
در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی:

دانشگاه موفق به کسب رتبه عالی و دستگاه برتر منتخب استان شد

نشست شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان کاشان برگزار شد لیبرالیسم جهانی به ویروس آلوده شده است

برگزاری سومین گردهمایی 
بزرگ دست اندرکاران 

نظام سالمت

برگزاری آیین تجلیل از 
بهورزان دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان

دومین جلسه 
شورای دانشگاه در سالجاری 

برگزار شد

انجام عمل جراحی شانه 
تحت بلوک اینتراسکالن 

شبکه بازویی

کودکی
مهمترین و حساس ترین 
مرحله رشد انسان است

برگزاری همایش پیشگیری 
از عوامل خطر بیماریهای 

قلبی عروقی 

مشارکت دانشگاه در ارائه 
خدمات بهداشتی درمانی 

مراسم قالیشویان 

                                               نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                              سال هفدهم. شماره 126. مهرماه 1391                                                                                        

نشس��ت شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان کاش��ان با حضور اعضاء برگزار شد.به گزارش وب دا، رئیس 
دانش��گاه در این نشست با اشاره به روز جهانی غذا گفت: یکی از مباحث اصلی سالمت جامعه امنیت غذایی است 

که از اهداف شورای سالمت و امنیت غذایی می باشد.
دکتر اعرابی با اش��اره به بحث اهمیت سالمت روان و هفته س��المت روان تصریح کرد: در مطالعه ای که پیرامون 
پایش س��المت روان در زمس��تان 89 تا تابستان 90 بر روی8000 نفر در سنین 15 – 64 سال انجام  شد، مشخص شد 
که 23 درصد از افراد به نوعی یکی از اختالالت روانی را داش��ته اند.به گفته وی، بایس��تی 10 درصد از تخت های 
بیمارس��تانی کشور به بخش روانی اختصاص داده ش��ود.دکتر اعرابی اظهار داشت: در کاشان نیز، در آینده نزدیک 
با س��فر وزیر بهداش��ت ،بیمارس��تان اعصاب و روان با 105 تخت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.وی یکی از 
مش��کالت موجود در این زمینه را مراجعه نکردن بیماران روانی دانس��ت و اذعان داشت: برای تضمین سالمت روان 
در یک جامعه بایس��تی اقدامات الزم در مورد فرهنگ س��ازی انجام شود چرا که بی توجهی به این مساله، پیامدهای 
طوالنی مدت و بیماری های مزمنی را به همراه خواهد داش��ت.وی در پایان خواس��تار مشارکت و تعامل بیشتر تمام 

دستگاهها و ارگان های اجرایی شهرستان با دانشگاه در راستای ارتقای سالمت جامعه شد.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ویژه کاشان گفت: شورای سالمت و امنیت غذایی متولی سالمت جامعه است. محمد 
رضوان نژاد در این نشس��ت در رابطه با موضوعاتی چون غنی س��ازی نان و برگزاری دوره های آموزشی برای نانوایان، 
رس��یدگی به وضعیت زباله های بیمارس��تانی، سالمت مدارس، مبارزه با س��گ های ولگرد، پیشگیری از کشتار دام در 
معابر و خیابانها همزمان با عید قربان، جمع آوری قلیان از اماکن عمومی و تسطیح اماکن مخروبه سخنانی را ایراد نمود.

پنجمین گردهمایی 
هماهنگ��ی  ش��ورای 
عموم��ی  رواب��ط 
علوم  دانش��گاههای 
 2 منطق��ه  پزش��کی 
حض��ور  ب��ا  کش��ور 
معاونی��ن  و  رئی��س 
دانشگاه علوم پزشکی 
بهداش��تی  خدمات  و 
درمانی اراک، مدیران 
و کارشناس��ان روابط 

عمومی دانشگاه های عضو در اراک برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، قائم مقام وزیر بهداش��ت در 
اس��تان و رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اراک در 
ای��ن همایش گف��ت: روابط عمومی دانش��گاههای 
علوم پزش��کی می توانن��د با برنامه ری��زی مدون و 
تعیین س��رفصل های مش��خص و هماهنگی با سایر 
دس��تگاههای نظارتی و اجرایی با توجه به امکانات 
موجود در جه��ت تحقق و ارتقای س��المت جامعه 

بیشترین اثر دهی را داشته باشند.
دکت��ر مجی��د رمضان��ی اف��زود: رواب��ط عمومی 
دانشگاههای علوم پزشکی می توانند با اطالع رسانی 
مناس��ب و به روز با توجه به شرایط جنگ اقتصادی 
کش��ور، و همچنین رونمای��ی از دارو های جدید و 

رئیس دفتر عمومی 
اطالعات  حفاظ��ت 
قوا  کل  فرمانده��ی 
گفت:  دانش��گاه  در 
بزرگتری��ن س��رمایه 
سپاهیان،  ارتش��یان، 
بس��یجیان و قشرهای 
پس  م��ردم  مختلف 
از دینداری و والیت 
پذیری، میراث داری 

از خون شهداست.
به گزارش وب دا، امیر سرتیپ سید حسام هاشمی 
یکش��نبه ش��ب در آیی��ن چهارمین س��الگرد تدفین 
شهدای گمنام با عنوان ›ستارگان خاک‹ در دانشگاه 
افزود: ش��هدا جان خود را برای حفظ و حراست از 
قرآن، اس��الم و والیت ف��دا کردند و همه ما مدیون 

شهدا هستیم.
وی از بنیانگ��ذار جمهوری اس��المی ایران حضرت 
امام خمینی )ره( به عنوان پدر و تقدم شهدا یاد کرد و 
تصریح کرد: امام راحل با نفس مسیحایی خود، روحیه 

جهاد و ایثارگری را در ملت ایران بوجود آورد.
هاش��می تاکید کرد: امروز دنی��ا می داند که هر یک 
از فرمایش��ات حضرت امام خمین��ی )ره( و رهبر معظم 
)مدظله العالی( انقالب با پشتیبانی 70 میلیون نفری مردم 

رئیس مرکز بررس��ی ه��ای دکترینال امنیت بدون مرز با اش��اره به نابودی نظام کمونیس��م گفت: هم اکنون 
لییبرالیسم سیستم عامل دنیای امروز به حساب می آید که به ویروس آلوده شده است.

به گزارش وب دا،دکتر حس��ن عباسی روز چهارش��نبه در کارگاه »نظام سازی مبتنی بر ارزش های اسالمی« 
در دانش��گاه اظهار داش��ت: جهان منتظر ایجاد نظام فکری جدیدی برگرفته از ارزش های اسالمی توسط نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران است.وی افزود: اگر تا 20 سال آینده سیستم عامل جدیدی ایجاد نشود هرج و 

مرج تمامی جامعه جهانی را در بر خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: نظام سازی در عرصه استراتژیک یک پروژه صد ساله است که 25 سال نخست آن صرف 
چینش س��اختمان دولت، ربع قرن بعدی صرف چینش ساختمان ملت، 25 سال بعدی صرف چینش حد فاصل 

ملت و دولت و ربع قرن آخر نیز صرف طراحی ساختار زمین می شود.
وی، با اش��اره به اینکه تاکنون هش��ت کشور جهان این مسیر را طی کرده اند، اذعان داشت: ایران تنها کشور 

در جنوب غرب آسیا است که پروژه نظام سازی را طی کرده است.
وی، در مورد دکترین ملی سالمت خاطرنشان کرد: یک جامعه در شکل معمولی 140 سیستم و یک جامعه 

پیچیده دارای یکهزار و 400 سیستم است.
وی با اش��اره به اینکه مبحث سالمت یکی از 140 زیر سیس��تم عنصر اصلی در این حوزه است، یادآور شد: 
اس��تانداردی که س��ازمان بهداشت جهانی مد نظر دارد مبتنی بر نگاه داروین است که انسان را حیوانی می داند 

که فقط به جسم آن توجه می شود.

س��اخت تجهی��زات 
جهت  در  پزش��کی 
و  بخش��ی  اطمین��ان 
تحکیم نقاط مثبت و 
جهت  در  پیشگیرانه 
نفوذ و مقابله با تنش 
ایجاد ش��ده از سوی 

دشمن موثر باشند.
ش��ایان ذکر است 
چگونگ��ی  بررس��ی 
اجرای برنامه پزشک 
خانواده و نظام ارجاع در دانش��گاههای علوم پزشکی 
و عملکرد روابط عمومی این دانشگاهها در این راستا، 
نقش روابط عمومی در پیش��گیری از بروز مشکالت 
و اطالع رس��انی مناس��ب و به موق��ع در جامعه، نقش 
آنان در اقتصاد مقاومتی، برگزاری کارگاه آشنایی و 
ارتباط با رسانه ها و بررسی جایگاه روابط عمومیهای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور از جمله برنامه های 
ای��ن همایش بود.ای��ن همایش، با حض��ور 25 تن از 
مسئولین و کارشناس��ان روابط عمومی دانشگاههای 
علوم پزشکی منطقه دو کشور شامل دانشگاه اراک، 
اصفهان، توانبخش��ی و بهزیس��تی، قم، ش��هرکرد و 
کاش��ان درتاریخ 91/7/30 به هم��ت روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.

بزرگترین سرمایه مردم دینداری، والیت پذیری و میراث داری خون شهداستگردهمایی شورای روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد 

ایران همراه است.
وی با گرامیداش��ت 
یاد و خاطره ش��هدای 
دف��اع  س��ال  هش��ت 
مق��دس از آن��ان ب��ه 
عنوان شهیدان تحریم 
شکن یاد کرد و اظهار 
تسلیم  ش��هدا  داشت: 
تحقیرپذی��ر  و  پذی��ر 
جهانی��ان  و  نبودن��د 
تحمیل��ی  جن��گ  در 
مشاهده کردند که چه تحریم های بزرگی را شکستند.

وی اذعان داش��ت: ش��هدا، جانبازان و رزمندگان 
اس��الم در جنگ تحمیلی، تحری��م علیه دین و دین 
خواهی، علیه اس��تقالل و تمامی��ت ارضی و تحریم 

تسلیحاتی را شکستند.
رئیس دفت��ر عمومی حفاظت اطالع��ات فرماندهی 
کل قوا با بیان اینکه تحریم های آمریکا و کشورهای 
اروپای��ی علی��ه ایران چیز ت��ازه ای نیس��ت و از آغاز 
پیروزی انقالب اس��المی این تحری��م علیه ایران آغاز 
و ادامه داشته است، افزود: شهیدان واالمقام در دوران 
دفاع مقدس به ملت ایران آموختند که می توان مقابل 

تحریم ها، مقاومت و ایستادگی کرد.
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ادامه در صفحه 5

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس ارزیابی 
عملکرد سال 90 بر مبنای امتیازات کسب شده 
موفق به کس��ب رتبه عالی در بین دستگاه های 
اجرایی و دستگاه اجرایی برتر منتخب استان از 

سوی استاندار شد.
به گزارش وب دا، دبیر کمیس��یون تحول اداری 
دانش��گاه ب��ا بیان این مطل��ب و با اش��اره به اینکه 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشان برای چهارمین س��ال پیاپی موفق به کسب 
رتبه در جش��نواره شهید رجایی استان اصفهان می 
شود، گفت: مستندات این ارزیابی بر اساس برنامه 
جامع تحول اداری دانشگاه و شاخصهای عمومی 
و اختصاص��ی در زمین��ه فعالیت های دانش��گاه بر 

مبنای 2000 نمره تهیه شده است.
رضا نعناکار با اش��اره به اینکه در مراسمی که 
به منظور تقدیر از دس��تگاه های اجرایی برتر و 
همچنین مدیران و کارکنان نمونه دستگاه های 
اجرایی در تاریخ 91/7/8 توس��ط اس��تانداری 
اصفه��ان برگزار ش��د، اظهار داش��ت: در این 
جش��نواره عملکرد س��ال 1390 دس��تگاه ها و 
واحدهای اس��تان اصفهان م��ورد ارزیابی قرار 
گرفت و لوح تقدیر و تندیس جشنواره از سوی 
دکتر ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان به دکتر 

اعرابی رئیس دانشگاه تقدیم شد.
ب��ه گفته نعناکار، ارزیاب��ی عملکرد ادارات و 
دستگاه های اجرایی هر سال در قالب جشنواره 
ش��هید رجایی از سوی اس��تانداری های کشور 

صورت می گیرد.
وی، موفقیت های دانشگاه در سالهای قبل را 

به شرح ذیل برشمرد:
- کسب رتبه برتر در شاخص های بهره وری 
فراین��د ارزیابی عملک��رد در بین 71 دس��تگاه 
اجرایی اس��تان در چهاردهمین جشنواره شهید 

رجایی سال 90
- کس��ب رتبه عالی در چهاردهمین جشنواره 

شهید رجایی سال 1390
-کس��ب رتب��ه اول در ارزیاب��ی عملکرد در 
گ��روه وزارتخانه ه��ا و س��ازمانهای دولتی در 

سیزدهمین جشنواره شهید رجایی سال 89
- کس��ب باالترین امتیاز در بین 71 دس��تگاه 
اجرایی اس��تان در سیزدهمین جش��نواره شهید 

رجایی سال 89
- معرفی به عنوان تنها دس��تگاه منتخب استان 
در سیزدهمین جش��نواره شهید رجایی سال 89  
به معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی 

ریاست جمهوری
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برگزاری آیین تجلیل از بهورزان دانشگاه علوم پزشکی کاشانمعرفي پیشکسوتان عرصه سالمت

پیام تقدیر رئیس دانشگاه به 
مناسبت کسب رتبه برتر دانشگاه در 

پانزدهمین جشنواره شهید رجایی

دکتر سید علیرضا مروجی به مناسبت هفته سالمت 
روان در گفتگ��و با وب دا اف��زود: توصیه دین مبین 
اس��الم به ت��وکل و امی��د، مثبت نگ��ری، قناعت و 
انتظ��ارات منطقی، کنترل خش��م، پرهی��ز از اندوه، 
خوش رفتاری، نش��اط و شادمانی و نیز اهمیت دادن 
به ش��بکه های حمایتی عاطف��ی و اجتماعی همچون 

رئیس دانش��گاه به مناس��بت کس��ب رتبه برتر در 
پانزدهمین جشنواره شهید رجایی طی پیامی از کلیه 

پرسنل دانشگاه  تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش وب دا، در این پیام آمده است: 

همکاران محترم:
 از آن روزی ک��ه بیس��ت و پن��ج س��ال پی��ش 
دارالمؤمنین کاش��ان به بار نشس��تن دانش��گاه علوم 
پزش��کی را در دامان خود نظاره گر شد تا امروز که 
توانسته در آس��تانه بیست و پنجمین سالگرد تأسیس 
خود، ب��رای  چهارمین س��ال پیاپ��ی در پانزدهمین 
جشنواره ش��هید رجایی موفق به کس��ب رتبه عالی 
و برت��ر گردد؛ بر هیچکس پوش��یده نیس��ت که در 
این س��الیان متم��ادی نیروهای مخلص و ارزش��مند 
تم��ام توان خ��ود را مصروف تنومندی این ش��جره 
طیب��ه نموده اند که ثم��ره آن دانش آموختگی بیش 
از 11000 نف��ر در 52 رش��ته تحصیلی، ارائه بیش از 
2500 مقاله، ایجاد زیر ساختها و ارائه خدمات متنوع 

بهداشتی، درمانی و... می باشد.
بی تردید موفقیت مذکور مدیون زحمات مدیران 
و پرس��نل گرامی می باش��د که بدینوس��یله برخود 
فرض م��ی دانم از تمام��ی همکاران فعال، دلس��وز 
و متعهد تقدیر و تش��کر نمایم. امید اس��ت با تالش 
مستمر و همکاری جمعی شاهد تداوم موفقیت های 

روزافزون دانشگاه باشیم.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان بر تشکیل 
بانک اطالعاتی در دانشگاه تاکید کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی در 
بین جمعی از مدیران ضمن تبریک فرارس��یدن سال 
تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس گفت: این بانک 
اطالعات��ی باید حاوی آم��ار و اطالعات حوزه های 

تابعه دانشگاه باشد.
وی افزود: این بانک بایس��تی به صورت روزشمار 

و مستند شامل متن، عکس و فیلم تهیه شود.
دکت��ر اعراب��ی ضم��ن تقدی��ر از ت��الش دس��ت 
اندرکاران برگزاری برنامه بیست و پنجمین سالگرد 
تاس��یس دانش��گاه تصریح کرد: این برنامه می تواند 
راهنمایی برای مدیران و مس��ئوالن دانشگاه در ادامه 

راه و رسیدن به اهداف عالیه سالمت باشد.

اولی��ن جلس��ه کمیته راهب��ردی آمار دانش��گاه با 
حضور رئی��س دانش��گاه و اعضاء روز چهارش��نبه 

مورخ 91/7/5 برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه با اش��اره به 
اینکه آمار اس��اس و بنیان هرگون��ه تصمیم گیری 
است، گفت: بدون وجود اطالعات جامع و موثق، 

پیش بینی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی با بی��ان اینکه کنترل 
و تحلیل داده ها زمانی میس��ر اس��ت ک��ه داده ها و 
اطالعات مورد نیاز به به موقع تعریف شوند، بر تهیه 
و تدوی��ن اطالعات قابل اعتماد به عنوان بخش��ی از 
فعالیت های ضروری و مهم در دانشگاه تاکید کرد.

وی، بر بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت 
و بلند مدت فعالیت های آماری، شناخت امکانات، 
نقاط ضعف و قوت و راهکارهای تقویت و رفع آن 
توس��ط کلیه واحدهای دانش��گاه با همکاری مرکز 
آم��ار و فناوری اطالع��ات به عن��وان مرجع اخذ و 

سخنگوی آمار تاکید کرد.
سرپرست مرکز آمار و فناوری اطالعات دانشگاه 
نیز در ابتدای این جلس��ه، گزارشی از اقدامات انجام 
ش��ده در حوزه آمار دانش��گاه ، اهداف تشکیل این 
کمیته، مشکالت موجود در این حوزه و راهکارهای 

مربوطه را ارائه کرد.
مرتضی نادی گفت: این کمیته به منظور تعیین خط 
مش��ی، سیاست گذاری، تصمیم س��ازی و تصمیم - 
گیری در جهت نیل به نظام مطلوب آماری، تصویب 
راهبردی کالن در حوزه آمار، س��اماندهی و ارتقای 
نظام آماری دانشگاه، تعیین و ایجاد ساختار مدیریتی 

نظام آماری تشکیل شده است.

