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تبریک رئیس دانش�گاه
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طی حکم وزیر بهداشت :

تاسیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در دانشگاه

بازدید نماینده کاشان
و آران و بیدگل از مراکز
درمانی آران و بیدگل

کسب رتبه های برتر توسط دانشگاه
در جشنواره قرآنی دانشگاه های
علوم پزشکی کشور
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آیین استقبال از مقام آوران
دانشگاه در جشنواره قرآنی
دانشگاه های علوم پزشکی
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آیین اختتامیه
طرح ضیافت اندیشه دانشجویی
در دانشگاه برگزار شد
4

بازدید رئیس دانشگاه
از مراکز بهداشتی درمانی
تحت پوشش دانشگاه
4

در ماه ضیافت الهی
کرسی تالوت قرآن کریم
در دانشگاه برگزار شد
3

برگزاری جلسات معنوی
قرائت قرآن
پایگاه حمزه سیدالشهداء (ع)
2

اعضاء بدن کودک کاشانی به چند بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید
مس��ئول واحد فراهم آوری پیوند اعضاء دانش��گاه علوم پزشکی کاشان از اهداء اعضاء بدن کودک سه ساله
کاشانی به چند بیمار نیازمند خبر داد.
دکتر ابراهیم کوچکی در گفتگو با وب دا ،اظهار داش��ت :امیر عباس کشاورزی بر اثر سانحه تصادف دچار
مرگ مغزی شده بود.
وی گفت :پس از اعالم مرگ مغزی این بیمار از س��وی پزش��کان ،خانواده وی رضایت خود را جهت اهداء
اعضای بدن ایشان به بیماران نیازمند پیوند اعالم کردند.
به گفته وی ،پیکر این کودک کاش��انی ،برای اهداء اعضاء به بیمارس��تان حض��رت امام خمینی (ره) تهران،
انتقال داده شد.
مس��ئول واحد فراهم آوری پیوند اعضاء دانشگاه تصریح کرد :پزشکان کبد ،دو کلیه ،تاندون و دریچه های
قلب بیمار را قابل استفاده جهت اهداء به بیماران نیازمند اعالم کردند.
دکتر کوچکی ضمن تقدیر از پرس��نل بخش مراقبت های ویژه بیمارس��تان ش��هید بهشتی کاشان برای
مراقبت و نگهداری مناس��ب از بیماران مرگ مغزی جهت انتقال به تهران یادآور ش��د :مرحوم امیر عباس
کشاورزی پنجمین بیمار مرگ مغزی در سال جاری است که در منطقه کاشان اعضای بدن خود را اهداء
کرده است.
گفتنی است داوطلبان اهداء عضو می توانند با مراجعه به پورتال www.ehda.irنسبت به تکمیل فرم اهداء
و دریافت کارت اقدام نمایند.

عملیات عمرانی پنجمین پایگاه اورژانس  115در کاشان آغاز شد
عملی��ات عمران��ی
پنجمین پایگاه شهری
مرک��ز فوریته��ای
پزشکی در شهرستان
کاشان آغاز شد.
به گزارش وب دا،
رئی��س دانش��گاه
عل��وم پزش��کی
کاشان در این آیین
اظهار داشت :جهت
ساخت این مرکز دو
میلیارد ریال اعتبار الزم است.
دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی گفت :ای��ن پایگاه
اورژانس با مشارکت  100درصدی خیّرین سالمت
آق��ای یزدیان و خانم نصرت الملوک کاش��انی و با
زیربنای  160متر مربع راه اندازی می شود.
وی ب��ا اش��اره به عدم وج��ود پای��گاه اورژانس
و ترافی��ک س��نگین در خیاب��ان امیرکبی��ر افزود:
تکنس��ینهای  115در مواقع اورژانس��ی با تاخیر در
این منطقه حضور می یافتند بنابراین با توجه به این
نیاز و بررس��یهای به عمل آمده ،تش��خیص بر این
شد که پایگاه پنجم اورژانس کاشان در منطقه فین
احداث شود.
دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی تصریح ک��رد :در بعد

ادامه در صفحه 4

انس��انی و رواب��ط
اجتماعی ،نمی توانیم
نس��بت به سرنوش��ت
یکدیگر منفعالنه عمل
کنیم و همه بایستی در
ام��ور خیر مش��ارکت
داشته باشیم.
رئیس دانش��گاه ،با
اش��اره به اجر معنوی
کار خیر خاطرنش��ان
ک��رد :ب��ی ش��ک
کم��ک مال��ی خیّران نیک��وکار به بخش س�لامت،
موجبات خش��نودی خالق و تسکین آالم مخلوق را
فراه��م می کند.وی ،در پایان ضمن تقدیر و تش��کر
از ت�لاش و زحمات این دو خیّر بزرگوار ،از درگاه
ایزد من ّان برای آنان آرزوی سالمتی و توفیق نمود.
خان��م نصرت الملوک کاش��انی یک��ی از خیّرین
سالمت این پروژه نیز در این مراسم اظهار امیدواری
کرد :ب��ا افتتاح این مرکز بتوان گامی ارزش��مند در
مسیر سالمت جامعه برداشت.
وی ،انگی��زه خ��ود را ع�لاوه بر دعوت ب��ه انجام
کار نی��ک ،خدمت به مردم و همنوعان و گذاش��تن
یادگاری ماندگار بیان کرد.
ادامه در صفحه2

طی مراسمی ،از واقف بیمارستان نقوی کاشان تجلیل شد
طی مراسمی ،از مرحوم حاج محمد صادق نقوی ،واقف بیمارستان نقوی کاشان تجلیل شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان در این مراسم گفت :بیمارستان نقوی کاشان ،نماد
کاملی از به جا گذاشتن باقیات الصالحات از سوی یک انسان خیر است.
دکتر اعرابی افزود :بیمارستان نقوی کاشان جزء اولین بیمارستانهای خیّرساز در منطقه است.
به گفته وی ،در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل خیّرین بسیاری داریم که در حوزه سالمت مسبب خیر رسانی
به مردم شده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تصریح کرد :در حال حاضر تامین تجهیزات
جدید به منظور جایگزینی تجهیزات فرس��وده و ارائه خدمات بهتر به مردم از اولویت های نیاز حوزه س�لامت
در این شهرستانها می باشد.
وی ،در ادامه ضمن تقدیر از زحمات پرس��نل بیمارس��تان نقوی خاطرنشان کرد :ارائه خدمات در بیمارستان
بایستی با تالش و اخالص بیشتری توام باشد.
دکتر اعرابی ،در پایان سخنانش از درگاه خداوند متعال خواستار توفیق بیش از پیش برای خدمت رسانی به
مردم و جلب رضای خداوند شد.
رئیس بیمارس��تان نقوی کاشان نیز در این مراسم گفت :کارکنان بیمارستان در واقع ،گوهر سالمتی را برای
بیمار بازیابی می کنند و از آنجایی که هیچ گوهری ارزش��مندتر از سالمتی نیست قطعاً رضایت خداوند متعال
را به دنبال دارد.
ادامه در صفحه2

