت
خدمات درمانی به بیمارستان نقوی
در فروردین ماه امس��ال حدود بیس��ت هزار نفر
جه��ت دریافت خدم��ات درمانی ب��ه واحدهای
مختلف بیمارس��تان مراجعه نموده اند که نسبت به
ماه مشابه سال قبل پنج درصد رشد داشته است.
مدیر بیمارس��تان گفت  10000:نفر از این افراد به
واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان شامل رادیولوژی ،
آزمایشگاه  ، MRI ،گچ گیری و پانسمان مراجعه
نموده اند.د رادامه آقای واحدی پور افزود :طی این
مدت  5000نفر به درمانگاه بخش اورژانس مراجعه
و ویزیت شدند وهمچنین حدود پنج هزار نفر نیز به
درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان
مراجعه نموده اند.وی افزود :درمانگاههای تخصصی
و ف��وق تخصص��ی بیمارس��تان از  16فروردین ماه
فعالیت خود را آغاز نموده است.

شماره .132اردیبهشت 1392
ادامه از صفحه1

در زمینه ارائه خدمات مامایی:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه برتر کشوری را کسب کرد
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان گفت :این
دانش��گاه در زمینه ارائه خدمات مامایی در بین دانش��گاههای علوم پزش��کی از س��وی
وزارت بهداشت برتر شناخته شد.
دکتر داود خیرخواه در گفتگ��و با وب دا ،افزود :این
دانشگاه به همراه دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و
شیراز در این زمینه انتخاب گردید.
وی تصری��ح ک��رد :فعالیت در س��ه ح��وزه درمانی،
بهداش��تی و آموزش��ی به عنوان مالک انتخاب در نظر
گرفته شده است.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان ،اجرای
بخشنامه های ساختاری ،بهره مندی از تجارب متخصصان
و اس��تفاده از نی��روی انس��انی مام��ا در ح��وزه آموزش،
پرداخ��ت تعرفه های زایمانی و رعایت بخش��نامه نظارت
و اعتبار بخش��ی ،اجرای برنامه بیمارستان دوستدار مادر،
کاهش مرگ مادر و نوزاد ،بهره گیری از برنامه عملیاتی
مدون س��الیانه دفتر س�لامت خانواده و اجرای بخش��نامه
استفاده خدمتی از ماما به عنوان رئیس دانشکده یا یکی از
معاونین دانشکده ،را مالک سنجش برشمرد.
گفتنی اس��ت در مراسم جشنی که به مناسبت روز ماما روز پنج شنبه مورخ 92/2/12
در وزارت متبوع برگزار شد ،از تالش های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان در این زمینه تقدیر و تجلیل شد.

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت
روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

سلسله نشستهای «با هم تا بهشت» برگزار شد
به گزارش وب دا ،سلس��له نشس��تهای «با هم تا
بهشت» با حضور حجت االسالم و المسلمین حسین
دهنوی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه با موضوع
سبک ازدواج ایرانی – اسالمی برگزارشد.
***زیبایی زیاد ،نباید مالک ازدواج باشد

مش��اور تربیتی و امور جوان��ان و خانواده در صدا
و س��یمای جمهوری اس�لامی ایران در یکی از این
نشس��ت ها گفت :زیبایی زیاد ،نباید مالک ازدواج
باش��د اما فاصله زیاد زیبایی بین زن و مرد اصال قابل
قبول نیست.
حجت االس�لام و المسلمین حسین دهنوی افزود:
عش��ق زیاد آدم��ی را کر وک��ور می کن��د ،بعضی
جوانان عاش��ق ش��ده و با یکدیگر ازدواج می کنند
ول��ی به دلیل عدم توجه به این اصل دچار شکس��ت
می ش��وند ،موارد بس��یاری بوده ک��ه طرفین قبل از
ازدواج عاشق و دلبس��ته یکدیگر نبوده ولی به شیوه
عقالنی در م��ورد یکدیگر تحقیق و ب��ا هم ازدواج
کرده و توانس��ته ان��د نیازهای یکدیگ��ر را برطرف
کنند و عاشق یکدیگر باشند.
وی تصری��ح ک��رد :دو نف��ر بایس��تی در ازدواج
همتایی اعتقادی داشته باش��ند ،به طور مثال ازدواج
خان��م یا آقای مذهبی با ش��خص غیر مذهبی صالح
نیست چرا که برای تربیت فرزند و ارتباط با خانواده
ها ممکن است دچار مشکل شوند.
حج��ت االس�لام و المس��لمین حس��ین دهن��وی
همچنین بر عدم ازدواج شیعه و سنی تاکید کرد.
ای��ن کارش��ناس مذهب��ی ،همتای��ی خانوادگی و
طبقات��ی را از اص��ول دیگ��ر ازدواج معرفی کرد و
اظهار داش��ت :بهتر است وضعیت مالی خانواده مرد
بهتر از خانواده زن باشد.

تحریک کننده برای طرفین حرام است.
این مش��اور تربیتی با بیان اینک��ه دو جوان در اوج
غرایز و عواطف نمی توانند شرایط را رعایت کنند،
متذکر شد :وقتی دو جوان در کنار هم قرار میگیرند،
ب��ا افزایش نورآدرنالین ،کارک��رد مغز تخفبف پیدا
می کند و حالت خلصه (حالتی بین خواب و بیداری
و گیج و منگی ،که فرد بیدار است ،اما متوجه اعمال
خود نمی باشد) به وجود می آید و امکان لغزش را
برای طرفین فراهم می کند.
حجت االس�لام و المس��لمین دهنوی ب��ا تاکید بر
وجود مش��اوره قب��ل از ازدواج برای داش��تن رابطه
صحیح تصریح کرد :نداشتن نگاه حرام ،عدم ایجاد
عش��ق در طرفین و امکان قطع رابطه از شرایط رابطه
صحیح می باشد.
وی خاطرنش��ان ک��رد :اگر در رابط��ه ای خانم از

طرف آقا رها ش��ود ،احساس مرد گریزی و ازدواج
گریزی در زن ایجاد می ش��ود ولی این احساس در
صورت قطع ارتباط در آقایان کمتر است.
این کارش��ناس مذهبی ،اثرات روابط نادرست را
احساس گناه در برابر خدا و همسر آینده ،اضطراب
و اس��ترس و ت��رس از آگاه ش��دن همس��ر آین��ده
از رابطه قبل��ی ،عدم اعتماد و ب��د گمانی به جنس
مخالف برشمرد.
حجت االس�لام و المس��لمین دهنوی یادآور شد:
در صورت��ی که پایان روابط نادرس��ت ب��ه ازدواج
ختم ش��ود ،به دلیل ابراز احساس��ات ،زوجین بعد از
ازدواج در محبت ورزی کم آورده و دچار سوءظن
و بدبینی می ش��وند که در اینجا بدگمانی نس��بت به
زن بیشتر از مرد است و در ادامه متوجه می شوند که
برای یکدیگر مناسب نیستند.

***عشق یک طرفه پایانی ندارد

مش��اور تربیتی و امور جوانان و خانواده در صدا و
سیمای جمهوری اس�لامی گفت :نگاه زن و مرد به
یکدیگر نباید به قصد لذت باشد.
حجت االس�لام و المسلمین حسین دهنوی افزود:
نگاه آلوده و به قصد ریبه (لذت) ش��رایطی را برای
ارتباط های نزدیک تر فراهم می کند و امکان از بین
رفتن گوهر عف��ت زن را فراهم می کند ،در روابط
آشنایی ،دو جنس نباید ابراز محبت کنند .نکته مهم
اینس��ت که اثری که رفتار یک خانم بر آقا میگذارد
به مراتب بیش��تر از اثری اس��ت که رفتار آقا بر خانم
می گذارد.
وی تصریح کرد :خن��ده و قهقهه زدن به صورت

سلسله نشست های سیاست عینیت دیانت در دانشگاه برگزار شد
سلسله نشست های سیاست عینیت دیانت با حضور شخصیت های سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی به همت معاونت دانشجویی فرهنگی و همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه
در سالن های طبیب و دکتر قریب دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه در مورد اهداف برگزاری
این نشس��ت ها گف��ت :با عنایت به منوی��ات مقام معظم رهبری (مدظل��ه العالی) در
خصوص ارتقاء س��طح بینش سیاس��ی و فرهنگی دانش��جویان و تحقق اهداف نظام
اسالمی سلسله نشست های سیاست عینیت دیانت ویژه فعاالن فرهنگی اجرا گردید.
دکتر مازوچی با اشاره به استقبال فعاالن فرهنگی از این طرح افزود :در این نشستها
دکتر علی مصباح یزدی اس��تاد حوزه و دانش��گاه ،دکتر محمد حس��ن قدیری ابیانه

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

کارش��ناس عالی وزارت ام��ور خارجه ،دکتر محمد علی رامین معاون س��ابق
مطبوعاتی وزارت ارش��اد ،رضا امیر خانی نویس��نده و سردار حاج حسین یکتا
فعال فرهنگی و از جانبازان دفاع مقدس حضور داشتند.
وی تصریح کرد :کارشناس��ان مدعو ،عالوه بر تبیین ابعاد فرهنگ و سیاست
انقالبی اسالمی به پرسش های حاضرین در نشست نیز پاسخ دادند.
گفتنی اس��ت این نشس��ت ها به مدت پنج روز با شرکت بیش از  200نفر از
فعاالن فرهنگی و با طرح موضوعاتی همچون ش��اخص های اس�لام انقالبی،
فرهنگ ،ادبیات و دیپلماس��ی انقالبی و ش��اخصه های رئیس جمهور انقالبی
برپا گردید.

رئی��س دانش��گاه با ص��دور پیام��ی فرارس��یدن 27
اردیبهشت ماه« روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی»
را تبریک گفت .به گزارش وب دا ،متن پیام دکتر اعرابی
به شرح ذیل است:
مق��ام معظم رهبری(مدطله العال��ی) « :روابط عمومی
بهترین نمایانگر اوضاع داخلی یک نهاد از یک سو و از
س��وی دیگر منعکس کننده چگونگی مسایلی است که
در آن نهاد می گذرد».در عصر ارتباطات ،دانایی ،تعامل
س��ازمانی و روابط انسانی ،دانش��ی گسترده و تاثیرگذار
است که هنر و علم را تلفیقی شگرف در خدمت گرفته
و سازمان ها را با افکار عمومی پیوند می دهد.
روابط عمومی ها در جهان کنونی ،انتقال اطالعات را
شتاب بخشیده و ایجاد تغییرات اساسی در روند رویدادها
و اندیشه ها دستاورد فعالیت گسترده آن هاست.
ام��روزه توس��عه روابط عموم��ی برای تروی��ج فرهنگ
ارتباطات و گسترش فنآوری اطالعات در جامعه ضروری
اس��ت و این امر زمانی تحقق مییاب��د که روابط عمومیها
متک��ی بر علم و دانش و با اس��تفاده از ش��یوههای علمی و
هنری در پی اطالعرسانی به مردم و اطالعیابی از آنان برای
ترویج روح و فلسفه روابط عمومی اهتمام ورزند.
و این��ک که عرصه های حیات بش��ری در قرن فن-
آوری ه��ای ارتباطی و اطالعاتی ،دگرگونی و تحولی
عظیم را تجربه می کند ،روابط عمومی ها در ش��کل -
دهی افکار عمومی و برقراری ارتباطات نقش بی بدیلی
را ایفا کرده و در ارزیابی قدرت و ضعف س��ازمان ها
اولین گزینه قابل بررسی هستند.
بدینوسیله  27اردیبهشت ماه ،روز ارتباطات و روابط
عمومی را به تمامی دستاندرکاران عرصه ارتباطات،
روابط عمومی و اطالعرسانی به ویژه همکاران صدیق
روابط عمومی دانشگاه که منشأ آثار و برکات فراوانی
در ح��وزه اطالعرس��انی م��ی باش��ند ،تبریک عرض
مینمای��م و ایامی سرش��ار از توفیقات روز افزون الهی
برای تمامی زحمت کشان این عرصه از درگاه خداوند
منان مسئلت می نمایم.

برنامه جامع تحول اداری سال
جاری دانشگاه تصویب شد

برنامه جامع تحول اداری س��ال جاری دانشگاه در
نشس��تی با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز
دوشنبه مورخ  92/2/9تصویب شد.
رئیس دانشگاه در ابتدای این جلسه ضمن تبریک
سالروز میالد حضرت زهرا (س) و امام خمینی (ره)،
بر تش��کیل جلسات در موعد مقرر به صورت مرتب
تاکید کرد.دکتر اعرابی ،با اشاره به ارزیابی عملکرد
و اعتبار بخش��ی واحدهای مختلف دانش��گاه گفت:
اعتبار بخشی و ممیزی حاکمیت بالینی زمینه تغییر و
تحول در بیمارستان ها شده و بایستی ارتقاء سازمانی
را در ای��ن موضوع دید.وی ،اعتبار بخش��ی را زمینه
ساز افزایش کیفیت خدمات درمانی عنوان کرد که
باید در صدر و رئوس امور قرار گیرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،ضمن اش��اره به ارتقای
دانش��گاه به تیپ یک و افزایش انتظارات در این راستا
اف��زود :بایس��تی همگی برای حف��ظ و ارتقای اهداف
عالیه ی دانش��گاه با تالش��ی وافرتر در راس��تای منافع
جامعه تالش کنیم.
رئیس دانش��گاه با اشاره به کمبود اعتبارات موجود،
خواستار همکاری و تعامل تمامی همکاران دانشگاهی
در راستای افزایش بهره وری شد.
مدیر تح��ول اداری دانش��گاه نیز در این جلس��ه،
مح��ور های  14گان��ه برنامه تحول اداری س��ال 92
دانش��گاه را مطرح کرد که پس از بحث و بررسی به
تصویب اعضاء کمیسیون رسید.
رضا نعناکار ،اس��تقرار نظام های نوین مدیریتی،
اس��تقرار چرخه بهبود کیفیت و به��ره وری ،ارتقاء
و حف��ظ کرام��ت م��ردم در نظ��ام اداری ،ارتق��اء
س�لامت نظام اداری و مبارزه با فساد ،مستند سازی
تجربیات ،کار تیمی ،تجزیه و تحلیل ش��غلی ،تعیین
قیمت تمام ش��ده فعالیت ها و  ...را از مهمترین این
محورها برشمرد.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

اخبار کوتاه آران و بیدگل:
انجام معاینات داوطلبین بدو ورود به
مدارس علمیه در آران و بیدگل
معاین��ات داوطلبین ب��دو ورود به م��دارس علمیه
ویژه خواهران به همت دانش��گاه در شهرستان آران
و بیدگل انجام ش��د.معاون بهداش��تی دانشگاه علوم
پزش��کی کاش��ان در گفتگو با وب دا و با اعالم این
مطلب گفت :معاینات این طالب براساس شناسنامه
س�لامت با ه��دف بررس��ی و تش��خیص اختالالت
جس��مانی و رفتاری با هماهنگ��ی و همکاری مرکز
مدیریت حوزه علمیه کاشان انجام شد.
دکتر س��ید علیرض��ا مروجی افزود :اس��امی طالب
نیازمن��د ارجاع تخصص��ی جهت پیگی��ری و تکمیل
معاینات تخصصی به حوزه علمیه کاشان اعالم گردید.