اسالم نگرش ویژه ای به مسئله بهداشت روان دارد

نام ونام خانوادگي:  
سید حسن رسا

تاریخ تولد: 1325
تاریخ بازنشستگي: 

82/10/5
آخرین سمت شغلي:  
مسئول کنترل کیفی و 
مس��ئول آزمایشگاههای 

بهداشت مبارزه با سل، عدم اعتیاد
لیس��انس  ف��وق  تحصیل�ي:  م�درک  آخری�ن 

پاتوبیولوژی از دانشگاه تهران
سوابق اجرایي:

- مسئول آزمایشگاهها و آزمایشگاه مرکزی
- مسئول بانک خون

- مسئول آزمایشگاه های بهداشت و مبارزه با سل
- مسئول آزمایشگاه عدم اعتیاد 

- مسئول آزمایشگاه کنترل کیفی
خاطره:  

اولین سرم کنترل خود را بصورت کنترل سرولوژی 
در م��ورد رایت کم��س رایت جهت 12 آزمایش��گاه 
خصوصی و دولتی ارسال و پخش نمودم که جوابهایی 
از منف��ی منفی ت��ا 1280/1 و 2560/1  دریافت کردم 
ول��ی پ��س از مدت کوتاه��ی یعنی ح��دود 4 یا 5 ماه 
بعد توانس��تم کیفی��ت کار اکثر آزمایش��گاهها را در 
هم��ه قس��متها بخصوص س��رولوژی و بیوش��یمی  در 
رده بهترین آزمایش��گاه های تهران چون آزمایش��گاه 
بیمارس��تان خاتم االنبیاء آزمایشگاه خصوصی کاخ و 
آزمایشگاه مرکزی تهران در مقایسه ارسال سرم کنترل 
برس��انم که مورد خوش��حالی ریاس��ت وقت دانشگاه 

آقای دکتر زارع شدم.

نام ونام خانوادگی:
جواد مالزاده

تاریخ تولد: 1344
سال استخدام:1370

آخرین مدرک 
تحصیلي :

دیپلم ادبیات
ایثارگري:  عنوان 
آزاده و جانباز 50 درصد 

مدت خدمت درجبهه: 5 ماه 
مدت اسارت: 94 ماه 

تاریخ اسارت: 61/8/10  
زمان آزادي: 69/6/1 

سوابق کاري:
- اس��تخدام در پس��ت متصدي پذی��رش و مدارک 

پزشکي در سال 70 
- هسته گزینش از سال 71 تا 73

- مأموریت آموزشي از سال 73 تا 75
- امور اداری بازنشستگان از سال 75 تا 79

- مسئول انبار و امین اموال معاونت بهداشتي از سال 
79 الی 85 وبیمارستان بهشتي ازسال 86 تاکنون 

خاطره: 
- یک سرگرد ارتشي عراقي مانع نماز شب خواندن 
اس��را بود. شب اجازه نمي داد اس��را بیدار باشند که با 
مقاومت ش��دید اسرا روبرو ش��ده و نقشه آنها را نقش 

بر آب کردند. 
- یک ش��ب در قسمت پشت پادگان درگیري شد که 
اس��را را بصورت وحش��یانه کتک مي زدند, س��رها را به 
دیوار مي کوبیدند، اسرای محل ما شروع به گفتن ا.. اکبر 
کردند، عراقی ها آنها را رها کردند و به س��راغ ما آمدند. 
 5 نفر م��ي خواباندند و با چوب هاي بس��یار قطور کتک

 مي زدند از مس��ئول اتاق هم جداگانه پذیرایي شد،عمل 
کتک زدن در 16 اتاق سه مرتبه تا صبح تکرار شد.

-اسرایی که با عراقي ها رابطه خوبی نداشتند با کابل 
کتک مي خوردند بعد از چند روز از پذیرش قطعنامه 
توس��ط ایران کتک زدن تمام ش��د و آزادی بعد از 2 

سال اتفاق افتاد.

معرفي ایثارگران دانشگاه

پیام تسلیت

آیین تجلیل از بهورزان دانشگاه در تاریخ 
91/7/10 در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا، نماینده مردم شهرستانهای 
کاش��ان و آران و بی��دگل در مجل��س در این 
مراس��م از بهورزان به عنوان افرادی که با تمام 
وجود در کنار قشر ضعیف جامعه و در مناطق 

محروم تالش می کنند، یاد کرد.
عباسعلی منصوری ضمن قدردانی از تمام 
بهورزان گفت: امیدواریم بتوانیم با تصویب 
قوانینی در مجلس راهگشای مشکالت شما 

عزیزان باشیم.
رئی��س دانش��گاه نی��ز در ای��ن آیین ضمن 
تبری��ک به به��ورزان گف��ت: تغیی��ر نگرش 
درمان��ی ب��ه مراقبت ه��ای پیش��گیری، تغییر 
مراقبت بیمارستانی به مراقبت در جامعه، تغییر 
نگرش از بهداشت فردی به بهداشت عمومی 
و تغییر رفتار از بهداش��ت ش��هری به سالمت 
روستا برخی از مهم ترین تغییرات درسالمت 

طی سالهای گذشته است.
دکتر محمد حسین اعرابی افزود: بهورزان 
در ح��ال حاضر حدود 73 برنامه بهداش��تی 
را درس��طح خانه بهداش��ت به مردم عرضه 
میکنند که در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
بس��یاری از ش��اخصها یا مطلوب و یا دارای 
رتبه کش��وری است.وی با اش��اره به ارتقاء 
شاخص های بهداشتی کشور بر اساس آمار 
و ارقام تصریح کرد: بی ش��ک بدون وجود 

بهورزان این موفقیت ها قابل دسترسی نبود.
وی اظهار داشت: افتخار و اعتبارجمهوری  
اس��المی  در بهداش��ت  و درمان  ب��ه  وجود 

بهورزان  وابسته است .
دکت��ر اعراب��ی اذعان داش��ت: مش��ارکت 
نیروه��ای مردمی و محلی، پیگیری و نظارت 
مستمر، ارائه آموزش براساس نیازهای واقعی 
مردم و وج��ود نظام گزارش دهی س��ریع و 
مناس��ب نش��ان از نقش بهورزان در موفقیت 
آمیز ب��ودن برنامه های بهداش��تی در مناطق 
روس��تائی اس��ت.به گفته وی، بوم��ی بودن 
بهورزان، ارتباط دائم بهورزان با مردم، مبانی 

افتخار 
و اعتبار

جمهوری  
اسالمی 

ایران  در 
بهداشت  
و درمان 
 به  وجود 
بهورزان  

وابسته
 است .

ثبت دقیق اطالعات بهداش��تی در خانه های 
بهداش��ت و پیگیری مستمر فعالیت خانه های 
بهداش��ت توس��ط بهورزان از عوامل عمده 
پوشش مطلوب برنامه های بهداشتی در خانه - 

های بهداشت می باشد.
رئیس دانش��گاه با اش��اره به آغاز تربیت 
بهورزان )زن( و بهداش��تیاران )مرد( از سال 
1352 همزمان با راه اندازی مراکز آموزش 
بهورزی گفت: متوس��ط ضریب ماندگاری 
به��ورزان در روس��تا تفاوت بس��یار زیادی 
با س��ایر ارائه دهندگان خدم��ت دارد و در 

دانشگاه به 28 سال رسیده است.
دکتر اعرابی، پیش��نهاد اجرای برنامه ارتقاء 
کیفیت، روش تحقیق و برنامه عملیاتی جهت 
بهورزان، کس��ب رتب��ه دوم علمی در آزمون 
سراس��ری بهورزان شاغل در س��ال 76، تهیه 
طرحه��ا و مق��االت و ارائ��ه در کنگره های  
سراسری و مجالت و تهیه برنامه عملیاتی خانه 
بهداشت توس��ط دانش آموزان و اجرای کار 
آموزی دانش آموزان براساس برنامه عملیاتی 
و ارائ��ه به وزارت بهداش��ت را از موفقیتهای 

مرکز آموزش بهورزی عنوان کرد.
مع��اون بهداش��تی دانش��گاه نی��ز در این 
مراسم، بهورزان را سربازان خط مقدم جبهه 

س��المت نامید.وی با اشاره به تاثیر بهورزان 
در حوزه س��المت و بهداشت جامعه افزود: 
عمده کار بهداش��ت و درمان در روس��تاها 

توسط بهورزان انجام می شود.
وی با اشاره به ارتقاء سالمت در کشور ایران 
به عنوان یکی از شاخص های توسعه تصریح 
کرد: دس��ت یابی به این موفقیت ش��روع کار 

است و حفظ آن بسیار پر اهمیت می باشد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه مرک��ز آموزش 
بهورزی به عنوان قلب تپنده سیستم خدمات 
بهداشتی درمانی است، یادآور شد: دانشگاه 
علوم پزش��کی کاش��ان جزء س��ه دانشگاه 

تدوین کننده آیین نامه بهورزی است.
مدیر مرکز بهورزی دانش��گاه نیز با اش��اره به 
وجود 110 بهورز در روستاهای تابع شهرستانهای 
کاش��ان و آران و بیدگل گفت: 56 قلم دارو در 
اختیار بهورزان است که حق تجویز آن را دارند.

زهره رجبی با اش��اره فارغ التحصیل شدن 
9 به��ورز دوره یازدهم س��ال 1391 افزود: 
مرکز بهورزی دانش��گاه تاکنون 134 بهورز  
را برای شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل 
و نطنز آموزش داده است.در پایان این آیین 
فارغ التحصیالن بهورزی سوگند نامه خود 

را قرائت کردند.

 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان سفرکرده
 به جوار حضرت حق 

خان�واده محت�رم معصوم پور ف�رد که در غم  
از دست دادن همکار بازنشسته مان  خانم فخری 

معصوم پور فرد  به سوگ نشسته اید. 
همکاران ارجمند:

آقای�ان دکت�ر مس�عودی فر، معص�وم پور و 
حسین مس فروش و خانم دکتر چیت سازیان 
که در غم  از دست دادن پ����در به سوگ نشسته اید.

آقای�ان س�لطانعلی راهی، محس�ن اکبریان 
فینی و خانم رس�ولیکه در غم از دس��ت  دادن 

مادر به سوگ نشسته اید.
بابای�ی، ج�واد رضای�ی  آقای�ان حیدرآق�ا 
محمدرضا فالحی  و خانمها دکترطاهره خامه 
چی�ان و ن�وروزی ک��ه در غم  از دس��ت دادن 

عزیزانتان به سوگ نشسته اید.
  رواب�ط عمومي دانش�گاه علوم پزش�کی کاش�ان 
درگذش�ت عزیزانت�ان را تس�لیت عرض نم�وده،از 
درگاه خداون�د مّنان ب�راي آن مرحومان آمرزش 

و براي شما صبر و شکیبایي مسئلت دارد.

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

از آنجا که کاهش افس��ردگی و کاهش معلولیتهای 
ناش��ی از اختالالت روانپزش��کی یک��ی از اهداف 
راهب��ردی در برنام��ه پنجم توس��عه می باش��د لزوم 
برنامه ریزی دقیق و اجرای برنامه های پیش��گیرانه به 

صورت مستمر بیش از پیش احساس می شود.
شایان ذکر اس��ت طبق نامگذاری روزهای این هفته 
در س��ال ج��اری فعالیت ه��ای مختلف آموزش��ی در 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان به همت معاون بهداشتی 

در حال اجرا می باشد.
اسامی روزهای هفته سالمت روان:

دوشنبه 24 مهرماه- سالمت روان و پزشک خانواده
سه شنبه 25 مهر- سالمت روان و باورهای اجتماعی

چهارشنبه 26 مهر - سالمت روان و جامعه سالم
پنج شنبه 27 مهر- سالمت روان و رسانه

جمعه 28 مهر- سالمت روان و سالمت خانواده
شنبه 29 مهر- سالمت روان در محیط های آموزشی
یکشنبه 30 مهر- سالمت روان در گروههای خاص

خانواده، بیانگر توجه ویژه اسالم به بهداشت روان و 
نقشی است که در سعادت بشر دارد.

وی تصریح کرد: از دیدگاه دینی انس��ان در نظام 
آفرینش جایگاه ممتازی داش��ته و اشرف مخلوقات 
 و دارای کرامت اس��ت، این دیدگاه به افراد کمک 
می کند ک��ه زندگی خود را به پوچ��ی و انحراف، 

اعتیاد، خشونت و افسردگی  هدر ندهند.
 وی ب��ا اش��اره به اینک��ه هر س��اله 24-30 مهرماه 
بعنوان هفته س��المت روان نامگذاری ش��ده اس��ت، 
اظهار داشت: هدف اصلی از این نامگذاری، جهانی 
کردن موض��وع بهداش��ت روان با ه��دف افزایش 
آگاهی افراد درباره اهمیت بهداش��ت روان، ارتقای 
درک نس��بت به بیم��اری روانی و ارتق��ای کیفیت 

مراقبت، درمان و پیگیری بیماران است.
دکت��ر مروجی اذعان داش��ت: فدراس��یون جهانی 
بهداش��ت، ش��عار روز سالمت روان س��ال 2012 را  
»افس��ردگی یک بحران جهانی« نامگذاری کرده و 

تاکید رئیس دانشگاه 
بر تشکیل بانک اطالعاتی

اولین جلسه کمیته راهبردی آمار 
دانشگاه برگزار شد

آموزش از رشد آسیبهای اجتماعی در بین دانش آموزان پیشگیری می کند
مس��ئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاش��ان گف��ت: اجرای برنامه های آموزش��ی برای دانش آموزان، از رش��د 

آسیب های اجتماعی در بین آنها پیشگیری می کند.
به گزارش وب دا، دکتر فاطمه س��ادات قریشی در نشست ارتقاء سالمت روان در 
محیط های آموزشی ویژه مشاورین مدارس با اشاره به افزایش آمار اعتیاد در جامعه، 
پیشگیری اولیه را مهم ترین اصل در جلوگیری از این معضل عنوان کرد.وی با اشاره 

به اینکه اعتیاد یکی از مهم ترین معضالت جامعه کنونی است، افزود: 
اعتیاد فقط مربوط به یک فرد نیست بلکه کل جامعه را دربر می گیرد 

بنابراین پیشگیری از آن نیازمند عزم جدی و همگانی است.
دکتر قریشی تصریح کرد: افزایش اعتیاد در جامعه منجر به افزایش 
جرم و رفتارهای خالف قانون دیگری می ش��ود و نهایتاً امنیت جامعه 

را تحت شعاع خود قرار می دهد.
سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اخوان با اشاره به اهمیت 
موضوع پیشگیری تاکید کرد: امروزه متخصصان پیشگیری، مدارس را 
به دالیل مختلف از جمله اکثر کودکان و نوجوانان در مدارس مشغول 
به تحصیل هس��تند، سیس��تم سازماندهی ش��ده و ... به عنوان قوی ترین 
س��ازمان اجتماعی و آموزشی در دس��ترس و مناسب ترین مکان برای 

اجرای برنامه های پیشگیری از رفتارهای پرخطر می دانند.
وی یادآور شد: مطالعات نشان داده است برنامه های آموزشی میتوانند 
در پیشگیری از آسیب ها و معضالت اجتماعی به ویژه اعتیاد موثر باشند.

وی با اش��اره به وجود دانش آموزانی که نس��بت به دیگر همساالن 

خود بیش��تر در معرض خطر و ابتال به اعتیاد می باش��ند، اذعان داش��ت: انتقال 
دان��ش آموزان از یک مقط��ع به مقطع باالتر، رفتاره��ای اجتماعی زودرس و 
پایدار، شکس��ت و افت تحصیلی، وجود رفتارهای بزهکارانه و ضد اجتماعی، 
داشتن احساس بیگانه نسبت به ارزش ها، عدم اعتماد به نفس و قدرت نه گفتن 
فرزندان، داش��تن احس��اس مثبت به مواد مخدر، طرد شدن از طرف همساالن، 
مش��کل بیش فعالی و ... از جمله عوامل خطر زا جهت گرایش دانش آموزان 
 ب��ه اختالالت روان��ی و اجتماعی به خصوص اعتی��اد در آینده 

می باشد.
دکتر قریش��ی با بی��ان اینکه این گروه دان��ش آموزان نیازمند 
 مراقبت و حمایت بیش��تر از س��وی اولیاء و مش��اورین مدارس
 م��ی باش��ند، اذعان داش��ت: برنامه ه��ای پیش��گیری از اعتیاد 
ضروری اس��ت برای تم��ام گروهه��ا اجرا ش��ود.وی در پایان 
 تاکید کرد: شناس��ایی دانش آموزانی که در گروه پرخطر قرار
 م��ی گیرند باید از س��وی اولیاء و مش��اورین م��دارس جهت 

اقدامات پیشگیرانه ، آموزشی و ... در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی اس��ت نشس��ت ارتق��ا س��المت روان در محیط های 
آموزشی به همت دفتر سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه 
و ب��ا هم��کاری دفتر پیش��گیری و درمان اعتیاد دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاشان و واحد مش��اوره آموزش و پرورش شهرستان 
کاش��ان روز سه ش��نبه مورخ 91/7/18 در س��الن دکتر محمد 

قریب دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.

اعتیاد فقط
 مربوط به یک 
فرد نیست بلکه 

کل جامعه را دربر 
می گیرد بنابراین 
پیشگیری از آن 

نیازمند عزم جدی 
و همگانی است.
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دومین جلسه شورای دانشگاه در سال جاری برگزار شد

مراس��م تودیع و معارفه سرپرس��ت بیمارس��تان نقوی و مدیر امور آزمایشگاههای دانش��گاه با حضور رئیس 
دانشگاه و جمعی از مسئولین روز پنج شنبه مورخ 91/7/27 در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این مراسم ضمن تبریک ایام ماه ذیحجه، از زحمات چندین ساله دکتر 
حس��ین غنی در زمان تصدی سرپرس��تی بیمارستان نقوی و دکتر حس��ن احترام در زمان تصدی مدیریت امور 
آزمایش��گاه های دانشگاه تقدیر و تشکر کرد و برای مسئولین جدید این حوزه ها در راستای خدمت خالصانه 
آرزوی موفقیت کرد.دکتر اعرابی با اش��اره به اینکه مسئولیت امانتی اس��ت که به افراد سپرده می شود، اظهار 

داشت: امیدوارم خداوند توفیق رساندن این امانت به سرمنزل مقصود را به ما بدهد.
وی با بیان اینکه باید با ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت در جامعه، رضایت خاطر مردم را فراهم کرد، خواستار 
استفاده از تمام توان و ظرفیت بیمارستان نقوی و نظارت دقیق و مستمر بر امور آزمایشگاهها از سوی واحد ذیریط 
ش��د.وی در بخش دیگری از س��خنان خود تصریح کرد: هنر مدیریت آن است که با استفاده از منابع و امکانات 

موجود هرچند محدود به ارائه خدمات مطلوب در راستای دست یابی به اهداف سازمان بپردازد.
مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه نیز از مس��ئولین جدید خواس��ت وظایف خود را به نحو 
احسن در راستای رضایت مندی مردم انجام دهند و گفت: این رضایت موجب کسب رضای خداوند متعال است.