بازدید جمعی از مسئولین از غرفه دانشگاه در نمایشگاه بین المللی قرآن
جمعی از مس��ؤلین
کش��وری و لشکری
از غرف��ه دانش��گاه
علوم پزشکی کاشان
در بیس��ت و یکمین
نمایشگاه بین المللی
قرآن کریم بازدید به
عمل آوردند.
به گزارش وب دا،
طی حضور  10روزه
دانشگاه علوم پزشکی
کاشان در بیس��ت و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن
کری��م تهران ،الله افتخاری رئیس فدراس��یون قرآن و
عترت مجلس ش��ورای اس�لامی ،حجت االس�لام و
المس��لمین حمید محمدی رئیس نمایش��گاه و رئیس
مرک��ز هماهنگی توس��عه و ترویج فعالیته��ای قرآنی
کشور ،س��ردار پاسدار دکتر احمد وحیدی وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح ،حجت االسالم و المسلمین
س��ید مهدی تقوی رئیس س��ازمان فعالیته��ای قرآنی
دانشگاهیان کشور از غرفه دانشگاه بازدید کردند.
این گزارش حاکیس��ت ،تعدادی از مسئولین قرآنی
وزارت بهداشت از جمله همتی مدیر بخش دانشگاهی
و مس��ئول مرکز قرآن و عترت ،دکتر آقاپور مس��ئول
قرآن پژوهی و نیز مظاهری کارش��ناس قرآن و عترت

وزارت متب��وع نیز از
غرفه دانشگاه بازدید
داشتند.
براس��اس ای��ن
گ��زارش ،ط��ی این
بازدید مسئول غرفه
دانشگاه توضیحاتی
پیرام��ون موض��وع
بایده��ا و نبایدهای
قرآنی از منظر علمی
و ارتباط آن با شعار
نمایش��گاه و فعالیتهای فرهنگی قرآنی انجام شده در
غرفه بیان کرد.
مع��اون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه نیز در این
خصوص اظهار داش��ت :این غرفه از تاریخ  4لغایت
 14مرداد در بخش دانش��گاهی نمایش��گاه با عنوان
بایدها و نبایدهای قرآنی از منظر علمی برپا شد.
دکت��ر طاه��ره مازوچ��ی اف��زود :محص��والت و
دس��تاوردهای قرآن��ی دانش��گاه ش��امل مقاالت و
پژوه��ش های قرآنی ،س��ی دی ه��ای فعالیت های
قرآنی دانش��گاه شامل کرس��ی های تالوت ،اعجاز
خلقت انس��ان از دیدگاه قرآن و نشریات قرآنی در
غرفه دانشگاه عرضه شد.
ادامه در صفحه2

معاوندانشجوییفرهنگیدانشگاهازکسبرتبههای
برت��ر توس��ط گروه اعزامی دانش��گاه به جش��نواره
قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر طاه��ره مازوچی ضمن
تبری��ک ای��ن موفقیت اظه��ار داش��ت :هجدهمین
جش��نواره قرآن��ی و عت��رت اس��اتید ،کارکن��ان و
دانش��جویان دانشگاه های علوم پزش��کی کشور از
 24لغایت  27مرداد ماه در دانش��گاه علوم پزش��کی
سبزوار برگزار شد.
به گفته وی ،گروه اعزامی دانشگاه موفق به کسب
مقام های ذیل در این جشنواره شد.
آقای دکتر مهدی رجبی:
مقام اول حفظ کل اساتید
خانم حمیده کوزه گر آرانی:
مقام اول حفظ 20جز کارکنان
خانم نرگس مبین زاده آرانی:
مقام دوم حفظ  10جز کارکنان
آقای مرتضی غالمی:
مقام سوم پژوهشی کارکنان
آقای عباس پورزلف قمصری:
شایسته تقدیر حفظ 20جز کارکنان
آقای حجت االسالم و المسلمین علیرضا شاه فضل:
شایسته تقدیر حفظ کل کارکنان
آقای احمدرضا لطف آبادی:
شایسته تقدیر بخش شفاهی ( تحقیق ) کارکنان
آقای حسین قادری:
مقام دوم حفظ کل دانشجویان پسر
آقای محسن قبایی:
مقام دوم حفظ  20جز دانشجویان پسر
آقای محسن قربانی:
مقام اول بخش هنری نماهنگ
آقای سید محمد سجاد سجادیان:
مقام سوم هنری خوشنویسی دانشجویان پسر
آقای مهدی صالحی:
مقام سوم هنری عکاسی دانشجویان پسر
خانم فهیمه نمازی:
مقام دوم حفظ کل دانشجویان دختر
خانم ملیحه دلداده آرانی:
شایسته تقدیر حفظ  20جز دانشجویان دختر
خانم ریحانه مسعودیه آرانی:
شایسته تقدیر بخش کتبی (ترجمه مفاهیم)
دانشجویان دختر
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معرفي پيشكسوتان عرصه سالمت
نام ونام خانوادگي:
محمد شومالی
تاريخ تولد1325 :
تاريخ بازنشستگي:
1382
آخرين سمت شغلي:
نگهبان
آخري�ن م�درك
تحصيلي :ششم ابتدایی
سوابق اجرايي:
 جمعیت هالل احمر به مدت  4سال بیمارستان نقوی به مدت  5سال بیمارستان متینی به مدت 9سال دانشکده پزشکی به مدت  3سال ستاد مرکزی دانشگاه به مدت  7سالخاطره:
در اوایل انقالب اینجانب نگهبان بیمارس��تان نقوی
بودم .در یکی از این ش��بها ساعت  12شب بود که من
از پش��ت نگهبانی صداهای مهیبی ش��نیدم ،از نگهبانی
بیرون آمدم و دیدم چند نفری با اسلحه پشت نگهبانی
هس��تند ،تا من را دیدند فریاد بلندی بر س��رم کشیدند
و م��ن را به داخل نگهبانی فرس��تادند .بعد فهمیدم که
آنها کوموله ها هستند .در نگهبانی بودم که یک مرتبه
صداهای انفجار بلندی را شنیدم که یک مرتبه خود را
روی زمین انداختم ،مدتی که گذش��ت پشت شیشه را
نگاه کرده و دیدم تع��دادی از کوموله ها به داروخانه
دکتر فالح ش��لیک می کردن��د .در آن موقع به آقای
دکتر جمالی تماس گرفتم .ایش��ان به من گفتند :داخل
بخش برو ،به بخش رفتم و از آنجا نگهبانی را دید می
زدم .آن ش��ب  ،شب بسیار وحشتناکی بود .کوموله ها
مغ��ازه را آتش زدند و همه جا را به گلوله بس��تند .آن
شب من تنها تا صبح روی پشت بام بیمارستان نگهبانی
دادم و از بیماران و بیمارستان حفاظت می کردم.

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
مجتبي مسكيني
شغل مورد تصدی:
مع��اون مدي��ر ام��ور
اداري دانشگاه
تاريخ تولد1346 :
سال استخدام1376:
عنوان ايثارگري:
جانباز  25درصد
مدرك تحصيلي :فوق ليسانس مديريت
مدت خدمت درجبهه 21 :ماه
سوابق كاري:
 كارگزيني ستاد دانشگاه از سال 1376تا 1383 رئيس امور عمومي معاونت درماناز سال 1383تا 1386
 مسئول امور اداري بيمارستان متينياز سال 1386تا 1390
 مدير امور اداري معاونت بهداشتياز سال1390تاكنون
 قبل از اس��تخدام در دانشگاه حدود  3تا  4سال دردفتر تش��كيالت و بهبود روش ها و ام��ور مجامع بنياد
شهيد مركزي تهران فعاليت داشتم.
خاطرات:
 ش��ب عمليات كربالي  ، 8ب��ه من كه پاس بخشخط مقدم بودم ليس��ت اس��امي افرادی که میبایست به
عقب برمی گشتند را دادند و من  ،افرادي كه قرار بود
بمانند در يك س��نگر و افرادي كه بايد برمی گش��تند
را نيز در س��نگر دیگری جمع كردم .حدود ساعت 6
صبح وقتي كه ماشينها آمدند حاضرين از غايبين سوال
می كردند ،چون تمام رزمندگان مايل به ش��ركت در
عمليات ها بودند ولی به دلیل اینکه به آنها دستور داده
می ش��د كه برگردند ،آنها نيز با خاطر جمعي كه همه
رفت��ه اند به عقب برمی گش��تند؛ در حالي كه محزون
و ناراح��ت بودند و كس��اني كه در عمليات ش��ركت
نمودند به فيض شهادت نايل شدند.
درحلبچه:درخطمقدمولولهافتادهبودكهميخواهندخط را تحويل دهند .معاون گردان آقاي رضايي اهل
اصفهان تمام رزمنده ها را جمع كرد و بچه ها را توجيه
كرد كه ما دفاع می کنیم ،مگر خبر نداريد كه حتي در
شب هم تردد داريم ،من به او گفتم ميدانيم كه تمامي
رزمندگان با تجهيزات به عقب برميگردند.
بعد از چند روز تمامي تجهيزات را جمع آوري و به
عقب برگش��تيم و فرداي آن روز عراق اعالم كرد كه
حلبچه را پس گرفتيم.

