نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

احداث بلوك زایمان
بیمارستان شهید رجایی
آران و بیدگل با حضور
استاندار
۸

برگزاری مراسم
کارمند در دانشگاه

سال بیستم .شماره . 153تابستان 1394

نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی و
فارماکولوژی در کاشان آغاز به کار کرد
معاون پژوهشی دانشگاه :انتقال تجربیات

روز

به نسل جوان هدف از برگزاری سمپوزیوم

ها و سخنرانی ها در کنگره علمی

۱

فیزیولوژی و فارماکولوژی است

تقدیر از مقام آوران
ﻗرآنی دانشگاه در
بیستمین جشنواره ﻗرآن و
عترت کشور

دكتــر غالمعلی حميــدی در گفتگــو با وب
دا ،افــزود :برگزاری همایش هــا و كنگره های
علمی عالوه بر فرصت تبادل نظر بين دانشمندان
و محققــان ،این امــكان را برای دانشــجویان و
پژوهشــگران جوان فراهم می كنــد تا با ارتباط
با پيشكســوتان از تجربيات آنان بهره جسته و از
دستاوردهای علمی آنان كسب تجربه نمایند.
وی تصریــح كــرد :ارائــه ســمپوزیوم هــا و
ســخنرانی ها در این كنگره به منظور آشــنایی
بيشــتر دانشــجویان و محققان جوان با همایش
های علمی و انتقال تجربيات به آنان می باشد.
دكتر حميــدی ،با بيان اینكه امروز پنج شــنبه
مورخ  94/6/19در چهارميــن روز از برگزاری
كنگره بين المللی فيزیولــوژی و فارماكولوژی
در دانشــگاه نيز در دو نوبت صبح و بعدازظهر 8
سمپوزویم ارائه می شود ،ادامه داد:

۱

پنجمین دوره ﻃرح
ضیافت اندیشه اساتید در
ماه مﺒارك رمضان
۲

بازدید رﺋیﺲ دانشگاه
از مراحل ﺛﺒت نام
دانشجویان جدیدالورود
٦
برگزاری نشست شورای
برنامه ریزی ﺧدمات مشاوره
ای منطقه مرکزی کشور در
دانشگاه
٦

ارائه ســمپوزویم های سلول های

بنیادی و ســلول درمانی ،کلیه،

نشست ﺻمیمانه رﺋیﺲ
دانشگاه با ﻗاﺋم مقام مرکز
ﺻداو سیما استان

اضطراب و استرس ،دستگاه تولید
مثل ،حافظه و یادگیری ،ترمیم مغز،

۷

تقدیر از مقام آوران قرآنی دانشگاه در بیستمین جشنواره قرآن و عترت
کشور
آوران قرآنی دانشــگاه به
جشــنواره بيســتم قرآن و

رئيس دانشــگاه از مقام
خاطر كسب رتبه برتر در
عترت كشور تقدیر كرد.
دكتــر اعرابی ،در جلســه
بــه گــزارش وب دا،
كــه روز یكشــنبه مورخ
شورای فرهنگی دانشگاه
شــهدای ســتاد مركــزی
 29شــهریور ماه در سالن
اهدای لوح تقدیر از مقام
دانشــگاه برگزار شــد ،با
قــرآن و عترت اســاتيد،
آوران بيستمين جشنواره
دانشــگاه هــای علــوم
كاركنــان و دانشــجویان
رئيس دانشگاه با آرزوی
پزشــكی تجليــل نمود.
استمرار افتخارآفرینی تيم قرآنی دانشگاه ،از مجموعه فرهنگی دانشگاه نيز تشكر و قدردانی كرد.
معاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه نيز در این جلســه ،ضمن اشاره به شعار بيســتمين جشنواره قرآن
و عترت « دانشــگاه اســالمی ،فرهنگ قرآنی و سالمت معنوی» و ابراز خرســندی از حضور مقام آوران
قرآنی در جلسه شورای فرهنگی ،گزارش مختصری از برگزاری بيستمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد،
كاركنان و دانشجویان را ارائه نمود.گفتنی است دانشگاه علوم پزشكی كاشان با  33امتياز و  15رتبه ،حائز
مقام دوم در جشنواره بيستم قرآن و عترت كشور شده است.

آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز در دانشگاه برگزار شد
آیين گراميداشت روز پزشك و داروساز با حضور نماینده مردم شهرستان های كاشان و آران و بيدگل
در مجلس شــورای اسالمی ،رئيس دانشگاه ،رئيس سازمان نظام پزشكی و جمعی از مسوولين دانشگاه و
شهرستان شامگاه پنجشنبه مورخ  94/6/5در آمفی تاتر مركزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،نماینده مردم شهرســتان های كاشان و آران و بيدگل در مجلس شورای اسالمی در
این مراســم ،روز پزشــك و داروساز را تبریك گفت و اظهار داشــت :وظيفه خود دانستم سالم و درود
مردم را به شما عزیزان ابالغ كنم.
عباســعلی منصوری ،سالمتی را در كنار امنيت باالترین نعمت الهی برشمرد و افزود :وظيفه شما عزیزان
در این راه بسيار سنگين و خطير است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكی كاشان نيز در ابتدای این مراســم ،ضمن تبریك ميالد فرخنده امام رضا
(ع) و گراميداشــت هفته دولت ،روز پزشك و داروساز را به تمامی همكاران فعال در این عرصه تبریك
گفت.دكتر محمد حســين اعرابی ،با بيان اینكه شروع ماه شــهریور مصادف با سالروز تولد افتخار ایران،
طبيب نامدار ،شــيخ الرئيس ابوعلی ســينا و پنجم این ماه زاد روز بزرگ مرد دیگر محمد ذكریای رازی
دانشمند حاذق این خطه است ،اظهار داشت :به منظور پاسداشت تالش های این دو عالم روز اول شهریور
روز پزشك و روز پنجم این ماه روز دارو ساز نامگذاری شده است .وی ،هفته اول شهریور ماه را فرصت
مناســبی برای تجليل از مقام و منزلت جامعه پزشــكی به خصوص اطباء و داروسازان عنوان كرد و گفت:
برگزاری چنين جلساتی به پاس تقدیر از زحمات بی شائبه جامعه پزشكی است.
رئيس دانشگاه ،با اشاره به وجود دانشمندان و عالمان بزرگ و زیادی در كشور از گذشته دور تاكنون
افزود :این مفاخر به گفته كشــورهای پيشــرفته و غربی در رشد ،توســعه و فهم تمدن بشری نقش و تاثير
بسياری داشته اند و ما باید شكر گزار باشيم كه ميراث دار چنين پيشينه ای هستيم.
وی ،به پيشــينه و سابقه درخشان جامعه پزشــكی و طبيب از دیرباز اشاره و تصریح كرد :در كشورهای
اسالمی به ویژه ایران این موضوع از اهميت بسياری برخوردار است.
دكتر اعرابی ،با بيان اینكه شفابخشی و نجات انسان ها از اصلی ترین كارهاست ،ادامه داد :این ویژگی
ابتــدا متعلق به خداوند و جزء صفات باری تعالی اســت و ارزش علم طــب و مقام طبابت به خاطر همين
ویژگی شفابخشی بسيار باالست كه نشان می دهد این منزلت به صورت تصادفی به دست نيامده است.

ادامه در صفحه 5

به مناسبت هفته دولت و همزمان با والدت امام رضا (ع)
مراسم روز کارمند در دانشگاه بر گزار شد
به مناســبت هفته دولت و همزمان با ســالروز والدت امام رضا (ع) ،مراسم روز كارمند با حضور ریيس
دانشــگاه ،معاونين ،جمعی از مســووالن و كاركنان دانشگاه روز چهارشنبه مورخ  94/6/4در سالن آمفی
تئاتر مركزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،ریيس دانشــگاه در این مراســم ،ضمن تبریك ميالد امــام رضا (ع) و هفته دولت و
گراميداشت یاد و خاطره شهيدان «رجایی و باهنر» ،به حدیثی در خصوص ارزش كار برای كسب روزی
حالل اشاره كرد و اظهار داشت :گره گشایی از كار مردم و ارباب رجوع همان جهادیست كه در احادیث
آمده است.
دكتر محمد حسين اعرابی ،اندیشيدن ،تامل ،برنامه ریزی و تدبر قبل از شروع هر كار را الزمه هر فعاليت
برشــمرد و با تاكيد بر حدیث از امام رضا (ع) «هركــس از خداوند توفيق بطلبد ولی تالش نكند خود را
مسخره كرده است» گفت :توكل به تنهایی برای شروع هر كاری كافی نيست.
وی بــا بيان اینكه رفتارهای نيك هر فرد تنها اثریســت كه از فرد باقی می ماند ،افزود :خلوص نيت در
ســایه رعایت ضوابط و قوانين الزمه كار برای شخص مسلمان و مومن است و ابراز اميدواری كرد :رفتار
و كردار خالصانه در جامعه پزشكی و كاركنان دانشگاه علوم پزشكی حاكم باشد.
دكتر اعرابی در پایان با بيان اینكه تمام كارمندان نمونه هســتند مگر خالف آن اثبات شــود ،از تالش و
زحمات كليه پرسنل در اجرای هر چه بهتر طرح تحول سالمت در دانشگاه تقدیر و تشكر كرد.
معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه نيز ،روز كارمند را به همه كاركنان دانشگاه تبریك گفت.

دستگاه قلب و عروق و صرع و تشنج

از برنامه های این کنگره می باشد.

وی ،با اشــاره بــه برگزاری ســمپوزیوم های
گياهان دارویی ،اعتياد ،التهاب و طب ســنتی نيز
در روز آخر تاكيد كرد 28 :سمپوزیوم در قالب
ســخنرانی و پوســتر در چهار ســالن به صورت
صبح و عصر با موضوعات قلب و عروق ،كليه،
تنفــس ،اعصاب (حافظــه و یادگيــری) ،درد،
دیابت ،صرع و تشــنج ،و اعتيــاد در این كنگره
در حال ارائه است.
معاون پژوهشی دانشــگاه تاكيد كرد :بسياری
از شــركت كنندگان در این كنگره برای اولين
بار به ارائه یك سخنرانی علمی در یك همایش
ملی و بيــن المللی می پردازند كه این تجربه ای
بسيار ارزشمند است.

ادامه در صفحه 5

نشست شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان کاشان برگزار شد

ســالمت و امنيــت غذایــی
نشســت شــورای
بــا حضــور اعضــاء روز
شهرســتان كاشــان
 94/6/11در ســالن شــهداء
چهارشــنبه مــورخ
برگزار شد.
ســتاد مركزی دانشگاه
دا ،رئيــس دانشــگاه در این
بــه گــزارش وب
همكاری و مشــاركت بيش
نشســت ،خواســتار
هــای اجرایــی در راســتای
از پيش تمام دســتگاه
شد.
ارتقای ســالمت مردم
اعرابی ،با اشــاره به اهميت
دكتر محمد حســين
درمــان در كشــور اظهــار
بحــث بهداشــت و
داشت :موضوع سالمت و امنيت غذایی نيازمند توجه ویژه است كه باید با اخذ تصميمات مناسب و برنامه
ریزی در این خصوص اقدام گردد.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان كاشان ،نيز در این نشست ضمن اشاره به بهره برداری از طرح های
عمرانی بهداشتی درمانی در هفته دولت ،از زحمات مسئولين و كاركنان دانشگاه علوم پزشكی كاشان در
اجرای هرچه دقيق طرح تحول سالمت در این شهرستان تقدیر و تشكر كرد.
حميدرضا مومنيان ،با اشــاره به كلنگ زنی كلينيك ویژه دانشگاه ،بهره برداری از پروژه های بهداشتی
درمانی در روســتای نشلج و مشــهد اردهال و كلنگ زنی بلوك زایمان بيمارستان شهيد رجایی در هفته
دولت ابراز اميدواری كرد :از ظرفيت های شــورای ســالمت برای افزایش هرچه بيشتر مشاركت خيرین
سالمت استفاده شود.
این گزارش حاكيســت ،بحث و تبادل نظر در خصوص كشــتارگاه دام كاشــان ،تعطيلی كانكس های
توزیع گوشت موجود در سطح شهر ،نظارت بر مراكز فروش آب تصفيه ،انجام اقدامات مورد نياز برای
مبارزه با ســالك ،اندازه گيری غلظت آالینده های هوا ،انجام اقدامات ویژه توسط ارگان های مرتبط به
منظور كاهش دسترســی آحاد مردم به ویژه جوانان به قليان در مراكز تهيه و توزیع ،سفره خانه ها ،پارك
ها و مراكز فروش ادوات قليان و مرور و بررسی مصوبات جلسه قبل از دیگر موضوعات این جلسه بود.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

معرفي ايثارگران دانشگاه
آقاي مجتبي آرین فر
ســال و محــل تولد :
 – 1346قمصر كاشان
نــوع ايثارگــري :
جانباز  - 25رزمنده
ســابقه جبهه  21 :ماه
حضور داوطلبانه
مــدرك تحصيلــي
ليســانس مديريــت
صنعتی از دانشــگاه تهران  ،فوق ليسانس مديريت
از دانشگاه نراق
پست  :معاون مدير امور اداري دانشگاه
تحصيالت :
 ابتدايي  :دبستان آقا بزرگ – درب اصفهان راهنمايي  :مدرسه راهنمايي مال فتح اهلل دبيرستان  :محموديه كنكــور  ، 1369 :دانشــگاه تهران ،ليســانسمديريت صنعتي
 كنكور كارشناسي ارشد  1381 :دانشگاه نراقرشته مديريت دولتي
حضور در جبهه:
 اولين بار در ســال  1363در ســن  17سالگيمنطقــه غرب كشــور محور ديــوان دره از هالل
احمر اعزام و به گروهان رزمي منتقل شديم .
 بار دوم در سال  ، 1365لشكر  8نجف اشرفخمپاره انــداز ( خمپاره ) 60گــردان ذوالفقار در
منطقه جنوب وغرب
 دیگر بار در ســال  ، 1367لشــكر امام حسين(ع) حــدود  4ماه با گردان حضرت امير در منطقه
جنوب و عمليات پدافندي حلبچه
عمليات هايي كه شركت نموده :
 كربالي  4خرمشهر مرحله دوم كربالي ( 8شلمچه)زمان مجروحيت :
در كربالي  65/12/4 ، 8در منطقه شلمچه ( از
ناحيه كمر  ،دســت و پاي راست و باسن مجروح
شدم )
خاطرات :
شــب عمليات كربالي( 8مرحلــه دوم )  ،درحالــي كه پــاس بخش خــط مقدم بــودم  ،يك
ليست اسامي را جهت برگشتن عقب به من دادند
ويكســري افرادي كــه قرار بــود بمانند در يك
ســنگر جمع كردم و افــرادي كه بايــد برگردند
را نيز در يك ســنگر ديگر جمــع كردم  .حدود
ساعت  5صبح وقتي كه ماشين ها آمدندافراد خط
نگهدار را ببرند با من هماهنگي شــد و دسته هاي
اعزامي را به ماشــين ها هدايــت كردم كه در اين
حال حاضرين از غايبين ســوال ميكردند  ،چون
تمام رزمندگان مايل به شركت در عمليات بودند
و به آنها گفته شــد كه آنها نيز برگشتند  ،آنها نيز
بــا خاطر جمعي كه همه رفتند به عقب برگشــتند
ولي وقتي به عقب رســيدند ميديدند كه عده اي
براي عمليات مانده اند كه ناراحت ميشــدند و اما
كســاني كه در عمليات شــركت نمودند تقريبا»
باستثناء چند نفر از بچه هاي خمپاره انداز به فيض
شهادت نايل شدند .
 در حلبچه :در ســال  67در خط مقدم حلبچهبوديم كه شــور و اشــتياق خاصي حاكم بود وبا
توجه به اســتراتژيهاي نظامي وملــي جهت اتمام
جنگ وپذيرفتن قطعنامــه  ،مقرر گرديده بود كه
خــط را تحويل دهيــم و همه به عقب برگرديم .
بچه ها دلواپسي هاي وصف ناپذيري داشتند و از
جهاتي نگرانيهاي دروني  .ميتوان گفت رزمنده ها
احتياج به روحيه مضاعف داشتند كه من مقداري
شــيطنت ميكردم و به آنها روحيه ميدادم  ،بعد از
چنــد روز تمامــي تجهيزات را جمــع آوري و به
عقب برگشتيم و فرداي آن روز عراق اعالم كرد
كه حلبچه با عمليات نظامي پس گرفته اســت كه
ما در دره هاي نوسود به عراقي ها مي خنديديم .
سابقه شــغلی  :سال  1376استخدام در پست
كارشناس امور اداري شدم .
محل كار :
 دانشــگاه علوم پزشكي و ســتاد كارگزيني ازسال 1383 -1376
رئيــس امور عمومي معاونــت درمان -13831386
 رئيــس امور اداري بيمارســتان متيني -13861390
مدير امور اداري معاونت بهداشــتي  -1390تاكنون
قبل از اســتخدام دانشــگاه حدود  3تا  4ســالدر بنيــاد شــهيد مركــزي تهران در قســمت دفتر
تشكيالت و بهبود روش ها و امور مجامع فعاليت
داشته ام .
فعالیت انجام شده:
پيگيري مجدانه تشــكيل حســاب پــس انداز
كاركنــان دولت و الحمد اهلل اجراي اين قانون از
سال 78 -79
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در جلسه شورای سیاست گذاری دانشگاه:
برنامه های توسعه ای سال  94معاونت آموزشی دانشگاه تصویب شد

در جلسه شورای سیاســت گذاری دانشگاه برنامه
های توسعه ای ســال  94معاونت آموزشی دانشگاه
تصویب شد.
به گزارش وب دا ،جلسه شورای سیاست گذاری
دانشــگاه با حضور رئیس دانشگاه ،قائم مقام رئیس
دانشــگاه ،معاون آموزشــی ،روســای دانشکده ها
و مدیــران واحدهای مختلف معاونت آموزشــی و
اعضای شــورای سیاســت گذاری روز چهارشــنبه
مورخ  94/4/3در محل ســالن شهدای ستاد دانشگاه
برگزار شد.

دکتــر اعرابی رئیس دانشــگاه در این جلســه ،بر
حرکت در مســیر نقشه جامع علمی سالمت دانشگاه
و ماموریــت محــور بودن کلیه واحدهای دانشــگاه
تاکید کرد.
رضا نعناکار دبیر شورای سیاست گذاری دانشگاه
نیز در این نشســت ،با اشــاره به اهداف ،راهبردها و
سیاســت های نقشــه جامع علمی ســامت دانشگاه
در حوزه آموزشــی ،بر تطابق برنامه های توسعه ای
دانشکده ها و واحدهای آموزشی با اسناد باال دستی
تاکید نمود.

این گزارش حاکیســت :انطباق برنامه های توسعه
ای سال جاری معاونت آموزشی با نقشه جامع علمی
ســامت ،بیان برنامه های توسعه ای سال  94توسط
روســای دانشــکده ها و مدیران واحدهای مختلف
معاونــت آموزشــی و ارائــه نقطه نظــرات اعضای
شــورای سیاســت گذاری از دیگر موضوعات این
جلسه بود.
الزم به ذکر اســت پــس از بحث و تبــادل نظر و
اعمال تعدیالت الزم ،برنامه های توسعه ای معاونت
مورد تصویب قرار گرفت.

نخستین جلسه شورای دانشگاه در سال  94برگزار شد

نخســتین جلسه شــورای دانشگاه در ســال  94با
حضور رئیس دانشگاه و ســایر اعضاء روز پنجشنبه
مورخ  94/4/4در ســالن شهدا ستاد مرکزی برگزار
شد.
بــه گــزارش وب دا ،در ابتدای جلســه مصوبات
جلسه قبل مورد بررسی و اقدامات انجام شده در این
خصــوص ارائه گردید و در ادامه پیشــنهادات کلیه

معاونت ها و دانشــکده ها مشــتمل بر نحوه ارزیابی
پایــان نامــه دانشــجویان تحصیالت تکمیلــی ،راه
انداری رشته های جدید شامل رشته های تخصصی
قلب ،ارتوپدی ،کارشناســی ارشد تغذیه و ایمنی و
بهداشــت مواد غذایی و هم چنین مسائل ارجاعی به
این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
این گزارش حاکیســت :در ادامه نشست گزارش

مختصری از طرح راد ،برنامــه آموزش عالی حوزه
سالمت و سند آمایش سرزمینی آموزش عالی حوزه
سالمت توســط معاونت آموزشی دانشــگاه ارائه و
مستندات مربوطه تحویل کلیه اعضاء شد.
برپایه این گزارش ،رئیس دانشگاه در پایان جلسه
ضمن جمع بندی مباحث ارائه شــده ،پیشنهاداتی در
خصوص تشــکیل بهتر جلسه شورای دانشگاه عنوان
کرد.

جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد
جلســه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
در ســال جاری با حضور رئیس دانشــگاه و ســایر
اعضاء روز شنبه مورخ  94/4/6در سالن شهداء ستاد
مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون آموزشــی دانشــگاه در
این جلســه ،ضمن مرور مصوبات جلســه گذشــته،

گزارشی از اجرایی شدن این مصوبات ارائه داد.
برپایه این گزارش :بررسی نیاز های اعضای هیأت
علمی متعهد به خدمات دانشــگاه در مقطع ،PHD
بررسی ضرورت فعالیت تعدادی از متعهدین بورس،
تبدیل وضعیت مشمولین خدمت از رسته درمانی به
آموزشی ،تمدید تعهدات قانونی چند نفر از اعضای

مشــمولین خدمت ،بررسی درخواســت تعدادی از
اعضای هیأت علمی برای ماموریت به سایر دانشگاه
ها از موضوعات اصلی این جلسه بود.
گفتنی اســت تصمیم گیــری در رابطه با فعالیت و
جذب اعضای هیات علمی دانشــگاه و اساتید مدعو
محور اصلی این کمیته است.

آغاز پنجمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید در ماه مبارک رمضان
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه،
از آغاز پنجمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید در
ماه مبارک رمضان خبر داد.
بــه گزارش وب دا ،حجتاالســام و المســلمین
علیرضا شــاه فضل ،با بیان اینکه استادان دانشگاه به
مثابه فرماندهان جنگ نرم هستند که جایگاهی رفیع
و مهم در توســعه فرهنگی و علمی کشــور و تحقق

دانشــگاه تمدنســاز اســامی دارند ،اظهار داشت:
تقویت ظرفیتهای علمی و تربیتی استادان و ارتقاء
معرفت دینی این قشــر فرهیخته در راستای معنویات
مقــام معظم رهبــری (مدظله العالــی) از ضروریات
است.
وی گفــت :به همین منظور طرح ضیافت اندیشــه
اســتادان ،یکــی از بزرگترین فرصتهــا در جهت

تحقق این هدف است.
حجتاالســام شــاه فضــل ،در ادامه بــه اهداف
کلی این دوره اشــاره کرد و ارتقاء ســطح اخالقی
و اعتقادی اســتادان دانشگاهها ،تقویت ارتباط دفاتر
نهاد و اســتادان دانشگاهها و شناسایی و به کارگیری
ظرفیت اســاتید در فعالیتهای فرهنگی و سیاسی را
مهم ترین هدف از برگزاری این دوره ها نام برد.

اجرای طرح ارتقای تحرک فیزیکی نوجوانان با همکاری یونیسف و وزارت بهداشت
در کاشان

معاون بهداشتی دانشــگاه ،به اجرای طرح ارتقای
تحــرک فیزیکی نوجوانــان با همکاری یونیســف
و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
در کاشــان به عنوان پایلوت کشــوری اشــاره کرد
و گفت :دســتورالعمل های این طرح با مشــارکت
دانش آموزان ،والدین و ســازمان هــای مربوطه از
جمله فرمانداری ،شورای شهر ،کانون های فرهنگی

مســاجد و ســازمان تربیت بدنی تهیه می شود و این
طرح تا پایان سال  95ادامه دارد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه ،با اشــاره به برگزاری
ســمینار ازدواج مناســب در جوانــان با مشــارکت
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی،
فرمانداری،اســتانداری،حوزه علمیه و دادگســتری،
در کاشــان اظهار داشت :در کنار فرزند آوری الزم

اســت زمینه ازدواج مناســب و صحیــح جوانان نیز
فراهم شود.
وی ،ضمن اشاره به افزایش سن ازدواج در جامعه
افزود :اگر  11میلیون دختر و پســر در ســن ازدواج
مجرد کشــور ازدواج کنند و هــر کدام دارای یک
فرزند شــوند نــرخ باروری به حد مورد نیاز کشــور
خواهد رسید.

جلسات کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه برگزار شد
جلســات کارگــروه پرداخت مبتنی بــر عملکرد
کارکنــان غیر پزشــک شــاغل در بیمارســتان ها و
پزشــکان با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در
تاریخ های دوم ،ششــم ،نهم ،بیســتم تیرماه و نهم و
سی ام شهریورماه سال جاری برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،در جلســه مــورخ 94/4/2
مصوبات جلســه قبل مرور و پس از بحث و گفتگو
در خصوص آماده شــدن هرچه ســریعتر بیمارستان
ها جهت پرداخت به پرســنل مقرر گردید روســای
بیمارســتان هــا مســتقیما در تکمیل و رفــع نواقص
موجــود در برنامه قاصدک اقدامات الزم را به عمل
آورند.
دکتــر محمد حســین اعرابی رئیس دانشــگاه در
نشســت مــورخ  ،94/4/6ضمــن تاکید بــر رعایت
حداقل تفــاوت دریافتی بین کارکنان و مســوؤلین

اظهار داشت :مسئولیت پرداخت ها در هر بیمارستان
به عهده رئیس آن بیمارستان خواهد بود.
درایــن جلســه همچنیــن ،ضمــن ارائــه مجــدد
برنامه داشــبورد مدیریتی هر بیمارســتان ،مقرر شد
کارگروهی متشــکل از ســه نفر از حوزه های مالی
و اداری تشــکیل و اشــکاالت و نواقص موجود در
برنامه قاصدک بیمارستان ها طبق زمان بندی بررسی
و رفع شود.
در جلســه مــورخ  94/4/9ضمــن بررســی نهایی
اطالعات ثبت شــده در برنامه قاصدک بیمارســتان
بهشتی ،دســتور پرداخت به کارکنان این بیمارستان
صادر شــد و همچنین مقرر شــد قبــل از پرداخت،
جلســه توجیهــی و آموزشــی در خصــوص نحوه
محاســبه ،ضرایب و  ...توسط مســوؤلین بیمارستان
برای پرسنل برگزار شود.

در این جلسه مورخ  94/4/20مصوبات جلسه قبل
مــرور و پس از بحث و گفتگــو در خصوص آماده
شدن هرچه ســریعتر بیمارســتان ها جهت پرداخت
به پرســنل بر لزوم نظارت روســای بیمارســتانها در
تکمیل و رفــع نواقص موجــود در برنامه قاصدک
تاکید شد.
دکتــر محمد حســین اعرابی رئیس دانشــگاه در
جلسه مورخ  ،94/6/9با اشاره به ابالغ وزیر بهداشت
در خصوص مختار بودن دانشگاه های علوم پزشکی
بــه اجــرای برنامه قاصــدک ،بر اجرای ایــن برنامه
برای ســه ماهه اول در بیمارستان های تحت پوشش
دانشگاه تاکید کرد.
این گزارش حاکیســت :در نشســت مورخ مورخ
 94 /6/30مکاتبات انجام شــده در خصوص برنامه
قاصدک مورد بررسی قرار گرفت.

در راستای طرح تحول سالمت آغاز نوبت دهی تلفنی برخی کلینیک های بیمارستان نقوی
رئیس بیمارستان نقوی کاشان از آغاز نوبت دهی
تلفنی برخی کلینیک های این بیمارستان خبر داد.
دکتر محمد حاجی جعفری ضمن اعالم این مطلب
گفت :در راستای برنامه ارتقاء خدمات ویزیت طرح
تحول ســامت این برنامه در حال حاضر به صورت
پایلوت برای چند کلینیک این بیمارســتان شــروع
شده است.
وی تصریح کرد :در این فرایند متقاضیان مراجعه
به پزشــکان متخصص ،طی تماس تلفنی با شــماره
های اعالم شــده از سوی بیمارســتان ،نوبت خود را

برای روزهای آینده رزرو کرده و در روز و ساعت
مقرر با مراجعه به بیمارســتان و قطعی کردن نوبت،
توسط پزشک مورد نظر ویزیت می شوند.
به گفته وی ،شــماره های اختصاص داده شــده به
این منظور شماره تلفن همراه می باشد که در اختیار
منشی پزشکان برای پاسخگویی به تماس گیرندگان
می باشد.
هــم اکنون 4کلینیــک از کلینیک های تخصصی
این مرکز شامل پزشک متخصص «انکولوژی زنان»
با شــماره همراه ( 09012602362پاســخگویی در

روزهای فرد از ساعت  12الی « ، )13طب فیزیکی»
و «جراحی مغز و اعصاب» با شماره 09139229794
(پاسخگویی در همه ایام هفته به جز روزهای تعطیل
از ســاعت  12الی  )13و متخصصین «مرکز دیابت»
با شماره همراه ( 09162299075پاسخگویی در هر
روز از ســاعت  12الی  )12/30مجــری این فرایند
می باشند.
ضمنا تلفن واحد اطالعات بیمارســتان با شــماره
 55451515داخلــی  222از ســاعت  8صبح الی 8
شب پاسخگوی مراجعین محترم می باشد.

نشست بررسی مسایل سالمت
روستای نشلج برگزار شد

نشست بررسی مسایل ســامت روستای نشلج با
حضور رئیس دانشــگاه ،مسئولین ذیربط و اعضای
شورای اسالمی روســتای نشلج روز دوشنبه مورخ
 94/4/1در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در این جلسه،
ضمن قدردانی از همکاری خیر ســامت در زمینه
ساخت خانه بهداشت روستای نشلج ،در خصوص
چگونگی بهره برداری از فضای فیزیکی موجود و
برگزاری مراســم افتتاحیه با توجه به تکمیل قریب
الوقوع فضای فیزیکی در دســت ساخت این خانه
بهداشت سخنانی را ایراد کرد.
این گــزارش حاکیســت :اتخاذ تدابیــر الزم به
منظور برگزاری افتتاحیه خانه بهداشــت نشــلج در
زمان مناســب ،نحوه همکاری با بخش خصوصی
در زمینه ارائه خدمات درمانی پزشــکی و داوریی
در این مکان و تجهیز این خانه بهداشــت بر اساس
ضوابــط طرح گســترش از دیگــر موضوعات این
جلسه بود.

جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی
برنامه تحول نظام سالمت برگزار شد
جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام
ســامت با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در
تاریــخ هــای  11و  94/4/ 25و  94/5/8در ســالن
شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در نشست مورخ
 ،94/4/11بر لزوم تســریع در امــر اجرای تفاهمنامه
پنج گانه تاکید و همچنین خواستار نظارت بر اجرای
هر چه دقیق تر امور مربوط به طرح تحول ســامت
و تسریع در اجرای دســتورالعمل پرداخت مبتنی بر
عملکرد در بیمارستانها شد.
دکتــر محمد حســین اعرابی رئیس دانشــگاه ،در
جلســه روز پنجشنبه مورخ  94/4/25ضمن تشکر از
زحمات مدیران و مسولین واحدهای تابعه در جریان
بازدید مقام عالی وزارت از دانشگاه و تبریک میالد
امام حســن مجتبــی (ع) بر مداخله جدی مســئولین
واحدها در اجرای کلیه بســته هــای خدمتی به ویژه
ســامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک) تاکید
کرد.
دکتــر محمد حســین اعرابی رئیس دانشــگاه در
نشســت مــورخ  ،94/5/8ضمن اشــاره بــر نظارت
بــر اجرای هرچه بهتــر امور مربوط بــه طرح تحول
ســامت ،بر لزوم اجرای دقیق شــیوه نامه رسیدگی
به اسناد یارانه سالمت در بیمارستان ها تاکید نمود.
برپایه این گزارش ،دکتــر داوود خیرخواه معاون
درمان دانشگاه نیز در این نشست ها ،گزارش فعالیت
های مربوط به طرح تحول سالمت را ارائه نمود.
این گزارش حاکیســت :روسای کمیته های طرح
تحول نظام ســامت دانشــگاه ،نیز در این جلســات
گزارشــی از عملکــرد فعالیــت هــای کمیتــه ها و
واحدهای مربوطه را عنوان کردند.

به مناسبت هفته مبارزه با مواد
مخدر:
راهپیمایی گروه کوهنوردی دانشگاه
در روستای فریزهند برگزار شد
همزمان بــا فرا رســیدن هفته مبــارزه با مواد
مخــدر ،راهپیمایی گروه کوهنوردی دانشــگاه
برگزار شد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشــان ،در این راســتا با بیان اینکه روز جهانی
مبارزه با مــواد مخدر  26،ژوئــن مصادف با 5
تیرمــاه و هفته ملی مبارزه با مواد مخدر 5لغایت
 12تیرماه است ،گفت :شعار امسال روز جهانی
مبــارزه با مــواد مخدر بــا عنوان «بیاییــد با هم
زندگیمان،جامعــه مان و هویتمــان را عاری از
مواد مخدر سازیم « نامگذاری شده است.
دکتر ســید علیرضا مروجی ،با اشاره به اینکه
مصرف و ســوء مصرف مواد به عنوان یکی از
مشــکالت اصلی جوامع مطرح اســت ،افزود:
روز به روز شــاهد گسترش شــمار افراد وابسته
به مواد از یک ســو و کاهش ســن افراد وابسته
از سوی دیگر هستیم.وبا بیان اینکه اعتیاد عالوه
بر تاثیرات بســیار زیادی کــه بر فرد می گذارد
تبعات منفــی و هزینه های بســیاری را متحمل
اطرافیان و جامعه می کند ،تصریح کرد :عالوه
بر ایــن درمان اعتیاد به دلیــل پیچیدگی هایش
اغلب با شکست روبرو می شود.
دکتر مروجی ،در ادامه با بیان اینکه پیشگیری
از اعتیاد به ویژه از ســنین کودکی می تواند سد
محکمی در برابر بســیاری از مشــکالت ناشی
از مصرف مواد باشــد ،اظهار داشــت :افزایش
آگاهی افراد و برطرف کردن عوامل خطر ساز
اعتیاد گام اول پیشگیری است.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت سالمت در دانشگاه
سرپرســت دانشکده بهداشــت دانشگاه ،از جذب
دانشــجو در مقطع کارشناسی ارشــد رشته مدیریت
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ( )HSEدر دانشکده
بهداشت در سال تحصیلی  95-94خبر داد.
به گــزارش وب دا ،دکتر مســعود مطلبی گفت:
پیرو بازدید هیات ممتحنه رشــته مدیریت ســامت،
ایمنی و محیط زیست از دانشکده بهداشت دانشگاه

علوم پزشــکی کاشان در سال گذشته ،با راه اندازی
مقطع کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه موافقت
به عمل آمد و مجوز جذب دانشــجو به تعداد  6نفر
در سال تحصیلی  95-94صادر شد.
وی ،با بیان اینکه در حال حاضر تنها پنج دانشــگاه
علوم پزشکی در سطح کشور مجوز پذیرش دانشجو
در مقطع کارشناسی ارشــد رشته مدیریت سالمت،

ایمنــی و محیــط زیســت ( )HSEرا دارنــد ،افزود:
بــا توجه بــه توانمندی ها و پتانســیل های دانشــکده
بهداشــت در این زمینه ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
یکی از  5دانشگاه است.
الزم بــه ذکر اســت دانــش آموختگان این رشــته
مــی توانند در صنایع نفت و گاز ،پتروشــیمی ،صنایع
سنگین و سایر واحدهای تولیدی به کار اشتغال یابند.

در حال حاضر تنها پنج دانشگاه
علوم پزشــکی در سطح کشور
مجوز پذیرش دانشجو در مقطع
کارشناسی ارشد رشته مدیریت
ســامت ،ایمنی و محیط زیست
( )HSEرا دارند

در راستای طرح تحول نظام سالمت:
داشبورد مدیریتی سپاس در دانشگاه علوم پزشکی کاشان راه اندازی شد
در راســتای اجرای طــرح تحول نظام ســامت،
داشبورد مدیریتی سپاس (سامانه پرونده الکترونیک
سالمت) به منظور ارائه وضعیت عملکرد بیمارستان
های تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی کاشان
طراحی و پیاده سازی شد.
به گزارش وب دا ،سرپرست مرکز مدیریت آمار
و فن آوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی کاشان
با اعالم این مطلب گفت :این داشــبورد با اســتفاده

از تکنولــوژی هوش تجــاری ( )BIو با بیش از 70
شــاخص و ســنجه حوزه درمانی توســط این مرکز
طراحی و پیاده سازی گردید.
وی ،بــا بیان اینکه در حال حاضر بیمارســتانها به
عنــوان واحدهــای ارائه دهنده خدمات ســامت با
استقرار سیســتمهای اطالعاتی مدیریت بیمارستانی،
اطالعــات هویتــی ،بالینــی و مالــی بیمــاران را در
سیســتمهای اطالعاتــی خــود ثبت ،طبقــه بندی و

نگهداری می کننــد ،ادامه داد :داشــبورد مدیریتی
ســپاس با تجمیــع اطالعات ســامت کلیــه مراکز
درمانی دانشــگاه و تحلیل و آنالیز آن ضمن ترسیم
وضعیــت عملکردی موجود ،ابــزاری قوی را برای
تصمیم گیران و مدیران دانشگاه فراهم می آورد.
نــادی تصریح کــرد :در طراحی این داشــبورد از
برتریــن و قدرتمندتریــن ابزار سیســتم های هوش
تجاری اســتفاده شــده که هــم اکنون در ســطوح

پیشرفته بین المللی در حال استفاده می باشد
گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی کاشان
همچنین از سوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی جزء  10دانشگاه برتر علوم
پزشکی کشور در اســتقرار و توسعه سامانه
پرونده الکترونیکی سالمت (سپاس) معرفی
شده است.

تشکیل نشست مشترک کارشناسان معاونت تحقیقات وزارت بهداشت با رئیس دانشگاه
نشست مشترک کارشناسان مرکز رشد و فناوری
ســامت معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا رئیس
دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،این نشســت به منظور بررســی
ظرفیت و پتانسیل های دانشــگاه در راستای صدور
مجــوز مرکــز رشــد و فنــاوری ســامت صورت

پذیرفت.
دکتــر اعرابی رئیس دانشــگاه در این نشســت ،به
اهمیت تاســیس مرکز رشد و فناوری سالمت اشاره
کرد و بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای
تحقیقاتــی و پژوهشــی ،ایجاد زمینــه کارآفرینی و
حمایــت از نوآوری و خالقیــت در نیروهای محقق
و جوان و فراهم ســازی بستر الزم برای بالفعل شدن

بازدید کارشناسان معاونت تحقیقات وزارت بهداشت از دانشگاه
کارشناسان مرکز رشد و فناوری سالمت معاونت
تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی روز چهارشنبه مورخ  94/4/10از
واحدهای مختلف دانشــگاه به منظور صدور مجوز
مرکز رشد و فناوری سالمت بازدید کردند.
به گزارش وب دا ،دکتر ســعید متولی زاده ،دکتر
علی علیــزاده و مریم صابری کارشناســان معاونت

تحقیقات وزارت متبوع ،از واحد تحقیق و توســعه
( )R&Dو آزمایشگاه جامع دانشگاه بازدید نمودند.
برپایه این گزارش ،کارشناسان معاونت تحقیقات
و فناوری وزارت بهداشــت در جریــان این بازدید،
طی نشستی با نماینده واحدهای مرتبط ،پتانسیل این
واحدها را به منظور تاســیس مرکز رشد در دانشگاه
بررسی کردند.

