نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

پیشرفت های پزشکی
در سال های پس از انقالب
بسیار چشمگیر است
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افتخاری دیگر برای دانشگاه :

دانشجویان دانشگاه موفق به کسب مقام در پنجمین جشنواره فرهنگی کشورشدند

ادامه در صفحه 4

دانش�جویان دانش�گاه
به جش�نواره ملی قرآنی
دانش�جویان راه یافتند

با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال:

دس�تگاه رادیولوژی دیجیتال مستقیم در

4

بیمارستان نقوی کاشان راه اندازی شد

اعتباربخشی
چهار بیمارستان منطقه کاشان
انجام شد
3

اجرای مرحله اول
آزمون تست تشخیصی
سریع اچ آی وی در کاشان
4

کلینیک تخصصی سونوگرافی
وی�ژه زن�ان در بیمارس�تان
شهید بهشتی راه اندازی شد
2

آیین گرامیداشت روز
پزشک در آران و بیدگل
برگزار شد
4

رئیس دانش�گاه از مراحل
ثبت نام دانش�جویان
جدید الورود بازدی�د کرد
2

 571دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کاشان پذیرفته شدند
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از پذیرش  571دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی،
کارشناسی ارشد ،دکتری حرفه ای و دستیاری در سال تحصیلی جدید خبر داد.
دکتر محمود س�لامی به مناس��بت س��ال تحصیلی جدید در گفتگو با وب دا با اش��اره به اینک��ه بیش از 70
درصد این پذیرفته ش��دگان زن هستند ،اظهار داش��ت 72 :درصد پذیرفته شدگان امسال غیربومی و بقیه بومی
منطقه کاش��ان (کاشان ،آران و بیدگل ،نطنز و بادرود) هس��تند.وی تصریح کرد :امسال  317دانشجو در دوره
کارشناس��ی 129 ،نفر در دوره تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد ،دکتری حرفه ای و دستیاری) و  100نفر
در دوره پزشکی و دندان پزشکی عمومی پذیرفته شده اند.وی با اشاره به  53رشته تحصیلی در دانشگاه تصریح
کرد :بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه سال تحصیلی جدید از تاریخ  92/6/30شروع می شود.
دکتر س�لامی یادآور شد :جذب دانشجو امسال در رش��ته های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ،روانشناسی
بالینی و فیزیک پزشکی ودکتری عمومی دندانپزشکی برای اولین بار صورت گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جذب دانشجو در شعبه بین الملل دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت:
امس��ال دانشجو در دو رشته پزشکی و پرستاری در این شعبه پذیرفته خواهد شد.وی ،رشد علمی در دانشگاه ها
و اثر گذاری آن در جامعه و عرصه های بین المللی را از رخدادهای مهم بعد از انقالب اس�لامی عنوان کرد و
فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به کلیه دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید و خانواده هایشان تبریک
گفت.گفتنی اس��ت جش��ن آغاز س��ال تحصیلی  93 – 92هفته اول مهرماه و با حضور رئیس دانشگاه ،اعضای
هیات رئیسه دانشگاه ،اعضای هیات علمی ،دانشجویان جدیدالورود و خانواده های آنان برگزار می شود.

مدیر کل دفتر س�لامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح
ارتقای س�لامت روان مادران باردار در دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان بازدید کرد.به گزارش وب دا ،دکتر
عباسعلی ناصحی در این بازدید ،اجرای این طرح را مطلوب دانست و ابراز رضایتمندی کرد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیز در این بازدید ،گزارش��ی از روند اجرای طرح ارتقای
سالمت روان مادران باردار را ارائه کرد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی ،پیش��گیری و تشخیص به موقع افسردگی و س��ایر اختالالت دوران بارداری و
ارتقاء سطح سالمت روان مادران باردار را هدف از اجرای این طرح عنوان کرد.
وی ،با اشاره به اجرای این طرح در چهار مرکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان گفت :مادران باردار از 6
تا  10هفته بارداری تا شش ماه پس از زایمان از خدمات سالمت روان طرح بهره مند می شوند.
دکتر مروجی ،خدمات س�لامت روان در این برنامه را ش��امل آموزش مدیریت اس��ترس و سالمت روان دوران
بارداری از طریق برگزاری کارگاه و بسته های آموزشی و مشاوره های روانشناختی و ویزیت روانپزشکی برشمرد.
این گزارش حاکیست ،دکتر ملک افضلی رئیس پژوهشکده سالمت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر
نورباال متخصص روانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این بازدید حضور داشت.
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 به مدت دو سال در کاشان اجرا می شود.

کسب مقامهای برتر توسط دانشجویان دانشگاه درالمپیاد علمی علوم پزشکی کشور

کارمندان و مدیران نمونه دانشگاه تجلیل شدند
کارمندان و مدیران
نمون��ه دانش��گاه ط��ی
مراسمی روز چهارشنبه
مورخ  92/6/6تقدیر و
تجلیل شدند.
به گزارش وب دا،
رئی��س دانش��گاه
عل��وم پزش��کی و
خدم��ات بهداش��تی
درمانی کاش��ان در
این مراس��م ،ضمن
تبریک فرا رس��یدن روز کارمند و سپاس��گزاری از
ت�لاش های این بزرگ��واران ،از ش��هیدان دولت به
خصوص ش��هیدان رجایی و باهنر یاد کرد و گفت:
اخالص و ساده زیستی دو ویژگی بارز این دو شهید
بزرگوار اس��ت که یاد آنان را برای همیشه ماندگار
کرده است.
دکتر محمد حسین اعرابی ،شهیدان رجایی و باهنر
را افرادی شایسته در عرصه خدمت به مردم خواند و
بر الگو قرار دادن س��یره عملی و رفتاری و مشی این
شهدای واالمقام در مسیر خدمت صادقانه و خالصانه
به کشور از سوی همگان تاکید کرد.
رئیس دانش��گاه  ،کارمندان را خدمتگزاران مردم
دانس��ت که در مس��یر پیش��رفت و اعتالی جامعه و

بازدید مدیر کل دفتر سالمت روان وزارت از طرح سالمت روان مادران باردار

نظام اسالمی و جلب
رضای��ت خداوند و
م��ردم ایف��ای نقش
می کنند.
رئی��س دانش��گاه،
تق��وای اله��ی را
مه��م تری��ن معیار و
خصوصی��ات بارز و
مه��م ی��ک کارمند
نمونه دانست و تاکید
کرد :در صورتیکه
تقوای الهی سرلوحه همه امور قرار داشته باشد آثار
و برکات زیادی نیز به همراه خواهد داشت.
وی افزود :کارمن��دان باید در تمامی امور خدا را
محور قرار دهند و با انگیزه الهی و همت مضاعف در
راستای خدمت به مردم ،رفع مشکالت ،نارسایی ها
و توسعه همه جانبه کشور تالش کنند.
دکت��ر اعرابی ،در ادامه از اعم��ال تحریم ها برای
در تنگنا قراردادن جمهوری اسالمی توسط استکبار
جهانی نام ب��رد و تصریح کرد :تمام��ی توطئه های
دش��من بر علیه جمه��وری اس�لامی از جمله اعمال
تحریم های اقتصادی برای کم رنگ نمودن گفتمان
انقالب اسالمی است.
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دکت��ر محم��ود
س�لامی از کس��ب
موفقیت دانشجویان
دانش��گاه در اح��راز
مق��ام ه��ای برتر در
پنجمین المپیاد علمی
دانشجویان دانشگاه
های علوم پزش��کی
کشور خبر داد.
معاون آموزش��ی
دانش��گاه عل��وم
پزش��کی کاش��ان در گفتگ��و ب��ا وب دا ،گفت:
کس��ب رتب��ه دوم تیمی در حیط��ه نورآورانه (هنر
در آموزش پزش��کی) ،رتبه چهارم تیمی در حیطه
مدیریت و رتبه س��وم انفرادی در حیطه اس��تدالل
بالینی از افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه در این
المپیاد می باشد.
وی ،ضمن تبریک ای��ن موفقیت اظهار امیدواری
کرد در سال های آتی شاهد موفقیت های بیشتر در
دانشگاه باشیم.
بر پای��ه این گ��زارش ،تیم ه��ای تبریز ،کاش��ان
و کرم��ان ب��ه ترتیب مقام ه��ای اول تا س��وم را در
حیط��ه هنر در آموزش پزش��کی کس��ب کردند.در
حیطه اس��تدالل بالینی و در بخش گروهی ،دانشگاه

اصفه��ان ،ش��یراز و
تبریز ب��ه ترتیب اول
تا سوم شدند.
همچنین دانش��گاه
کرمان ،شهید بهشتی
و اصفه��ان در حیطه
تفک��ر علم��ی در
علوم پای��ه به ترتیب
رتبه های اول تا سوم
را به خود اختصاص
دادند.
در حیطه مدیریت نظام س�لامت نیز دانشگاه های
ش��هید بهش��تی ،تبریز و تهران به ترتیب اول تا سوم
شدند.
دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان نیز ب��ه عنوان تیم
اخالق این المپیاد انتخاب ش��د و در بخش انفرادی
نی��ز در هر حیطه به  ۹نفر از برترین ها در س��ه حیطه
نخست جوایزی اهدا شد.
در آیین پایانی این المپیاد که در دانش��گاه علوم
پزش��کی کرمان برگزار گردید ،پرچم این المپیاد
به دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی
درمانی مش��هد به عنوان شش��مین میزب��ان المپیاد
علمی دانش��جویان دانش��گاه های علوم پزش��کی
کشور اهدا شد.