ادامه از صفحه1

عملیات عمرانی پنجمین پایگاه
اورژانس  115در کاشان آغاز شد

به گفته وی ،سرمایه امانتی است که حق تعالی
در اختیار انس��ان قرار می دهد ،بنابراین انسان هم
باید ش��اکر خداوند باش��د و هم برای برکت در
روزی آن را در راه پروردگار خود انفاق کند.
گفتنی اس��ت آق��ای یزدیان زمی��ن این مرکز
را اه��دا کرده و خانم نصرت الملوک کاش��انی
پرداخت کل هزینه ساخت و ساز آن را به عهده
گرفته اند.

شماره .135مرداد 1392

بازدید نماینده کاشان و آران و بیدگل از مراکز درمانی شهرستان آران و بیدگل

نماینده مردم شهرس��تان های کاش��ان و آران
و بیدگل در مجلس ش��ورای اسالمی از مراکز
درمانی شهرستان آران و بیدگل بازدید کرد.
به گزارش وب دا ،عباسعلی منصوری در این
بازدید چند س��اعته ،ابتدا از بخش های مختلف
بیمارستان سیدالش��هداء (ع) دیدار و از بیماران
بستری عیادت کردند.

دکت��ر عل��ی عظیم��ی رئی��س بیمارس��تان
سیدالش��هداء (ع) نیز در این بازدید گزارشی از
عملکرد این بیمارستان را ارائه کرد.
عباس��علی منص��وری در ادامه از بیمارس��تان
شهیدرجایی ،مرکز فوریت های  ،115کلینیک
تخصص��ی و ف��وق تخصص��ی بوعلی س��ینا و
اورژانس امام خمینی نیز بازدید و با پزش��کان و

کارکنان این مراکز گفتگو کرد.
وی ،در پای��ان از زحمات دکتر س��ید محمد
حسین ّ
مکی سرپرست شبکه و مسئولین مراکز
درمانی این شهرستان تقدیر و تشکر نمود.
گفتنی اس��ت در این بازدید سرپرست شبکه
بهداش��ت و درمان آران و بی��دگل و جمعی از
مسئولین این شهرستان حضور داشتند.

به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن مراسم بزرگداشتی در دانشگاه برگزار شد
به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی
مراس��م بزرگداش��تی در نم��از خانه س��تاد مرکزی
دانشگاه ظهر روز شنبه مورخ  92/5/26برگزار شد.
به گزارش وب دا ،در این مراسم جمعی از آزادگان
ش��اغل در ستاد دانش��گاه حضور داش��تند و حجت
االس�لام و المس��لمین ش��ریفی ضمن گرامیداش��ت
این روز و بی��ان خاطراتی ،به ایراد س��خنانی در این
خصوص پرداخت.
براس��اس این گزارش ،محس��ن صادقی گلس��تانه،
یکی از آزادگان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه نیز
خاطراتی را از دوران اسارت خود ایراد نمود.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت ،دکت��ر اعراب��ی رئیس
دانشگاه نیز به همین مناسبت ،پیامی را صادر کرد.
این پیام به شرح ذیل است:
ایران در  26مرداد  1369شاهد بازگشت آزادگان

س��رافرازى بود که پس از تحمل س��الهاى اسارت
خ��ود در اردوگاهه��اى عراق پاى به میهن اس�لامى
گذاشتند و به آغوش خانوادههاى خود بازگشتند.
ب��رگ برگ تاریخ پر افتخار دفاع مقدس سرش��ار
از حماسههای حماسهس��ازان دالور ،شهدای عزیز و
جانبازان و آزادگان و رزمندگان دالور اسالم است.
آزادگان در دوران اس��ارت خود در اردوگاههای
رژیم بعث ،درس اس��تقامتی به همگان دادند که در
تاریخ حماسی کشورهای جهان بیسابقه است.
مردانی که در طول مدتی که در بند رژیم س��اقط
ش��ده بعث بودند ،ان��واع ش��کنجه را تجربه کرده و
س��ختترین روزها و ش��بها را ضمن تحمل ،با آن
همه مش��قات عجین شده و آن را عادت روزانه خود
میدانستند.
آن��ان به صرف عقای��د خود از هی��چ رنجی دریغ

نورزیدن��د و آالم ج��ان کاه دوران خ��ود را عبادت
دانس��ته و از شکنجه ش��دن در بند ،هیچ ابایی نداشته
بلکه اس��تحکام روح خود را در چنین ش��کنجههایی
میدیدن��د .امیدواری��م نظام اس�لامى بتوان��د از این
س��رمایههاى ارزشمند به بهترین وجه استفاده الزم را
براى تعالى و پیشرفت ایران اسالمى ببرد.
اینجانب ضمن گرامیداش��ت ورود غ��رور آفرین
آزادگان س��رافراز و یادگاران  8س��ال دفاع مقدس
س��الگرد این خاطره بزرگ را به تمامی آزادمردان و
هموطنان گرام��ی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
امیدوارم در س��ایه الطاف الهی و توجهات حضرت
ول��ی عصر (عج) و با اس��تفاده از منویات امام راحل
(ره) و رهنموده��ای مق��ام معظ��م رهب��ری (مد ظله
العال��ی) در پاس��داری از میراث این ب��زرگ مردان
موفق و موید باشید.

برگزاری جلسات معنوی قرائت قرآن پایگاه حمزه سیدالشهداء (ع) در ماه مبارک رمضان
پایگاه بس��یج حمزه سیدالش��هداء (ع) ،جلسات
هفتگی قرائت ق��رآن را در ماه مبارک رمضان با
شکوه و معنویت برگزار کرد.
براس��اس این گزارش ،در این جلسات در کنار
قرائ��ت آیات کالم ا ...مجید ،ش��ان نزول آیات و
س��وره ها ،اهمی��ت و فضیلت تالوت س��وره های
مختل��ف ق��رآن و اذکاری همچ��ون صل��وات،
تس��بیحات حض��رت زه��را (س) و همچنین تاثیر
دعاه��ا و مناج��ات ه��ای س��فارش ش��ده در ماه
مبارک رمضان نیز به تفصیل بیان شد.این گزارش
حاکیس��ت ،بیان فضائل و سیره اخالقی ائمه اطهار
باالخص امیرالمومنان علی (ع) از دیگر برنامه های
این جلسات در ماه رحمت و غفران الهی بود.
گفتنی اس��ت برگزاری نماز جماعت و پذیرایی
ضیاف��ت افط��ار از میهمانان پایان بخش مراس��م
جلسات قرآنی بود.
ادامه از صفحه1

طی مراسمی ،از واقف بیمارستان نقوی کاشان تجلیل شد

دکت��ر محم��د حاج��ی جعف��ری افزود :پرس��نل
بیمارستان نقوی در بخشهای مختلف اعم از بستری،
درمانگاه و  ...همواره سعی در انجام هر چه بهتر این
وظایف و جلب رضایتمندی مراجعه کنندگان به این
مرکز داشته اند.
وی تصریح کرد :هر یک از کارکنان بیمارس��تان،
از س�لامتی خود برای جلب رضایت مراجعین مایه
م��ی گذارن��د و بحمدا ...این مرکز توانس��ته اس��ت
درص��د رضایتمندی قابل قبولی از مراجعه کنندگان
داشته باشد.
براس��اس ای��ن گزارش ،پی��ش از س��خنان رئیس
بیمارس��تان ،نواده برادر مرح��وم حاج محمد صادق
نقوی درباره مرحوم نقوی واقف بیمارس��تان سخنان
و خاطراتی را بیان داشت.
این گزارش حاکیست ،تقدیر از بازنشستگان سال
 1391این بیمارستان نیز پایان بخش این مراسم بود.

