
 بهره برداری از چهار دستگاه پیشرفته بیمارستانی
خریداری شده از محل تسهیالت بانک جهانی

از  بهره برداری  آیین   
دستگاه  چهـــــــــــار 
بیمارستــــانی پیشــرفته 
در دانشگـــــــــاه روز 
پنجشنبـــــه 99/11/30  
سراســر  بــا  همزمــان 
طریق  از  کشـــــــــور 
وبینــار در هجدهمیــن 
پویــش ره ســامت و 
پروژه  از  بهره بــرداری 

ICERP و تجهیزات و ملزومات خریداری شــده از 
محل تســهیات بانک جهانی برگزار شد.

 این دستگاه ها شــامل سی تی اسکن، سی. آر. آر. 
تی، ویدیــو الرنگوســکوپ و اکو ســونوپرتابل در 
مجموع بــا ارزش 1۷ میلیــارد تومان در بیمارســتان 
شــهید بهشــتی کاشــان نصب و با تعرفــه دولتی در 
خدمت مردم شمال اســتان اصفهان و شهرستان های                                                                     

مجاور قرار گرفت.
 رئیــس دانشــگاه، در حاشــیه ایــن آییــن بــا بیان 
 ICERP اینکه اعتبــار اختصاص داده شــده پروژه 
و تجهیــزات و ملزومــات خریــداری شــده از محل 
تســهیات بانک جهانی در این منطقه نزدیک به ۲0 
میلیارد تومان است، افزود: ۵00 میلیون تومان از سوی 
دانشــگاه علوم پزشــکی برای راه اندازی دستگاه ها ، 
1۷ میلیــارد تومان برای چهار دســتگاه    ســی. تی. 
اســکن، ســی. آر. آر. تی، ویدیو الرنگوســکوپ و 
اکــو ســونوپرتابل و ۲ میلیــارد و ۵00 میلیون تومان 
هم برای دســتگاه اکمو که به زودی ارســال می شود 

یافت. اختصاص 

ســیدعلیرضا  دکتــر   
افــزود:  مروجـــــــــی 
جدید،  دستگاه هـــــای 
بیشتری  دقت  و  کیفیت 
به دستگـــاه های  نسبت 
دارنـــــــد  قبلـــــــــی 
بروزرســانی  بــرای  و 
ســایر دستگــــــاه های 
کاشان  در  بیمارســتانی 

نیز تاش می شود.
 هجدهمین پویش ره سامت و بهره برداری از پروژه 
ICERP و تجهیزات و ملزومات خریداری شــده از 
محل تسهیات بانک جهانی با حضور احمد المنظری، 
مدیر منطقه مدیترانه شــرقی سازمان جهانی بهداشت، 
محمدباقــر نوبخت، معاون رییــس جمهوری و رییس 
ســازمان برنامه و بودجه، حسین علی شهریاری، رییس 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، ســعید نمکی، 
وزیر بهداشــت، درمان و آمــوزش و جمعی دیگر از 
مسووالن حوزه بهداشت و درمان کشور به طور وبینار 

در این وزارتخانه برگزار شد.
 تجهیــزات و ملزومــات خریــداری شــده از محل 
تسهیات بانک جهانی در این وبینار برای 9 دانشگاه 
علوم پزشــکی شــامل کاشــان، بم، بجنــورد، کرج، 
شــیراز، اصفهان، شهید بهشــتی تهران، یزد و کرمان 

بهره برداری رسید. به 
 اکو ســونو پرتابــل از دســتگاه های ســونوگرافی 
و اکــوی قلبی پرتال اســت کــه می توان بــرای اکو 
کاردیوگرافــی قلبی و ســونوگرافی روزانه در بخش 

قلب و عروق و بخش های مختلف اســتفاده کرد.

امام جمعه کاشان عنوان کرد:
دانشجو امید و آینده انقالب و محور آزادی ملت است

معظم  مقــام  نماینــده 
و  منطقــه  در  رهبــری 
کاشــان  جمعــه  امــام 
امید  دانشــجو  گفــت: 
آینــده انقاب و محور 

آزادی ملت است.
عباســعلی  اهلل  آیــت 
نشســت  در  ســلیمانی 
دانشجویان  با  صمیمانه 
خوابگـــــــــاه  در  که 

دانشــجویی محتشــم برگزار گردید افزود: مبارزه با 
رژیم ستمشاهی و رویش جوانه های انقاب اسامی 
از درخت تنومند دانشــگاه و پیشتازی دانشجویان در 
کنــار دیگر مبــارزان گواهی این جایگاه شــامخ در 

است. مقدس  سرزمین  این 
نماینــده مقام معظم رهبــری در منطقه و امام جمعه 
کاشــان تصریح کرد: در تاریخ معاصر ایران هر کجا 
که ســخن از استقال و آزادی خواهی مطرح است، 
جامعه دانشــجویی بــه عنوان پیش قــراول و صدای 
نقــش محوری و   حقیقــت اجتماع خویــش، دارای 
موثر هســتند کــه نمونه بــارز آن مربــوط به دوران 

است. انقاب  پیروزی 
وی در ادامــه تصریــح کرد: امربــه معروف و نهی 
از منکــر یک فریضــه الهی اســت و محدوده ی این 
فریضــه منحصــر به قشــر و صنف خاصــی از مردم 
نیســت و تمام اقشــار و اصناف واجد شــرایط را در 

می گیرد. بر 
آیت اهلل ســلیمانی، همچنیــن در خصوص حجاب 
فرمودنــد در این زمینه باید یک کار فرهنگی شــود 

و به صــورت فرهنگی 
مسائل حل شود. این 

وی یادآور شــد: در 
ســال پیش رو، اگرچه 
شــیوع  واســطه  بــه 
 ،19 کووید  ویــروس 
حضوری  فعالیت هــای 
تعطیــل  دانشــگاه  در 
ایــن موضوع  اما  شــد 
نباید بــه معنای تعطیلی 
روند علمــی و مانع تقویــت بنیه علمــی و فرهنگی 
دانشــجویان تلقی شــود، بلکه باید با بهره گیری از 
فنــاوری های نوین و اقدامات خاقانــه و مبتکرانه، 
بــه بهترین وجه از این شــرایط بــرای تعالی جامعه 

دانشــجویی در همه عرصه ها بهره برد.
نماینده مقام معظــم رهبری در منطقه و امام جمعه 
کاشــان در ادامه، با متانت همیشــگی به حرف ها و 
درد دل های دانشــجویان گــوش دادند و در خال 
صحبت هــای دانشــجویان و نیز به طــور کامل تر در 

پایان جلســه به موارد مطروحه پاسخ داد.
مناســبت  بــه  ایــن جلســه  اســت:  شــایان ذکــر 
گرامیداشــت ایــام اهلل دهــه فجر و به همت بســیج 
دانشــجویی دانشــگاه برگزار شد و دانشــجویان به 
بیــان دیدگاه ها و نظرات خود راجع به مســائل روز 

جامعه و مطالبات دانشــجویی پرداختند.
ایــن گــزارش حاکیســت: دانشــجویان در مورد 
ازدواج دانشــجویی و مشــکات آن، بحث ورزش 
در دوران کرونا، مســائل مربوط به حجاب، کمبود 
خوابگاه متاهلین و ... به بحــث و گفتگو پرداختند.