تشکیل اولین جلسه کمیته سالک
آران و بیدگل

کمیته س��الک با ه��دف هماهنگی س��ازمان ها
و دس��تگاه ه��ای اجرایی ب��ا حوزه س�لامت در
زمینه پیش��گیری و مبارزه با بیماری های س��الک
شهرستان برگزار شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
در این جلس��ه ،کنترل بیماری س��الک را منوط به
هم��کاری و تعامل تمامی س��ازمان ها دانس��ت و
خواس��تار جذب اعتبار عملیات مبارزه با س��الک
شد.دکتر س��ید محمد حسین مکی افزود :احداث
هر گونه کمپ گردش��گری در شهرس��تان باید با
هماهنگی شبکه بهداشت و درمان صورت پذیرد.
دکتر علی یوس��فیان رئیس مرکز بهداشت این
شهرس��تان ،نیز در ادام��ه ضمن ارائ��ه آمار بروز
س��الک سال  91و مقایسه آن با سال های گذشته،
ب��ه ارائه اهداف و اس��تراتژی های برنامه س��الک
و همچنی��ن انتظارات دانش��گاه علوم پزش��کی از
دستگاه های اجرایی پرداخت.

حيات

اورژانس اعصاب و روان بیمارستان کارگرنژاد کاشان افتتاح شد
بخش اورژانس روانپزش��کی مردان بیمارس��تان
اعصاب و روان کارگرنژاد روز س��ه ش��نبه مورخ
 92/2/3افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش وب دا ،سرپرست بیمارستان اعصاب
و روان کارگرن��ژاد کاش��ان در آیین ای��ن افتتاح
گفت :ب��رای تجهیز بخش اورژانس روانپزش��کی
مردان بیمارستان اعصاب و روان کارگر نژاد با 12
تخت فعال ،بیش از  2میلیارد ریال توسط دانشگاه
علوم پزشکی کاشان هزینه شده است.
دکتر فاطمه سادات قریش��ی ،راه اندازی این بخش
را برای بهب��ود کیفیت خدمات درمانی ارائه ش��ده به
بیماران حایز اهمیت دانس��ت و اف��زود :بیماران روانی
نیز مانند دیگر بیماران جامعه حق بهره مندی از بهترین
نوع خدمات درمانی با باالترین کیفیت را دارند.
وی ،فضای مناس��ب فیزیکی هم��راه با یک گروه
درمانی و ارائه بهترین خدم��ات با کمترین هزینه را
از مزیت های بخش اورژانس بیمارستان کارگرنژاد
کاش��ان عنوان کرد و تصریح ک��رد :بیمارانی که از
اخت�لاالت روانی حاد رنج میبرند و نیازمند خدمات
بهتر و بیشتری هستند ،تا مرحله کسب توانایی کنترل
اخت�لاالت از جمل��ه پرخاش��گری ،در ای��ن بخش
نگهداری می شوند.
وی ،با اش��اره به وجود شش بخش فوق تخصصی
در این بیمارس��تان افزود :هم اکنون این بیمارس��تان
 101تختخوابی ،دارای س��ه بخش فعال روانپزشکی
زنان و مردان و اورژانس روانپزش��کی مردان اس��ت
که پیش بینی می ش��ود تا چند ماه آینده بخش��های
اورژان��س زن��ان و روانپزش��کی اطفال نی��ز در آن
راه اندازی شود.
معاون توس��عه مدیری��ت و منابع دانش��گاه علوم
پزش��کی کاش��ان نیز در این آیین ضمن تقدیر از
تالش ه��ای حاج جواد کارگرن��ژاد خیر بزرگوار
این پروژه اظهار امیدواری کرد :این مرکز درمانی
بهترین خدمات درمانی را به مردم ارائه دهد.

دکتر مهرداد فرزندی پور با اشاره به محدودیتهای
اقتصادی دانش��گاه در س��ال گذش��ته گفت :شش
پروژه بزرگ از جمله بیمارس��تان اعصاب و روان
کارگرنژاد در این سال به بهره برداری رسید.
متخص��ص روانپزش��کی و عض��و هی��ات علمی
دانش��گاه عل��وم پزش��کی کاش��ان نیز مش��کالت
روانپزش��کی در جامع��ه را حاصل ب��ی توجهی به
مس��ائل اعص��اب و روان در جامعه اع�لام کرد و
افزود :با وجود پیش��رفت های��ی که در بخش های
روانپزش��کی انجام ش��ده اس��ت اما هنوز مس��ائل
روانپزش��کی نتوانسته جایگاه مش��خص و روشنی
در جامعه داش��ته باشد و نس��بت به این مسئله مهم
بی توجهی شده است.
گودرز عکاش��ه ،یکی از مش��کالت بخش های
اعص��اب و روان را درآم��دزا نب��ودن ای��ن بخش
دانست.
وی ،با اش��اره به اینکه این بخش نیز مانند س��ایر
بخش های دیگر با مشکالت و نگرانی هایی روبرو

است ،تصریح کرد :س��وق دادن تمامی مشکالت
روانی س��ایر بخ��ش ها به س��مت روانپزش��کی با
بضاعت��ی اندک��ی ک��ه ای��ن بخ��ش دارد یکی از
مشکالت پیش رو است.
متخصص روانپزش��کی دانش��گاه ،از اصحاب
رس��انه خواس��ت تا جامع��ه را ب��رای کمک به
بخشهای روانپزشکی حس��اس نموده و مسئولین
نیز نس��بت به این بخش توجه و اهتمام بیش��تری
داشته باشند.
گفتن��ی اس��ت بیمارس��تان اعص��اب و روان
کارگرن��ژاد کاش��ان ،در قال��ب  6بخ��ش ف��وق
تخصصی شامل روان پزشکی زنان ،روان پزشکی
مردان ،اورژانس روان پزش��کی زن��ان ،اورژانس
روان پزشکی مردان ،روان پزشکی اطفال دختران
و روان پزش��کی اطفال پس��ران و ب��ا هزینه ای بالغ
ب��ر  70میلیارد ریال و زیربن��ای  6600متر از محل
اعتبارات دانش��گاه با مش��ارکت خیر سالمت حاج
جواد کارگرنژاد بنا شده است.

جشن خوابگاهها در دانشگاه برگزار شد

همایش آموزشی پیشگیری از
بیماری آسم
همایش آموزش��ی پیش��گیری از بیماری آسم ویژه
دانش آم��وزان با حضور اولیاء و مربیان در مدرس��ه
ابتدایی دخترانه مدرس برگزار شد.
کارش��ناس مس��ئول بیماریهای شهرس��تان در این
همای��ش در خصوص عوامل ایجاد کننده و تش��دید
کننده این بیماری مطالبی را ارائه کرد.
دکت��ر مس��عود غف��اری ،به نق��ش وراثت ،س��ابقه
حساس��یت در اف��راد ،عوامل محی��ط کار و زندگی،
دخانی��ات ،ک��م تحرک��ی ،رژی��م غذایی نامناس��ب
و داروه��ا در ب��روز و ش��یوع ای��ن بیماری اش��اره و
تاکید کرد :ب��ا توجه به اینکه این بیم��اری می تواند
تاثیربس��زایی در عملکرد افراد داش��ته باش��د ،کنترل
منظم و آش��نایی کلیه آح��اد جامعه به وی��ژه مربیان
مدارس و والدین از اهمیت خاصی برخوردار است.

همایش روبان قرمز در آران و بیدگل
همای��ش روبان قرمز ویژه اس��اتید ،دانش��جویان و
کارکنان دانش��گاه جامع علمی کاربردی شهرس��تان
آران و بیدگل به همت پایگاه مش��اوره ایدز ش��بکه
بهداش��ت و درم��ان آران و بیدگل و س��تاد مبارزه با
مواد مخدر شهرس��تان ،جمعیت ه�لال احمر آران و
بیدگل و دانشگاه علمی کاربردی شهرستان در سالن
اجتماع��ات این دانش��گاه برگزار شد.مس��عود بلندی
کارشناس مشاوره بیماری های رفتاری شبکه بهداشت
و درمان آران و بیدگل در ابتدای این مراس��م ،هدف
از برگزاری آن را باال بردن سطح آگاهی دانشجویان
در زمینه پیش��گیری و انتق��ال بیماری ایدز و همچنین
آش��نایی با مواد مخدر و روانگردان عنوان کرد.دکتر
عل��ی اکبر تقی زاده نیز در ادامه ضمن بیان س��خنانی
در ای��ن زمینه ،راه های انتق��ال ویروس اچ آی وی و
پیش��گیری از این بیماری را برای ش��رکت کنندگان
تش��ریح کرد.س��روان عابدی از س��تاد مبارزه با مواد
مخدر شهرستان آران و بیدگل در ادامه نیز  ،در زمینه
مواد مخدر و معرفی مواد مخدر صنعتی و قرص های
روانگردان توضیحاتی را به دانشجویان ارائه کرد.

به مناس��بت س��الروز میالد فرخن��ده حضرت
فاطمه زهرا (س) و نکوداش��ت هفته خوابگاهها
مراسم جش��نی روز یکش��نبه مورخ  92/2/8در
آمفی تئاتر مرکزی دانش��گاه ب��ه همت معاونت
دانش��جویی فرهنگی برگزار شد.به گزارش وب
دا ،معاون دانش��جویی ،فرهنگی دانشگاه در این
آیین گفت :در حال حاضر بیش از  1300نفر از

دانشجویان دانشگاه در خوابگاه ها ساکن هستند.
دکتر طاهره مازوچی در بخش��ی از س��خنان
خود از زحمات کارکنان معاونت دانش��جویی
فرهنگ��ی به خص��وص پرس��نل زحمت کش
خواب��گاه ه��ا نی��ز تقدی��ر نمود.ای��ن گزارش
حاکیس��ت ،اجرای قس��مت های طنز نمایشی،
مسابقه و ذکر مداحی در مناقب حضرت فاطمه

زهرا (س) از دیگر قس��مت های جشن بود که
مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.
گفتنی است در پایان از کارمندان و دانشجویان
نمون��ه خوابگاه��ی و همچنین دانش��جویان فعال
فرهنگی و ورزش��ی مقیم خوابگاه ها با اهداء لوح
به رسم یادبود توس��ط معاون دانشجویی فرهنگی
دانشگاه تقدیر شد.

آیین گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در دانشگاه برگزار شد
آیین گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی ویژه
دانشجویان با حضور رئیس دانشگاه دوشنبه شب
مورخ  92/2/9در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در آیین ،این
روز به تمامی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی
و فعاالن این عرصه تبریک گفت.
دکتر محمد حس��ین اعرابی اظهار داش��ت :روز
علوم آزمایش��گاهی مصادف با  30فروردین و با
هدف گرامیداش��ت «حکیم اسماعیل جرجانی» و
فعاالن حوزه علوم آزمایشگاهی تعیین شده است.
وی اف��زود :آزمایش��گاه و کارشناس��ان عل��وم
آزمایش��گاهی دیده بان عرصه س�لامت هس��تند
و تش��خیص خ��وب در جامع��ه پزش��کی نیاز به
حساسیت در این عرصه دارد.
گفتنی است این آیین همزمان با سالروز والدت
حکیم ‹اسماعیل جرجانی› دانشمند برجسته ایرانی
در رشته علوم آزمایش��گاهی با حضور جمعی از
مسئولین دانشگاه برگزار شد.

شماره .132اردیبهشت 1392
معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)
نسخه های استاندارد پاشا خون و سرطان

دکت��ر حج��ت ا...
اکبرزاده پاشا
ناشر :پاش��ا .گلبان
نشر 1389،
در این کت��اب در
هر بیماری نس��خه یا
نس��خه های مناس��ب
برگزی��ده ش��ده و
در م��ورد داروه��ای مورد اس��تفاده ب��ه ویژه در
س��رطانهای مختل��ف اطالع��ات جام��ع بالینی و
کاربردی آورده ش��ده اس��ت .در این کتاب عالوه
بر نس��خه ه��ای متع��دد ،اپیدمیولوژی ،تش��خیص
افتراقی و روش های متعدد درمان مورد بحث قرار
گرفته شده اس��ت .اطالعات بالینی داروها به ویژه
داروهای شیمی درمانی و دستورات آماده کردن و
تجویز آنها به زبانی ساده در این کتاب آمده است.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
« مروری بر اندیشههای سیاسی -اجتماعی امام
خمینی(ره) »
به کوشش علی داستانی بیرکی

این کتاب توس��ط
موسس��ه چاپ و نشر
عروج منتش��ر ش��ده
اس��ت و دارای 12
مقال��ه در خص��وص
اندیش��ههای ام��ام
خمینی(ره) است .از
آن جمله :
«ام��ام خمینی و بیاعتباری فلس��فه؛ بررس��ی یک
ادعا» ،اثری از سید حس��ن اسالمی« ،جایگاه قانون و
قانون مداری در نگاه و س��یره ام��ام خمینی(ره)» ،به
قلم محمدعلی خسروی« ،راهبرد سیاسی امام خمینی
در جذب جوانان و روش��نفکران» ،مقالهای از عباس
عبدی« ،امام خمینی؛ اخالق و سیاس��ت» ،از دیدگاه
محمدرض��ا حش��متی« ،توحی��د و ش��رک معرفتی،
با اش��اره به توحید معرفت��ی منظومه اندیش��های امام
خمینی(ره)» ،مقالهای از س��ید عل��ی قادری« ،اصول
پای��ه حقوق بش��ر در اندیش��ههای ام��ام خمینی» ،به
قل��م محمدجعفر حبیب زاده« ،نهادگرایی سیاس��ی و
ساختار ش��هروندی در آرمان خواهی دین» ،مقالهای
از مه��دی براتعلی پور« ،امام خمینی(ره) و دانش��گاه
انس��ان س��از» ،اثری از حس��نعلی احمدی فشارکی،
«عوام��ل مح��رک جامع��ه و تاریخ در نگ��رش امام
خمین��ی(ره)» ،به قلم صادق عب��ادی« ،امنیت ملی از
منظر ام��ام خمینی(ره)» ،از دیدگاه بهروز رش��یدی
و «انقالب اس�لامی و پس��ت مدرنیت» به قلم ذکریا
قادری ،عنوان دیگر مقاالت این کتاب است.
حق��وق ش��هروندی و مبان��ی آن از دی��دگاه امام
خمینی(ره) ،عنوان یکی از مقاالت این کتاب اس��ت
که توس��ط نجفقلی حبیبی اس��تاد پژوهش��کده امام
خمینی و انقالب اس�لامی به نگارش درآمده است؛
وی در بخشی از این مقاله با اشاره به فرمان  8مادهای
امام مینویس��د« :تاکید ایشان بر این بود که امور باید
به صورت شرعی و الهی جریان یابد نه با درخواست
ای��ن و آن و یا تمایالت دس��ت اندرکاران و مجریان
عنایت خاص داش��تند بر این ک��ه حقوق مردم ضایع
نش��ود .در س��خنان امام در آن فرم��ان ،یک مالزمه
محک��م بین جری��ان امور ب��ر مبنای مق��ررات الهی،
ش��رعی و حفظ حقوق مردم مالحظه میشود و یعنی
به نطر امام اگر جریان امور بر موازین ش��رع و احکام
باشد حتما حقوق مردم حفظ میشود و در واقع حفظ
حقوق مردم اصلی است که جریان قوانین و احکام بر
مبنای شرع باید آن را تضمین کند و علی القاعده اگر
مقررات و قوانین به گونهای باشد و یا به گونهای اجرا
شود که حقوق مردم حفظ شود ،طبق آن مالزمه ،آن
قوانین و یا نحوه اجرایی آنها اسالمی نیست».