انتصابات مرداد 1392
• آقایان دکتر محمود س�لامی  ،دکتر غالمعلی
حمیدی  ،دکت��ر احمد خورش��یدی ،دکتر داوود
خیرخواه ،دکتر س��ید علیرضا مروجی ،خانم دکتر
طاه��ره مازوچ��ی  ،آقایان دکت��ر حمیدرضا خیاط
کاشانی  ،دکتر حسن فرجی پور ،محمد رضا افاضل
 ،دکتر اکبر علی اصغرزاده  ،دکتر مس��عود مطلبی،
دکتر ناصر تحقیقی و دکتر محس��ن کریمی دانا به
ترتیب به عنوان روس��ای ش��ورای امر به معروف و
نهی از منکر معاونتهای آموزش��ی ،پژوهشی  ،غذا
و دارو ،درمان  ،بهداش��تی و دانش��جویی فرهنگی
 ،مراکز پزشکی آموزش��ی و درمانی شهید بهشتی
و متین��ی  ،دانش��کده ه��ای پرس��تاری و مامای��ی،
پیراپزشکی و بهداشت  ،اورژانس مرکزی و مرکز
گالبچی از تاریخ  92/5/1به مدت یکسال دیگر
• آقای جواد س��لمانی به عنوان مسئول فیزیک
بهداش��ت  ،دبیر و عضو کمیسیون ماده  8دانشگاه
و آقای��ان دکت��ر اکب��ر عل��ی اصغ��ر زاده و رضا
رضایی به عنوان اعضای این کمیس��یون از تاریخ
 92/5/14به مدت دو سال دیگر
• خان��م ه��ا دکترطاه��ره مازوچ��ی و دکت��ر
فروزانف��رد و آق��ای دکتر علی اکب��ر طاهریان به
عنوان اعض��اء تمام وقت مرک��ز تحقیقات تولید
سلولهای جنسی»گامتوژنزیس» دانشگاه و آقایان
دکترحسین نیکزاد ،دکتر همایون نادریان و دکتر
محمد باقر می��ران زاده به عنوان اعضاء نیمه وقت
این مرکز از تاریخ 92/5/9
• آقای دکت��ر روح اله دهقانی به عنوان رئیس
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر س�لامت
دانش��گاه و آقایان دکتر داورخ��واه ربانی  ،دکتر
حمیدرضا صابری ،دکتر مسعود مطلبی به عنوان
اعضاء تمام وقت این مرکز و آقایان دکتر س��ید
علیرضا مروجی و دکتر روح اله دهقانی به عنوان
اعضاء نیمه وقت این مرکز از تاریخ 92/5/6
• آق��ای دکتر مه��رداد فرزندی پ��ور به عنوان
عض��و و رئی��س کمیت��ه ج��ذب و بکارگی��ری
نیروهای غیراس��تخدامی دانش��گاه و آقایان دکتر
مرتض��ی پنجه ش��اهی ،دکتر مجید حس��ن زاده،
دکتر س��ید امیر مس��عود فرزادفر ،محمد خبازی،
محمود نعمتیان ،رضا رضایی ،سید محمد بهشتی،
علی کوهی و سید رضا سجادی از تاریخ 92/5/3
به مدت دو سال
• آقای دکتر مهرداد فرزندی پور به عنوان دبیر
کارگروه کاهش تصدی گری از تاریخ 92/5/24
• آق��ای دکتر غالمرض��ا مصطفایی به عن��وان مدیر
اجرایی مجله International Archives Health
 Sciencesدانشکده بهداشت ازتاریخ 92/5/22
• آقای��ان دکتر س��عید نوری ،اس��ماعیل ارقند
و حس��ین دایی زاده ب��ه عنوان عض��و کمیته فنی
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی ،
آش��امیدنی  ،آرایشی و بهداشتی مکملهای غذایی
و دارویی از تاریخ  92/4/31به مدت دو سال
• دکتر سید محمد حسین مکی به عنوان عضو
کمیته دانش��گاهی بیماریهای تنفس��ی دانشگاه از
تاریخ 92/4/29

کمیته ایثارگران دانشگاه برگزار شد
کمیته ایثارگران با حضور رئیس دانش��گاه و سایر
اعضاء روز دوشنبه مورخ  92/5/21در سالن شهداء
ستاد مرکزی برگزار ش��د.به گزارش وب دا ،دکتر
اعرابی ،در این نشس��ت گفت :بایستی راه شهداء و
ایثارگران ب��ا حفظ آرمان های انق�لاب و منویات
مقام معظم رهبری با خدمت به مردم در مسیر توسعه
کشور و با استفاده از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها به
خصوص جوانان این مملکت پاسداری شود.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،برنام��ه ری��زی جهت
بزرگداش��ت روز آزادگان ،جانبازان و رزمندگان،
بحث و بررسی مشکالت درمانی ایثارگران دانشگاه،
مرور مصوبات جلسه قبل و بیان مسائل و پیشنهادات
توسط اعضاء از برنامه های این جلسه بود.
ادامه از صفحه1

بازدید جمعی از مسئولین از غرفه
دانشگاه در نمایشگاه قرآن

وی تصریح ک��رد :محصوالتی همچون فیلم ها
و کلیپ هایی با موضوعات قرآنی ،اعجاز خلقت
انس��ان ،حرمت قرآنی و احکام ش��رعی اس��تفاده
از گوش��ت خوک ،ش��راب ،طال ب��رای مردان،
شنیدن غنا ،س��قط جنین ،نگاه های آلوده و حرام
و حکمت ها و فواید پزش��کی  -بهداشتی وضو،
نماز و ح��االت بدن در نم��از در اختی��ار بازدید
کنندگان قرار گرفت.ش��ایان ذکر است تعداد 70
نفر از اس��اتید و کارکنان دانشگاه در روز یکشنبه
 6مرداد از بیس��ت و یکمین نمایشگاه بین المللی
قرآن کریم بازدید به عمل آوردند.
گفتنی اس��ت همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک
رمضان بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن
کری��م از  14تیر ماه به مدت ی��ک ماه در مصلی
بزرگ امام خمینی(ره) تهران برپا شد.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه
معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)

نسخه هاي استاندارد پاشا مغز و اعصاب
نویسنده:حجت ا...
اكبرزاده پاشا
ناشر :تهران پاشا 88
در اين كتاب كه به
مجموعه نس��خه هاي
اس��تاندارد پاش��ا ي��ا
 series pspمشهور
است تظاهرات باليني،
تشخيص هاي افتراقي،
اقدامات تشخيصي ،اطالعات باليني دارويي و روشهاي
صحي��ح و علمي تجوي��ز داروها در بيم��اري هاي
مختلف مغز و اعصاب مورد توجه قرار گرفته است.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
كتاب آيين زندگي