سال بیست و سوم، شماره 169، بهمن ماه 1399نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

همزمان با یوم اهلل بیست و دوم بهمن:
آغاز طرح واکسیناسیون کووید 19 در کاشان

با اجرای طرح همقدم در سال تحصیلی جدید
برای   تلفنی  از ۲۵۰ تماس و مشاوره   بیش 

دانشجویان انجام شد

در راستای کنترل بیماری سل صورت گرفت؛
 انجام بیماریابی فعال سل در بیماران دیالیزی

 شهرستان کاشان

رئیس مرکز آموزشی درمانی بهشتی کاشان:
پذیرش 61 هزار بیمار در آزمایشگاه

این مرکز 

 انهدام بیش از ۲ تن کاالی سالمت محور
قاچاق، تقلبی و تاریخ گذشته

در کاشان 

خطر عوامل  ملی  پیمایش  هشتمین    آغاز 
(STEPs) بیماری های غیرواگیر

 در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
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4

صفحه  3

صفحه   ۲  

رئیس دانشگاه عنوان کرد:
خیرین سالمت منطقه کاشان پیشگام اقدامات خیرخواهانه هستند

ادامه در صفحه 1۰
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حیات

همزمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی:
طرح واکسیناسیون کووید 19 در کاشان آغاز شد

تالش جدی برای شناسایی ویروس جهش یافته در منطقه کاشان

واکسیناسیون کرونا مجوزی بر ترک ماسک و شیوه نامه های بهداشتی نیست

طــرح واکسیناســیون جهــت پیشــگیری از ابتــا به 
کوویــد19 در روز چهارشــنبه ۲۲ بهمــن ماه ســالروز 
پیروزی انقاب اســامی با حضور رئیس دانشگاه علوم 

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
واکسیناســیون کرونا مجوزی  درمانی کاشان گفت: 

بر ترک ماسک و شــیوه نامه های بهداشتی نیست.

پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان و جمعی 
از مســئولین در مرکز آموزشــی درمانی شــهید بهشتی                   

آغاز شد.
رئیس دانشــگاه با اشــاره بــه اینکه شــروع این طرح 
حاصــل تاش هــای شــبانه روزی وزارت بهداشــت، 
نظام و جمهوری اســامی اســت، گفت: سهمیه منطقه 
کاشان 100 دوز واکسن جهت تزریق به ۵0 تن از کادر 
درمان بخش مراقبت هــای ویژه با اولویت عدم ابتا به                                      

کووید 19 می باشد.
دکتر ســیدعلیرضا مروجی افزود: واکسن، جایگزین 
روش های پیشــگیری نیســت و حداقل می بایســت تا 

معاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانــی کاشــان از تــاش جــدی برای 
شناســایی ویــروس جهــش یافتــه در منطقه کاشــان                         

خبر داد. 
دکتــر محمد حاجــی جعفری، با اشــاره به گزارش 
مــوارد مثبت از نوع جدید ویــروس کرونا )ویروس 
جهش یافته انگلیســی( در چند نقطه از کشور، گفت: 
با رصد انجام شــده، نمونه یک مورد بیمار مشکوک 
بــه ابتا به ویــروس جهش یافته، جهت انجام تســت 

دکتــر ســید علیرضــا مروجی بــا تاکید بــر اینکه 
تمــام شــیوه نامه های  تا یک ســال آینده  دســت کم 
بهداشــتی بایــد رعایــت شــود افــزود: انجــام این 
پنداری و  واکسیناسیون ممکن اســت موجب عادی  

ســاده  انگاری این بیماری مهلک خطرناک شود.
 به گفتــه وی، به هیچ وجه نبایــد تلقی کنیم که با 
ورود واکسیناســیون همه چیز تمام شده و می توانیم 
ماســک را کنار گذاشته و شیوه نامه ها را به فراموشی 

بسپاریم.
رییس دانشگاه گفت: عادی پنداری و ساده انگاری 
کرونا در منطقه کاشــان اســفندی سخت تر از اسفند 

سال 9۸ را رقم خواهد زد.

یکســال آینده بــرای حفظ ســامت خــود و دیگران 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.

وی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی محموله بعدی هفته آینده به 
کشــور وارد و به قصد پیشگیری از ابتا به گروه هدف 
بعدی تزریق خواهد شد و همچنین برای مبتایان کنونی 

توصیه نمی شود.
دکتر مروجی با اشاره به زرد بودن شهرستان های کاشان 
و آران و بیــدگل، تصریح کرد: بــا افزایش 6۵درصدی 
آمار بســتری و 3۵درصدی آمار مراجعین سرپایی نسبت 
به دهه اول بهمن ماه ســال جاری، آژیر قرمز اســفند ماه 

به مراکز ذیصاح ارسال گردید. سکانس، 
وی تصریح کرد: خانمی ۴۵ ســاله کــه روز قبل با 
تابلــو تب و تنگی نفــس به مرکز آموزشــی درمانی 
شــهید بهشــتی مراجعــه کرده بــود به علت تشــدید 
عائــم، تحت اقدامــات الزم از جملــه لوله گذاری 
تنفســی و تهویه مصنوعی قــرار گرفته ولی علی رغم 

تاش های انجام شده فوت کرد.
معــاون درمــان دانشــگاه اظهــار داشــت: ویروس 
جدید جهش یافته متاســفانه قدرت و ســرعت انتقال                  

دکتر ســید علیرضــا مروجی افزود: شــمار مراجعه 
کننــدگان ســرپایی بــه مراکز درمانــی در دهه دوم 
بهمن به نســبت دهه نخست این ماه 3۵ درصد بیشتر 

است. شده 
وی به افزایش 6۵ درصدی بســتری های ناشــی از 
ویروس کرونا در دهه دوم بهمن امســال نســبت  به 
دهــه اول این ماه اشــاره کرد و اظهار داشــت: این 

شرایط بســیار هشدار دهنده وخطرناک است.
به گفته دکتر ســید علیرضا مروجی رییس دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان، 
ایــن مهم نشــان دهنده شــروع خیز خزنــده بیماری 
کووید 19 در منطقه کاشــان اســت کــه اگر اقدام 

سخت تری از سال 9۸ به گوش می رسد.
رئیس دانشــگاه با تاکید بر این مســئله که تا کنون در 
منطقه شــاهد ویروس جهش یافته کووید19 نبوده ایم، 
یادآورشــد: راه پیشــگیری از این ویروس نیز همین راه 

های کنونی است.
الزم به ذکر اســت: مدیر گروه عفونــی، مدیر گروه 
بیهوشی، معاون درمان دانشــگاه و دوتن ازمتخصصین 
بیهوشــی شــاغل در بخــش هــای مراقبت هــای ویژه 
بیمارســتان از اولیــن اشــخاصی بودند که واکســن را 
دریافت کرده اند و ســپس به مابقی کادر درمان بخش 

مراقبت های ویژه تزریق شده است.

