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نماینده ولی فقیه در کاشان از وزیر بهداشت تقدیر کرد

برای نخستین بار در کشور:
تولید کیت استخراج DNA از مقادیر اندک خون در دانشگاه

با حضور نماینده ولی فقیه در کاشان:
نشست سالروز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد

کاشان، پتانسیل باالیی برای توسعه صنایع آرایشی و بهداشتی بویژه در حوزه عطر 
و اسانس و فرآورده های طبیعی و سنتی دارد

با حضور معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت:
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه برگزار شد

گرامیداشــت  مراســم 
هفتــه پژوهــش و تقدیــر 
برتــر  پژوهشــگران  از 
دانشــگاه با حضور معاون                                                       
برنامــه ریــزی راهبــردی 
وزارت  هماهنگــی  و 
دانشگاه،  رئیس  بهداشت، 
معاون اســتاندار و فرماندار 
ویژه کاشــان، مسئول دفتر 

نهاد رهبری، معاونین، جمعی از مسئولین، اعضای هیات 
علمی و پژوهشگران روز سه شنبه مورخ 96/9/28 در 

سالن دکتر محمد قریب برگزار شد.
بــه گزارش وب دا، معاون برنامــه ریزی راهبردی و 
هماهنگی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
این مراسم، تحقیق و مطالعه بر برنامه ریزی، نوع روش 
دانشــگاه های دنیا، علل موفقیت و دیــدگاه آنها را از 
اساتید خواستارشد و بر لزوم شناسایی رمز موفقیت، نوع 

نگاه و شکل اداره این دانشگاه ها تاکید کرد.
 دکتر علی اکبر حق دوست افزود: درست است که 
قسمتی از مشــکالت ما در سطح دانشگاه حل شدنی 

رئیس  و  معــاون وزیــر 
ســازمان غذا و دارو کشور 
اظهــار داشــت: کاشــان، 
پتانسیل باالیی برای توسعه 
صنایع آرایشی و بهداشتی 
بویــژه در حــوزه عطــر و 
اســانس و فــرآورده های 

طبیعی و سنتی دارد.
به گزارش وب دا، دکتر 

غالمرضا اصغری در مراســم افتتاح سازمان غذا و دارو 
دانشــگاه در تاریخ 96/9/30 ، به سابقه دیرینه در تولید 
گل محمدی و عطر در منطقه کاشــان اشــاره کرد و 
گفت: این منطقه در تولید عطر به خودکفایی رسیدند. 
وی، در ادامه به طرح تحول ســالمت در حوزه درمان 
در منطقه، استان و شهرهای اطراف اشاره کرد و افزود: 
طرح تفویض اختیار در حوزه صنایع غذایی ) از جمله 
صادرات محصوالت( به دانشگاه ها انجام شده است. 
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم، اظهار داشت: 

کاشان یکی از مناطق غنی در ایران است.

نشست سالروز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور نماینده ولی فقیه در کاشان، رئیس دانشگاه، معاونین، جمعی 
از مسئولین و اعضای هیات علمی و دانشجویان روز دوشنبه مورخ 96/9/27 همراه با اقامه ظهر و عصر در مسجد 

دانشگاه برگزار شد.
آیت ا... نمازی در این مراسم گفت: انقالبی بودن تنها کافی نیست چرا که حوزه از ابتدا انقالبی بوده و در ادامه 
نیز باید انقالبی بماند و انقالبی بودن حوزه و دانشگاه به معنای تعهد در قبال مسؤولیت هایی است که در راستای 

احکام الهی دارند.
وی اظهار داشت: نقطه مقابل وحدت، تفرقه و جدایی و خصومت و دشمنی و شیطنت است.

نماینده ولی فقیه در کاشــان، از وحدت به عنوان یک کار آســمانی و عرشی نام برد و افزود: وحدت یکی از 
کارهای حکیمانه خداوند است.

وی تصریح کرد: در نظام آفرینش به هرکجا که نگاه شــود حقیقت وحدت را می توان درک کرد، چرا که 
خداوند نظام هستی را از اجزاء متعددی به وجود آورده است که براساس حکمت خدا این اجزا به یکدیگر جوش 

داده شده است.
آیت ا... نمازی، همچنین از وحدت به عنوان رمز و راز آفرینش نام برد و با اشــاره به اینکه خداوند بر اســاس 
وحدت، نظام هستی و آفرینش را به وجود آورده است، اظهار داشت: جدایی سبب نابودی و فنا است، برخی فقط 
شعار وحدت می دهند، اما دشمن در مقام عمل تالش می کند تا با تفرقه و جدایی بین ملتها، امت ها، طوایف، 

عشایر و اقوام به اهداف خود برسد، چرا که منافع دشمن در ایجاد اختالف و تفرقه رقم می خورد.
وی، اعالم هفته از سوی امام خمینی)ره( را براساس حکمت و برگرفته از قرآن خواند و افزود: جامعه ای که در 

آن اختالف وجود داشته باشد چنین جامعه ای شکست خورده است. 
آیت ا... نمازی، بر وحدت بین گروه ها و جناح های سیاسی تأکید کرد و ادامه داد: گروه ها و جناح های سیاسی 
در درون جغرافیای سیاسی کشور قابل تعریف هستند و نباید با یکدیگر اختالف داشته باشند، چرا که رویارویی 

گروه ها و جناح های سیاسی با یکدیگر برای کشور سم است.
برپایه این گزارش، در بخش پایانی این همایش، حجت االســالم شــاه فضل مســئول نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشــگاه و اعضــای هیــات علمــی با موضــوع »راهکارهــای تقویت وحدت حــوزه و دانشــگاه« به بیان                                                                

دیدگاه های خود پرداختند.

مدیر توســعه فناوری سالمت دانشگاه گفت: کیت استخراج DNA با روش نانومگنت در سطح تجاری 
تحت برند دناگیر برای نخستین بار در کشور برای استفاده در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های تشخیصی 

تولید شد.
به گزارش وب دا، دکتر ابوالفضل اعظمی طامه،  به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در گفتگو با اصحاب 
رســانه اظهار داشت: تولید این کیت در مقایســه با نمونه خارجی، از لحاظ کمی و کیفی رقابت می کند و 
عالوه بر بی نیازی به واردات و ایجاد اشتغال در آینده، حداقل 50 درصد صرفه جویی ارزی به همراه دارد 

و مصداق تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه سالمت و درمان می باشد.
مدیر توســعه فناوری سالمت دانشگاه، با اشاره به تصویب 17 طرح تحقیقاتی فناورانه از سال 94 تاکنون 
در شورای فناوری دانشگاه گفت: پنج طرح از این طرح ها به مرحله پایانی یعنی تولید اولیه رسیده است که 
از جمله آنها می توان به تولید مدل های کمک آموزشــی از جمله اطلس مغز انسان و سری کامل الم های 

آموزشی بافت شناسی اشاره کرد.
 وی افزود: طراحی و تولید پروب اندازه گیری دما در حیوانات آزمایشگاهی و همچنین طراحی و تولید 
پدهای ویبره به روش میکرو ماســاژ VBA جهت اســتفاده در درمان هــای فیزیکی، از محصوالت دیگر 
تولید شده در زمینه تجهیزات است.  مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه افزود: تولید کیت های تشخیص 
مولکولی از جمله مارکر  Her 2جهت تشخیص سرطان سینه، تولید کیت تشخیصی آلبومینوری از دیگر 

طرح های مهم دانشگاه در زمینه بیوتکنولوژی است که بصورت فعال پیگیری می شود.
 دکتر اعظمی، در ادامه با اشــاره به جایگاه دوم دانشــگاه از لحاظ کسب امتیاز توسعه فناوری سالمت در 
قطب آمایشی 7  و  رتبه هشتم در بین دانشگاه های همتراز کشور پیشرفت این واحد را مناسب ارزیابی کرد 
و ابراز امیدواری کرد که  با فعالیت فناورانه اســاتید به همراه دانشــجویان و فارغ التحصیالن منطقه کاشان، 
زنجیره تولید محصوالت دانش بنیان کامل می شود و جایگاه دانشگاه را در ردیف دانشگاه های نسل سومی 

که عالوه بر آموزش و پژوهش قادر به ثروت آفرینی نیز هستند، ارتقا می دهد.
دکتر اعظمی، ترویج و فرهنگ ســازی در زمینه فناوری ســالمت را از رسالت های اصلی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان برشمرد که منجر به ترغیب بیشتر پژوهشگران در رسیدن به باور 

فعالیت های تولیدی  شود.