برگزاری  28کارگاه مهارت های زندگی
مســئول واحد ســامت روانی ،اجتماعی معاونت
بهداشــتی دانشــگاه ،برگــزاری  28کارگاه مهارت
های زندگی برای مقطع ابتدایی در ســال گذشته را
یادآورشد و گفت :طی برگزاری این دوره ها 820
نفر آموزش های الزم را فراگرفتند.
دکتــر اخبــاری ،آمــوزش مهارت هــای زندگی
به یــک هزار و  600دانش آموز در ســه ماهه پایان

تحصیلــی را نیز خاطرنشــان کرد و افــزود :اطالع
رســانی از طریق توزیع بنرهای پیشگیری از اعتیاد،
ورزش کــوه پیمایــی ،برپایی نمایشــگاه،برگزاری
کارگاه آموزشــی ،ارســال کتابچه های آموزشی،
مسابقات ورزشــی از دیگر فعالیت های انجام شده
این واحدسالمت است.

در راستای طرح مفتاح الجنه صورت گرفت:
دیدار رئیس دانشگاه از ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان
در راســتای طرح مفتاح الجنــه و همزمان با لیالی
قدر ،رئیس دانشــگاه از ایتام تحت پوشــش کمیته
امداد امام خمینی (ره) کاشان دیدار کرد.
دکتــر اعرابی ،به همــراه سرپرســت کمیته امداد
شهرســتان و جمعی از مســئوالن و خیران دانشــگاه
بــا حضور در منازل مددجویان بــا آنان دیدار و این
خانواده ها را مورد تفقد و دلجویی قرار داد.
رئیس دانشــگاه ،دســتگیری از نیازمندان را یکی
از اعمال پســندیده در ماه مبارک رمضان برشمرد و
خواستار مشارکت گسترده مردم خیر و نیکوکار در

حمایت از نیازمندان جامعه شد.
وی ،کمــک به نیازمنــدان را یــک وظیفه دینی،
اخالقی و انســانی دانست و با اشــاره به اهمیت این
مهــم از دیدگاه آیــات و روایات؛ از مــردم خیر و
نوعدوســت منطقه خواست با توســعه حمایت های
مادی و معنوی و کمک های نقدی و غیرنقدی خود
یاریگر نیازمندان و مستمندان باشند.
الزم بــه ذکر اســت :در پایان این دیدار از ســوی
رئیس دانشگاه هدایایی به این خانواه ها اهداء شد.

سن مصرف مواد مخدر کاهش یافته است /سنین نوجوانی سن شروع مصرف مواد مخدر
مســئول واحد ســامت روانی ،اجتماعی معاونت
بهداشتی دانشگاه ،از اعتیاد به عنوان چهارمین عامل
بیماری ها در کشــور نام برد و ادامــه داد :عالوه بر
کاهش ســن مصــرف مواد مخدر  ،نــوع گرایش و
اســتفاده از آن نیز از سنتی به صنعتی تغییر پیدا کرده
است.
دکتر اخباری ،در پایان ســن شــروع مصرف مواد
مخدر را ســنین نوجوانی عنوان کرد و اظهار داشت:
ســرمایه گذاری برای این گروه سنی به عنوان یک
محور پیشگیری از اعتیاد ضروری است.
وی در ادامه از شناســایی کودکان دچار اختالل
های مرتبط به اعتیاد شــامل ،بیش فعالی ،ســلوک،
افســردگی و اضطراب در این شهرســتان خبر داد و
تصریح کرد :اختالل ســلوک یــک الگوی رفتاری
تکــراری و پایدار اســت کــه در آن حقــوق اولیه

دیگــران و قواعــد و هنجارهــای اجتماعــی و مهم
متناسب با سن کودک یا نوجوان ،نقض می گرددو
شناســایی اینگونه کــودکان از اولویت های فعالیت
این واحد است.

اعتیاد بــه عنوان
چهارمین عامل بیماری
در کشور

اســتعدادها و قابلیت های بالقوه موجود را از اهداف
دانشگاه در راستای تاسیس این مرکز نام برد.
دکتر حمیدی معاون پژوهشــی دانشگاه نیز در این
نشســت گفت :حمایت از شــرکتهای دانشبنیان،
سازماندهی ایدههای پژوهشگران در راستای تبدیل
تحقیقات و پژوهش به تولید محصول و بسترســازی
جهت جذب دانش آموختگان دانشــگاهی در زمینه

های فناوری به منظور ایجاد فرصت های شــغلی از
مهمترین اهداف این دانشگاه در این زمینه است.
گفتنی است این نشست با حضور رئیس دانشگاه،
اعضای هیأت رئیسه ،مســوؤالن و مدیران پژوهشی
دانشگاه و کارشناسان مرکز رشد و فناوری سالمت
معاونت تحقیقــات و فناوری وزارت بهداشــت در
سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

بازدید تیم ارزیاب وزارت بهداشت از گروه آموزشی داخلی دانشگاه
تیم ارزیاب وزارت بهداشــت به منظور بررســی
فرآیندهــای گروه داخلی دانشــگاه از این گروه در
تاریخ  94/4/31بازدید به عمل آورد.
به گزارش وب دا ،تیم ارزیاب وزارت متبوع ،در
نشســتی که با رئیس دانشــگاه ،اعضای هیأت علمی
این گروه و مســئولین دانشــکده پزشــکی داشــتند

گزارشــی از روند بررســی فرآیندهای آموزشی و
نقاط ضعف و قوت این فرآیندها را ارائه دادند.
این گــزارش حاکیســت :تیــم ارزیــاب وزارت
بهداشــت در پایــان رضایت خــود را از برنامه ها و
فرآیندهای آموزشــی گــروه داخلی دانشــگاه بیان
کردند.

اجرای طرح بازرسی داروخانه های تحت پوشش دانشگاه
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی کاشان،
از اجرای طرح بازرسی داروخانه های تحت پوشش
این دانشگاه در ساعات بعداز ظهر خبر داد.
دکتــر حمیدرضــا بنفشــه در گفت و گــو با وب
دا گفــت :ایــن طرح در راســتای افزایــش نظارت
برعملکــرد داروخانه های تحت پوشــش و ارتقای
ارائــه خدمات دارویــی به مردم مطابق بــا آئین نامه
داروخانه ها انجام می شود.

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان
گفت :بازدیــد از داروخانه هــای خصوصی مناطق
تحت پوشــش به صــورت معمــول ماهیانــه یکبار
صورت مــی گیرد که گــزارش بازید انجام شــده
حاکی از حضور مســئولیت فنــی در داروخانه ها و
ارائه مطلوب خدمات دارویی می باشــد و با معدود
تخلفــات گــزارش شــده برخوردهــای الزم طبق
مقررات انجام شده است.

جلسه کمیته طرح تحول سالمت دهان و دندان
برگزار شد

سومین جلســه کمیته طرح تحول سالمت دهان و
دندان در ســال جــاری با حضور رییس دانشــگاه و
ســایر اعضا روز دوشــنبه مورخ  94/4/15در سالن
شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گــزارش وبدا ،رییس دانشــگاه در این جلســه
ضمن تاکید بر لزوم اجرای هرچه بهتر طرح سالمت
دهــان و دندان و ارتقای ســامت دانــش آموزان،
خواستار بازرسی از مراکز دندان پزشکی و کلینیک
های تحت پوشش دانشگاه شد.

دکتــر محمــد حســین اعرابــی ،ضمن تشــکر از
اقدامات معاونت بهداشــتی در طرح تحول سالمت
در حــوزه دهــان و دنــدان و پایگاههای ســنجش
ســامت دانش آموزان اظهار داشت :سالمت دهان
و دندان دانش آمــوزان از اول مهرماه محور فعالیت
این معاونت قرار گیرد.
وی ،خواســتار گزارش دهی منظم اقدامات انجام
شــده طرح تحول ســامت دهان و دندان به هیأت
رئیسه و وزارت متبوع شد.

درود و رحمت خدا به روح عزيـزان سفركرده به جوار حضرت حق
همکار ارجمند آقای مهندس رسول لسان ،رجعت
پیکر مطهر برادرتان ،غواص شهید ابوالفضل لسان را
گرامی می داریم.
همکارگرامی ،آقای محمد آقاجانی كه در غم از
دست دادن همسر به سوگ نشسته ايد.
همــکاران ارجمنــد :آقایــان مهنــدس شــفیعی
مطهر،حسین ارباب ،ابوالفضل سلیمانی ،علی حاجی
جمالی ،حســن دلخــواه ،ســیدتقی میــراب ،دکتر
محمود سالمی و حسین سبحانی كه در غم از دست
دادن پــــدر به سوگ نشسته ايد.
همــکاران گرامی :خانم ها زراعتــکار و دهقانی،
آقایان حسین ســنجرآرانی ،احمد ســربندی ،دکتر
فرهاد رضوانی ،غالمعلی و عباس شعبانی كه در غم
از دست دادن مادر به سوگ نشسته ايد.
همکار ارجمند خانــم قربانعلی زاده كه در غم از

دست دادن فرزند به سوگ نشسته ايد.
همــکاران گرامــی :آقایان دکتر محمــد کیوانی،
ســیدمجتبی بنی طباء و ناصر مشــرقی كه در غم از
دست دادن خواهر به سوگ نشسته ايد.
همــکاران ارجمنــد :آقایــان غالمعلــی باقدرت،
محســن صالحیان ،دکتــر حمیدرضا شهســواری و
مهندس محســن فتحــی مقدم كه در غم از دســت
دادن برادر به سوگ نشسته ايد.
وهمچنیــن فوت همکار بازنشســته خانم بنی طباء
و آقایــان اکبر شــمایی و علی عطرچی کاشــانی و
خیــر بزرگــوار آقای حاج علی اکبــر مطهری را به
بازماندگان عزیزتسلیت میگوئیم.
روابــط عمومــي دانشــگاه درگذشــت عزيزانتان را
تســليت عرض نمــوده،از درگاه ایزد من ّــان براي آن
مرحومــان آمــرزش و براي شــما صبر و شــكيبايي
مسئلت دارد.

معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)

جایــگاه مرکــز آموزش
مهارت های بالینی در علوم
پزشکی
تالیف  :زهرا ایازی
مشــخصات نشــر:
تهران ,
جامعه نگر 1394 ,ر
نقض در آموزشهای
عملی
و عــدم توانمنــدی
فــارغ التحصیــان در
کسب مهارتهای بالینی
 ,یکــی از معضــات
در آمــوزش رشــته
های پزشــکی اســت.
این کتاب در راســتای
افزایــش کیفیت آموزش که اولین هــدف واالی نظام
آموزش علوم پزشکی میباشد ,تدوین شده است.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)

حضرت مهدی (علیه السالم) فروغ تابان
والیت
نویسنده  :محمد محمدی اشتهاردی
معرفی اجمالی
کتاب
در ايــن اثــر كه
مشــتمل بر سيصد و
پنجاه صفحه اســت
مطالبــى در زمينــه
معارف امــام زمان،
عليهالســام ،در
طى هشــت فصل به
شرح ذيل ارايه شده
است.
مؤلف محتــرم با
استفاده از روايات و
آيات و تلفيق مناســب آن دو با اسناد تاريخى ،با قلمى
روان در هر يك از فصلها مطالبى را ارايه كرده است.
بخشهای کتاب
فصل اول :پدر و مــادر و والدت حضرت مهدى،
عليهالســام:تحت اين عنوان مسايلى نظير نسب و نام و
كنيه و مشخصات و شــمايل امام ،عليهالسالم ،به همراه
حوادث قبل و بعد از ميالد آن حضرت در ضمن تقريبا
بيست صفحه مورد بررسى قرار گرفته است.
فصل دوم :غيبــت صغرى و كبــرى:در اين فصل
ضمن تقســيم دوران زندگى آن حضرت به ســه دوره
كودكــى  -دوره غيبت صغرى و غيبــت كبرى در هر
مورد مطالب مختصرى بيان مىشــود و سپس در زمينه
واليت فقيه و اشــكاالتى كه بر آن شــده است مباحثى
ارايه شــده .در ادامه به اين پرسش كلى كه آيا قيام قبل
از ظهور مهدى ،عليهالســام ،جايز اســتيا نه؟ جواب
داده مىشود.
فصل سوم :پاســخ به بيست و هفتســؤال:در اين
قسمتبراى سؤاالتى چون:
 -1فايده غيبت طوالنى چيست؟
 -2اقامتگاه حضرت مهدى كجاست؟
 -3نشانههاى ظهور چيست؟
 -4مســاله طول عمر امام ،عليهالســام ،چگونه بايد
حل كرد؟
 -5رجعت چيست؟
 -6شخص پنجساله چگونه امام مردم مىشود؟
 -7آيا قيام مهدى ،عليهالسالم ،مسلحانه است؟
و ...با اختصار پاسخ داده شده است.
فصل چهارم :انتظار يا زمينهســازى:ضمن پاسخ به
اين ســؤال كه آيا انجام كار ســازنده و مثبت منافات با
اين مطلب كه امام ،عليهالســام ،پس از پر شــدن زمين
از جور و فســاد ظهور خواهند كــرد پيدا نمىكند؟ در
ادامــه از امورى چون :جاذبه قرآن و حقانيت اســام و
اســتقامت و شــجاعت و زهد و رعايتحقوق و اخالق
و تعــاون و اتحاد مســلمانان و ...به عنــوان عوامل مهم
زمينهســازى ياد مىشود سپس در بخش دوم اين فصل
به عناصر اصلى برنامهريزى قيام و ظهور اشاره مىشود
كه از جمله آنهاست:
 -1هدفدارى
 -2اخالص
 -3مانعشناسى
 -4توجه به جهانى بودن و...
فصــل پنجــم :ويژگيهــاى يــاران مهــدى،
عليهالسالم:ابتدا به ويژگيهاى كلى ياران آن حضرت در
قرآن و حديث اشاره مىگردد و آنگاه مطالبى در زمينه
سيصد و سيزده نفر از ياران مخصوص امام ،عليهالسالم،
كــه چه صفاتى دارند و از چه مناطقى هســتند و آيا در
بين آنها زن هم وجود دارد يا نه؟ ارايه مىشــود و پايان
اين قسمتبحثى هم در زمينه چگونگى امدادهاى غيبى
به چشم مىخورد.
فصل ششم :ديداركنندگان امام مهدى ،عليهالسالم،
در غيبت كبرى:
به شرح حكايات بعضى از كسانى كه موفق به ديدار
حضرت در دوره غيبت كبرى شدهاند پرداخته است.
فصــل هفتم :حكومــت درخشــان امــام مهدى،
عليهالسالم:
به شــرح ويژگيهاى حكومت امام ،عليهالسالم ،پس
از ظهور و دســتاوردهاى مختلف آن از نظر سياســى،
اجتماعى ،فرهنگــى ،اختصاصى مىپــردازد .در ادامه
بحثى هم در زمينه توجه امام ،عليهالســام ،به شهرهاى
مكه ،كوفه ،قم آورده شده است.
فصل هشتم :خودســازى و پاكسازى در عصر غيبت
مهدى ،عليهالسالم:
در اين بخش به عمده وظايف شيعيان در دوره غيبت
اشــاره مىگردد تا هر كس از طريق آنها به فراهم شدن
زمينه ظهور كمك نمايد كه از جمله اين وظايف است:
 خودســازى - ،رعايتحقوق برادران - ،ايستادگىدر مقابل ســختيها و آزمايشــها - ،معرفــت پيدا كردن
بــه امام زمان ،عليهالســام ،و اطاعــت از او - ،توجه به
شناخت قرآن و اجراى آن - ،انجام وظايف دينى بويژه
توجه به جمعه و جماعات و...
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حیات

نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

انتصابات تابستان 1394
آقای دکتر محسن تقدســی به مدت  2سال به عنوان
مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی
آقای دکتر مهــرداد فرزندی پور به مدت  2ســال به
عنوان عضو شورای سیاســت گذاری پژوهش در نظام
سالمت دانشگاه
آقای دکتــر دهقانی بــه عنوان عضو شــورای امر به
معروف و نهی از منکر
آقای دکتر مســعود دهقانی ،رضا نعنــا کار  ،مجتبی
آرین فرد ،هادی نیکخواه ،عبداله غالمی ،ســید محمد
بهشــتی به مدت 2سال به عنوان عضو کمیته امور اداری
ایثارگران دانشگاه
آقایان دکتر علی صابر ،دکتر رضا رزاقی  ،دکتر علی
اکبر اصغرزاده ،محمد غنایی ،مجید اســماعیلی ،محمد
صفــاری ،ابراهیم کوچکی و خانم زهره باغشــیخی به
مدت 2ســال به عنوان عضو کمیته آموزشی و پژوهشی
ایثارگران دانشگاه
آقایــان دکتر رضا رزاقــی ،دکتر علیرضا ســلیمانی،
دکتــر محمدرضا شــریف ،دکتــر احمد یگانــه مقدم،
دکتــر محمود اســامی ،دکتر معیری و محمد حســین
زیلوچی به مدت 2ســال به عنوان عضــو کمیته هیئت
علمی ایثارگران دانشگاه
خانمهــا دکترطاهــره مازوچــی ،دکتر زهــرا نخی،
زهراسادات ابن الرسول و آقایان دکتر عباسعلی پرزلف
قمصری،مصطفی جوادی مقدم ،حســن کفاش ،حسن
حلواچی به مدت 2ســال به عنوان عضو کمیته فرهنگی
و اطالع رسانی ایثارگران دانشگاه
آقایان دکتر حسین یاوری تبار  ،محسن حق گو ،سید
مجید اعتمادالحسینی ،سیدحســین الجوردی ،مرتضی
براتی و خانم مریم امیدی به مدت  2سال به عنوان عضو
کمیته رفاهی و ورزشی ایثارگران دانشگاه
آقای دکتر غالمعلی حمیدی ،سید علیرضا مروجی،
داوود خیرخــواه ،رضا رزاقی و خانــوم زهره آذرباد به
مدت 2ســال به عنوان عضو و رئیس شــورای سیاست
گذاری پژوهش در نظام سالمت دانشگاه
آقای دکتر مرتضی سلیمانیان به مدت 2سال به عنوان
مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه
آقایان دکتر محمدحســین خیاط کاشانی،دکتر علی
فخری وخانم ها فرحناز جهانگیر ،میترا حنانی ،معصومه
حمزه ای وهمچنین آقایان محمدرضا رامشــک،حمزه
اربــاب ،رضا نعنــاکار ،حبیب اله رحیمــی ،حمیدرضا
گیالســی ( بعنوان نماینده دکتر اعرابی) به مدت 2سال
به عنوان عضو شورای پژوهشی HSR
دکتــر جهانگیر ســرافرازی به عنوان فــوکال پوینت
برنامه مهار آزمایشگاهی ویروس فلج اطفال
آقایان دکتر رضا رزاقی و حجت االسالم والمسلمین
آقای یوسفی به مدت 2سال به عنوان عضو اصلی هیئت
بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی هیئت علمی
آقایــان دکتــر خیرخــواه ،دکتــر حمیدی،دکتــر
مازوچی،دکتــر مروجی،دکتــر فرزنــدی پور،دکتــر
بنفشــه ،دکتــر رزاقی،نــادی و آقایــان مهنــدس
طلوعی،سپهری،تواضعی به مدت  2سال به عنوان دبیر و
عضو شورای فن آوری اطالعات دانشگاه
حمیدرضا گیالســی به عنوان معاون مرکز تحقیقات
عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت دانشگاه
خانــم دکتر فاطمــه مهرزاد به مدت 2ســال به عنوان
عضو کمیسیون پزشکی دانشگاه
آقای کاشــانی نژاد به عنوان دبیر ستاد برگزاری هفته
دولت در دانشگاه
آقایــان دکتر افشــار ،دکتــر حلواچی ،دکتــر پنجه
شاهی،دکتر خیرخواه،دکتر فرزندی پور ،دکترآشوری
،دکتــر مروجــی ( بعنــوان دبیرســتاد) و آقایــان
بهشــتی،رضایی،کوهی بــه عنوان عضو ســتاد اجرایی
دانشگاهی برنامه های تحول در حوزه بهداشت
آقــای دکتر غالمعلی حمیدی به عنــوان دبیر اجرایی
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی
آقای دکتر حسن حسنی بافرانی به عنوان معاون مرکز
تحقیقات تولید سلول های جنسی در «گامتوژنزیس»
آقایان دکتر احمــد یگانه مقدم ،دکتر داود خیرخواه
ربانی،دکتــر محمدرضا شــریف،دکتر ســید محســن
رضــوی زاده،دکتــر حمیدی،دکتــر ســامی و آقایان
علیرضــا مروجی،حســین نیکزاد ،محســن تقــی زاده
،مجتبی صحت و خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی،نگین
مســعودی علوی،زهره آذرباد (عضــو و دبیر) به مدت
2ســال به عنوان عضو شــورای تخصصی پژوهشــی و
فناوری دانشگاه
دکتر منصور ســیاح به مدت یکســال به عنوان مدیر
گروه تربیت بدنی دانشگاه
آقــای دکتــر اســماعیل فخاریــان ،بهرنــگ علنی،
حمیدرضا بنفشــه به عنــوان عضو گروه علوم ســلولی
کاربردی دانشگاه
خانــم ها فاطمه نعمتی قمصری ،زینــب جویبار،الهام
صدف ســاز،فاطمه جوادی فر ،لیال چاکــری و آقایان
مهــدی توکلی ،امیرعباس جوادیان ،مصطفی خالو رضا
بــه عنوان عضو تیــم ارزیاب اعتبار بخشــی دور جدید
بیمارســتان ها (دولتی و خصوصی) حوزه دانشــگاه در
سال 1394
آقای محمد رضا افاضــل به عنوان دبیر محور ترویج
و گســترش فرهنگ عفاف و حجاب ســتاد صیانت از
حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وآقایان دکتر
مرتضی پنجه شاهی و حسن دلخواه به عنوان عضو ستاد
آقایــان دکتر مهــدی نورالدینی ،دکتر حســین نیک
زاد،دکتر مرتضی سلیمانیان ،محمدعلی اطلسی ،علیرضا
فرخیان ،مهران شــریفی و خانم دکتر طاهره مازوچی به
عنوان عضو گروه علوم سلولی کاربردی دانشگاه
آقایان ابوالفضل هنرمند ،غالمرضا تناســخی و خانم
معصومه طباطبایی به عنوان سرپرست تیم ارزیاب اعتبار
بخشــی دور جدید بیمارســتان ها (دولتی و خصوصی)
حوزه دانشگاه در سال1394
آقایان حســین دایی زاده ،ســعید نوری و خانم فریبا
ســیدی بــه مدت 2ســال به عنــوان عضــو کمیته فنی
دستورالعمل
آقــای حمیدرضــا بنفشــه به عنــوان رئیــس کمیته
هماهنگی و برنامه ریزی پایش
خانم مرضیه خامه چیان به عنوان کارشــناس مسئول
کمیته تخصصی انطباق دانشگاه