معرفي سايت

www.openlibrary.org

 openlibraryکتابخانه ای دیجیتالی اس��ت
با بیش از یک میلیون کتاب الکترونیکی رایگان
.این طرح با مشارکت آرشیو اینترنت و کتابخانه
ایال��ت کالیفرنی��ا ایجاد گردیده اس��ت .امکان
جستجو و مرور موضوعی و بارگذاری کتابهای
الکترونیک��ی از ط��رف کارب��ران و مراجعان از
قابلیت های این کتابخانه دیجیتالی است .
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

انتصابات اردیبهشت 1392
• آقای دکتر محمد حس��ین اعرابی به عنوان
مس��ئول کارگروه تخصصی بهداش��ت و درمان
ش��ورای هماهنگ��ی مدیریت بحران شهرس��تان
کاشان از تاریخ 92/2/25
• خان��م فرزانه صابری به عنوان عضو هس��ته
آموزشی آمادگی برای زایمان دانشگاه از تاریخ
 91/2/31به مدت یک سال دیگر
• آقای دکتر محمود سالمی به عنوان نماینده
وزارت متب��وع درهیئ��ت نظارت بر تش��کلهای
دانشگاه از تاریخ 92/2/21
• آق��ای مقداد راحت��ی به عنوان کارش��ناس
شورای سیاستگذاری دانشگاه از تاریخ 92/2/20
• آقای مهدی یسلیانی به عنوان عضو شورای
انضباط��ی بدوی دانش��گاه از تاریخ  92/2/17به
مدت دو سال
• آقای دکتر س��ید علی مس��عود ب��ه عنوان مدیر
گروه نورولوژی از تاریخ  92/2/14به مدت دو سال
• آق��ای دکترحمیدرضا س��یدی به عنوان مدیر
گروه هوشبری از تاریخ  92/2/14به مدت دو سال
• آق��ای دکتر محس��ن ارباب��ی به عن��اون عضو
پژوهشی دانشگاه از تاریخ  92/2/5به مدت دو سال

جلسه شورای مرکزی امر به معروف و
نهی از منکر دانشگاه برگزار شد

جلسه ش��ورای مرکزی امر به معروف و نهی از
منکر دانش��گاه با حضور رئیس دانش��گاه و سایر
اعضاء روز یکشنبه مورخ  92/2/8در سالن شهداء
ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس دانشگاه،
در این جلس��ه با اش��اره به نامگذاری سال جاری
توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان
«حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» در خصوص
شناسایی راهکارها در این راستا تاکید کرد.
حس��ینعلی صادقی ،دبیر شورای امر به معروف
و نهی از منکر دانش��گاه نیز در ابتدای این نشست
برنام��ه های س��ال ج��اری این ش��وراء را جهت
بررسی و تصویب توسط اعضاء ارائه کرد.

سنجش فشارخون حدود  20هزار نفر
کاشانی انجام شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از انجام س��نجش فشار خون حدود  20هزار نفر
شهروند کاشانی خبر داد.
دکتر سید علیرضا مروجی در گفتگو با وب دا،
اظهار داشت :عالوه بر سنجش فشار خون ،اندازه -
گیری وزن و قد و تش��کیل پرونده الکترونیک
سالمت برای این شهروندان انجام شد.
وی اف��زود :در ای��ن س��نجش 3700،بیمار با
فشارخون باالتر از  140/90تشخیص داده شدند
که  700نفر آنان برای اولین بار شناس��ایی شدند
و جهت ارائه خدمات تخصصی تر به پزش��کان
مراکز بهداش��تی درمانی و پایگاه های بهداشتی
ارجاع شده اند.
به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
کاشان ،این اقدام در راستای برنامه ملی سنجش
فش��ار خون ،تناس��ب بدن��ی و تش��کیل پرونده
الکترونی��ک س�لامت ایرانی��ان باالی  30س��ال
صورت پذیرفت.
دکتر مروجی ،با اش��اره ب��ه همکاری  300نفر
از پرس��تاران ،پرس��نل مراکز بهداش��تی درمانی
و بس��یج جامعه پزش��کی دانش��گاه در قالب 55
تیم فع��ال گفت 19 :مکان مس��تقر در ادارات و
سازمان ها و  36مرکز و پایگاه بهداشتی تا پایان
مردادماه آماده ارائه خدمت به شهروندان در این
زمینه هستند.
گفتنی اس��ت این طرح با همکاری و مشارکت
داوطلبانه دانشکده پرستاری دانشگاه ،بسیج جامعه
پزشکی و سازمان نظام پرستاری انجام می شود.
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برگزاری نقاشی خیابانی به مناسبت هفته خوابگاه ها
به مناسبت هفته خوابگاه ها ،معاونت دانشجویی
فرهنگ��ی دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاش��ان ب��ا هم��کاری کانون
دانش��جویی فان��وس اقدام ب��ه برگزاری مس��ابقه
نقاش��ی خیابانی در مس��یر خوابگاه های اندیشه تا
امام علی (ع) نمود.
ب��ه گزارش وب دا ،این مس��ابقه از روز یکش��نبه
مورخ  8اردیبهش��ت به مدت سه روز با موضوعات
نقاش��ی س��بک زندگی دانش��جویی و تفریح سالم
برگزار شد.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،ح��دود یکص��د نفر از
دانش��جویان دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات
بهداشتی درمانی کاشان در این مسابقه شرکت داشته
اند.این گزارش حاکیس��ت ،نقاش��ی مرضیه سادات
نکویی دانش��جوی رشته بهداش��ت عمومی از سوی
داوران به عنوان نقاشی برتر مسابقه انتخاب شد.

در مراسمی از نفرات برتر جشنواره فرهنگی هنری رویش تقدیر به عمل آمد
همزمان با فرارس��یدن سالروز شهادت استاد شهید
مرتض��ی مطه��ری و گرامیداش��ت روز معل��م ،در
مراس��می از نف��رات برتر جش��نواره فرهنگی هنری
رویش تقدیر به عمل آمد.
به گزارش وب دا ،مس��ئول نه��اد نمایندگی مقام
معظ��م رهبری ،ضمن تبریک ای��ن روز به معلمین و
اس��اتید ،برگزاری این نوع مس��ابقات و جشنواره ها
را در س��طح دانشگاه امری ضروری دانست و اظهار
داش��ت :اختتامیه اولی��ن جش��نواره فرهنگی هنری
رویش می تواند آغ��ازی برای دومین مرحله از این
جشنواره و با موضوعات متفاوت باشد.
حجت االس�لام و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل
اف��زود :در ای��ن جش��نواره فرهنگی هن��ری بیش از

 170نفر در  11رش��ته نقاشی ،کاریکاتور ،عکاسی،
ش��عر ،داس��تان کوتاه ،خاطره نویس��ی ،مت��ن ادبی،
خوشنویسی ،وبالگ ،پوستر ،نماهنگ و نگارگری
شرکت کرده اند.
وی تصریح کرد :بیش��ترین شرکت کنندگان در
بخش ک��ودک و نوج��وان و از خانواده اس��اتید و
کارکنان دانشگاه بوده اند.
این گزارش حاکیس��ت ،در پایان این مراسم نیز از
نف��رات برتر با لوح تقدیر و اه��دای کارت هدیه به
رسم یادبود تقدیر شد.
گفتن��ی اس��ت این مراس��م روز پنج ش��نبه مورخ
 92/2/12در محل آمفی تئاتر دانش��کده پرس��تاری
مامایی دانشگاه برگزار شد.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در راس��تای
شعار هفته س�لامت با عنوان «فش��ار خون را جدی
بگیری��م» در روز جمعه مورخ  92/2/13در س��فید
شهر به همت شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل
برگزار شد.
به گزارش وب دا  ،این مراس��م به مناس��بت هفته
س�لامت و شعار امسال س��ازمان بهداشت جهانی با
عنوان «فشار خون را جدی بگیریم» با حضور اقشار
مختلف مردم س��فید ش��هر با همکاری ش��هرداری،
مرکز بهداش��تی درمانی جواداالئم��ه ،هالل احمر،
اداره ورزش و جوان��ان و کان��ون ه��ای مردم��ی
شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.
این گزارش حاکیس��ت در حاش��یه این مراسم با
برپایی ایستگاه سالمت از شرکت کنندگان در این
همایش بزرگ پیاده روی سنجش فشار خون انجام
شد.گفتنی اس��ت این همایش که با استقبال پر شور
مردم روبرو شد در مسیر ش��اهزاده بی بی سکینه به
سمت شاهزاده ابراهیم سفید شهر برگزار گردید.

جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد
جلس��ه ستاد ش��اهد و ایثارگر دانش��گاه با حضور
رئی��س دانش��گاه ،مدی��ر کل بنی��اد ش��هید و امور
ایثارگران اس��تان ،سرپرست بنیاد ش��هید شهرستان
کاشان و جمعی از مس��ئولین دانشگاه روز سه شنبه
م��ورخ  92/2/10در س��الن ش��هداء س��تاد مرکزی
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان در این جلسه
ضمن خیرمقدم به حاضرین ،در مورد آیین نامه نقل
و انتقاالت دانشجویان سخنانی را ایراد کرد.
دکترمحمد حس��ین اعرابی ،با تاکید بر تش��ویق و
صرف وقت بیشتر جهت دانشجویان دارای پیشرفت
تحصیلی گفت :در راستای ارتقای پیشرفت تحصیلی
دانشجویان بایستی از طرح همیار استفاده کرد.
وی ،خواس��تار گس��ترش و تقوی��ت ارتب��اط و
هم��کاری بنیاد ش��هید و ایثارگ��ر در زمینه پیگیری
امور دانشجویان ش��اهد و ایثارگر شاغل به تحصیل
در این دانشگاه شد.
دکتر اعرابی ،همچنین بر تعامل موثر اساتید مشاور
با دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تاکید کرد.
رجای��ی ،مدیرکل بنیاد ش��هید اس��تان اصفهان،
ضمن بی��ان گزارش��ی در خصوص دانش��جویان
شاهد و ایثارگر اس��تان ،اظهار داشت 13 :هزار و
 500نفر دانش��جوی شاهد و ایثارگر در این استان

نشس��ت هماهنگی و جمع بندی طرح سنجش
س�لامت ایرانیان باالی  30سال با حضور رئیس
دانش��گاه و س��ایر اعضاء در سالن ش��هداء ستاد
مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی رئی��س
دانش��گاه ،در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از
کلیه مس��ئولین و مجریان طرح سنجش سالمت
ایرانی��ان ،بر اجرای فعال این برنامه تا پایان مرداد
ماه تاکید کرد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه نیز در این جلس��ه
ضمن ارائه گزارش��ی از اهم اقدامات انجام شده
از آغاز ط��رح تاکنون ،راهکارهایی جهت ادامه
آن عنوان کرد.

برگزاری نشست هماهنگی اجرای طرح
غربالگری فشار خون در دانشگاه

برگزاری پیاده روی خانوادگی در سفید شهر

مشغول به تحصیل می باشند.
رئی��س دانش��گاه با اش��اره ب��ه اینک��ه ایثارگران
اس��تان 10 ،درص��د از ایثارگ��ران کل کش��ور را
ش��امل م��ی ش��وند ،اف��زود 53 :نف��ر از ایثارگران
ای��ن اس��تان در س��طح عالی مش��غول ب��ه تحصیل
می باشند.
دکت��ر طاه��ره مازوچی ،مع��اون دانش��جویی
فرهنگی دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیز در

نشست هماهنگی طرح سنجش سالمت
ایرانیان برگزار شد

ای��ن نشس��ت گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده
در خصوص عملکرد س��تاد ش��اهد و ایثارگر در
س��ال تحصیلی  91و میزان پیشرفت تحصیلی این
دانشجویان را ارائه کرد.
ش��ایان ذکر است اساتید مشاور دانشجویان شاهد
و ایثارگ��ر دانش��گاه نیز ب��ه ارائه گزارش��ی در این
راس��تا پرداخته و در زمینه مش��کالت آموزشی این
دانشجویان و رفع آن پیشنهاداتی را بیان نمودند.

نشست هماهنگی اجرای طرح غربالگری فشار
خ��ون و تعیین قد و وزن ایرانیان باالی  30س��ال
با حض��ور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز
یکش��نبه مورخ  92/2/8در س��الن ش��هداء ستاد
مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی ،رئیس
دانشگاه در این نشست با تاکید بر اجرای هرچه
بهتر این طرح ،خواس��تار هماهنگی هرچه بیشتر
اعضاء جهت اجراء و ارائه خدمات با کیفیت باال
به مردم شد.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،تصمیم گی��ری در
خصوص توزیع کادر پرستاری ،فعالیت  26مرکز
و پایگاه بهداش��تی درمانی در قالب تیم های دو
نفره پرستاری در شیفت صبح ،مشارکت تمامی
معاونت های دانش��گاه در خصوص وارد نمودن
اطالعات فرم های پرسشگری ،فعالیت  20مرکز
سیار در دو شیفت صبح و عصر ،همکاری بسیج
جامعه پزش��کی در این راس��تا ،برگزاری جلسه
آموزش��ی جهت دانشجویان پرس��تاری و  ...از
جمله موضوعات این جلسه بود.
الزم به ذکر اس��ت این نشس��ت با جمع بندی
دکتر اعرابی پایان پذیرفت.
گفتنی اس��ت طرح ملی غربالگری فشار خون
و تعیین تناس��ب وزن ایرانیان باالی  30س��ال از
تاریخ  92/2/14در سراس��ر کش��ور آغاز ش��ده
است.

ایده پردازی

پایه شکوفایی خالقیت است
مسئول دفتر کار آفرینی دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان گفت :ای��ده پ��ردازی پایه ش��کوفایی
خالقیت است.
به گزارش وب دا ،دکتر مجید حس��ن زاده در
کارگاه آموزش��ی خالقیت در بین دانش��جویان
دانش��گاه افزود :دنیای امروز به ق��دری پیچیده،
پویا و نامطمئن اس��ت که برای رشد ،پیشرفت و
حتّی بقا هر لحظه بایستی راه حل جدید ارائه داد.
وی تصریح کرد :امروزه س��ازمان های پیشرو
و موفق بایس��تی پازلی را کامل کنند که قطعات
آن به روش منظم و سیس��تماتیک کنار هم قرار
نمیگیرند.
مس��ئول دفتر کار آفرینی دانشگاه تاکید کرد:
کارک��ردن در چنی��ن فضای��ی درگرو داش��تن
انس��انهایی خالق ،توانمند و کار آفرین است تا
بتوان با ارائه حرفی نو ،سازمانی پویا ایجاد کرد.
دکتر حس��ن زاده ،خالقیت را توانایی کش��تن
ویروس های ذهنی ،برگشتن به دوران کودکی،
دیدن به نوع��ی دیگر و رهای��ی از عادت های
ذهنی عنوان کرد.