بــه مناســبت 16 آذر و روز دانشــجو، کلنــگ 
اداره                          منظــوره  چنــد  ورزشــی  ســالن  احــداث 
تربیت بدنی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان روز 

شنبه  مورخ 96/9/18 به زمین زده شد.
بــه گــزارش وب دا، رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی  و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان در 
این مراســم، ضمن تبریک روز دانشــجو، هدف                                                                                                                                      
توســعه                                                                       را  ورزشــی  فضــای  توســعه  از 
رشــته های ورزشــی در راســتای افزایش نشاط 

دانشجویان دانست.
دکتــر ابراهیــم کوچکی رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان،                  
با اشــاره به ساخت این ســالن در فضایی به متراژ 
یک هــزار مترمربع و برآورد هزینــه بالغ بر یک 
میلیــارد و 500 میلیــون تومــان، اظهار داشــت: 
ســالن ورزشــی چند منظــوره اداره تربیت بدنی 
به همت دانشــگاه و با مشــارکت خیرین سالمت                             

احداث می شود.
از  بخشــی  بازگویــی  ضمــن  ادامــه  در  وی، 
وقایع آذر 1332، جنبش دانشــجویی را جنبشــی                       
کــه                                    دانســت  ســتیز  اســتکبار  و  خــواه  آزادی 
بــا تشــخیص صحیــح در همــه زمان هــا چه در                                                             

زمان انقالب چه در جنگ پیشقدم بوده اند.
بــر پاســخگویی و تعامــل  دکتــر کوچکــی، 
بــا دانشــجویان بــه ویــژه از طریق تشــکل ها و                           
کانون هــای دانشــجویی بــه عنــوان نمایندگان 

مجموعه دانشجویان دانشگاه تاکید کرد.
 دکتــر حمیدرضــا گیالســی معــاون فرهنگی 
دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان نیــز در این مراســم، 
ضمن تاکیــد بر اینکه هزینــه در حوزه ورزش و                                 
تربیت بدنی نوعی سرمایه گذاری است، گفت: با 
بهره برداری از ســالن جدید، برنامه ریزی بهتری 
بــرای همه رشــته هــای ورزش هــای قهرمانی و 

همگانی در رده بانوان و آقایان انجام می گردد.
نماینــدگان                          مراســم  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
تشکل های دانشجویی و شوراهای صنفی  دبیران 
کانون های دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان نیز حضور 
داشتند و به مناســبت روز دانشجو با اهداء گل از 

آنان تقدیر شد.
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حــدود 350 طرح تحقیقـــاتی از 
سال گذشته تا کنون در دانشگــاه 

مصوب شده است

 تولید کیت استخراج            از
 مقادیر اندک خون در دانشگاه

علوم پزشکی کاشان

 بـخش مراقبت هــای دارویی
 مجتمــع بیمــــارستانی شهـید

بهشتی کاشان افتتاح شد

 تیــم دانشگـــاه به مقـام سـوم
 مشترک مســــابقات تنیـــس

 روی میز دست یافت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست 
بیمارستـــان شهیــــد بهشتــــــی

 برگزار شد

اخبـــــار فرهنــگ سالمت 

به مناسبت روز دانشجو:
 کلنگ زنی سالن ورزشی چند منظوره سرپوشیده

دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد

 صفحه 4

کمک 65 میلیارد ریالی خیر سالمت به بیمارستان بقیه اهلل االعظم کاشان - صفحه 2

ادامه در صفحه 4

نیســت و مربــوط یــه 
ارایه راهکار سنجیده و 
عملیاتــی از وزارتخانه 
است اما اینکه در این تار 
و پود بسته شده قوانین و 
مقررات فکرکنیم جایی 
بــرای اظهــار وجود و 
کامال  نداریــم  جوالن 

اشتباه می کنیم.
رئیس دانشگاه، نیز در این مراسم ضمن تبریک سال 
روز وحــدت حوزه و دانشــگاه، بر اهمیت تحقیقات 
کاربردی برای رفع مشکالت جامعه تاکید کرد و اظهار 
داشت: این تحقیقات بایســتی به جایگاه خاص خود 

دست یابند.
دکتر غالمعلی حمیدی معاون تحقیقات و فناوری 
دانشگاه نیز در این نشســت، گزارشی از فعالیت های 

پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه را ارائه کرد.
گفتنی است در پایان این آیین از دکتر حق دوست 
معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت 

و 10 پژوهشگر برتر دانشگاه تقدیر و تجلیل شد.

دکتــر محمــد جواد 
ســاداتی نژاد، به قابلیت 
گل  پــرورش  در  هــا 
محمدی، تولید گالب، 
عرقیات گیاهی و وجود 
شرکت باریج اسانس به 
عنوان یکی از شــرکت 
های فعــال در این زمینه 
اشــاره کــرد و اظهــار 
داشت: تولید گالب و عرقیات گل محمدی در ارتقای 
اقتصاد منطقه و گردشگری کاشان بسیار موثر است. وی، 
بر ضرورت احداث دانشکده داروسازی در کاشان تاکید 
کــرد و گفت: راه اندازی این دانشــکده گامی موثر در 

جهت ارتقای دانشگاه و منطقه است.
رئیس دانشــگاه نیز در این مراسم ضمن خیرمقدم ، 
اظهار داشت: ساختمان غذا و دارو دانشگاه با اعتباری 
حدود 3 میلیارد و 200 میلیون تومان از محل اعتبارت 
اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
افتتاح شد. دکتر ابراهیم کوچکی  گفت: این معاونت 

در چهار طبقه با 2650متر مربع به بهره برداری رسید.

DNA
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حیات 2

نشست رئیس دانشگاه با سرهنگ پاسدار مرتضی عمو 
مهدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان در روز پنج 

شنبه مورخ 96/9/2 در ناحیه سپاه کاشان برگزار شد. 
به گــزارش وب دا، دکتر ابراهیــم کوچکی، در این 
نشســت 5 آذر ماه ســالروز تشکیل بســیج مستضعفین 
و همچنیــن پیروزی رزمنــدگان و بســیجیان غیور در 
جبهه های نبرد بــا تفکر افراطی و وحشــیانه داعش را                    
تبریک گفت. وی، احســاس مسئولیت و تعهد در برابر 
انقالب را مهمترین و بارزترین ویژگی بسیج دانست و 
اظهار داشت: بسیجیان به بهترین نحو وحدت و همدلی 

مردم ایران در دفاع از میهن اسالمی را نشان دادند.

دومین جلسه شورای سیاستگذاری در سال 96 با حضور 
رئیس دانشــگاه، معاون آموزشــی، دبیر شورا و جمعی از 
مسئولین بسته های طرح تحول در حوزه آموزش در تاریخ 
96/9/25 در محل سالن شهدا ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل 

شد.
به گزارش وب دا، دکتر کوچکی رئیس دانشگاه اظهار 
داشت: جهت قدردانی از اعضاء هیات علمی که در زمینه 
طرح تحول آموزش فعالیت دارنــد، تمهیداتی در ارتقاء 

عمودی دیده شود.
دکتر نادریان معاون آموزشــی دانشــگاه، نیز در ابتدای 
نشست، گزارش مختصری از پیشرفت کلی بسته های طرح 
تحول در آمــوزش را تا به کنون ارائه داد. وی، با تاکید بر 
بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم اقدامات انجام 
شده و برنامه های پیش رو این بسته را اعالم کرد. رویا سیدی 
رضوانی مسئول پایش حوزه آموزش دانشگاه نیز، درباره 
وضعیت کنونی بسته های طرح تحول آموزش و جایگاه 
این دانشگاه از لحاظ ارزیابی انطباق گزارشی ارائه داد.  وی، 
همچنین درباره جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش 
پزشکی که همه ساله در اردیبهشت ماه مصادف با هفته معلم 
برگزار می گردد و ضرورت شرکت این دانشگاه با توجه به 

طرح تحول توضیحاتی را ارائه داد.
الزم به ذکر است مسئوالن هر یک از بسته های خدمتی 

توضیحاتی را در خصوص اقدامات مربوطه ارائه کردند.

جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و 
سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 96/9/7 در ستاد مرکزی 

دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش وب دا، در این جلسه پرونده اعضای هیات 
علمی که از سوی کمیته های تخصصی ارجاع شده بود 
مورد بررســی قرار گرفت. برپایه این گزارش: موافقت 
با ارتقای دکتر محمود صفاری و دکتر مهرداد فرزندی 

پور از دانشیاری به استادی از مصوبات این جلسه بود.

کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشــگاه با حضور رئیس 
دانشگاه و سایر اعضا ء روز چهارشنبه 96/9/8 در محل 

دفتر ریاست برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، همچنین در این نشســت کلیه 
مکاتبات و پیشــنهادات  واحدهای تابعه دانشگاه مطرح 

و تصمیم گیری شد.

کمیته دانشگاهی خطاهای پزشکی روز شنبه 96/9/11 
با حضور رئیس دانشــگاه ، معاونین آموزشی ودرمان، 
مدیران وکارشناســان بیمارســتانی وســتادی در سالن 

شهدای ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وبدا، در این جلسه دکتر ابراهیم کوچکی 
رییس دانشگاه با اشــاره به اهمیت گزارش دهی وثبت 
خطاهای موجود در بیمارستان ها، بر لزوم فرهنگ سازی 
با هدف ارتقاء آموزش پزشکی وپیشگیری از خطاهای 
مجدد تاکید کرد.معاون درمان دانشگاه نیز در این جلسه 
توضیحاتی در خصوص  انواع خطاهای پزشکی در دنیا 
و ایران  ارائه وآمار خطاهای گزارش شده در بیمارستان 
های تابعه دانشــگاه را عنوان کرد. دکتر محمد حاجی 
جعفری به ضعف گزارش دهی خطاها در تیم پزشکی 
اشاره و بر اصل اختیارینمودن این امر توسط  تیم درمان 

تأکید نمود.

شورای هماهنگی پرســتاری دانشگاه با حضور رئیس 
دانشگاه، مشــاور رئیس و مســئول دفتر ریاست، رئیس 
دانشکده پرستاری، مدیر پرستاری و رئیس هیات مدیره 
نظام پرســتاری شهرســتان کاشان روز یکشــنبه مورخ 

96/9/26 در دفتر ریاست برگزار گردید.
بــه گزارش وب دا، دکتر کوچکی به اهمیت حرفه ی 
پرســتاری و ارتقاء کیفی خدمات ارائه شــده و افزایش 
رضایتمندی این قشر تاکید کرد. این گزارش حاکیست: 
در این جلسه برنامه عملیاتی پیشنهاد شده معاون پرستاری 
وزارت متبــوع مطرح و تصمیماتی در خصوص اجرایی 
شدن این برنامه  اتخاذ گردید. الزم به ذکر است: در ادامه 
این نشست همچنین در مورد مسائل و مشکالت موجود 

در حوزه پرستاری نیز بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نشست رئیس دانشگاه با فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج کاشان

نشست شورای سیاستگذاری دانشگاه 
برگزار شد

جلسه هیات ممیزه دانشگاه تشکیل شد

کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه 
برگزار شد

کمیته دانشگاهی خطاهای پزشکی 
برگزار شد

شورای هماهنگی پرستاری دانشگاه 
برگزار شد

اعالم نتایج اولین دوره انتخابات کمیته مشورتی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