شماره  .153تابستان 1394

به مناسبت روز ملی مبارزه با بیماری های بین حیوان و انسان:
راهپیمایی گروه کوهنوردی دانشگاه برگزار شد
همزمان بــا فرا رســیدن  13تیرمــاه روز مبارزه با
بیمــاری های منتقله بین حیوان و انســان ،راهپیمایی
گروه کوهنوردی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،این مراســم بــه همت معاونت
دانشــجویی فرهنگی و با همکاری واحــد مبارزه با
بیماری های واگیر معاونت بهداشتی انجام گردید و
پرسنل دانشگاه به همراه خانواده شان ،با هدف حفظ
سالمتی و ارتقاء سالمت جسم و روان مسیر روستای
کوه سفید به سمت امام زاده را پیمودند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،در
این راســتا گفت :کنترل بیماری های مشــترک بین

حیوان و انسان (زئونوز) مستلزم همدلی و هماهنگی
بین بخشــی و برون بخشــی و توجه بیشــتر مسئولین
است.
دکتــر ســید علیرضــا مروجــی ،ضمن اشــاره به
اینکه همه ســاله برنامه هایی از جملــه پیاده روی و
کوهنوردی با هدف آگاه ســازی ،حساس سازی و
جلب مشارکت جامعه و مسئولین در معرض ابتال به
این بیماری ها برگزار میشــود ،افزود :بیماری های
مشــترک بین انسان و حیوان طیف گســترده ای از
بیماریها را شامل میشود و گروهی از آنها در زمان
های نه چندان دور ،موجب وحشت جامعه به همراه

تلفات قابل توجه در انسان شده است.
دکتر مروجی متاسفانه بســیاری از این بیماریهای
زئونوز در ایران شــایع بوده و مشکالت اقتصادی و
بهداشتی فراوانی را موجب می شود بیماریهای نظیر
بروسلوز ،ســالک ،تب هموراژیک ،هاری و حیوان
گزیدگــی ،لپتوســپیروز و غیره از بیماریهای شــایع
زئونوز در ایران است.
وی ،بــه مردم توصیه کرد :حتما از گوشــت های
دارای مهر دامپزشــکی ،اســتفاده کنند و گوشــت
هــای تازه قربانی شــده را تا  12ســاعت در یخچال
نگاهداری و سپس مصرف کنند.

آماده باش کامل تکنسین ها و کارشناسان اورژانس  115دانشگاه برای پوشش امدادی عید فطر
سرپرســت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،از آماده باش
کامل تکنســین ها و کارشناسان اورژانس  115برای
پوشــش امدادی در روز عید فطــر در منطقه تحت
پوشش خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر ســید محمد حسین مکی
گفت :پرسنل این مرکز در روز عید فطر برای امداد

رســانی به نمازگــزاران در مواردنیاز بــه فوریتهای
پزشکی احتمالی در حالت آماده باش قرار دارند.
وی افزود16 :دســتگاه آمبوالنس ،یک دســتگاه
اتوبوس آمبوالنس ،دو دستگاه موتور آمبوالنس به
همراه بیش از 40نفر از پزشکان ،پرستاران و تکنسین
هــای و اورژانس  115همراه با تجهیزات و امکانات
پزشکی مورد نیاز در نقاط مختلف شهرستان کاشان

و آران و بیــدگل محل برگزاری نمــاز عید فطر تا
پایان مراســم آماده بوده و در صورت نیاز خدمات
فوریت پزشکی را به شهروندان ارائه می دهند.
گفتنی اســت مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت
های پزشــکی دانشــگاه نیز در راهپیمایی روز قدس
نیز با اســتفاده از  18کد عملیاتی خدمات الزم را به
شهروندان گرامی ارائه کرده است.

نشست رئیس دانشگاه با مسئوالن بخشهای رادیولوژی برگزار شد
نشســت رئیــس دانشــگاه بــا نماینــده انجمــن
پرتونگاران کاشان ،مســئوالن بخشهای رادیولوژی
و کارشــناس رادیولوژی معاونــت درمان ،به منظور
بررسی مشکالت و مســایل آموزشی و امور اداری
این انجمن روز ســه شــنبه مورخ  94/4/23در سالن

شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در این نشست،
بر اهتمام بیشــتر کارشناســان رادیولوژی بر ارتقای
کیفیــت آموزش به دانشــجویان رشــته رادیولوژی
تاکید کرد.

دکتر محمد حســین اعرابی ،ضمن تاکید بر لزوم
درآمدزایی بخش رادیولوژی بیمارستان های تحت
پوشش دانشگاه اظهار داشت :پرداخت های پرسنل
بر اســاس دســتور العمل پرداخت مبتنی بر عملکرد
صورت خواهد گرفت.

با حضور ارزیابان ارشد وزارت بهداشت :اعتباربخشی
ملی بیمارستانهای شبیهخوانی ،کارگرنژاد و بهشتی
انجام شد

بــا حضــور ارزیابــان ارشــد وزارت متبــوع
اعزامی از دانشــگاه علوم پزشکی سبزوار و تیم
اعتباربخشی دانشگاه ،بیمارستانهای شبیهخوانی
و کارگرنژاد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
بــه گــزارش وب دا ،مســوول اعتباربخشــی
دانشــگاه بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت :تیم
اعتباربخشــی دانشــگاه ،بخشهــای موجــود
بیمارســتانهای شــبیهخوانی و کارگرنــژاد را
بررســی کردند.دکتــر محمدحســین صالحی،
با بیان اینکه مطابق با ســنجههای اعتباربخشــی
امتیازدهــی صورت پذیرفت ،افــزود :همچنین
اعتباربخشی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی از
تاریخ  11الی  14مرداد توســط ارزیابان ارشــد
وزارت متبوع اعزامی از دانشگاههای بیرجند و
قزوین انجام شد.

جلسه کمیسیون تحول
دانشگاه برگزار شد

اداری

جلســه کمیســیون تحول اداری دانشــگاه با
حضور رئیس دانشــگاه و ســایر اعضا در سالن
شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،بیان گزارشی در خصوص
ارزیابی عملکرد دانشــگاه در سال  93بر اساس
شــاخصهای اختصاصی و عمومی ابالغ شده از
سوی وزارت متبوع ،ارائه آمار و اطالعات کلیه
معاونتهــا و مجموعه های ذیربط توســط مرکز
آمار دانشگاه به عنوان منبع معتبر و موثق و  ...از
موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
برگزاری جلسه ســاماندهی نظارت بر
مراکز دندانپزشکی خصوصی و دولتی

جلسه ســاماندهی نظارت بر مراکز دندانپزشکی
خصوصــی و دولتــی بــا حضــور اعضــای اداره
نظــارت معاونــت درمــان ،رئیس ســازمان نظام
شــایان ذکر اســت این مســابقات به همت هیئت
تیم والیبال پیشکســوتان دانشــگاه علوم پزشــکی علوم پزشکی و شهدای لتحر برگزار و با نتیجه دو بر
پزشکی ،نماینده دانشکده دندانپزشکی و مدیران
والیبــال شهرســتان در یک گــروه  6تیمــی عبداله
کاشــان در مســابقات جام رمضان شهرستان کاشان صفر به سود تیم دانشگاه پایان یافت.
درمانگاههــای دندانپزشــکی پــارس و ســامت
ســید مجید اعتماد حســینی ،اظهار داشت :از بین خانی ،پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی ،توتیا نخ،
نایب قهرمان شد.
برگزار شد.
به گزارش وبدا ،مســئول تربیــت بدنی کارکنان تیم های شرکت کننده تیم «عبداله خانی» شهرستان شهدای لتحر ،آزدگان بنیاد شهید و هاشم زاده اداره
بــه گــزارش وب دا ،در این جلســه مقرر شــد
دانشــگاه ضمن اعــام این این خبر گفت :مســابقه مقام اول ،تیم «پیشکســوتان دانشــگاه علوم پزشکی آموزش و پرورش و به صورت دوره ای در طول ماه
کلیه متخصصین دندانپزشــکی که در کاشان ارائه
پایانــی جام رمضان والیبال این شهرســتان روز ســه کاشان» مقام دوم و تیم «توتیانخ» مقام سوم را کسب مبارک رمضان برگزار شد.
خدمــت مینمایند مجوز مطب و کار از ســازمان
شنبه  23تیر ماه در سالن تختی بین تیم های دانشگاه کرد
نظام پزشــکی و معاونت درمــان دریافت کنند و
مطبهایــی که بــدون مجوز نســبت بهکارگیری
دندانپزشــکان متخصص اقدام مــی نمایند تذکر
آغاز فعالیت کلینیک ویژه صدوقی در کاشان  :رئیس بیمارستان نقوی کاشان ،از آغاز فعالیت کلینیک ویژه صدوقی در این شهرستان خبر داد
کتبی صادر شود.

تیم والیبال دانشگاه در مسابقات جام رمضان کاشان نایب قهرمان شد

به گــزارش وب دا ،دکتر محمــد حاجی جعفری
بــا تاکید بر ارائه خدمات با کیفیــت به مردم افزود:
ایــن کلینیک از روزهای شــنبه تا چهارشــنبه فعال
می باشــد و در آغاز فعالیت متخصصین طب سنتی
و قلــب و عروق و فوق تخصص غــدد و متابولیک
در آن فعالیــت خواهند داشــت.وی  ،برنامه حضور
متخصصیــن در کلینیک ویژه صدوقی را به شــرح

ذیل است:آقای دکتر مهدی برهانی متخصص طب
ســنتی ،آقای دکتر مسعود جعفری متخصص قلب و
عروق.خانم معصومه کیهانیان فوق تخصص غدد و
متابولیک .
وی ســاعت فعالیــت ایــن کلینیک را از ســاعت
 17الــی  20ذکر کرد و گفت :بیمــاران محترم می
تواننــد برای نوبت دهی پزشــکان ایــن کلینیک در

همان ساعات با شماره تلفن های  55234284تماس
حاصل نمایند.گفتنی اســت ایــن درمانگاه از جمله
ساختمان هایی اســت که توسط خیرین سالمت در
شهر کاشان به آدرس خیابان حضرت آیت اهلل یثربی
(راه آهن) ،خیابان رسالت (ژاندارمری)احداث و به
دانشگاه علوم پزشکی کاشان واگذار شده است.

نشست رئیس دانشگاه با منتخبین چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری برگزار شد
نشست رئیس دانشــگاه با منتخبین چهارمین دوره
انتخابــات هیت مدیــره نظام پرســتاری  ،به منظور
بررســی مشکالت و مسایل حرفه پرستاری روز سه
شــنبه مورخ  94/4/23در سالن شهداء ستاد مرکزی

برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،دکترمحمد حســین اعرابی
رئیــس دانشــگاه ،در ایــن نشســت ضمن اشــاره
براهمیت وظایف خطیر پرســتاری اظهار داشت :در

اجرای طرح تحول نظام ســامت با رعایت عدالت
در پرداختهــا ،ســعی شــده از زحمــات کارکنان
پرستاری قدردانی گردد.

به مناسبت روز پزشک :پزشکان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل مورد تقدیر قرار گرفتند
نماینــده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و
بیدگل در مجلس شــورای اسالمی ،رئیس دانشگاه
و جمعی از مسووالن با حضور در شبکه بهداشت و
درمان آران و بیدگل از زحمات پزشکان این شبکه
تقدیر کردند.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشــگاه در این بازدید
اظهار داشت :بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
به خاطر ظرفیت و پتانســیل های خود امکان توسعه
و پیشرفت دارد.
دکتر محمد حســین اعرابی ،به اجرای برنامه طرح
تحول ســامت در این شهرســتان اشــاره کرد و از
زحمات پزشــکان و جامعه پزشکی به ویژه در زمینه
بسته خدمتی ارتقای خدمات هتلینگ تقدیر کرد.
وی ،به نمایندگی از مجموعه دانشگاه از زحمات

 30ســاله دکتر دشــتی قدردانی کرد و افزود :ایشان
فــارغ از مســائل مــادی کار کردند و ایــن باقیات
الصالحــات و دعای خیر برای خود و خانواده شــان
خواهد بود و همچنان امیدواریم دانشگاه و مجموعه
شهرستان بتوانند از وجود ایشان بهره مند شوند.
نماینــده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و
بیدگل در مجلس شــورای اســامی در جریان این
بازدید ،به منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز در حوزه
سالمت اشــاره کرد و از زحمات پزشکان و جامعه
پزشکی تقدیر کرد.
عباســعلی منصوری ،همچنین با اشــاره به فعالیت
های دکتر دشــتی در این شهرستان اظهار امیدواری
کرد :وی همانند ســابق به فعالیت خود ادامه دهد و
مردم از وجودشان بهره مند گردند.

کسب مجوز انتشار مجله دانشکده پزشکی با عنوان

سرپرست شبکه بهداشــت درمان آران و بیدگل،
نیز به افزایش زایمان طبیعی در این شهرســتان اشاره
کرد و گفت :در حال حاضر میزان زایمان طبیعی در
این شهرستان  60درصد می باشد.
دکتر مســعود دهقانی ،با اشــاره به ترویج زایمان
طبیعی و اثرات ســودمند آن بــرای مادر و کودک،
از زحمات پزشکان و جامعه پزشکی تقدیر و تشکر
کرد.
دکتــر فریبا مینایی سرپرســت بیمارســتان شــهید
رجایی آران و بیدگل همچنین ،گزارشی از فعالیت
ها و عملکرد این بیمارستان را ارائه کرد.
گفتنی اســت دکتر دشــتی متخصص قلب و عرق
و از پزشــکان پیشکسوت فعال در شــبکه بهداشت
درمان آران و بیدگل است.

»«Archives of Biomedicine

پزشــکی کشــور بــه مجلــه «Archives of
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،این دانشگاه خبر داد.
از کسب مجوز انتشار مجله دانشکده پزشکی با بــه گــزارش وب دا ،دکتر غالمعلــی حمیدی »Biomedicineدانشــگاه علوم پزشکی کاشان
عنــوان»»Archives of Biomedicineدر گفــت :طبق نامه دبیر کمیســیون نشــریات علوم مجوز انتشار داده شد.

شرکت فعال دانشگاه علوم پزشکی کاشان

در همایش سازمان های مردم نهاد در حوزه
سالمت کشور
همایــش ســازمان های مــردم نهــاد در حوزه
ســامت کشــور با شــرکت دانشــگاه های علوم
پزشکی به خصوص دانشگاه علوم پزشکی کاشان
روز پنجشنبه مورخ  94/5/1در سالن همایش های
برج میالد تهران برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیــس جمهور ،رئیس دفتر
مقام معظم رهبری ،مدیر کل ســازمان بهداشــت
جهانی ،رئیس دفتر رئیس جمهور ،معاون حقوقی
رئیس جمهــور ،وزرای امور خارجه ،بهداشــت،
رفــاه و تامیــن اجتماعــی ،رئیس ســازمان انرژی
اتمی ،جمعــی از مقامــات عالی رتبه کشــوری،
مدیران عامل و روسای هیات مدیره سازمان های
مردم نهاد کشــور و همچنین اعضای هیأت مدیره
ســازمان های مردم نهاد مرتبط با حوزه ســامت
دانشگاه در این مراسم حضور داشتند.
دکتــر روحانی رئیس جمهور در این نشســت،
خواســتار مشــارکت بیش از پیش ســازمان های
مردم نهاد در عرصه های بهداشت و درمان شد.
دکتر ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی وزیر
بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی نیــز در این
جلسه اظهار داشــت :این باور باید در تمام ارکان
دولت وجود داشــته باشــد که مردم تعیین کننده
امور هستند و حضور آنان موثرتر از ما به ویژه در
حوزه سالمت و بهداشــت خواهد بود زیر از این
طریق فرهنگ سازی موثر خواهد بود.
شایان ذکر است  38نفر از اعضای هیأت مدیره
ســازمان های مردم نهاد مرتبط با حوزه سالمت از
شهرســتان های کاشــان و آران و بیدگل در این
مراسم حضور داشتند.
گفتنی اســت :ســازمان مردم نهاد و یا(NGO
)ســازمانی اســت با شــخصیت حقوقی مســتقل،
غیر دولتی ،غیر انتفاعی و غیر سیاســی اســت که
برای انجام فعالیــت داوطلبانه با گرایش فرهنگی،
اجتماعــی ،مذهبــی ،بشردوســتانه و بــر اســاس
قانونمندی و اساســنامه مدون ،رعایت چارچوب
قوانیــن موضوعه کشــور و مفاد آییــن نامه های
اجرایی آن فعالیت می کند
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

پرداخت کلیه بدهی های معوقه
مالیاتی سال گذشته پرسنل دانشگاه
مدیر امــور مالی دانشــگاه ،از پرداخت کلیه
بدهی های معوقه مالیاتی ســال گذشــته پرسنل
دانشگاه خبر داد.
بــه گــزارش وب دا ،ســید محمد بهشــتی،
ضمن اشــاره به بخشــنامه قانــون مالیات های
مســتقیم اظهار داشــت :اجرای مصوبه مذکور
در خصوص حقــوق ماهیانه کلیه پرســنل اعم
از اعضــای هیــات علمی و غیر هیــات علمی
اجراشــده ولی این قانــون درخصوص مزایای
دریافتــی شــامل کارانــه ،حــق مدیریت ،حق
التدریس و  .....از ابتدای ســال  93تا پایان سال
اجرا نشده است.
وی افزود :از آنجائیکه اخیرا ً دیوان محاسبات
گــزارش عملکرد بخشــنامه مربوطــه را مطالبه
نموده لــذا این مدیریت فرمــت هایی را جهت
محاســبه کلیه حقوق و مزایای دریافتی پرسنل
اعم از اعضــای هیات علمی و غیر هیات علمی
طراحی و به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه ارسال
کرده است.
بهشــتی ادامــه داد :واحدهای تابعه دانشــگاه
در اســرع وقت نســبت به تکمیل و ارسال فرم
های ارســالی اقدام کنند تا این مدیریت بر این
اساس نسبت به ارائه گزارش عملکرد محاسبات
مالیاتی ســال  93دانشــگاه به دیوان محاسبات
عمل نماید.
مدیر امور مالی دانشگاه در پایان به متن قانون
مذکور در ســال  93اشاره کرد و اظهار داشت:
تا مبلــغ  10میلیون ریال حقوق و مزایا معاف از
مالیــات ،از مبلغ  10میلیون ریــال تا  70میلیون
ریال نرخ مالیات  10درصد و از مبلغ  70میلیون
ریــال به باال نســبت به مــازاد نــرخ مالیات 20
درصد محاسبه و اعمال خواهد گردید.
وی اظهار داشت :اجرای قانون مالیاتی مذکور
در ســال  94با مصوبه مجلس شورای اسالمی و
ابــاغ دولت با اعمال افزایــش معافیتهای مورد
نیاز ادامه خواهد یافت.