5

حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

کارمند دانشگاه در مسابقه کشوری
نماز مقام برتر را کسب کرد
حس��ن صف��ری ،کارمند معاونت دانش��جویی
فرهنگی دانشگاه در در دومین مسابقه سراسری
وبالگ نویسی با موضوع «نماز و آثار آن» مقام
برتر را کسب کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،وی توانس��ت ب��ا طراحی
قس��مت های پرس��ش و پاس��خ ،گالری تصاویر،
کتابخان��ه نم��از ،وب انگلیس��ی ،فیل��م و دانلود،
نظرس��نجی ،س��امانه پیامکی ،حدیث روز و  ...در
این وبالگ و اس��تفاده از  421مطب در خصوص
نماز در  45موضوع مختلف از بین تعداد  2673نفر
شرکت کننده در این مسابقه حائز رتبه برتر گردد.
گفتنی اس��ت مس��ابقه وبالگ نویسی نماز در
اس��فند ماه  91از س��وی س��تاد اقامه نماز کشور
در راس��تای تحقق پژوهش ها ،آیات و احادیث
پیرامون اقامه نم��از ،عملی نمودن پیام های مقام
معظم رهب��ری به اج�لاس های نم��از ،ترویج،
توسعه و تعمیق هرچه بیش��تر فرهنگ اقامه نماز
و همچنین استفاده هر چه بهتر از تکنولوژی های
جدید جهانی و فضای س��ایبری به منظور ترویج
احکام و شعائر دینی برگزار شد.

اولین جلسه گروه زنان و زایمان
برگزار شد

اولی��ن جلس��ه گروه زن��ان و زایمان در س��ال
جاری با حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء
روز پنج ش��نبه مورخ  92/2/19در سالن شهداء
س��تاد مرکزی برگزار ش��د.به گ��زارش وب دا،
ادام��ه فعالی��ت متخصصی��ن زن��ان و زایمان در
بیمارس��تان های شهید بهش��تی و شبیه خوانی در
قالب یک گروه به ش��کل آموزش��ی و درمانی،
افزای��ش تجهی��زات ،امکانات رفاه��ی و نیروی
انس��انی ،به کارگیری متخصص و دس��تیار رشته
ه��ای مقیم و افتت��اح کلینیک ویژه در راس��تای
آموزش دانش��جویان گ��روه زن��ان و زایمان از
موضوعات اصلی این جلسه بود.
دکتر اعرابی ،رئیس دانش��گاه در این جلس��ه
ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده ،بر تعامل و
همکاری کلیه اعضاء تاکید کرد.
دکتر فخاریان ،سرپرس��ت دانشکده پزشکی،
نیز در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی در
خصوص وضعیت گروه زنان و زایمان ،به تبیین
برنامه های آتی این گروه پرداخت.
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مراسم بزرگداشت روز استاد در دانشگاه برگزار شد
مراس��م بزرگداش��ت روز اس��تاد با حضور رئیس
دانش��گاه و جمعی از معاونین و اعضای هیأت علمی
به همت معاونت آموزش��ی دانش��گاه در سالن دکتر
قریب برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،رئیس دانش��گاه  ،در این
آیی��ن ضمن گرامیداش��ت ی��اد و خاطره اس��تاد
فرزانه ش��هید مرتضی مطهری ب��ه تبیین جایگاه
ش��غل معلم��ی در جامعه و نقش تعلی��م و تربیت
اساتید در دانشگاه ها پرداخت.
دکت��ر اعراب��ی اظهار داش��ت :بایس��تی ب��ا انجام
پژوهش��های کاربردی و اصالح شیوه های آموزشی
و مدیریتی ،حس مس��ئولیت خود را نسبت به جامعه
شدیدتر کرده تا بتوان در برابر مشکالت و معضالتی
که سالمت بشریت را تهدید می کند ،ایستاد.
وی ،ب��ا تقدیر و تجلیل از زحم��ات و تالش های
اعضای هیات علمی دانشگاه ،اظهار امیدواری کرد:
ب��ا تالش و همت هم��ه معلمان صبور این س��رزمین
ش��اهد ش��کوفایی هرچه بیش��تر نوجوانان و جوانان
عزیز این خطه از میهن اسالمی باشیم.
دکتر محمود س�لامی معاون آموزشی دانشگاه نیز
در این مراسم گزارشی از فعالیتهای این معاونت در

جلسه کمیسیون ماده  20تشکیل شد
جلس��ه کمیس��یون ماده  20با حض��ور رئیس
دانش��گاه و س��ایر اعض��اء روز دوش��نبه مورخ
 92/2/2در دفتر ریاست تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،اعضاء در این جلس��ه با
راه اندازی درمانگاه درد و توانبخش��ی جس��می
و حرکت��ی ،فعالیت دو آمبوالن��س خصوصی،
مراک��ز تزریق��ات پانس��مان در حومه کاش��ان،
مرکز بینایی س��نجی و مراکز سوء مصرف مواد
در کاش��ان و حومه آن و راه ان��دازی درمانگاه
دندان پزشکی ش��بانه روزی در محدوده میدان
امام حسین موافقت کردند.
گفتن��ی اس��ت این درمان��گاه به منظ��ور ارائه
خدمات تش��خیصی و درمانی سرپایی به بیماران
ب��ا داش��تن عارضه درد تاس��یس می گ��ردد که
توس��ط متخصصین روان پزش��کی ،بیهوش��ی،
روماتول��وژی ،جراحی اعصاب ،طب فیزیکی و
توانبخش��ی ،ارتوپدی و پزشک عمومی تشکیل
می ش��ود و بیمار دارای درد مزمن را به صورت
انفرادی یا مشترک ویزیت نموده و جهت درمان
وی برنامه خاصی را پیشنهاد می کنند.

برگزار ی جلسه هیات اجرایی جذب
اعضای هیات علمی دانشگاه

جلس��ه هیات اجرای��ی جذب اعض��ای هیات
علمی با حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء
روز دوشنبه مورخ  92/2/2برگزار شد.
به گزارش وب دا ،بحث و بررسی در خصوص
اعطای سهمیه بورس به دانشجویان مقطع دکترا،
گزینش اس��اتید مدع��و حق تدریس ،بررس��ی
نهمی��ن فراخوان جذب اعض��ای هیات علمی و
تصمیم گیری در خصوص انجام تعهدات قانونی
متقاضیان هی��ات علمی از موضوعات اصلی این
جلسه بود.گفتنی است تصمیم گیری در رابطه با
فعالیت و جذب اعضای هیات علمی دانش��گاه و
اساتید مدعو محور اصلی این کمیته است.

نشس��ت رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی
گروه علوم تش��ریح روز پنجشنبه مورخ 92/2/5
در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا ،در این جلس��ه گزارش��ی
از عملک��رد و فعالیت های گروه علوم تش��ریح
دانشگاه ارائه شد.گفتنی است اعضای این گروه
نیز در این نشس��ت به بیان درخواست ها ،نظرات
و مشکالت خود پرداختند.
س��ال  91ارائه کرد .این گزارش حاکیست ،تعدادی
از اعضای هیات علمی دانش��گاه در این آیین به بیان
نظرات و پیش��نهادات خود در راستای ارتقای علمی
دانشگاه و تبیین جایگاه استاد مطهری پرداختند.

گفتنی اس��ت در پایان این آیین به رس��م یادبود با
اه��داء لوح تقدی��ر و هدیه از اعض��ای هیات علمی
نمونه ،صاحبان فرآیند برتر ،بازنشس��ته ،ارتقاء یافته
و برگزیده در سال  91تقدیر شد.

مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت در دانشگاه برگزار شد
مراس��م بزرگداش��ت روز جهانی بهداشت و هفته
سالمت ویژه دانشجویان دانشکده بهداشت سه شنبه
شب مورخ  92/2/17در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه در این مراسم
با اش��اره به شعار امس��ال س��ازمان بهداشت جهانی
ب��ا عنوان «فش��ار خ��ون را ج��دی بگیری��م» گفت:
بیماریه��ای غیرواگی��ر به ویژه فش��ار خون عوارض
جدی و هزینه های س��نگینی را به جامعه تحمیل می
کنند ،بنابراین بایس��تی در راس��تای پیشگیری از آن
همه افراد مشارکت و همکاری داشته باشند.
دکتر محمد حس��ین اعرابی افزود :دانشجویان نیز
به نوبه خود می توانند با اطالع رس��انی به خانواده و
جامعه در این زمینه بسیار موثر عمل کنند.
معاون بهداشتی دانش��گاه نیز در این مراسم اظهار
داش��ت :بهداش��ت نقش بس��زایی در مدیریت بهینه
منابع در راستای تحقق حماسه اقتصادی دارد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی ،دانشجویان بهداشت را
سربازان آینده تیم سالمت خطاب کرد و ادامه داد :می
توان با صرف هزینه های اندک در حوزه پیش��گیری،
از هزینه های گزاف درمانی جلوگیری کرد.

وی ،همچنین در مورد مش��کالت سالمت جوانان
امروز ،س��ونامی بیم��اری های غیرواگی��ر ،افزایش
کیفیت مراقبت از بیم��اری های واگیر و موفقیتهای
بهداشتی دانشگاه سخنانی را عنوان کرد.

کس��انی اس��ت که به خدمت بیمن��ت و صادقانه به
مردم میاندیش��ند و آن را الزم��ه تحصیل رضایت
خدا میدانند.جامعه مامایی به عنوان یکی از اعضای
خانواده پزشکی کشور ،به واس��طه مهارت ،دانش،
ایثار ،اخالص و معنوی��ات خویش که همواره نوید
بخش حیات ،نش��اط و س�لامت برای خانواده های
ایرانی بوده و به ویژه با توفیقات چشمگیر و خدمات
ارزنده در جهت تامین س�لامت مادر و کودک مایه
مباهات نظام سالمت به شمار می آیند.

ارائه مراقبتهای مامایی با کیفیت باال و تالش در
بهبود مستمر آن ،عامل بالقوهای در کاهش مرگ و
میر و ابتالی مادران به انواع بیماریها خواهد بود.
اینجان��ب به نوبه خ��ود ضمن تبری��ک روز جهانی
ماما ،خدمات بیش��ائبه جامعه مامایی فداکار کش��ور
را میس��تایم و آرزوی موفقیت ،سالمتی و شادکامی
برای این قش��ر خ��دوم در جای جای میهن اس�لامی
در ظ��ل توجهات حضرت ولی عص��ر (عج) و تحت
زعامت ولی امر مسلمین آیتا ...امام خامنهای را دارم.

و بررسی اعضاء قرار گرفت.
براس��اس این گ��زارش ،هر ی��ک از اعضای تیم
ارزیاب جلس��ه به بیان نقاط نظر و مشکالت موجود
در ای��ن زمینه پرداخت��ه و راهکاره��ای موجود در
راستای حل مشکالت را ارائه کردند.
این گ��زارش حاکیس��ت ،دکتر اعراب��ی ،رئیس
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان بر برنامه ریزی،

توانمندس��ازی ،تهی��ه ج��دول زمانبن��دی ،تعامل و
هماهنگی و بس��یج تمام اعضاء در این راس��تا تاکید
کرد.ش��ایان ذکر اس��ت ،این جلس��ه با جمع بندی
رئیس دانشگاه پایان پذیرفت.
گفتنی اس��ت اعتبار بخش��ی مجتمع بیمارس��تانی
ش��هید بهشتی کاشان در تیرماه سال جاری با حضور
ارزیاب وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

نخستین گاهنامه آماری دانشگاه انتشار یافت
نخستین ش��ماره گاهنامه آماری دانش��گاه به صورت
الکترونیکی انتشار یافت.
مدیر مسئول گاهنامه آماری دانشگاه در گفتگو با وب
دا ،اظهار داش��ت :این گاهنامه در راستای اهداف برنامه
جامع عملیاتی آمار دانش��گاه و به منظور ترویج فرهنگ
آماری ،توس��عه نظام آماری و آشنایی مدیران و پرسنل
دانشگاه با آمار منتشر می شود.
مرتضی نادی با اش��اره به اینکه س��ال  2013از سوی
موسس��ه بین المللی آمار به عنوان س��ال بین المللی آمار

نشس��ت رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی
گروه معارف روز س��ه ش��نبه مورخ  92/2/3در
سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،ارائه گزارش��ی از عملکرد
گروه معارف دانشگاه موضوع اصلی این جلسه بود.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،در این نشس��ت از
زحمات چندین ساله حجت االسالم و المسلمین
س��ید مهدی س��اداتی نژاد به عنوان مدیر گروه
سابق گروه معارف دانشگاه تقدیر و تجلیل شد.
ش��ایان ذکر است ،حجت االسالم و المسلمین
حبیب ا ...یوس��فی به عنوان مدی��ر گروه گروه
معارف دانشگاه منصوب شده است.
گفتنی اس��ت در این جلسه لوح تقدیر و هدیه
ای به رس��م یادبود از س��وی رئیس دانش��گاه و
رئیس امور اس��اتید قم به حجت االسالم ساداتی
نژاد اهداء گردید.

دکتر مس��عود مطلبی سرپرست دانشکده بهداشت
نی��ز در این جلس��ه درخص��وص مس��ائل و کمبود
نیروهای بهداشتی در س��طح کشور و  ...سخنانی را
بیان کرد.