دور سوم جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال جاری برگزار شد

به مناسبت روز بسیج :
مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج پایگاه حضرت حمزه سیدالشهداء )ع( برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج:
گردهمایی بسیجیان دانشگاه برگزار شد

کمک 65 میلیارد ریالی خیر سالمت به بیمارستان بقیه ا... االعظم کاشان

مراسم تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد

نتایــج اولین دوره انتخابات کمیته مشــورتی دفتر 
اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی کاشان اعالم شد.
سرپرست دفتر اســتعدادهای درخشــان دانشگاه 
از برگــزاری ایــن انتخابــات در تاریــخ 30 آبــان                                                                                                    
ســال جاری خبر داد و گفت: 44 نفر از دانشجویان 
رشــته های مختلــف تحصیلــی که عالقــه مند به 
شــرکت در انتخابــات کمیتــه مشــورتی بودند در 
قالب 2 ائتالف 8 نفره به نامهای »نســل خورشید« و 
» سرآمد« و نیز به صورت مستقل ثبت نام و کاندید 

انتخاباتی شدند.
دکتر الهه میانه ساز با اشاره به اینکه این انتخابات 
برای اولین بار در دانشگاه و کشور انجام شد افزود: 
این انتخابات با استقبال پر شور و هیجان دانشجویان 

پنجاه و دومین جلســه هیأت امناء دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 
95 با حضور مشــاور وزیر و دبیر مجامع شــوراها و 
هیأت های امناء، نماینــدگان معاونت های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای هیأت 
امناء و هیأت رئیســه دانشــگاه در سالن دکتر قریب 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز 

شنبه 18 /09/ 96 برگزار گردید.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر کوچکــی رئیــس 

مراســم تکریــم و معارفه مســئول بســیج پایگاه 
حضرت حمــزه سیدالشــهداء )ع(  دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشــان با حضور رییس دانشگاه، جانشین 
فرمانده نیروی مقاومت بســیج سپاه کاشان، مسئول 
بســیج ادارات امــام رضــا )ع(  و ... روز یکشــنبه                                                                                           
مــورخ 96/9/5 در جلســه هئیت رییســه دانشــگاه  

برگزار شد. 
بــه گــزارش وب دا،  رئیس دانشــگاه  هدف از 
برگزاری این مراســم را تقدیر از خدمات  علیرضا 
کاشــانی نــژاد و  معارفــه حمیدرضا حســین زاده  

به مناســبت گرامیداشــت هفته بسیج، گردهمایی 
بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانــی کاشــان بــه همــت پایگاه هــای حضرت                      
زینب )س(، حمزه ســید الشــهداء و بســیج جامعه 
پزشــکی روز چهارشــنبه مورخ 96/9/8 در ســالن 

دکتر قریب دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش وب دا، مســئول بسیج جامعه پزشکی 
دانشگاه در این نشست، ضمن تبریک هفته بسیج و 
تشکر از حضور بسیجیان در جلسه، به ارائه گزارشی 

از فعالیت های بسیج جامعه پزشکی پرداخت.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان، از اهداء 
65 میلیارد ریالی برای کمک به ســاخت بیمارستان 
بقیه اهلل االعظم  توســط خیر سالمت کاشانی »انسیه 
سادات فقیه« همسر مرحوم دکتر تبریزی از پزشکان 

حاذق و دلسوز در زمان حیات خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر ابراهیم کوچکی پس از 
دیدار با این خیر سالمت که در شب میالد حضرت 
پیامبــر اکرم )ص( و آغاز هفته وحدت انجام شــده 
بــود، اظهار داشــت: این خیر کاشــانی بــه یمن و 
مبارکی میالد حضرت رســول اکرم)ص( و والدت 

مراســم تکریــم و معارفــه سرپرســت مجتمــع 
بیمارستانی شهید بهشتی با حضور رئیس دانشگاه و 
جمعی از مســئولین روز یکشنبه مورخ 96/9/19 در 

این بیمارستان برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر ابراهیم کوچکی در این 
مراســم، از زحمات دکتر مهران شریفی سرپرست 
ســــابق این مجتمع تقدیر و بــرای دکتر محمدرضا 

فاضل آرزوی مؤفقیت نمود.
وی افزود: مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی بعد از 
بیمارســتان الزهراء اصفهان بزرگترین بیمارستان در 
سطح استان اصفهان می باشــد و بیش از 200 هزار 

نفر پوشش استانی دارد.
رئیــس دانشــگاه در ادامه، با اشــاره به ضرورت 
خریــد تجهیــزات مورد نیاز بیمارســتان بر اســاس 

دانشگاه برگزار شد و بیش از 500 دانشجو با حضور 
در پــای صندوقهای رای در تعییــن نماینده منتخب 

دانشکده خود در کمیته مشورتی سهیم بودند.
وی یاد آور شــد: پس از شــمارش آراء ماخوذه، 
ائتالف »نسل خورشید« با کســب حداکثری آراء، 

برگزیده این انتخابات شدند.
دانشجویان منتخب می بایست فعالیت و همکاری 
خوبی با دفتر اســتعدادهای درخشان داشته باشند و 
در صــورت عدم فعالیت مناســب نمایندگان به هر 
دلیل، از فرد علی البدل آن دانشکده دعوت به عمل 

خواهد آمد.
اسامی نمایندگان منتخب کمیته مشورتی به شرح 

ذیل است:
نماینــدگان منتخــب دانشــکده پزشــکی :زینب 

دانشــگاه در ابتدای جلسه، ضمن خوش آمدگویی 
گزارشــی از مهــم ترین اقدامات و دســتاوردهای 

دانشگاه طی ماه های اخیر را ارائه کرد.
برپایه این گــزارش: در ادامه نشســت، گزارش 
عملکرد شــش ماهه برنامه عملیاتی دانشگاه توسط 
نماینده معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 

وزارت متبوع ارائه شد.
این گزارش حاکیست: همچنین نمایندگان سایر 
معاونت های وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

بــه عنوان مســئول بســیج پایــگاه حضــرت حمزه 
سیدالشهداء )ع( بیان نمود.

دکتــر ابراهیم کوچکی با اشــاره بــه اینکه نقش 
بســیج در جهت حفظ نظام اســالمی و پاسداری از                                                                       
ارزش های اســالمی و انقــالب بســیار تاثیر گذار 
اســت، ابراز داشــت: بســیج می تواند در ادارات و 
دستگاه های اجرایی در جهت تکریم ارباب رجوع 

به ارائه خدمت خالصانه بپردازد.
وی  در پایان  از تالشــهای  وافر علیرضا کاشانی 
نژاد  در جهت اهداف بســیج ادارات در دانشــگاه  

دکتر محمد افشار، با اشاره به اقدامات این کانون 
در بخش هــای مدیریت درمان، پژوهش و خدمت 
رســانی در روســتاها و مناطق محروم اظهار داشت: 
در حوزه فرهنگی اقدامــات زیادی انجام نداده ایم 
و آماده دریافت نظرات و پیشــنهادات برای تقویت 

این بخش هستیم.
مســئول بســیج جامعه پزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان همچنین 
اظهار امیدواری کــرد: این گردهمایی ها در جهت 

تقویت نظام، اسالم و تشیع باشد.

حضرت امام جعفر صادق)ع( هزینه ســاخت و راه 
انــدازی دو بخش جراحی1 و 2 این بیمارســتان را 

تقبل کرده است.
وی افــزود: بیمارســتان بقیــه ا... اال اعظم با 350 
تخت در مقابــل مصلی در بلوار امــام رضا )ع( در 

حال ساخت می باشد.
وی، ضمــن تقدیر از زحمات خیریــن در حوزه 
بهداشــت و درمان، وجــود خیرین ســالمت را از 
افتخارات این منطقه برشــمرد و ادامه داد: اقدامات 
نیکوکارانه و خیر در حوزه ســالمت این منطقه باید 

اولویت بندی و با توجه به مســاعدت های خیّرین، 
اظهار داشــت:باید  مجمع خیّرین جداگانه ای برای 
بیمارســتان راه اندازی شــود تا خدمــات با کیفیت 

باالتری ارائه شود.
دکتــر کوچکــی تصریح کــرد: بیمارســتان بقیه 
اهلل االعظــم )عــج( کــه قبــاًل 200 تختخوابی بود، 
بــا پیگیری های زیــاد هم اکنون به ســیصدوپنجاه 
تختخوابــی ارتقاء یافــت اســت  و چنانچه مجتمع 
بیمارستانی شــهید بهشــتی از تمام توان خود برای 
درآمدزایی اســتفاده نماید شاخص رشد بهبود پیدا 

می کند.
 دکتــر مهــران شــریفی رئیــس ســابق مجتمــع 
بیمارستانی شهید بهشــتی کاشان نیز در این مراسم، 
ضمن تشــکر از زحمات مســئولین به ارائه گزارش 

گیالســی و  پرنیان براهیمی - علی البدل: سید محمد 
فرحناکیان و علیرضا رضایی

نماینــده منتخب دانشــکده دندانپزشــکی : فاطمه 
ابراهیم زاده- علی البدل:  عاطفه علیزاده

نماینــده منتخب پردیس خودگــردان : امیر مهدی 
شفیعی- علی البدل:  سوسن رسولی

نماینده منتخب دانشــکده پرستاری و مامائی: فاطمه 
حاجی رضایی کاشان- علی البدل:  فاطمه صابری پور

نماینده منتخب دانشکده بهداشــت : حدیثه ربیعی                                 
علی البدل:  مهدیه کاوه

نماینده منتخب دانشکده پیراپزشکی: محمد شبانی 
ورکانی- علی البدل:  سحر افشاری

نماینده منتخب دانشجویان تحصیالت تکمیلی:حکیمه 
زمانی بادی- علی البدل:  مصطفی غالمی

پزشکی به ارائه نظرات خود پیرامون عملکرد دانشگاه 
پرداختند. الزم به ذکر اســت: در ادامه جلسه گزارش 
اقدامــات دانشــگاه در مورد تکالیف محول شــده در 
مصوبات ســال گذشــته هیأت امناء ارائه شد و سپس                                                                               
شــاخص های حسابرسی مالی ســال 95 و نیز گزارش 
حسابرسی دانشگاه بررســی و به نحو مطلوب ارزیابی 
و مصــوب گردیــد.  بررســی پیشــنهادات مشــترک 
دســتور                                                                                      مــوارد  دیگــر  از  دانشــگاه  اختصاصــی  و 

کار این جلسه بود.