حجت االسالم و المسلمین علیرضا شاه فضل مسئولیت را فرصتی برای موفقیت در امتحان و آزمایش الهی دانست 
و افزود: آنچه مهم است انجام درست وظایف در زمان مسئولیت است.شایان ذکر است در ادامه این مراسم هر یک 

از مدیران مذکور، سخنانی را ایراد کردند و سپس احکام صادره برای هر یک از آنها قرائت شد.

جلس��ه حلقه صالحین گروه های رشید، ش��اهد، ظاهر و قریب در معاونت بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد.

به گزارش وب دا، مس��ئول حلقه های صالحین پایگاه  بس��یج حمزه سید الشهدا دانشگاه در ابتدای این جلسه 
با اش��اره به ایام هفته دفاع مقدس گفت: بس��یجیان باید با حفظ آثار و ارزش های انقالب و  مرور عمل و سیره 

شهدا در راستای پاسداری از انقالب عزیز اسالمی با بصیرت بیشتر گام بردارند.
حس��ینعلی صادقی، تربیت بس��یجیان متدین، بصیر و توانمند و تعالی معنوی کارمندان بس��یجی در 
عرصه های معرفت دینی، تربیت اسالمی و بصیرت سیاسی را هدف ایجاد حلقه های تربیتی صالحین 

عنوان کرد.
حجت االس��الم و مسلمین عبدالستار حیدری، مربی حلقه های صالحین نیز در این جلسه با پاسخ به سواالت 
و ش��بهات دینی شیعه و اهل سنت، پیرامون نامه های امام علی )ع( در خصوص معاویه در نهج البالغه سخنانی 

را بیان کرد.
 وی در ادامه با اش��اره به اختالف ش��یعه و اهل س��نت افزود: اختالف این دو مذهب در مبانی اس��تنباط 

احکام دینی است.
حجت االس��الم و مس��لمین عبدالستار حیدری  در ادامه س��خنانش تصریح کرد: شیعیان با تمسک به 
حدیث ثقلین، اهل بیت و امامان معصوم )ع( احکام ش��رعی خویش را فرا می گیرند، امّا اهل سنّت این 

چنین عمل نمی کنند.

برگزاری جلسه حلقه صالحین برادران بسیجی دانشگاهبرگزاری مراسم تودیع و معارفه دو تن از مدیران دانشگاه

این کتاب در مورد 
درمانی  پروتکله��ای 
برای اختالالت زبانی 
در بچه ها می باش��د. 
مهارتهای  از  بخش��ی 
ناق��ص در  ارتباط��ی 
در  زبانی  اخت��الالت 
پرسشها  درخواستها، 

و درخواس��ت کم��ک ی��ا اطالعات می باش��د. 
محتوی��ات کتاب حاض��ر در مورد درخواس��تها 
و ش��کل منف��ی کلم��ات و جم��الت مجهول و 
مهارته��ای مکالم��ه ای ش��امل بی��ان عواطف و 

احساسات و افکار می باشد . 

ام��روزه، علي رغم 
عمیق  تغییرات  ایجاد 
تغییر در  فرهنگ��ي و 
زندگي،  هاي  ش��یوه 
انس��انها  از  بس��یاري 
در برخورد با مس��ائل 
فاقد  زندگي  مختلف 
و  ه��اي الزم  توانایي 

اساس��ي و اصطالحاً مهارتهاي الزم براي آن هستند و 
به همین سبب در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگي 
روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر ظاهر مي شوند و 
چه بس��ا در برخي از موارد در تخریب خویش تسلیم 
مي شوند. مهارت هاي زندگي براي بهتر زیستن به ما 
کمک مي کند که با مشکالت زندگي به شیوه مثبت 
برخورد نموده تا به موفقیتهاي بیشتري نایل آییم چرا 
به که قول نیچه انسان چرایي است که مي تواند با هر 

چگونه اي بسازد ولي اگر بخواهد. 
در واقع بهتر اس��ت این چنین بیندیش��یم که باید 
تم��ام افراد جامعه را در برابر مش��کالت و مس��ائل 
زندگي واکسینه کرد. این کار با آموزش مهارتهاي 
زندگي عملي مي گردد و در نتیجه آن مي آموزند 
ک��ه در دنیاي پیش��رفته و پیچیده کنون��ي ، چگونه 
زندگ��ي نمایند ک��ه که از آس��یب پذیري کمتري 
بر خوردار باش��ند و در رقابتهاي اجتماعي همیش��ه 
بازنده نباشند چگونه خطرات را از خود دور نمایند 
و در مورد توانمندیه��اي خود به باورهاي پایداري 
برس��ند. مهارت هاي زندگي به انسانها مي آموزند 
که چگونه ش��کنندگي را از خودشان دور ساخته و 
به مس��ائل زندگي به عنوان معماهاي قابل حل نگاه 
کنند. وقتي افراد قادر باشند فکر کنند و نظریه هاي 
نویني ارائه نمایند از تفکر خالق برخوردار میشوند، 
تش��ویق آنها به تفکر به جاي پاس��خ هاي س��ریع و 
خالي از هر گونه پختگي و نوآوري سالمت فکري 
بیشتري براي آنها به ارمغان مي آورد در واقع تفکر 
خ��الق از مهارت مهم زندگي انس��انها محس��وب 
مي ش��ود.قدرت بررسي و تحلیل مس��ائل و توجه 
به جوان��ب مثبت و منفي آنها نی��ز مهارت دیگري 
است که بایستي افراد به آن مجهز شوند. این کتاب 
از سري انتش��ارات نش��ر مهاجر بوده و در مجموعه 
کتابخانه هاي  نهاد رهبري دانشگاه موجود مي باشد. 

بان��ک اطالعات��یscopus  بزرگتری��ن بانک 
اس��تنادی و چکیده نویسی جهان است که توسط 
elsevier  ناشر هلندی راه اندازی شده است . 

امکانات این بانک شامل موارد زیر است:
- دسترسی به مقاالت  حدود 15000 ژورنال از 

بیش از 4000 ناشر
 open access دسترسی به 1000 ژورنال -

  conference  proceedings  500 دسترسی به -
- دسترسی به 600 ناشر تجاری و 33 میلیون چکیده 

- دسترسی به نتایج 386 میلیون سایت علمی 
- دسترسی به 21 میلیون ثبت نامه 

- دسترسی به حدود 500 مجله به صورت رایگان
- ام��کان پاالیش جس��تجو و ایج��اد alert برای 
مقاالت جدیدی که مرتبط با موضوع جستجو است. 
   medline پوشش 100درصد مقاالت بانک -
از س��ال 1966 بطور کامل  و س��الهای قبل از آن 
     Life  and       health ب��رای موضوع��ات 

. sciences
- یافتن  نویس��ندگان پر استناد و وابستگی های 

سازمانی آنها جهت تبادالت علمی 

معرفي سایت

مهارتهاي زندگي
تالیف: دکتر حسین خنیفر و دکتر مژده پورحسیني

www.scopus.com

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

 Treatment Protocols for Language
Disorders in Children- M.N.Hegde

معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

معرفي 3 تن از  مدیران و مسئولین دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

محمدعلی دولتی                                                       
تخصص :

                                                                                                                   PHD فوق دکترای ژنتیک پزشکی

تاریخ تولد :1348 

مراحل اخذ مدرک تحصیلی :
- دکترای علوم آزمایشگاهی

از دانشگاه علوم پزشکی ایران–سال 1376
 PHD تخصص ژنتیک پزشکی -

از دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال 1391

فعالیت های اجرایي تاکنون: 
- مدیر امورآزمایشگاههای دانشگاه از مهرماه سالچاری)ادامه دارد(

-مدیریت امور آزمایشگاهها در سالهای 79-80 
- بازرسی امور آزمایشگاهها در سالهای 80-82

- مسئولیت فنی آزمایشگاههای تابعه دانشگاه از سال 1376 تاکنون 
- مسئول فنی آزمایشگاه سپاه در سالهای77-82

تعداد مقاالت منتشر شده  : 
- چاپ 10 مقاله در مجالت داخلی 
- چاپ 3 مقاله در مجالت خارجی

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی : 
- عضو سازمان نظام پزشکی

- عضو انجمن خون و سرطان کودکان ایران 
- عضو انجمن بیماریهای عفونی ایران 

-عضوانجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
- عضو انجمن باروری و ناباروری ایران 

حمیدرضا خامه ای
تخصص:

مهندسی عمران 

تاریخ تولد : 1350                      

مراحل اخذ مدرک تحصیلی :
- مهندسی عمران از دانشگاه 

آزاد اسالمی کاشان – سال 1374

فعالیت های برجسته تاکنون: 
- طراحی ، نظارت و مشارکت در ساخت سازه های صنعتی 

حجیم و گسترده

فعالیت های اجرایی تاکنون:                                                                                                                          
- سرپرس��ت دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان از مردادماه 91)ادامه دارد(
- معاون هماهنگ��ی و مدیر پروژه های فرودگاه امام )ره( و مجتمع 

تجاری بزرگ ارم از سال 89 تا91
- معاون اجرایی پروژه عظیم مسکونی دهکده ساحلی خلیج فارس 

در جزیره کیش از سال 87 تا 89
- سرپرست کارگاه برج مهسان کیش از سال 86 تا 87

- سرپرست کارگاه سیمان هگمتان در همدان  از سال 85 تا 86
- سرپرست کارگاه سیمان گیالن سبز در الهیجان  از سال 85 تا 86

- سرپرس��ت کارگاه وتنها مهندس عمران شرکت گرانیت بهسرام 
از سال 75 تا 83

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی : 
- عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

محمد حاجی جعفری                    
تخصص:  بیهوشی                                       

تاریخ تولد :1353

مراحل اخذ مدرک تحصیلی:
- دکترای پزشکی عمومی

 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 سال 1379

- دکترای تخصصی  بیهوشی
 از دانشگاه علوم پزشکی تهران- سال1391

فعالیت هاي برجسته تاکنون:
 WHO  سازمان  Low vision  فعالیت  در طرح -

از سال80 تا87 
- فعالیت در طرح کنترل تراخم در ایران – سال83

فعالیتهاي اجرایي تاکنون:
- سرپرست بیمارستان نقوی- از مهرماه سالجاری )ادامه دارد(

- مدیر عمومی معاونت غذا و دارو - از سال 85 تا 87  
- مدیر اجرائی مجله فیض - از سال 82 تا 85   
- مدیریت بیمارستان متینی- از سال 80 تا 85  

تعداد مقاالت منتشر شده  :
- چاپ5 مقاله در مجالت داخلی 

- ارائه 5 مقاله در کنگره های داخلی 

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی : 
- عضو انجمن بیهوشی ایران

ش��ایان ذکر اس��ت ارتقای س��طح آموزشی 
دانش��جویان بالینی و دستیاران، استفاده بهینه از 
امکانات و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی، 
ارائ��ه راهکارهای الزم جه��ت افزایش ارتقاء 
علمی دانش��جویان دس��تیاری، پیگیری جذب 

اعض��اء هیات علمی از 
طریق فراخ��وان، مرور 
مصوبات جلسات قبلی 
موضوع��ات  از    ... و 
م��ورد بررس��ی در این 

جلسه بود.
الزم به ذکر است هر 
یک از اعضای شورای 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
و خدم��ات بهداش��تی 
نظرات  کاشان  درمانی 
را  پیش��نهادات خود  و 
در زمینه مصوبات قبلی 

مطرح کردند.
گفتنی است بازنگری 
سالیانه  پایه  اعطای  فرم 
علمی،  هی��ات  اعضای 
نمایه ش��دن مجالت علمی پژوهش��ی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی 
کاش��ان، راه اندازی واحد درآمد در راس��تای 
افزای��ش درآمده��ای دانش��گاه و ... از جمل��ه 

مصوبات این جلسه بود.

دومین جلسه ش��ورای دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان  در سال 
جاری با حضور رئیس دانش��گاه و اعضاء روز 
پنج ش��نبه م��ورخ 91/7/20 در س��الن ش��هداء 

مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا، در این جلسه معاونت های 
دانش��گاه به ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماهه 

واحد خود پرداختند.
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاش��ان، در این جلسه یکی از 
اهداف ارائه گزارش توس��ط واحدهای مختلف 
دانشگاه را آش��نایی اعضاء شورا با فعالیت های 

مختلف دانشگاه عنوان کرد.
دکت��ر اعرابی همچنین بر لحاظ ش��دن فعالیتها 
و ش��اخص های س��المت بخش ه��ای مختلف 
دانش��گاه در ارزیابی و اعتبار بخشی آن بخش، 
اجرای کام��ل حس��ابداری تعه��دی در تمامی 
واحده��ای تابع��ه دانش��گاه ، پیگی��ری تکمیل 
پ��روژه های عمران��ی طرح مهر مان��دگار، ارائه 
راهکاره��ای الزم جه��ت افزای��ش درآمدهای 
دانش��گاه و ... ب��ا همکاری مس��ئولین و مدیران 

دانشگاه تاکید کرد.

رئیس دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمانی کاش��ان همچنین خواس��تار 
هم��کاری متخصصی��ن مراک��ز درمانی تحت 
پوش��ش دانش��گاه  در زمین��ه مص��رف بهینه و 

تجویز منطقی دارو شد.

یکی از اهداف 
ارائه گزارش 

توسط واحدهای 
مختلف دانشگاه 

آشنایی اعضاء 
شورا با فعالیتهای 

مختلف دانشگاه
می باشد.
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ثبت نام 50 درصد کاشانی ها در طرح پزشک خانواده 
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مس��ئول کمیته تبلیغات فرهنگی و اطالع رسانی 
پزش��ک خانواده دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
از ثبت  نام 50 درصد مردم ش��هر کاشان در طرح 

پزشک خانواده خبر داد.
ب��ه گزارش وب دا، دکتر مرتضی پنجه ش��اهی در 
نشس��ت اعضای این کمیته گفت: تاکنون اطالعات 
نزدی��ک به 35 ه��زار نفر از افراد ثبت ن��ام کرده در 
طرح پزش��ک خانواده ش��هری این ش��هر در سامانه 

الکترونیک خدمات سالمت به ثبت رسیده است.
ب��ه گفت��ه وی، ثب��ت اطالع��ات افراد ثب��ت  نام 
ک��رده در سیس��تم الکترونیک، از ب��روز هرگونه 
خطایی پیش��گیری کرده و از ثب��ت مجدد افرادی 
که نزد چند پزش��ک خانواده ثبت نام کرده باشند، 

جلوگیری می کند.
این مس��ئول، ظرفی��ت ثبت نام نزد ه��ر یک از 
پزش��کان خانواده اس��تخدامی را یک هزار و 250 
نف��ر اعالم کرد و اف��زود: ظرفیت ثبت نام هر یک 
از پزشکان خانواده غیراستخدامی در این طرح 2 

هزار و 500 نفر است.
به گفته وی، خانواده هایی که نس��بت به ثبت نام 
در طرح پزشک خانواده ش��هری دیر اقدام کنند 
و ظرفیت پزش��ک خانواده مورد نظر آنان تکمیل 
ش��ده باش��د باالجبار ب��رای ثبت نام بای��د به یک 

پزشک خانواده دیگر مراجعه کنند.
مس��ئول کمیته تبلیغات فرهنگی و اطالع رسانی 
پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان یادآور شد: افراد باید در 
انتخاب پزش��ک خانواده خود دقت کافی داشته 
باش��ند، زیرا بیمه شده حداکثر می تواند دو بار در 
س��ال، با اطالع به سازمان های بیمه ای و با رعایت 
فاصل��ه حداقل س��ه ماه یک بار نس��بت ب��ه تغییر 

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران بایس��تی تهدیدها 
و تحریم هایی که هم اکنون علیه ایران انجام میشود 
را ب��ه فرصت تبدی��ل کنند، اف��زود: در دوران دفاع 
مقدس، بسیجیان که با آموزش دو روزه راهی جبهه ها 

شده بودند، به فرمانده لشکر تبدیل شدند.
وی تاکید کرد: فریاد اس��تقالل آزادی و عزت و 
شرفی که شهیدان در دوران هشت سال دفاع مقدس 

پزشک خانواده خود اقدام کند.
دبیر کمیت��ه فرهنگی، تبلیغات و اطالع رس��انی 
طرح پزش��ک خانواده شهری کاشان نیز در ادامه 
این مراس��م بیان داشت: در س��طح یک این طرح 
تاکنون 248 نفر پزشک عمومی در طرح پزشک 

خانواده شهری و نظام ارجاع ثبت  نام کرده اند.
دکتر مسعود دهقانی عنوان کرد: از ابتدای طرح 
تاکنون در س��طح دو طرح پزشک خانواده، 136 

نفر پزشک متخصص نیز ثبت نام کرده اند.
وی  با اش��اره به ثبت نام 167 نفر پرستار و 101 نفر 

ماما در طرح پزش��ک خانواده شهری کاشان افزود: 
از این تعداد پرس��تار ثبت نام کرده 125 نفر زن و 42 
نفر مرد هس��تند و هش��ت نفر نیز از س��ایر رشته های 

مرتبط با پرستاری و مامایی ثبت نام کرده اند.