دس��تگاه رادیولوژی دیجیتال مستقیم ( )DDRبا
اعتب��اری بالغ بر چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در بیمارستان نقوی
این شهرستان راه اندازی شد.
ب��ه گزارش وب دا ،سرپرس��ت بیمارس��تان نقوی
کاش��ان در حاش��یه مراس��م راه ان��دازی دس��تگاه
رادیول��وژی دیجیتال گفت :با بهره ب��رداری از این
دستگاه که جایگزین دس��تگاه رادیولوژی آنالوگ
می شود ،س��رعت خدمات رادیولوژی به مراجعین،
به ویژه بیماران اورژانس افزایش می یابد.
دکتر محمد حاج��ی جعفری ،آرش��یو تصاویر و
اس��تفاده از آنها ب��رای کاره��ای تحقیقاتی ،حذف
فیل��م و مواد ش��یمیایی برای س��اخت فیلم ،کاهش
هزینه ،افزایش نس��بی سرعت بازس��ازی و مشاهده
تصویر ،کاهش پرتوگی��ری بیمار به میزان 60 – 40
درصد ،کاه��ش آلودگی محیط زیس��ت ،اش��غال
حج��م و فض��ای فیزیک��ی کمتر ،صرف��ه جویی در
وقت و افزایش بازدهی بخش رادیولوژی و افزایش
طول عمر دس��تگاه ه��ا را از جمله مزایای سیس��تم
رادیوگرافی دیجیتال بر آنالوگ نام برد.
وی افزود :با استفاده از رادیولوژی دیجیتال امکان
اینک��ه بتوان وضع یک بیمار را از ش��هری به ش��هر
دیگر یا حتی خارج کش��ور برای یک پزشک دیگر
تش��ریح کرد وجود دارد و میتوان با استفاده از آن
با نمایش عکس رادیولوژی بیمار با پزشک دیگری
در شهر یا کشور دیگر مشاوره کرد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود ،خواس��تار
مشارکت بیش��تر خیّرین سالمت منطقه کاشان جهت
خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی شد.
دکت��ر حاجی جعفری ،با اش��اره ب��ه تعامل خوب
خیّری��ن شهرس��تان در گس��ترش فض��ای فیزیکی
بهداش��تی درمانی گفت :خرید تجهیزات پزش��کی
یکی از اولویت های امروز مراکز بهداش��تی درمانی
کاش��ان و آران و بیدگل است که نیازمند مشارکت
گسترده خیّرین و مردم می باشد.
وی تصری��ح ک��رد :افزاي��ش قيم��ت وس��ايل و
تجهيزات پزش��كي ،دارو و پوش��ش ناكافي بيمه ها
موجب گرديده تا بس��ياري از بيماران توان پرداخت
هزينه هاي درمان خود را بدون حمايت و كمكهاي
خيّرين نداش��ته باش��ند ،از طرفي توس��عه ،تجهيز و
ارتقاء خدمات بهداش��تي درماني ارائه شده نيازمند
مشاركت فعال خيّرين شهرستان مي باشد.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

معرفي پيشكسوتان عرصه سالمت
نام ونام خانوادگي:
عل��ی آق��ا اکب��ری
حسنارودی
تاريخ تولد1332 :
تاريخ بازنشستگي:
1384
آخرين سمت شغلي:
الکتریکی تاسیسات و
مسئول پایگاه بسیج دانشگاه
آخرين مدرك تحصيلي :ابتدایی
سوابق اجرايي:
 کارمند تاسیسات دانشگاه در کل سنوات خدمت حدود  13س��ال مسئول عملیات پایگاه های حمزهسیدالشهداء دانشگاه و مسجد صفاری
 مدت  12س��ال فرمانده پایگاه حمزه سیدالشهداءدانشگاه و نظارت کامل به پایگاه حضرت زینب (س)
خاط�ره :اینجانب درمدتی که در جبهه های حق علیه
باطل بودم خاطرات زیادی دارم ولی یکی از آنها این بود
که ی��ک روز در نمازخانه نماز م��ی خواندیم که در آن
فض��ای باز یک عقرب بزرگ از لب��اس روحانی درحین
خوان��دن نماز باال رفت و تمام بچه ها از ترس نمازش��ان
را بریدن��د ولی روحانی به نماز خود ادامه داد وهنگامیکه
نماز تمام شد  ،لباسش را تکان داد و عقرب فرار کرد.

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
دكت��ر محم��د كيواني
شغل مورد تصدی:
دندانپزشك
تاريخ تولد1348 :
سال استخدام1371:
عنوان ايثارگري:
جانب��از  15درص��د-
رزمنده
مدرك تحصيلي :دكترای دندانپزشكي
مدت خدمت درجبهه :یک سال
سوابق كاري:
 اس��تخدام دانشگاه علوم پزش��كي اصفهان در پستفوق ديپلم پرستاري در سال 1371
 پرستار بيمارستان فارابي از سال  1371الی 1376 دندانپزش��ك مركز بهداشت شماره  1دانشگاه علومپزشكي اصفهان از سال 1376
 دندانپزشك در درمانگاه گالبچي و كتابچي از سال1384تاکنون
خاط�رات :قب��ل از عملي��ات والفج��ر 10يكي از
دوس��تانم به نام آقاي عباس جامعي خوابي ديدند ولی
اظهار داش��ت که آن را بعد از عمليات اعالم می کنم .
من در آن عملیات مجروح ش��دم و ايشان نيز شيميايي
ش��دند .بعد از درمان از ايش��ان س��وال كردم ،گفت:
خواب ديدم از دس��ته ما دو نفر ش��هيد مي شوند و دو
نفر مجروح مي شوند كه دقيقاً همين اتفاق افتاد.
روز بع��د فرمانده عملي��ات اعالم كردن��د يك نفر
جه��ت زدن تانكه��اي عراقي داوطلب ش��ود .يكي
از رزمن��دگان به نام عبدا ...مقدم ک��ه فقط دو روز از
سربازيش مانده بود داوطلب شدند كه با همراهی يكي
ديگر از آرپيجيزنها بنام آقاي گلس��رخي به باالي
تپهاي مش��رف به نیروهای عراقي رفتند .ايشان با يك
شليك تانكها را زد و زمان شليك دوم توسط گلوله
تانك مورد حمله قرار گرفتند و به ش��هادت رسيدند،
بط��وري كه فقط يك��ي از پاهاي ايش��ان باق��ي ماند.
رزمندهاي كه همراه ايش��ان بود شروع به زدن تانكها
كرد و بقيه تانك ها مجبور به عقب نشيني شدند.

سیستم پکس در بیمارستان
شهید بهشتی کاشان راه اندازی شد
مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهش��تی کاش��ان به
سیس��تم پکس (سیس��تم الکترونیک��ی بایگانی و
تبادل تصاویر پزشکی) مجهز شد.
سرپرست مجتمع بیمارستانی بهشتی گفت :این
سیس��تم با هزینه ای بالغ ب��ر پانصد میلیون ریال از
محل اعتبارات دانشگاه خریداری و نصب شد.
دکتر خیاط کاشانی افزود :سیستم پکس امکان
دسترس��ی آنالین داده ه��ای تصویر ب��رداری با
کیفیت باال را در سطح بیمارستان فراهم می کند.
وی ،با اشاره به نصب این سیستم در واحدهای
تصویر برداری و رادیولوژیک بیمارستان از قبیل
گرافیهای رادیولوژیک ،س��ی تی اسکنMRI ،
و آنژیوگراف��ی تصری��ح کرد :آرش��یو و ذخیره
س��ازی اطالعات تصوی��ر برداری ،انتقال س��ریع
داده ها ،دسترس��ی سریع و آنالین به اطالعات از
طریق اینترنت و کاهش هزینه های رادیولوژی از
مزایای راه اندازی سیستم پکس می باشد.
دکتر خیاط کاشانی ،به وارداتی بودن کلیشه های
رادیول��وژی و مواد مصرفی ای��ن بخش و هزینه
ه��ای ب��االی تامین آن اش��اره و تاکید ک��رد :با
نص��ب این سیس��تم نیاز ب��ه انتق��ال داده بر روی
فیلمه��ای رادیولوژیک حذف می ش��ود.وی در
پای��ان یادآور ش��د :ب��ه زودی امکان دسترس��ی
اینترنت��ی جهت اعضاء هیات علمی و متخصصین
بیمارستان فراهم می شود.

شماره .136شهریور 1392

رئیس دانشگاه از مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بازدید کرد
امسال با تمهیدات

انجام شده توسط کمیته

ثبت نام ،بسیاری از
مراحل ثبت نام

به صورت اینترنتی
انجام شد.