برگزاری جلسه اعتبار بخشی بیمارستان شهید بهشتی کاشان
جلس��ه اعتبار بخش��ی مجتمع بیمارس��تانی ش��هید
بهش��تی کاش��ان با حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر
اعض��اء با هدف رف��ع نواقص و مش��کالت موجود
روز چهارشنبه مورخ  92/2/11در سالن شهداء ستاد
مرکزی تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،در این جلسه اشکاالت موجود
در خصوص اعتباربخشی این بیمارستان مورد بحث

برگزاری نشست رئیس دانشگاه با
اعضای هیات علمی گروه معارف

بازدید رئیس سازمان بسیج جامعه
پزشکی استان اصفهان از بسیج دانشگاه

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت روز جهانی ماما
رئیس دانش��گاه با ص��دور پیامی فرارس��یدن پانزدهم
اردیبهشت «روز جهانی ماما» را تبریک گفت.به گزارش
وب دا ،متن پیام دکتر اعرابی به شرح ذیل است:
روز جهان��ی ماما فرصت مناس��بی ب��رای یادآوری
اهمیت و جایگاه مامایی در نظام سالمت ملی و تجلیل
و قدردان��ی از خدمات خالصانه و زحمات بی ش��ائبه
این قشر صبور و مخلص است.
ب��دون تردی��د توجه ب��ه سختکوش��ی ت��وام با
مسولیتشناس��ی این عزی��زان ،الگویی ب��رای همه

برگزاری نشست رئیس دانشگاه با
اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح

نامگذاری ش��ده ،گفت :مقرر ش��ده موسس��ه مذکور با
همکاری س��ازمان های جهانی در تروی��ج اهمیت علم
آم��ار در مجام��ع علمی ت�لاش کند ،لذا مرک��ز آمار و
فناوری اطالعات دانشگاه نیز سعی نموده تا با انتشار این
گاهنامه زمینه مش��ارکت کلیه افراد در توس��عه و ارتقاء
فرهنگ و سواد آماری را فراهم سازد.
به گفته وی ،نهادینه ش��دن فرهنگ آماری و باال رفتن
س��طح س��واد آماری در مجموعه یک س��ازمان کمک
م��ی کند تا بتوانی��م داده ها را به اطالعات��ی قابل اعتماد

و درس��ت تبدیل نموده و برنامه ری��زی صحیحی برای
سازمان ایجاد می کند.
وی اف��زود :ای��ن گاهنام��ه دارای مج��وز از کمیت��ه
دانشگاهی ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به صاحب امتیازی مرکز آمار و فن آوری اطالعات این
دانشگاه است که با مشارکت رابطین آماری واحد های
تابعه دانشگاه تهیه می شود.نادی تصریح کرد :این نشریه
در راستای دس��تیابی به اهداف خود نیازمند همکاری و
مشارکت تمامی دانشگاهیان می باشد.

رئیس س��ازمان بس��یج جامعه پزش��کی استان
اصفهان از بسیج دانشگاه بازدید کرد.
به گزارش وب دا ،در این بازدید محمد افشار
مس��ئول بس��یج جامعه پزش��کی کانون کاشان،
گزارشی از عملکرد این کانون را ارئه کرد.
دکت��ر کاظمی رئیس س��ازمان بس��یج جامعه
پزش��کی اس��تان اصفه��ان ،ضم��ن تقدی��ر از
فعالیتهای بس��یج جامعه پزش��کی کاشان گفت:
تنه��ا کانونی که برنامه های س��ال  92خود را به
اس��تان ابالغ کرده ،کانون بسیج جامعه پزشکی
کاشان بوده است.
گفتن��ی اس��ت بح��ث و بررس��ی در رابط��ه با
موضوعات روز کش��ور و همچنین نقش بس��یج
جامعه پزش��کی در رابطه با تاکیدات مقام معظم
رهبری مدظله العالی در خصوص «حماسه سیاسی
و اقتصادی» نیز از موضوعات این جلسه بود.

نشست رئیس دانشگاه

با دست اندرکاران تئاتر دانشجویی
نشس��ت صمیمان��ه رئی��س دانش��گاه و معاون
دانش��جویی فرهنگی با دس��ت اندرکاران تئاتر
دانش��جویی طوفان خطبه ها و کشتی پهلو گرفته
روز دوش��نبه م��ورخ  92/2/2در س��الن طبی��ب
برگزار ش��د.به گزارش وب دا ،دکت��ر اعرابی،
رئیس دانش��گاه در این نشست ،ضمن استقبال از
پیش��نهادات و نقطه نظرات و تاکید بر مشارکت
هر چه بیش��تر دانش��جویان در این ن��وع برنامه و
فعالی��ت ها ،بر ل��زوم هم��کاری و توجه هر چه
بیش��تر مدیران حوزه های فرهنگی به برنامه های
فرهنگی هنری دانشجویان تاکید نمود.
دکت��ر مازوچی ،معاون دانش��جویی ،فرهنگی
دانش��گاه نیز در ابتدای این نشست ضمن معرفی
فعالیت های کانون فانوس ،از دس��ت اندرکاران
تئاتر دانشجویی دانشگاه تقدیر کرد.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

نشست رئیس دانشگاه با دستیاران رشته های تخصصی

نتایج بخش شفاهی

جشنواره قرآنی اعالم شد

نشس��ت رئیس دانش��گاه با دس��تیاران رشته های
تخصص��ی روز دوش��نبه مورخ  92/2/16در س��الن
دکتر محمد قریب برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،در ای��ن نشس��ت تع��دادی از
دس��تیاران به نمایندگی از سوی کل دستیاران دانشگاه
به بیان نقطه نظرات و مش��کالت گروه های آموزشی
تخصصی بالینی پرداختند.
براس��اس این گ��زارش ،رئیس دانش��گاه ،در این
نشست خواستار پیگیری مشکالت دستیاران توسط
معاونت های مختلف دانشگاه شد.
دکتر اعرابی ،همچنین بر تش��کیل کمیته ای چند
نفره ب��ه نمایندگ��ی از کل دس��تیاران جه��ت بیان
مشکالت ،رفع مش��کالت پاویون ،خرید تجهیزات
و اقالم آموزشی ضروری ،تعامل و همکاری هرچه
بیشتر گروه های آموزشی دستیاری و  ...تاکید کرد.

نتایج بخش ش��فاهی جش��نواره قرآنی اساتید،
کارکنان و دانشجویان دانشگاه اعالم شد.
به گزارش وب دا ،در این مرحله از مسابقات تعداد
 37نفر از برادران و  54نفر از خواهران در بخشهای
اساتید ،کارکنان و دانشجویان حضور داشتند.
در بخش شفاهی در رشته های حفظ یک جزء،
 5جزء 10 ،جزء 20 ،جزء و کل و ترتیل و تحقیق
شایان ذکر اس��ت معاونت دانشجویی فرهنگی
دانشگاه در روز دوش��نبه  92/2/2بخش شفاهی
مرحله دانش��گاهی هفدهمین جش��نواره قرآن و
عترت اس��اتید و کارکنان و هجدهمین جشنواره
قرآن و عترت دانشجویان را برگزار نمود.
گفتن��ی اس��ت مرحل��ه نهای��ی بخش ش��فاهی
مس��ابقات  24لغایت  27مردادماه س��ال جاری در
دانشگاه علوم پز شکی سبزوار برگزار خواهد شد.

احکام حقوقی سال جاری کارکنان
دانشگاه صادر شد

سرپرس��ت مدیریت توس��عه س��ازمان و منابع
انسانی دانشگاه از صدور احکام کارگزینی سال
 1392کارکن��ان هیأت علمی و غیر هیأت علمی
دانشگاه خبر داد.
رض��ا رضائ��ی در گفتگ��و ب��ا وب دا اظه��ار
داشت :احکام سال  92به استناد بخشنامه وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی و تصویب
نامه هیأت وزیران ،با افزایش  20و  25درصدی
ضریب حقوق��ی به ترتیب ب��رای اعضای هیات
علم��ی و کارکنان غی��ر هیات علمی دانش��گاه
صادر ش��د .وی گفت :تمهی��دات اجرایی الزم
قب ً
ال به عمل آمده و تغییرات الزم در برنامه جامع
پرس��نلی ایجاد گردیده و مراتب جهت اقدام در
تاریخ  92/1/31به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
اب�لاغ ش��ده است.سرپرس��ت مدیریت توس��عه
سازمان و منابع انس��انی دانشگاه افزود :مسئوالن
ام��ور اداری واحده��ا در اس��رع وق��ت احکام
مذکور را صادر و به امضای مقام مسئول ذیربط
رسانده و در اختیار مسئوالن امور مالی و پرسنل
واحدها قرار دادند.
رضائ��ی تصری��ح ک��رد :ل��وح فش��رده احکام
کارگزین��ی کارکن��ان بازنشس��ته دانش��گاه نی��ز
بالفاصله پس از ارس��ال از س��ازمان بازنشس��تگی
تکثیر و در اختیار امور مالی دانش��گاه قرار گرفته
و احکام عائل��ه مندی آنان نیز بر اس��اس ضریب
افزایش س��نواتی اعالم ش��ده به م��رور صادر و به
همراه نس��خه احکام س��ال جاری در اختیار آنان
قرار می گی��رد.وی اظهار داش��ت :اقدامات الزم
در خصوص صدور احکام س��ال جدید کارکنان
ق��راردادی دانش��گاه نیز ب��ا توجه به اب�لاغ تغییر
ضریب حقوقی و مقادیر ریالی سایر اقالم از جمله
حق مسکن ،خوار و بار و ...از طریق وزارت متبوع
در تاریخ  92/2/3ص��ورت گرفته و برای اجرا به
واحدهای تابعه دانشگاه ابالغ گردیده است.

کمیته راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی
دانشگاه برگزار شد

کمیته راهب��ردی دارو و تجهیزات پزش��کی با
حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز سه
شنبه مورخ  92/2/10برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،وضعیت موج��ود دارو و
تجهیزات پزش��کی دانش��گاه در این جلسه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

پیام تسلیت
درود و رحمت خدا به روح عزيـزان سفركرده
به جوار حضرت حق

خان�واده ه�ای محت�رم خ�وروش و منزوی
ك��ه در غم از دس��ت دادن خیرین محترم س�لامت
آقای��ان ح��اج محمود خ��وروش و علی اکب��ر منزوی به

سوگ نشسته ايد.
همكار ارجمند خانم ویدا صدیقی ارفعی كه
در غم از دست دادن پــــدر به سوگ نشسته ايد.
آق�ای مهندس اس�ماعیل ارقند كه در غم از
دست دادن همسر به سوگ نشسته ايد.
آقای اصغر رنجبر كه در غم از دس��ت دادن
خواهر به سوگ نشسته ايد.
آقایان حسینعلی صادقی و سلمان میرزا زاده كه
در غم از دست دادن عزیزانتان به سوگ نشسته ايد.

رواب�ط عموم�ي دانش�گاه درگذش�ت
عزيزانتان را تس�ليت عرض نم�وده ،از درگاه
خداون�د منّان ب�راي آن مرحومان آمرزش و
براي شما صبر و شكيبايي مسئلت دارد.

دو کودک مبتال به بیماری  PKUدر کاشان شناسایی شد
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاش��ان از شناس��ایی دو کودک
مبتال به بیماری  PKUدر کاشان خبر داد.
دکت��ر س��ید علیرضا مروج��ی در گفتگ��و با وب
دا ،با اش��اره به آغاز اجرای برنام��ه غربالگری فنیل
کتونوری ( )PKUدر منطقه تحت پوشش دانشگاه
از نیمه دوم سال  91اظهار داشت :این دو مورد بیمار
پس از شناس��ایی به بیمارستان منتخب برنامه ،جهت
مراقبت ارجاع ش��ده ان��د.وی افزود :ب��ا غربالگری
ح��دود  4000نوزاد در این م��دت ،این دو کودک

مبتال به بیماری فینل کتونوری شناس��ایی ش��ده که
میزان بروز این بیماری تاکنون ،یک در  2000تولد
زنده در منطقه تحت پوشش دانشگاه میباشد.
دکتر مروجی تصریح کرد :در صورت تشخیص
زودرس و ش��روع مصرف شیر خشک مخصوص
«فنیل کتونوری» بالفاصله بعد از تشخیص در دوره
ن��وزادی ،کودک مبتال میتواند از هوش خوب و
رفتار مناس��ب برخوردار ش��ود ول��ی در صورت
تأخی��ر در درم��ان و رژی��م غذای��ی باعث عقب
ماندگ��ی ذهن��ی ،کوچکی دورس��ر و اختالالت

رفتاری خواهد ش��د.وی اظهار داش��ت :به ازای هر
یک م��اه تأخیر در تش��خیص و درم��ان 4 ،نمره از
ضریب هوشی کودک کاهش می یابد.
معاون بهداشتی دانشگاه ادامه داد :عالوه بر رژیم
غذایی مناس��ب تجویز داروهای جانب��ی در درمان
این بیماری موثر اس��ت.دکتر مروجی یادآور ش��د:
پس از تش��خیص بیماری ،رژی��م غذایی الزم برای
نوزاد تجویز شده و عدم تشخیص بیماری و رعایت
نکردن این رژیم در س��ال اول تولد ،موجب کاهش
 48نمره از ضریب هوشی کودک می شود.

 37نشریه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان فعالیت دارند
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از فعالیت  37نشریه
دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر طاهره مازوچی در جمع
تش��کل ها ،کانون ه��ای علمی ،فرهنگ��ی و صنفی
دانش��جویان دانشگاه که با حضور معاون دانشجویی
فرهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
برگزار ش��د ،افزود :این نشریات به صورت ماهنامه
و گاهنامه منتش��ر می شوند.وی با اش��اره به فعالیت
کانون ها و تش��کل های دانش��جویی در دانش��گاه

تصریح کرد :ش��ش کانون فرهنگی تخصصی و دو
تشکل دانشجویی نیز در دانشگاه فعال هستند.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه ،با بیان اینکه
 2506دانش��جو در مقاط��ع مختل��ف تحصیل��ی در
دانشگاه مش��غول به تحصیل هستند ،ادامه داد51/7 :
درصد دانش��جویان دانشگاه س��اکن خوابگاه هستند
که  70درصد آن را دختران تشکیل می دهند.
دکتر مازوچی ،با اش��اره به وج��ود چهار خوابگاه
دانش��جویی در دانش��گاه یادآور ش��د :این دانشگاه

باتوجه به مش��کل کمبود خوابگاه نیازمند مشارکت
و همکاری خیّرین در این خصوص است.
وی ،همچنین به امکانات مختلف ورزشی دانشگاه
جهت دانشجویان اشاره کرد و اظهار داشت :کسب
مقام هش��تم المپیاد ورزش��ی در بین  45دانش��گاه از
افتخارات دانش��جویان این دانشگاه در سال گذشته
بوده است.
وی ،در ادامه سخنان خود گزارشی از فعالیت های
این معاونت در حوزه های مختلف را ارائه کرد.

بیش از  165هزار نفر در منطقه کاشان واکسینه شدند
دکتر س��ید علیرض��ا مروج��ی از واکسیناس��یون
 165300نفر از واجدین ش��رایط در مراکز بهداشتی
درمانی شهرستان های کاش��ان و آران و بیدگل در
سال گذشته خبر داد.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی کاشان در
گفتگو با وب دا ،با بیان اینکه ش��عار امس��ال س��ازمان
بهداش��ت جهانی به مناسبت هفته جهانی واکسیناسیون
ب��ا عن��وان « هم اکن��ون س��رخک را متوق��ف کنیم «
میباش��د ،اظهار داشت :پوشش واکسیناس��یون در این
دانشگاه باالی  99/5درصد است.
وی تاکید کرد :برای رسیدن به این هدف اوالً
باید سطح ایمن س��ازی واکسن سرخک به طور
معمول جهت گروه های هدف  100درصد باشد

و ثانیاً بایس��تی نظام مراقبت از این بیماری تقویت
و کلی��ه بیماران با عالئ��م بالینی ت��ب و بثورات
پوس��تی در اسرع وقت به مراکز بهداشتی درمانی
ارجاع شوند.
دکت��ر مروجی ،با اش��اره ب��ه تولد س��الیانه 7000
نوزاد در جمعیت تحت پوشش این دانشگاه گفت:
ه��ر نوزاد پ��س از تولد باید واکس��نهای ضروری
در برنامه کش��وری شامل واکس��ن (BCGسل در
یک نوبت) ،واکسن خوراکی اطفال (شش نوبت)،
واکس��ن س��ه گانه دیفتری ،کزاز و سیاه سرفه (پنج
نوب��ت) ،هپاتی��ت ( 3نوبت) و واکس��ن (MMR
س��رخک ،س��رخجه و اوری��ون) را در دو نوب��ت
دریافت کند.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
اف��زود :ب��ا توجه به گ��زارش موارد فل��ج اطفال در
کش��ورهای مجاور ایران مانند افغانستان و پاکستان،
س��االنه حدود پنج هزار کودک زیر پنج سال اتباع
خارجی در این دانش��گاه با اجرای طرح ایمن سازی
تکمیلی فلج اطفال ،واکس��ن خوراکی فلج اطفال را
دریافت میکنند تا س��طح ایمنی آن ها در مقابل این
بیماری باال رود.
گفتنی است هفته جهانی واکسیناسیون از 24
الی  30آوریل اس��ت و ش��عار س��ازمان جهانی
بهداش��ت در منطق��ه مدیترانه ش��رقی با عنوان
»هم اکنون س��رخک را متوق��ف کنیم « تعیین
شده است.