تقدیر و تشکر کرد.
سرهنگ شبان زاده جانشین فرمانده نیروی مقاومت 
بســیج سپاه کاشــان  نیز در این مراســم ضمن تاکید 
بــر ضرورت و اهمیت بســیج ادارات اظهار داشــت: 
نقش بســیج در جذب، آموزش، ســازماندهی، حفظ 
انســجام و بکارگیــری نیروهــای مردمــی، تجهیز و 
پشــتیبانی آنان به عنوان مأموریت اصلی بســیج بسیار                                             

حائز اهمیت است.
محسن محمد نظری مسئول بسیج ادارات امام رضا 
)ع( نیز در این مراســم ضمن گرامیداشت هفته بسیج ، 

حجت االسالم والمسلمین حبیب اله یوسفی نیز در 
ادامه، در خصوص بســیج، اهداف و وظایف بســیج 

سخنانی را بیان کرد.
وی گفت: بنیانگذار جمهوری اسالمی چند ماه پس 
از پیروزی انقالب اســالمی و قبل از تهاجم دشــمن، 
فرمــان تشــکیل بســیج )5 آذر 1358( را  دادند و در 
جنگ تحمیلی وظیفه بســیج تربیت نیرو و مبارزه بود 
که به خوبی این وظیفه را انجام داده و امروز بسیج در 

جبهه فرهنگی باید عمل کند.
حجت االسالم والمسلمین یوسفی، با اشاره به اینکه 

طبق اولویت ها و نیازهای دانشــگاه علوم پزشــکی و 
طی مشورت با مجمع خیرین سالمت کاشان صورت 

گیرد.
الزم به ذکر اســت: در این نشســت دکتر حســین 
نیکــزاد معاون توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه و 
مدیر عامل مجمع خیرین ســالمت کاشان، سیدعباس 
کرســوی عضو هیات مدیره مجمع خیرین ســالمت 
و حوریه زاهد مدیر روابط عمومی دانشــگاه حضور 

داشتند.
گفتنی است سرکار خانم انسیه سادات فقیه و همسر 

عملکرد خود در سه ســال و شش ماهه خدمت خود 
پرداخت.

وی در ادامــه، مجتمع بیمارســتانی شــهید بهشــتی 
را بهترین مجتمع بیمارســتانی جنرال کشــور از  نظر 

خدمات و پرسنل برشمرد.
دکتر شــریفی یادآور شد: مجتمع بیمارستانی شهید 
بهشــتی برای من حکم طفل هزار و پنجاه و سه روزه 
را دارد کــه در آن خدمت دهی به بیماران ســرطانی 
به گونــه ای رضایت بخش اســت که بیمــاران، این 

بیمارستان را بهشت بیماران سرطانی نامیده اند.
دکتر محمدرضا فاضل سرپرست جدید این مجتمع 
در ادامه، ضمــن قدردانی از زحمات دکتر شــریفی 
خواســتار همکاری کلیه پرســنل در راســتای ارتقاء 

عملکرد بیمارستان شد.

شــایان ذکر اســت این انتخابات همزمان با مراسم 
تقدیر از دانشجویان برتر و استعداد درخشان دانشگاه 
)مراســم طلوع( در تاریخ 96/8/30 ساعت 12 تا 14 
در دانشــکده پزشکی با همکاری ســجاد محمدزاده 
دانشــجوی رشــته پزشــکی ورودی مهر 95 )مسئول 

انتخابات کمیته مشورتی( برگزار شد.

از زحمــات ارزنده و بی دریغ علیرضا کاشــانی نژاد 
تقدیر و برای حمیدرضا حسین زاده در این مسئولیت 

آرزوی  موفقیت کرد.

بســیج فرهنگی، افســر و ســرباز می خواهد، افزود: 
امــروز اصلی ترین جنگ دشــمن تهاجــم فرهنگی 
است و باید هشدار مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در خصوص تهاجم فرهنگــی را جدی بگیریم چون 

دشمن ما دشمن قدرتمندی است.
وی تصریح کرد: بسیج در بعد نظامی خیلی موفقیت 
داشــته اســت اما در بعد فرهنگی خیلی موفق نبوده و 
دشمن به قول مقام معظم رهبری )مدظله العالی( دین 
و  اعتقاد ما را نشانه گرفته و تا تمام باور و عقیده ما را 

از بین نبرد؛ بیکار نمی نشیند.

مرحومش دکتر تبریزی جز خیرین مدرســه ســاز نیز 
هســتند که تا کنون دو مدرســه در کاشــان احداث 

نموده اند.

شــایان ذکر اســــت در پایان این مراســم با اهداء 
لــوح تقدیر و هدایایی از ســــوی رئیس دانشــگاه و 
مســئولین واحدهــای مختلــف از تالش هــای دکتر 
مهران شــریفی به عنوان سرپرســت ســابق بیمارستان 
شــهید بهشتی تقدیر و تجلیل به عمل آمد و نیز حکم 
انتصاب دکتر محمدرضا فاضل قرائت و برای وی در 

سمت جدید آرزوی موفقیت گردید.

ادامه از صفحه 1



جلســه هیات نظارت بر تشــکل های دانشــگاه با 
حضور رئیس دانشــگاه و ســایر اعضاء روز دوشنبه 

مورخ 96/9/14 در دفتر ریاست تشکیل شد.
به گــزارش وب دا، دکتر مهــدی نورالدینی دبیر 
نظارت بر تشکل های دانشگاه اظهار داشت: در این 
جلســه در خصوص برگزاری جشــن روز دانشــجو 
برنامه ریزی های الزم انجام و ســخنرانان پیشنهادی 
برای برنامه بررسی و در این خصوص بحث و تبادل 

نظر و تصمیم گیری شد.
گفتنی اســت: نظارت بر ســخنرانی ها، اساس نامه 
هــا و چگونگــی برگــزاری انتخابات تشــکل های 
مختلف دانشگاه از جمله فعالیت های هیات نظارت 

بر تشکل ها است.

پزشــکی                               تجهیــزات  و  دارو  کمیتــه  جلســه 
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشــان با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز 
چهارشــنبه مورخ 96/9/1 در دفتر ریاست دانشگاه 

برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر ابراهیــم کوچکــی 
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشــان در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت                                                                                         
نظــام منــد نمــودن روال تهیــه و تامیــن تجهیزات 
پزشــکی مصرفی مراکز درمانی خواستار برگزاری 
منظــم و ماهانــه کمیتــه دارو و تجهیزات پزشــکی 
مراکــز درمانی تابعه دانشــگاه و انجام دقیق وظایف 

محوله به این کمیته ها گردید .
همچنیــن در ایــن جلســه دکتر حمیدرضا بنفشــه  
معــاون غذا و دارو  و دبیر کمیتــه دارو و تجهیزات 
پزشــکی و  دکتر محمد حسین خیاط کاشانی مدیر 
امــور دارو و مواد مخدر دانشــگاه ، بــه ارائه پیش 
نویس دســتورالعمل نظارت بــر فرایند های اجرایی 
تجهیــزات پزشــکی مصرفــی مراکــز آموزشــی و 
درمانی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان پرداختند 
که پس از طرح و بررســی در کمیته و ارائه نظرات 
پیشــنهادی اعضاء بــه منظور اصــالح برخی از ماده 

های این دستورالعمل به تصویب رسید .
گفتنی اســت: در پایان این جلســه از دکتر ســید 
محمــد مهدی امام کارشــناس معاونت غذا و دارو،  
دکتــر زهرا عمرانی مســئول فنــی دارو و تجهیزات 
پزشــکی بیمارســتان متینــی و  دکتــر نازنین صنعی  
مســئول فنی دارو و تجهیزات پزشــکی بیمارســتان 
نقــوی بــه  پاس تــالش آنهــا در نظام منــد نمودن 
فراینــد های مرتبط با تجهیزات پزشــکی مصرفی و 
انجام فعالیت هــای مرتبط با برنامــه عملیاتی حوزه 
تجهیزات پزشــکی دانشگاه توســط رییس دانشگاه 

تقدیر بعمل آمد .

دومین کاروان نشــاط و ســالمت دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشــان با عنوان »همایش پیاده روی جامعه 
دانشگاهی« عصر روز دوشنبه بیستم آذرماه با حضور 
جمــع کثیــری از دانشجویان،اســاتید وکارمندان به 
همت اداره تربیت بدنی دانشــگاه و همکاری بسیج 

دانشجویی و شورای صنفی برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، شــرکت کننــدگان در این 
همایش، مســافت دانشکده پزشــکی تا سالن تربیت 
بدنــی دانشــگاه را طــی نمودند. گفتنی اســت، در 
انتهای این همایــش جوایزی به قید قرعه به تعدادی 

از شرکت کنندگان اهدا شد.

شــورای عالی طرح های عمرانــی با حضور دکتر 
ابراهیم کوچکی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمــات بهداشــتی درمانی کاشــان، دکتر حســین 
نیک زاد، معاون توســعه مدیریت و منابع، سرپرست 
دفتــر فنی و نظارت بر طرح هــای عمرانی و مدیران 
ســتادی دانشــگاه روز پنجشــنبه مورخ 96/9/9 در                                   

دفتر ریاست برگزار شد.
بیمارســتان                                                                    طراحــی  دا،  وب  گــزارش  بــه 
                                 350 اســاس  بــر  کاشــان  ا...االعظم)عــج(  بقیــه 
تخــت درمانــی و آغــاز طراحــی نقشــه هــای فاز 
اول اجرایــی آن، بررســی طــرح جامع دانشــگاه و                                                                                    
گره های ترافیکی و مســیرهای دسترسی و همچنین 
احداث ســردرب گروهی مجموعه پردیس دانشگاه 

ار مهمترین مباحث مطرح شــده در این نشست بود.