•خانم دکتر فاطمه س��ادات قریشی  به عنوان 
سرپرس��ت مرکز پزشکی، آموزش��ی و درمانی 

اخوان از تاریخ 91/6/28
•آقای حس��ن نخودکار به عنوان عضو کمیته 
ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در 

دوران شیردهی از تاریخ 91/7/7
•آق��ای دکتر محمد حس��ین خیاط کاش��انی 
به عنوان عض��و کمیته تدابیر وی��ژه تامین دارو، 
واکسن و تجهیزات پزشکی از تاریخ  91/7/16

•آقایان علیرضا کاش��انی ن��ژاد، محمد میالد 
مالقنب��ری و خانمه��ا  دکت��ر زریچه��ر وکیلی، 
دکت��ر منص��وره مومن هروی به عن��وان اعضای 
کمیته علمی جش��نواره آموزش��ی و خانم مریم 
صبوری به عنوان مس��ئول دبیرخانه این کمیته از 

تاریخ91/7/20 به مدت یک سال
به عنوان  •آقای دکت��ر غالمرضا مصطفای��ی 
مدیر گروه بهداش��ت محیط از تاریخ 91/7/20 

به مدت دو سال
•آقایان دکتر محمود صفاری،دکتر اکبر علی 
اصغرزاده،دکتر س��ید مهدی میرهاشمی و خانم 
فخرالس��ادات میرحس��ینی به عنوان استاد مشاور 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پیرا پزشکی 

از تاریخ 91/7/21 به مدت یک سال دیگر
•آقای��ان دکت��ر احم��د طالبیان،دکترمه��دی 
نورالدین��ی و خان��م دکت��ر طاه��ره مازوچی به 
عنوان استاد مش��اور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
دانش��کده پزش��کی از تاریخ 91/7/21 به مدت 

یک سال دیگر
•آقایان محمدرضا افاضل،محمد افشار و خانم 
ناهید سرافراز  به عنوان استاد مشاور دانشجویان 
ش��اهد و ایثارگر دانشکده پرس��تاری مامایی از 

تاریخ 91/7/21 به مدت یک سال دیگر
•آقای��ان دکت��ر غالمرضا مصطفای��ی و دکتر 
مس��عود مطلبی به عنوان استاد مشاور دانشجویان 
ش��اهد و ایثارگر دانش��کده بهداش��ت  از تاریخ 

91/7/20 به مدت یک سال دیگر
•آقای دکتر محم��د حاجی جعفری به عنوان 

سرپرست بیمارستان نقوی  از تاریخ 91/7/21
•آقای سید محمد بهشتی به عنوان عضو کمیته 
کمیس��یون تحول اداری از  تاری��خ 91/7/28 به 

مدت دو سال
•آقای دکت��ر مرتضی پنجه ش��اهی به عنوان 
عض��و و دبیر کمیته  ط��رح تکریم ارباب رجوع 
دانشگاه وآقای محسن مهدیزاده و خانم هاشمیه 
قالب تراش  به عنوان اعضاء این کمیته از تاریخ 

91/7/28
•آقای دکتر مجید حس��ن زاده به عنوان عضو 
و دبیر کمیته مدیریت کیفیت فراگیر دانش��گاه و 
خانمها ناهید چهارباغ��ی و ویدا صدیقی ارفعی 

به عنوان اعضاء این کمیته از تاریخ 91/7/28
•آقای دکتر محم��د حاجی جعفری به عنوان 
رئیس ش��ورای امر ب��ه معروف و نه��ی از منکر  
بیمارس��تان نق��وی  از تاری��خ 91/7/30 به مدت 

یک سال
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اولین جلسه ستاد دانشجویان شاهد و 
ایثارگر دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه س��تاد دانشجویان شاهد و ایثارگر 
دانش��گاه با حضور رئیس دانش��گاه و سرپرست 
بنی��اد ش��هید و ایثارگر شهرس��تان کاش��ان روز 
چهارشنبه مورخ 91/7/26 در سالن شهداء ستاد 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئی��س دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاشان در این جلسه ضمن خیرمقدم به 
حاضرین، خواس��تار گسترش و تقویت ارتباط و 
همکاری بنیاد ش��هید و ایثارگر شهرستان کاشان 
در زمین��ه پیگی��ری امور دانش��جویان ش��اهد و 

ایثارگر شاغل به تحصیل در این دانشگاه شد.
دکتر اعراب��ی همچنین بر تعامل موثر اس��اتید 
مش��اور با دانشجویان ش��اهد و ایثارگر دانشگاه 

تاکید کرد.
دکت��ر مازوچی مع��اون دانش��جویی فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در این نشست 
گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در خصوص 
آمار و میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد 

و ایثارگر دانشگاه را ارائه کرد.
بارف��روش مع��اون آموزش��ی بنیاد ش��هید و 
ایثارگر شهرس��تان کاش��ان نیز در این جلس��ه 
ضمن تش��کر از اقدامات و برنامه های دانشگاه 
در ای��ن راس��تا گفت: س��تاد ش��اهد و ایثارگر 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان از جمله فعالترین 
ستادهای شاهد مراکز آموزش عالی شهرستان 

کاشان می باشد.
ش��ایان ذکر است اساتید مش��اور دانشجویان 
شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 
بهداش��تی درمان  کاش��ان نیز به ارائه گزارشی 
در این راس��تا پرداخت��ه و در زمینه مش��کالت 
آموزشی این دانش��جویان و رفع آن پیشنهاداتی 

را بیان کردند.

بازدید مدیر هسته گزینش استانداری 
اصفهان از هسته گزینش دانشگاه 

شورای عالی مرکز تحقیقات تروما 
دانشگاه برگزار شد

برگزاری جلسه کمیسیون تحول اداری

دانشگاه موفق به کسب رتبه عالی و 
دستگاه برتر منتخب استان شد

مدیر هس��ته گزینش اس��تانداری اصفهان از هسته 
گزینش دانش��گاه علوم پزشکی کاشان بازدید کرد.
به گ��زارش وب دا، مه��دی علیخان��ی در دیدار از 
اعضاء و کارکنان هس��ته گزینش دانش��گاه با روند 
فعالیت ها و اقدامات انجام ش��ده گزینش دانش��گاه 
آگاه ش��د.وی در ادامه ضمن تش��کر و قدردانی از 
اقدامات و عملکرد موفق هس��ته گزینش دانش��گاه، 
اقدام اهانت آمیز به س��احت مقدس حضرت پیامبر 
اعظم اسالم )ص( را محکوم کرد. وی ضمن اشاره 
به اینکه گزینش��گران نیروهای ارزش��مند و والیت 
مداری هس��تند که در جهت روش��نایی نظام اداری 
ت��الش می کنند، اظهار داش��ت: اگر در طی فرآیند 
و مراحل گزینش نیروی انس��انی یک نیروی صالح، 
متعهد و هوشمند جذب شود، شیریني بخش است. 

محمود نعمتیان، مدیر هسته گزینش دانشگاه نیز در 
این دیدار گزارش مبس��وطی از اقدامات و عملکرد 
هس��ته گزینش را تبیین کرد. گفتنی اس��ت اعضاء و 
کارکنان گزینش دانش��گاه دیدگاههای خود را در 

خصوص موضوعات گزینش بیان کردند. 

ش��ورای عالی مرکز تحقیقات تروم��ا با حضور 
رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 
91/7/19 در دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار 
شد.به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این جلسه 
با تاکید بر تبدیل ش��دن دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان به عنوان قطب پژوه��ش تروما گفت: باید 
پژوه��ش و تحقیقات زی��ادی در راس��تای ارتقاء 
س��المت جامعه با همکاری و تعامل س��ازمان ها و 
ارگان های مختلف انجام ش��ود و مرکز تحقیقات 

تروما دانشگاه نیز در این زمینه پیشرو باشد.
دکتر اعرابی همچنین بر ضرورت پیگیری تشکیل 
پژوهش��کده تروما دانشگاه با همکاری مرکز تروما 
پرس��تاری و سایر مراکز بژوهش��ی دانشگاه و برنامه - 
ری��زی جهت ج��ذب مجدد دانش��جویان دکترای 
تخصصی پژوهش��ی تاکید کرد. ارائه گزارش��ی از 
فعالیت های مرکز تحقیقات تروما دانشگاه در یک 
سال گذش��ته )شامل انتشار 2 شماره مجله انگلیسی 
زبان این مرکز، 2 برابر شدن امتیازات مرکز، جذب 
3 دانش��جوی دکت��رای تخصصی پژوهش��ی(، راه 
ان��دازی دوره Mph، ارائه برنامه های آتی مرکز، 
بررسی مش��کالت پیش روی مرکز در آینده و .... 

از جمله موضوعات این جلسه بود.

جلس��ه کمیس��یون تح��ول اداری دانش��گاه با 
حضور رئیس دانشگاه و س��ایر اعضاء روز شنبه 
مورخ 91/7/15 در سالن شهداء ستاد برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر اعرابی در این جلسه با 
اشاره به موفقیت دانشگاه در پانزدهمین جشنواره 
ش��هید رجایی، خواستار مش��ارکت کلیه مدیران 
و کارکنان دانش��گاه جهت افزای��ش منابع مالی، 
کاهش کس��ورات، ارتقاء بهره وری و اس��تفاده 
صحی��ح از امکانات و منابع موجود در راس��تای 
اقتص��اد مقاومت��ی از طری��ق مش��ارکت در نظام 
پیش��نهادات دانشگاه شد.براس��اس این گزارش، 
رض��ا نعن��اکار، دبیر کمیس��یون تح��ول اداری 
دانش��گاه نیز در این جلس��ه به ارائه بحث علمی 
برون س��پاری پرداخت و همچنین مقداد راحتی، 
 مس��ئول اج��رای م��دل efqm  در بیمارس��تان 
س��ید الشهداء آران و بیدگل، گزارشی از اجرای 

این مدل در این بیمارستان را ارائه کرد.

- کسب رتبه اول در بیشترین ارتقاء عملکرد سال 
87 در گروه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در 

دوازدهمین جشنواره شهید رجایی سال 88
- کسب رتبه دوم در ارزیابی عملکرد سال 87 
در گروه وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی در 

دوازدهمین جشنواره شهید رجایی سال 88
ش��ایان ذکر است این جش��نواره به منظور ارزیابی 
عملکرد دس��تگاه ه��ا و نهادهای برتر در س��ه گروه 
وزارتخانه ها و س��ازمان های مس��تقل وابسته به نهاد 
ریاس��ت جمهوری، مؤسس��ات و نهادها و شرکتها، 
بانک ه��ا و بیمه ه��ای دولتی برگ��زار و طی آن از 
300 مدی��ر و کارمن��د نمونه و 71 دس��تگاه دولتی و 

خصوصی تجلیل شد.

س��ردادند، امروز در خاورمیانه، کشورهای اسالمی، 
آمریکای التین، کش��ورها اروپای��ی و حتی آمریکا 

طنین انداز شده و جهان به شهیدان مدیون است.
هاش��می از ›رهبری‹ ، ›دین��داری‹ و ›وحدت‹ 
به عنوان سه مولفه بس��یار بزرگ و قدرتمند ملت 
ای��ران در برابر دش��منان یاد کرد و اف��زود: ایران 
اس��المی امروز از ارتش مقتدر و توانا، س��پاه رزم 

دیده و باتجربه و بسیجیان آماده بهره مند است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیز در این 
مراس��م گفت: امروز تمام قداس��ت نظام جمهوری 

اسالمی ایران به واسطه خون شهداست.
دکتر محمد حس��ین اعرابی با اش��اره ب��ه برکات 
خون شهداء در این دانشگاه افزود: این عزیزان برای 
احقاق حق، جاری ش��دن کلمه طیبه »ال اله اال ا..« و 
اسالم ناب محمدی تمام وجودشان را تقدیم کردند.
وی با اش��اره به آیه »و ال تحس��بن الذین قتلوا فی 
س��بیل ا.. امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون« تصریح 
ک��رد: امیدواری��م خداوند بصیرت زمان شناس��ی و 

دشمن شناسی این عزیزان را نیز نصیب ما گرداند. 
وی ب��ا اش��اره به وظیف��ه و تکلیف س��نگین تمام 
مردم نس��بت به شهداء ادامه داد: شهداء با بصیرتشان 

توانستند وظیفه شان را به نحو احسن انجام دهند. 
دکت��ر اعراب��ی در پایان از دانش��جویان بس��یجی 
دانشگاه که هر ساله فی س��بیل ا.. و به عشق شهدا و 
مخلصانه در این مراس��م زحمت می کشند تشکر و 

قدردانی کرد.
گفتن��ی اس��ت آیی��ن چهارمی��ن س��الگرد تدفین 
ش��هدای گمنام دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان با 
عنوان ›س��تارگان خاک‹ به مدت دو شب از تاریخ 
91/7/30 لغای��ت 91/8/1 در ج��وار قبور مطهر این 

شهدا و در مسجد دانشگاه برگزار شد.

دبیر کمیت��ه فرهنگی، تبلیغات و اطالع رس��انی 
طرح پزش��ک خانواده ش��هری کاش��ان  در ادامه 
اذعان داشت : تاکنون9 داروخانه، 18 آزمایشگاه 
تشخیص طبی، سه مرکز مشاوره روان، یک مرکز 
تغذیه، یک مرکز خدمات پرس��تاری، یک مرکز 
بینایی س��نجی، یک مرکز شنوایی س��نجی و س��ه 
مرکز رادیول��وژی برای ارائه خدم��ات در طرح 
پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در شهرستان 

کاشان اقدام به ثبت نام کرده اند.
دکترمس��عود دهقانی در پایان اذعان داش��ت: 

ش��هروندان شهرس��تان کاش��ان می توانند برای 
کسب اطالعات بیش��تر از طرح پزشک خانواده 
 www.Kaums.ac. ir ب��ه پای��گاه اینترنت��ی

مراجعه کنند.

ادامه از صفحه1

ارتباط مستقیم درمان اعتیاد با افزایش مهارتها افزایش 10 درصدی موالید بیمارستان رجایی 

ب��ا توجه به افزای��ش تعداد متخصصین زنان و زایمان درشهرس��تان آران 
و بیدگل، آمار موالید در بیمارس��تان ش��هید رجایی این شهرستان در چهار 
ماهه خرداد تا شهریور امسال به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش 

یافته است.
رئیس ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل با اش��اره به این مطلب گفت: 
در چهارماهه خرداد تا شهریور سال جاری نسبت به سال گذشته همچنین میزان 
پذیرش بیمارس��تان تک تخصصی زنان و زایمان ش��هید رجایی این شهرس��تان 

حدود 18 درصد افزایش داشته است.
دکتر سید محمد حسین مکی افزود: آمار مرگ و میر مادران در این شهرستان 
پیش از خرداد سال 90 به نسبت باال بود که خوشبختانه از خرداد سال گذشته با 

اتخاذ برخی تدابیر این آمار به صفر رسیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت رزرو خون شبکه بهداشت و درمان  
شهرس��تان آران و بیدگل ب��رای بهره برداری مجموعه های تحت پوش��ش آن 

مطلوب است.
رئیس ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل همچنین به افزایش میزان 
ویزی��ت های کلینیکی مادران در این شهرس��تان اش��اره و تاکی��د کرد: این 
ویزیتها در ش��ش ماهه گذش��ته نس��بت به مدت مشابه پارس��ال 100 درصد 

افزایش نشان می دهد.
وی اظهار داش��ت: در ش��ش ماهه نخست س��ال 90 حدود س��ه هزار ویزیت 
کلینیکی مادران این شهرس��تان انجام شد که با بکارگیری متخصصان و دایرشدن 
کلینی��ک های تخصصی در نوش آب��اد و ابوزید آباد این میزان به ش��ش هزار 

ویزیت در سال جاری رسید.

درم��ان موفق مص��رف کنندگان مواد مخدر با افزایش مه��ارت های این بیماران 
توسط پزشک معالج ارتباط مستقیم دارد.

به گزارش وب دا، یکی از رزیدنت های روانپزش��کی دانش��گاه  علوم پزشکی و 
خدمات بهداش��تی درمانی کاشان در جلسه پژوهش در اعتیاد با اشاره به این مطلب 
گفت: پزش��کان معالج بیماران معتاد باید مسائل و مشکالت مربوط به مصرف مواد 
مخدر در ای��ن بیماران را مدیریت کنند و مهارته��ای آنان را در خصوص کاهش 

وابستگی به مواد تقویت کنند.
دکت��ر نرگ��س غالمپور اف��زود: طبق مطالعات انجام ش��ده، در ده��ه اخیر تعداد 
بیمارانی که جهت مس��ائل مربوط به س��وء مصرف مواد به بخش اورژانس مراجعه 
کرده اند افزایش یافته و همچنین عالئم بالینی این بیماران نس��بت به قبل پیچیده تر 

شده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از 55 درصد مسائل و مشکالت مشاهده شده در ارتباط 
با مواد مخدر در نیمه اول س��ال 2002 به س��وء مصرف کنن��دگان چند ماده بطور 
همزمان مربوط بوده اس��ت، تصری��ح کرد: 37 درصد این افراد وابس��تگی به مواد 

مخدر مشکل اولیه آنان بوده است.
رزیدنت روانپزشکی دانش��گاه  علوم پزشکی اذعان داشت: همچنین مواد مخدر 
در 20 درص��د این افراد باعث اختالالت روانی و در 20 درصد آنها نیز باعث اقدام 

به خودکشی شده است.
دکت��ر نرگس غالمپور در پایان یادآور ش��د: اس��تفاده از داروی کلونیدین به 
عنوان داروی کمکی در س��ندرم ترک، به تنهایی جهت رفع عالئم روانی بیمار 
کافی نمی باش��د به همین دلیل باید در کنار ای��ن دارو از متادون یا بوپرنورفین 

استفاده کرد. 

ادامه از صفحه1
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حضور دانشگاه در نمایشگاه با نوای کاروان

عمل جراحی شانه تحت بلوک اینتراسکالن شبکه بازویی انجام شد

لیبرالیسم جهانی به ویروس آلوده شده است

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت دانشگاه برگزار شد 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی 
پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

برنامه کوهپیمایی
 در ارتفاعات دّره برگزار شد

پیاده روی خانوادگی بانوان کارمند 
دانشگاه برگزار شد

جلسه ش��ورای هماهنگی پیش��گیری و درمان 
سوء مصرف مواد مخدر با حضور رئیس دانشگاه 
و سایر اعضاء روز شنبه مورخ 91/7/22 در سالن 

شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این 
جلس��ه ب��ا تاکید بر بح��ث پیش��گیری از اعتیاد، 
خواستار برگزاری جلس��ات جداگانه با روسای 
دانشگاهها و معاونین دانش��جویی فرهنگی آنان 
جهت اتخاذ رویه مش��ترک در راستای برنامه - 
های پیشگیری از اعتیاد در شهرستان های کاشان 

و آران و بیدگل شد.
دکت��ر اعراب��ی از اعض��اء خواس��ت در زمینه 
افزای��ش آگاهی عم��وم و دانش��جویان، اطالع 

رسانی الزم را انجام دهند.
وی، همچنین برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 
دانش��گاه مبن��ی بر هم��کاری و مش��ارکت همه 
دستگاهها و نهادهای شهرستان برای پیشگیری از 
اعتیاد را الزم دانس��ت و بر لزوم تشکیل جلسات 
اطالع رس��انی جهت اساتید مش��اور دانشگاه با 
توجه به شروع سال تحصیلی جدید تاکید نمود.

دکت��ر مرضی��ه اخباری، کارش��ناس مس��ئول 
س��المت روانی اجتماعی دانش��گاه نی��ز در این 
جلس��ه به ارائه عملکرد و فعالی��ت این واحد در 
زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در 6 

ماه نخست سال جاری پرداخت.