مولف :رضا كريمي
ناشر :نسيم حيات
انس��ان مي كوش��د
چگون��ه زيس��تن را
بياموزد و اگر توانست
ب��ه اي��ن نكت��ه مهم و
حيات��ي دس��ت يابد،
زندگي شيرين و لذت
بخ��ش را تجربه خواهد نمود و در آن به موفقيتهاي
چشمگير نائل خواهد شد.
اگر انسان راه و روش خوب زيستن را بياموزد،
مي تواند اين تكليف را به خوبي بر دوش گرفته و
به س��ر منزل مقصود برساند ،زندگي اگر با اخالق
قرين باش��د و اگر انسان توانس��ت با خودسازي و
خدامحوري زندگي اش را آنچنان كه پيش��وايان
ديني فرم��وده اند اداره كند موفق مي ش��ود و از
زندگي لذت مي برد.
ب��راي آموختن چگونه زيس��تن ،ش��ناخت دنيا
الزم است.
اگر كسي دنيا را شناخت ،چگونگي زندگي در
آن را نيز خواهد آموخت.
كس��ي كه دنيا را شناخت اس��ير آن نمي گردد
بلكه با اس��تفاده صحی��ح از آن در جهت اطاعت
معب��ود و خدمت به خلق خدا و كس��ب فضايل و
كرامات اخالقي و ب��ا دوري از يأس و نااميدي و
با نش��اط و شادابي با تالش و كوشش از فرصتها و
ايام عمر بهره برداري مي كند.
از نعمات حاللي كه خدا نصيبش ساخته بهره مند
ش��ده و لذت مي برد و از كارهاي حرام كه مورد
رضاي خالق هستي نيست پرهيز مي كند.
انس��ان بي��دار از لحظ��ه لحظه عم��رش براي
ساختن زندگي شاداب و آرام بخش بهره ميبرد
و ب��ا خيرخواه��ي و مه��رورزي در آن زيبايي
مي آفريند.
كت��اب حاضر گامي اس��ت در جهت آش��نايي
ب��ا زندگي و لذت بردن از آن  ،اميد اس��ت مورد
رضاي حض��رت حق تعالي و قابل اس��تفاده براي
خوانندگان محترم باشد.
عالقمن��دان جه��ت مطالع��ه و تهيه اي��ن كتاب
ميتوانند ب��ه كتابخانه نهاد نمايندگ��ي مقام معظم
رهبري واقع در طبقه فوقاني مس��جد حضرت بقيه
ا ..دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی
درمانی کاشان مراجعه نمايند.

حيات

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت روز پزشک
رئیس دانش��گاه به مناسبت یکم ش��هریورماه روز
پزشک پیامی صادر کرد.
به گزارش وب دا ،متن این پیام به شرح ذیل است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
حضرت امام جعفر صادق(ع)« :پزش��کان حاذق و
مورد اعتماد ،هم ردیف فقهای بصیر و دانا هستند».
یکم ش��هریورماه س��الروز والدت ش��یخ الرئیس
حسین بن عبدا ...معروف به ابن سینا و روز پزشک
بهانه شایستهای است که تالش های ارزنده پزشکان
این مرز و بوم مورد توجه و تقدیر قرار گیرد.
روز پزشک به معنای حقیقی کلمه روز بزرگداشت
علم مبتنی بر ایم��ان و معرفت و روز تکریم فرزندان
فرهیخته و مستعد ملتی است که اراده کرده تا با اقتدا
به پیشکس��وتان نام��دار خود ،گذش��ته افتخارآفرین
علمی ش��ان را احیاء و جایگاه شایس��ته خویش را در
این عرصه گسترده به اثبات برسانند.
همانان��ی ک��ه طباب��ت را با حکم��ت و اخالق در

جلسه ش��ورای هماهنگی پیشگیری و درمان سوء
مصرف مواد مخدر با حضور رئیس دانشگاه و سایر
اعضاء روز پنج شنبه مورخ  92/5/3در سالن شهداء
ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه با بیان معضل
س��وء مصرف مواد و الکل در جامع��ه گفت :یکی
از مخاطبان این تهدید ،جوانان به ویژه دانش��جویان
به عنوان آینده س��ازان کش��ور می باشند که بایستی
مسئولین ضمن حساسیت و دقت بیشتر نسبت به آن،
با همفکری و تعامل با یکدیگر چاره اندیشی کنند.

دکتر اعرابی ،استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های
دستگاه های اجرایی در زمینه افزایش آگاهی عموم
و دانشجویان در راستای پیشگیری از اعتیاد را بسیار
موثر عنوان کرد.
دکتر مرضیه اخباری ،کارش��ناس مسئول سالمت
روانی اجتماعی دانش��گاه نیز در این جلس��ه به ارائه
عملک��رد این واح��د در زمینه پیش��گیری از س��وء
مصرف م��واد مخدر در هفته مب��ارزه با مواد مخدر
پرداخت.
ای��ن گزارش حاکیس��ت ،اس��تفاده از پتانس��یل و

ظرفیت های دانش��جویان رش��ته دکترای تخصصی
مطالع��ات اعتیاد در زمینه انجام تحقیقات میدانی در
این راستا ،ارائه گزارش آماری دوز مصرفی متادون
در مراک��ز خصوصی و دولتی س��وء مصرف مواد و
بررس��ی مصوبات جلس��ه قبلی از جمله موضوعات
مورد بررسی در این نشست بود.
گفتنی است هریک از اعضاء حاضر در این جلسه
به بیان نظرات و پیش��نهادات خود پرداختند و جلسه
با جمع بندی مطالب توس��ط رئیس دانش��گاه پایان
پذیرفت.

برگزار ی کمیته انطباق امور اداری
دفاتر و موسسات پزشکی

کرسی تالوت قرآن کریم در دانشگاه
برگزار شد

ارائه خدمات درمانی تکنسین های

اولین جلس��ه کمیته انطب��اق ام��ور اداری دفاتر و
موسس��ات پزشکی در س��ال جاری با حضور رئیس
دانش��گاه و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 92/5/14
در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،بررسی جایگاه سرفصلهای این
کمیته در زمینه دروس اخالق پزش��کی دانشجویان
و جشن روپوش سفید دانشجویان پزشکی ،پیگیری
اب�لاغ بازرس��ین کمیت��ه انطب��اق ،تصحی��ح فرآیند
رس��یدگی به امور منطبق با س��رفصل های کمیته در
راس��تای فعالیت دانشجویان پزش��کی در بیمارستان
و تاکی��د بر رعای��ت اصول درمان توس��ط نیروهای
همگن در بخش های بیمارستانی خصوصاً بخشهای
ویژه از موضوعات این جلسه بود.
دکت��ر اعرابی در این نشس��ت ،به رعای��ت موارد
انطباق ش��رع اسالم و مسائل امر به معروف و نهی از
منکر در دانشگاه تاکید کرد.
شایان ذکر است بررس��ی و مرور مصوبات جلسه
قبل و بیان مسائل و پیشنهادات توسط اعضاء از دیگر
برنامه های این جلسه بود.

www.barvarionline.com

ب��ه مناس��بت میالد امام حس��ن مجتب��ی (ع) و ماه
ضیافت الهی کرسی تالوت قرآن کریم در دانشگاه
برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا ،این مراس��م به همت معاونت
دانش��جویی فرهنگ��ی دانش��گاه روز چهارش��نبه 2
مرداد س��ال جاری س��اعت  11صبح در آمفی تئاتر
بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد.
این گزارش حاکیست ،این مراسم با حضور دکتر
مهدی رجب��ی حافظ کل ق��رآن کریم ،عباس��علی
پورزل��ف قمص��ری حاف��ظ بیس��ت جزء ق��رآن و
احمدرضا لطف آبادی قاری مجلسی انجام شد.