برگزاری جلسه هیات نظارت بر تشکل های 
دانشگاه

جلسه کمیته دارو و تجهیزات پزشکی 
دانشگاه برگزار شد

به همت اداره تربیت بدنی  و به مناسبت روز دانشجو:
همایش پیاده روی دانشگاهیان

 برگزار شد

شورای عالی طرح های عمرانی دانشگاه 
برگزار شد

 مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر کاشان:
مصرف خودسرانه و بدون تجویز پزشک داروهای ضد درد می تواند به عنوان سوء مصرف دارو تلقی گردد

معاونت بهداشتی دانشگاه عنوان کرد:
»سالمتی حقی برای همه« شعار روز جهانی ایدز«

معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد:
فعالیت حدود 1600 داوطلب سالمت در کاشان

برنامه پیشگیری انتقال اچ آی وی از مادر مبتال به نوزاد در کاشان آغاز شد 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
7تا 10 هزار نفر در منطقه کاشان به سوء مصرف مواد مخدر گرفتار هستند

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشــگاه 
اظهــار داشــت: اگر دارویــی به برخــالف توصیه 
پزشک مورد استفاده قرار گیرد، سوء مصرف دارو 

و خودسرانه تلقی می شود.
دکتر خیاط کاشــانی در برنامــه ای که به منظور 
مصــرف منطقــی داروهــا در دبیرســتان دخترانــه 
محمدیان شهرســتان کاشــان برگزار شــد، افزود: 
وقتی صحبت از مصرف بی رویه و خودســرانه دارو 
می شــود، آن وقت است که ســالمت فرد به خطر 
می افتد، چرا که متخصصــان اعتقاد دارند مصرف 
خودسرانه داروها نه  تنها بیماری را بهبود نمی بخشد، 
بلکه می تواند عوارض متعددی را نیز در پی داشــته 

باشد. 
وی گفــت: مســکن ها یکــی از پرطرفدارتریــن 

معاون بهداشــتی دانشــگاه گفت: »سالمتی حقی 
بــرای همه« بــه عنــوان شــعار روز جهانــی ایدز 

نامگذاری شده است.
به گزارش وب دا، دکتر سید علیرضا مروجی در 
گفتگو با خبرنگاران، با اشــاره به آغاز هفته اطالع 
رســانی ایدز از هشــتم لغایت چهاردهــم آذر ماه 
وروز جهانــی ایدز)12آذرماه(، بر اطالع رســانی، 
پیشگیری، تشــخیص زودهنگام، درمان و حمایت 

از مبتالیان به اچ آ ی وی تاکید کرد.
وی، بــا اشــاره به فرمایــش مقام معظــم رهبری 
)مدظلــه العالــی( »جلوگیری از گســترش اینگونه  
امراض با اســتعانت از حمایت های مادی و معنوی 
برای کســانی که مطلعند و تمکن دارند شرعا الزم 
اســت«، افزود: ایدز یک بیماری عفونی ناشــی از 
نوعی ویروس اســت که بعد از ورود به بدن انسان 

معاون بهداشــتی دانشگاه، از فعالیت حدود 1600 
داوطلب سالمت در این شهرستان خبر داد.

دکتر سید علیرضا مروجی به مناسبت روز جهانی 
داوطلــب 14 آذر مــاه )5 دســامبر( در گفتگــو با                       
وب دا، اظهــار داشــت: این داوطلبان ســالمت در 
اجرای برنامه های بهداشتی با این دانشگاه همکاری 
می کنند و در واقع رابط بین نظام ســالمت و جامعه 

هستند.

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
اظهار داشت: برنامه جلوگیری انتقال اچ آی وی از 
مادر مبتال به نوزاد با مشــارکت معاونت درمان این 

دانشگاه آغاز شد.
دکترســید علیرضا مروجــی در گفتگو با وب دا، 
به مناســبت روز جهانی مقابله ایــدز افزود: یکی از 
راه های ابتــال به این بیماری از طریق آلوده شــدن 
نــوزادان از مــادر بیمار اســت کــه در این راســتا                                                                                                          
آزمایــش های رایگان بــرای مادران بــاردار انجام 
می شــود تا در صورت امکان از تولد فرزند مبتال به 
ایدز پیشگیری شــود. وی اظهار داشت: در راستای 
اجرای طرح یاد شــده مــادران در دوران بارداری 

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشان گفت: 7 تا 10 هزار نفر 
در شهرســتان هــای کاشــان و آران و بیدگل  به                            

سوء مصرف مواد مخدر گرفتار هستند.
بــه گزارش وب دا، دکتر محمد حاجی جعفری 
در نشســت خبری با اصحاب رســانه در روز سه 
شــنبه مــورخ 96/9/21 افــزود: شــایعترین مواد 
مورد اســتفاده تریاک و مشــتقات آن، حشــیش 
و ترکیبــات آن شــامل علف، مــاری جوآنا، گل ، 

هروئین وکراک و شیشه می باشد.
وی اظهار داشــت: در گذشــته تعریــف اعتیاد 
صرفاً وابســتگی بــه مواد مخدر بــود؛ ولی امروز 
بحــث اعتیــاد فقط محــدود به مخدر ها نیســت، 
اعتیاد بــه کار، اینترنت و بازی هــای کامپیوتری 
انــواع جدیدی از اعتیاد اســت که بــا آن مواجه 

. هستیم
دکتر حاجــی جعفری، با بیان اینکــه فرد معتاد 
به عنــوان یک بیمار بایســتی در جامعــه پذیرفته 
شود، تصریح کرد: اعتیاد نوعی وابستگی جسمی 
و روانــی ایجاد مــی کند که ایــن دو عامل منجر 
به ادامــه فرآیند مصــرف مواد می گــردد و این 
موضــوع زندگی فــرد و خانواده را تحــت تأثیر 

داروهایی هســتند که خودســرانه و بــدون تجویز 
پزشــک بــرای هر نوع درد و در هر ســن و ســالی 
مصرف می شــوند، غافل از این که مصرف بی رویه 
و نادرســت این داروها هم می تواند برای ســالمت 
خطرناک باشــد، البتــه عده ای هم ســعی می کنند 
به جای قرص و کپســول، با اســتفاده از شیاف های 
مســکن عــوارض را کاهــش دهنــد، در حالی که 

نمی دانند این داروها هم بی خطر نیست.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم تحمل 
درد افراد با کوچکترین دردی به ســمت داروهای 
ضــد درد می رود، مســکن هایی نظیر اســتامینوفن 
کدئین و ترامادول مسکن هایی هستند که به شدت 
ایجاد اعتیاد می کنند، در طوالنی مدت مصرف این 
مسکن ها، شاهد عوارض ناشی از آنها خواهیم بود.

وارد ســلول هــای سیســتم دفاعی )گلبــول های 
ســفید( شده و در آنجا تکثیر یافته و با از بین بردن                                                                             
ســلول های ســفید در خــون آزاد شــده و دیگر 
ســلول های دفاعی را درگیر می کند و در نهایت 
با کاهش سیســتم ایمنی باعث بــروز انواع بیماری 
هــای عفونی، عفونت های  فرصت طلب و انواعی 

از سرطان ها می شوند.
دکتر مروجی،معاون بهداشــتی دانشــگاه تماس 
جنسی محافظت نشده، خون و فراورده های خونی 
وانتقــال ازمــادر به کودک را ســه راه اصلی انتقال  

HIV عنوان کرد.
وی ســرنگ آلوده مشــترک در معتــادان، لوازم 
پزشــکی آلوده و هر گونه وســیله یا ابزاری که در 
بدن ایجاد خراش کند مثل تیغ آرایشگری مشترک، 
خالکوبی،حجامت، مسواک، خالل دندان و ... را از 

وی افزود: داوطلبان ســالمت همــواره در اجرای 
طرح های ملی و منطقه ای، پژوهشی و اجرای برنامه 
تحول نظام ســالمت در حوزه بهداشت مشارکت و 

همکاری گسترده دارند.
دکتر مروجی، تقویت حضور داوطلبان متخصص 
ادارات و خیریــن ســالمت با حمایت و مشــارکت 
داوطلبان ســالمت محالت را از اهداف مســووالن 
دانشگاه در راستای ارائه خدمات بهداشتی  برشمرد 

دو بار به صورت رایگان توســط مراقبین ســالمت 
مراکز خدمات جامع سالمت و پایگاه های سالمت 
مــورد آزمایش قــرار می گیرنــد و در صورتی که 
مبتال  باشند، اقدام هایی دارویی پیشگیرانه بصورت 
رایــگان برای مادر و نوزاد انجام میشــود تا احتمال  

ابتالی نوزاد آلوده به این ویروس کاهش یابد.
دکتر مروجی، در ادامه بــه روش های انتقال این 
بیماری اشاره کرد و افزود: استفاده معتادان تزریقی 
از ســرنگ آلــوده، روابط پرخطر جنســی و انتقال 
ویروس از مادر مبتال بــه کودک به ترتیب فراوانی 
از راه های منتقل شــدن این بیماری از یک بیمار به 

فرد دیگر است.

قــرار داده و اغلــب منجر به بزهــکاری اجتماعی 
می گردد.