همزم��ان ب��ا دومین روز ثب��ت نام از دانش��جویان
جدیدال��ورود ،ریاس��ت دانش��گاه ب��ا حض��ور در
دانش��کده پزش��کی از چگونگی و مراح��ل ثبت نام
این دانش��جویان در حوزه معاونت های دانش��جویی
فرهنگی و آموزشی بازدید به عمل آوردند.
به گ��زارش وب دا ،دکتر اعرابی در این بازدید از
قسمت سالمت سنجی دانشجویان ،مشاوره خانواده ها
و مح��ل تکمیل و دریافت فرم های اداره رفاه ،امور

فرهنگی ،اداره تربی��ت بدنی ،کمیته انضباطی و ثبت
ن��ام خواب��گاه ها ک��ه در طبقه های همک��ف و اول
دانشکده پزشکی قرار داشتند بازدید نمود.
دکتر مازوچی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
نیز در این بازدید توضیحاتی در مورد روند ثبت نام و
اقدامات انجام شده جهت رفاه و آسایش دانشجویان
و همراه��ان آنها و تمهیدات صورت گرفته به منظور
تس��ریع در فرایند ثبت نام به ریاس��ت دانشگاه ارائه

دادند.دکت��ر مروجی معاون بهداش��تی دانش��گاه نیز
در این بازدید در خصوص تش��کیل پرونده سالمت
توضیحاتی را عنوان کرد.
این گزارش حاکیست ،ثبت نام دانشجویان جدید
به صورت اینترنتی و حض��وری انجام می پذیرد .در
ثبت نام امس��ال با تمهیدات انجام شده توسط کمیته
ثبت ن��ام ،بس��یاری از مراح��ل ثبت نام ب��ه صورت
اینترنت��ی انجام گردیده که س��بب کاه��ش هزینه ها
و تس��ریع در فراین��د ثبت نام ش��ده اس��ت .همچنین
ستاد اس��تقبال از دانش��جویان ورودی جدید توسط
تش��کلهای مختلف دانشجویی تشکیل گردیده و این
تش��کل ها در هدایت و ارائه مش��اوره به دانشجویان
ورودی جدید نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند.
گفتنی است از صبح دیروز شنبه مورخ  30شهریور
ماه ثب��ت نام از دانش��جویان جدیدالورود دانش��گاه
در معاونت های آموزش��ی و دانش��جویی فرهنگی و
همچنین دانشکده ها آغاز شده است.
شایان ذکر است به هر دانشجو در بدو ورود بسته های
فرهنگی ،راهنمای دانشگاه ،نقشه شهرستان ،پمفلت
اداره های مشاوره و رفاه دانشجویی دانشجویان و ...
اهدا و برای آنان پرونده سالمت تشکیل می شود.

آیین گرامیداشت روز پزشک در آران و بیدگل برگزار شد
آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز در آران
و بیدگل به همت س��ازمان نظام پزش��کی و ش��بکه
بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،نماینده مردم شهرس��تان های
کاش��ان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی
در این آیین ،فرارس��یدن هفته دول��ت همراه با یاد و
خاطره شهیدان رجایی و باهنر را تبریک گفت.
عباس��علی منصوری ،ضمن تبریک روز پزشک و
روز داروساز به جامعه پزشکی ،ارتقاء دانشگاه علوم
پزشکی کاش��ان به تیپ یک را افتخار بزرگی برای
این دانشگاه دانست.
وی در پای��ان اظه��ار امی��دواری ک��رد :ب��ه یاری
خداوند متعال و پیگیری های مسئولین در جهت رفع
مشکالت پیش رو گام برداریم.
دکتر روح اله س��لگی فرماندار شهرس��تان آران و
بیدگل نیز در این آیین روز پزش��ک را به پزشکان و
خانواده آنان تبریک گفت و از تالش های مس��ئولین
ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل در راستای
افزایش سطح سالمت این شهرستان قدردانی نمود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در این آیین
ضمن تبریک روز پزشک و داروساز ،از ابوعلی سینا
و زکریای رازی به عنوان مفاخر ایران زمین یاد کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی اظهار داش��ت :ایران
اس�لامی دارای پیش��ینه ای غن��ی در هم��ه بخش ها
از جمل��ه بخش پزش��کیب��ا داش��تن مفاخری چون

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کاشان به مناسبت روز داروساز

دکتر اعرابی در پیامی فرارس��یدن روز داروساز را
به تمامی همکاران داروساز تبریک گفت.به گزارش
وب دا ،متن پیام رئیس دانشگاه به شرح ذیل است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
نام محمد بن زکریای رازی و زاد روز این حکیم
الهی در پنجم شهریور ماه هرساله خاطره سپاس از
عزیزان داروساز را در اذهان متبادر می سازد.
این خود بهانه ای اس��ت تا ه ّمت واالی این قشر
دیگربار ستوده شود .فراموش نمی کنیم در شرایط
کنونی این عزیزان با عزم مثال زدنی در خودکفایی
تولیدات دارویی باعث اعتبار این حوزه در س��طح
جامعه شده اند.انتظار می رود که داروسازان عزیز
در س��ایه فعالیت حرفه ای خود با آگاهی رسانیدن
به مردم عزیز ،خطر مصرف خودس��رانه و بی رویه
دارو را متذکر ش��ده و ش��رایط ای��ده آل تولید و
مصرف دارو را در جامعه رقم بزنند.
اینجانب روز بزرگداش��ت مقام داروس��از را به
جامعه داروس��ازان کش��ور و به خصوص اس��اتید
داروس��ازی و داروسازان در دانشگاه تبریک گفته
و آرزوی س�لامتی ،افزایش ط��ول عمر با ع ّزت و
سالمتی و توفیقات علمی دارم.

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کاشان به مناسبت روز کارمند

ابوعلیِسینا و زکریای رازی است.
دکتر علی یوس��فیان رئیس س��ازمان نظام پزشکی
شهرس��تان آران و بیدگل نیز در این آیین ،پزش��کان
عموم��ی را مح��ور نظام س�لامت و خ��ط اول ارائه
خدمات بر ش��مرد و اظهار داش��ت :در صورتی که
بخواهیم نظام س�لامت قوی و کارآمد داش��ته باشیم
چاره ای جز تقویت جایگاه پزشکان عمومی نداریم.
سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران
و بی��دگل نیز در این گردهمای��ی ضمن خیرمقدم و
تش��کر از حضور میهمانان اظهار امی��دواری کرد :با

همکاری و تعامل مسئولین شهرستان و دانشگاه بتوان
در راستای ارتقای سالمت شهرستان گام های مؤثرتر
و بلندتری را برداریم.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی در ادامه س��خنان
خود ،گزارش��ی از فعالیت های بهداشتی درمانی در
این شهرستان را ارائه کرد.
شایان ذکر است در این مراسم از پزشکان منتخب
ش��بکه بهداش��ت و درمان و س��ازمان نظام پزشکی
شهرستان آران و بیدگل با اهدای لوح تقدیر و هدیه
تجلیل به عمل آمد.

ادامه از صفحه1

کارمندان و مدیران نمونه دانشگاه
تجلیل شدند

برگزاری دوره آموزشی سیستم
مدیریت امنیت اطالعات در دانشگاه

 363لیت�ر ش�ربت رنگی غی�ر مجاز در
شهرستان کاشان توقیف شد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز در ابتدای
این آیین ضمن تبریک و گرامیداش��ت هفته دولت و
روز کارمند ،گفت :کار و تالش کارمندان زمینه س��از
تکریم ارباب رجوع می باشد.
دکتر مهرداد فرزندی پور ،علت نامگذاری این هفته
را تجلیل از تالش های انسان هایی شایسته عنوان کرد
که در راستای جلب رضایت خداوند متعال و مردم از
هیچ تالشی دریغ نمی کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  ،روز کارمند
را فرصت��ی برای تبیی��ن جایگاه کارمن��دان و خدمت
رس��انی به مردم عنوان و تصری��ح کرد :اگر کارمندان
ب��ه وظایف خود به درس��تیعم��ل کنند بس��یاری از
مشکالت مردم حل خواهد شد.
وی ،ب��ا اش��اره ب��ه فرمای��ش امیرمومن��ان علی (ع)
«مس��ئولیت امانت الهی ب��ه گردن هر فرد می باش��د»
اذعان داشت :همه بایستی حضرت علی (ع) را الگوی
کاری خود قرار دهیم.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه ،کاردانی،
مس��ئولیت پذیری ،سعه صدر ،تس��ریع در انجام امور،
خوش��رویی و گش��اده رویی ،عدل و انصاف ،اطاعت
و پی��روی از مافوق ،همفکری و مش��ورت ،برادری و
صمیمیت و نظارت را از ویژگی ها و صفات مدیران و
کارمندان موفق و نمونه عنوان کرد.
دکتر مه��رداد فرزندی پ��ور ،در ادامه به اش��اره به
برخی از وظایف دولت در قبال کارمندان یادآورشد:
احس��اس رضای��ت زمان��ی حاص��ل خواهد ش��د که
نیازه��ای مادی و اقتصادی ،روحی و روانی کارمندان
برآورده شود.
گفتنی اس��ت در پایان این آیی��ن از کارمندان نمونه
دانش��گاه در سال جاری و سال گذش��ته با اهداء لوح
تقدیر و هدیه تجلیل و تقدیر شد.