موفقیت و پیشرفت در گرو بهره مندی از ظرفیت روابط عمومی هاست
اگر اطالع رسانی

صحیح از سوی

دستگاه ها صورت

گیرد بسیاری از
مشکالت مرتفع

خواهد شد

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی قم گفت :در دنیای
امروز بدون استفاده از بستر روابط عمومی نمی توان
دستاوردی داشت.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر سید شمس الدین
حجازی در ششمین نشس��ت شورای روابط عمومی
دانش��گاه های علوم پزشکی منطقه  2کشور در روز
ش��نبه مورخ  92/2/14ب��ا بیان اینکه اطالع رس��انی

صحیح ،س��ریع و گس��ترده از اهداف اصلی روابط
عمومی ها به ش��مار می رود ،اف��زود :در دولت نهم
و دهم حجم فعالیت ها و خدمات در حوزه سالمت
بس��یار گس��ترده اس��ت که باید در خصوص آن ها
اطالع رسانی مناسب صورت گیرد.
دکتر حج��ازی گفت :اطالع رس��انی مناس��ب و
ارتباط مس��تمر با رس��انه های گروهی و اس��تفاده از

نیروه��ای توانمند و تاثی��ر گذار در ح��وزه روابط
عمومی ها در ارتقا جایگاه دانش��گاه ها نقش تعیین
کنن��ده ای دارد و موج��ب تقویت اعتم��اد مردم به
حوزه سالمت می شود.
وی تصریح ک��رد :اگر اطالع رس��انی صحیح از
سوی دستگاه ها صورت گیرد بسیاری از مشکالت
مرتفع خواهد ش��د و دامنه ارتباط نهادها با رسانه ها
تقویت خواهد شد.
احمد نام��داری نیز در این نشس��ت ،با اش��اره به
اهمیت وجود س��اختار تش��کیالتی مشخص و معین
در رواب��ط عموم��ی دانش��گاه های علوم پزش��کی
گفت :تسریع در تصویب ساختار تشکیالتی روابط
عمومی های این دانشگاه ها متناسب با نیازهای روز
دانشگاه ها ،زمینه اطالع رسانی سریع و دقیق و ارائه
برنامه های کاربردی در جهت پیش��رفت دانشگاه ها
را فراهم می کند.
گفتنی اس��ت در این جلس��ه هری��ک از مدیران
و کارشناس��ان روابط عمومی دانش��گاه های علوم
پزش��کی منطقه  2کش��ور نیز به بیان دی��دگاه ها و
نظرات خود پیرامون ارتقا سطح فعالیت ها و جایگاه
روابط عمومی ها پرداختند.

بازدید رئیس دانشگاه از طرح بسیج

ارتقاء سالمت ایرانیان باالی  30سال

رئیس دانشگاه با حضور در اورژانس مرکزی
س��رم درمانی از ط��رح غربالگری فش��ار خون،
تناس��ب بدن��ی و تش��کیل پرون��ده الکترونیک
سالمت ایرانیان باالی  30سال بازدید کرد.
به گزارش وب دا ،در این طرح که به مدت یک
هفته از تاری��خ  14لغایت  20اردیبهش��ت برگزار
میش��ود ،غربالگری فش��ار خون ،ان��دازه گیری
قد و وزن و تش��کیل پرون��ده الکترونیک انجام
خواهد شد.
گفتنی است این طرح ملی در سراسر کشور به
صورت رایگان انجام شده و مردم برای شرکت
در آن م��ی توانن��د به تم��ام مراکز بهداش��تی و
درمانی مراجعه کنند.

اجرای نوبت اول طرح ایمن سازی تکمیلی
فلج اطفال در منطقه کاشان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از اجرای نوبت اول طرح ایمن س��ازی تکمیلی
فلج اطفال در شهرس��تان های کاش��ان و آران و
بیدگل خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی
گفت :در راستای ریشه کنی بیماری مهلک فلج
اطفال و حفظ دس��تاوردهای نظ��ام مراقبت این
بیم��اری ،نوبت اول طرح ایمن س��ازی تکمیلی
کودکان زیر  5سال اتباع خارجی اجرا شد.
به گفته وی ،در این طرح  80تیم بهداش��تی با
همراهی و همکاری داوطلبین بهداش��تی ایرانی
و غیر ایران��ی به درب من��ازل خانوارهای اتباع
خارجی در ش��هر و روس��تا مراجعه و نزدیک به
 5830خانوار بازدید و 4730کودک زیر  5سال
را با تلقیح واکسن خوراکی فلج اطفال نسبت به
این بیماری ایمن کردند.
گفتنی است نوبت دوم این طرح در  29لغایت
 31اردیبهشت ماه سال جاری انجام خواهد شد.

سانحه رانندگی در جاده کاشان چهار
کشته و مجروح بر جای گذاشت

س��انحه رانندگی در محور قدیم کاشان – قم
در روزدوشنبه  92/2/30دو کشته و دو مجروح
بر جای گذاشت.
رئیس مرکز مدیری��ت حوادث و فوریتهای
پزشکی دانش��گاه در گفتگو وب دا ،با اعالم
ای��ن مطلب اظه��ار داش��ت :در این س��انحه
رانندگی ،یک دستگاه کامیون با یک دستگاه
خودرو سواری پژو برخورد می کند.
دکتر ابوالفضل ش��جاعی گفت :متاسفانه در
این حادثه ،دو نفر از سرنشینان خودرو سواری
پژو جان خود را از دست دادند.
وی اف��زود :مصدوم��ان ای��ن حادث��ه با دو
دستگاه آمبوالنس به مجتمع بیمارستانی شهید
بهش��تی کاش��ان منتقل ش��دند.به گفته دکتر
ش��جاعی ،علت این حادثه توسط کارشناسان
راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

مراسم بزرگداشت استاد شهید مطهری
در دانشگاه برگزار شد

مراس��م بزرگداشت اس��تاد ش��هید مطهری با
حضور حجت االس�لام معمار منتظرین به همت
معاونت دانش��جویی فرهنگی و کانون مطالعاتی
قلم مطه��ر با هم��کاری پایگاه بس��یج حضرت
حمزه سیدالشهدا (ع) در دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،اس��تاد معم��ار منتظرین در
خص��وص دو خصیصه اصلی اس��تاد مطهری و
توجه خاص ایش��ان به تقویت فکر و اندیش��ه و
تعمق و توس��عه علوم اسالمی و انسانی مطالبی را
بیان نمود.
گفتنی اس��ت این مراس��م که  15اردیبهشت ماه
سال جاری در آمفی تئاتر دانشکده پرستاری برگزار
شد ،اعضای هیات علمی ،کارکنان  ،دانشجویان و
اعضای بس��یج طرح صالحین پایگاه حضرت حمزه
سیدالشهدا (ع) دانشگاه حضور داشتند.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

شما هم می توانید بیماری آسم خود را کنترل کنید

آلرژیهای چشمی فصل بهار
ب��رای اکثر مردم ،به��ار فصلی زیب��ا و دلپذیر
اس��ت .اما اگر هر بار که این فصل فرا میرسد،
دچ��ار خارش و اش��ک ری��زش ش��وید و مرتباً
دیگران از شما بپرس��ند که« :چرا چشمتان قرمز
ش��ده اس��ت؟» احتماالً دیگر بهار برایتان چندان
خوش��ایند نخواهد بود.آلرژیهای چشمی یکی
از ش��ایعترین علتهای مراجعهی افراد به چشم
پزشک اس��ت .به طور متوسط از هر  10تا 15
نف�ر ،یک نفر در طول عم�ر خود دچار عالئم
حساس�یتهای چشمی میشود .عالئم آلرژی
چش�می در اف�راد مختل�ف ،متفاوت اس�ت و
طیف وس�یعی از عالئم را در برمیگیرد که از
سوزش و خارش خفیف تا عالئم شدید و آزار
دهنده و گاه خطرناک را شامل میشود.

به عالوه ،حساسیتهای چشمی اغلب با سایر
عالئم آلرژی مثل تب یونجه (آب ریزش بینی)
و حساسیتهای پوستی (مثل درماتیت آتوپیک)
همراه است.
گ�رده گله�ا و گیاه�ان ،م�و و ک�رک و َپر
حیوان�ات ،داروه�ا و ل�وازم آرایش�ی نق�ش
اساسی در ایجاد آلرژی چشمی دارند.

البته گاهی اوقات هم تحریک چشم ناشی از
مواد محرک (مثل دود س��یگار ی��ا گرد و غبار)
عالئم��ی ایجاد میکن��د که با آلرژی چش��می
اشتباه میشود.
آلرژی چشمی چگونه درمان می شود؟

پرهی�ز از عامل حساس�یتزا :در مواردی که
بتوان ماده مسئول ایجاد آلرژی را شناسایی کرد،
بهتری��ن و مؤثرترین درمان پرهیز از تماس با این
ماده است.
پاکس�ازی و بهب�ود محی�ط زندگ�ی :تمی��ز
نگهداش��تن خانه به منظور به حداقل رساندن گرد
و غب��ار ،پرهی��ز از نگهداری حیوان��ات خانگی،
حف��ظ رطوبت مناس��ب در ه��وا و خنک کردن
هوای منزل و اس��تفاده از صافیهای جذبکننده
غبار میتواند به کنترل عالیم آلرژی کمک کند.
پرهیز از خاراندن چشمها
استفاده از کمپرس سرد :کمپرس سرد باعث

کمش��دن تحریک چشمها و احس��اس خارش
میشود و معموالً اثر تسکین دهنده دارد.
استفاده از داروهای مناسب
آلرژی درمانی :در موارد خاص ممکن است

بت��وان با روشهایی مثل تلقی��ح ماده آلرژیزا و
افزایش تدریج��ی مقدار آن ،واکنش دس��تگاه
ایمنی بدن به یک ماده خاص را تغییر داد و مانع
بروز عالیم آلرژی در فرد مبتال گردید .البته این
روش پرهزینه و وقتگیر اس��ت و در بس��یاری
موارد امکانپذیر نمیباشد.

میزان متوسط کاهش طول عمر افراد
سیگاری  8سال است

میزان متوس��ط کاهش طول عمر افراد سیگاری
 8سال می باش��د و این میزان برای افرادی که در
میانسالی فوت می کنند حدود 22سال است.
کارش��ناس بیماریهای غیرواگیر دانش��گاه در
گفتگ��و ب��ا وب دا با اع�لام این مطل��ب گفت:
مصرف س��یگار باعث ایجاد س��رطان های ریه،
دهان ،لب ،بینی ،حنجره ،مری ،معده ،لوزالمعده،
کلیه ،مثانه و سرطان گردن رحم می شود.
مهرداد جزای��ری افزود :خطر ایجاد س��رطان
ریه ح��دود  20برابر در س��یگاری ها بیش��تر از
غیر س��یگاری ه��ا اس��ت.جزایری با اش��اره به
اینکه بيماري انس��دادي مزمن ريه ب ه طور عمده
ناش��ي از سيگار کشيدن است ،ادامه داد :انسداد
پيش��رونده و برگش��ت ناپذي��ر راهه��اي هوايي
باعث افزايش دفعات حمله و تش��ديد حمالت
این بيماري ميش��ود.وی یادآور شد 50 :درصد
بیماری های قلب��ی و عروقی 78 ،درصد بیماری
ه��ای تنفس��ی 12 ،درص��د کل مرگ ه��ا و 30
درص��د مرگ های بین  30تا 50س��الگی ناش��ی
از اس��تعمال دخانیات می باشد.وی اظهار داشت:
طبق مطالعات متعدد انجام ش��ده رابطه مستقیمی
بین میزان مصرف سیگار از نظر تعداد نخ سیگار
و نحوه پک زدن به سیگار و سرطان های قسمت
فوقانی دستگاه گوارش وجود دارد به طوری که
با مصرف روزانه  20نخ س��یگار ،خطر س��رطان
لوزالمعده در مردان را به میزان  5برابر و در زنان
6برابر افزایش می دهد.
این کارشناس تاکید کرد :خطر سرطان گردن
رحم در زنان سیگاری  2برابر بیشتر از زنان غیر
سیگاری است و با مصرف سیگار خطر پیشرفت
س��رطان های گردن رحم به ویژه از نوع سرطان
سلول سنگفرشی افزایش می یابد.
جزای��ری گف��ت :همچنین مردان س��یگاری
 70درص��د و زنان س��یگاری  40درصد احتمال
بیشتری برای ابتالء به سرطان کلیه و مثانه دارند.
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کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماریهای
ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل
گفت :آسم یک بیماری قابل کنترل است.
دکت��ر غفاری افزود :آس��م محصولی از
ترکی��ب عوام��ل محیطی ،س��بک و نحوه
زندگی و خصوصیات زیس��تی و ذاتی فرد
(ژنتیک) است.
دکت��ر غف��اری تصریح کرد :اگ��ر افراد
خانواده سابقه انواع آلرژی ها مانند غذایی،
بینی ،اگزما و آس��م را داشته باشند احتمال
بروز آس��م در سایر افراد آن خانواده بیشتر
می شود.
وی تصریح کرد :همچنین تماس با عواملی
چون دود سیگار ،عوامل عفونی ویروسی و
بعضی مواد حساس��یت زا ممکن است سبب
افزایش احتمال ابتالء به آسم شود.
وی ،س��بک زندگ��ی ش��هری از نظ��ر
زندگی آپارتمانی ،عدم تحرک ،غذاهای
آم��اده ( فس��ت فودها) و آلودگ��ی هوا به
علت دود س��یگار و آلودگی شهر به سبب
دود خودروها را از عوامل ش��یوع بیش��تر
آسم عنوان کرد.
وی با تاکید بر این نکته که بیماری آسم
در اف��راد بدون س��ابقه آل��رژی نیز ممکن
است رخ دهد ،یادآور ش��د :تاثیر مخرب
عوامل محیطی در س��ال های اول زندگی
مانند عفونتهای شدید و یا آلودگی محیط
زندگ��ی تاثیر نامناس��بی بر روی رش��د و
تکامل راه های هوایی دارد و ابتال به آسم
را گسترش می دهد.