اهداء اعضاء بدن ی�ک خانم به چند بیمار
نیازمند در کاشان

مس��ئول واح��د فراه��م آوری پیون��د اعضاء
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان از اهداء اعضاء
بدن خانم  45ساله به چند بیمار نیازمند خبر داد.
دکت��ر ابراهیم کوچک��ی در گفتگو با وب دا،
با اش��اره به انتقال این بیمار بر اثر س��کته مغزی
به مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان گفت:
ب��ا اعالم مرگ مغزی «کبری به زارع» از س��وی
پزش��کان ،خانواده وی رضای��ت خود را جهت
اهداء اعضای بدن ایشان به بیماران نیازمند پیوند
اعالم کردند.
وی ،با بیان اینک��ه بیمار در تاریخ  92/5/15به
بیمارس��تان امام خمینی (ره) تهران جهت اهداء
اعضای بدن اعزام ش��د ،افزود :پزش��کان کبد،
نس��وج و دریچه های قلب بیمار را قابل استفاده
جهت اهداء به بیماران نیازمند اعالم کردند.
گفتنی اس��ت داوطلبان اهداء عضو می توانند
با مراجعه به پورتال  www.ehda.irنس��بت به
تکمیل فرم اهداء و دریافت کارت اقدام نمایند.

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

معرفي سايت

گروه ب��اروری آنالین ،با پش��توانۀ علمی گروه
مش��اوران و متخصص��ان مج��رب ،میکوش��د تا
همۀ اطالعات ،مش��اورهها و حمایتهای الزم را،
دربارۀ ب��اروری و ناب��اروری ،در فضای مجازی
برای شما فراهم آورد.
ش��ایان ذکر اس��ت هدف اصلی گروه باروری
آنالی��ن ارائۀ اطالع��ات کام ً
ال علم��ی ،معتبر و
ب��هروز در خصوص مس��ایل مرتبط ب��ا باروری،
ناباروری و علتهای آن ،روشهای نوین درمان
ناباروری ،سالمت جنسی و دیگر موضوعات این
حوزه است.
گروه مش��اوران متخصص  ،آمادۀ پاسخگویی
به پرس��شها و راهنماییِ ش��ما به س��وی مس��یر
درست درمانند.

آمیخته و با دم مس��یحیائی خویش ،درد و رنج را از
جس��م و روان دردمندان زدوده و ش��وق امید را در
کالبد جسم و روح زندگی آنان می دمند.
در دین مبین اسالم دانش پزشکی همسان علم دین
و از شریف ترین علوم به شمار آمده است.
در کش��ور عزیز ما نیز ،طبابت و طبیب همواره از
قداس��ت و احترام زیادی برخوردار بوده و اهمیت و
توجه ویژه دیرپای ایرانیان به این علم ،س��بب ش��ده
قلههای علم پزش��کی توسط مش��اهیر و دانشمندان
برجسته ایرانی در طول تاریخ فتح شود و نام ایران با
تاریخ طب گره بخورد.
اینجانب ضمن یاد و خاطره شهدای جامعه پزشکی
که با از خود گذشتگی و آراستگی به عالیترین درجه
رفیع ش��هادت نائل گردیدند ،روز پزشک را به تمام
پزش��کانی که در عرصه نظام سالمت تالش می کنند
تبری��ک و تهنی��ت گفته ب��رای همه آن��ان از درگاه
حضرت احدیت آرزوی سالمتی و توفیق خواستارم.

شماره .135مرداد 1392

اورژانس  115کاشان در روز عید فطر
مس��ئول مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های
پزشکی دانشگاه از ارائه خدمات درمانی تکنسین های
این مرکز در روز عید س��عید فطر در شهرس��تان های
کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر ابوالفضل ش��جاعی گفت:
کارشناس��ان ای��ن مرک��ز در ط��ی زمان اس��تقرار در
مراس��م برگزاری نماز روز عی��د  10ماموریت در این
شهرستانها انجام داده اند.
وی افزود :در این ماموریت ها ،هفت نفر به مجتمع
بیمارستانی ش��هید بهشتی کاشان و مابقی به صورت
سرپایی درمان شدند.
مس��ئول مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های
پزشکی دانشگاه تصریح کرد 5 :دستگاه آمبوالنس،
یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس ،دو دستگاه موتور
آمبوالنس ب��ه همراه بی��ش از  30نفر از پزش��کان،
پرس��تاران و تکنس��ین های اورژان��س  115همراه با
تجهی��زات و امکانات پزش��کی مورد نی��از در محل
برگزاری نماز عید فطر تا پایان مراسم در شهرستان های
کاش��ان و آران و بیدگل مستقر بود و به شهروندان
خدمات پزشکی و امدادی را ارائه دادند.

جلسه هیات اجرایی جذب اعضای
هیات علمی دانشگاه برگزار شد

جلسه هیات امنای آزمایشگاه
برگزار شد

جلسه کمیسیون ماده  20امور
داروخانه ها تشکیل شد

جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی با
حضور رئیس دانشگاه و س��ایر اعضاء روز سه شنبه
مورخ  92/5/29برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،اتخاذ تصمی��م در خصوص
ج��ذب اعضای هیات علمی جدید با توجه به نهمین
فراخوان جذب اعضای هیات علمی ،تبدیل وضعیت
پنج نفر از اعضای هیات علمی و بررس��ی مصوبات
جلسه قبل از موضوعات اصلی این جلسه بود.
گفتنی اس��ت تصمیم گی��ری در رابطه با فعالیت و
جذب اعضای هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان و اساتید مدعو
محور اصلی این کمیته است.

جلس��ه هیات امنای آزمایش��گاه با حضور رئیس
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی
کاش��ان و س��ایر اعضاء در دفتر ریاس��ت دانمشگاه
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،ارائ��ه گ��زارش عملک��رد
آزمایشگاه مرکزی در س��ال  91موضوع اصلی این
جلسه بود.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت ،مش��کالت و
درخواس��تهای این آزمایش��گاه در این نشس��ت
مط��رح ش��د و رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و
خدمات بهداش��تی درمانی کاشان دستورات الزم
جهت پیگیری آن را صادر کرد.

جلس��ه کمیس��یون ماده  20ام��ور داروخان��ه ها با
حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در دفتر ریاست
دانشگاه تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،تایی��د صالحی��ت یک��ی از
داروسازان جهت تصدی مس��ئولیت فنی داروخانه،
تعیین محدوده جغرافیای��ی جهت احداث داروخانه
در منطق��ه لتح��ر کاش��ان و بررس��ی فعالی��ت یک
داروخانه متخلف موضوع این جلسه بود.
براساس این گزارش ،بررسی فعالیت داروخانه های
تح��ت نظر دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات
بهداش��تی درمان��ی کاش��ان از موضوع��ات ای��ن
کمیسیون است.

تصادف هولناک یک دستگاه کامیون

با آمبوالنس اورژانس  115در کاشان
مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزش��کی کاش��ان از برخورد وحش��تناک یک
دستگاه کامیون به علت خواب آلودگی راننده،
با آمبوالنس این مرکز خبر داد.
دکتر ابوالفضل ش��جاعی گفت :تکنسین های
ای��ن مرکز در س��اعت  1:38دقیقه بامداد ش��ب
گذش��ته در کیلومتر  40اتوبان کاش��ان در حال
رس��یدگی به مصدومین یک خودروی سواری
بودند که این برخورد رخ می دهد.
وی تصریح کرد :خوشبختانه تکنسین های این
مرک��ز در زمان وقوع این حادثه ،بیرون از کابین
آمبوالن��س بودند که به آن ها آس��یب جس��می
وارد نشده است.
مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزشکی کاش��ان ادامه داد :در این برخورد فقط
راننده کامیون مجروح شد.
دکتر ابوالفضل شجاعی ،علت این برخورد را
خواب آلودگی راننده کامیون عنوان کرد.
وی یادآور ش��د :در ای��ن برخورد ،آمبوالنس
مرکز فوریت های پزش��کی دانش��گاه به شدت
دچار خسارت شده است.
وی در پای��ان تاکی��د کرد :پ��س از وقوع این
حادث��ه دو آمبوالن��س اورژانس  115کاش��ان
ب��ه مح��ل حادثه اع��زام ش��دند و پ��س از ارائه
مراقب��ت های اولیه ،مصدومان ه��ر دو حادثه را
به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل کردند.