دوره آموزشی سیس��تم مدیریت امنیت اطالعات
( )ISMSبرای اولین بار و با حضور مدرس ش��بکه
علمی غرب آسیا در دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،در این دوره اس��تانداردهای
بی��ن الملل��ی امنی��ت اطالع��ات به خص��وص ایزو
 27001و ای��زو  ،27002نح��وه تدوی��ن اس��ناد
راهب��ردی س��امانه مدیری��ت امنی��ت اطالع��ات،
نحوه شناس��ایی ریس��کهای دارایی ه��ای اطالعاتی
ن��رم اف��زاری ،خ��ط مش��ی امنی��ت اطالع��ات،
س��اختار امنی��ت اطالع��ات ،مدیری��ت دارایی های
اطالعات��ی ،امنیت منابع انس��انی ،امنی��ت فیزیکی و
پیرامون��ی ،مدیری��ت ارتباطات و عملی��ات ،کنترل
دسترس��ی های فیزیکی و الجیکی ،اکتساب ،توسعه
و نگهداری سیس��تم های اطالعاتی ،مدیریت حادثه
امنیت اطالعاتی ،انطباق های قانونی امنیت اطالعات
و اس��تراتژی برخورد با ریسک به فراگیران آموزش
داده شد.
براس��اس این گزارش ،این دوره در راس��تای سند
راهبردی امنیت اطالعات دانش��گاه با هدف آشنایی
کارشناس��ان  ITواحد های تابعه دانش��گاه ،طی دو
روز در مرک��ز آمار و فن آوری اطالعات دانش��گاه
اجرا شد.
سیستم مدیریت امنیت اطالعات یا Information
 Security Management Systemسیس��تمی
برای پیاده س��ازی کنترل های امنیتی می باش��د که با
برقراری زیرساخت های مورد نیاز ایمنی اطالعات را
تضمین نموده و اس��تانداردهایی را برای ایمن سازی
فضای تبادل اطالعات در سازمان ها ارائه می دهد .این
استانداردها شامل مجموعه ای از دستورالعمل هاست
تا فضای تبادل اطالعات یک سازمان را با اجرای یک
طرح مخصوص به آن سازمان ایمن نماید.

معاون بهداشتی دانشگاه از جمع آوری و توقیف 363
لیتر ش��ربت رنگی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر مروجی ،با اش��اره به استفاده از
رنگهای غیر مجاز در تهیه شربتهای رنگی مانند گالب
و عرقیات خوراکی اظهار داش��ت :اس��تفاده و مصرف
رنگهای غیرخوراکی احتمال بروز سرطان ،بیماری های
کب��دی و کلیوی در مصرف کنن��دگان را افزایش می
ده��د و همچنین اثر آن بر روی افراد آس��یب پذیر مثل
کودکان ،زنان باردار و سالمندان بیشتر می باشد.
وی گف��ت :در تهی��ه ش��ربتهای رنگی مانن��د گالب و
عرقیات از رنگهای غیر مجاز که برای رنگ کردن قالی و
لباس به کار می روند به علت ارزان بودن استفاده می شود.
دکتر مروجی افزود :اس��تفاده از رنگ های خوراکی
فق��ط در صنای��ع تولی��دی م��واد غذای��ی و تحت نظر
کارشناسان صنایع غذایی و مسولین فنی باید مصرف شود
و استفاده جهت مصارف خانگی و مشاغل کارگاه های
تولیدی کوچک و سنتی غیر مجاز می باشد.
وی تصریح کرد :متاس��فانه در س��ال های اخیر در
س��طح عرضه با تهیه و توزیع شربت های رنگی دست
س��از توس��ط کارگاه های گالبگیری سنتی در سطح
شهرستان مواجه ش��ده ایم بنابراین با همکاری نیروی
انتظامی طبق دس��تور دادس��تانی تعداد قابل توجهی از
شربت های رنگی توسط کارشناسان بهداشت محیط
این دانشگاه ضبط و توقیف شد.
وی در پایان به تمامی شهروندان و مسافران توصیه کرد:
به منظور حفظ س�لامت خود و اف��راد خانواده از خرید و
مصرف هرگونه شربت های رنگی غیر مجاز (بدون پروانه
و بدون مجوز) خودداری کرده و در صورت مش��اهده با
شماره 1490سامانه پاسخگویی تلفنی به شکایات بهداشت
محیط و یا ش��ماره تلفن  0361-5420022واحد بهداشت
محیط مرکز بهداشت تماس حاصل نمایند.

دکتر اعراب��ی در پیامی فرارس��یدن روز کارمند
س��ومین روز هفت��ه دولت را به کارکنان دانش��گاه
تبری��ک گفت.به گزارش وب دا،مت��ن پیام رئیس
دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شرح ذیل است:
بسما...الرحمنالرحیم
امام خمینی (ره)«:اگر یک حکومتی ،ارزش هایش
ارزش ه��ای انس��انی ،اخالقی و اس�لامی باش��د (و)
بخواه��د خدمت ب��ه نوع خودش بکن��د و خودش را
خدمت گ��زار بداند ،قهرا ً ملت با اوس��ت و قهرا ً یک
قدرت خارجی نمی تواند او را تحت تاثیر قرار بدهد».
روز  4ش��هریورماه در ای��ام هفت��ه دول��ت و
گرامیداشت خاطره بزرگوارانی چون شهیدرجایی
و ش��هیدباهنر به نام «روز کارمند» نامگذاری ش��ده
اس��ت .بدون تردید تالش این قشر شریف در همه
نهادها زمینهساز رشد و تعالی آن سازمان است.
در کارنامه دولت هایی که پس از پیروزی انقالب
اس�لامی عهدهدار وظای��ف مهم اجرای��ی در نظام
جمهوری اس�لامی بودهاند ،یادگارهای ارزشمندی
از تالشها و فداکاریها ثبت ش��ده است که وظیفه
ما قدردانی از این نیروهای مخلص است.
اینجان��ب ضم��ن تبری��ک ای��ن روز ب��ه تمامی
کارکنان عزیز دانش��گاه ،ضمن آرزوی سالمت و
سعادت برای ایشان ،بر تالش مسئوالن دانشگاه در
قدردانی از زحمات کارمندان و حفظ حقوق ایشان
تأکید مینمایم و برای همه آنان از درگاه حضرت
احدیت آرزوی سالمتی و توفیق خواستارم.

پیام تبریک

رئیس دانشگاه به مناسبت روز بهورز
رئیس دانش��گاه در پیامی به مناسبت فرارسیدن 12
ش��هریور روز بهورز ،این روز را ب��ه تمامی بهورزان
پرتالش مجموعه دانشگاهی تبریک گفت.به گزارش
وب دا ،متن پیام دکتر اعرابی به شرح ذیل است:
بسما ...الرحمن الرحیم
به��ورزی یک��ی از راه ه��ای تقرب ب��ه حضرت
ربوب��ی ،وظیفه ای الهی -انس��انی و نیل به تعالی و
تکامل است .در دس��تورات دین مبین اسالم آمده
اس��ت کس��انی که عمل صال��ح خود را آش��کار
نمیسازند ،خداوند آن عمل را با درخشش بیشتری
به همگان نشان خواهد داد.
تامین ،حفظ و ارتقاء سالمت در جامعه بدون شک
از اقداماتی است که در سایه تالش و پیگیری های
مس��تمر و شبانه روزی کارکنان حوزه سالمت و به
ویژه بهورزان عزیز حاصل می شود .بهورزان شاید
تنها سفیران جمهوری اس�لامی در دورافتاده ترین
نقاط کش��ور باش��ند که ب��ه وظیفه س��نگین تامین
س�لامتی آحاد جامعه در س��خت ترین شرایط در
نقاط محروم و صعب العبور کشور مشغول هستند.
بی ش��ک بخش��ی از موفّقیت های ب��زرگ نظام
س�لامت که تأثی��ری بنیادین در ارتقای س�لامت
جامعه داشته اس��ت مرهون تالش های دلسوزانه و
مسئوالنه بهورزان اس��ت.اینجانب روز بهورز را بر
ایثارگران و پیش��گامان عرصه س�لامت و بهداشت
تبری��ک عرض می نمای��م و امیدوارم ب��ا اتکال به
حضرت س��بحان ضمن ارتباط گس��ترده با اقش��ار
مختلف مردم ،ش��اخص های بهداشتی را با رعایت
کیفیت کار ارتقاء بخشید و در انجام وظایف خطیر
و گسترده بیش از پیش کوشا و پویا باشید.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه
معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)

حشره شناسي پزشكی
ريخت شناسي فيزيولوژي اهميت پزشكي
تالي��ف  :دكت��ر
روح ا ...دهقاني
ناش��ر :ته��ران-
فرمنش 1392
اي��ن كت��اب منب��ع
خوبي براي دانشجويان
رش��ته هاي پزشكي و
بهداشتي مي باشد .در
اين كتاب به ساختار -
ه��اي خارجي حش��رات -فيزيولوژي حش��رات-
اهميت بند پايان در پزشكي و بهداشت -بند پايان
زهري پرداخته شده است .اين كتاب داراي واژه
نام��ه و نمايه نیز ب��وده و در کتابخانه مرکزی واقع
در زیر زمین دانشکده پزشکی موجود می باشد.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
امام خميني (ره) و دفاع مقدس