باالتری دارد.
دکتر حاجی جعفری، ابتا در ســنین پایین، شــدت 
بیماری زایی بیشــتر و احتمال نیــاز به تهویه مصنوعی 
بیشــتر و احتمال مرگ و میر بیشتر را از دیگر  عوامل 

خطر این ویروس جدید برشمرد.
معاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان، در خصوص افزایش ابتا 
به ویروس کرونا در منطقه هشدار داد و از شهروندان 
خواســت با رعایت پروتــکل های بهداشــتی و زدن 

جدی انجام نشــود، اسفند سخت تری نسبت به اسفند 
9۸ در پیش روی خواهیم داشت. سال 

شایان ذکر اســت: ویروس کووید 19 که نخستین 
بار در اســتان  ووهان چین شناســایی شد، در نهایت 
بــه همــه کشــور ها از جمله ایــران ســرایت کرد و 
ســازمان بهداشت جهانی را بر آن داشت تا وضعیت 

کند. اعام  فوق العاده 
کرونــا، ویروســی اســت که گســتردگی شــیوع 
آن بســیار وســیع اســت و از جمله راه هــای انتقال 
آن عطســه، ســرفه، دســت دادن و روبوســی و ...                             
مــی باشــد و بهتریــن راه پیشــگیری از آن رعایت 

فاصله اجتماعی و شــیوه نامه بهداشتی است.

اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با بیماری کرونا

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشــان گفت: تقویت سیستم ایمنی 
بــدن برای مقابله بــا بیماری کرونا یــک اصل مهم و 

ضروری است.
دکتــر مهــدی دالوری افــزود: بــا توجه به شــیوع 
ویروس کووید 19 در ســطح جامعــه و افزایش آمار 
ابتا و مرگ ناشــی از آن، مراقبت و پیشگیری از این 

بیماری دارای اهمیت خاصی  می باشد.
وی، با اشــاره به اینکه این بیمــاری همه گروه های 
ســنی را درگیر مــی کند، تصریــح کــرد: در برنامه 
غذایــی روزانه بایــد دو اصل تعادل و تنــوع رعایت 
گــردد. تعادل در مصرف مقادیــر کافی از مواد مورد 
نیاز برای حفظ ســامت بدن و تنوع در مصرف انواع 
مختلف مواد غذایی که در شــش گروه اصلی غذایی 
)نان و غات، ســبزی ها، میوه ها، شیر و فراورده های 

آن، گوشــت و تخم مــرغ، حبوبات و مغــز دانه ها(                  
قرار دارند.

دکتر دالوری یادآور شــد: به منظور افزایش سطح 
ایمنی بــدن روزانــه از منابع غذایی حــاوی ویتامین 
Cشــامل انواع میوه ها و ســبزی ها مثــل انواع کلم، 
گل کلــم، گوجه فرنگــی، جوانه هــای گندم، ماش 
و شــبدر، انواع مرکبــات )لیمو ترش، لیمو شــیرین، 
پرتقــال، نارنگی و نارنــج(، کیوی و دیگــر میوه ها 
و ســبزی ها اســتفاده شــود و در تهیه ســوپ یا آش 
بهتر اســت از شــلغم که حاوی ویتامین c می باشــد                      

گردد. استفاده 
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان، با بیان اینکه مصرف روزانه 
پیــاز خام به دلیــل دارا بودن ویتامیــن  c توصیه می 
شــود، ادامه داد: بــا توجه به نقــش ویتامین AوEدر 

تقویت سیســتم ایمنی بدن بهتر اســت روزانه از منبع 
ویتامیــنAدر منابع گیاهــی مانند انواع ســبزی ها و 
میــوه های زرد و نارنجی ماننــد هویج، کدوحلوایی، 
مــوز و انواع مرکبات و در منابــع حیوانی مانند زرده 

تخم مرغ، شــیر و لبنیات استفاده شود.
وی توصیه کرد: از خوردن غذاهای چرب و شــور 
مانند انواع تنقات، کنســروها و سوســیس و کالباس 

خودداری شود.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشان، با اشاره به اینکه روزانه می 
توان بــا مصرف منابــع ویتامینD  ماننــد ماهی های 
چــرب، لبنیــات و زرده تخم مرغ  به افزایش ســطح 
ایمنــی بدن کمک کرد، اظهار داشــت: مصرف 6 تا 
۸ لیوان آب آشــامیدنی و یا ســایر مایعات به صورت 

روزانه توصیه می شود.

دکتــر دالوری یادآور شــد: رعایت ســه اصل مهم 
شســتن مکرر و صحیح دســت ها بــا آب و صابون، 
اســتفاده از ماســک و پرهیز از حضور در تجمعات و 
رعایــت فاصله اجتماعی می تواند حافظ جان شــما و 

باشد. عزیزانتان 

ماسک، از ســامتی خود و خانواده محافظت کنیم.
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حیات

همزمان با دهه فجر:
بهره برداری از چهار پایگاه سالمت در کاشان با حضور استاندار

به مناسبت دهه مبارک فجر:
مرکز خدمات جامع سالمت امام حسن )ع( شهر کامو افتتاح شد

چهــار پایگاه ســامت به نــام های زنده یاد حســین 
براتــی، معنوی، سیدالشــهداء )ع( )شــهید زائــر امام( 
و چهــارده معصــوم )ع( در کاشــان با حضــور معاون 

استاندار اصفهان به بهره برداری رسید.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
درمانی کاشان در آیین گفت: این پایگاه ها با زیربنای 
نزدیــک به یک هزار و ۵00 مترمربع و اعتبار 6 میلیارد 

و ۴00 میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات دانشــگاه 
علوم پزشــکی کاشان و با مشــارکت خیرین سامت                       

افتتاح شد.
دکتر ســید علیرضا مروجی گفــت: 10 میلیارد ریال 
ایــن مبلغ توســط خیرین هزینه شــده و مابقی از محل 

اعتبارت دانشگاه بوده است.
وی، توانمندســازی مردم را از اهداف اصلی ساخت 
پایگاه هــای ســامت بیان کرد و گفت: ایــن پایگاه ها 
بــرای مراقبت هــای اولیه ســامت مــردم راه اندازی 

می شوند.
دکتــر مروجــی، ارایه خدمــت مراقبان ســامت را 
بر پایه ســه ســطح بندی شــامل خدمــات اولیــه، پایه 
بســتری تخصصی و بســتری فوق تخصصی برشمرد و 
افزود: پایگاه های ســامت به منظــور تامین و ارتقای 
مراقبت های اولیه ســامت در قالب گسترش و تقویت 
شــبکه بهداشــت و درمان در ســطح شهرســتان و در 
راســتای طرح تحول نظام ســامت در حوزه بهداشت 

راه اندازی شده اند.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان  نیز در ایــن آیین، جمعیت 
تحت پوشــش این پایگاه های سامت را ۴۵ هزار نفر 
عنوان کرد که از خدمات مختلف پزشکی و بهداشتی 
برای گروه های هدف شــامل مادران باردار، نوزادان، 
دانش آموزان، میانساالن، سالمندان، خدمات دارویی، 
پرستاری، مبارزه با بیماری ها، بهداشت محیط و حرفه 

ای بهره مند می شوند.