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

آقاي عباس�علی منص�وری ،نماين�ده محترم
م�ردم کاش�ان و آران و بی�دگل در مجل�س
ش�وراي اسالمي كه در غم از دست دادن عزیزتان
به سوگ نشسته ايد.
خانواده ه�ای محترم حاج حس�ینی و عماد
االسلامی ،عبدالکریمی و خاکب�از نصرآبادی
ك��ه در غم فق��دان هم��کاران عزیزمان دکتر س��ید
داوود حاج حسینی ،دکتر عیسی عماد االسالمی ،سید
مرتض��ی عبدالکریمی و عباس خاکب��از نصرآبادی به
سوگ نشسته ايد.
خی�ر محت�رم سلامت آقای س�ید امی�ن اله
میرفتاحی نش�لجی که در غم از دست دادن فرزند
دلبندتان به سوگ نشسته اید.
خان�واده محترم مصلح ك��ه در غم فقدان والده
مکرمه تان به سوگ نشسته ايد.
همكاران ارجمند:
آقای�ان علیرض�ا داوری و مال�ک حقگ�و و
خانم توحیدی نیا كه در غم از دست دادن پــــدر
به سوگ نشسته ايد.
آقای�ان دکت�ر عب�اس تق�وی ،س�ید علیرضا
حس�ینی،عباس خوب�ی و خانمه�ا گلن�اری و
س�رافراز كه در غم از دس��ت دادن مادر به س��وگ
نشسته ايد.
خان�م کریمی كه در غم از دس��ت دادن برادر به
سوگ نشسته ايد.
آقای�ان س�ید رض�ا س�جادی و محمدرض�ا
دهقانی بارونقی و خانم علی نژاد 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.

آیین استقبال از مقام آوران دانشگاه در جشنواره قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد
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
گرافیست :فاطمه هاشمی
همکاران این شماره :روح ا ..بادي زاده ،حسن سلماني،
حسيـن خدابخش ،مهدي مقيمي پور ،احمدرضا لطف آبادي  ،قاسمي،
محمدرضا سلیمانی ،حسین گرانمایه پور 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 :

ادامه از صفحه1

تاسیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی
موثر بر سالمت در دانشگاه

مرک��ز تحقیق��ات عوامل اجتماع��ی موثر بر
س�لامت در دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان
تاس��یس ش��د.به گزارش وب دا ،به استناد رای
صادره در دویس��ت و بیست و چهارمین جلسه
مورخ  92/02/23شورای گسترش دانشگاههای
علوم پزشکی ،با تاسیس مرکز تحقیقات عوامل
اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان موافقت
اصولی به عمل آمد.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
اس��تان با حضور اس��تاندار ،رئیس دانش��گاه و
س��ایر اعضا صبح روز دوشنبه مورخ 92/5/20
تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،در ای��ن جلس��ه ضمن
پیگیری مصوبات جلسه قبل ،گزارش عملکرد
س��ه ماهه سال جاری ش��ورا ،گزارش عملکرد
مرکز درمان و کاهش آس��یب مرکز قلعه شور
و گزارش عملکرد دس��تگاه ه��ای اجرایی در
شهرس��تان های چادگان و خ��ور و بیابانک در
خص��وص مبارزه ب��ا مواد مخ��در ارائه و مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

یکصد و سی امین نشست
شورای برنامه ریزی و توسعه
استان برگزار شد
یکصد و س��ی امین نشس��ت ش��ورای برنامه
ریزی و توسعه استان با حضور استاندار ،رئیس
دانشگاه و سایر اعضا روز شنبه مورخ 92/5/26
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،اس��تاندار اصفه��ان در
این جلس��ه از حضور مت��داوم دانش��گاهیان و
متخصصین در ش��ورای برنامه ریزی اس��تان به
خصوص در سیاس��ت ه��ای کالن و راهبردی
توسعه ی استان تشکر کرد.
دکت��ر علیرض��ا ذاکر اصفهان��ی ،حضور این
گروه را س��بب ارتقاء اس��تان و ایجاد پویایی و
نش��اط در ش��ورا عنوان کرد و خواستار تعامل
بیشتر دستگاه ها با دانشگاه ها ،مراکز آموزشی
و پژوهشی و تحقیقاتی شد.
این گزارش حاکیس��ت ،بحث و بررس��ی در
خصوص فعالیت های دانش��گاهی و پژوهشی،
مناب��ع مالی و اعتب��ارات عمران��ی ،درآمدهای
مالیانی و شاخص های عمرانی و زیربنایی استان
موضوع اصلی این جلسه بود.

آیی��ن اس��تقبال از مق��ام آوران دانش��گاه در
جشنواره قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاش��ان و جمع��ی از معاونین،
مسئولین و کارکنان در کنار گلزار شهدای گمنام
برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،رئیس دانش��گاه در این آیین
ضمن تبریک کسب این موفقیت ،بر تشویق استمرار
فعالیت های قرآنی در راستای رشد و تعالی فردی و
جامعه تاکید کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی با اش��اره به کس��ب
موفقیت های چندین ساله دانشگاه در جشنواره های
قرآنی کش��وری افزود :باید در این مسیر با شناخت
پتانسیل و ظرفیت های موجود در دانشگاه مانند قبل
پیشرو باشیم.
وی تصری��ح کرد :اگ��ر فرزندان این م��رز و بوم
با فرهنگ قرآنی آش��نایی کامل پی��دا کنند با تدبر
بیش��تری در مقابل هجمه های فرهنگی دش��منان و
تهاجمات فرهنگی آنها ایستادگی می کنند.
دکت��ر اعراب��ی در پای��ان از ت�لاش ه��ای گروه

اعزامی دانش��گاه و به خصوص فعالیت های معاونت
دانش��جویی فرهنگی دانشگاه در کسب این موفقیت
تقدیر کرد.
مع��اون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه نیز در این
مراسم ضمن تبریک کسب این موفقیت و تقدیر از

میزبانی شایسته دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،انس
ب��ا قرآن کریم را موهبتی عن��وان کرد که به بندگان
شایسته عطاء می شود.
دکتر طاهره مازوچی با اشاره به وجود پتانسیل های
قرآن��ی موجود در دانش��گاه یادآور ش��د :توجه به

مفاهیم و آموزه های قرآنی دارای اثرات ارزش��مند
در جامعه اس��ت و بایستی با گس��ترش فعالیت های
قرآن��ی در حوزه ه��ای مختلف هنری و پژوهش��ی
مخاطبان قرآنی را افزایش دهیم.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه ،کسب این
موفقیت ها را در چند س��ال اخیر نش��ان از پتانس��یل و
ظرفیت های موجود در دانش��گاه دانست که می تواند
زمینه س��از ش��رکت اس��اتید ،کارکنان و دانشجویان
دانشگاه در میادین بزرگتر باشد.
دکتر مازوچی ،در پایان اعالم رتبه بندی دانشگاه ها
را بعد از بررسی نهایی توسط داوران وزارت متبوع
بیان کرد.
این گزارش حاکیس��ت ،در پای��ان این آیین نیز از
نفرات برتر با اهداء گل و لوح تقدیر به رسم یادبود
تجلیل به عمل آمد.
گفتنی اس��ت هجدهمین جشنواره قرآنی و عترت
اساتید ،کارکنان و دانش��جویان دانشگاه های علوم
پزش��کی کش��ور از  24لغای��ت  27م��رداد م��اه در
دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
سبزوار برگزار شد.