ناش��ر  :موسس��ه
تنظيم و نشر آثار امام
خميني(ره)
با پي��روزي انقالب
اس�لامي و از دس��ت
رفتن منافع نامش��روع
جهانخ��واران بوي��ژه
آمري��كا در اي��ران،
سلسله توطئه هاي استكبار شرق و غرب عليه مردم
ما آغاز شد كه مهمترين آنها شروع جنگ تحميلي
از سوي رژيم بعثي عراق بود .اين حادثه بعنوان نقطه
عطفي در روند تاريخ انقالب اسالمي آثار و نتايج
متعددي را به دنبال داشت .دوران هشت ساله دفاع
مق��دس تجلي گاه پيوند مس��تحكم رهبري و امت
اس�لامي بوده و در نوع خود امري كم نظير اس��ت
كه تنها در تاريخ صدر اس�لام مي توان نمونه هايي
از چنين عش��ق و ف��داكاري متقاب��ل و دوجانبه را
سراغ گرفت.
اي��ن دوران ماالم��ال از صحن��ه هاي حماس��ي
و پرش��كوهي اس��ت كه ملت��ي قهرم��ان را به اوج
عزت و ش��رافت رهنمون س��اخت .ملتي كه تمام
هس��تي خويش را خالصانه در طب��ق اخالص نهاد
و با اطاعت از رهبر فرزانه خود دس��ت رد بر س��ينه
نامحرمان و كژانديشان زد و فرزندان اين مرز و بوم
و ايمان و اعتقاد راسخ و با عشق و ارادت كم نظير
نسبت به امام و مقتداي خويش گام در صحنه نبرد
گذاردند و مردانه از كيان كشور اسالمي پاسداري
نمودند .
اعتقاد راسخ اين است كه انتقال اين عظمت هاي
ماالم��ال از عزت و غرور ب��راي آيندگان و مهمتر
از آن ش��ناخت ابعاد گونه وجودي امام راحل (ره)
كه اين همه فيض الهي از مجراي وجود ايش��ان بر
اين سرزمين و مردمش جاري شده است ،مي تواند
بيش��ترين تأثير مثبت را در سرنوشت اجتماعي اين
مرز و بوم داشته باشد.
با درك اين ضرورت و در راه زنده نگهداش��تن
ن��ام و راه آن پي��ر فرزانه ،واحد خاطرات موسس��ه
تنظي��م و نش��ر آث��ار امام خمين��ي (ره) ب��ه منظور
ارج گذاري به ارزش «ش��هادت و ايثار» به انتش��ار
مصاحبه تعدادي از فرماندهان و س��اير افراد زيربط
در دفاع مق��دس و خاطرات آنها ب��ا حضرت امام
(ره) اقدام مي نمايد.
اين كتاب در  10بخش تنظيم و ش��امل خاطراتي
از فرماندهان جنگ همچون ش��هيد محمد باقري،
ش��هيد علي صي��اد ش��يرازي و  ...مي باش��د و در
كتابخان��ه نهاد نمايندگي مق��ام معظم رهبري واقع
در طبقه فوقاني مسجد دانشگاه موجود مي باشد.

معرفي سايت
www.ir-dr.com
پايگاه پزشكان و جراحان ايران

در اي��ن س��ايت ب��ا اس��تفاده از سیس��تم نوبت
دهی خ��ودکار می توانید به راحتی س��ریع ترین
ویزیت را با پزش��ک با تخصص مورد نظر خود
داش��ته باش��ید .برای دسترس��ی به این سیستم و
برخورداری از تم��ام امکانات موجود می توانید
از طری��ق من��وی کاربری در باالی س��ایت یا از
طریق لینک عضو شوید.

حيات

مراسم تودیع و معارفه سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان برگزار شد
مراس��م تودی��ع و معارف��ه
سرپرس��ت مجتمع بیمارس��تانی
شهید بهشتی کاش��ان با حضور
رئی��س و جمع��ی از مس��ئولین
دانش��گاه روز چهارشنبه مورخ
 92/6/20در آمف��ی تئات��ر این
بیمارستان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س
دانش��گاه در ای��ن مراس��م ،از
زحمات دکتر حمیدرضا خیاط
کاشانی در زمان تصدی ریاست
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
کاش��ان تقدیر و تش��کر کرد و
برای دکتر سید مهدی موسوی
در راس��تای خدم��ت خالصانه
آرزوی موفقیت کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی
اظه��ار داش��ت :بح��ث درمان
هم��واره ب��ا حساس��یت های خ��اص خ��ود همراه
است و کس��ی که مسئولیت این س��مت را بر عهده
می گیرد ،باید تمام س��عی و تالش خ��ود را به کار
گیرد تا بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد.
وی ،با اش��اره به اینکه این بیمارستان عالوه بر دارا
ب��ودن جایگاه مهم درمان��ی در منطقه ،بزرگ ترین
مرکز آموزش��ی دانش��گاه نیز محس��وب می شود و
بر تعامل و ارتباط بیش��تر حوزه آموزش ،دانش��کده
پزشکی و بیمارستان تاکید کرد.
رئی��س دانش��گاه با اش��اره ب��ه اهمی��ت تعامل و
همکاری تمام مجموعه دانشگاه در راستای پیشرفت
اهداف گفت :پیش��رفت هایی که اکنون ش��اهد آن
هس��تیم حاصل پیگیری ها ،همدلی و همکاری تمام
همکاران است.

دکتر اعرابی با اشاره به محدودیت ها و مشکالت
موجود در بیمارس��تان اذعان داش��ت :کسب رضای
خداون��د متعال و دعای خیر بیماران باالترین پاداش
برای پرسنل این مجموعه می باشد.
معاون درمان دانشگاه نیز در این مراسم ،مدیریت
مجموع��ه بزرگی مانند مجتمع بیمارس��تانی ش��هید
بهش��تی کاش��ان را کاری س��خت عن��وان ک��رد و
مسئولیت ها را فرصتی برای خدمتگزاری و سنجش
توانایی ها برشمرد.
دکتر داود خیرخواه اف��زود :بهره مندی از بهترین
خدمات درمانی حق مردم است و خدمات بهداشتی
و درمان��ی باید به بهترین نحو ممکن به بیماران ارائه
شده و رضایت آنان را در پی داشته باشد.
وی ،با اش��اره به مش��کالت موجود در بیمارستان

تصری��ح ک��رد :بس��یاری از
حرکت های علمی که نصیب
ملت ما ش��ده اس��ت توس��ط
جوانانی مهیا شده که در اوج
محدودیت ها به این درجات
و مراتب رسیدند.
مع��اون درم��ان دانش��گاه
ی��ادآور ش��د :اگر بت��وان با
تعام��ل درس��ت از امکانات
اس��تفاده کنی��م ب��ه اهداف
الزم خواهیم رسید ،بنابراین
میتوان با مش��ورت و تعامل
بسیاری از مشکالت را پشت
سر گذاشت.
مدی��ر مجتمع بیمارس��تانی
ش��هید بهش��تی کاش��ان نی��ز
مدیری��ت مجموع��ه بزرگی
مانند بیمارستان شهید بهشتی
کاشان را کاری دشوار عنوان کرد که نیازمند تالش
و پیگیری مضاعف می باشد.
دکتر س��ید احمد حس��ینی ادامه داد :مسئولیت ها
توفیق��ی از جانب خداوند متعال می باش��ند که باید
وظایف خود را در این مدت به درس��تی در راستای
خدمت رسانی به مردم انجام داد.
براساس این گزارش ،در ادامه این مراسم سرپرستان
قبلی و فعلی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان،
س��خنانی را ایراد کردند و سپس احکام صادره برای
هر یک از آنها قرائت شد.
اعطای لوح تقدیر و هدایایی از س��وی واحدهای
مختلف دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان ب��ه دکتر خیاط کاش��انی ،از دیگر
برنامه های این مراسم بود.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و
درمان آران و بیدگل روز پنج شنبه مورخ 92/6/28
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه در این مراسم،
از زحمات دکتر س��ید محمد حس��ین مکی در زمان
تصدی مدیریت ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران و
بیدگل تقدیر و تش��کر و برای دکتر مسعود دهقانی
در راستای خدمت خالصانه آرزوی موفقیت کرد.
دکتر محمد حسین اعرابی اظهار داشت :خدمت
در نظ��ام جمه��وری اس�لامی علیرغم مش��کالت

موجود فرصتی اس��ت تا اندوخته های معنوی خود
را بیشتر کنیم.
وی ،فعالی��ت در ح��وزه س�لامت را یک فرصت
معن��وی عنوان ک��رد و گفت :کار در ای��ن حوزه از
اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت تا بتوانی��م به مردم
خدمات مطلوب ارائه نمائیم.
دکت��ر اعرابی ،با اش��اره با خدم��ات صادقانه دکتر
مکی در س��ال های خدمت افزود :ایش��ان در بهبود
وضعیت سالمت این شهرستان کوشا بودند.
وی اظهار امیدواری کرد :با همکاری هرچه بیشتر

پرسنل شبکه و دس��تگاه های اجرایی آران و بیدگل
روز به روز شاهد پیشبرد اهداف بهداشتی درمانی در
این شهرستان باشیم.
رئیس دانش��گاه با تش��کر از دکت��ر دهقانی جهت
قبول مدیریت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
اف��زود :امیدواریم وی با تجارب خود بتوانند در انجام
وظایف موفق باشند.
وی ،با اش��اره به پتانس��یل های موجود در شهرستان
آران و بیدگل تصریح کرد :این شهرستان ظرفیت های
خوبی در بحث خیّرین س�لامت دارد ک��ه امیدوارم
با اس��تفاده از آن در راس��تای ارتقای س�لامت و حل
مشکالت بهداشتی درمانی گام برداریم.
دکت��ر اعرابی ،بر ل��زوم تعامل و هم��کاری جهت
تدوی��ن برنام��ه جام��ع علمی س�لامت برای ش��بکه
بهداشت و درمان آران و بیدگل تاکید کرد و یادآور
شد :این برنامه ،نقشه راه سالمت برای آینده است.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،در ادام��ه ای��ن مراس��م
سرپرستان قبلی و فعلی شبکه بهداشت و درمان آران
و بیدگل ،س��خنانی را ایراد کردند و س��پس احکام
صادره برای هر یک از آنها قرائت شد.
اعط��ای لوح تقدیر و هدایایی از س��وی واحدهای
مختلف دانش��گاه به دکتر مکی ،از دیگر برنامه های
این مراسم بود.
گفتنی است شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل
تحت پوش��ش دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان می باشد.