به مناســبت ایام اهلل دهه مبارک فجر، مرکز خدمات 
جامع سامت امام حســن )ع( در شهر کامو با حضور 
فرماندار ویژه شهرســتان کاشــان، معاون بهداشــتی و 

جمعی از مسئولین دانشگاه افتتاح شد.
علی اکبر مرتضایی فرماندار ویژه شهرســتان کاشان 
در ایــن آیین اظهار امیدواری کرد: افتتاح این مرکز با 
کادر مجــرب خدمات قابل قبولــی را به مردم در این 

منطقه ارائه خواهند کرد.
 معاون بهداشــتی دانشگاه نیز در این مراسم، با اشاره 

دکتــر مهــدی دالوری، اجتماعی کردن ســامت، 
تامین، حفظ و ارتقای ســطح ســامت مردم را هدف 

اصلی این برنامه عنوان کرد.
وی در ادامه، گزارشــی از اقدامــات و فعالیت های 
دانشــگاه در زمینــه کرونــا و تعــداد مبتایــان به این 

بیماری را ارائه داد.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری اصفهان 
در این آیین، نســبت به رعایت  نکردن شــیوه نامه های 
بهداشتی در اســتان اصفهان به خصوص منطقه کاشان 

هشدار داد.
حجت اهلل غامــی با تاکید بــر اینکــه نباید مرگ و 
میرهای ناشــی از کرونــا در آذر ماه امســال فراموش 
شــود، گفت: هر چقدر رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
کم شود خطرات مرگ و میر و ابتا به بیماری کووید 

19 بیشتر می شود.
غامــی بــا تقدیر از زحمــات کادر درمــان، افزود: 
هر مقدار دســتورالعمل های بهداشــتی رعایت نشــود 
زحمــات مجموعــه افراد بهداشــت و درمان کشــور                                      

از بین می رود.
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان، 
عادی انــگاری شــرایط ویروس کرونا از ســوی مردم 
کــرد:  خاطرنشــان  و  دانســت  بســیار خطرنــاک  را 
عادی انــگاری موجب آســیب ها و خطرهــای جبران 

ناپذیر خواهد شد.
فرمانــدار ویژه شهرســتان کاشــان نیــز در این آیین 
گفــت: به میمنــت چهــل و دومین ســالگرد پیروزی 

به احداث این مرکز در زمینی به مساحت ۲ هزار متربع 
و با زیربنای 3۴3 مترمربع گفت: هشــت میلیارد و 1۸۷ 
میلیون ریال توسط دانشگاه و دو میلیارد و ۴00 میلیون 

ریال توســط خیرین برای این مرکز هزینه شده است.
دکتر مهدی دالوری، با اشــاره به حضور پزشک به 
صورت تمام وقــت در این مرکز افزود: ارائه خدمات 
پزشکی، بهداشتی برای گروه های هدف شامل مادران 
باردار، نوزادان، دانش آموزان، میانســاالن، سالمندان 
و خدمــات دارویی، پرســتاری، مبارزه بــا بیماری ها، 

انقــاب اســامی ۲90 طــرح بــا اعتبــار 36۲ میلیارد 
تومان در شهرستان کاشــان بهره برداری و کلنگ زنی                                                                                             

شد.
علی اکبر مرتضایی افزود: طرح های دهه فجر امســال 
در کاشــان نســبت به دهه فجر سال گذشــته به لحاظ 
تعــداد ۲۷ درصــد و از نظــر اعتبار مالــی پنج درصد                                        

افزایش یافته است.

بهداشــت محیط و حرفه ای از جمله خدمات بهداشتی 
و درمانی این مرکز می باشد.

ریــس مرکــز بهداشــت شهرســتان کاشــان نیز در 
ایــن آیین گفت: در ایام شــیوع بیمــاری کووید 19، 
خوشــبختانه 3۵0 نفر در این منطقه از خدمات پزشکی 

بهره مند شدند.
دکتر مسعود دهقانی افزود: 30 درصد از جمعیت این 
منطقه را سالمندان تشکیل می دهند و برنامه ها باید در 

راستای ارتقاء سامت سالمندان صورت پذیرد.

رئیس دانشگاه عنوان کرد:
خیرین سالمت منطقه کاشان پیشگام اقدامات خیرخواهانه هستند

رئیــس دانشــگاه اظهــار داشــت: خیرین ســامت 
شهرســتان هــای کاشــان و آران و بیــدگل پیشــگام 

اقدامات خیرخواهانه هستند.
دکتــر ســید علیرضا مروجــی در آییــن کلنگ زنی 
مرکــز اورژانس جــاده ای 11۵ منطقه کوهدشــت به 
مرکزیــت کمال الملک )کله( که همزمان با ســالگرد 
پیروزی انقاب اسامی انجام شد، اقدامات خیرین را 

ارزشمند و سرنوشت ساز برشمرد.
وی، ارتقای شــاخص های سامت در کشور  را در 
مقایســه با بقیه کشــورها زبان زد برشمرد و گفت: این 

موفقیت ها به برکت انقاب و نظام اســامی است.
دکتر مروجی، با اشاره به انجام این اقدام در روستای 
کله برای پوشــش اورژانس پیش بیمارستانی منطقه و 
روســتاهای مجاور با حمایت دولت و همراهی خیرین 

گفــت: بزرگترین نعمتی کــه خداوند به انســان اعطا 
کرده، عمر اســت و  مهمتر از عمر مدیریت آن اســت 
کــه خیرین بــا اقدامات خود بــه بهترین وجــه آن را 

مدیریت می کنند.
وی، بر گســترش این مشارکت ها و برقراری ارتباط 
با خیرین جامعه به منظور رفع مشکات حوزه سامت 
تاکید کرد و با اشــاره به فعالیت وعاقمندی خیرین به 
همــکاری در این حوزه اظهار امیدواری کرد: با تعامل 
مناســب بتوانیم این رابطه ها را روز به روز گسترده تر 
کنیم زیرا هر گاه کارها را به خود مردم واگذار کرده 
ایم و نظارت را بر عهده گرفته ایم، کار به نحو احسن 

به سرانجام رسیده است
رئیس دانشــگاه، با اشــاره به اهداء زمیــن این مرکز 
توســط یکی از خیرین گرامــی در متراژ 300 مترمربع 

افزود: انشــاء ا.. با تســریع در احداث ایــن پایگاه، در 
آینده نزدیک شاهد بهره برداری از آن باشیم.