دکتــر محمد حاجــی جعفری ، معــاون درمان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
درمانی کاشــان ادامه داد: طبق آمــار های اعالم 
شــده تعداد معتادین در کشور در سال گذشته، 2 
میلیون و 808 هزار نفر و در سال 94، یک میلیون 

و 325 هزار نفر بوده است.
به فرزندان »نه« گفتن را آموزش دهید

وی افزود: امروزه شــاهد کاهش ســن شــروع 
اعتیــاد در نوجوانانیــم و این هشــدار جدی برای 

خانواده ها و جامعه تلقی می شود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان 
تاکیــد کرد: خانواده ها باید«نــه« گفتن در مقابل 
درخواســت ها و خواســت هــای دیگــران را به 

دهند. آموزش  فرزندانشان 
وی، بــا بیان اینکــه خانواده ها بایســتی بر امور 
فرزنــدان خود نظارت و با دوســتان آن ها ارتباط 
داشــته باشــند، ادامــه داد: اعتیاد ناگهــان اتفاق                 
نمــی افتد  یک پروســه دراز مدت اســت و همه 

فرزندان درخطر هســتند باید آموزش ببینند.
مدیر اداره درمان ســوء مصرف مواد دانشــگاه 

مدیر نظــارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشــگاه 
تصریــح کرد: در بســیاری مواقع مصــرف خارج از 
چارچوب مسکن ها موجب استتار عالیم بیماری های 
مهم و در نتیجه عدم تشــخیص صحیح بیماری توسط 
پزشــک می شود زیرا مصرف آن مسکن باعث از بین 
رفتن نشــانه ای بیماری  و ناشناخته ماندن آن  می شود 
یا  اینکه رویت بیماری را به زمانهای دورتری واگذار 

می کند.
دکتر خیاط کاشــانی در پایان توصیه کرد: مصرف 
قرص آهــن در دانش آمــوزان به خصــوص دانش 
آموزان دختر اهمیــت زیادی دارد و برای جلوگیری 
از آنمی )کم خونی( ناشــی از فقر آهن این مکمل به 
صورت برنامه ریزی شــده مصرف شــود. وی تاکید 
کرد: همچنین با توجه بــه اینکه میزان ویتامین D در 

دیگر راه های انتقال ویروس برشمرد.
پایبنــدی به اصول و موازیــن اخالقی ،خانوادگی 
و دیــن مبین اســالم و اجتنــاب از  بی بنــدو باری، 
پرهیــز از انجــام هر گونــه رفتار پرخطــر در مورد 
ایــدز، ایجاد راهکارهای مناســب جهــت مبارزه با 
مواد مخدر خصوصا نــوع تزریقی، آموزش بیماری 
ایدز و خطرات آن و راه هــای انتقال ایدز به جامعه 
خصوصا نسل جوان، عدم استفاده مشترک از وسایل 
و ابزاری که در بدن ایجاد خراش می کند مانند تیغ 
آرایشــگری، خال کوبی،  وسایل حجامت، پزشکی 
و دندانپزشــکی و ...، اجتناب از مصرف مشــروبات 
الکلــی و داروهــای روانگــردان و ... را از جملــه                                                                                            

راه های پیشگیری عنوان کرد.
امــام  خیابــان  در  واقــع  ایــدز  مشــاوره  مرکــز 
خمینی)ره(، مرکز خدمات جامع ســالمت گالبچی 

و بــا تبریــک روز جهانــی داوطلــب از همــکاری 
داوطلبان ســالمت، مربیان آن ها و تمامی فعاالن این 

عرصه قدردانی کرد .
وی، بــا اشــاره اینکه فعالیــت داوطلبان ســالمت 
در دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان از ســال 1372 
آغاز شــده و در حال حاضر 80 واحد بهداشــتی در                                    
شهرســتان هــای کاشــان و آران و بیــدگل مجری 
برنامه داوطلبان ســالمت هستند، تصریح کرد: 1400 

 وی ادامــه داد: الگــوی انتقال در ســال های اخیر 
تغییر کــرده به گونه ای که روند انتقــال این بیماری 
از طریق روابط جنسی بیشتر شده و در بانوان افزایش 

یافته است.
 معــاون بهداشــتی دانشــگاه، در بخــش دیگــری 
از صحبــت های خــود با بیــان اینکه زمانــی، طرح                                                                     
آســیب ها و بیان آمار و ارقام مربوط به آن در جامعه 
ما مغایر بود ولی امروزه تجربه ثابت کرده که حساس 
کــردن جامعه و هشــدار دادن به جوانــان در کاهش 
آســیب ها و بیمــاری ها موثر اســت، تاکید کرد: در 
راستای پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی، اطالع 

رسانی و فرهنگ سازی ضروی به نظر می رسد.

علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان 
نیــز در ادامه نشســت، به فعالیــت 79 مرکز درمان 
سوء مصرف مواد در شهرستان های کاشان و آران 
بیــدگل اشــاره کرد و گفــت: هر کــدام از مراکز 
درمانــی حداکثــر صد نفــر بیمــار را ماهیانه تحت 

پوشش فرار می دهند.
دکتر ابوالفضــل دیگبری تصریح کرد: معتادان با 
مراجعه به مراکز درمان ســوء مصــرف مواد اعتیاد 
را ترک نمی کنند بلکــه با خوردن داروی متادون 
زیر نظر پزشــک از افزایش اعتیــاد آنها جلوگیری 
می شــود که در نتیجه منجر به کاهش آسیب های 

از اعتیاد می گردد. اجتماعی ناشی 
76 مرکــز  افــزود:  ابوالفضــل دیگبــری  دکتــر 
خصوصــی بــا مبلغ 126 هــزار تومان و ســه مرکز 
دولتی با مبلغ 80 هــزار تومان ماهیانه به مددجویان 

خدمات درمانی ارائه می دهند.
وی اذعــان داشــت: مراکز درمان مصرف ســوء 
مواد دارای پزشــک، پرستار، روانشناس و مددکار 
اســت که تحت نظر معاونت درمان فعالیت دارند و 
نحوه خدمت رســانی مراکز به طور مستمر پایش و 

نظارت می شود.
 دکتــر دیگبری، در خصــوص کمپ های ترک 

اکثر مردم خصوصاً خانم ها دچار کمبود می باشــد، 
به صورت مکمل اســتفاده شود البته توصیه موکد می 
شــود که مصرف لبنیات و مواد غذایی حاوی کلسیم 

نیز در دستور مصرف قرار گیرد.

آماده پاسخگویی به ســواالت افراد و ارائه خدمات 
پیشــگیری و مشــاوره ای در زمینه ایــدز به صورت 

رایگان و محرمانه می باشد. 
شماره تماس :55463344

عناوین روزهای هفته اطالع رسانی ایدز:
چهارشنبه 8 آذر: کودکان، زنان و مادران 

پنج شنبه 9 آذر: خبرنگاران، ورزشکاران و هنرمندان
جمعه 10 آذر:  روحانیون، طالب و رهبران مذهبی     
شــنبه 11 آذر: دانشجویان، دانش آموزان، جوانان 

و آحاد مردم
یکشــنبه 12 آذر: مبتالیان  و متاثرین از اچ آی وی، 

کارکنان بهداشتی- درمانی
دوشنبه 13 آذر: پژوهشگران و اندیشمندان

مســئوالن                              سیاســتگزاران،  آذر:   14 شــنبه  ســه 
و مجریان

داوطلب ســالمت ایرانی و 82 داوطلب ســالمت غیر 
ایرانی 45 درصد از خانوارهای شهرستان های کاشان 

وآران وبیدگل را تحت پوشش پوشش قرار دارند.
الزم بــه ذکر اســت 114 نفر از داوطلبان ســالمت 
به عنــوان داوطلــب متخصص از ســایر ســازمان ها 
و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی شهرســتان های 
کاشــان و آران و بیدگل با دانشــگاه علوم پزشــکی                                

همکاری دارند.

اعتیاد گفت: ایــن کمپ ها تحت نظر فرمانداری و 
اداره بهزیســتی است و تحت پوشش دانشگاه علوم 

باشد. نمی  پزشکی 
مســوول دفتــر پیشــگیری از اعتیاد دانشــگاه نیز 
در ادامه، بــه اهمیت نقش خانــواده در حمایت از 
فرزندان اشــاره نمود و گفت: اعتیــاد ناگهان اتفاق 
نمــی افتد و فرآیند بلند مدتی اســت کــه اطرافیان 
وقتی متوجه می شــوند که ســال ها ست از شروع 

آن گذشته است.
دکتر فاطمه سادات قریشی، وظیفه دفتر پیشگیری 
از اعتیــاد را نقــش رهبــری کننــده، هماهنگــی و                                      
اطالع رســانی در زمینه اعتیاد نام برد و آگاه سازی 
توســط خانواده را نقــش کلیدی در پیشــگیری از                             

دانست. اعتیاد 

شماره 165. آذر ماه 1396                                                                                                      نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

حیات
3



صاحب امتیاز:
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی کاشان
مدیرمسئول: حوریه زاهد 

سردبیر: زهرا ساکنی            
گرافیست: الهه لطفی

ویراستار: لیال سحرخوان
بادیزاده،   ا...  روح  شماره:  این  همکاران      
محمدرضا سلیمانی،مسعود محسنی،  فهیمه طاهري فرد، 

حسین گرانمایه پور 
خیابان  ابتدای  خرداد/   15 میدان  آدرس:کاشان/ 

اباذر/ ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
صندوق پستی: 87137/81147   

 تلفن:55441818-55450999 -031        
 پیامک:30001423      

www.kaums.ac.ir  :آدرس سایت 
@kashan kaums : کانال تلگرام

نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه
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ماهنامه

در دومین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت :
تیم دانشگاه به مقام سوم مشترک مسابقات تنیس روی میز دست یافت

در حوزه قرآن و عترت :
کسب افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح امداد زمستانی فوریت های پزشکی در شهرستان های کاشان و آران و 
بیدگل آغاز به کار کرد

 با حضور رئیس سازمان غذا و دارو کشور :
بخش مراقبت های دارویی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان افتتاح شد

نماینده ولی فقیه در کاشان از وزیر بهداشت تقدیر کرد نشست شورای سالمت و امنیت غذایی دانشگاه برگزار شد

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه:
حدود 350 طرح تحقیقاتی از سال گذشته تاکنون در دانشگاه مصوب شده است

 پیام تسلیت رئیس و کارکنان دانشگاه علوم
درگذشت مناسبت  به  کاشان   پزشکی 

زنده یاد دکتر زهرا چیت سازیان

به دانشگاه  علمی  هیات  عضو   انتخاب 
عنوان پژوهشگر برتر استانی

 کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه
هماهنگی شورای  عامل  غیر  پدافند   و 
 مدیریت بحران شهرستان کاشان برگزار

 شد

رئیــس و کارکنــان دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشــان درگذشــت مرحومه دکتر زهرا چیت 
ســازیان پیامــی را به خانــواده ایشــان و جامعه 

پزشکی تسلیت عرض نمودند.
به گزارش وب دا، شرح پیام به شرح ذیل است:

»اناهلل و انا الیه راجعون«
بــا نهایت تاســف و تالم درگذشــت همکار 
گرامی ســرکار خانم دکتر زهرا چیت ســازیان 
را به خانواده ایشــان، جامعه پزشــکی و به ویژه 
عالقمندان این اســتاد فرهیخته تســلیت عرض 
مــی نماییــم و از خداوند رحمــان و غفار برای 
آن مرحومــه رحمــت و مغفرت الهــی و برای 

بازماندگان صبر و سالمتی را آرزومندیم.