همایش ثروت آفرینی در حوزه
سالمت برگزار شد
همایــش ثــروت آفرینی در حوزه ســامت
در راستای گســترش فعالیت های فناورانه و به
منظور آشــنایی با روند تاســیس شــرکت های
دانش بنیان برگزار شد.
بــه گزارش وب دا ،دکتر غالمعلی حمیدی
معاون پژوهشی دانشگاه در این همایش ،ضمن
خیر مقدم به شرکت کنندگان در مورد اهداف
برگزاری همایــش و برنامه هــای حمایتی این
معاونت از طــرح های فن آورانه نکاتی را ارائه
نمود.
دکتــر محمــود ابراهیمی مســئول دبیرخانه
تخصصی شــرکت هــای دانش بنیــان وزارت
بهداشــت نیز در این همایش ،ضمن بیان نحوه
و قوانین تاســیس شــرکت های دانش بنیان ،بر
لــزوم ارتقای جایگاه دانشــگاه های کشــور از
سطح یک (آموزشی) و ســطح ( 2آموزشی و
پژوهشــی) به ســطح ( 3آموزشــی ،پژوهشی و
فناوری) تاکید کرد.
دکتر رحیم بحری نجفی دانشــیار دانشکده
داروســازی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و
دکتر محمد جواد رســایی استاد دانشگاه تربیت
مــدرس و عضو هیات مدیره شــرکت تولیدی
روژان آزما به عنوان فناور موفق در تولید کیت
های تشــخیصی ســریع ( )Rapid testنیز در
ایــن همایش در مورد چالش هــای پیش رو و
راه حل هایی از قبیــل کاربردی کردن قوانین،
لزوم جســارت مدیــران در تخصیص بودجه به
فعالیتهای دانش بنیان ،کارتیمی ،تمرکز و یافتن
راه حل لحظه ای برای رفع مشــکالت پیش رو
و همچنین وجود سیستم تشــویق برای اعضای
هیات علمی و فناوران جهت پیشرفت در حوزه
فناوری سخنانی را ایراد نمودند.
گفتنی اســت :در پایان ،حاضران در همایش
با آیین نامه های مربوط به تبدیل شــدن شرکت
ها به شــرکت دانش بنیان ،نحوه برخورداری از
تسهیالت مالی متعلقه به این شرکت ها ،معافیت
های گمرکی و سایر موارد تشویقی آشنا شدند
و به سواالت آنان پاسخ داده شد.
الزم به ذکر اســت این همایش روز یکشــنبه
مورخ  94/5/25در ســالن دکتــر محمد قریب
توسط مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برگزار شد.

حیات

نشست رئیس دانشگاه با سرپرست و اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد
نشســت رئیس دانشــگاه با سرپرســت و اعضای
هیئت علمی دانشــکده پیراپزشکی به منظور بررسی
مشکالت و مسایل در این دانشکده برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر اکبر علــی اصغر زاده
سرپرســت دانشــکده پیراپزشکی دانشــگاه در این
نشســت ،در خصــوص وضعیت فعلی دانشــکده از
نظر عملکرد علمی و پژوهشــی ،شرایط و امکانات
ادامه از صفحه 1

به مناسبت هفته دولت و همزمان با والدت امام رضا )ع (  ،مراسم روزکارمند برگزار شد

دکتر مهــرداد فرزندی پــور ،نیروی
انســانی را قــوه محرکــه هر ســازمان
برشــمرد و گفــت :نیــروی انســانی
متخصص و متعهد در تعالی و پیشرفت
سازمان تاثیر به سزایی دارد.
وی ،با اشــاره به اینکه نادیده گرفتن
حقــوق کارمنــدان در هــر ســازمان
خســارات جبــران ناپذیری بــرای آن
ســازمان در پــی دارد ،گفــت :تالش
ما بر این اســت که بــا برگزاری چنین
مراســمی و همچنین پیگیری حقوق و
مزایای کارمندان گوشه ای از زحمات
صادقانه کارکنان را جبران کنیم.
ادامه از صفحه 1

و همچنین وضعیت پرداخت حــق التدریس نکاتی
را بیان کرد.
این گزارش حاکیســت :مســئول اســاتید مشاور
دانشــکده و مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پیرا
پزشــکی دانشــگاه ( )EDOنیز در این جلسه ،در
خصوص نتایج ســومین همایش خانواده و دانشگاه
که در اردیبهشــت ماه ســال جاری برگزار شــده و

نقطه نظرات دانشجویان و والدینشان نکاتی را اظهار
داشت.
برپایه این گزارش :مدیران گروههای آموزشــی
و اعضای هیــأت علمی این دانشــکده نیز نظرات و
پیشــنهادات خود را در ارتباط با مسائل و مشکالت
حوزه آموزشی خود مطرح کردند.

اسامی کارمندان نمونه دانشگاه در سال 94
آقایان
خانوم ها
محسن جعفری
زهرا سادات خادم
حسین محمدی مطلق
زهره باغ شیخی
مهدی دربانی
ویدا صدیقی ارفعی
محسن حق گو
فاطمه کاظمی
غالمعلی صفاری طاهری
فریناز مقدس
رضا مسگری
صدیقه عسگری
اکرم کریمی راد

دکتــر فرزندی پــور ،با اشــاره به
حدیث پیامبر اکــرم (ص) «هرکدام
از شــما کاری را انجــام مــی دهند
بایــد آن را به طور اســتوار به انجام
رسانند»اظهار داشــت :انجام درست
و کامــل فعالیــت یکــی از تعهدات
کارمند به سازمان می باشد.
معــاون توســعه مدیریــت ومنابع
دانشگاه ،همچنین در خصوص نحوه
انتخاب کارمنــد نمونه توضیحاتی را
بیان نمود.
گفتنی است در پایان این مراسم با
اهدای لوح تقدیر و هدیه از کامندان
نمونه دانشگاه تقدیر شد.

آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز در دانشگاه برگزار شد

وی ،در بخش دیگری از ســخنان خود به اجرای
طرح تحول نظام ســامت در دانشگاه اشاره کرد و
یادآور شد :اجرای این طرح با همکاری و مشارکت
جامعه پزشکی امکان پذیر شده است و در همین جا
از تالش های شــما عزیزان کمال قدردانی و تشکر
را دارم.
رئیــس دانشــگاه ،با بیــان اینکه برای هــر طرح و
برنامــه ای مشــکالتی وجــود دارد ،گفــت :بعد از
انقالب طرحی به این گستردگی برای بهبود کیفیت
خدمات ســامت اجرا نشــده بود و با اجرای طرح
تحول سالمت بیش از  9میلیون ایرانی تحت پوشش
بیمه سالمت قرار گرفتند.
وی ،با اشاره به بسته های خدمتی این طرح افزود:

بــا اجرای طرح تحول ســامت هزینه های درمان و
بستری از  38درصد به  8و نیم درصد رسیده است.
وی ،همچنین به بسته خدمتی کاهش فرانشیز اشاره
کرد و افزود :دسترسی مردم به تجهیزات و دارو نیز
با اجرای برنامه تحول سالمت بسیار آسان تر شد.
رئیس دانشــگاه ،با اشاره به بســته خدمتی ارتقای
کیفیــت هتلینــگ تصریح کرد :اثــرات اجرای این
بسته در بیمارستان بهشتی کاشان بسیار مشهود است
که با اجرای این بســته توانستیم نیمی از بخش های
بیمارستان را تجهیز و تاسیسات را تغییر دهیم.
دکتــر اعرابی ،ســاخت کلینیک ویژه ،بهســازی
بلوک هــای زایمان ،توســعه اورژانس ،گســترش
بخش هــای مراقبت های ویــژهNICU PICUو

ICUو توســعه بخش های ســرپایی درمان بیماران
ســرطان را از جمله دســتاوردهای ایــن طرح برای
دانشــگاه برشــمرد و اســتمرار این طرح را نیازمند
تالش و همکاری جامعه پزشکی بیان کرد.
وی ،همچنیــن در پایــان اظهار امیــدواری کرد:
مســوولین و رسانه ها بیشــتر از گذشــته به جایگاه
پزشکی بپردازند.
دکتــر احمد یگانــه مقــدم رئیس ســازمان نظام
پزشــکی کاشــان ،نیز در این مراســم در خصوص
فعالیت های این سازمان سخنانی را ایراد کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم از پزشکان نمونه
دانشــگاه ،ســازمان نظام پزشکی و ســازمان تامین
اجتماعی تقدیر و تجلیل شد.

نشست رئیس دانشگاه با پزشکان متخصص شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد

نشست رئیس دانشگاه با پزشکان متخصص شبکه
بهداشــت و درمان آران و بیدگل به منظور بررســی
مشــکالت و مسایل این شبکه ،روز شنبه  94/5/3در
سالن شهدا ستاد مرکزی برگزار شد.
بــه گزارش وبدا ،متخصصان شــبکه بهداشــت و
درمان آران و بیدگل در این جلســه  ،ضمن تشــکر
از رییس دانشــگاه به دلیل پیگیری راه اندازی هرچه

ســریعتر اتاق عمل و بخش آی ســی یو بیمارســتان
سیدالشــهداء ،به بیان مشکالت و چالشهای پیش رو
خود پرداختند.
بر پایه این گزارش ،تامیــن امکانات و تجهیزات
الزم بــرای ارائه خدمات با کیفیت به بیماران ،ایجاد
 ،NICUایجاد انگیزه برای ماندگاری پزشکان در
بیمارســتانهای شبکه بهداشت ،راه اندازی درمانگاه

بــرای متخصصیــن جدیدالــورود ،پرداخــت حق
آنکالی طبق برنامــه ،بازنگری در پرداخت کارانه و
 ...از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
در پایان دکتر محمد حسین اعرابی ضمن بررسی
و ارائــه راهــکار برای حل مشــکالت ،جهت رفع
چالشهای پیش رو قول مساعد داد.

اولین شورای هماهنگی ایثارگران دانشگاه برگزار شد
اولین شــورای هماهنگی و کمیته های مشــورت
ایثارگران با حضور رییس دانشــگاه و ســایر اعضاء
روز دوشــنبه مورخ  94/5/5در ســالن شهداء ستاد
مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رییس دانشــگاه در این جلسه،
ضمن اشــاره به افتخار حضور بیشترین درصد آمار
ایثارگران شهرســتان در این دانشگاه ،بر لزوم ارتقاء
کیفیــت و کمیت ارائه خدمات بــه ایثارگران تاکید
کرد.
دکتر محمد حســین اعرابی ،ضمن یادآوری نقش
ایثارگران در پیروزی انقالب اســامی و رشــادت
هــای آنــان در دوران دفاع مقدس ،اظهار داشــت:
کارمنــدان و اعضای هیأت علمی ایثارگر دانشــگاه

بایستی روحیه ایثارگری ،بسیجی و از خودگذشتگی
خود را در دانشگاه توسعه دهند.
وی ،همچنین خواســتار تشــکیل کارگــروه ویژه
برای رســیدگی به مشــکالت این عزیزان در زمینه
درمانی و پزشکی شد.
دکتر طاهره مازوچی معاون دانشــجویی فرهنگی
دانشــگاه نیز در این جلســه ،هدف اصلــی از ارائه
خدمات ویژه به خانواده ایثارگران را ترویج فرهنگ
ایثــار و شــهادت عنوان کرد و افزود :امید اســت به
این شــکل بتوان فرهنگ ایثار و شهادت را به شیوه
صحیح به نسل های آینده منتقل کرد.
هادی نیکخواه مشــاور رییــس در امور ایثارگران
و دبیر شــورای هماهنگی نیز در این نشست ،ضمن

تشریح دســتورالعمل رســیدگی به امور ایثارگران،
گزارشــی در خصوص شــرح وظایــف و انتصاب
اعضای جدیــد شــورا و همچنین عملکــرد کمیته
ایثارگران دانشــگاه در ســنوات گذشته اعم از امور
رفاهی ،موسســه ایثار ،فعالیت های فرهنگی و  ...را
ارائه داد.
الزم به ذکر اســت طی نشســت وزیر بهداشــت،
درمــان و آموزش پزشــکی با ایثارگــران باالی 70
درصد شاغل در دانشــگاه های علوم پزشکی مقرر
شد شورای هماهنگی و کمیته های مشورتی جهت
رسیدگی به امور ایثارگران تشکیل گردد.

بازدید نماینده مردم شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی از مرکز
دیالیز دانشگاه

نماینــده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و
بیدگل در مجلس شورای اســامی ،از مرکز دیالیز
دانشگاه روز شنبه مورخ  94/6/7بازدید کرد.
به گــزارش وب دا ،عباســعلی منصــوری در این
بازدید ،از نزدیــک در جریان اقدامات بخش دیالیز
دانشگاه قرار گرفت و جویای احوال بیماران بستری
در این مرکز شد.
نماینــده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و
بیــدگل در مجلس شــورای اســامی ،پــس از این
بازدیــد نحوه عملکــرد بخــش دیالیز دانشــگاه را
مطلوب ارزیابی کرد.
رئیس دانشگاه نیز ،شمار تختهای دیالیز موجود
در منطقه کاشــان را  40تخت عنوان و تصریح کرد:
از ایــن تعداد 30 ،تخت در بیمارســتان کارگرنژاد،
چهار تخــت در مجتمع بیمارســتانی شهیدبهشــتی
کاشــان و شــش تخت دیالیز نیز در شهرستان آران

نســبت تعداد دستگاه
های دیالیز با بیمار باید
(نســبت چهار به یک)
باشد

و بیدگل فعال است.
دکتر اعرابی ،با اشــاره به اینکــه در ایران به ازای
هر پنج نفر بیمار یک دســتگاه دیالیــز وجود دارد،
یادآورشد :تعداد دســتگاه های مرکز دیالیز کاشان
برابر با استاندارد کشوری است.

وی اظهار داشت :تعداد دستگاه های این دانشگاه
 40عدد و با  155بیمار (نســبت چهــار به یک) می
باشد که این آمار با استاندارد کشوری مطابقت دارد.

شماره  .153تابستان 1394
تقدیر از دانش آموزان ممتاز کارکنان
دانشگاه در مراسم بزرگداشت هفته دولت
به مناســبت هفته دولت مراســمی بــه منظور
تشــویق دانش آمــوزان ممتاز (ســال تحصیلی
 ) 93-94فرزنــدان کارکنان دانشــگاه برگزار
می شــود.به گزارش وبدا ،سرپرست اداره رفاه
دانشــگاه با اعالم این مطلب اظهار داشت :کلیه
کارکنــان دانشــگاه اعم از هیئــت علمی و غیر
هیئت علمی رســمی ،پیمانی و قراردادی تبصره
 3و  ،4که فرزندان آنها دارای شــرایط ذیل می
باشــند اصل و کپــی کارنامه فرزنــدان خود را
حداکثر تا تاریخ  94/5/24به نمایندگان رفاهی
واحد ها تحویل نمایند.
-1مقطع ابتدایی(اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم
و ششــم)معدل  20یا امتیاز خیلــی خوب برای
تمام دروس
-2مرحله اول دبیرستان(هفتم،هشــتم و نهم)
معدل 19
 -3مرحله دوم دبیرستان(دهم،یازدهم و پیش
دانشگاهی) معدل 18
 -4پذیرفته شدگان در دانشگاه های دولتی از
طریق آزمون سراســری  93-94با رتبه های زیر
(800بدون اعمال سهمیه)

دکتر محمدصادق پورعباسی به عنوان
پزشک نمونه کشوری انتخاب شد
دکتــر محمد صــادق پورعباســی از ســوی
ســازمان نظام پزشکی کشــور به عنوان پزشک
نمونه کشوری انتخاب شده است.
به گــزارش وب دا ،در بخشــی از نامه دکتر
علیرضا زالی آمده است:
در زادروز حکیــم فرزانه ابوعلی ســینا و روز
پزشــک از جنابعالی که میراث دار این دانش و
فضائل هســتید به پاس ســال ها فعالیت صادقانه
و تــاش جاهدانه در راه خدمت به ابناء بشــر و
به ویژه بــه هم میهمنان ارجمند ،به رســم ادب
سپاســگذاری نموده و انتخاب شایسته شما را به
عنوان پزشک نمونه سال  94تبریک می گویم.
گفتنی است دکتر محمدصادق پورعباسی در
حال حاضــر رئیس بخش جراحــی قلب مرکز
فــوق تخصصی قلــب و عروق امــام علی (ع)
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان است.

رییس دانشگاه از ساختمان جدید
االحداث خانه بهداشت روستای
نشلج بازدید کرد
رییس دانشــگاه به همراه جمعی از مســئوالن
و مدیــران از ســاختمان جدید االحــداث خانه
بهداشت روستای نشلج بازدید کرد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حسین اعرابی
در این بازدید که روز پنجشنبه مورخ 94/5/15
صــورت گرفت ،از نزدیک در جریان اقدامات
انجام شده و امکانات و تجهیزات مورد نیاز این
خانه بهداشت قرار گرفت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد با افتتــاح خانه
بهداشت روستای نشــلج در هفته دولت شاهد
ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانی مناســب و
مطلوب به ساکنان این منطقه باشیم.
گفتنی اســت این خانه بهداشت به همت خیر
بزرگوار حاج ســید امین اله میرفتاحی بنا شــده
و تامیــن تجهیزات و امکانــات مورد نیاز آن بر
عهده دانشگاه است.