آیین اختتامیه طرح ضیافت اندیشه دانشجویی در دانشگاه برگزار شد
با اجرای این طرح

در سال های آینده
زمینه ای

فراهم شود تا

دانشجویان بتوانند
از فضای معنوی

ماه مبارک رمضان

در تابستان استفاده

و بهره بیشتری
داشته باشند.

آیین اختتامیه طرح ضیافت اندیش��ه دانشجویان
دانشگاه های کاشان با حضور اساتید و دانشجویان
ش��رکت کننده در این طرح در س��الن آمفی تئاتر
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار وب دا ،مس��ئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه علوم
پزش��کی کاشان در این آیین ،استفاده از ظرفیت
معنوی ماه مبارک رمضان برای آموزش دروس
مع��ارف ب��ه دانش��جویان را از مهمترین اهداف
برگزاری طرح ضیافت دانش��جویی در دانشگاه

عل��وم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی
کاشان نام برد.
حجت االس�لام و المس��لمین علیرضا شاه فضل
مدت اجرای طرح ضیافت دانشجویی در دانشگاه
علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
را  15روز اع�لام کرد و اظه��ار امیدواری کرد :با
اج��رای این طرح در س��ال های آین��ده زمینه ای
فراهم ش��ود تا دانشجویان بتوانند از فضای معنوی
ماه مب��ارک رمضان در تابس��تان اس��تفاده و بهره
بیشتری داشته باشند.
مع��اون نهاد مقام معظم رهبری در دانش��گاه علوم

بازدید رئیس دانشگاه از مرکز بهداشتی درمانی برزک

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیز در این آیین
گفت :امس��ال  445نفر دانش��جو در ط��رح ضیافت
اندیشه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان شرکت داش��تند که از این تعداد
 260نفر دانش��جوی دختر و مابقی دانش��جویان پسر
بودند.
حجت االسالم و المسلمین ابوالفضل جمشیدی
افزود :در طرح ضیافت اندیش��ه امسال دانشجویان
دختر و پس��ر در مجم��وع  5کالس دروس تاریخ
و تم��دن 5 ،کالس دروس انقالب اس�لامی و 4
کالس دروس متون شرکت کردند.

حجت االس�لام جمش��یدی ،برگ��زاری اردوی
مش��هد اردهال برای دانشجویان دختر و برگزاری
جلس��ات قرائت قرآن روزانه بع��د از نماز ظهر و
عص��ر را از جمله برنامه ه��ای جنبی طرح ضیافت
اندیشه دانش��جویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
عنوان کرد.
وی با اشاره به افزایش  40درصدی دانشجویان
ش��رکت کننده در طرح ضیاف اندیش��ه نسبت به
دوره قبل گفت :در نظر سنجی های انجام شده از
طرح 70 ،درصد عال��ی و  30درصد خوب اعالم
شده است.
حجت االسالم و المسلمین ابوالفضل جمشیدی
یادآور ش��د :کارنامه ضیافت اندیشه و نمرات آن
اول شهریورماه اعالم خواهد شد.
مجی��د زجاجی اس��تاد حوزه و دانش��گاه نیز در
این آیین ،اجرای این دوره طرح ضیافت اندیش��ه
دانش��جوییدر دانشگاه علوم پزش��کی کاشان را
نس��بت به دوره های قبل ،غیر قابل مقایس��ه خواند
و گفت :طرح ضیافت اندیشه دانشجویی امسال با
حضور تمامی دانشجویان شرکت کننده در طرح
برگزار شد.
وی اف��زود :تاثیرگ��ذاری کالس ه��ای ط��رح
ضیافت اندیشه دانشجویی در برخی از موارد حتی
از کالس های طول ترم نیز باالتر بود و از کیفیت
بیشتری برخوردار بود.
گفتنی اس��ت طرح ضیافت اندیشه دانشجویان
دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات بهداش��تی
درمانی کاشان در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه،
با تقدیر از دانش��جویان ش��رکت کنن��ده در این
طرح به پایان رسید.

بازدید رئیس دانشگاه از مراکز بهداشتی درمانی جوشقان قالی و کامو

سامانه ارتباط با حراست
دانشگاه راه اندازی شد
سرپرست دفتر حراست دانشگاه از راه اندازی
سامانه ارتباط با حراست خبر داد.
به گزارش وب دا ،محمد خبازی افزود :س��تاد
خبری حراست دانشگاه شامل تلفن پیام گیر ،پیام
کوتاه ،صندوق پستی و پست الکترونیک است.
وی ،دسترس��ی آس��ان و کاه��ش مراجع��ه
حضوری را ه��دف از راه اندازی این س��امانه
عنوان و تصری��ح کرد :عالقمن��دان می توانند
نظرات ،پیش��نهادات ،درخواست و یا شکایات
خ��ود را ب��ا درنظ��ر گرفت��ن اهمی��ت موضوع
از طری��ق یکی از م��وارد مذکور به حراس��ت
دانشگاه ارسال کنند.
خبازی ادامه داد :این سامانه تحت وب سایت
دانش��گاه و در قسمت دسترسی س��ریع پورتال
دانشگاه قابل مشاهده است.

رئیس دانشگاه از ساختمان در دست احداث مرکز
بهداش��تی درمانی ش��هر برزک به همراه مس��ئولین
شورای آن شهر بازدید کرد.
به گزارش وب دا،دکتر محمدحس��ین اعرابی در
این بازدید در جریان پیش��رفت فیزیکی این مرکز و
همچنی��ن پیش بینی برای زم��ان تحویل و افتتاح آن
قرار گرفت.
وی ،ه��دف از ای��ن بازدی��د را بررس��ی و آنالیز
مش��کالت و برنام��ه ریزی مناس��ب برای پیش��رفت

فیزیکی آن عنوان کرد تا در اس��رع وقت این مرکز
به بهره برداری برس��د و ب��ا کیفیت ترین خدمات به
مردم ارائه گردد.
رئیس دانشگاه ،همچنین فعالیت ها و شاخص های
مرکز بهداش��تی درمانی فعال این ش��هر را بررسی
کرد.
گفتنی است مرکز بهداشتی درمانی برزک توسط
خیّری��ن س�لامت در این ش��هر در دس��ت احداث
می باشد.

رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات
بهداش��تی درمان��ی کاش��ان از مراکز بهداش��تی
درمانی جوش��قان قالی و کامو به همراه مسئولین
شورای آن شهر بازدید کرد.
به گزارش وب دا ،این بازدید ،به منظور بررسی
کیفیت و نحوه خدمات دهی مراکز بهداش��تی و
درمانی جوش��قان قالی و کامو ب��ه مردم صورت
پذیرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی کاش��ان ،در این بازدید با کادر بهداش��تی
درمان��ی و بیم��اران ای��ن مراک��ز به گف��ت و گو
پرداخ��ت و از نزدیک روند اج��رای امور را مورد
بررسی قرار داد.
دکت��ر محمدحس��ین اعرابی ،رئیس دانش��گاه ،
همچنین نقاط ضعف و قوت این مراکز بهداش��تی
درمان��ی را بررس��ی و بر تالش ب��رای رفع نواقص
تأکید و در خصوص پیگیری امور دس��تورات الزم
را صادر کرد.