دکتر محسن تقی زاده عضو هیات علمی دانشگاه 
و سرپرست مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در 
بیماری های متابولیک به عنوان پژوهشگر برتر در 
سیزدهمین جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 

96 استان اصفهان انتخاب شد.
به گزارش وب دا، در مراســمی به مناسب هفته 

پژوهش و فناوری از وی تقدیر شد.
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه این موفقیت 
را به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال 
برای وی سالمتی و موفقیت روزافزون آرزو نمود.

کارگروه ســالمت در حــوادث غیــر مترقبه و 
پدافنــد غیر عامل شــورای هماهنگــی  مدیریت 
بحران شهرستان کاشــان با حضور رئیس دانشگاه 
و معاونیــن، رئیس مرکز بحران فرمانــداری ویژه 
شهرستان کاشان، رئیس مرکز فوریت های پزشکی 
دانشگاه و مسوولین شهرستانی عضو کارگروه در 
سالن شهدای ســتاد دانشگاه روز شــنبه 96/9/25 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر کوچکی رئیس دانشگاه 
در این نشست، ضمن تاکید به رعایت استانداردهای 
ایمنی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، به 
ضرورت پیگیری مشکالت و نقایص ایمنی مراکز در 
اسرع وقت به عنوان اولویت های مدیریتی اشاره کرد.

وی، به لزوم همکاری سازمان نظام پزشکی، نظام 
پرستاری و بسیج جامعه پزشکی در تشکیل تیم های 

درمانی اورژانس تاکید نمود.
محمد پرآور معاون مرکز حوادث و فوریت های 
پزشــکی دانشــگاه نیز در ادامه، گزارشی از نحوه 
تشکیل تیم های درمانی اورژانس )EMT( وروند 
برگزاری مانورهای اطفاء حریق، تخلیه و هشــدار 
اولیه در سطح دانشگاه با اولویت مراکز درمانی را 

ارائه کرد.
معاون ســازمان آتش نشــانی نیز در این جلسه، 
گزارش بازدید ایمنی از مراکز درمانی دانشــگاه را 

در دومیــن المپیــاد ورزشــی کارکنــان توسط این سازمان ارائه گردید.
مرد وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، تیم  دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
به مقام ســوم مشترک مسابقات تنیس روی 

میز دست یافت.
به گزارش وب دا، تیم  ســه نفره دانشگاه 
علوم پزشــکی کاشــان به همراه تیم اهواز 

موفق به کسب این مقام شد.
این گزارش حاکیست: تیم دانشگاه های 
علوم پزشــکی ارومیــه به مقــام قهرمانی و 

گلستان به مقام دوم مسابقات تنیس روی میز دست یافتند.
الزم به ذکر اســت: دانشگاه علوم پزشکی کاشان در چهار رشته فوتسال، والیبال، شطرنج و تنیس روی 

میز در این مسابقات شرکت می کند.
اسامی اعضای تیم تنیس آقایان دانشگاه:

علیرضا زیبا کالم
مهدی صالح

مجید صباغیان

دو نفر از اعضا هیات علمی و یک دانشــجوی دانشــگاه در ســی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت 
دانشگاهیان موفق به کسب رتبه برتر شدند.

به گزارش وب دا، دکتر مهدی رجبی متخصص بیهوشــی و عضو هیات علمی دانشگاه موفق به کسب 
رتبه دوم بخش آوایی حفظ کل اساتید در سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان شد.

دکتر رجبی در ســال 94 از سوی وزارت بهداشــت به عنوان چهره برتر قرآنی نظام سالمت  انتخاب و 
معرفی شده بود.

همچنین در بخش کتبی جشنواره مذکور نیز دکتر محمدرضا شریف چهره برتر قرآنی دانشگاه در سال 
جاری توانست رتبه اول بخش کتبی اساتید در رشته نهج البالغه را کسب نماید.

نعیمه داوودی دانشجوی رشته پزشکی و حافظ قرآن رتبه دوم بخش آوایی حفظ ده جزء را  در بخش 
دانشجویی از آن خود کرد.

ســی و دومین جشــنواره ملی قرآن و عترت دانشــگاهیان از تاریخ 4 لغایت 9 آذرماه جاری به میزبانی 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی کاشان  با 2 استاد و 4 دانشجو در بخش های کتبی و آوایی جشنواره 
مذکور حضور داشــت  که در نهایت ســه نفر از مجموع شش نفر شرکت کننده موفق به کسب مقام در 

جشنواره ملی سی و دوم شدند.
رئیس دانشــگاه و معاونت فرهنگی و دانشجویی کســب عناوین و رتبه های کسب شده به مقام آوران 

تبریک می گوید و آرزوی توفیقات روزافزون در سایه قرآن و عترت را برای ایشان آرزومند است.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان، از آغاز به کار طرح امداد 
زمستانی فوریت های پزشکی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر حســین ریاحی در گفتگو با خبرنگاران گفت: طرح امداد زمســتانی اورژانس 
پیش بیمارســتانی همزمان با سراسر کشور، از اواخر آذر ماه شروع به کار کرده و تا روز 20 اسفند امسال 

به مدت سه ماه ادامه دارد.
وی افزود: مرکز فوریت های پزشــکی این دانشــگاه با 20 پایگاه شــامل 7 پایگاه شــهری و 13 پایگاه 
جاده ای و یک دســتگاه خودروی اتوبــوس آمبوالنس، 2 اتاق فرمان، یک واحــد فرماندهی عملیات و 
حدود 120 نیروی انســانی فوریت های پزشــکی در شهرســتان های کاشــان و آران و بیدگل به صورت 

مستقیم در این طرح مشارکت دارد.
دکتــر ریاحــی تاکید کرد: در این طرح، تمامــی واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارســتانی در ایام 

زمستان به صورت ویژه و 24 ساعته  برای ارائه خدمات به مصدومان و بیماران آماده باش هستند.
وی تصریح کرد: هماهنگی های الزم با 9 بیمارستان دولتی و خصوصی منطقه زیر پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان، برای پذیرش سریع بیماران و مصدومان در این طرح انجام شده است.
دکتر ریاحی، با اشــاره به تجهیز آمبوالنس ها و پایگاه های اورژانس 115 به امکانات زمســتانی، گفت: 
هماهنگی هــای الزم صورت گرفته تا در صورت لزوم مانند مواقع بــرف و بوران، این پایگاه ها به عنوان 

مکانی برای اسکان اضطراری در راه ماندگان و مصدومان استفاده شود.
وی یادآور شــد: در شــرایط خاص، با توجه به فراخوان پلیس یا هماهنگی واحــد فرماندهی عملیات 

فوریت های پزشکی )EOC(، استقرار واحد امدادی را در کنار جاده ها  خواهیم داشت.

بخش مراقبــت های دارویــی مجتمع  
بیمارســتانی شــهید بهشــتی کاشان در 
راستای بهبود کیفیت خدمات و مراقبت 
هــای دارویــی با حضــور معــاون وزیر 
و رئیــس ســازمان غــذا و دارو ، معاون  
توســعه مدیریت و منابع ســازمان غذا و 
دارو، مدیر امور استانهای سازمان غذا و 
دارو و سرپرست روابط عمومی سازمان 
غذا و دارو، رییس دانشــگاه، جمعی از 

معاونین، مدیران و کارکنان دانشگاه امروز مورخ 96/9/30 افتتاح شد.
به گزارش وبدا ، دکتر غالمرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در این مراسم، ضمن 
بازدید از بخش  مراقبت های دارویی مجتمع بیمارســتانی شهید بهشتی و داروخانه سرپایی این بیمارستان 
نحوه خدمت رســانی به بیماران را در این زمینه مطلوب  ارزیابی کرد و اظهار داشــت: افتتاح این بخش  

ارتقای هرچه بیشتر ارائه خدمات دارویی به بیماران بستری را در پی خواهد داشت.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان نیز، با بیان اینکه این بخش با هزینه یک میلیارد و 300 میلیون 
ریال از محل اعتبارات اختصاصی ســازمان غذا و دارو کشور راه اندازی شده است اظهارداشت: با ایجاد 
بخش مراقبت های دارویی، خدمات دارویی و وظایف مربوط به آن در بیمارستان ها وسعت زیادی پیدا 

می کند.
دکتر ابراهیم کوچکی، مهمترین وظایف این بخش را پیاده ســازی نظام مشاوره دارویی خواندو اظهار 
داشــت: با راه اندازی این بخش نظارت دقیق تری بر روی مصرف داروها در بیمارســتان و مشاوره های 

الزم به پزشکان، پرستاران و بیماران ارائه می شود.
دکتر حمیدرضا بنفشــه معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان نیز در این مراسم، نظارت 
بر تجویز دارو در بیمارســتان ها، انتشــار خبرنامه های دارویی، ثبت خطاهای دارویی و گزارش های فرم 
عوارض ناخواســته داروها را از دیگر وظایف این بخش بیان کــرد و گفت: مصرف منطقی دارو، تامین 
داروی بیماران با پرداخت هزینه ای کمتر از 10 درصد، به حداقل رساندن عفونت های بیمارستانی از اهم 

فعالیت های این بخش خواهد بود. 