انجام اعتباربخشی چهار بیمارستان منطقه کاشان

تاکید رئیس دانشگاه بر لزوم برنامه محوری

اعتباربخش��ی چهار بیمارس��تان تحت پوشش دانشگاه علوم پزش��کی کاشان با
حضور ارزیاب ارشد وزارت بهداشت ،در مدت یک هفته انجام شد.
به گ��زارش وب دا ،در این ارزیابی س��نجه ها و اس��تانداردهای اعتباربخش��ی
بیمارستان های شهید ش��بیه خوانی ،سیدالشهداء و شهید رجایی آران و بیدگل و
بیمارس��تان خصوصی میالد کاشان مورد بررس��ی ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار
گرفت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این خصوص اظهار داشت :باال بردن
کیفیت خدمات ،افزایش پاسخگویی و جلب رضایت گیرندگان خدمت از مهم ترین
مزیت اعتبار بخشی بیمارستانها می باشد.
دکتر داود خیرخواه گفت :در این اعتبار بخشی ،عملکرد بیمارستان ها در بخش
های حقوق گیرنده خدمت ،درمانی ،اداری ،مالی ،فنی ،تأسیساتی ،پشتیبانی و ...
بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت ،مورد ارزشیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت بحث اعتبار بخشی بیمارستان ها افزود :نتیجه
اعتبار بخش��ی به صورت مستقیم به س��امانه وزارت بهداشت ارسال شده و پس از
بررسی های کارشناسان وزارت بهداشت ،نتیجه اعالم می شود.
این گزارش حاکیس��ت ،براین اساس اعتباربخش��ی تمام بیمارستان های تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شده است.
گفتنی اس��ت در این ارزیابی ،عالوه بر ناظران وزارت بهداش��ت ،کارشناس��ان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز حضور داشتند.

رئیس دانش��گاه بر لزوم برنامه محوری و داش��تن برنامه عملیاتی منطبق با نقش��ه
جامع علمی سالمت دانشگاه تاکید کرد.به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی در جلسه
ش��ورای سیاست گذاری دانش��گاه ضمن تبریک میالد مسعود امام رضا(ع) ،نقشه
جامع علمی سالمت دانشگاه را به عنوان نقشه راهی برای معاونین و مدیران عنوان
کرد و به نگرش و اعتقاد راسخ خود به برنامه محوری تاکید کرد.
وی ،داشتن برنامه عملیاتی منطبق با نقشه مذکور را شرط تخصیص منابع انسانی
و مالی به واحدها اعالم کردو از اعضای ش��ورا خواس��ت با فرهنگ سازی برنامه
محوری و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی با استفاده از منابع موجود در جهت
اجرای برنامه های منطبق با نقشه جامع علمی دانشگاه گام بردارند.
دبیر ش��ورای سیاست گذاری دانشگاه نیز در ادامه با اش��اره به آغاز تدوین نقشه جامع
علمی سالمت دانش��گاه جهت تحقق اهداف سند چشم انداز کش��ور از تاریخ 89/11/7
گفت :این برنامه با همکاری یک تیم  13نفره و با تش��کیل  25جلس��ه انجام و در مهر ماه
سال  90رونمایی شد.رضا نعناکار یادآور شد :بعد از رونمایی از نقشه جامع علمی سالمت
دانش��گاه ،معاونت ها و واحدهای مربوطه به منظ��ور اجرایی نمودن آن موظف به تدوین
برنامه اس��تراتژیک و همچنین برنامه های عملیاتی همس��و با نقش��ه مذکور گردیدند.وی
افزود :اجرایی شدن نقشه جامع علمی سالمت دانشگاه مستلزم تعامل میان تیم برنامه ریزی
و تیم اجرایی اس��ت.محمد حس��ین زیلوچی یکی از اعضای این شورا نیز در پایان بحث
علمی «سیاست گذاری و مدیریت مطلع از شواهد»را ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر
اعضا مقرر شد ساختار سازمانی شورای سیاست گذاری بررسی و پیشنهاد شود.
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انتصابات شهریور1392
• آقای دکتر سید محمد حسین مکی به عنوان
سرپرس��ت مرکز مدیریت ح��وادث و فوریتهای
پزشکی دانشگاه از تاریخ 92/6/27
• آقای دکتر مس��عود دهقانی بعنوان سرپرست
شبکه بهداشت ودرمان آران وبیدگل از 92/6/27
• آقای دکتر رضا رزاقی به عنوان عضو هیئت
امنای دانشگاه از تاریخ 92/6/22
• آق��ای دکتر مس��عود مطلبی به عن��وان مدیر
مسئول مجله International Archives of
 Health Sciencesدانشکده بهداشت و آقای
دکتر روح اله دهقانی به عنوان س��ردبیر این مجله
ازتاریخ 92/6/4
• آقایان دکتر س��یدعلیرضا مروج��ی ،دکتر داود
خیرخواه ،دکتر احمد خورشیدی ،دکتر مجید حسن
زاده ،س��یدمحمد بهش��تی ،رض��ا نعن��اکار ،مصطفی
روحانی ،علی کوه��ی ،رضا رضایی به عنوان اعضاء
کارگروه کاهش تصدی گری از 92/5/29

برگزاری مسابقات شنا ویژه بانوان
به مناسبت گرامیداش��ت دهه کرامت و به منظور
تروی��ج فرهنگ ورزش ،مس��ابقات ش��نا در محل
استخر دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،این مسابقات با حضور  77نفر
ش��رکت کننده در پنج گروه س��نی برگزار شد ،که
 59نفر آنها باالی  9سال و  16نفر زیر  9سال بودند.
برپایه این گ��زارش ،دکتر طاهره مازوچی معاون
دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه ،با حضور در محل
مسابقات ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان با
اهداء جوایز از برندگان تقدیر به عمل آورد.
برندگان این مسابقات به شرح ذیل می باشند:
گروه س��نی  9تا  12سال با  22نفر شرکت کننده:
ملیکا بوجاری ،زهرا صفری ،مبینا بوجاری
گروه سنی  12تا  15سال با شش نفر شرکت کننده:
مریم نیکزاد ،زینب انتظاری ،مینو سادات بوجاری
گروه سنی  15تا  20سال با هشت نفر شرکت کننده:
شادی سرافراز ،صدف قرائتی ،نرگس حق پرست
گروه سنی  20تا  35سال با حضور  15نفر شرکت
کننده :شیما غفوری ،الهه حسینی ،سهیال رحیم
گروه س��نی  35س��ال به باال با هش��ت نفر شرکت
کننده :جمیله صالحی ،ملیحه میرزایی ،سیما پاکمنش

ایستگاه کتاب و کتابخوانی در بیمارستان
شهید بهشتی کاشان گشایش یافت
مس��ئول نهاد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری در
دانش��گاه از برپایی ایس��تگاه کتاب و کتابخوانی در
محل درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی خبر داد.
حجت االس�لام و المس��لمین علیرضا شاه فضل با
اشاره به وجود  700جلد کتاب با موضوعات مختلف
علمی ،مذهبی ،اجتماعی ،پزشکی و کمکهای اولیه
گفت :این ایس��تگاه به صورت ویترین و همیشگی
برپا شده و روزانه به ترتیب موضوع شارژ می شود.
وی افزود:ایجاد چنین ایستگاه هایی با توجه به نیاز
کنونی جامعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
در بین م��ردم به خص��وص در مراکز بهداش��تی و
درمانی الزم و ضروری است.
وی ،ب��ا اش��اره ب��ه نی��از فرهنگ��ی و معن��وی در
بیمارستان ها و دیگر مراکز بهداشتی درمانی ،برپایی
چنین ایستگاه هایی را راهکار مناسب برای پر کردن
اوقات فراغت بیماران و همراهانشان عنوان کرد.
وی ،ارتقاء سطح علمی افراد در این مراکز با استفاده
از کتاب های پزش��کی و مذهبی مناسب را از مزایای
ایجاد ایستگاه های کتاب و کتابخوانی برشمرد.
وی تصریح کرد :مراجعه کنندگان می توانند پس از
انتخاب کتاب مورد عالقه خود و مطالعه آن ،کتاب را
دوباره به ایستگاه برگردانند.گفتنی است این ایستگاه
به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانش��گاه و
روابط عمومی بیمارستان بهشتی برپا شده است.

پیام تسلیت
خانواده محترم جهادیكه در غم فقدان همکار
بازنشسته مان خانم فاطمه جهادی به سوگ نشسته ايد.
همكاران ارجمند:
آق�ای دکتر ذات اله عاصمی و خانمها دکتر
زهرا تقربی و دکتر زریچهر وکیلی كه در غم
از دست دادن مادر به سوگ نشسته ايد.
آقای�ان علیرض�ا اس�تادیان و خالویی فرد و
علی عابد آبادی كه در غم از دس��ت دادن پدر به
سوگ نشسته ايد.
آقای�ان رحم�ت ال�ه انتص�اری  ،محمدرضا
دهقان�ی زاده و خانم ش�اکریان 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.