اعضاء بدن بیمار کاشانی به چند
بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید
بــه گــزارش وب دا ،سرپرســت مجتمــع
بیمارســتانی شهید بهشتی کاشــان ،با اعالم این
مطلب گفت :مرحــوم علی اصغر ایمانیان بر اثر
سانحه تصادف به این بیمارستان منتقل و بستری
شد.
دکتر مهران شــریفی گفت :علــی رغم انجام
اقدامــات درمانــی توســط تیم پزشــکی ،این
بیمار  31ســاله دچار مرگ مغزی گردید که با
رضایت و فداکاری خانواده ایشان و با تالش و
پیگیری پرســنل و پزشــکان و اکیپ اعزامی از
تهران به بیمارســتان امام خمینــی (ره) منتقل تا
دو کلیه ،کبد و نســوج به بیماران نیازمند اهداء
گردد.
سرپرســت مجتمع بیمارستانی شــهید بهشتی
کاشــان ،ضمــن قدردانــی و آرزوی صبــر و
بردبــاری بــرای خانواده آن مرحــوم ،برای آن
عزیــز نیز علــو درجــات را از درگاه ایزد منان
مسئلت نمود.
گفتنی است داوطلبان اهداء عضو می توانند با
مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
کاشــان و یا پورتال  www.ehda.irنسبت به
تکمیل فرم و دریافت کارت اهداء اقدام نمایند.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

تقدیر وزیر بهداشت از معاون
دانشجویی فرهنگی دانشگاه
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی از
معاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه به خاطر
عملکرد این معاونت در کســب رتبــه برتر در
جشنواره نوزدهم قرآن و عترت تقدیر کرد.
به گزارش وب دا ،دکتر هاشــمی در اختتامیه
بیســتمین جشــنواره قــرآن و عترت کــه روز
دوشنبه نهم شــهریور ماه در سالن همایشهای
رازی دانشــگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد،
با اهداء لوح تقدیر از معاون دانشجویی فرهنگی
دانشگاه تجلیل نمود.
گفتنی است دانشــگاه علوم پزشکی کاشان،
با کســب  78امتیاز ،رتبه برتر جشنواره نوزدهم
قرآن و عترت را به خود اختصاص داده است

اولین کارگروه تخصصی بهداشت
و درمان مدیریت بحران شهرستان
کاشان در دانشگاه برگزار شد
اولین نشســت کارگروه تخصصی بهداشــت
و درمــان شــورای هماهنگی مدیریــت بحران
شهرســتان در ســال  1394بــا حضــور رئیس
دانشــگاه و ســایر اعضا ،با هدف ارائه گزارش
اقدامات انجام شــده ،تبیین نقشــه خطر پذیری
شهرستان و اعالم نقشــه راه ابالغ شده از مرکز
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
روز ســه شــنبه مورخ  94/5/6در سالن شهداء
ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتــر اعرابــی رئیس
دانشــگاه و ریاســت کارگروه ،خواســتار ارائه
و ارزیابــی نقــاط ضعف و قوت دســتگاه های
اجرایــی عضو در زمان وقوع بحران به دبیرخانه
کارگروه شــد و دبیر خانه را موظف به پیگیری
مصوبات تا حصول نتیجه نمود.
دکتــر ســید محمد حســین مکی سرپرســت
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
و دبیــر کارگــروه ،ضمن بیــان توضیحاتی در
مورد مدیریت بحران و بیان لزوم تشــکیل منظم
جلســات کارگروه تخصصی بهداشت و درمان
و زیر گروه ها ،شــرح اقدامات انجام شده دبیر
خانــه را ارائــه داد و همــکاری بیــش از پیش
اعضای این کارگروه جهت پیشــبرد اهداف را
خواستار شد.

سی و چهارمین دوره آزمون ارتقاء
و گواهینامه تخصصی در دانشگاه
برگزار شد
همزمان با سراســر کشــور ،ســی و چهارمین
دوره آزمون ارتقــاء و گواهینامه تخصصی در
دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،ســی و چهارمین دوره
آزمون ارتقــاء و گواهینامه تخصصی با حضور
 130دســتیار تخصصی در  10رشــته در تاریخ
 94/5/8در دانشکده پزشکی برگزار گردید.
الزم به ذکر اســت دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشــان در رشــته های داخلی ،اطفــال ،زنان و
زایمــان ،جراحــی عمومی ،بیهوشــی ،عفونی،
روانپزشکی ،مغز و اعصاب ،رادیولوژی ،آسیب
شناسی ،و پاتولوژی دستیار تخصصی دارد.

عملکرد مالی تمامی مراکز درمانی
تحت پوشش مورد بررسی و پایش
قرار می گیرد
به گــزارش وب دا ،با توجه به اهمیت بســتن
حســاب های ســال مالی 93و عملکرد مالی هر
مرکز ،بازدید دوره ای رئیس دانشگاه از فرایند
های مالــی و پایش عملکرد مالــی کلیه مراکز
درمانی دانشــگاه آغاز و در این راســتا نشستی
عصر روز شنبه مورخ  94/5/17در دفتر ریاست
برگزار شد.
دکتــر اعرابــی در این نشســت ،بر تشــکیل
جلســات پایش عملکرد مالــی در خود مراکز
با حضور مدیران و مســئولین مرکز و بررســی
عملکرد مالی بیمارســتان شهید بهشتی به عنوان
دستور کار جلسه هفته آینده تاکید کرد.
مدیر امور مالی دانشــگاه نیــز در ابتدای این
جلســه ،گزارشــی از فعالیت های مالی ،درآمد
هــا و هزینه های مراکز از ســال مالی  91تا 93
و بررســی هــا و تحلیــل هــای الزم را در این
خصوص بیان کرد.
بر پایــه این گــزارش ،این نشســت در ادامه
جلســات هفتگی رییس دانشــگاه در خصوص
عملکــرد مالی مراکز درمانی ،بــا حضور مدیر
امور مالی و سایر اعضاء تشکیل گردید.

شماره  .153تابستان 1394

رئیس دانشگاه از مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بازدید کرد
رئیس دانشــگاه با حضور در دانشکده پزشکی از
چگونگی و مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
در حــوزه معاونــت هــای دانشــجویی فرهنگی و
آموزشی بازدید به عمل آورد.
به گــزارش وب دا ،دکتر اعرابی در این بازدید از
قسمت سالمت سنجی دانشجویان ،مشاوره خانواده
ها و محــل تکمیل و دریافت فرم هــای اداره رفاه،
امــور فرهنگی ،اداره تربیت بدنی ،کمیته انضباطی و
ثبت نام خوابگاه ها بازدید کرد.
دکتــر مازوچــی معــاون دانشــجویی فرهنگــی
دانشگاه ،نیز در این بازدید توضیحاتی در مورد روند
ثبت نام و اقدامات انجام شــده جهت رفاه و آسایش
دانشــجویان و همراهــان آنها و تمهیــدات صورت
گرفته به منظور تسریع در فرایند ثبت نام ارائه داد.
این گزارش حاکیست ،ثبت نام دانشجویان جدید
به دو صــورت اینترنتی و حضوری انجام می پذیرد.
در ثبت نام امسال نیز همانند سال گذشته با تمهیدات
انجام شــده توسط کمیته ثبت نام ،بسیاری از مراحل
ثبت نام به صورت اینترنتی انجام گردیده که ســبب
کاهش هزینه ها و تســریع در فرایند ثبت نام شــده
است.
همچنین ســتاد اســتقبال از دانشــجویان ورودی
جدید توســط تشــکل هــا و کانون هــای مختلف
دانشــجویی تشــکیل گردیــده و این تشــکل ها در
هدایت و ارائه مشاوره به دانشجویان ورودی جدید
نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند.

مســئول جامعــه پزشــکی کانون کاشــان ،از
ویزیت رایگان مردم روستاهای اردهال ،غیاث
آباد و خاوه توسط این کانون به مناسبت سالروز
ورود آزادگان خبر داد.
به گزارش وب دا،دکتر محمد افشــار افزود:
بیش از  250نفر از بیماران روستاهای اردهال و
غیاث اباد و زائرین حرم مطهر حضرت ســلطان
علی بن محمد باقر ویزیت شدند.
وی ،بــا بیان اینکه در ایــن برنامه بیمارانی که
نیازمنــد پیگیری های پزشــکی بیشــتر بودند به
مراکز درمانی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان
معرفــی شــدند ،تصریح کــرد :ارتقای ســطح
ســامت جامعه با بهره گیری از توان و ظرفیت
های بسیج یکی از اهداف بسیج جامعه پزشکی
است.
گفتنی اســت ثبت نام دانشــجویان جدیدالورود
دانشــگاه از تاریــخ  94/6/21آغاز شــده و پذیرفته
شدگان کنکور سراسری پس از انجام ثبت نام خود
به صــورت اینترنتی ملزم به مراجعه حضوری جهت
تحویل مدارک خــود در تاریخ های  29 ،28و 30
شهریورماه سال جاری می باشند.

الزم به ذکر اســت اردوی مشــهد مقــدس ویژه
کلیــه دانشــجویان جدیدالورود به همــت معاونت
دانشجویی فرهنگی و بســیج دانشجویی دانشگاه از
تاریخ  15لغایت  19مهرماه ســال جاری برگزار می
شود.

نشست شورای برنامه ریزی خدمات مشاوره ای منطقه مرکزی کشور در دانشگاه برگزار شد

بیســت و یکمین نشســت شــورای برنامــه ریزی
خدمات مشــاوره ای منطقه مرکزی کشور با حضور
مســئول دفتر مرکزی مشــاوره وزارت بهداشــت و
درمان و مســئولین ادارات مشــاوره ســامت روان
دانشــگاه های علوم پزشــکی مناطق تهران ،شــمال
غــرب ،جنوب غــرب و جنوب شــرق کشــور در
روز دوشــنبه مورخ  26مرداد در ســالن دکتر قریب
دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتــر مازوچــی معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه در ابتــدای ایــن
نشســت ،ضمن خیر مقدم به شــرکت کنندگان ،در
خصوص اهمیت و ضرورت ارائه خدمات مشــاوره
ای و نیز تالش بیشتر در جهت پیشگیری های اولیه،

حفظ ،تقویت و ارتقاء سطح سالمت روان شناختی
دانشجویان به ویژه به روز بودن اطالعات و آگاهی
کارشناسان و ...سخنانی ایراد نمود.
کریمی مســئول دفتــر مرکزی مشــاوره وزارت

بهداشــت نیز در ادامه این نشســت ،ضمن تشکر از
پذیرش میزبانی این نشســت توســط دانشگاه علوم
پزشــکی کاشــان بر ضــرورت گســترش و فراگیر
نمــودن خدمات مشــاوره به ویژه بــرای کارمندان
دانشــگاه تاکید کرد و سیاســت های جدید ادارات
مشاوره و سالمت روان را بیان کرد.
حســین بیغم سرپرست اداره مشــاوره و راهنمایی
دانشگاه همچنین ،گزارشی از عملکرد اداره مشاوره
دانشگاه را ارائه نمود.
گفتنی است در پایان این نشست انتخابات رؤسای
مناطق برگزار و بحث و بررســی پیرامون استراتژی
ادارات مشــاوره در ســال تحصیلی جدیــد انجام و
تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

رونمایی و ادغام واکسیناسیون فلج اطفال تزریقی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رونمایی و ادغام واکسیناسیون فلج اطفال تزریقی
در دانشگاه علوم پزشــکی کاشان همزمان با سراسر
کشور در شهریورماه سال جاری انجام شد.
به گزارش وب دا ،معاون بهداشــتی دانشــگاه در
مراســم رونمایی از واکســن تزریقی فلج اطفال در
روز سه شــنبه  94/6/24در مرکز بهداشتی امام علی
(ع)  ،ورود واکســن تزریقــی فلج اطفــال به برنامه
واکسیناســیون کشــوری را گام دیگری در راستای
طرح تحول نظام سالمت دانست.
دکتر ســید علیرضا مروجی با اشــاره به اینکه از
ســال  79تا کنون هیــچ موردی از فلــج اطفال در
کشور گزارش نشده اســت ،ابراز امیدواری کرد :با
قطره خوراکی فلج اطفال و واکسن تزریقی به سوی
ریشه کنی جهانی فلج اطفال گام برداریم.
وی با بیان اینکه واکسن های فلج اطفال خوراکی
ســه ظرفیتی (حاوی ســه نوع ویروس زنده ضعیف
شــده ) بودند اظهار داشــت :از این به بعد کودکان

 4ماهه عالوه بر واکســن خوراکی ،واکسن تزریقی
فلج اطفال را نیز دریافت می کنند.
دکتر مروجی با اشــاره به اینکه واکسن خوراکی
فلــج اطفال نیز از فروردین ماه ســال 1395از ســه
ظرفیتــی به دوظرفیتــی تغییر خواهد کــرد ،افزود:
واکســن فلج اطفال تا ســه ســال آینــده در برنامه
واکسیناسیون به صورت تلفیقی خوراکی و تزریقی
خواهد بود و از ســال  2019واکسن تزریقی در کل

دنیا جایگزین واکسن خوراکی خواهد شد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه با بیان اینکه از ابتدای
ســال جاری تا کنون در شهرســتان کاشان 66هزار
و  200کودک زیر شــش سال تحت واکسیناسیون
قرار گرفته اند ،گفت :در مرکز بهداشــتی امام علی
(ع) تا کنون حدود  700کودک در ســنین مختلف
واکسینه شــده اند و با توجه به بافت جوان منطقه و
تعداد کودکان زیر شــش سال تحت پوشش نسبت
به مراکز دیگر بهداشــتی این مرکز بهداشــتی برای
رونمایی از واکسن فلج اطفال انتخاب شده است.
دکتــر مروجی با تاکید بر اینکه واکسیناســیون تا
کنــون طبیعی ترین ،ایمن تریــن و مطمئن ترین راه
برای مبــارزه با بیماریهای واگیر اعم از ســرخک،
فلــج اطفال و  ...اســت ابزار تاســف کــرد :برخی
از افــراد با عناویــن مختلف مانند طب ســنتی و ...
واکسیناســیون را در ســخنرانی ها و مجامع عمومی
زیر سوال برده اند.

 50درصد از عوامل بیماری زا از حیوانات به انسان منتقل می شوند

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان
گفــت 50 :درصد از عوامل بیمــاری زا از حیوانات
به انسان منتقل می شوند.
دکتــر ســید علیرضا مروجــی ،بــه  13تیرماه روز
مبارزه بــا بیماری هــای منتقله بین حیوان و انســان
(زئونوز) افزود :از  1709عامل بیماری زا 832 ،مورد
از حیوانات به انسان منتقل می گردد.
وی تصریح کــرد :کنترل بیماری های مشــترک
بین حیوان و انسان مســتلزم همدلی و هماهنگی بین
بخشی و برون بخشی و توجه بیشتر مسئولین است.
وی تصریــح کرد :گروهی از ایــن بیماری ها در
ســال های اخیر به عنوان بیماری های نوپدید (مانند
تب خونریزی دهنده کریمــه کنگو) ظهور کرده و
سالمت جامعه را در معرض تهدید قرار داده اند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان
ادامه داد :ســرعت و سهولت انتقال جمعیت دامی و
انســانی ،افزایش جمعیت و در نتیجه نیاز گسترده به
مــواد پروتئینی و غذایی بر اهمیت بیماری های فوق
الذکر افزوده است.
وی گفــت :بیماری تب خونریــزی دهنده کریمه

ویزیت رایگان بسیج جامعه پزشکی
در روستاهای اطراف شهرستان
کاشان

کنگو یــک بیماری تب دار ویروســی و خونریزی
دهنده است که از طریق گزش کنه و له نمودن و یا
تماس با خون یا ترشحات یا الشه دام و انسان آلوده
منتقل می شود.
وی افــزود :شــروع ناگهانی تب ،ســردرد ،درد
عضالنــی در طی ســه روز و پــس از  3روز عالئم
خونریزی در پوســت به خصوص در قسمت باالی
بدن در طول خطوط زیر بغلی از عالئم بیماری تب
خونریزی دهنده کریمه کنگو است.
دکتر مروجی ،گزیده شــدن توســط کنه آلوده،
تمــاس با خون و مــواد آلوده کننــده دام (امحاء و
ترشــحات ،بافت ها و  )...و تماس بــا خون و مواد
آلوده کننده بیمار مانند بیمارستان از راه های انتقال
این بیماری بیان کرد.
وی ،دامــداران ،شیردوشــان (زنــان روســتایی)،
دامپزشکان ،قصابان ،سالخان ،کارگران کشتارگاه
ها و دباغان و پرسنل بهداشتی درمانی از گروه های
در معرض خطر این بیماری بیان کرد.
دکتــر مروجی تصریح کرد :جهت پیشــگیری از
ابتالء بــه بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

انجام اقدامات ذیل ضروری است:
-1گوشت مصرفی خود را از فروشگاه های مجاز
که مورد تایید با مهر دامپزشکی هستند تهیه نمایید.
 -2از خریــداری گوشــت هــای کشــتار
غیربهداشتی(معابرعمومی) خودداری کنید.
 -3در هنــگام قطعه قطعه کردن گوشــت حتما از
دستکش استفاده نمایید.
 -4از کشــتار دام در معابر عمومی ( ورود حجاج
و عتبات عالیات ،مراســم مذهبــی و  )...جدا ً پرهیز
نمائید.
 -5در صورت وجود عالئمــی نظیر تب ناگهانی
و ســردرد  ،درد عضالت سریعاً به نزدیکترین مرکز
بهداشتی درمانی محل سکونت خود مراجعه و یا با
شماره تلفن  55420020گزارش کنید.
 -6گوشــت را تا  12ســاعت در داخــل یخچال
نگهــداری نمــوده و ســپس آن را خــوب پخته و
مصرف نمایید.
 -7درخصوص جگر نیز باید  48ساعت در داخل
یخچال نگهداری و ســپس خــوب پخته و مصرف
شود.

دیدار جمعی از مسئولین دانشگاه
الفارابی عراق با اعضای هیأت رئیسه
دانشگاه
جمعــی از مســئولین دانشــگاه الفارابی عراق
با اعضای هیأت رئیســه دانشــگاه روز یکشنبه
مورخ  94/6/1در ســالن شــهداء ستاد مرکزی
دیدار کردند.
بــه گــزارش وب دا ،در ایــن دیــدار ضمن
بیــان فعالیتهای دانشــگاهها در مورد چگونگی
همــکاری برای تربیت دانشــجو (بــه ویژه در
مقاطع تحصیالت تکمیلی) گفتگو و تبادل نظر
صــورت گرفت و مقرر گردید دو طرف ضمن
بررســی امکانات خود در مورد عقد تفاهمنامه
تبادل دانشــجو در جلســات بعد تصمیم گیری
نمایند.

خانه بهداشت روستای نشلج افتتاح
شد
بــه مناســبت هفتــه دولــت ،خانه بهداشــت
روســتای نشــلج به همت حاج سید امین اهلل میر
فتاح نشــلجی و دانشــگاه روز پنج شنبه مورخ
 94/6/5افتتاح شد.
بــه گــزارش وب دا ،رئیس دانشــگاه ،ضمن
تقدیــر از خیر ســامت ایــن مرکز ،بــه آغاز
عملیات عمرانی خانه بهداشــت روستای نشلج
در ســال  91اشــاره کرد و اظهار داشــت :این
مرکــز در مســاحتی به متــراژ  1100متــر مربع
توسط دانشگاه و با هزینه بالغ بر  10میلیارد ریال
توسط خیر سالمت راه اندازی گردید.
دکتر محمد حســین اعرابی ،با اشــاره به بهره
برداری از دو خانه بهداشت در روستاهای علوی
و نشلج طی مدت کوتاه در حوزه سالمت ،ابراز
امیدواری کرد :با حضور پزشــک در این خانه
بهداشــت شــاهد ارائه خدمات ارزنده یه مردم
عزیز این منطقه باشیم.
نماینده مردم شهرســتانهای کاشــان و آران و
بیدگل در مجلس شــورای اســامی نیز در این
مراسم ضمن تبریک میالد امام رضا (ع) و هفته
دولت ،از خدمات خیر ســامت و احداث خانه
بهداشــت در این منطقه محروم قدردانی کرد و
با اشاره به تاکید ویژه مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) بــه خدمت رســانی در مناطق محروم ،
کمکهــای مســئولین ،خیرین و مــردم را برای
پیشرفت مناطق محروم موثر دانست.
گفتنی است :خانه بهداشت روستای نشلج در
دوطبقــه که طبقه اول دارای اتاقهای پزشــک،
اورژانــس ،مامایــی ،تزریقــات و پانســمان،
داروخانــه و  ،....و طبقــه دوم دارای ســالن
اجتماعات است.