 ب��ه مناس��بت هفت��ه س��المت بان��وان ایران��ی،
 پیاده روی بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان شنبه شب مورخ 91/7/22 با حضور رئیس 
دانشگاه، مش��اور رئیس دانشگاه در امور بانوان و 

جمعی از مدیران این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، مش��اور رئیس دانش��گاه در 
ام��ور بانوان ه��دف از برگزاری این مراس��م را 
توسعه فرهنگ سالمت و ترویج ورزش همگانی 
به عنوان تأمین کننده س��المت روان و جس��م و 
همچنین تش��ویق این گ��روه از جامعه به تحرک 
و پویایی و در نتیجه آن سالمت جامعه ذکر کرد.
دکتر طاهره مازوچی با اش��اره به ش��عار امسال 
هفت��ه س��المت بان��وان ایرانی ب��ا عن��وان ››زنان 
پیش��گامان خود مراقبتی برای س��المت خانواده 
و جامعه ‹‹ گفت: آگاه��ی زنان از خود مراقبتی 
در زمینه تغذی��ه و فعالیت بدنی می تواند آنان را 
در تدوین برنامه های پیشگیرانه یاری کند و این 
برنام��ه ها به تبع در س��المت خانواده ها و جامعه 

تاثیر گذار خواهد بود.
 شایان ذکر است در پایان مراسم به قید قرعه به 
13 نفر از بانوان ش��رکت کننده هدایایی به رسم 

یادبود اهداء شد. 
گفتنی اس��ت این مراس��م به همت امور بانوان 
دانشگاه به مناسبت هفته سالمت بانوان ایران )22 
تا 28 مهرماه( با حضور بانوان کارمند دانشگاه به 

همراه خانواده هایشان برگزار شد.

به مناس��بت هفت��ه س��المت روان و در اولین 
روز ای��ن هفته برنامه کوهپیمای��ی در ارتفاعات 
روس��تای ُدّره از توابع شهرس��تان کاش��ان ویژه 

کارکنان دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، در ای��ن برنامه حدود 25 
ش��رکت کننده مسیر روس��تای ُدّره تا َدّره پریان 

را پیمودند.
براس��اس این گزارش، توزیع پمفلتی با عنوان 
»افس��ردگی را بشناس��یم«با توجه به شعار امسال 
هفت��ه جهانی بهداش��ت روان »افس��ردگی یک 
بح��ران جهانی« و پذیرایی ش��رکت کنندگان با 

توزیع سیب از برنامه های این کوهپیمایی بود.
ش��ایان ذکر اس��ت این مراس��م به همت واحد 
گ��روه  و  بهداش��تی  معاون��ت  روان  بهداش��ت 
کوهنوردی همنورد دانش��گاه به مدت 3 س��اعت 
بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 91/7/24 انجام شد.

برای اولی��ن بار در کاش��ان، عمل جراحی ش��انه 
تحت بلوک اینتراس��کالن ش��بکه بازویی در مجتمع 

بیمارستانی شهید بهشتی انجام شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، مدی��ر مجتمع بیمارس��تانی 
شهید بهش��تی کاشان با اش��اره به انجام این عمل بر 
روی مردی 56 س��اله گفت: این روش توسط دکتر 

مدی��ر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
و خدم��ات بهداش��تی درمانی کاش��ان از حضور 
این دانشگاه در نمایش��گاه » با نوای کاروان« این 

شهرستان خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا، علیرضا کاش��انی ن��ژاد با 

اشاره به  گش��ایش غرفه دانش��گاه علوم پزشکی 
و خدم��ات بهداش��تی درمانی کاش��ان در مورخ 
91/7/16 گفت: اطالع رس��انی در مورد پزشک 
خانواده و پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، 
کنت��رل فش��ار خون، انجام ش��اخص ت��وده بدنی 

رئیس دانشگاه از خانواده شهید هلی 
دیدار کرد

رئیس دانشگاه از خانواده ایثارگر 
دانشگاه دیدار کرد

رئیس دانشگاه از خانواده شهیدان 
اسماعیلی دیدار کرد

رئیس دانشگاه به همراه مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، سرپرست شبکه 
بهداش��ت و درمان آران و بیدگل، مسئول بسیج 
جامعه پزش��کی و جمعی از اعضاء بسیج جامعه 
پزش��کی دانش��گاه بعد از ظهر چهارشنبه مورخ 

91/7/5 از خانواده شهید هلی دیدار کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا، ای��ن دی��دار ب��ه منظور 
گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هید محمد حسین 

هلی صورت پذیرفت.
براس��اس این گزارش، پدر ش��هید هلی نیز در 
ای��ن دی��دار به تبیی��ن گوش��ه ای از ویژگی ها و 

سجایای اخالقی این شهید بزرگوار پرداخت.
ش��ایان ذکر است در خاتمه این دیدار با اهداء 
لوح تقدیر و هدایایی به رس��م یادبود از خانواده 

این شهید ارجمند قدردانی به عمل آمد.
گفتن��ی اس��ت ش��هید محم��د حس��ین هل��ی 
دانشجوی رشته پزشکی در سال 1367 به درجه 

رفیع شهادت نایل شده است.

ب��ه منظ��ور گرامیداش��ت هفته دف��اع مقدس 
رئیس دانشگاه به همراه مسئول دفتر ایثارگران و 
تعدادی از کارکنان شاغل در دانشگاه از خانواده 

دکتر سعید نوری جانباز 52 درصد دیدار کرد.
به گزارش وب دا، دکتر اعرابی، در این دیدار 
جویای اح��وال دکتر نوری و خانواده وی ش��د 
و از نزدی��ک خاطرات زمان جن��گ را از زبان 
این جانباز اس��تماع کرد و اظهار داشت: شما در 

امتحان الهی پیروز و سربلند شدید.
الزم به ذکر اس��ت در پایان به پاس ارج نهادن 
 ب��ه زحمات ب��ی دریغ ای��ن جانباز س��رافراز در 
جبهه های جنگ و خدمت صادقانه در دانشگاه 

به وی لوح تقدیر اهدا شد.
گفتنی اس��ت ای��ن جانیاز س��رافراز 17 ماه در 
جبهه های حق علیه باطل ایثار و جانفشانی نموده 

است.
سال 64 در سن 16سالگی در عملیات والفجر 
8 در منطق��ه فاو ب��ر اثر بمباران ش��یمیایی دچار 
مجروحیت و در سال 67 در عملیات کربالی 8 
در اثر ترکش خمپاره به ناحیه پا دچار قطع عضو 
شده و هم اکنون در معاونت غذا و دارو دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان مشغول خدمت می باشد.

رئیس دانش��گاه به هم��راه مس��ئول دفتر امور 
ایثارگ��ران دانش��گاه و چن��د ت��ن از کارکن��ان 
دانشگاه از خانواده ش��هیدان جاوید االثر محمد 
مهدی و حمیدرضا اس��ماعیلی در روستای کلَه 

دیدار کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی 
در ای��ن دیدار ضمن تش��کر و قدردان��ی از خانواده 
حاج احمد اس��ماعیلی پدر بزرگوار این دو ش��هید، 
اظهار داش��ت: جامعه ایران اس��المی همیش��ه به این 
دالورم��ردان مدی��ون اس��ت و روحی��ه باالی ش��ما 
خانواده معظم شهدا بزرگترین درس برای همه است.

الزم به ذکر اس��ت به پ��اس ارج نهادن به مقام 
واالی این دو ش��هید بزرگوار ل��وح تقدیری به 

خانواده آنان اهداء شد.
ش��ایان ذکر است در بازگش��ت هیئت مذکور 
از زیارت گلزار ش��هدای روس��تای برزآباد کلَه 

بازدید کردند.
گفتنی اس��ت حاج احمد اس��ماعیلی کارمند 
بازنشس��ته دانش��گاه در س��ال 1381 در سن 62 

سالگی به افتخار بازنشستگی نائل گشته اند.
شهید محمد مهدی اسماعیلی متولد سال 1345 
در سن 17 س��الگی در عملیات والفجر 2 منطقه 
پیرانشهر، از ناحیه سر مورد اصابت خمپاره قرار 

گرفت و به لقاء ا... پیوست.
شهید حمیدرضا اس��ماعیلی متولد سال 1349 
در عملی��ات قادر س��ال 1364در خاک عراق بر 
اثر اصابت گلوله به ناحیه گردن به فیض شهادت 

نائل گشت.

در این روش
 فقط عضوی را

که عمل جراحی 
بر روی آن

 انجام می شود 
بی حس می کنند

 اهمیت سالمت ، 
عدم خواری 

در هنگام 
برانگیختن شدن 
در قیامت است.

)BMI( و ویزیت رای��گان از جمله فعالیت های 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کاشان در این نمایشگاه است.
مدی��ر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان  تصریح کرد: نمایش��گاه با ن��وای کاروان 
ش��امل غرفه های معرفی ش��هدا و تفأل به ش��هیدان 
واالمقام، تولیدات و صنای��ع، کودکان و نوجوانان، 
هیات های ورزش��ی، عملکرد جهاد در دوران دفاع 

مقدس و بقاع متبرکه شهرستان کاشان است.
وی اف��زود: ارائ��ه خدمات پزش��کی و مش��اوره، 
عرض��ه کت��اب و محص��والت فرهنگ��ی، معرف��ی 
 نخبگان علم��ی و نمای��ش ابت��کارات و اختراعات 
 دان��ش آم��وزی، نمای��ش خودروه��ا و امکان��ات
 آتش نشانی و توانمندی های خبرگزاری جمهوری 

اسالمی از دیگر بخش های این نمایشگاه است.
مدی��ر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاشان اظهار داشت: این غرفه به همت بسیج جامعه 
پزشکی، معاونت بهداشتی و روابط عمومی دانشگاه 

افتتاح شده است.
گفتنی اس��ت نمایش��گاه » با ن��وای کاروان« از 
شانزدهم تا بیستم مهرماه سالجاری در کاشان برای 

بازدید عموم دایر بود.

مهدی رجبی متخصص بیهوشی و با همکاری دکتر 
علی ایروانی و دکتر عباس��علی حسین زاده دستیاران 
متخصص بیهوشی، مریم شعبانی تکنسین اتاق عمل 
و دکتر محمد رضا لطفی نیا جراح ارتوپد انجام شد.

دکتر س��ید احمد حسینی افزود: این عمل جراحی 
برای بیم��اری که به علت مش��کالت ریوی و قلبی 

قادر به تحمل بیهوشی نبود، انجام شده است.
وی تصریح کرد: در این شیوه که توسط دستگاه 
بلوک عصبی انجام می شود، تنه اصلی شبکه بازویی 
 که از اعصاب گردنی جدا می ش��ود توسط ماده 
بی حس��ی لیدوکائی��ن بلوک ش��ده بدین ترتیب 
بیمار قادر اس��ت عمل جراحی روی ش��انه و بازو 

را تحمل کند.
وی با اش��اره به اینکه در این روش فقط عضوی را 
که عمل جراحی بر روی آن انجام می شود بی حس 
می کنند، اظهار داشت: انجام نشدن بیهوشی عمومی 
و عوارض جانبی بع��د از  عمل مانند گیجی، تهوع، 

استفراغ و ... از مهم ترین مزایای این روش است.
دکتر حسینی یادآور شد: این روش جهت بیماران 
قلبی عروقی بس��یار مفید است به دلیل این که بعد از 

عمل نیاز به مراقبت های ویژه نخواهند داشت.
وی با اش��اره ب��ه اینکه انج��ام ای��ن روش نیاز به 
مهارتهای عملی دارد، اذعان داشت: این بیمار بدون 
هیچ مش��کلی در پایان عمل جراحی به بخش منتقل 
ش��د و در حال حاضر وضعیت عمومی وی مناسب 

است و می تواند دست خود را حرکت دهد.

رییس مرکز بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز 
گفت: نظریات فروید نیز که بخش عمده ای از مطالب 
علوم انسانی دانشگاه های کشور را فرا گرفته انسان را 

حیوان قابل اعتمادی می داند که اصالح پذیر نیست.
دکتر عباسی، با اشاره به اینکه محدود کردن انسان 
به جس��مش بزرگتری��ن ظلم به اوس��ت، افزود: اگر 
انسان تنها به این مس��اله محدود شود اصل وجودی 

اش به فراموشی سپرده می شود.
وی با بیان اینکه اگر چه به س��المت جس��م در کنار 
نعمت امنیت اهمیت داده می شود، تصریح کرد: انسان 
فراتر از بعد جسمی دارای روح، نفس و قلب می باشد.

وی با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر هدف علم 
پزشکی سالمت و درمان جس��م انسان است، اظهار 
داشت: س��المت انسان س��المت همه ابعاد اوست و 

سالمت نهایی آن، داشتن قلب سلیم است.
وی، س��المت را تطهیر و تهی س��اختن قلب از هر 

تاریکی، شک و شرک عنوان کرد.
وی عل��ت اهمی��ت س��المت را عدم خ��واری در 
هنگام برانگیختن ش��دن در قیامت دانس��ت و تاکید 

کرد: سالمت حقیقی با تقوا و دعا محقق می شود.
دکتر عباس��ی ادامه داد: در حالی ک��ه از دیدگاه 

همزم��ان ب��ا آغاز س��ال تحصیل��ی، مراس��م معارفه 
برای دانش��جویان جدی��د الورود رش��ته های مختلف 
دانشکده بهداشت دانش��گاه در دوره های کارشناسی 

و کارشناسی ارشد به تفکیک برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، در این مراس��م ها سرپرس��ت، 
معاون، اعضای هیات علمی و کارشناس��ان گروه های 
آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه نیز حضور داشتند.
سرپرست دانشکده  بهداش��ت در این مراسم ضمن 
خوش��امدگویی و ع��رض تبریک به دانش��جویان، به 

بزرگان دینی ما انس��ان فراتر از جسم بوده و روح و 
قلبش مدنظر قرار دارد.

وی خاطرنش��ان کرد: با این وجود، اگر خط مشی 
ما رسیدن به انس��ان طراز از دیدگاه قرآن که دارای 
صدر، شغاف، قلب و فواد اس��ت، باشد، بایستی در 
دانش��کده های علوم پزش��کی مان به صورت دقیق 

داروینیست ها را به بحث و بررسی بگذاریم.

ادامه از صفحه1

وی بی��ان ک��رد: کارنامه نظام مطل��وب در جامعه 
مهدوی این اس��ت که انسان جس��مش مراقبت شده 

باشد و با قلب سالم نیز در آن دنیا حاضر شود.
گفتنی است کارگاه بصیرت با موضوع نظام سازی 
مبتنی بر ارزش های اسالمی با حضور اعضای هیات 
علمی، کارکنان، دانش��جویان و فعاالن فرهنگی در 
محل سالن دکتر »محمد قریب« دانشگاه برگزار شد.

معرف��ی مختصری از تاریخچه، گروههای آموزش��ی، 
رش��ته ها، امکانات، ش��وراها ، کمیته ها و تش��کالت 

دانشجویی دانشکده بهداشت پرداخت.
دکتر مس��عود مطلبی توصیه هایی را مبنی بر شرکت 
مس��تمر در کالس های آموزش��ی و فوق برنامه، جدی 
تلق��ی ک��ردن مجموعه قوانی��ن و مقررات آموزش��ی 
دانش��کده، استفاده بهینه از امکانات و فضاهای عمومی 
دانشکده )آزمایش��گاه، کتابخانه، مرکز کامپیوتر و...(، 
نحوه ارتباط با اس��اتید مش��اور طبق برنام��ه هفتگی و 

مراجعه دانشجویان به سرپرست دانشکده بهداشت طبق 
برنامه اعالم شده در تمام روزهای هفته را بیان کرد.

 به گفته وی، شرکت و فعالیت دانشجویان به عنوان 
آینده س��ازان جامعه در برنامه های مختلف دانش��گاه 
ض��روری اس��ت.مدیران گروههای آموزش��ی نیز در 
ادام��ه این مراس��م ضمن معرفی اعض��ای هیات علمی 
گروهه��ای مربوط��ه، نکاتی را در خص��وص اهمیت 
برنامه های علمی و آموزشی دانشجویان در چارچوب 

قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه بیان کردند.
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مانور بزرگ خودروهای امدادی در آران و بیدگل برگزار شد

برگزاری همایش پیشگیری از بیماریهای قلبیجشن روپوش سفید در دانشگاه برگزار شد

مشارکت دانشگاه در ارائه خدمات بهداشتی درمانی مراسم قالیشویان  ملت، دوران جنگ را با سربلندی گذراند

کمیته سالمت مادر و نوزاد 
دانشگاه برگزار شد

برگزاری کمیته دانشگاهی ژنتیک

برگزاری کمیته مراقبت مرگ مادر

تشکیل اولین جلسه شورای اخالق 
پزشکی دانشگاه 

پنج هزار نفر در تصادفات شهری و 
جاده ای کاشان مصدوم شدند

برگزار ی اولین جلسه کمیته قرآن و 
عترت دانشگاه 

نمایشگاهی با عنوان
 »ما همیشه می توانیم« برپا شد

کمیته س��المت مادر و ن��وزاد با حضور رئیس 
دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز یک ش��نبه مورخ 
91/7/9 در سالن شهداء س��تاد مرکزی دانشگاه 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این 
جلس��ه با تاکید بر کاهش عمل جراحی سزارین 
از اعضاء خواس��ت راهکارها و پیشنهادات خود 

را در این زمینه ارائه دهند.
دکتر اعرابی افزود: برای کاهش عمل جراحی 
س��زارین عالوه ب��ر فرهنگ س��ازی در جامعه، 

مشارکت متخصصین مربوطه ضروری است.
گفتنی است در این جلسه افسانه همتی، مسئول 
واح��د مامایی دانش��گاه نیز به ارائ��ه گزارش در 

زمینه فعالیت های آن واحد پرداخت.

کمیته دانشگاهی ژنتیک با حضور اعضاء روز 
چهارشنبه مورخ 91/7/12 در سالن شهداء ستاد 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر مرتضی پنجه ش��اهی 
کارشناس مس��ئول مبارزه با بیماریهای غیرواگیر 
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در این جلسه به 
ارائه گزارش��ی در مورد بیماری های تاالسمی و 

فنیل کتونوری پرداخت.
گفتنی اس��ت مقرر اس��ت برنامه پیش��گیری و 
کنترل فنیل کتونوری )PKU( نیز در دانش��گاه 

علوم پزشکی کاشان برگزار شود.

کمیت��ه مراقبت مرگ مادر روز یکش��نبه مورخ 
91/7/16 با حضور رئیس دانش��گاه و سایر اعضاء 
در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد .

به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این جلسه 
با اشاره به عدم وقوع مرگ مادری در یک سال 
گذش��ته در دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان )از 
تاری��خ 90/6/9 الی 91/7/17(، خواس��تار حفظ 
این ش��اخص با همکاری کلیه گروه های مرتبط 
با مادران باردار تا 42 روز بعد از زایمان به منظور 
انجام  پذیرش، اقدامات تشخیصی و درمانی در 
اس��رع وقت به م��ادران باردار پرخط��ر مراجعه 

کننده به کلیه مراکز درمانی بهداشتی شد.
دکتر اعرابی اظهار داش��ت: تمام بیمارستانهای 
تحت پوش��ش دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
جهت ارتقاء س��المت و کاهش مرگ مادر ملزم 
ب��ه رعایت 10 اقدام بیمارس��تان های دوس��تدار 
م��ادر، اس��تانداردهای فضای فیزیک��ی، نیروی 

انسانی و خدمات مامایی می باشند.
 وی با اش��اره ب��ه ارائه راهکارهای مناس��ب 
جهت کاه��ش س��زارین توس��ط متخصصین 
گروه زنان و زایمان دانشگاه گفت: باید فرایند 
استفاده از زایمان بی درد دارویی و غیر دارویی 

طراحی شود.
 دکتر اعرابی در پایان خواس��تار طراحی شیوه 
نامه تشویقی جهت افراد دخیل در کاهش مرگ 

مادری توسط معاونت درمان دانشگاه شد.

اولین جلس��ه ش��ورای اخالق پزش��کی دانشگاه با 
حضور رئیس دانشگاه و اعضاء روز چهارشنبه مورخ 

91/7/19 در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این جلسه 
با اشاره به ضرورت گفتمان مسلط اخالق پزشکی 
در دانش��گاه، از اعضاء خواست در جلسات آتی 

راهکارهای خود را در این زمینه ارائه کنند.
دکتر محمد حسین اعرابی با اشاره به ضرورت 
آش��نایی کارکن��ان دانش��گاه با منش��ور حقوق 
بیم��اران، بر تربی��ت افراد متخص��ص، فرهنگ 
س��ازی و ایج��اد حساس��یت اخالقی در س��طح 

دانشگاه در زمینه اخالق پزشکی تاکید کرد.
شایان ذکر است برگزاری کارگاه های اخالق 
پزشکی در قالب هم اندیشی اساتید و دادن امتیاز 
به پایان نامه هایی که در این زمینه ارائه ش��وند از 

دیگر موضوعات این جلسه بود.

مس��ئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان گفت: 
در ش��ش ماهه نخس��ت س��الجاری، پنجهزار نفر 
در تصادفات ش��هری و جاده ه��ای منتهی به این 

شهرستان مصدوم و مجروح شدند.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکتر ابوالفضل ش��جاعی 
اف��زود: در ای��ن م��دت، 11 ه��زار و 152 م��ورد 
ماموریت توس��ط نیروهای اورژانس کاشان انجام 
شده است.وی تصریح کرد: دو هزار و 825 مورد 
از ای��ن ماموریت ها مربوط ب��ه تصادفات که پنج 
هزار نفر مصدوم امدادرس��انی ش��ده اند  و هشت 
ه��زار و 300 مورد نیز مربوط به دیگر بیماریهاغیر 
از تصادفات بوده  است.وی تاکید کرد: از مجموع 
تصادفات رخداده، دو هزار و 530 مورد در معابر 
و خیابان های درون ش��هری و بقیه در جاده های 

منتهی به این شهرستان اتفاق افتاده است.
مس��ئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزش��کی دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان اذعان 
داش��ت: از مجموع مصدومان حوادث ترافیکی ، 
چهار هزار و 106 نفر به بیمارستان منتقل و بقیه در 

محل به صورت سرپایی درمان شده اند.
دکتر شجاعی افزود:  26 نفر از هموطنانمان در 

این تصادفات جان خود را از دست داده اند.

اولین جلس��ه کمیته ق��رآن و عترت دانش��گاه 
روز س��ه ش��نبه مورخ 91/7/4 در دفت��ر معاونت 

دانشجویی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا، براس��اس آیین نامه ابالغی 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی 
این کمیته نیز در دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان  
تشکیل گردید.شایان ذکر است اعضاء کمیته در 
این جلس��ه در خصوص برنامه ریزی فعالیت های 

قرآنی دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به مناس��بت چهارمین س��الگرد تدفین شهدای 
گمنام دانشگاه علوم پزشکی کاشان نمایشگاهی 
با عنوان »ما همیش��ه می توانیم«  به همت بس��یج 

دانشجویی دانشگاه برپا شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، ه��دف از برپای��ی ای��ن 
نمایش��گاه گرامیداش��ت ی��اد و خاطره ش��هدا و 
تقویت روحیه خودباوری، جهاد و ایثارگری در 
جامعه است.شایان ذکر است این نمایشگاه شامل 
بنر، پوستر، بروش��ور، تجهیزات انرژی هسته ای 
و ماکت ش��هداء در چهار غرف��ه با موضوع دفاع 
مقدس، ش��هدای هس��ته ای، جه��اد اقتصادی و 

اقتصاد مقاومتی و مهدویت برگزار شده است.
گفتنی اس��ت این نمایشگاه از تاریخ 91/7/30 
تا 91/8/4 جنب قبور ش��هدای گمنام دانش��گاه 
علوم پزشکی کاشان برای بازدید عموم دایر بود.

یکی از فرماندهان هش��ت سال دفاع مقدس در 
جمع دانش��جویان و جمعی از مس��ئولین دانشگاه 
گف��ت: ملِت ب��ا بصی��رت و والیت پذی��ر ایران 
اس��المی، س��ال های جنگ و فتنه را ب��ا اقتدار و 
سربلندی گذرانده است.به گزارش وب دا، سعید 
قاس��می در آیین بزرگداشت ش��هدای گمنام در 
مس��جد دانشگاه افزود: نس��ل های سوم و چهارم 
انقالب س��ال های س��خت مب��ارزه را به چش��م 
ندیدند؛ سال هایی که استکبار جهانی یک جنگ 

تمام عیار را علیه ملت ایران به راه انداختند.
وی تصری��ح ک��رد: مردم با بصی��رت و غیور 
ایران اسالمی، استوار و سرافراز همه واحدهای 
درس��ی سخت و طاقت فرسا را در طول این 33 
س��ال، گذرانده و غبار فتنه ها را با هوش��مندی 

رهبر معظم انقالب فرو نشانده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین )ع( تأکید 
کرد: تمام توطئه های امروز دش��من برای لرزاندن 
زانوان اس��توار و همت واالی این ملت غیور است؛ 
ام��ا ای��ن ملت گردنه ه��ا و پیچ های س��خت را از 
س��ر گذرانده و پیروز همیش��ه میدان خواهند ماند.
س��ردار قاسمی اظهار داشت: عده ای سعی دارند تا 
زمان انتخابات ریاست جمهوری، کشور را آبستن 
هیجان��ات کنند؛ اما باز هوش��یاری و بصیرت مردم 

پاسخ این تحرکات آنان را خواهد داد.

ب��ه مناس��بت هفته کاه��ش اثرات بالی��ای طبیعی 
مانور بزرگ خودروهای امدادی صبح روز دوشنبه 

91/7/24 در شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، سرپرس��ت مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی شهرس��تان آران و 
بی��دگل گفت: رژه خودروهای امدادی طبق مصوبه 
شورای هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان و به 
منظور جلب همکاری کلیه سازمان ها و ارگان های 
دارای آمبوالن��س در هنگام بروز حادثه و بحران در 

سطح این شهرستان انجام شد.
دکتر حس��ین ریاحی سرپرس��ت مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی شهرس��تان آران و 
بی��دگل افزود: این برنامه به منظور اعتمادس��ازی در 
بین همش��هریان، حس��اس س��ازی مدیران و پرسنل 
در واحده��ای دارای خودروه��ای ام��دادی، اخذ 
اطالعات ضروری و بازدید و تکمیل چک لیستهای 
تجهیزات و دارو در آمبوالنس��های سایر ارگانها، در 
راستای حفظ آمادگی الزم در برخورد با حوادث و 

بالیای احتمالی برنامه ریزی و اجرا شد.

به مناس��بت روز جهانی قلب، همایش پیشگیری از عوامل خطر بیماری های 
قلبی عروقی روز پنج ش��نبه مورخ 91/7/13 در س��الن آمف��ی تئاتر فرمانداری 

شهرستان کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا، معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان در این 
همایش با اش��اره به ش��عار س��ال 1391 روز جهانی قلب با عنوان »قلبی سالم ، 
خانه ای س��الم، دنیایی س��الم« گفت: تقریباً نیمی از 17/5 میلیون مرگ ساالنه 
ناش��ی از بیماری های قلبی عروقی در زنان اس��ت، بنابراین الزم است زنان در 
مورد خطر بیماری قلبی عروقی و اقدامات حفاظتی برای خود و افراد خانواده 

آگاهی داشته باشند.
دکتر سید علیرضا مروجی با اشاره به اینکه مرگ ناشی از حوادث و سوانح در 
مردان اولین علت مرگ و میر است، افزود: در حال حاضر با تغییر سبک زندگی، 

افراد در سنین پایین تر به انواع بیماری ها مبتال می شوند.
به گفته معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان ، فش��ارخون باال، 
کلس��ترول خون باال، قند خون باال، مصرف س��یگار، کاه��ش مصرف میوه و 
س��بزی، اضافه وزن، استرس، چاقی و کم تحرکی از عوامل خطر بیماری های 

قلبی و سکته مغزی است.
وی تصریح کرد: با کنترل عوامل خطر اصلی شامل مصرف دخانیات، رژیم 
غذایی ناس��الم و کم تحرکی می ت��وان از 80 درصد این مرگ های زودرس 

جلوگیری کرد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی اذعان داشت: 46 درصد مرگ و میرها در ایران 

به علت بیماری های قلبی عروقی می باشد.
شایان ذکر است در ادامه جلس��ه، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه از 
جمله: دکتر فریبا رایگان به تاثیر نقش س��یگار و فشارخون باال ، دکتر منصور 
سیاح در مورد نقش ورزش، دکتر عبدا... امیدی در مورد نقش استرس و دکتر 
محس��ن تق��ی زاده در مورد تاثیر تغذیه در ابتالء به بیم��اری های قلبی عروقی 

سخنانی را ایراد کردند.
گفتنی اس��ت این برنامه به همت معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان جهت مدیران روابط عمومی س��ازمان ها و نهادهای دولتی شهرستان 

کاشان برگزار شد.

جش��ن روپوش سفید دانشجویان پزش��کی در دانشکده پزش��کی روز سه شنبه مورخ 
91/7/4 برگزار ش��د.به گزارش وب دا، سرپرس��ت دانش��کده پزش��کی دانشگاه در این 
مراس��م ش��روع دوره کارآموزی )پوش��یدن روپوش سفید( را ش��روع دوره جدیدی از 
فعالیت حرفه ای عنوان کرد.دکتر فخاریان با اشاره به حساسیت حرفه پزشکی خطاب به 
دانشجویان پزشکی اظهار داشت: رعایت حقوق پیشکسوتان و زیردستان از وظایف آنان 
اس��ت.وی ضمن اشاره به حدیث »زکات علم نشر آن اس��ت«، گفت: همانگونه که شما 
دان��ش را از دیگران آموختید وظیفه دارید آن را به دیگران منتقل کنید.دکتر فخاریان به 
رازداری در حرفه پزشکی اشاره کرد و افزود: بدون اجازه بیماران حق بیان رازهای آنان 
را ندارید.وی شناخت بیماران بر اساس مشکالتشان )نوع بیماری( را عادت نادرستی بیان 
و تصریح کرد: باید بیمار را براس��اس نام اش صدا کرد.وی  دانشجویان را به فراگیری و 
استفاده از تجربه های دیگران تشویق کرد و اظهار داشت: توسعه و پیشرفت یک سیستم 
از طریق ارتباط زنجیره های آن سیستم امکان پذیر است.دکتر فخاریان با اشاره به توصیه 
امام علی )ع( در مورد نظم در کار و فعالیت، نظم و انضباط را جزء اصلی حرفه پزشکی 
دانست و اذعان داشت: بایستی نسبت به بیماران دقت و حساسیت داشته باشیم.دکتر رضا 
رزاقی، معاون آموزش��ی دانشکده پزشکی نیز در این مراس��م گفت: امیدوارم این دوره 

برای شما و جامعه با خیر و برکت همراه باشد.

شایان ذکر است مانور بزرگ خودروهای امدادی 
به مدیریت مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های 
پزش��کی شهرس��تان آران و بیدگل و ب��ا همکاری 
بیمارستان های سیدالشهداء، شهید رجایی، اورژانس 
ام��ام خمین��ی، س��ازمان های ه��الل احم��ر، تامین 

مع��اون بهداش��تی دانش��گاه عل��وم 
پزش��کی کاش��ان از ارائ��ه خدم��ات 
بهداشتی درمانی در مراسم قالیشویان 
مش��هد اردهال توس��ط این دانشگاه با 
همکاری س��ازمان ه��ای هالل احمر، 
ش��هید  پ��ادگان  اجتماع��ی،  تامی��ن 

کبریایی و نیروی انتظامی خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر س��ید 
علیرض��ا مروجی با اش��اره ب��ه اینکه 
کارشناس��ان دانش��گاه در تاریخ های 
13 و 14 مهرماه س��ال جاری در محل 
مستقر می ش��وند، افزود: تامین نیروی 
پزش��ک، دارو یار، نیروی خدمات و 
تاسیسات، کارشناسان بهداشت محیط 
و مب��ارزه با بیم��اری ها این مراس��م 

توسط دانشگاه انجام می شود.
وی تصریح کرد: کنترل بهداش��ت 
محیط و بیماری ه��ای قابل انتقال بین 
جمعیت، نظارت و پیش��گیری از بروز 
بهداش��تی، کنترل  هرگون��ه مش��کل 
بهداش��ت بازارچه، آب آش��امیدنی، 
مواد غذایی منطقه مشهد اردهال و ... 
از جمله فعالیت های این دانش��گاه در 

مراسم قالیشویان است.
دبیر کمیته بهداشت و درمان مراسم 
قالیش��ویان، دریاف��ت دارو ، خدمات 
پرس��تاری شامل بس��تری، تزریقات و 
پانس��مان را از جمله خدمات درمانی 

در مشهد اردهال دانست.

دکتر مروجی، شمار آمبوالنس های 
مستقر در مشهد اردهال را 12 دستگاه 
بیان کرد و اظهار داشت: یک دستگاه 
اتوب��وس آمبوالنس جه��ت حوادث 
غیرمترقبه و یک دستگاه موتورالنس 
جه��ت حض��ور در مناطق ش��لوغ و 
مح��ل هایی ک��ه امکان تردد ماش��ین 
نیست برای دسترسی سریع و آسان به 

بیماران نیز فعال می باشد.
وی ب��ا اش��اره به انتق��ال مصدومین 
توس��ط س��ازمان هالل احمر کاش��ان 
اذعان داش��ت: 80 پرس��نل زن و مرد 
ه��الل احمر، ای��ن وظیف��ه را در بین 
جمعی��ت مراس��م قالیش��ویان برعهده 

دارند.
 گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان در تاریخ های 20 و 21 مهرماه 
س��الجاری نیز انجام فعالیتهای مذکور 
را در دومین هفته مراس��م قالیش��ویان 

برعهده دارد.
آیی��ن س��نتی مذهبی قالیش��ویان به 
عنوان تنها مراس��م مذهبی کشور که 
زمان برگزاری آن به صورت شمسی 
محاسبه می شود، تکرار نمادین مراسم 
تش��ییع پیک��ر امامزاده س��لطانعلی ابن 
محمد باقر)ع( توسط مردم فین کاشان 

در یک هزار و 314 سال قبل است.
مش��هد ارده��ال در 45 کیلومت��ری 

جنوب غربی کاشان واقع است.

اجتماعی، منابع طبیعی، نیروی زمینی ارتش، بس��یج 
سپاه پاسداران و نیروی انتظامی برگزار شد.

گفتن��ی اس��ت 15 تا 21 مه��ر ماه به عن��وان هفته 
کاهش اث��رات بالی��ای طبیع��ی در تقویم کش��ور 

نامگذاری شده است.
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کودکی مهمترین و حساس ترین مرحله رشد انسان است

فرهنگ غذایی جامعه ایرانی بسیار نامناسب است 

کمبود ید مهمترین عامل عقب ماندگی ذهنی است

شستشوی فوری محل جراحت با 
آب و صابون مهمترین اقدام پس از 

حیوان گزیدگی است

کمک به ترویج فرهنگ سالمت 
دهان و دندان با قرار دادن مسواک 

در کیف دانش آموزان

کنترل سل نیازمند
 مشارکت همگانی است 

داوطلبان جراحی چشم به عوارض 
آن توجه کنند 

چاقی،  مادر تمامی بیماری ها

بیماری س��ل یک معضل جهانی تلقی می شود 
و باعث مرگ میلیونها نفر در سراسر جهان بویژه 
در کش��ورهای در حال توسعه می شود به همین 
خاطر کنترل آن نیازمند مشارکت همگانی است.

به گزارش وب دا، کارش��ناس مس��ئول واحد 
مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان آران 
و بی��دگل با بیان این مطلب گفت: س��ل بیماری 
اس��ت قابل درمان اما متاسفانه در حال حاضر در 

هر 3 دقیقه جان یک انسان را می گیرد.
دکت��ر مس��عود غفاری ضمن اش��اره به ش��عار 
روز جهانی س��ل ب��ا عنوان »کنترل س��ل نیازمند 
مشارکت همه است » افزود: مشارکت در توقف 
این بیماری از س��ال 2000 به عنوان یک حرکت 
همه جانبه مطرح ش��د و از س��ال 2006 بصورت 
پیاده کردن یک نقش��ه جامع به صورت تحقیق و 
مطالعه برای پیشگیری و درمان در حال اجراست.

 وی با اش��اره به اینکه بروز بیماری هایی مانند 
ای��دز منجر به تضعیف سیس��تم ایمن��ی و ظهور 
بیماری س��ل م��ی ش��ود، تصریح ک��رد: ظهور 
عفونته��ای مقاوم ب��ه درمان یا MDRناش��ی از 

درمان ناقص این بیماری است.
دکت��ر غف��اری در پای��ان خاط��ر نش��ان کرد: 
اج��رای دقیق برنامه نظام مرافبت از بیماری ها در 
خصوص شناسایی، درمان و پیگیری این بیماران 
که مس��تلزم هماهنگیهای درون و برون بخش��ی 

است، راهکار این معضل بشری می باشد.