پیشرفت های پزشکی در سال های پس از انقالب بسیار چشمگیر است
برای استمرار و

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 :

کلینیک تخصصی سونوگرافی ویژه
زنان در کاشان راه اندازی شد
مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
از راه اندازی کلینیک تخصصی س��ونوگرافی
ویژه زنان در این بیمارستان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید احمد حسینی
ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت ای��ن کلینیک براس��اس
درخواست های مکرر همشهریان و در راستای
اجرای طرح انطباق با موازین شرع گفت :صرفاً
س��ونوگرافی های تخصص��ی و فوق تخصصی
ویژه زنان در این کلینیک انجام می شود.
وی اف��زود :ای��ن کلینیک ه��ر روز صبح به
بیماران بس��تری در بیمارس��تان و در بعدازظهر
روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت
 13ال��ی  17آماده ارائه خدمات به همش��هریان
عزیز می باشد.
مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
ی��ادآور ش��د :دکتر س��هیال حاج علی عس��گر
متخصص رادیولوژی ،در این کلینیک خدمات
الزم را ارائه می دهد.

برگزاری چهارمین جلسه هیئت ممیزه
مرکزی دانشگاه

چهارمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه
در مورخ  92/6/21با حضور رئیس دانش��گاه و
س��ایر اعضاء به منظور رس��یدگی و اظهار نظر
نس��بت به ارتقاء مرتبه تعدادی از اعضای هیئت
علمی تش��کیل شد که پس از بررسی چهار نفر
از آنان ارتقاء مرتبه یافتند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئیس دانش��گاه ضمن
اعالم اس��امی ارتق��اء یافتگان به ش��رح ذیل و
تبری��ک و آرزوی توفی��ق روزاف��زون در ارائه
خدمات آموزش��ی ،پژوهشی و خدمت رسانی
بیش��تر برای آن��ان ،ارتقاء هرم اعض��ای هیئت
علمی دانش��گاه را جزء افتخاراتی دانستند که با
تالش و یاری این عزیزان بدست آمده است.
 -1دکتر احمد خورشیدی متخصص میکروب
شناسی :ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی
 -2دکتر حسین نیکزاد PhDعلوم تشریح:
ارتقاء از مرتبه دانشیاری به استادی
 -3دکتر منصوره صمیمی متخصص زنان و
زایمان :ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری
 -4دکتر فاطمه فروزان فرد متخصص زنان
و زایمان :ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

دانشجویان دانشگاه به اردوی
جهادی اعزام شدند

امسال نیز طبق سنوات گذش��ته تعداد  30نفر از
دانشجویان پسر دانشگاه در قالب اردوهای جهادی
بسیج دانش��جویی عازم روس��تاهای این شهرستان
ش��دند.به گ��زارش وب دا ،مع��اون دانش��جویی
فرهنگی دانش��گاه ضمن اعالم این خبر و با اشاره
به آغاز این برنامه از روز سه شنبه پنج شهریور ماه
سال جاری به مدت  15روز گفت :این دانشجویان
در روستاهای ویدوجا و ازوار مستقر شدند.
دکتر طاه��ره مازوچی افزود :تبادل اطالعات
و ب��ه روز رس��انی دانش های نوی��ن و به روز،
ارتقای س��طح دان��ش و معلومات ،تش��ویق و
ترغی��ب به ادام��ه تحصیل ش��رکت کنندگان،
محرومی��ت زدایی ،پرک��ردن اوق��ات فراغت
سودمند و پربار و تحکیم بنیان خانواده با محور
قرار دادن منوی��ات رهبر معظم انقالب(مد ظله
العالی) از اهم اهداف برنامه های این دانش��گاه
در اردوهای جهادی بسیج دانشجویی می باشد.
وی تصریح ک��رد :در این اردو ،دانش��جویان
عالوه ب��ر عملیات عمرانی ،برنام��ه ها و فعالیت
های مختلف با تخصص های گوناگون در زمینه
روان شناس��ی و مشاوره ،بهداشت خانواده ،هنر،
اطالع��ات عمومی ،رایانه و زبان انگلیس��ی را به
ساکنان این روستاها ارائه و آموزش می دهند.

حفظ این جایگاه
در رقابت با

دانشگاه های

تیپ یک با سابقه
در کشور

نیاز به تالش

همگانی مجموعه
دانشگاه علوم

پزشکی کاشان
است.

رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی کاش��ان گفت:
پیش��رفت های پزشکی در س��ال های پس از انقالب
بسیار چشمگیر است.به گزارش وب دا ،دکتر محمد
حس��ین اعرابی در آیین گرامیداش��ت روز پزشک،
داروس��از ،دندان پزش��ک و گروه ه��ای پروانه دار
گفت :با وجود عقب ماندگی های طوالنی در دوران
پی��ش از انقالب ،پ��س از پیروزی انقالب اس�لامی
توسعه بسیار چشمگیری اتفاق افتاد که نام ایران را در
زمره کشورهای پیشرفته در این خصوص قرار داد.
وی ،ضمن تبریک این روز به جامعه پزش��کی ،از
شهیدان دولت به خصوص ش��هیدان رجایی و باهنر
یاد ک��رد و افزود :این عزیزان باید الگو و سرمش��ق
همه در زمینه خدمت رس��انی بی منت و خالصانه به
مردم قرار گیرند.
ِ
رئیس دانش��گاه علوم پزشکیکاش��ان ،هویت هر
ملتی را وابسته به پیش��ینه آن ملت دانست و تصریح
کرد :ایران اس�لامی دارای پیش��ینه ای غنی در همه

بخش ها از جمله بخش پزش��کیبا داشتن مفاخری
چون ابوعلیِسینا ،زکریای رازی و جرجانی است.
وی ،ابوعلی س��ینا را در اوج و س��رآمد همه علوم
دانست و یادآورشد :کتاب شفاء یکی از جامع ترین
و بزرگترین کتاب در فلسفه است که از ابوعلی سینا
به یادگار مانده اس��ت که این امر بیانگر این اس��ت
که ابوعلی س��ینا صرفا به کارطبابت نمی پرداخته و
حکیمی بزرگ و الهی بوده است.
دکتر اعرابی ،از جه��د و تالش و همچنین نیت و
انگیزه به عنوان دو عامل مهم موفقیت ابوعلی س��ینا
نام برد و یادآورشد :افراد بزرگی چون ابوعلی سینا،
زکری��ای رازی و جرجان��ی با ان��دک ظرفیت های
زمان خود جهادگونه در راه طب فعالیت کردند.
وی ،با اشاره به اینکه ،حکیم زکریای رازی اولین
گزارش نویس��ی بالینی را ابداع کرد و نوآوری های
زیادی در این زمینه داش��ته اس��ت ،گفت :جرجانی
نیز از مفاخر بزرگی است که با تالش زیاد توانست

بزرگتری��ن دایره المعارف پزش��کی در  10جلد را
گردآوری کند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان ،پیشرفتهای
پزشکی را مدیون مفاخر بزرگی چون ابوعلی سینا،
زکریای رازی و جرجانی دانست و با بیان اینکه آنها
تنها متخصص طب نبودند ،بلکه پرچم داران علم و
فضیلت در دنیای طب بودند ،افزود :امروز نیز چنین
افراد توانمندی در سراس��ر میهن اسالمی هستند که
نیاز به توجه بیشتری دارند.
دکتر اعرابی ،در ادامه با تاکید بر آموزش همراه با
اخالق پزشکی گفت :اخالق پزشکی صرفاً به یک
کتاب و یک درس نیست ،پزشک در کنار بیمار به
عنوان الگوی جامعه پزشکی است.
وی ،س�لامت را در توس��عه هم��ه جانب��ه جامعه
مهم دانس��ت و گفت :جامعه ای در مس��یر توسعه و
پیش��رفت قرارخواه��د گرفت که جامعه س��الم و با
نشاط باشد.

رئی��س دانش��گاه در ادامه با اش��اره ب��ه برگزاری
انتخابات س��ازمان نظام پزشکی کاش��ان و تقدیر از
زحم��ات یک دهه اعضای س��ازمان نظام پزش��کی
س��ابق کاش��ان و تبریک به اعضای جدید س��ازمان
نظام پزشکی شهرستان کاشان گفت :علیرغم تمامی
محدودیت های سال جاری پیشرفتهای قابل توجهی
در بهداشت و درمان منطقه کاشان انجام شده است.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،ارتقای دانشگاه علوم
پزشکی کاش��ان به تیپ یک را از مهمترین پیشرفت
های انجام شده اعالم کرد و با اشاره به اینکه حفظ و
ارتقای این جایگاه مهمتر است ،گفت :برای استمرار
و حف��ظ این جای��گاه در رقاب��ت با دانش��گاه های
تیپ یک با س��ابقه در کش��ور نیاز به تالش همگانی
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.
رئیس س��ازمان نظام پزش��کی کاش��ان نیز در این
آیین با بیان اینکه یکهزار و  300نفر پزشک در کار
بهداشت و درمان کاشان فعالیت دارند ،اظهارداشت:
از این تعداد پزش��ک 200 ،نفر پزشک متخصص و
فوق تخص��ص 600 ،نفر پزش��ک عمومی ،یکصد
نفر دندانپزش��ک ،یکصدنفر داروساز 200 ،نفرماما،
 70نفرگ��روه ه��ای پروان��ه دار و همچنی��ن  20نفر
گروههای آزمایشگاهی هستند.
دکتر محمدرضا شریف افزود :شهرستان کاشان با
این تعداد پزشک که در مقایسه با مراکز استانها رقم
قابل توجهی است توانس��ته ظرفیت بزرگی را برای
ارائه خدمات پزش��کی مطلوب در شهرستان کاشان
فراهم نماید .وی همچنین ،دانش��گاه علوم پزشکی
کاش��ان را ظرفیت بزرگی برای منطقه ش��مال استان
اصفهان دانس��ت.گفتنی اس��ت در پایان این مراسم
از پزش��کان ،داروس��ازان ،دندان پزشکان ،دکترای
علوم آزمایشگاهی ،کارشناسان مامایی و گروه های
پروانه دار منتخب س��ازمان نظام پزش��کی ،دانشگاه
علوم پزش��کی ،پزشکان س��ازمان تامین اجتماعی و
پزش��کان بیمه سالمت شمال استان اصفهان در سالن
آمفی تئاتر دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان با اهداء
جوایزی به رسم یادبود تقدیر و تجلیل شد.