جلسه شورای امر به معروف و نهی از
منکر دانشگاه برگزار شد
جلســه شــورای امر به معروف و نهی از منکر
دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضاء
روز دو شــنبه مورخ  94/6/30در ســالن شهداء
ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،شناسایی وتقدیر از شوراها
و نفــرات برتر فعال در زمینــه فریضتین  ،بهره
منــدی از ابزارهــای نوین تبلیغاتــی در فضای
مجازی،سیاســت های مرتبط و تولید نرم افزار
هــای مختلــف ،تهیه و چــاپ و توزیــع اقالم
تبلیغاتی مانند (بنر،پوســتر،تراکت و بروشــور
و  ،)...بهــره گیــری از توانمندی های ســمعی
و بصری و نوشــتاری حوزه فرهنگی و نشــریه
درون سازمانی و  ...از مصوبات این جلسه بود.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد:سن شروع مصرف سیگار در کاشان  13سال است
معاون بهداشــتی دانشــگاه گفت :شروع مصرف
سیگار و یا اولین تجربه اســتعمال سیگار در کاشان
بر اساس تحقیقات انجام شده حدود  13سال است.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر ســید علیرضا مروجی
در نشســت خبری که به مناسبت هفته مبارزه با مواد
مخدر برگزار شد ،افزود :مواد مخدر چهارمین عامل
تهدید کننده سالمت ایرانیان است.
وی ،بــا بیان اینکه هفته ملی مبــارزه با مواد مخدر

از  5لغایت  12تیرماه ســال جاری می باشد ،تصریح
کرد :شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با
عنوان «بیایید با هم زندگیمان،جامعه مان و هویتمان
را عــاری از مواد مخدر ســازیم « نامگذاری شــده
است.
معاون بهداشتی دانشگاه ،با اشاره به اینکه تحرک
فیزیکی بین نوجوانان کاشان بسیار پایین است ،ادامه
داد :تحرک و فعالیت بدنی یکی از عوامل مرتبط و

موثر در اعتیاد است.
وی ،تغذیه ناسالم را اولین عامل خطر تهدید کننده
سالمت ایرانیان برشمرد و گفت :استفاده از غذاهای
ناســالم شــامل فســت فودها ،مصرف تنقالت فاقد
ارزش غذایــی مثل چیپس و پفک و منابع نامعتبری
که به اســم طب سنتی سالمت مردم را تحت الشعاع
قرار می دهند ،تهدید کننده سالمت جامعه هستند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه تاکید کرد :متخصص

طب ســنتی باید دارای مدرک از وزارت بهداشــت
باشد.
دکتر مروجی ،با اشــاره بــه اینکه تحرک فیزیکی
نوجوانان کاشــانی بســیار پایین اســت تاکید کرد:
نشستن حدود  3الی  4ساعت پای وسایل الکترونیکی
در روزهــای تعطیل در تحرک فیزیکــی نوجوانان
نقش بســزایی دارد و باید در راســتای جلوگیری از
اعتیاد ،تحرک آنها را افزایش داد.

جلسه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان ویژه متصدیان خوابگاه های دانشگاه کاشان برگزار شد

جلســه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان
ویژه متصدیان خوابگاه های دانشگاه کاشان برگزار
شد.
به گزارش وب دا ،کارشــناس پیشگیری از اعتیاد
معاونــت بهداشــتی در این کارگاه آموزشــی که با
حضــور کلیه متصدیــان خوابگاه های دانشــجویی

دانشــگاه کاشان برگزار شــد ،ضمن اشاره به شیوع
اعتیــاد به انواع مواد به ویژه در بیــن جوانان به لزوم
آمادگــی در مورد نحوه برخورد بــا موارد احتمالی
اشاره کرد.
وی ،دور بودن از فضای نظارتی خانواده ،تنهایی،
فشار گروه همساالن و ...را از جمله عوامل خطر در

گرایش دانشجویان به سمت اعتیاد برشمرد.
وی ،با بیان اینکه برقراری ارتباط صحیح به عنوان
پایه و اساس پیشگیری از اعتیاد است ،افزود :وجود
ارتباط موثر بین دانشــجویان و متصدیان خوابگاه و
نیــز ایجاد محیطی صمیمی جهت طرح مشــکالت
دانشــجویان می تواند در طول زمان به کاهش این

معضل کمک بسزایی داشته باشد.
این گزارش حاکیســت :،این برنامه به همت واحد
ســامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری دانشگاه کاشان
برگزار گردید.

دانش آموزان ،والدین و جوانان گروه هدف مداخالت پیشگیری از اعتیاد

مســئول واحد ســامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
معاونت بهداشــتی دانشــگاه گفت :دانش آموزان،
والدین و جوانان ســه گروه هــدف این معاونت در
زمینه مداخالت پیشگیری از اعتیاد هستند.
بــه گــزارش وب دا ،دکتــر مرضیه اخبــاری ،به

مناســت هفته ملی مبارزه با مواد مخدر گفت :نقش
والدین در پیشــگیری از اعتیاد ضروری ،ســازنده و
موثر است لذا این واحد در سال  93با برگزاری 41
کارگاه  ،آموزش های الزم به  560مادر کودک 2
تا  12سال را ارائه کرد.

وی ،شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
با عنوان «بیاییم زندگی مان ،جامعه مان و هویتمان را
عاری از مواد مخدر بسازیم» تاکید کرد و افزود :طی
برگزاری  115جلســه آموزشی در سه ماهه نخست
امسال نیز یک هزار و  756نفر آموزش دیدند.

به گفته وی ،پنج هزار نفر شرکت کننده از اقشار
مختلف مردم طی  225جلسه زیر پوشش برنامه های
پیشگیری از اعتیاد واحد ســامت روانی ،اجتماعی
و اعتیاد معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی
کاشان قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید کرد
در راســتای حفظ و ارتقای ســامت روزه داران،
رئیس دانشــگاه از مراکز تهیــه و توزیع مواد غذایی
در ماه مبارک رمضان بازدید کرد.
به گزارش وب دا ،این بازدید همچنین در راستای
شــعار روز جهانی بهداشــت «ایمنی مواد غذایی از
مزرعــه تا ســفره» و اهمیت ویژه حفــظ ایمنی غذا
و رعایت بهداشــت مــواد غذایی خصوصــا در ماه
مبارک رمضان صورت گرفت.
دکتر اعرابی همراه با مدیر گروه بهداشــت محیط
معاونت بهداشــتی و کارشــناس مســوول بهداشت
محیط شهرســتان کاشــان ،از چرخه ایمنی تعدادی
قنادی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهر
بازدید کردند و بر نحوه تهیه و تولید شیرینی و زولبیا
و بامیه و عرضه مواد غذایی نظارت نمودند.
رئیس دانشــگاه ،در این بازدید بر اهمیت رعایت
بهداشــت فردی و نظافت عمومی کارگاه ها تاکید

کــرد و گفت :همه ســاله با فرا رســیدن ماه مبارک
رمضان با توجه به توزیع نذورات ،آش و حلیم طرح
تشــدید با نظارت ها و بازرســی های بیشتری انجام
می شود.
وی ،با اشــاره به پیگیری شکایات مردمی به ویژه
شــکوائیه هایی که به ســامانه تلفنی  1490گزارش
شــده افزود :در این طــرح از مراکز تهیــه ،توزیع،
نگهداری و فروش زولبیا ،بامیه ،انواع شیرینی سنتی،
آش ،حلیــم و همچنین برگــزاری مجالس افطاری
و مراســم احیاء شــب های قدر در مساجد و اماکن
مذهبی بازرسی می گردد.
این گزارش حاکیســت :در این بازدید با دستگاه
تست سالمت روغن ( )Testoنسبت به اندازه گیری
و کنترل سالمت روغن های مصرفی در مراکز فوق
الذکر اقدام شد.

یک کارخانه تولید کننده گالب و عرقیجات گیاهی به علت تولید محصوالت ناسالم در کاشان پلمپ شد
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی کاشان،
از پلمــپ یــک کارخانــه تولیــد کننــده گالب و
عرقیجات گیاهی به علت تولید محصوالت ناســالم
در این شهرستان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر حمیدرضا بنفشــه گفت:
متاسفانه این کارخانه به دلیل عدم توجه به تذکرات

قبلی معاونت غذا و دارو دانشگاه ،محصوالت ناسالم
تولید می کرد که با حضور کارشناســان و بازرسان
ایــن معاونت از ادامه فعالیت این واحد جلوگیری به
عمل آمد و بیش از ســه تن محصوالت فاقد کیفیت
توقیف و خطوط تولید آن نیز تعطیل شد.
وی افــزود :اطمینــان شــهروندان به آرم ســیب

ســامت ســازمان و غــذا و دارو درج شــده روی
محصوالت غذایی نشــان از باور و اطمینان آنان ،به
خدمتگزاران خود در حوزه سالمت برای تامین مواد
غذایی ایمن و سالم است.
دکتــر تصریح کــرد :مأموریــت و رســالت این
معاونــت ارتقای ســطح ســامت جامعــه از طریق

نظــارت صحیح و بــه موقع بر تولیــد ،تهیه و توزیع
مواد غذایی ،آرایشــی و بهداشتی و دارویی ایمن و
با کیفیت اســت که این مأموریت از طریق آموزش،
فرهنگسازی و اجرای ضوابط محقق میشود.

بیش از  60درصد بیماری های مغزی و عروقی ناشی از فشارخون باال است
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان
گفــت :بیش از  60درصــد بیماری هــای مغزی و
عروقی ناشی از فشارخون باال است.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر ســیدعلیرضا مروجی،
در راســتای اجرای برنامــه زمان بنــدی غربالگری
فشار خون باال و بررســی نمایه توده بدنی کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی ،به اهمیت عوارض فشارخون
باال اشــاره کرد و افزود 49 :درصد سکته های قلبی
و  13درصد از کل موارد مرگ قابل انتصاب به این
بیماری است.

وی ،با بیــان اینکه دالیل اصلی بروز فشــار خون
باال ناشناخته اســت و سن ،چاقی ،سابقه خانوادگی،
مصــرف ســیگار و الکل ،مصــرف زیاد ســدیم و
مصــرف ناکافی پتاســیم و منیزیــوم را از مهمترین
عوامل خطر شناسایی شــده برای این بیماری عنوان
کرد.
وی ،بهتریــن راه شناســایی آن را انــدازه گیــری
فشــارخون توســط دســتگاه فشارســنج بیان کرد و
نارســایی قلبی ،بیماری عــروق محیطی و خونریزی
ته چشم را از دیگر عوارض فشارخون باال برشمرد.

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان ،با
بیان اینکه درمان فشارخون باال و کاهش آن به کمتر
از  140/90میلی متر جیوه با کاهش قابل چشمگیری
در عوارض بیماری قلبی عروقی همراه اســت ،ادامه
داد :با داشتن شیوه زندگی مناسب ،کاهش مصرف
ســدیم یــا نمک در رژیــم غذایی ،تــرک مصرف
دخانیات ،کاهش چاقی به خصوص چاقی شکمی،
حفظ وزن مطلوب ،افزایش فعالیت بدنی ،کنترل قند
خون و کنترل اختالالت چربی خون می توان فشــار
خون باال را اصالح کرد.

وی تاکیــد کرد :مدیریت بیماری فشــارخون باال
نه تنها بســتگی به درمان دارویی بلکه به تغییر شیوه
زندگی نامناسب از جمله کم تحرکی ،رژیم غذایی
نامناسب ،ترک دخانیات و سایر تغییرات دارد.
گفتنــی اســت باتوجــه بــه اهمیت پیشــگیری از
فشــارخون باال مقــرر شــده برنامه غربالگــری این
بیماری و بررسی نمایه توده بدنی کارکنان دانشگاه
علوم پزشــکی کاشان در مرداد ماه سال  94به همت
گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر
معاونت بهداشتی دانشگاه اجرا گردد.

نشست صمیمانه رئیس دانشگاه با قائم مقام مرکز صداو سیما استان برگزار شد

نشســت صمیمانــه رئیــس و جمعی از مســوولین
دانشــگاه با قائــم مقام مرکز صداو ســیما ،مشــاور
مدیرکل مرکز صداو ســیما و دبیر شورای راهبردی
مرکز صداو ســیما استان اصفهان روز دوشنبه مورخ
 94/6/2در ســالن شــهداء ســتاد مرکزی دانشــگاه
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در این نشست،
گزارش کاملی از اقدامات و فعالیت های دانشگاه از
زمان تاسیس تاکنون را بیان کرد.
دکتر محمد حســین اعرابی ،با اشــاره به تاســیس
دانشــگاه در ســال  65گفــت :در حــال حاضر این
دانشــگاه دارای پنج دانشــکده پزشــکی ،پرستاری

و مامایی ،پیراپزشــکی ،بهداشــت و دندانپزشکی و
پردیــس خودگردان 6 ،مرکز آموزشــی ،پزشــکی
و درمانی بـــا  47رشــته تحصیلی در مقاطع مختلف
کاردانی ،کارشناســی ،کارشناســی ارشد ،دکترای
عمومی و رشتههای تخصصی است.
وی ،فعالیــت  9مرکــز تحقیقــات ترومــا ،علوم
فیزیولوژی ،علوم تشــریحی ،بیوشــیمی و تغذیه در
بیمــاری های متابولیــک و مرکز پرســتاری تروما،
عوامــل اجتماعــی مؤثر بر ســامت ،تولید ســلول
های جنســی (گامتوژنزیس) ،اتوایمیون و مدیریت
اطالعــات ســامت را از دیگر دســتاوردهای این
دانشگاه برشمرد.

دکتــر اعرابی ادامــه داد :این دانشــگاه هم اکنون
دارای یــک مجله فارســی زبان (فیــض) و  3مجله
انگلیســی زبان با رتبه علمی پژوهشی تحت عناوین
تروما ،مطالعات پرستاری و مامایی و علوم بهداشتی
است و باتوجه به فعالیت های کمی و کیفی خود در
سال  92به تیپ  1ارتقاء یافت.
قائــم مقام مدیــر کل مرکز صداو ســیما اســتان
اصفهان نیز در این نشســت ،بر ارتباط و تعامل بیشتر
با قطب های علمی کشور ،به عنوان یکی از اهداف
مهم صدا و ســیما اشاره کرد و گفت :دانشگاه علوم
پزشــکی کاشان یکی از قطب های علمی تاثیرگذار
در کشور است.

علیرضا حسینی ،به اســتفاده از ظرفیت های رسانه
ای برای بازتاب پتانســیل ها و توانمندی های علمی
اســاتید و اعضای هیات علمی این دانشــگاه اشــاره
کرد و گفت :این مرکز به دنبال طرح پتانســیل های
شاخص استان در همه زمینه ها به خصوص در حوزه
علمی و پژوهشی است.
وی ،به اســتقبال از معرفی دانشــگاه علوم پزشکی
کاشان به عنوان دومین دانشگاه فرامرکزی استانی و
طرح ایده ها و اقدامات جدید اشــاره کرد و افزود:
پیشنهاد می شود در این راستا به جای درمان بیشتر به
پیشگیری پرداخته شود.

یکی از دانشجویان دانشگاه موفق به
کسب مقام سوم المپیاد ورزشی شد
یکی از دانشــجویان دانشــگاه موفق به کسب
مقام ســوم دوازدهمین المپیاد ورزشی دختران
دانشگاه های علوم پزشکی کشور شد.
بــه گــزارش وب دا ،مرجــان حبیبــی منفرد
دانشجوی رشــته بهداشت محیط در این المپیاد
موفق به کسب مقام سومی در رشته ورزشی دو
شصت متر با مانع و مقام چهارمی دو شصت متر
سرعت شد.
تیم  15نفره دانشگاه علوم پزشکی کاشان در
سه رشته والیبال ،شنا و دومیدانی در این المپیاد
شرکت کرد.
گفتنــی اســت دوازدهمین المپیــاد فرهنگی
ورزشی دختران دانشجو از  24الی  30مرداد ماه
 94در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار شد.

توزیع اولین سبد غذایی برای
مادران باردار دچار سوء تغذیه در
کاشان
اجــرای برنامــه حمایت تغذیــه ای از مادران
بــاردار نیازمند دچار ســوء تغذیهــدر معاونت
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی کاشان آغاز
شد.
به گزارش وب دا ،معاون بهداشتی دانشگاه ،با
اشــاره به اینکه این برنامه ،هر دو ماه یکبار اجرا
می شــود ،گفت 14 :قلم از گــروه های اصلی
غذائی ،تا شــش مــاه پس از زایمــان به مادران
باردار تحویل می گردد.
دکتر سید علیرضا مروجی ،با بیان اینکه تغذیه
از اهمیت ویژه ای در دوران بارداری برخوردار
است ،افزود :تمام نیازهای تغذیه ای جهت رشد
و تکامل جنیــن ،از طریق مادر تامین می گردد
بنابراین هر گونه کمبــود تغذیه ای مادر باردار
در این دوران و قبل از بارداری می تواند اثرات
نامطلوبی بر روی ســامت جنین و مادرداشــته
باشد.
وی تصریح کرد :تغذیه ناکافی مادر در ســه
ماهه اول بارداری تاثیر نامطلوبی بر تکامل جنین
می گذارد و در ســه ماهه ســوم نیز می تواند از
رشد جنین جلوگیری کند.
معاون بهداشتی دانشگاه ادامه داد :خانم های
بارداری کــه در طول بارداری تغذیه مناســبی
دارنــد نوزادانــی با وزن مطلوب تــر به دنیا می
آورند که هم هوشیارترند و هم در برابر بیماری
ها مقاومت بیشتری نشان می دهند.
دکتــر مروجی تاکید کرد :باورها و اعتقادات
فرهنگی نادرســت از عوامل موثــر بر دریافت
نامناســب مواد غذایی در مــادران باردار وجود
دارد که بایــد در خصوص اصالح آن اقدامات
الزم صورت پذیرد.

تقدیر شورای اسالمی شهر کاشان از
پرستاران نمونه دانشگاه
اعضای شــورای اســامی شــهر کاشان ،طی
مراسمی روز دوشنبه مورخ  94/6/2از پرستاران
نمونه دانشگاه تقدیر کردند.
به گــزارش وب دا ،علی رســول زاده رئیس
شــورای اسالمی شــهر کاشــان ،در این مراسم
ضمن تبریک روز پزشک به فعاالن این عرصه
و جامعه پزشــکی شهرستان کاشان ،از زحمات
پرستاران تقدیر و تشکر به عمل آورد.
دکتر محمد حســین اعرابی ،رییس دانشــگاه
نیز در این مراســم با بیان اینکــه با اجرای طرح
تحول سالمت ،فشــار و سختی کاری پرستاران
بیشــتر شده اظهار داشت :دانشــگاه سعی کرده
اســت با پرداخت به موقع حق الزحمه رضایت
ایــن عزیزان را جلب کــرده و زحمات آنان را
جبران کند.
گفتنی اســت :در پایان با اهدای لوح تقدیر و
هدیه از پرستاران نمونه دانشگاه تجلیل شد.

دیدار اعضای هیأت مدیره نظام
پرستاری با روسای بیمارستانها
به مناســبت روز پزشک اعضای هیأت مدیره
نظام پرســتاری روز دوشــنبه مــورخ  94/6/2با
روســای بیمارستانهای تحت پوشــش دانشگاه
دیدار کردند.
به گــزارش وبدا ،اعضای هیــأت مدیره نظام
پرســتاری در این دیــدار ها از زحمات روســا
و پزشــکان بیمارستانهای شــهید بهشتی ،متینی
و کارگر نژاد کاشــان و سیدالشــهداء آران و
بیدگل با اهدای گل تجلیل به عمل آوردند.
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احداث بلوک زایمان بیمارستان
شهید رجایی آران و بیدگل آغاز شد
احداث بلوك زایمان بيمارستان شهيد رجایی
آران و بيــدگل با حضــور اســتاندار اصفهان،
رئيــس دانشــگاه و جمعــی از مســوولين روز
چهارشــنبه مورخ  94/6/11در این شهرســتان
آغاز شد.
به گــزارش وب دا ،رئيس دانشــگاه در این
مراســم ،با اشاره به ســاخت بلوك زایمان این
بيمارســتان در راســتای طرح تحول سالمت و
به منظور توســعه امكانــات درمانی برای آحاد
جامعه اظهار داشــت :ســاخت ایــن بخش در
مســاحتی به متــراژ  500متــر مربع و بــا هزینه
ای حــدود  10ميليارد ریــال از محل اعتبارات
وزارت بهداشت شروع گردید.

دکتر محمد حسین اعرابی ،به بسته

ﺧدمتی ترویج زایمان ﻃﺒیعی برنامه

تحول نﻈام ســالمت اشاره کرد و
گفت :یکــی از گام های مهم این

برنامه ملی کاهﺶ سزارین و ترویج

زایمان ﻃﺒیعی بود که در این منطقه
دارای رشد چشمگیری بوده است.