دکتــر مروجی، در ادامه با اشــاره به اهمیت ســبک 
زندگی ســالم گفت: حتی امروزه برای کنترل بیماری 
های واگیر هم نیازمند تغییر ســبک زندگی داریم که 
در خصوص پیشــگیری و مقابله با کرونا اهمیت آن را 

مشاهده کردید.
وی، اجتماعــی کــردن ســامت، تامیــن، حفــظ و 
ارتقای سطح ســامت مردم را هدف اصلی این برنامه                         

عنوان کرد.
رئیــس دانشــگاه، توانمندســازی فردی بــرای خود 
مراقبتی و ارتقای ســامت فــردی، حمایت و ارتقای 
ســامت خانــواده، ارتقای ســامت جامعــه از طریق 
همیــاری و مشــارکت جمعی و اجتماع محور شــدن 

آمــوزش های دانشــجویان علوم پزشــکی را از دیگر 
اهداف این برنامه برشمرد.

وی یادآور شــد: یکی از معیارهای اساسی در توسعه 
و پیشرفت یک کشور شــاخص سامت است و برای 
اینکــه در این حوزه به ســطح قابل قبول برســیم الزم 

است از همه ظرفیت های ممکن استفاده شود.
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تقدیر دانشگاه از مسئولین فعال در کانون های سالمت محله

در کمیته دانشگاهی ارتقاء سالمت نوزادان عنوان شد:
 هشتاد درصد از موارد مرگ و میر نوزادان به علت عفونت، آسیفکسی و زایمان زودرس

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشستی 
درمانی کاشان، از مسئولین فعال در کانون های سامت 
محله در نشســتی که به همین منظور برگزار شــده بود، 

تقدیر کرد.
دکتر ســید علیرضــا مروجی در این نشســت وجود، 
»کانون های ســامت محله » را فرصــت مغتنمی برای 
استفاده از ظرفیت و توانمندیهای اجتماعی برای اجرای 
طرح شهید ســلیمانی ) گام چهارم مبارزه با همه گیری 

ویروس کووید 19 ( عنوان کرد. 
وی با تبریک والدت حضرت زهرا )س( و تقارن آن 
با ایــام اهلل دهه مبارک فجر، گفت: مشــارکت مردم و 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشــان اظهار اشت: ۸0 
درصد از مــوارد مرگ و میر نــوزادان به علت عفونت، 

آسیفکسی و زایمان زودرس است.
دکتر ســید علیرضا مروجی در کمیته دانشگاهی ارتقاء 
ســامت نوزادان گفت: هر ساله 3.۷ میلیون نوزاد در ۲۸ 
روز اول زندگــی جان خود را از دســت مــی دهند که 
نزدیک به ۴0 درصد از مرگ های کودکان زیر ۵ ســال 

را به خود اختصاص می دهد. 
وی افزود: با مداخات مناسب، موثر و به موقع می توان 

از بروز دو سوم از این مرگ ها پیشگیری کرد. 

همراهی مجموعه نهادهای حاکمیتی و اجرایی، الگویی 
کشوری برای مقابله با این همه گیری جهانی است. 

رئیس دانشگاه اظهار داشت: با اجتماعی شدن سامت 
تمامی آحاد جامعه در تبلور و تحقق این امر مهم سهیم 

خواهند شد.
 دکتــر مروجی، با بیان اهداف تشــکیل و راه اندازی 
کانون های سامت محله به نقش مردم و حوزه بهداشتی 
در این امر اشاره و ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین فعال 
در کانون های ســامت محله، بر نقــش فعال تر حوزه 
بهداشــتی دانشــگاه در تحقق اهداف ســامت محور                                                                                        

تاکید کرد.

رئیس دانشگاه، تجهیزات و فضای فیزیکی مناسب برای 
بخش های زایمــان و NICU، بهبود کیفیت مراقبت از 
نــوزاد از طریق آموزش والدین و  مراقبت کامل از نوزاد 
توسط پرســنل مجرب و خبره را از راهکارهای موثر در 

پیشگیری از این مرگ ها برشمرد.
الزم به ذکر است: وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت 
بررسی رتینوپاتی با نظر متخصصین گروه اطفال، نوزادان 
و با هماهنگی گروه چشم دانشگاه، تاکید بر اعزام مادران 
باردار با احتمال تولد نوزاد نارس/ پرترم لیبر به بیمارستان 
سطح 3 )مرکز آموزشــی درمانی شهید بهشتی کاشان(، 

 محســن فتحی مقدم، نائب رئیس دبیرخانه شــورای 
ســامت و امنیت غذایی دانشــگاه نیز در این جلســه، 
در خصــوص موضوع چگونگی تشــکیل و راه اندازی 
کانون های ســامت محــات و حســین صالحی دبیر 
دبیرخانه شــورای ســامت و امنیت غذایی دانشگاه نیز 
به تبین چشــم انداز فعالیت کانون های ســامت محله 

پرداختند.
الزم بــه ذکــر اســت: جلســه هماهنگــی و تقدیر از 
مســئولین فعال در کانون های ســامت محله با حضور 
رئیس دانشــگاه، جمعی از مسئولین ســتادی و معاونت 
بهداشــتی، مرکز بهداشــت شهرستان کاشــان و شبکه 

تعییــن یــک نفر از بخــش NICU به عنــوان رابط  بین 
بیمارستان و بهداشت جهت  اعام  اسامی نوزادانی نیازمند 
به پیگیری تخصصی، اقدام و بررسی در خصوص حضور 
پزشک مقیم زنان در بیمارستان های خصوصی )بیمارستان 
های میاد و یثربی(، استعام از اداره کودکان در خصوص 
راه اندازی بانک شــیر در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 

جمله موارد مطروحه در این نشست بود.
 جلســه کمیته دانشــگاهی ارتقاء ســامت نوزادان با 
حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در تاریخ 99/11/1 

در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید. 