جراح و متخصص چش��م دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان اظهار داشت: داوطلبان جراحی چشم، مزایا، 

عوارض و نتایج انجام این عمل را در نظر بگیرند.
به گزارش وب دا، دکتر مهدی ش��اعری با اش��اره 
ب��ه اینکه جراحی ه��ای لیزری ب��رای اصالح عیوب 
انکساری چشم شایع ترین عمل در بدن است، گفت: 
18 س��ال از متداول ش��دن روش های لی��زری برای 

اصالح عیوب انکساری چشم در دنیا می گذرد.
وی افزود: اما در ایران، حدود 12 س��ال بیش��تر 
از رواج این روش��ها و جایگزینی آنها با عینک و 

لنزهای تماسی چشمی نمی گذرد.
وی تصریح کرد: پیشتر روشهای جراحی برای 
اصالح عیوب انکساری چشم از جمله RKوجود 
داش��ت که امروزه ب��ه علت عوارض��ی همچون 

آستیگماتیسم نامنظم، منسوخ شده است.
وی تاکی��د ک��رد: روش ه��ای جراح��ی لیزری 
پیش��رفته که امروزه به کار می روند، شامل الزک، 

لیزیک و RRKهستند که عوارض کمتری دارند.
دکتر شاعری افزود: گر چه تصمیم نهایی در مورد 
عمل جراحی چشم توس��ط پزشک معالج گرفته می 
ش��ود اما آگاهی داوطلبان از روش های گوناگون و 
امکانات درمانی موجود، از حقوق بیماران بوده و آنها 
ح��ق دارند از فواید و عوارض این دس��ته از عملهای 
جراحی، اطالع کافی داش��ته باش��ند.وی یادآور شد: 
برای خوب دیدن، الزم اس��ت تمام قس��متهای چشم 
از پل��ک ها گرفته تا پرده ش��بکیه، عص��ب بینایی و 
کرتکس بینایی مغز سالم بوده و با هماهنگی یکدیگر 
کار کنند.وی اظهار داش��ت: سالمت ساختمان قرنیه 
و عدس��ی از شرایط الزم برای ش��فاف دیدن اشیا به 

عنوان سیستم های انکساری چشم است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
اظهار داشت: چاقی مادر تمامی بیماری هاست.

به گزارش وب دا، دکتر منصور س��یاح گفت: 
برای برطرف ک��ردن این معضل که نقش مهمی 
نی��ز در ابتال به بیماری ه��ای قلبی و عروقی دارد 

ورزش کردن راهکار بسیار مناسبی است.
وی افزود: اما کسانی که هیچگاه فعالیت بدنی 
نداشته اند نبایستی به صورت ناگهانی و ناآگاهانه 

اقدام به این کار کنند.
دکترای تربیت بدنی دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان تصریح کرد: پیامده��ای منفی این اقدام 

بسیار بیشتر از فواید آن است.
وی تاکید کرد: س��ه روز در هفته به مدت 30 

تا 45 دقیقه ورزش کردن بسیار مطلوب است.
دکتر س��یاح خاطرنشان کرد: برای نتیجه بخش 
بودن فعالی��ت های بدنی عالوه ب��ر اراده، هزینه 

کردن نیز الزامی است.

کارش��ناس تغذیه دانش��گاه اظهار داشت: کمبود ید 
مهمترین عامل عقب ماندگی رشد ذهنی بشر است که 
البته قابل پیشگیری می باشد.به گزارش وب دا، حسن 
نخودکار با اش��اره به اینکه ید یک��ی از ریز مغذیهای 
اساسی است، گفت: تولید هورمون تیروئید و تاثیر این 
هورمون در س��المت و اعمال حیاتی انس��ان از دوران 

جنینی، کودکی و بلوغ دلیل عمده اهمیت ید است.
وی اف��زود: کمبود ید س��بب ب��روز اختالل های 
وس��یعی بر توانایی های ذهنی و جسمی افراد جامعه 

بخصوص در کودکان و نوجوانان می شود.
وی ش��ایعترین تجلی بالینی این کمب��ود را به صورت 

گوات�ر ش�ایع ترین عل�ت کمبود ک�دام ماده 
مغذی دربدن انسان است؟

الف( نمک                        ب( ید
ج( ویتامین                        د( پروتیین

   قابل توجه خوانندگان و همکاران گرامی، سوال مطرح 
شده باال از مطالب مندرج در همین شماره از نشریه است.
ش��ما می توانید پاسخ صحیح س��وال را همراه با نام و نام 
خانوادگ��ی خود و عبارت )حی��ات126( به س��امانه پیام 
کوتاه دانش��گاه به ش��ماره 30001423  تا 30 آذر ماه 91 

ارسال نمایید.
 از میان ش��رکت کنندگانی که پاس��خ صحیح را ارسال 
کنن��د به یک نفر ب��ه قید قرعه، جایزه اه��داء و نام برنده 
در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعالم می شود.ضمناً روابط 
عمومی دانش��گاه آم��اده دریافت توصیه های پزش��کی 
اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداش��تی درمانی 

دانشگاه با محور ارتقاء سالمت جامعه می باشد. 
مطالب ش��ما عزیزان پس از تهیه و تنظیم به صورت خبر 
به نقل از خودتان در س��ایت خب�ری و اط�الع رس��انی 
وزارت به�داش��ت، درمان و آموزش پزشکی کش�ور 
به آدرسwww.webda.ir ، سایت دانشگاه و دیگر 

سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره 124 نشریه حیات:

بهنام قالنی- دانشجوی رشته فوریتهای پزشکی

کارشناس مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه 
علوم پزش��کی کاشان گفت: مهمترین اقدام پس 
از حی��وان گزیدگ��ی برای پیش��گیری از ابتال به 
هاری، شستش��وی فوری محل جراحت با آب و 

صابون به مدت 15 تا 20 دقیقه است.
به گزارش وب دا، سعید محبوبی افزود: هاری 
یک بیماری عفونی حاد و کشنده ویروسی است 
که معموال از طریق گاز گرفتن حیوانات وحشی 
مانند سگ س��انان یا گوش��تخواران و حیوانات 

اهلی مانند االغ و گاو به انسان منتقل می شود.
وی، با اش��اره ب��ه اینکه ک��ودکان و نوجوانان 
بیش��ترین گ��روه در معرض خطر ابت��ال به هاری 
هس��تند، تصریح کرد: آگاه��ی دادن بهترین راه 
مقابل��ه با این بیماری اس��ت.وی تاکی��د کرد: با 
توجه ب��ه اینکه هم��ه حیوانات اهلی و وحش��ی 
ب��ه بیماری ه��اری مبتال می ش��وند، در صورت 
نگهداری س��گ و گربه در منزل، واکسیناسیون 

آنها جدی گرفته شود.
کارش��ناس مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه 
علوم پزش��کی کاش��ان اظهار داش��ت: از تحریک 
س��گ ها و گربه ها بپرهیزید چرا که ش��ایع ترین 
موارد حیوان گزیدگی، توسط آنها ایجاد می شود.

محبوبی خاطرنشان کرد: پس از بروز هر حیوان 
گزیدگی، در اس��رع وقت به مراکز درمانی برای 

پیشگیری از ابتال به بیماری هاری مراجعه شود.
وی یادآور ش��د: اگر فردی بر اثر سهل انگاری 
در انجام اقدامات پیش��گیری، دچار عالیم هاری 
مانند خستگی، بی اشتهایی، افسردگی، بی قراری، 
تحری��ک پذیری، س��ردرد و ب��ی خوابی، گزگز 
ش��دن انگش��تان و عطش فراوان شود، دیگر هیچ 
درمانی برایش وجود نخواهد داش��ت.وی تاکید 
کرد: با توجه به این مس��اله و اینکه در ایران از هر 
1000 نفر ، س��االنه 2 نف��ر دچار حیوان گزیدگی 
می ش��وند، اهمیت مراقبت، درمان و پیشگیری به 
موقع برای جلوگیری از ابتال به هاری الزامیست. 

کارش��ناس مسئول ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: قرار دادن 
یک عدد مس��واک به همراه ل��وازم التحریر در 
کی��ف دانش آموزان، کمک بس��یاری به ترویج 

فرهنگ سالمت دهان و دندان می کند.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکتر عف��ت المع گفت: 
والدین بایس��تی در نظر داش��ته باشند که در زمان 
آماده کردن فرزندانشان برای بازگشت به مدرسه، 

مراقبت های دهان و دندان را از یاد نبرند.
وی افزود: نتایج بررسی ها نشان می دهد استفاده 
از میان وعده های س��الم غذایی مانند میوه ها که به 
دندانها نمی چسبد و استفاده نکردن از موادی مانند 
چیبس و خوراکی های شیرین، به سالمت دهان و 

دندان کودکان کمک بسیاری می کند.
وی تصری��ح ک��رد: مس��واک زدن و هر 6 ماه 
یک بار کنترل دندانها توس��ط دندانپزش��ک نیز 
در دوران کودک��ی در جلوگیری از پوس��یدگی 

دندانها در بزرگسالی بسیار موثر است.

متخصص علوم تغذیه و عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان اظهار 
داشت: فرهنگ و عادات غذایی مردم کشور بسیار نامناسب است.

به گزارش وب دا، دکتر محس��ن تقی زاده با اش��اره به اینکه س��رانه مصرف 
شکر، نوش��ابه، روغن و نمک در بین مردم کشور ما بس��یار بیشتر از میانگین 

مصرف آنها در جهان اس��ت، گفت: بر اس��اس آمار منتشره سرانه مصرف 
شکر هر ایرانی، بیشتر از 30 کیلوگرم است.

 وی افزود: ایران از نظر مقدار، دومین وارد کننده شکر در جهان است 
در حالی که این مقدار شش برابر میانگین مصرف هر فرد در دنیاست.

وی با اش��اره به اینکه سرانه مصرف نوش��ابه های غیر الکلی در 
ای��ران 42 لیتر و در جهان 10 لیتر اس��ت، تصریح کرد: این در 
حالی اس��ت که مصرف ای��ن مواد تنها بدلیل داش��تن انرژی، 

بدون تامین م��واد مغذی ضروری باع��ث افزایش وزن و 
سوء تغذیه در افراد می شود.به گفته وی، میزان استاندارد 

مص��رف نمک چه��ار تا پن��ج گرم در روز اس��ت که 
ایرانیها روزانه هشت تا 10 گرم استفاده می کنند.

وی اذعان داش��ت: مقایسه مصرف سرانه روغن در 
ایران با س��ایر کشورها نشان می دهد مصرف سرانه 
روغن در ایران بسیار باالتر از میانگین جهانی است.

این متخصص تغذیه با بیان اینکه مصرف س��رانه 
روغن در ایران بیشتر از 19 کیلوگرم و مصرف سرانه دنیا 12,5 کیلوگرم است، ادامه 
داد: بیش��ترین وابس��تگی به واردات مواد غذایی را در کشور به روغن داریم و بیش از 

80 درصد نیاز داخلی روغن از طریق واردات تأمین می شود.

دکتر تقی زاده اظهار داشت: اگر شیوه مصرف روغن در ایران با سایر کشورها 
را مورد بررسی قرار دهیم این اختالف آشکارتر می شود.

وی س��رانه مصرف لبنیات در کشورهای اروپایی حدود 300 لیتر و سرانه 
مصرف آن در بین مردم دنیا 180 لیتر عنوان کرد و یادآور ش��د: مصرف 

این ماده غذایی با ارزش در ایران کمتر از 80 تا 90 لیتر در سال است.
وی، با اشاره به اینکه متاسفانه غذا خوردن در ایران به یک تفریح تبدیل 
ش��ده، بیان کرد: مردم کشور به آن اندازه که برای نسخه های داروهای 

خود پول می دهند برای حفظ سالمتیشان هزینه نمی کنند.
عضو هی��ات علمی دانش��گاه گفت: این م��وارد همه زنگ 
خطرهایی هس��تند که در صورت بی توجهی به آنها عواقب 
جبران ناپذیری ب��زودی گریبان گیر جامعه ایرانی به ویژه 

نسل جوان خواهد شد.
دکت��ر تق��ی زاده اف��زود: تغییر عادت ه��ای تغذیه 
مردم کش��ور، با توجه به اینکه این مس��اله در ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی به عنوان نخس��تین 
عامل مرگ و میر در ایران تاثیرگذار است، از 

اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی تاکید کرد: بهتر اس��ت ب��ه عنوان گام 
اول، ع��ادات غذایی غلط را تغییر داد و ورزش 
را مهم��ان خانه ها کرد.وی، آموزش صحیح، افزایش آگاهی جامعه نس��بت به 
تغذیه خود و عوارض ناش��ی از تغذیه غلط و پیش��گیری از تبلیغات مواد غذایی 

کم ارزش را بهترین راهکار ارتقاء عادت های تغذیه مردم کشور دانست.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی 
و  مهمتری��ن  کودک��ی  گف��ت:  کاش��ان 
حس��اس ترین مرحله رش��د و ش��کل گیری 

شخصیت و هویت انسان است.
دکت��ر علیرض��ا مروج��ی به مناس��بت روز 
جهان��ی و هفته ملی کودک 15 – 21 مهرماه 
در گفتگو با وب دا، افزود: س��المت جسمی، 
روان��ی و عقل��ی انس��ان و در بع��د وس��یع تر 
جامعه، وابستگی عمیق و غیر قابل انکاری به 
چگونگی و کیفیت این دوره از زندگی دارد.

به گفت��ه وی، محدودیت های جس��می و 
رون��د رو به رش��د عقلی ک��ودکان ایجاب 
می کند که حمایت های خاص و مراقبت های 
وی��ژه ای برای این گروه س��نی م��د نظر قرار 
گیرد.وی تصریح کرد: با توجه به کنجکاوی 
و جس��تجوگری کودکان، ناتوانی آنان برای 
استیفای مستقیم حقوق خویش و نهایتا الگو 
پذی��ری، هم��کاری بخش ه��ای مختلف در 
حوزه های حمایتی وس��یع و چند جانبه الزم 
است تا سیاستگذاران، آحاد جامعه و والدین 
الزام حقوق کودکان را کامال احساس نموده 

و در جهت تحقق آن کوشا باشند.
   وی ب��ا بی��ان اینکه س��ال ه��ای ابتدای 
کودکی مهم ترین س��ال ه��ای زندگی وی 
می باش��د و تجربیات این س��ال ها زیر بنای 
زندگی آینده هر انس��انی خواهد بود، اظهار 
داش��ت: اگر به نیازها و حیطه های تکاملی 
کودکان در طی این دوران پاس��خ مناس��بی 
داده شود، آنها سالم تر بوده، از قدرت تفکر 
و تعقل بیشتر و مهارتهای عاطفی و اجتماعی 

بهتری خواهند داشت.
دکتر مروج��ی یادآور ش��د: تکامل اولیه 
کودک شامل حیطه های مختلف شناختی، 
تکلم��ی، احساس��ی، اجتماع��ی، جس��می، 
روانی و معنوی می باش��د ک��ه همگی قویا 
بر یادگی��ری اولیه و پایه ای ف��رد، موفقیت 
تحصیل��ی، خط��ر ابت��ال ب��ه بیم��اری های 
جسمی و روانی، مشارکت اقتصادی، نقش 
اجتماع��ی ش��هروندی و س��المت او  تاثیر 
به س��زایی خواهند داش��ت.وی با اش��اره به 
اینک��ه اثرات آنچه در طول نخس��تین ماهها 
و س��الهای زندگی کودک و حتی در دوره 
قب��ل از تول��د روی می دهد، م��ی تواند در 

سال های 
ابتدای 

کودکی 
مهمترین 

سالهای 
زندگی وی 
می باشد و 

تجربیات این 
سال ها

 زیر بنای 
زندگی 

آینده هر 
انسانی 

خواهد بود.

تمام طول عم��ر وی ادامه یابد، تاکید کرد: 
همه عوامل کلی��دی ذهنیت عاطفی از قبیل 
اعتم��اد، کنجکاوی، هدفمندی، خویش��تن 
داری، حف��ظ رابط��ه، ظرفی��ت برق��راری 
ارتباط ب��ا دیگران و برخ��ورداری از روح 
هم��کاری بس��تگی به ن��وع مراقب��ت های 
نخس��تینی که کودک از محی��ط پیرامونی 
خود در س��ال های نخس��تین زندگی )پدر 
و مادر، آموزگاران دوره پیش دبس��تانی  و 

مددکاران( دریافت می کند، دارد.
معاون بهداش��تی دانشگاه در بخش دیگر 
س��خنان خود با اش��اره به اهمی��ت توجه به 
کودکان به عنوان سرمایه های ملی و آینده 
س��ازان ایران اس��المی اظهار داشت: با بهره 
گیری از تجربیات چندین س��اله و به منظور 
همگرایی و هم افزایی درون و برون بخشی، 
هر سال مراسم روز جهانی کودک در قالب 
برنامه های هفته ملی کودک توسط نهادها 

و ارگان ها برگزار می شود.
دکت��ر مروجی، ارتقای همه جانبه س��طح 
س��المت و تکامل ک��ودکان را هدف کلی 
روز جهان��ی ک��ودک دانس��ت.وی گفت: 
تش��ریک مس��اعی همه بخش های موثر در 
حوزه کودکان و نوجوانان، افزایش آگاهی 
جامعه نس��بت به رش��د و تکامل همه جانبه 
ک��ودکان، توجه  بیش از پی��ش به فرهنگ 

غنی ملی و آموزه های دین مبین اس��الم در 
حوزه کودکان، ایجاد عزم ملی در کش��ور 
در جه��ت توجه ب��ه دوران ابتدای کودکی 
)0 ت��ا 8 س��ال(، ارتقاء س��طح تعامالت بین 
بخش��ی و درون بخش��ی در حوزه کودکان 
و نوجوانان، حس��اس س��ازی جامعه نسبت 
به ک��ودکان و نوجوانان ب��ا نیازهای ویژه، 
افزای��ش آگاهی، نگ��رش و عملکرد آحاد 
جامع��ه در خص��وص ایمن��ی ک��ودکان و 
نوجوانان، ارتقاء آگاهی تغذیه ای کارکنان 
بهداشتی، کارکنان بین بخشی و مادران در 
زمینه تغذی��ه صحیح کودکان و نوجوانان و 
فرهنگ س��ازی در جه��ت افزایش فعالیت 
بدن��ی ک��ودکان و نوجوان��ان از اه��داف 

اختصاصی این روز است.
نام گذاری روزهای هفته ملی کودک  به 

قرار زیر می باشد:
شنبه 91/7/15: کودک، خانواده و رسانه

یک ش��نبه 91/7/16: کودک، آموزش، 
مراقبت و سالمت

دو شنبه 91/7/17: کودک، بازی و تربیت 
سه شنبه 91/7/18: کودک و ایمنی

چهار شنبه 91/7/19: حقوق کودک
پنج شنبه 91/7/20: کودکان با نیازهای ویژه

جمع��ه91/7/21: ک��ودک، شهرنش��ینی، 
طبیعت و میراث فرهنگی

گواتر عنوان و تصریح کرد: بسیاری از اثرات کمبود ید 
در کاهش فعالیت مغزی می باشد که ممکن است به طور 
ظاهری نمایان نباشد.وی با اشاره به اینکه علی رغم آنکه 
از س��ال 2000 میالدی تاکنون ایران بعنوان کشور عاری 
از کمبود ید در منطقه ش��ناخته شده است، اظهار داشت: 
لیکن متاس��فانه تبلیغات ناآگاهانه و وسیع انواع نمکهای 
س��نگ، دری��ا و دریاچه ب��ا عنوان نمک ه��ای طبیعی و 
داش��تن خواص درمانی و عدم تاثی��ر مصرف در بیماران 
دارای فش��ارخون باال، بیماران قلبی، دیابتی و زنان باردار 
و ه��زار و یک خاصیت غیر واق��ع و غیر علمی به عنوان 

یک تهدید جدی برای هم میهنانمان تبدیل شده است.