ب��ه گفت��ه وی ،در مواجه��ه ب��ا عوامل
مح��رک ،عالئم ای��ن بیماری بدتر ش��ده
و منج��ر به آس��م پای��دار و افزایش خطر
حمالت حاد می شود.
وی ،مواد حساس��یت زا یا آلرژن ( گرده
ه��ای گل و گیاه  ،عوامل حساس��یت زای
حیوان��ات  ،ان��واع سوس��ک و حش��رات
 ،کپک ه��ا و قارچ ها ) ،م��واد محرک (
دود س��یگار  ،دود آت��ش  ،آلودگی هوا،
بخارات ناش��ی از آشپزی  ،تغییرات آب و
هوایی  ،رطوبت زیاد  ،بوهای تند  ،گرد و
غبار  ،تغییرات هیجانی شدید ) ،عفونتهای
ویروس��ی ،ورزش و فعالی��ت فیزیک��ی و

سبک زندگی
شهری از
نظر زندگی
آپارتمانی ،عدم
تحرک
و  ...باعث
شیوع بیشتر
بیماری آسم
شده است.

آشنایی با ویتامینهای مفید
برای محافظت از بینایی

عوامل��ی نظیر مص��رف آس��پرین کمبود
ویتامی��ن Dو ع��دم تغذیه با ش��یر مادر را
از عوامل ش��ایع بروز یا تشدید عالیم آسم
برشمرد.شایان ذکر است روزهایی از سال
به نام بیماری های ش��ایع در دنیا از س��وی
س��ازمان جهانی بهداش��ت نام گذاری می
ش��ود که هدف از آن افزایش آگاهی در
پیش��گیری ،کنترل و مراقب��ت از مبتالیان
اس��ت و در همین راستا دفتر برنامه جهانی
آس��م اولین سه ش��نبه ماه مه میالدی را به
عنوان «روز جهانی آسم» نام گذاری کرده
است که امسال روز جهانی آسم مصادف
با  17اردیبهشت است.

مواد غذایی نقش مهمی در بینایی س��الم دارد و
ممکن است به پیشگیری از اختالالتی مانند تحلیل
رفتن لکه زرد ش��بکیه چشم (دژنراسیون ماکوال)،
آب مروارید (کاتاراکت) و آب سیاه (گلوکوم)
کمک کند.
ای��ن منابع غذایی ح��اوی ویتامینهای ضروری
میتوانند به بهبود سالمت بینایی کمک کنند:
ویتامین  :Aگوجه فرنگی ،هویج ،اسفناج و شیر
غنیشده از جمله منابع غذایی این ویتامین هستند.
ویتامین :Cپرتقال ،ت��وت فرنگی ،فلفل و کلم
براکلی حاوی این ویتامین هستند.
ویتامی�ن  :Eجوان��ه گندم ،روغنه��ا ،مغزها و
تخمههای خوراکی.
مواد مغذی زیگزانتیتن و لوتئین :سبزیهای
برگدار س��بز ،کیوی ،نخود س��بز ،کلم براکلی،
ذرت ،انگور قرمز و پرتقال.

پیشگیری از فشارخون با مصرف
ترخون/ترخون جایگزین نمک

ضدعفونی كردن میوه و سبزیجات از ابتال به بیماریهای عفونی پیشگیری می كند
جوشاندن شیر غیر پاس��توریزه حداقل به مدت یك
دقیق��ه ،پخ��ت كامل م��واد غذایی مانند گوش��ت،
ماهی و س��بزی و عدم خرید هرگونه مواد غذایی و
خوراكی از دس��ت فروش��ان دوره گرد نیز از دیگر
راههای پیشگیری از ابتالی این بیماری ها است.
دكتر س��ید علیرضا مروجی  ،ب��ه وبا به عنوان یك
بیم��اری عفون��ی خطرناك اش��اره ك��رد و گفت:
این بیماری بیش��تر در فصول گرم ب��ه ویژه از اوایل
اردیبهش��ت ت��ا آبان ماه به صورت اس��هال ش��دید
و آبك��ی ظاهر ش��ده و منجر به از دس��ت رفتن آب
ب��دن و در صورت عدم درمان باعث اختالل س��طح
هوشیاری ،شوك و مرگ می شود.
دكتر مروجی ،راه س��رایت این بیماری را نیز آب
آشامیدنی ،مواد غذایی ،میوه و سبزی عنوان كرد و
افزود :عالیم بالینی این بیماری اسهال آبكی سریع
الس��یر با دفعات اجابت مزاج بی��ش از حد معمول
یا مدفوع آبكی ،اس��تفراغ و احساس پری و غرغر
شكم است.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��كی كاشان
اظهار داشت :شستش��وی كامل و ضدعفونی كردن
میوه و سبزیجات قبل از مصرف از ابتال به بیماریهای
خطرناك روده ای و عفونی پیشگیری می كند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دكتر س��ید علیرضا مروجی
گفت :با توجه به فرارس��یدن فص��ل گرما و احتمال
بروز بیم��اری های انتقال��ی از آب و مواد غذایی به
ویژه بیماری های اس��هالی و مسمومیت های غذایی
عمل به توصیه های بهداشتی ضروری است.
وی اف��زود :اس��تفاده از آب آش��امیدنی س��الم و
بهداش��تی (آب لوله كشی) ،جوش��اندن یا كلر زنی
آب در ص��ورت عدم دسترس��ی به آب آش��امیدنی
سالم و عدم اس��تفاده از آب فضای سبز ،جوی ها و
قنات ها از جمله راه های پیشگیری از بروز این گونه
بیماری ها است.
ب��ه گفته دکت��ر مروجی ،رعایت بهداش��ت فردی
و شستش��وی دس��ت ها با آب و صابون قبل از غذا،
نگه��داری م��واد غذای��ی پخت��ه ش��ده در یخچال،

ازمننژیت چه میدانید؟
مننژیت چیست؟

مننژی��ت ( )Meningitisالته��اب پردههایی اس��ت که مغ��ز و طناب نخاعی
را میپوش��انند .این بیماری معموالً در اثر عفونت ویروس��ی ی��ا باکتریایی ایجاد
میشود .دانستن آنکه مننژیت ناشی از ویروس است یا باکتری اهمیت دارد .زیرا
ش��دت بیماری و نحوه درمان بس��ته به علت آن متفاوت است .مننژیت ویروسی
معموال خفیفتر است و بدون هیچ درمان خاصی برطرف میشود.
اما مننژیت باکتریایی ممکن است بسیار شدید باشد و به آسیب مغزی ،از دست
دادن ش��نوایی یا اختالالت یادگیری منجر بش��ود .در مننژیت باکتریایی نیز مهم
اس��ت بدانیم کدام نوع باکتری موجب آن ش��ده زی��را آنتیبیوتیکها میتوانند
جلوی انتش��ار بعضی انواع و آلوده ش��دن افراد دیگر را بگیرن��د .تا پیش از دهه
 1990باکتری بنام  Haemophilus influenzaeنوع  bعلت اصلی مننژیت
باکتریایی بود .این همان باکتری است که اکنون تمام کودکان در فرایند معمول
ایمنس��ازی علیه آن واکس��ینه میشوند .این واکسن س��بب کاهش تعداد موارد
ابتال به مننژیت ش��ده اس��ت .امروزه مهمتری��ن عوامل ایجاد مننژی��ت باکتریایی
 Streptococcus pneumoniaeو  Neisseria meningitidisهستند.

نشانهها و عالئم بالینی مننژیت چیست؟

تب باال ،س��ردرد و خشکی گردن نش��انههای رایج مننژیت در تمام افراد باالی
دو سال اس��ت .این نشانهها ممکن است ظرف چند س��اعت بروز کنند یا ممکن
اس��ت یک تا دو روز طول بکش��د تا ظاهر شوند .نش��انههای دیگر عبارتاند از
تهوع ،اس��تفراغ ،ناراحتی از نگاه کردن به نورهای روشن ،سرگیجه و بیخوابی.
در نوزادان و بچههای کوچک ،ممکن است خبری از نشانههای کالسیک نباشد
یا تش��خیص آنها دشوار باش��د .نوزادانی که مننژیت دارند ممکن است غیرفعال
شوند ،باال بیاورند ،زودرنج شوند یا خوب غذا نخورند .با پیشرفت بیماری ،بیمار
در هر سنی ممکن است دچار حمله شود.

مننژیت باکتریایی چگونه تشخیص داده میشود؟

تش��خیص زودهنگام و درمان از اهمیت بس��یاری برخوردارند .به محض ظاهر
ش��دن نش��انهها بیمار باید با پزش��ک تماس بگیرد .تش��خیص معموالً با کش��ت
باکتریه��ا از یک نمونه مایع نخاعی انجام میش��ود .مایع نخاع��ی با فرو کردن

س��رنگ در پایین کمر بیمار برداشته میشود .شناس��ایی نوع باکتریهای مسبب
بیماری برای انتخاب آنتیبیوتیک مناسب مهم است.

ترکیبات موجود در ترخون ،برای پیش��گیری از
لخته ش��دن خون ،التهابات ،اسپاس��م ،فشارخون و
تصلب شرائین (سفتی جدار رگ ها) مؤثر است.
به گزارش وب دا؛ کارشناس مواد غذایی ،گفت:
اس��انس تند موجود در ترخون ،می تواند جایگزین
مناسبی برای نمک محسوب شده و مصرف آن به
همراه غ��ذا برای بیماران قلبی ،افراد مبتال به فش��ار
خون و رژیم های الغری توصیه می شود.
مهن��دس اکرم پایدار با بی��ان اینکه ترخون نوعی
آرامبخش مالیم اس��ت ،ادامه داد :از دیگر خواص
ای��ن س��بزی ،تقویت اعص��اب و کم��ک به هضم
غذاه��ای پرچرب ،تس��کین درد و رفع مش��کالت
قاعدگی مانند تهوع و ضعف است.
کاهش بوی نامطبوع بدن با مصرف ترخون

این کارش��ناس مواد غذایی ،با اش��اره به سم زدا
ب��ودن ترخون ،اظهار کرد :بوی تند ترخون موجب
مهار رش��د میک��روب های پوس��ت و کاهش بوی
نامطبوع بدن می شود.
وی یادآور ش��د :ترخ��ون با کمک ب��ه افزایش
قدرت دفاعی بدن ،ش��دت ع��وارض بیماری های
ویروسی را کاهش می دهد.
وب دا وزارت بهداشت

آیا مننژیت باکتریایی را میتوان درمان کرد؟

مننژی��ت باکتریایی را میت��وان با تع��داد آنتیبیوتیک موثر درمان ک��رد .اما نکته
مهم آن اس��ت که درم��ان باید زود و قبل از پیش��رفت بیماری آغاز ش��ود .درمان با
آنتیبیوتیک مناس��ب در رایجترین انواع مننژیت باکتریایی میتواند خطر مرگ را به
کمتر از  15درصد کاهش دهد ،هرچند احتمال مرگ در افراد سالخورده بیشتر است.

آیا مننژیت باکتریایی مسری است؟

بعضی انواع مننژیت باکتریایی مس��ری هس��تند .ای��ن باکتریها عمدتاً از طریق
تبادل ترش��حات تنفس��ی و گلو از شخصی به ش��خص دیگر انتقال مییابند .این
میتواند از طریق س��رفه ،عطس��ه و بوس��ه اتفاق بیفتد .خوش��بختانه هیچ کدام از
باکتریهای��ی که باعث مننژیت میش��وند ،ب��ه اندازه عوامل س��رماخوردگی و
آنفلوآنزا مس��ری نیس��تند .از این گذش��ته ،این باکتریها با تماسهای سطحی یا
صرفاً با تنفس در هوایی که بیمار مبتال به مننژیت در آن بوده منتقل نمیشوند.

آیا برای مننژیت باکتریایی واکسن وجود دارد؟

ب��رای ( H.influenzaeمننژی��ت ن��وع  ،)bبعض��ی گروهه��ای س��رمی
 N.meningitidisو بسیاری از انواع ( S.pneumoniaeمننژیت سینهپهلویی)
واکس��ن وجود دارد .این واکس��نها بیخطر و فوقالعاده موثر هستند .واکسیناسیون
تمام افراد  11تا  18س��ال با یک دوز واکس��ن دوگانه مننژوکوکی توصیه میش��ود.
واکسن یادآوری مننژیت در  11تا  12سالگی زده میشود .دانشجویان سال اولی که
در خوابگاه زندگی میکنند با خطر زیاد ابتال به مننژیت روبهرو هستند و در صورتی
که قبال واکسینه نشده باشند حتما باید این کار را انجام دهند .اما از آنجا که واکسن
مننژیت بیخطر اس��ت و ایمنی ایجاد میکند ،تمام کس��انی ک��ه بخواهند خطر ابتال
ب��ه این بیماری را کاهش دهند میتوانند از آن اس��تفاده کنن��د .برای افراد باالی 55
سال واکس��ن مننژوکوکی پلیساکارید توصیه میشود .نوعی واکسن به نام مخلوط
پنوموکوکی ی��ا  PCV7وجود دارد که مانع ابتالی نوزادان به عفونت پنوموکوکی
میشود و معموال برای تمام بچههای زیر دو سال توصیه میشود.
تهیه کننده :حسن دلخواه ،کارشناس معاونت درمان

ادامه دارد...