دانشجویان دانشگاه موفق به کسب مقام در پنجمین جشنواره فرهنگی کشورشدند
معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه از کس��ب
مقام سوم توس��ط دانشجویان دانش��گاه در پنجمین
جش��نواره فرهنگی دانشجویان دانش��گاههای علوم
پزش��کی کش��ور خبر داد.به گزارش وب دا ،دکتر
طاهره مازوچی گفت :دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در جشنواره امسال با برپایی غرفه ای با موضوع ویژه
نماز و نی��ز ارائه عملکرد جامع و کامل یکس��اله در
حوزه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه ،تش��کل ها و
کانون ها از بین  50دانش��گاه علوم پزش��کی کشور
در ح��وزه « ابتکارات و دس��تاوردهای فعالیت های
فرهنگی و فوق برنامه» این موفقیت را کسب کرد.
وی ،با اش��اره به آغاز این جش��نواره از فروردین
ماه س��ال جاری تصریح ک��رد :از مجموع  1004اثر
رسیده به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه202 ،
اثر برتر پس از مرحله داوری دانشگاهی به دبیرخانه
جشنواره ارسال شد.
وی یادآور شد 14 :دانشجوی این دانشگاه با مجموع
 16اثر در مرحله کش��وری جش��نواره موفق به کس��ب
مقام ش��دند.این گزارش حاکیس��ت ،وزیر بهداش��ت،
درمان و آموزش پزش��کی ،معاون دانشجویی فرهنگی
وزارت متبوع ،جمعی از مسئولین و کارشناسان وزارت
بهداشت و دانشجویان دانش��گاه های علوم پزشکی از
بازدیدکنندگان غرفه دانشگاه بودند.

براس��اس این گزارش ،دکتر محمد حس��ین آیتی
معاون دانش��جویی فرهنگی وزارت بهداش��ت نیز با
ارس��ال نامه ای کس��ب این موفقیت را به دانش��گاه
تبری��ک گفت.گفتن��ی اس��ت پنجمی��ن جش��نواره
فرهنگی دانش��جویان دانش��گاههای علوم پزش��کی
کشور از تاریخ  2الی  5ش��هریور ماه سال جاری به
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار شد.
اسامی دانشجویان دانشگاه که موفق به کسب مقام

چند تن از دانشجویان دانشگاه به جشنواره ملی قرآنی دانشجویان راه یافتند
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان از راهیابی چند
تن از دانش��جویان دانشگاه به جش��نواره ملی قرآنی
دانشجویان کشور خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر طاه��ره مازوچی
گفت :ریحانه مس��عودیه آرانی (دانش��جوی رشته
پرس��تاری) در رش��ته ترجمه موضوعی ،احس��ان
دادگستر (دانشجوی رش��ته پزشکی) در رشته قرآن -
شناس��ی جزء برگزیدگان بخش کتبی مس��ابقات
قرآنی شدند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه افزود :حسین
ق��ادری (دانش��جوی رش��ته علوم آزمایش��گاهی) و
فهیمه نمازی (دانش��جوی رش��ته پرستاری) در رشته
حفظ کل و محس��ن قبایی آرانی (دانش��جوی رشته
پرس��تاری) در رش��ته حف��ظ  20جزء نیز ب��ه عنوان
برگزیدگان انتخاب شدند.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه تصریح کرد:
این برگزیدگان به بیس��ت و هش��تمین جشنواره ملی
قرآنی دانشجویان راه یافتند.
وی در پای��ان س��خنان خ��ود ای��ن موفقیت را
تبری��ک گفته و ابراز امیدواری کرد که در آینده
شاهد موفقیتهای بیشتری در زمینه قرآنی باشیم.
گفتن��ی اس��ت در جش��نواره مل��ی قرآن��ی،
برگزیدگان مس��ابقات قرآنی دانشگاه های کشور
حضور دارند که امس��ال بخش کتبی جشنواره در
هفته اول آبان ماه س��ال جاری به میزبانی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ش��هر ری و بخش شفاهی 12
لغایت  14آبان ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قزوی��ن در پنج رش��ته ترجم��ه موضوعی،
دیدگاه و سیره معصومین ،آشنایی با مفاهیم قرآن،
حدیث شناسی و آش��نایی با ادعیه و قرآن شناسی
برگزار می گردد.

شدند به شرح ذیل می باشد:
مهدی صالحی:مقام اول بخش پژوهشی در رشته
طرح تحقیقاتی
سید محمد سجاد سجادیان :مقام اول بخش هنری
در رشته خوشنویس��ی زمینه نسخ و مقام سوم بخش
هنری رشته خوشنویسی زمینه شکسته نستعلیق
سمانه خان جانی :مقام سوم بخش ادبی در رشته داستان
یداله پناهی نسب :مقام دوم بخش معارف اسالمی

در رشته دعاخوانی
احسان دادگستر :مقام سوم بخش معارف اسالمی
در رشته سخنوری
حامد عدالت :مقام سوم بخش نشریات دانشجویی
دررشته نشریه برتر زمینه ادبی
مولود رایانی :مقام سوم بخش نشریات دانشجویی
در رشته آثار برتر زمینه گزارش
طاهره اکرمی پور :مقام سوم بخش هنری در رشته
خوشنویسی زمینه ثلث
فرش��ته غفاری :شایس��ته تقدیر بخش پژوهشی در
رشته تألیف کتاب
محمد جهان��دار :شایس��ته تقدیر بخ��ش معارف
اسالمی در رشته دعاخوانی
هانی��ه محمدی :شایس��ته تقدیر بخ��ش هنری در
رشته نقاشی
آرزو ایرانپور :شایس��ته تقدیر بخش هنری رش��ته
صنایع دستی زمینه مصنوعات فلزی
عاطف��ه صابونی :شایس��ته تقدیر بخ��ش هنری در
رشته فیلم نامه نویسی زمینه داستانی
عاطف��ه صابونی :شایس��ته تقدیر بخ��ش هنری در
رشته فیلم نامه نویسی زمینه پویانمایی
سهیال عادلیان:شایسته تقدیربخش هنری در رشته
نمایشنامه نویسی زمینه صحنه ای

اجرای مرحله اول آزمون تست تشخیصی سریع اچ آی وی در کاشان
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
گفت :مرحله اول آزمون تس��ت تشخیصی سریع اچ
آی وی در کاشان اجرا شد.
ب��ه گزارش وب دا ،دکتر س��ید علیرضا مروجی با
بی��ان الزامی بودن مش��اوره قبل و بع��د از این روش
تش��خیصی افزود :در این مرحله با انجام  276تست
یک مورد بیمار HIVشناسایی شد.
وی ،با اش��اره به اینکه آزمایش تش��خیص ابتال به
وی��روس ایدز یکی از ارکان اصلی برنامه کش��وری
کنترل اچ آی وی اس��ت ،تصریح کرد :تش��خیص،
اولی��ن گام برای ارائه درمان ب��وده و درمان ،با پایین
آوردن حجم ویروس در گردش باعث کاهش خطر
انتقال ش��ده و نقش اساسی در کنترل همهگیری ایفا
می کند.
معاون بهداشتی دانشگاه ادامه داد :منظور از انجام
آزمایش برای تشخیص ایدز استفاده از روشی است

که بتوان به وس��یله آن ابتالء به وی��روس را تایید یا
رد کرد.
وی یادآور ش��د :با ب��ه کارگیری آزمون تس��ت
تشخیصی سریع اچ آی وی می توان در مدت زمان
کمتر از  30دقیقه از نتیجه آزمایش مطلع شد.
وی تاکید کرد :انجام تست های سریع  HIVتنها
در مراکز مورد تائید مرکز بهداشت امکانپذیر است
و کیت های تش��خیص س��ریع با هماهنگی معاونت
بهداشتی دانشگاه و براساس استانداردهای ارائه شده
از س��وی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت
متبوع منحصرا ً در اختیار مراکز و کاربران مجاز قرار
می گیرد.
گفتنی است این برنامه به همت معاونت بهداشتی
دانشگاه و با همکاری معاونت درمان دانشگاه ،اداره
زندان و اداره بهزیستی کاش��ان و شبکه بهداشت و
درمان شهرستان آران و بیدگل اجرا شد.