نشســت شــورای ســالمت و امنیــت 
غذایی با حضور رئیس دانشگاه، معاون 
استاندار و فرماندار ویژه کاشان، جمعی 
از مسئولین شهرستان و دانشگاه روز سه 
شــنبه مورخ 96/09/27 در سالن شهداء 

ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گــزارش وب دا، دکتر حمید رضا 
مومنیان معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرســتان کاشان در این نشست، ضمن 
تقدیر و تشــکر از اعضاء، در خصوص 
مطالــب ارائــه شــده، اجرای بــه موقع 

مصوبات و اقدامات مناســب دانشــگاه علوم پزشــکی در آموزش عمومی اصول صحیح طب سنتی و 
برخورد قاطع با عوامل غیر مجاز در مقوله طب ســنتی و عطاری ها، خواســتار همکاری همه نهادهای 
مربوطه در ســاماندهی و نظارت بر امور مربوط به مکان های ارائه خدمات و فروشــگاه های غیر مجاز 

در منطقه شد.
 دکتــر ابراهیــم کوچکــی رئیس  دانشــگاه نیــز در این نشســت، ضمــن تبریک ســالروز وحدت                                           
حــوزه و دانشــگاه، در خصوص ارتقــاء وضعیت بهداشــتی از طریق رعایت اصول بهداشــت محیط،                           
برنامه های پیشــگیری از ایدز و اســتفاده از خدمات ارئه شده در مراکز خدمات جامع سالمت سخنانی 

را عنوان کرد.
دکتر مروجی معاون بهداشــتی دانشــگاه نیز، مطالبی در مورد آشنایی با برنامه های سالمت اجتماعی 
به عنوان عوامل تعیین کننده ســالمت، برنامه پیشــگیری از سرطان در دانشگاه، اجرای پروژه رادون در 

منطقه و برنامه کنترلی و حمایتی ایدز و مشــارکت های بین بخشــی در شورای سالمت را بیان نمود. 

نماینــده ولــی فقیــه در کاشــان از وزیــر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تشکر و 

تقدیر کرد.
به گــزارش وب دا، آیــت ا... نمازی روز 
دوشــنبه مورخ 96/9/27 در نشســت سالروز 
وحدت حوزه و دانشــگاه  در دانشگاه علوم 
پزشکی کاشــان، اظهار داشــت: در وزارت 
بهداشــت اقدامات مهمی در راستای ارتقای 

سالمت صورت گرفته است.
وی گفت: دکتر هاشــمی وزیر بهداشــت 
اقدامــات خوب و انقالبی در این زمینه انجام 

داده و گام های مهمی برداشــته اســت، شاید عده ای ناراضی باشند اما در مجموع کارنامه خوبی از خود 
ارائه داده است.

وی، مســئولیت طبابت را ســنگین برشمرد و تصریح کرد: فقه و اخالق طبابت برای طبیب واجب است 
و یکی از موارد اخالق پزشــکی تواضع می باشد که پزشک باید از بیمار استقبال کند و نگاه اقتصادی و 

تجاری به طبابت نداشته باشد.
آیت ا... نمازی، در خصوص وجه اشــتراک حوزه و دانشگاه گفت: رسالت دانشگاه تربیت انسان های 
عالم و دانشــمند برای حل و فصل مشــکالت و رفاه جامعه در تمام رشته ها است و رسالت حوزه، تربیت 

عالمان دینی می باشد که باید در آینده عامل هدایت جامعه باشند و معنویت جامعه را توسعه دهند.
به گفته وی، اســالم برای پزشــکی و طبایت حرف زیادی  برای گفتن دارد و ترافیک آیات و روایات 
زیاد اســت به طوریکه یکی از علما، آیات و روایاتی که در اســالم در رابطه با طب و تغذیه وجود دارد 

جمع آوری و نزدیک به 80 جلد کتاب منتشر کرده است.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه 
گفت: حدود 350 طرح تحقیقاتی از ســال 
گذشــته تاکنون در دانشــگاه مصوب شده 

است.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر غالمعلــی 
حمیــدی به مناســبت روز پژوهش ) 25 تا 
30 آذرمــاه( در گفتگو با اصحاب رســانه 
اظهار داشت: 165 طرح تحقیقاتی در سال 
95 و 181 طرح های تحقیقاتی در سال 96 
تاکنون به تصویب رســیده است که بودجه 

اختصاص یافته به طرح های تحقیقاتی از ابتدای ســال جاری تاکنون بالغ بر ده میلیارد ریال بوده است.
وی، بــا اشــاره به تخصیص 22 میلیارد ریال به حوزه پژوهش از ســوی دانشــگاه افــزود: اعتبار ملی 
پژوهشــی دانشگاه در سال جاری بر حسب ارائه طرح های ملی پژوهشی، راه اندازی آزمایشگاه جامع 

و تجهیزات آن نیز 20 میلیارد ریال بوده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه، همچنین از کســب مجوز راه اندازی واحد حمایت از تحقیقات 

بالینی در کاشان خبر داد.
وی تصریح کرد: یکی مجوز راه اندازی دومین واحد حمایت از تحقیقات بالینی دانشگاه به صورت 
مشــترک مابین بیمارستان کارگرنژاد و متینی کاشــان و دیگری اولین واحد تحقیقات بالینی خصوصی 

در بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی است.
دکتر حمیدی، در ادامه، رونمایی از نظام نوین اطالعات پژوهشــی پزشــکی ایران )نوپا( با 12 سامانه 
را از اقدامات انجام شــده در یک ســال اخیر معاونت دانست و ادامه داد: نظام نوین اطالعات پژوهش 
پزشــکی ایران )نوپا( با هدف بهره بــرداری اثربخش، مبتنی بر اخالق و کارآمــد از پژوهش های نظام 
ســالمت کشور، توســعه کمی و کیفی پژوهش های نظام ســالمت، صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در 
پژوهش های نظام ســالمت، افزایش مشاهده پذیری و دسترسی پژوهشــگران به منابع اطالعاتی و نتایج 
پژوهش ها، پایش، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شــده از پژوهش های پزشکی طراحی شده است.

وی، با تاکید بر اینکه کار بســیار بزرگ راه اندازی سامانه » نوپا « توسط معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارتخانه انجام شده و در دسترس دانشگاه ها قرارگرفته است اظهارداشت: توسط این سامانه به راحتی 
می توانیم به آخرین اطالعات تحقیقاتی و پژوهشــی کشــور دسترسی پیدا کنیم ، از تکراری بودن آنها 
مطلع شــویم و از جدیدترین نشــریات و مجالت آگاه شویم و به راحتی می توانیم جستجو و تحقیق را 

برای اطالعات پزشکی داشته باشیم.
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه یادآور شــد: راه اندازی ســایت کتابخانه دیجیتال در دانشگاه و 
سالن چند منظوره غدیر با هدف دسترسی آسانتر پژوهشگران به کالس های آموزشی در جنب سایت 
کامپیوتر کتابخانه )با هزینه یک میلیارد ریال(، کســب رتبه برتر محســن تقی زاده پژوهشگر و یکی از 
اعضای هیات علمی دانشــگاه به عنوان پژوهشــگر برتر استان و حمایت از دو برنامه ثبت قلب و عروق 

– تروما تعدادی از اقدامات مهم انجام شــده این معاونت در سال 96 است.
وی،  اقدام جهت تکمیل آزمایشــگاه تحقیقات جامع علوم پزشــکی، برگــزاری چهارمین گردهمایی 
معاونین و مدیران پژوهشــی و فناوری منطقه 7 کشــور به میزبانی دانشــگاه، اعطای گرنت پژوهشــی به 
پزوهشــگران، راه انــدازی صفحه ترجمان دانش ) نتایج طرح های خاتمه یافته دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشان( در آدرس http://news.research.ac.ir، خرید کتاب به ارزش 800 میلیون ریال در جهت 
ارتقا ســطح کمی و کیفی کتابخانه های دانشگاه، کسب رتبه دوم در شاخص های فناوری در بستر زمان 
در بین دانشــگاه های آمایشــی قطب 7 و کسب رتبه هشتم در شاخص های فناوری در بستر زمان در بین 

دانشگاه های همتراز در سطح کشور از دیگر اقدامات این دانشگاه در سال جاری عنوان کرد.
شــایان ذکر اســت :دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان دارای 227 نفر عضو هیئت علمی و 10 مرکز 
تحقیقاتی فعال است.  مرکز تحقیقاتی ترومـــــا، علوم تشــریحی و فیزیولوژی دارای موافقت قطعی و 
مراکز تحقیقاتی بیوشیمی و تغذیه، پرستــــــــاری ترومـــــا، تولید سلول های جنسی، عوامل اجتماعی 
موثر بر ســالمت،  مدیریت اطالعات ســالمت، بیمــاری های اتوایمیون و بیمــاری های عفونی دارای 

موافقت اصولی هستند.

کاشان، پتانسیل باالیی برای توسعه 
صنایع آرایشی و بهداشتی بویژه در 

حوزه عطر و اسانس و فرآورده های 
طبیعی و سنتی دارد

ادامه از صفحه 1

معاون غذا و دارو دانشگاه نیز در این مراسم ضمن 
اشاره به اینکه منطقه کاشان به عنوان مهد تمدن،علم، 
هنر و سابقه پنج هزار ساله است، گفت:  این منطقه 
در تولید گالب و عرقیات گیاهی سابقه دیرینه دارد.

دکتر حمیدرضا بنفشــه با اشاره به وجود پتانسیل 
و ظرفیت های زیادی در دانشگاه به عنوان دانشگاه 
تیپ یک از جمله امکانات آموزشــی، رشته های 
موجود، تعداد اعضای هیات علمی دانشــگاه و ...، 
افزود: احداث  دانشکده داروسازی در این منطقه از 

اولویت های اساسی است.