در راستای کنترل بیماری سل صورت گرفت؛
  انجام بیماریابی فعال سل در بیماران دیالیزی شهرستان کاشان

معاون بهداشتی دانشگاه خبر داد:
بیش از 1200 حیوان گزیدگی در منطقه تحت پوشش دانشگاه طی 10 ماهه سال جاری

معاون بهداشــت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: در راستای کنترل بیماری و انجام 
بیماریابی ســل در گروه های پرخطــر و در معرض ابتا، 
کار بیماریابی در ۲۵ بیمار دیالیزی جدید در بخش دیالیز 

کاشان با روش تست  PPD انجام شد.
 دکتــر مهدی دالوری افــزود: در نهایت نتیجه آزمایش 
۲۴ نفــر از بیماران منفی و  یک نفر نیز مثبت اعام شــد و 
در ادامه برای پیگیری ضمن اطاع به مسئول بخش دیالیز، 
مقرر گردید بیمار توسط پزشک متخصص عفونی ویزیت 

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی، از 1۲۷۸ 
مورد حیوان گزیدگی منطقه تحت پوشــش دانشــگاه 
)شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل( طی 10 ماهه 

سال جاری خبر داد.
دکتــر مهدی دالوری افزود: ۴9 درصد این گزش ها 
توســط سگ های صاحبدار، 6 و نیم درصد آن توسط 
ســگ های ولگرد و 3۷ و نیم درصد آن توســط گربه 

اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: هزینه مســتقیم درمان و پیشــگیری 
این موارد حدود 90 میلیارد ریال می باشد که تمام این 

موارد به صورت رایگان انجام می گیرد.
دکتر دالوری اظهار داشــت: در سال گذشته، تعداد 
۲3۴161 مــورد حیــوان گزیدگی در کشــور گزارش 

شده و دستور درمانی الزم در این مورد صادر گردد.
وی تصریح کرد: گروهی از افراد جامعه به ویژه افرادی 
که دچار بیماریهای خاص از جمله نارسائی مزمن کلیوی 
هســتند نسبت به دیگران بیشتر در معرض ابتا به بیماری 

سل هستند.
وی ادامه داد: انتظار می رود با بیماریابی فعال در گروه 
هــای پرخطر و در معــرض ابتا به بیماری ســل، ضمن 
شناســائی به موقع موارد جدید و انجام مراقبت و درمان 
بیماران از شیوع این بیماری واگیر دار خطرناک در سطح 

گردیده که شــش مــورد آن منجر به هــاری و مرگ 
گردیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 
بیماری هاری یکی از بیماری های واگیر دار می باشد 
که در صورت ابتا انسان تقریبا صددرصد کشنده می 
باشــد و در ایــن مواقع هیچ درمانــی جهت آن وجود 

ندارد.
دکتر دالوری خاطر نشــان کرد: ایــران طبق اهداف 
کشــوری و بین المللــی باید تا ســال۲030 میادی به 
هــدف حــذف بیماری هاری ناشــی از گزش ســگ 
دســتیابی پیــدا کند و رســیدن به این هــدف متضمن 
مشــارکت فعال ســایر ارگان هــا و نهادهــای مرتبط 
بــا برنامه همچون دامپزشــکی، شــهرداری ها، محیط 

جامعه جلوگیری کرد.
گفتنی است ســل، یک بیماری عفونی شایع و یکی از 

10 عامل مهم مرگ و میر در سرتاسر جهان است.
این بیماری قابل درمان و پیشــگیری، توسط باکتری ها  
)مایکوباکتریوم توبرکلوزیس( ایجاد می شــود و اغلب 
ریه ها را تحت تأثیر قرار می دهد اما بر قسمت های دیگر 

بدن نیز می تواند تأثیرگذار باشد.
سل از طریق هوا و از فردی به فرد دیگر منتقل می شود 
هنگامی که افراد مبتا به ســل ریه، ســرفه، عطسه یا تف 

زیست و سایر ادارات می باشد.
وی، از کلیه شهروندان خواست ضمن رعایت اصول 
بهداشــت عمومی و دفع مناســب زباله ها از نگهداری 
حیوانــات در محل زندگی و تحریــک حیوانات جداً 
خــودداری نموده و در صورت مبــادرت به نگهداری 
حیوانات، حتماً زیر نظر شبکه های دامپزشکی مراقبت 

ها و واکسیناســیون الزم جهت حیوان را انجام دهند.
دکتر دالوری، با اشاره به اینکه بیشترین موارد گزش 
در منطقه مربوط به ســگ های صاحبدار است، تاکید 
کــرد: کلیه صاحبان این حیوانــات از تهاجم حیوانات 

خود به دیگران جلوگیری نمایند.
وی یادآور شــد: شــهروندان بافاصله پس از گزش 
در شهرســتان کاشــان به مرکز خدمات جامع سامت 

گابچــی واقــع در خیابــان امــام خمینــی با شــماره 
تلفــن۵۵۴۴3939 و در شهرســتان آران وبیــدگل بــه 
اورژانــس امــام خمینی با شــماره تلفــن۵۴۷3۷۷66 

مراجعه کنند.

بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد.

می کنند، میکروب های ســل را بــه هوا منتقل می کنند. 
فرد برای آلوده شــدن  کافیست فقط تعداد کمی از این 

میکروب ها را استشمام نماید.
گروهی از افراد جامعه نسبت به دیگران بیشتر در معرض 
ابتا به بیماری ســل هستند .این گروه از افراد را می توان 
به دو دسته تقســیم کرد، یک گروه افرادی که بیشتر در 
معرض تماس با میکروب و گرفتن عفونت سل هستند و 
گروه دیگر افرادی را شامل می شوند که دچـــار عفونت 

شده اند و شانس بیشتری برای ابتا به بیماری سل دارند.
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آموزش بیش از 1200 زوج در مراکز آموزش ازدواج کاشان و آران و بیدگل

سالیانه 700 بیمار جدید مبتال به سرطان در منطقه کاشان شناسایی می شوند

رئیس مرکز بهداشت و معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: ۲۴۲۴ نفر ) 1۲1۲ زوج ( تا پایان 
دیماه سال جاری توسط  مراکز آموزشی پیش از ازدواج 

شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل آموزش دیدند.

رئیس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــتی دانشــگاه  
علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان 
گفت: ســالیانه ۷00 بیمار جدید مبتا به ســرطان طبق 
آخرین گــزارش دبیرخانه ثبت ســرطان دانشــگاه در 

منطقه کاشان شناسایی می شوند.
دکتــر مهدی دالوری، به آغاز هفته ســرطان از یکم 
لغایت هفتم بهمن ماه اشاره کرد و افزود: از تعداد فوق 
الذکر، ۵1 درصد زنان و ۴9 درصد مردان می باشند.  