کدامی�ک از م�وارد زی�ر از عوام�ل تش�دید کننده
بیماری آسم نیست؟
الف) مواد محرک
ب) مواد غذایی
ج) تغییرات آب و هوایی
د ) فعالیتهای بدنی

قابل توجه خوانندگان و همکاران گرامی ،سوال مطرح
شده باال از مطالب مندرج در همین شماره از نشریه است.
ش��ما می توانید پاسخ صحیح س��وال را همراه با نام و نام
خانوادگ��ی خود و عبارت (حیــات )132به س��امانه پیام
کوتاه دانش��گاه به ش��ماره  30001423تا  30تیر ماه 92
ارسال نمایید .از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحيح
را ارس��ال کنند ب��ه یک نفر به قید قرع��ه ،جایزه اهداء و
ن��ام برنده در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعالم می ش��ود.
ضمناً روابط عمومی دانش��گاه آماده دریافت توصیه های
پزش��کی اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداشتی
درمانی دانشگاه با محور ارتقاء سالمت جامعه می باشد.
مطالب ش��ما عزیزان پس از تهیه و تنظیم به صورت خبر
به نقل از خودتان در س��ایت خبـری و اطـالع رس��انی
وزارت بهـداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی كشـور
به آدرس ، www.webda.irسايت دانشگاه و دیگر
سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره  130نشريه حیات:
ماشاءاله مهدی -بیمارستان نقوی

برگزاری نشست معاون آموزشی وزارت بهداشت با اعضای هیات رئیسه دانشگاه
http://webda.kaums.ac.ir
صاحب امتیاز:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مديرمسئول :عليرضا كاشاني نژاد
تهیه و تنظیم:

ليال سحرخوان  ،اقدس شیخی  ،زهرا ساكني

همکاران این شماره :روح ا ..بادي زاده ،حسن سلماني،
حسيـن خدابخش ،مهدي مقيمي پور ،لطف آبادي  ،قاسمي ،محمدرضا
سلیمانی ،حسین گرانمایه پور ،مسعود محسنی ،اصغر حسینی و فهيمه طاهري فرد
آدرس:کاشان /میدان  15خرداد /ابتدای خیابان اباذر /ستاد

مرکزی دانشگاه علوم پزشکی كاشان
صندوق پستی87137/81147 :
دورنگار4450999 :
تلفن4471212-4450999 :

پيامك30001423:

آدرس سايتwww.kaums.ac.ir :

مجوز راه اندازی رشته کارشناسی ارشد
بیوشیمی بالینی در دانشگاه صادر شد

وزی��ر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی
ط��ی نامه ای به رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی
کاشان مجوز راه اندازی رشته کارشناسی ارشد
بیوشیمی بالینی در این دانشگاه را صادر کرد.
ب��ه گزارش وب دا ،به اس��تناد رای صادره در
دویس��ت و بیس��ت و چهارمین جلس��ه شورای
گس��ترش دانش��گاه های علوم پزش��کی مورخ
 ،92/2/23با راه اندازی رش��ته بیوش��یمی بالینی
مقطع کارشناس��ی ارش��د ناپیوس��ته ب��ا ظرفیت
پذیرش  4دانشجو موافقت به عمل آمد.
گفتنی اس��ت دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
هم اکن��ون دارای  45رش��ته در مقاطع مختلف
تحصیلی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه در
جشنواره یک پنجره یک دیدار
حائز کسب رتبه برتر شد
منی��ر عس��گرنژاد از اس��اتید گ��روه عمومی
دانش��گاه موف��ق به کس��ب مق��ام اول در بخش
اعض��ای هیات علم��ی جش��نواره فرهنگی یک
پنجره یک دیدار شد.
ش��ایان ذکر اس��ت اولین دوره جشنواره شعر
کارکن��ان و اعضای هیات علمی دانش��گاه های
علوم پزش��کی کشور و س��تاد وزارت بهداشت
تحت عنوان جش��نواره «یک پنجره یک دیدار»
نیمه دوم س��ال  91کار خ��ود را آغاز کرد و در
اولی��ن دوره برگ��زاری با اس��تقبال قاب��ل قبولی
مواجه شد.گفتنی است مراسم اختتامیه جشنواره
و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ اول خردادماه
س��ال جاری در س��الن امام جواد (ع) ساختمان
مرکزی وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

راهاندازی سامانه پاسخگویی به
شکایات بهداشتی در کاشان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از راهاندازی س��امانه پاس��خگویی به شکایات
مردمی در حوزه س�لامت در شهرس��تان های
کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
دکت��ر س��ید علیرض��ا مروج��ی در گفتگو با
وب دا افزود :ش��هروندان میتوانند با تماس با
شماره  1490مش��کالت و شکایات خود را در
حوزههای مختلف بهداشتی با مرکز بهداشت و
درمان این دو شهرستان در میان بگذارند.
وی ،ب��ا اش��اره راه ان��دازی این س��امانه در
راستای اهداف نظام جمهوری اسالمی و دولت
الکترونیک تصریح کرد :این سامانه همه روزه
از س��اعت هشت صبح تا  20و همچنین در ایام
تعطیل به صورت دایورت و آنکال پاسخگوی
شهروندان است.
معاون بهداش��تی دانشگاه افزود :عدم رعایت
بهداش��ت فردی در مراکز تهی��ه و توزیع مواد
غذایی ،عرضه فروش مواد غذایی فاسد و تاریخ
گذشته ،رعایت نکردن اصول بهداشتی ،توزیع
مواد غذایی به صورت دورهگرد و تهیه و تولید
مواد غذای��ی در مراکز غیرقانون��ی از مواردی
اس��ت که میت��وان از طریق این س��امانه اعالم
کرد.وی یادآور شد :بیان تخلفات بهداشتی در
اماکن عمومی ،عدم رعایت اصول بهداشتی در
کارخانهها ،عدم رعایت بهداش��ت محیطی در
مراکز بهداشتی درمانی ،بیمارستانها ،ساختمان
پزش��کان و مطبها از دیگر مواردی است که
از طریق س��امانه  1490پیگیری میش��ود.وی
ادام��ه داد :بیان مش��کالتی مانند غیربهداش��تی
بودن ،تغییر رنگ و مزه آب ،دفع غیربهداشتی
فاضالب در معابر عمومی ،خیابانها و کوچهها
و وجود س��گهای ولگ��رد در معابر عمومی،
کوچهها و سطح شهر از دیگر مواردی به شمار
میرود که کارشناسان امر پیگیری میکنند.

دکتر اعرابی،
با اشاره به
پتانسیلهای
موجود در
دانشگاه
و منطقه،
خواستار
تاسیس
دانشکده
داروسازی در
دانشگاه شد.

نشست معاون آموزشی وزارت بهداشت با اعضای
هیات رئیس��ه دانش��گاه به منظور بررس��ی مسائل و
نیازهای آموزش��ی دانش��گاه روز س��ه ش��نبه مورخ
 92/2/24در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر بهرام عین اللهی در این
نشست ضمن اعالم تصویب واحد بین الملل و چند
مرکز تحقیقاتی برای دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
در شورای گس��ترش وزارت متبوع ،فضای علمی و
تحقیقاتی دانشگاه را بسیار مناسب دانست.
وی ،ب��ه مش��کالت اقتص��ادی کنون��ی و تحریم
اس��تکبار جهانی علیه ایران اس�لامی اش��اره کرد و
خواستار وفق دادن خود با شرایط موجود شد.
رئیس دانشگاه در این نشست خواستار توجه ویژه
وزارت متبوع در اعطای مجوز اس��تخدامی اعضای
هیات علمی و نیز کمک های مالی به بخش آموزش
دانش��گاه شد.دکتر اعرابی ،با اش��اره به پتانسیل های
موج��ود در دانش��گاه و منطقه ،خواس��تار تاس��یس
دانش��کده داروسازی در دانشگاه ش��د و در ادامه به
تشریح مسائل و نیازهای آموزشی دانشگاه پرداخت.
گفتنی است این دانشگاه هم اکنون  168نفر عضو
هیات علمی 282 ،نفر دس��تیار و کارشناسی ارشد و
 2428دانشجو است.

آیین گرامیداشت روز پرستار ،ماما و علوم آزمایشگاهی در دانشگاه برگزار شد
آیی��ن گرامیداش��ت روز پرس��تار ،مام��ا و عل��وم
آزمایشگاهی در دانش��گاه با حضور رئیس دانشگاه
و جمعی از مسئولین روز س��ه شنبه مورخ 92/2/10
در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
کاش��ان در این آیین ضمن تبریک روز میالد دخت
نب��ی اکرم حض��رت فاطمه زهرا (س) و با اش��اره به
فرمایش امام راح��ل (ره) «حضرت زهرا (س) یک
انس��ان معمولی نبود یک فرد ملکوت��ی بود» گفت:
بایستی ایشان را الگوی کارهای خود قرار دهیم.
دکتر محمد حس��ین اعرابی با تقدیر از پرستاران،
جامعه مامایی و علوم آزمایش��گاهی دانشگاه گفت:
این س��ه شغل از مش��اغل حس��اس و کلیدی در امر
س�لامت و دارای اجر و پاداش زیاد در نزد خداوند
متعال می باشد.
وی ،تش��کیل این گونه جلسات را تقدیر و تشکر
از گوشه ای از زحمات این سه قشر دانست و افزود:
ای��ن مش��اغل با ظرافت ،س��ختی ،تلخی و ش��یرینی
خاص خود همراه هستند.
رئیس دانشگاه ،با اش��اره به حساسیت باالی شغل
پرس��تاری به علت ارتباط مس��تقیم با جان انس��ان ها
ادامه داد :پرس��تاری در طراز عب��ادات درجه اول و
بهترین باقیات الصالحات محسوب می شود.

دکتر محمد حس��ین اعرابی در ادامه اظهار داش��ت:
دفتر پرس��تاری دانش��گاه نیز در ارائه خدمات از سوی
وزارت متبوع به عنوان نمونه کش��وری در سال جاری
انتخاب شده است.
وی ،با بی��ان اینکه ماماها نق��ش محوری و اصلی

در تامین س�لامت خانواده دارند ،یادآور شد :تامین
سالمت مادران و کودکان اصلی ترین نقش و وظیفه
کارشناسان مامایی است.
وی ،به کس��ب ش��اخص های مطل��وب در حوزه
مامایی از جمله کاه��ش مرگ و میر مادران ،مرگ

کودک یک تا  59ماهه و مرگ نوزاد اشاره کرد و
اظهار داشت :کس��ب رتبه برتر در بین دانشگاه های
علوم پزش��کی در ارائه خدمات مامایی از مهم ترین
موفقیتهای دانشگاه در این حوزه است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان ،با اشاره
به ریس��ک باال در ابت�لاء به بیماری ه��ای مختلف
در آزمایش��گاه و س��ختی کار کارشناس��ان عل��وم
آزمایشگاهی اذعان داشت :آزمایشگاه و کارشناسان
علوم آزمایش��گاهی دیده بان عرصه سالمت است و
تش��خیص خوب در جامعه پزشکی نیاز به حساسیت
در این عرصه دارد.
وی ،با اش��اره به ارائه خدمات ب��ه  20هزار نفر به
صورت روزانه در حوزه علوم آزمایش��گاهی تاکید
کرد :علوم آزمایشگاهی نقطه مرکزی دایره سالمت
است.
دکتر اعرابی ،در پایان خواستار تالش و مشارکت
تمامی همکاران دانش��گاهی در بحث اعتبار بخشی،
حاکمیت بالینی و توانمندس��ازی در راستای ارتقای
اهداف دانشگاه شد.
گفتنی اس��ت در پای��ان این آیین از پرس��تاران و
کارشناسان مامایی و علوم آزمایشگاهی نمونه شاغل
و بازنشس��ته در مراکز بهداش��تی و درمانی کاشان و
آران و بیدگل تجلیل و قدردانی شد.

نشست معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت با دانشجویان
مع��اون دانش��جویی فرهنگی وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزشکی به همراه رئیس دانشگاه و
جمعی از معاونین و مس��ئولین در نشستی صمیمانه به
سواالت دانشجویان دانشگاه پاسخ گفتند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر محمد حس��ین آیتی
ش��نبه ش��ب مورخ  92/2/7ضمن حض��ور در جمع
دانش��جویان دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات
بهداش��تی درمانی کاش��ان ،از خوابگاههای پسرانه
اندیش��ه و دختران��ه امام عل��ی (ع) دانش��گاه علوم
پزشکی بازدید کرد.
مع��اون دانش��جویی فرهنگی وزارت بهداش��ت،
همچنین در جریان نظرات ،مشکالت و درخواست
های دانش��جویان دانش��گاه در خصوص مس��ائل
رفاهی و دانشجویی قرار گرفت.
این گزارش حاکیس��ت ،این جلس��ه پرس��ش و
پاسخ به مناسبت هفته خوابگاه ها صورت گرفت.

آغاز طرح پایلوت ارتقاء سالمت روان مادران باردار

دوره مقدماتی امداد و نجات کوهستان ویژه نیروهای ۱۱۵

معاون بهداش��تی دانش��گاه از آغاز طرح ارتقاء س�لامت روان مادران باردار برای اولین بار در کشور به صورت
پایلوت در این شهرس��تان خبر داد.به گزارش دکتر س��ید علیرضا مروجی در گفتگو با وب دا ،اظهار داش��ت :این
طرح با هدف پیشگیری و تشخیص به موقع در راستای کاهش استرس ،افسردگی و سایر اختالالت دوران بارداری
و ارتقاء س��طح س�لامت روان مادران باردار در چهار مرکز بهداش��تی درمانی شهرستان کاشان اجرا می شود.وی
با اش��اره به اینکه در این طرح ،مادران باردار تا ش��ش ماه پس از زایمان از خدمات س�لامت روان طرح بهره مند
میشوند ،گفت :در این طرح با استفاده از پرسشنامه ( )GHQو مصاحبه سالمت روان مادر باردار بررسی می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه ،خدمات روان در این برنامه را شامل کالس ،جزوات و سی دی آموزشی ،مشاوره -
های روانش��ناختی و ویزیت روانپزش��کی برشمرد .دکتر مروجی ،با بیان اینکه در حال حاضر  200نفر مشمول
این طرح می باش��ند ،یادآور ش��د :طرح ارتقاء س�لامت روان مادران باردار در چهار مرکز بهداش��تی درمانی
کارگر ،انقالب ،صادقپور و صمیمی شهرس��تان کاش��ان اجرا و فقط افراد تحت پوشش در این مناطق را شامل
می شود.وی در پایان تاکید کرد :در صورت دستیابی به نتایج مثبت ،این طرح در کل مراکز بهداشتی درمانی
تحت پوشش دانشگاه های سراسر کشور اجرا خواهد شد.
گفتنی اس��ت ط��رح پایلوت ارتقاء س�لامت روان مادران باردار با همکاری مش��ترک دفتر س�لامت روانی
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات مادر و نوزاد و جنین دانشگاه
علوم پزشکی تهران از امروز به مدت دو سال اجرا می شود.

دوره آموزش مقدماتی امداد و نجات کوهس��تان ،ویژه دانش��جویان فوریت های پزش��کی و نیروهای مرکز
مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،درارتفاعات دره برگزارشد.
به گزارش وب دا ،مس��ئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دانشگاه گفت :این دوره به منظور
ارتقای سطح دانش و مهارت نیروهای این مرکز برای عملیات امداد و نجات در حوادث کوهستان انجام گردید.
دکت��ر ابوالفضل ش��جاعی افزود :این اف��راد آموزش ه��ای الزم را در زمینه نجات مصدوم��ان درارتفاعات
کوهس��تان ،حمل مصدوم بین دو کوه ،کمک به آس��یب دیدگانی که در دره ها سقوط کرده اند و چگونگی
انتقال مصدومان به بالگرد را فراگرفتند.
وی اظه��ار داش��ت:در ای��ن دوره فراگیران با اصول اولیه و وس��ایل امداد و نجات  ،نح��وه صعود و فرود به
ارتفاعات ،نحوه حمل مصدوم و ش��ناخت انواع گره های مورد نیاز در مس��یر صعود آش��نا شدند و به صورت
عملی این اقدامات را انجام دادند.
وی تصری��ح کرد :با توجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه س��االنه جان تع��دادی از هموطنان به علت عدم
آشنایی با اصول اولیه صعود از ارتفاعات از دست میرود و با عنایت به نقشی که گاه ثانیهها و دقایق در نجات
جان انسانها دارند برگزاری این دورهها ضروری است.
به گفته دکتر ش��جاعی ،مربیان این دوره «مهدی حاجی نوروزی»و«احمدرضا عجمی» ،آموزش های تئوری
و عملی امداد و نجات مقدماتی کوهستان را به نیروهای شرکت کننده در این دوره آموختند.