وی اف��زود: ع��وارض جبران ناپذیر ع��دم وجود ید 
از یک س��و، همچنین وجود فلزات س��نگین همچون 
س��رب، کادمیوم، جیوه ) که باعث بروز انواع سرطان، 
بیم��اری های کلیوی می ش��ود( و وجود گچ، ش��ن و 
ماسه به عنوان یک ناخالصی غیر محلول در نمک های 
معرفی شده به عنوان نمک های طبیعی ) سنگ نمک، 
نمک دری��ا و دریاچه( باعث گمراه��ی آحاد مردم و 
مصرف آن تهدید جدی برای سالمت مردم می باشد.

نخودکار در پایان تاکید کرد: باید با مصرف صحیح 
نمک یددار تصفیه شده و استاندارد به میزان کافی از 

بروز اختالالت ناشی از کمبود ید پیشگیری کرد.



کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماریهای غیرواگیر 
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشان از آغاز اجرای برنامه غربالگری بیماری فینل 

کتونوری )pku(در این دانشگاه خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکتر مرتضی پنجه ش��اهی 
اف��زود: غربالگری PKU، همزمان با غربالگری کم 
کاری مادرزادی تیروئید ن��وزادان در کلیه نوزادان 
 3- 5 روزه ب��ا گرفتن نمونه خون از پاش��نه پا انجام

 می ش��ود و در صورت مش��کوک ب��ودن، نوزادان 
فراخ��وان ش��ده و پس از انج��ام آزمای��ش تائید و 
تش��خیص بیم��اری، به منظ��ور پیش��گیری از ایجاد 
عوارض تحت رژیم غذایی و درمان قرار می گیرند.

ب��ا حض��ور مع��اون اول ریی��س جمه��ور و وزیر 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی س��ومین 
گردهمایی بزرگ دس��ت اندرکاران نظام س��المت 
برگ��زار ش��د.به گ��زارش خبرن��گار وب دا، وزیر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در س��ومین 
گردهمایی بزرگ دس��ت اندرکاران نظام س��المت 
گفت: 1/43 درصد محصوالت علوم پزشکی جهان 

و 27 درصد این محصوالت متعلق به ایران است.
دکت��ر مرضیه وحید دس��تجردی با بی��ان اینکه 60 
درصد محص��والت تحقیقات��ی و تولی��دات علمی 
کش��ور افزایش پیدا  کرده اس��ت، اظهارداشت: در 
عرض 8 سال گذشته تا کنون از نظر تولیدات علمی 
و علوم پزشکی 26 رتبه صعود کرده ایم و هم اکنون 

در جایگاه 19 علوم پزشکی جهان قرار داریم.
وی با اش��اره به اینکه کمتر از 10 درصد اعتبارات 
پژوهش��ی کش��ور مرب��وط ب��ه ح��وزه بهداش��ت و 
درمان کش��ور اس��ت گفت: با این وجود 30درصد 
محص��والت و تولی��دات علم��ی مرب��وط ب��ه علوم 
پزشکی اس��ت که این نش��ان دهنده تالش محققان 

حوزه سالمت است.
وزیر بهداش��ت تصریح کرد: براساس نقشه  جامع 

به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، گردهمایی 
بس��یجیان دانش��گاه روز چهارش��نبه مورخ 91/7/5 در 

نمازخانه ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان در این مراس��م ضم��ن تبریک هفت��ه دفاع 
مق��دس و نث��ار بلندتری��ن درودها ب��ه روح پرفتوح 
ش��هیدان انقالب اس��المی گفت: هفته دفاع مقدس 
فرصتی برای یادآوری و گرامیداش��ت ایثارگری ها 
و رش��ادت های دالورمردانی است که برای دفاع از 

انقالب اسالمی از همه چیز خود گذشتند.
 دکتر محمد حس��ین اعرابی اف��زود: اگر جنگ را 
ب��ه فصول و بخش های مختلفی تقس��یم کنیم در هر 

بخش و فصل آن تجربیات مختلفی نهفته است.
وی با اشاره به اهداف دنیای سلطه در جنگ تحمیلی 
تصری��ح کرد: برانداخت��ن انقالب و نظ��ام جمهوری 

اسالمی ایران مهم ترین اصل این جنگ بود.
وی، دفاع از آرمان های انقالب را مهمترین هدف 
رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی عنوان کرد.

دکتر اعرابی اظهار داش��ت: رسالت اصلی ما انتقال 

ارتقاء دو تن از اعضاء هیأت علمی 
دانشگاه به مرتبه دانشیاری
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نشست تخصصی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه برگزار شد

کسب مقام اول کشوری قرآنی 
توسط یکی از دانشجویان دانشگاه

کسب رتبه اول در مقاالت پژوهشی 
توسط یکی از دانشجویان دانشگاه

 غربالگری 225 نمازگزار کاشانی

ریحان��ه مس��عودیه آرانی دانش��جوی رش��ته 
پرس��تاری دانش��گاه موفق به کس��ب مقام اول 
رشته قرآن شناسی بخش کتبی بیست و هفتمین 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور شد.

 به گزارش وب دا، در این جشنواره مسعودیه 
توانست با کس��ب امتیاز 293 به عنوان نفر اول 

رشته قرآن شناسی معرفی شد.
شایان ذکر است بخش کتبی بیست و هفتمین 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور روز 
پنجش��نبه م��ورخ 91/7/13 در مجتمع فرهنگی 
13 آبان تهران برگزار ش��د که در این مرحله از 
مسابقات عالوه بر آزمون بخش کتبی، آزمون 
بخش شفاهی نیز از سوره های مبارکه یوسف، 

رعد و ابراهیم برگزار شد.

یکی از دانش��جویان دانش��گاه موفق به کسب 
رتبه اول در مقاالت پژوهش��ی بخش پرس��تاری 
پژوهش��ی  کنگ��ره  س��یزدهمین  در  مامای��ی  و 
دانش��جویان علوم پزشکی کشور شد.به گزارش 
وب دا، زین��ب حاجی زاده موفق به کس��ب این 
افتخار برای دانشگاه شد.گفتنی است سیزدهمین 
کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی 
کشور 18 الی 21 مهرماه سال جاری در دانشگاه 

علوم پزشکی بابل برگزار شد.
 معاون��ت پژوهش��ی دانش��گاه کس��ب ای��ن 
موفقیت را به وی و کلیه پژوهش��گران دانشگاه 
به ویژه پژوهشگران جوان تبریک عرض کرده 
و برای این پژوهشگر جوان آرزوی موفقیتهای 

روزافزون در آینده نمود.

معاون بهداش��تی دانش��گاه از غربالگری دیابت 
و فش��ار خون 225 نمازگزار کاش��انی در مراسم 
نماز جمعه مورخ 91/7/7 به مناس��بت روز جهانی 
قلب و س��المند خبر داد.به گزارش وب دا، دکتر 
مروجی با اشاره به اینکه بیماری های قلبی عروقی 
اولی��ن علت مرگ در دنیا اس��ت، اف��زود: از این 
تعداد، 47 نفر ب��ه دیابت مبتال بودند که 14 نفر از 
آن ها با این غربالگری به بیماری خود پی بردند.

وی تصریح کرد: در ای��ن غربالگری 53 نفر 
نیز به فش��ارخون باال مبت��ال بودند که  13نفر از 

آنها به تازگی از بیماری خود آگاه شدند.
وی تاکید کرد: فشارخون باال، کلسترول خون 
باال، قند خون باال، مصرف سیگار، مصرف کم 
میوه و سبزی، اضافه وزن، چاقی و کم تحرکی 
از عوامل خطر زمینه س��از بیماری قلبی و سکته 
مغزی اس��ت.وی افزود: با کنت��رل عوامل خطر 
اصلی ش��امل مصرف دخانی��ات، رژیم غذایی 
ناس��الم و ک��م تحرکی می ت��وان از 80 درصد 

بیماریهای قلبی عروقی جلوگیری کرد.

کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماریهای غیرواگیر 
دانشگاه تصریح کرد: بیماران مبتال به فینل کتونوری 
به تیم مراقبت بالینی در بیمارس��تان منتخب اس��تان 

)بیمارستان امین اصفهان( معرفی می شوند.
دکتر پنجه شاهی ضمن اشاره به اینکه این بیماری 
ی��ک نقص متابولیک��ی مادرزادی نادر اس��ت، بیان 
ک��رد: اختالل اصل��ی در این بیماری، تجمع اس��ید 
آمینه فنیل آنالنین در مایعات بدن و رس��وب آن در 
سیس��تم عصبی مرکزی بعلت نقص یا کمبود آنزیم 

فنیل آالنین هیدروکسیالز است.
وی  تصریح کرد: در صورت تشخیص زودرس 
و ش��روع مصرف ش��یر خش��ک مخصوص »فنیل 

روحیه بس��یجی، ایثارگری، ش��هامت و ش��جاعت 
رزمندگان به نسل های آینده است.

وی با اش��اره به تفاوت جنگ گذشته و جنگ فعلی 

براساس رای صادره در یکصد و چهل و ششمین 
جلس��ه هیأت ممی��زه مرکزی وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی مورخ 91/7/19 دکتر 
میترا بهرش��ی و دکتر زهرا س��پهرمنش  از اعضاء 
هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان از 
مرتبه اس��تادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
گفتنی اس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان 
دارای بیش از 171 عضو هیأت علمی می باش��د. 
روابط عمومی دانش��گاه کسب این موفقیت را به 

دانشگاهیان تبریک عرض می نماید.

نشس��ت تخصصی ویژه دانش��جویان جدیدالورود 
دانشگاه علوم پزش��کی کاشان در راستای آشنایی با 
دانشگاه و قوانین و مقررات حاکم بر آن برگزار شد.
مش��اور نه��اد نمایندگ��ی مق��ام معظ��م رهب��ری در 
دانش��گاهها در این مراس��م در خصوص آسیب شناسی 
دوران تحصیلی دانشگاه و دبیرستان مطالبی را بیان کرد.

تحقیق و پژوهش، 
تعادل در رفتار، 

اهمیت به تحصیل، 
تدوین برنامه 

زندگی و ارتباط 
با خدا و جلب 

رضایت خداوند 
از بایسته های 

دوران تحصیل در 
دانشگاه است.

حجت االس��الم و المس��لمین مهدی فاطم��ی راد با 
اش��اره به تفاوت های دانشگاه با دیگر مقاطع تحصیلی 
قبل��ی، نظارت ف��ردی یا نب��ود نمره انضب��اط را اولین 
تفاوت دانش��گاه با دوره دبیرس��تان و راهنمایی عنوان 
کرد و گفت: خیلی از افراد به محض ورود به دانشگاه 
با توج��ه به وجود آزادی و نبود نم��ره انضباط و عدم 

احس��اس نظارت، دچار غفلت می شوند و این امر در 
روند زندگی دانشجویی تأثیر بسزایی به جا می گذارد.
وی اف��زود: باز ب��ودن محیط دانش��گاه، کوتاهی زمان 
تحصیل، تف��اوت در ش��یوه تدریس، وج��ود دو جنس 
مخالف، اس��تقالل عمل داشتن نس��بت به گذشته و ... از 
دیگر تفاوت های دانشگاه با دیگر مقاطع تحصیلی است.

حجت االسالم مهدی فاطمی راد، گذاشتن وقت 
بیش��تر و انتخاب شیوه مناسب جهت مطالعه، تحقیق 
و پژوه��ش، تع��ادل در رفتار، اهمیت ب��ه تحصیل، 
تدوی��ن برنام��ه زندگ��ی و ارتباط با خ��دا و جلب 
رضایت خداوند را از بایس��ته ه��ای دوران تحصیل 

در دانشگاه برشمرد.
مس��ئول نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری در 
دانش��گاه نیز در ادامه این جلس��ه، با بیان تشکیالت 
نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری در دانش��گاه، 
وظیفه اصل��ی این نهاد را هدای��ت و راهنمایی امور 

مذهبی در دانشگاه دانست.
حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل 
ب��ه معرف��ی کارکن��ان، امکان��ات موج��ود در نهاد 
رهبری دانش��گاه و کانونهای وابس��ته به این نهاد از 
جمله کان��ون نماز )هیئت عش��اق الوالیه (، قرآن و 
عترت، جوان و اندیش��ه، کانون مطالعات سیاسی و 
تیم سایبری )رس��انه مکتوب و مجازی( پرداخت و 
از دانش��جویان حاضر در جلسه خواست با عضویت 
و هم��کاری در این کانون ه��ا در فعالیتها و برنامه - 
های نهاد رهبری ش��رکت کنند.الزم به ذکر اس��ت 
در پایان این مراس��م دبیران کانونهای وابسته به دفتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه نیز به 

معرفی کانون ها و فعالیتهای خود پرداختند.
گفتنی است این برنامه به همت دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانش��گاه روز یکش��نبه مورخ 

91/7/2 برگزار شد.

گردهمایی بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد

 برگزاری سومین گردهمایی بزرگ دست اندرکاران نظام سالمت

برنامه غربالگری بیماری فینل کتونوری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان آغاز شد

اذعان داشت: بایستی با اراده و عزم دوران دفاع مقدس 
در مقابل جنگ هوشمند کنونی ایستاد و مشکالت را 
پشت سرگذاش��ت.وی با اشاره به فرمایش مقام معظم 

رهبری در زمینه اقتص��اد مقاومتی، بر رعایت قناعت، 
اصالح الگوی مصرف و صرفه جویی تاکید کرد.

س��رهنگ جلوداریان نی��ز در این مراس��م گفت: 
کشور ما در بدترین شرایط، جنگ تحمیلی را شروع 
کرد ب��دون آن که یک وجب از خ��اک خود را از 
دس��ت بدهد.وی افزود: مردم در دوران دفاع مقدس 
س��ه نوع واکنش نسبت به جنگ داشتند که می توان 
آنها را به سه گروه، اکثریت مردم، توده بی تفاوتها و 

گروه نخبگان و خواص جامعه تقسیم کرد.
وی تصریح کرد: گذشتن از تمام سرمایه خود و داشتن 
کمترین توقع نسبت به انقالب خصلت اکثریت مردم در 
گروه اول، بی تفاوت ب��ودن خصلت توده بی تفاوت ها 
در گروه دوم و دیدگاه باورمندانه نس��بت به کشورهای 
استعمارگر خصلت گروه سوم بود.وی با اشاره اینکه این 
سه گروه در حال حاضر نیز در جامعه وجود دارند، اظهار 
داش��ت: ایران امروز فقط یک دولت نیست بلکه به یک 

الگو برای دیگر کشورها تبدیل شده است.
گفتنی اس��ت در این مراس��م رئیس بس��یج حوزه 

ادارات سپاه ناحیه کاشان نیز حضور داشت.

 1/43 درصد 

محصوالت 

علوم پزشکی 

جهان

 و 27 درصد 

این محصوالت 

متعلق به 

ایران است.

علمی س��المت کش��ور خود را موظف ک��رده ایم 
س��االنه 280 پتنت و 850 دانش آموخته پژوهش��گر 
را به اشتغال برسانیم. همچنین فعالیت 60 پژوهشگاه 
و مراکز رش��د، دس��تیابی به س��هم 2 درصدی بازار 
جهانی محصوالت و خدمات حوزه س��المت و 85 

درصد ب��ازار داخل��ی از دیگر اهداف نقش��ه جامع 
علمی س��المت اس��ت.الزم به ذکر است در سومین 
گردهمایی بزرگ دس��ت اندرکاران نظام س��المت 
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، رئیس شورای سیاس��تگذاری و مسئولین و 

مدی��ران وزارت بهداش��ت، 
علوم  دانش��گاه های  رؤسای 
پزش��کی سراس��ر کش��ور و 
همچنین رؤسای سازمان های 
تابعه و دیگر مس��ئولین نظام 
سالمت حضور داشتند.شایان 
ذکر اس��ت برگ��زاری چهار 
کارگاه تخصص��ی در حوزه 
بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی و نیز کارگاه مدیران 
روابط عمومی دانش��گاه های 
علوم پزش��کی سراسر کشور 
ای��ن  برنامه ه��ای  جمل��ه  از 

گردهمایی است.
رئی��س  اس��ت  گفتن��ی 
پزش��کی   عل��وم  دانش��گاه 
بهداش��تی درمانی  وخدمات 
کاش��ان به هم��راه جمعی از 
دانش��گاه  مدیران  و  معاونین 
در ای��ن گردهمای��ی بزرگ 

حضور داشتند.

کتون��وری«  بالفاصل��ه بعد از تش��خیص در دوره 
نوزادی، ک��ودک مبتال می تواند از هوش خوب و 
رفتار مناسب برخوردار شود ولی در صورت تأخیر 
در درم��ان و رژی��م غذایی باعث عق��ب  ماندگی 
ذهنی، کوچکی دورسر و اختالالت رفتاری منجر 

خواهد شد.
دکتر پنجه ش��اهی اذعان داشت: کودک مبتال به 
بیماری »فنیل کتون��وری« در ابتدای تولد هیچ گونه 
عالمت خاصی ندارد اما به تدریج در ماههای پنج تا 
شش ماهگی به بعد دچار تأخیر در تکامل، استفراغ، 
کاهش رشد، روشن شدن رنگ موهای سر و چشم 
و تش��نج می ش��ود. س��پس با افزایش سن، کوچکی 

دورس��ر، بیقراری، کاهش توجه، حرکات تکراری 
دستها و اندام ها و عقب ماندگی ذهنی بروز می کند.

وی با اش��اره به اینکه رژیم غذایی مناس��ب، عامل 
مهمی در کنترل بیماری فنیل کتونوری اس��ت، ادامه 
داد: پس از تشخیص بیماری، رژیم غذایی الزم برای 
فرد تجویز ش��ده و عدم تش��خیص بیماری و رعایت 
نکردن این رژیم در س��ال اول تولد، موجب کاهش 

50 نمره از ضریب هوشی کودک می شود.
وی یادآور شد: عالوه بر رژیم غذایی مناسب تجویز 

داروهای جانبی در درمان این بیماری موثر است.
وی افزود: به ازای هر یک ماه تأخیر در تش��خیص و 
درمان 4 نمره از ضریب هوشی کودک کاهش می یابد.
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