وی تصریح کرد: بروز ساالنه سرطان در منطقه تحت 
پوشــش دانشــگاه، 13۸در صد هزار نفــر جمعیت می 

باشــد که پائین تر از میزان بروز در کشور است.
دکتر دالوری، شــایعترین ســرطان ها را به ترتیب در 
جمعیت مردان پروســتات، معــده، کولورکتال، مثانه و 
مغــز و در جمعیت زنان پســتان، کولورکتال، تیروئید، 

خون، معده و مثانه در این منطقه عنوان کرد.
وی، در ادامــه با اشــاره به اینکه ســالیانه در کشــور 

 دکتــر مهــدی دالوری در جلســه هماهنگــی و هم 
اندیشــی آموزش زوجیــن افزود: آمــوزش به زوجین 
مراجعه کننده در سال جاری به دلیل شرایط همه گیری 
و شیوع بیماری کووید-19 ، به صورت غیر حضوری و 

فقط با ارائه محتوا انجام شده است.
وی تصریــح کرد: محتواهای آموزشــی مفیدی مانند 
کتاب و فیلم در خصوص مسائل زناشویی دارای مجوز 
از وزارت ارشــاد  و دستیابی از طریق فضای مجازی در 

اختیار زوجین قرار گرفت.
به گفته وی، آموزش هایی که هم اکنون برای زوجین 
در پیش از ازدواج ارائه می شــود شامل ۴ بخش است، 
بخــش اول مربوط بــه مبانی مذهبی ازدواج اســت که 
بــه طور کامل از بیانات و پیام هــای مقام معظم رهبری 

حدود 110هزار نفر به بیماری سرطان مبتا می شوند، 
اظهار داشــت: از این مــوارد ۴۷ درصد در زنان و ۵3 

درصد در مردان بوده است.
رئیس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــتی دانشــگاه 
یادآور شد: شایعترین ســرطان ها در کشور در مردان 
سرطان معده، پوست، پروســتات کولورکتال، مثانه و 
در زنان به ترتیب ســرطان پستان کولورکتال، پوست، 

تیروئید و معده می باشد.
وی گفــت: ســرطان پســتان در زنــان ایرانــی بــا 
1۲۸0۲مورد و ســرطان معده با 9۷۸6 مورد در مردان 

بیشترین بروز را داشته است.
دکتر دالوری اظهار داشــت: ۴0 درصد سرطان ها با 
تشــخیص زودرس قابل پیشگیری و حداقل ۴0درصد 

آنها با تشخیص زود هنگام قابل درمان هستند.
وی،  گروه هــای هدف برای تشــخیص زودهنگام 
ســرطان های پســتان در  زنان 30 تا ۷0ســال، سرطان 

استفاده شده است.
 دکتــر دالوری افــزود: بخــش دیگــری از آموزش 
های پیــش از ازدواج که هم در کتاب و هم در فیلم به 
زوجین ارائه می شود، مربوط به مسائل روانی، عاطفی و 
اجتماعی بین زوجین است که به آنها چگونگی ارتباط 
صحیــح را می آموزد تا کمترین مشــکات بین آنها به 

وجود آید.
 وی بخش دیگری از آمــوزش های مجازی پیش از 
ازدواج را مربــوط به روابط زناشــویی پــس از ازدواج 
بین زوجین و ســامت باروری و فرزندآوری دانســت 
کــه با توجه به سیاســت های کلی جمعیت و سیاســت 
های اباغی از ســوی مقام معظم رهبری تدوین شــده 
و در آن مباحثــی چون پیشــگیری از ناباروری، اهمیت 

روده بزرگ شــامل زنــان و مردان ۵0 تا  ۷0 ســال و 
غربالگــری دهانــه رحــم برای زنــان 30 تا ۵9 ســال 

برشمرد.
رئیس مرکز بهداشــت ومعاون بهداشــتی دانشــگاه، 
کنتــرل عفونت و بیماری های واگیر، افزایش جمعیت  
ســالمندی، تغییر ســبک زندگی مردم، تشخیص بهتر 
بیمــاری و ثبت کامل تر اطاعات بیمــاران را از علل 

افزایش آمار سرطان در ایران بیان کرد.
وی اظهار داشــت: همه عوامل موثر بر سامت انسان 
در اختیار وزارت بهداشت نیست و فقط ۲۵ درصد آن 
برعهــده این وزارتخانه می باشــد و ۷۵ درصد عوامل 
موثر در ســامت را ســایر ســازمان ها و وزارتخانه ها 
رقم می زنند که برای تامین و ارتقاء ســامت جامعه، 

مشارکت بین بخشی ضروری است.
دکتر دالوری، از مردم خواســت تا با رعایت شــیوه 
نامه های بهداشــتی به دلیل شــیوع بیماری کووید 19 

فرزنــدآوری، آمادگی برای بــارداری و مراقبت های 
پیــش از بارداری و همچنین مباحــث مربوط به بیماری 
ایــدز و انتقال آن از طریق رفتارهای پرخطر جنســی به 

زوجین ارائه می شود
گفتنی است جلسه هماهنگی و هم اندیشی آموزشهای 
مجازی جهت زوجین در راســتای بند ۴ سیاســت های 
کلی جمعیت اباغی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(

درخصوص تحکیم بنیان و پایداری خانوده در معاونت 
بهداشتی دانشگاه برگزار  شد.

در این جلســه در خصوص شــیوه برگزاری کاسها 
بــه صورت آناین توســط نهاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه با همکاری معاونت بهداشتی بحث 

و تبادل نظر شد . 

)STEPs( در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

آغاز هشتمین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر

معــاون فنــی و مدیر گــروه بیمــاری هــای غیرواگیر 
معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان، از 

آغاز هشــتمین پیمایش ملی عوامل خطــر بیماری های 
غیرواگیر)STEPs( در شهرســتان های کاشان و آران و 

بیدگل خبر داد.
دکتــر مرتضی پنجه شــاهی ضمن ابراز خرســندی از 
شــروع این پیمایش بعد از تعلیق 11 ماهه به دلیل شــیوع 
کووید 19، اهداف آن را ترســیم نقشه مربوط به عوامل 
خطر مرتبط با بیماری های غیرواگیر، پایش و ارزشیابی 
اثــرات برنامــه  های پیشــگیری و کنترل بیمــاری های 
غیرواگیر و همچنین تشکیل پایگاه ملی اطاعات عوامل 

خطر بیماری های غیرواگیر عنوان کرد.
وی، رویکرد گام به گام این پیمایش شامل پرسشگری 

با پرسشــنامه )گام اول(، انجام ســنجش های جســمانی 
)گام دوم( و اندازه گیری  های آزمایشــگاهی )گام سوم( 
را پاســخی برای دســتیابی بــه نمایی از عوامــل خطر و 
بیماری هــای غیرواگیــر و گردآوری مســتمر اطاعات 

دارای کیفیت دانست.
دکتــر پنجه شــاهی، به هفــت پیمایش کشــوری در 
ســال های گذشته اشــاره کرد و گفت: هشتمین مطالعه   
STEPs از ابتــدای بهمن ماه ســال جاری با 1۲ خوشــه 
9 نفره در دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 

درمانی کاشان شروع شد.
وی تصریــح کرد: در این پیمایش افراد بزرگســال 1۸ 

ســال و باالتر ایرانی ســاکن ایران، در هفت گروه  سنی 
 ،6۵-69  ،۵۵-6۴  ،۴۵-۵۴  ،3۵-۴۴  ،۲۵-3۴  ،1۸-۲۴(
۷0سال و باالتر(، دو گروه جنسی )زن و مرد(، دو گروه 
منطقه شهری و روستایی و در 31 استان به عنوان جامعه ی 

هدف، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
معاون فنی و مدیر گروه بیماری های غیرواگیر معاونت 
بهداشت دانشگاه یادآور شد: اطاعات هر واحد آماری 
شــامل اطاعات دموگرافیک، عوامــل خطر متابولیک 
و رفتــاری بیماری هــای غیرواگیــر از طریــق گام های 
پرسشنامه، تن سنجی و آزمایشگاه )در افراد باالتر از ۲۵ 

سال( مورد بررسی و ارزیابی  قرار می گیرند.