رئيس دانشــگاه علوم پزشكی كاشان ،هدف
از ســاخت بلوك زایمــان را ترویج و ترغيب
مادران باردار به زایمان طبيعی عنوان كرد.
وی ،با اشــاره به دریافــت خدمات از ابتدا تا
انتهای بــارداری در یك اتــاق و انجام زایمان
در یــك اتاق ایزوله در بلــوك زایمان ،گفت:
رضایتمنــدی زنــان بــاردار از زایمــان طبيعی
بهترین ابزار برای كاهش تقاضای عمل سزارین
اســت و این مهم از طریق برنامه های مشاوره،
بهبود امكانات ،ساختار و فضای بلوك زایمان
دنبال می شود.
الزم به ذكر است مجوز بهسازی بلوك های
زایمان بيمارســتان بهشتی كاشان نيز در فضایی
به متــراژ  800متر مربــع و با هزینــه ای بالغ بر
هشــت ميليارد ریال از محــل اعتبارات وزارت
متبوع صادر شده است.

یکی از بهورزان دانشگاه به عنوان
بهورز نمونه کشوری انتخاب شد
معاون بهداشــتی دانشگاه ،از انتخاب یكی از
بهورزان دانشگاه به عنوان بهورز نمونه كشوری
خبر داد.
به گزارش وب دا ،دكتر سيّد عليرضا مروجی

گفــت :جمیله ربیعی پرســنل مرکز
بهداشــتی درمانی روستای ریجن
از توابع شهرســتان آران و بیدگل
از سوی وزارت بهداشت به عنوان

یکی از بهورزان نمونه انتﺨاب شده
است.

وی ،در خصــوص نحوه انتخاب بهورز نمونه
كشوری اظهار داشت :سوابق اجرایی و فعاليت
هــای اجتماعــی ،خانم ربيعی توســط معاونت
بهداشــتی براســاس چــك ليســت نظارتی به
وزارت متبوع ارســال و پس از بررسی مدارك
نامبرده به عنوان بهورز نمونه كشوری دانشگاه
در سال  94برگزیده شد.
دكتر مروجی ،ضمن قدردانی از فعاليت های
ارزنده ایشان در ارتقاء سالمت ،برگزیده شدن
به عنوان بهورز نمونه كشوری را تبریك عرض
نموده و از خداوند سبحان توفيق روز افزون در
خدمت به نظام سالمت كشور مسئلت نمود.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل :
اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستای طرح تحول سالمت را مطلوب ارزیابی کرد

بیمارستان شهید بهشتی کاشان به عنوان یکی از بیمارستان های برتر در زمینه
ارتقای سالمت مادر و نوزاد معرفی شد

نماینده مردم شهرستان های كاشان و آران و بيدگل در مجلس شورای اسالمی ،اقدامات دانشگاه علوم
پزشكی كاشان در راستای طرح تحول سالمت را مطلوب ارزیابی كرد.
عباســعلی منصوری ،در حاشيه آغاز عمليات عمرانی كلينيك ویژه این دانشگاه در گفتگو با وب دا ،با
اشــاره به قرار گرفتن كاشان در مســير جاده ترانزیتی و پوشش قرار دادن شهرهای همجوار تصریح كرد:
تحوالتی كه از ابتدای طرح تحول ســالمت در بيمارســتان شهيد بهشتی این شهرستان انجام شده رضایت
بخش و تالش مسئولين دانشگاه قابل تقدیر است.
وی افزود :مجلس در ســال گذشته عليرغم وجود مشــكالت ،بودجه خاصی را در این راستا به وزارت
بهداشت اختصاص داد و در حال حاضر از آن حمایت می كند.
نماینده مردم شهرستان های كاشان و آران و بيدگل در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به اینكه مجلس
همواره در كنار دانشگاه های علوم پزشكی و در راستای ارتقای سطح سالمت و رضایت مردم گام برمی
دارد ،اظهار داشــت :كسب رتبه تيپ یك دانشگاه علوم پزشــكی كاشان ،راه اندازی پردیس بين الملل،
تاسيس دانشكده دندان پزشكی و  ...از جمله اقدامات مهم این دانشگاه در سال های اخير است.

در همایش تقدیر از مجریان برتر ارتقای ســالمت مادر و نوزاد ،غرفه بيمارستان شهيد بهشتی كاشان به
عنوان یكی از برترین ها انتخاب شد.
به گزارش وب دا ،از كل بيمارســتان های علوم پزشكی شركت كننده در این همایش ،تعداد  60غرفه
برتر انتخاب شد كه غرفه بيمارستان شهيد بهشتی كاشان نيز به عنوان یكی از برترین ها در بين غرفه های
منتخب معرفی گردید.
این گزارش حاكيســت :در این غرفه دســتاوردهای ارتقای ســالمت مادر و نوزاد شــامل كليه آمار و
مستندات بيمارستان در غالب بنر و پوستر در معرض دید عموم قرار گرفت.
گفتنی است همایش تقدیر از مجریان برتر ارتقای سالمت مادر و نوزاد روز دوشنبه مورخ پنج مرداد ماه
ســال جاری با حضور وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشكی ،معاونين درمان و بهداشت ،مشاور وزیر
در امور مامایی ،ریيس اداره مامایی و ســایر مسوولين وزارت متبوع در سالن همایش های رازی دانشگاه
علوم پزشــكی ایران برگزار شد و از بيمارستان های برتر كشــور در زمينه ترویج زایمان طبيعی و ارتقای
سالمت مادر و نوزاد تقدیر به عمل آمد.

آزادگان نماد واقعی صبر و ایثار هستند
آزادگان نمــاد واقعــی
رئيس دانشــگاه گفت:
فداكاری هستند.
صبــر ،ایثار ،اســتقامت و
محمــد حســين اعرابــی
به گزارش وب دا ،دكتر
ســالروز ورود آزادگان،
بــه مناســبت  26مردادماه
آزادگان به كشــور ،روز
اظهار داشــت :روز ورود
انقالب اســالمی اســت
بــه یادماندنــی درتاریــخ
های امروز ایران اسالمی
و دســتاوردها و پيشرفت
جانبــازان ،آزادگان و
حاصل فداكاری شــهدا،
هشت ســال دفاع مقدس
رزمنــدگان در دوران
پایــداری آزادگان در
می باشــدو بــه مقاومت و
دوران اســارت اشــاره كرد و افزود :با وجود تمام فشارها و شكنجه های جسمی و روحی ،آزادگان عزیز
ایمان و روحيه خود را حفظ كردند ،در برابر تمام مصائب ایســتادند و از ميان تهدیدها و تطميع های بی
شمار بعثی ها سربلند و سرافراز بيرون آمدند و عزت و سرافرازی را برای ایران و ایرانی به ارمغان آوردند.
رئيس دانشــگاه تصریح كرد :آنان در این راه از تحمل هيچ رنج دریغ نورزیدند و آالم جان كاه دوران
خود را عبادت دانســته و از شــكنجه شدن در بند هيچ ابایی نداشــته بلكه استحكام روح خود را در چنين
شــكنجههایی میدیدند .اميدواریم نظام اسالمی بتواند از این سرمایههای ارزشمند به بهترین وجه استفاده
الزم را برای تعالی و پيشرفت ایران اسالمی ببرد.
اینجانب ضمن گراميداشت ورودغرور آفرین آزادگان سرافراز و یادگاران  8سال دفاع مقدس سالگرد
ایــن خاطره بزرگ را به تمامی آزادمردان و هموطنان گرامی تبریك و تهنيت عرض می نمایم .اميدوارم
در ســایه الطــاف الهی و توجهــات حضرت ولی عصر (عج) و با اســتفاده از منویات امــام راحل (ره) و
رهنمودهای مقام معظم رهبری در پاسداری از ميراث این بزگ مردان موفق و موید باشيد.

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان دانشجوی نمونه کشوری معرفی شد
پزشــكی كاشــان گفت:
رئيــس دانشــگاه علوم
ایــن دانشــگاه بــه عنوان
یكــی از دانشــجویان
معرفی شد.
دانشجوی نمونه كشوری
اعرابــی در گفتگو با وب
دكتــر محمد حســين
سجاد سجادیان دانشجوی
دا افــزود :ســيد محمــد
علوم پزشــكی كاشان ،به
رشــته پزشــكی دانشگاه
كشوری انتخاب گردید.
عنوان دانشــجوی نمونه
تقدیــر از ســجادیان در
وی ،بــا اشــاره بــه
و معرفی دانشجوی نمونه
نوزدهمين دوره انتخاب
این دانشــجوی دانشگاه با
كشــوری تصریــح كرد:
كسب حداكثر امتياز در بخش علمی پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی حائز این مقام كشوری شده است.
دكتر اعرابی ،ارســال مقاله ،تاليف ،ترجمه ،گردآوری كتاب ،اختراع ،ابداع و نوآوری در بخش علمی
پژوهشــی ،كسب مقام كشوری در جشــنواره های قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشكی و جشنوراه
های فرهنگی دانشــگاه های علوم پزشــكی و تاليف كتاب یا مقاله فرهنگی قرآنی ،عضویت در كانون ها
و تشــكل های دانشــجویی فرهنگی و فعاليت در نشریات دانشــگاهی در بخش فرهنگی اجتماعی را از
مالك های انتخاب دانشــجوی نمونه كشوری برشــمرد و تاكيد كرد :سجادیان دانشجوی رشته پزشكی
این دانشگاه اكثر این مالك ها را داشته است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكی كاشان ،با بيان اینكه ثبت نام دانشجویان برای شركت در این رقابت ملی به
همت معاونت دانشجویی فرهنگی این دانشگاه و اطالع رسانی به كليه دانشجویان انجام شد ،یادآور شد:
از بين مدارك جمع آوری شــده از دانشجویان دانشگاه  10پرونده به دبيرخانه مركزی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی ارسال شد.

مراسم اختتامیه نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی
و فارماکولوژی در دانشگاه برگزار شد
مراسم اختتاميه نخستين كنگره بين المللی و بيست و دومين كنگره ملی فيزیولوژی و فارماكولوژی روز
جمعه مورخ  94/6/20در دانشگاه علوم پزشكی كاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون پژوهشــی دانشگاه در این مراسم ،با اشاره به اینكه قریب به  1200نفر در این
كنگره شركت داشتند ،گفت 950 :مقاله در قالب  28سمپوزویوم 7 ،سخنرانی جامع 164 ،سخنرانی كوتاه
و  758پوستر ارائه شد.
دكتر غالمعلی حميدی افزود :این كنگره از بزرگترین كنگره های كشــور اســت كه جدیدترین نتایج
تحقيقاتی در آن ارائه شد.
رئيس انجمن فيزیولوژی و فارماكولوژی ایران نيز در همایش اظهار داشــت :این كنگره عالوه جایگاه
علمی ،پيام دوستی و همدلی را به همراه داشت.
دكتر ناصر نقدی ،همكاری و تعامل را از نكات برجسته مراكز تحقيقاتی در كنار پرداختن به تحقيقات
و مطالب علمی در راستای رشد علمی برشمرد.
رئيس انجمن فيزیولوژی و فارماكولوژی ایران ،دوستی و مشاركت را از ویژگی های بارز تيم برگزار
كننده این كنگره بيان كرد.
وی ،این كنگره را زمينه ســاز پيوند بين نســل جوان «دانشــجویان» و اســاتيد باتجربه برشمرد و اظهار
اميدواری كرد :این روند در كنگره های آتی نيز مورد توجه قرار گيرد.
دكتــر معصومه جرجانی دبير انجمن فيزیولــوژی و فارماكولو ِژی ایران ،در این مراســم نيز حمایت و
همكاری مسوولين ارشد دانشگاه از آغاز برگزاری كنگره تاكنون ،حضور تعداد زیادی از اساتيد باتجربه
در كنار نســل جوان ،حضور مداوم تعداد زیاد شــركت كننده ،توجه به قشر جوان دانشجو ،نظم در روند
اجرایی و سهولت در دسترسی به تمام امكانات مورد نياز از ویژگی های برجسته این كنگره بود.
این گزارش حاكيســت :در این مراســم از پنج محقق جوان برتر از سوی دانشگاه علوم پزشكی كاشان
و بنياد دكتر گيتی مورد تقدیر قرار گرفتند.گفتنی اســت مرحوم پرفســور ناصر گيتی از محققان برجسته
فيزیولــوژی و فارماكولــوژی ایران اســت كه طبق وصيت ایشــان جوایزی از ســوی این اســتاد فقيد به
انجمنفيزیولوژی و فارماكولوژی اهدا شــده تا در هر كنگره دو ســاالنه انجمن به عنوان جایزه استاد دكتر
ناصر گيتی به محققين جوان در رشته های فيزیولوژی و فارماكولوژی اهدا گردد.

عملیات عمرانی کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان آغاز شد
عمرانــی
عمليــات
علوم پزشــكی كاشــان
و جمعــی از مســوولين
شــنبه مــورخ 94/6/7

به مناســبت هفته دولت،
كلينيــك ویــژه دانشــگاه
با حضور رئيس دانشــگاه
دانشــگاه و شهرستان روز
آغاز شد.
رئيس دانشــگاه در این
بــه گــزارش وب دا،
مجــوز كلينيــك ویژه
مراســم ،با اشاره به صدور
اظهــار داشــت :فعاليت
با متــراژ  2400متــر مربع
ویژه دانشگاه طبق اعالم
هــای درمانــی كلينيــك
خواهــد بــود و محــل
نيازهــای معاونــت درمان
ساخت این كلينيك فضای مجاور بيمارستان اخوان سابق می باشد.
دكتر محمد حســين اعرابی ،ضمن اشــاره به ابالغ  10ميليارد و  839ميليون ریال اعتبار در فاز اول برای
ســاخت این كلينيك از اعتبارات طرح تحول سالمت وزارت بهداشت گفت :برای ساخت این كلينيك
 60ميليارد ریال هزینه برآورد شده كه مابقی اعتبارات براساس مناقصه و پيشرفت پروژه در آینده پرداخت
خواهد شد.
وی ،با اشــاره به احداث این كلينيك در ســه طبقه افزود :طبقه اول شــامل اطفال و زنان و زایمان ،طبقه
دوم شامل داخلی ،جراحی اعصاب ،مغز و  ...و طبقه سوم شامل چشم ،گوش و حلق و بينی می باشد.
رئيــس دانشــگاه ،با بيــان اینكه همچنين ایــن كلينيك ویژه دارای ســه واحد پاراكلينيــك داروخانه،
رادیولــوژی و آزمایشــگاه خواهد بود ،گفت :جهــت رفاه حال مراجعين ،پاركينگی به مســاحت 2500
مترمربع در طبقه زیرین كلينيك ویژه از اعتبارات دانشگاه ساخته می شود.

رئیس دانشگاه از دفتر خبر واحد صدا و سیما کاشان بازدید کرد
مناســبت روز خبرنــگار
خبر واحد صدا و ســيما و
اســالمی (ایرنا) كاشان ،با
رسانه ها گفتگو كرد.
دكتــر اعرابی در ســالروز
خبرنگار شهيد خبرگزاری
(ایرنــا) ،از بخــش هــای
دیــدار و از زحمات آنان

رئيــس دانشــگاه ،بــه
ضمــن بازدیــد از دفتــر
خبرگــزاری جمهــوری
مدیر و خبرنــگاران این
بــه گــزارش وب دا،
شهادت محمود صارمی
جمهوری اسالمی ایران
مختلــف این رســانه ها
تقدیر و تشكر كرد.
خبرنگار و گراميداشــت
وی ،بــا تبریــك روز
یاد و خاطره شهيد صارمی و رشادت و جانبازیهای خبرنگاران در هشت سال دفاع مقدس گفت :بسياری
از فعاليت ها نياز به اطالع رسانی و آگاهی بخشی دقيق دارد.
دكتر اعرابی ،با اشــاره به گســتره فعاليت دانشــگاه های علوم پزشــكی به عنوان متولی سالمت جامعه
افزود :باید با همكاری و تعامل با یكدیگر در حوزه ســالمت و ارتقای ســالمت مردم گام برداریم و در
هر جایگاهی منافع جامعه را در نظر بگيریم و همچنين از بيان انتقادات و چالش ها اســتقبال كرد و اظهار
داشت :بيان نقاط ضعف باید منصفانه باشد و رسانه ها بایستی در این زمينه مستقل عمل كنند.
رئيس دانشگاه ،با بيان اینكه روابط عمومی آیينه یك سازمان است ،گفت :بيان مشكالت ،چالش ها و
نقاط ضعف در كنار نقاط قوت یكی از وظایف خطير روابط عمومی است.
حامد عباســی مدیر دفتر خبری واحد صداو ســيمای كاشــان ،نيز در این بازدید ضمن تشكر از حضور
رئيس دانشگاه ،از تعامل و همكاری روابط عمومی با این دفتر تقدیر و تشكر كرد.
جهانبخــش صفری ریيس دفتر خبرگزاری ایرنا شهرســتان كاشــان نيز در این بازدید ،ضمن تشــكر از
حضور رئيس دانشگاه ،از تعامل و همكاری روابط عمومی با این دفتر تقدیر و تشكر كرد.

امضای تفاهم نامه پنج گانه مابین دانشگاه علوم پزشکی کاشان
و وزارت بهداشت

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشكی كاشان ،از امضای تفاهم نامه پنج گانه مابين این دانشگاه و وزارت
بهداشــت خبر داد.دكتر مهرداد فرزندی پور در گفتگو با وب دا ،ســاخت كلينيك ویژه ،بهسازی بلوك
های زایمان ،توسعه اورژانس ،گســترش بخش های مراقبت های ویژهNICU PICUو ICUو توسعه
بخش های ســرپایی درمان بيماران ســرطان از جمله مفاد این تفاهم نامه است.و به كمبود فضای فيزیكی
برای استقرار پزشكان اشاره كرد و افزود :مجوز كلينيك ویژه در فضایی به مساحت  2400متر مربع صادر
شده است.معاون توسعه دانشگاه علوم پزشكی كاشان ،به ابالغ  10ميليارد و  839ميليون ریال اعتبار در فاز
اول برای ساخت این كلينيك اشاره و تصریح كرد :مابقی اعتبارات براساس مناقصه و پيشرفت پروژه در
آینده پرداخت خواهد شــد.و با بيان اینكه فعاليت های درمانی كلينيك ویژه دانشگاه طبق اعالم نيازهای
معاونت درمان خواهد بود ،ادامه داد :محل ســاخت این كلينيك طبق كارشناســی های معاونت توســعه
دانشگاه و بررسی و پذیرش توسط وزارت متبوع انتخاب خواهد شد.
بهسازی بلوك های زایمان بیمارستان بهشتی کاشان و رجایی آران و بیدگل

دكتر فرزندی پور ،به صدور مجوز بهسازی بلوك های زایمان مجتمع بيمارستانی شهيد بهشتی كاشان و
شهيد رجایی آران و بيدگل اشاره كرد و یادآور شد :مجوز بهسازی بلوك های زایمان بيمارستان بهشتی
كاشان در فضایی به متراژ  800متر مربع و با هزینه ای بالغ بر هشت ميليارد ریال از محل اعتبارات وزارت
متبوع صادر شده است.و به توسعه و گسترش بلوك های زایمان شهيد رجایی آران و بيدگل در مساحتی
به متراژ  500متر مربع اشاره كرد و اظهار داشت :برای این اقدام  10ميليارد ریال اعتبار داده شده است.
معاون توســعه دانشگاه علوم پزشكی كاشان گفت :اورژانس مجتمع بيمارستانی شهيد بهشتی كاشان در
مساحتی به متراژ  1300متر مربع توسعه می یابد.
گسترش بﺨﺶ های مراﻗﺒت های ویﮋهNICU PICUو  ICUدر بیمارستان بهشتی و نقوی

دكتر فرزندی پور ،به افزایش هشــت تخت  ICUدر بهشــتی و پنج تخت ICUدر نقوی اشاره كرد و
افزود :ساخت فضای فيزیكی به عهده دانشگاه و تجهيز آن از محل اعتبارات وزارت بهداشت خواهد بود.
وی تصریح كرد :همچنين مجوز گســترش و توســعه بخش های سرپایی درمان بيماران سرطان مجتمع
بيمارستانی شهيد بهشتی كاشان در مساحتی به متراژ  470متر مربع و به مبلغ  30ميليارد و  560ميليون ریال
صادر شده است.