بــه مراکز خدمات جامع ســامت، پایــگاه ها و خانه 
های بهداشــت مراجعه و در برنامه غربالگری سرطان 

شرکت کنند.
الزم بــه ذکر اســت یکم الــی هفتم بهمن مــاه هفته 
پویش ملی مبارزه با سرطان از سوی وزارت بهداشت 

اعام شده است.

فعالیت اندیشگاه سالمت زمینه ساز کمک به ارتقای سالمت جامعه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: تشکیل و آغاز 
به کار اندیشگاه سامت در شهرستان کاشان را رخدادی مهم 
دانست که به ارتقای سطح سامت در منطقه کمک می کند.

دکتر ســید علیرضا مروجی در جلسه اندیشگاه سامت، 
ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر، به اجرایی شدن 
اندیشه های کاربردی و موثر این اندیشگاه، که حاصل ارتباط 

میان جامعه و دانشگاه است، تأکید کرد.
رئیس اندیشــگاه ســامت نیز در این نشست، ضمن بیان 

اهداف و شیوه کار اندیشگاه سامت به ضرورت فعال شدن 
ظرفیت های اجتماعی در حوزه سامت پرداخت.

دکتر مجتبی صحت گفت: اندیشــگاه ســامت با ایجاد 
بستری مناســب می تواند صاحبان ایده و اندیشه در عرصه 
ســامت را گرد هم جمع آورد که دستاورد این رویداد از 
یک سو فرهنگ سازی در عرصه سامت و از سوی دیگر 

ارتقاء سطح سامت خواهد بود.
الزم به ذکر اســت: در این جلسه، پس از توضیح پیرامون 

شیوه نامه تشــکیل و فعالیت اندیشــگاه، نحوه جذب ایده 
های صاحبان اندیشه، مالکیت و سازماندهی ایده ها تا اجرا 
و شناسایی ذی نفعان اندیشــگاه سامت نیز مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
گفتنی است: جلسه هم اندیشی اندیشگاه سامت با حضور 
رئیس دانشگاه و سایر اعضا روز دوشنبه مورخ 1399/11/۲0 
در ســالن دکتــر قریب دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان                                                                                               

برگزار شد.
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حیات

 تاکید بر انجام طرح های پژوهشی و کاربردی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

در آیین تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان عنوان شد:
استعداد دانشجویان نخبه را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم

مدیر امور نخبگان و دانشــجویان اســتعداد درخشــان 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفت: 
استعداد دانشجویان نخبه را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم.

دکتــر پروین پاســاالر در آیین تقدیر از دانشــجویان 
اســتعداد درخشان و مستعد در دانشــگاه که به صورت 
مجازی در این مراســم حضور داشــت، ضمن تشکر از 

در جلســه شــورای امر به معروف و نهــی از منکر 
دانشگاه علوم پزشــکی، بر انجام طرح های پژوهشی 
و کاربــردی در زمینه امر به معــروف و نهی از منکر 

شد. تاکید 
ششمین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر 
با حضور رئیس دانشــگاه، کلیــه اعضاء و دکتر روح 
اهلل صنعتــکار از ســتاد احیا امر به معــروف و نهی از 
منکر شهرســتان در تاریخ هفتــم بهمن ماه جاری در 
ســالن شهدای ســتاد مرکزی برگزار شــد و اقدامات 
و عملکرد این شــورا تشــریح و مورد نقد و بررســی                                                                                     

قرار گرفت.

برگزاری این مراسم، بر حفظ دستاوردهای دانشجویان 
تاکید کرد.

وی، خطاب به دانشــجویان، حســاس بودن نسبت به 
محیط و تاش برای کمک به مردم به هر نحو ممکن و 

تسهیل در امور را خواستار شد.
دکتر پاساالر، وظیفه مجموعه دانشگاهی را پیشبرد دائمی 
در امور دانســت و خاطر نشــان کرد: همیشه می بایست با 

نهایت تاش و کوشش به سمت جلو حرکت کنیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
درمانی کاشــان نیز در این مراسم، ضمن عرض تبریک 
ایــام اهلل دهــه فجــر و میاد مبــارک حضــرت فاطمه 
زهرا)س(، از وجود دانشــجویانی تیزهوش، تاشــگر، 
ســخت کوش و خاق در دانشــگاه اظهار خرســندی 
کــرد و گفت: وظیفه ماســت هر آنچــه در توان داریم 
برای حمایــت و پرورش ایــده های ناب دانشــجویان                               

به کار گیریم.

ایــن گــزارش حاکیســت: اعضــاء در این جلســه 
پیشــنهادات خود را در مورد اقدامات سال آینده بیان 

کردند و در این راســتا به بحث و گفتگو پرداختند.
دکتــر صنعتــکار نیــز در این جلســه، گزارشــی از 
اقدامات انجام شــده توسط ستاد احیاء امر به معروف 
شهرستان را ارائه و پیشــنهاداتی نیز در جهت اجرای 

این فریضه مهم ایراد کرد.
ارائــه گزارشــی از اقدامــات و عملکرد شــورا از 
ابتدای ســال جاری، برگزاری کنگره امر به معروف 
و نهــی از منکــر در نیمــه دوم ســال 1۴00، انجــام 
پژوهش هــای کاربــردی پیرامون امر بــه معروف و 

دکتر سید علیرضا مروجی، فلسفه وجودی دانشگاه را 
آماده کردن ســربازان آینده تیم ســامت عنوان کرد و 
گفت: کسب رتبه های برتر توسط دانشجویان دانشگاه 
در چند ســال اخیر نشان می دهد که تحصیل کردن در 
هر دانشــگاهی بستگی به اعتماد به نفس و استفاده بهینه 

دانشجویان از توانمندی هایشان دارد.
وی، ضمــن آرزوی موفقیت برای دانشــجویان ابراز 
امیــدواری کرد: در آینده ای نزدیک شــاهد رشــد و 
شــکوفائی هر چه بیشتر دانشــجویان و کسب رتبه های 

برتر باشیم. 
سرپرســت دفتر اســتعدادهای درخشــان نیــز در این 
مراســم، با اشــاره به برگزاری مجازی پنجمین مراســم 
طلوع به دلیل شــرایط کرونــا، توضیحاتی درخصوص 
آمار دانشجویان اســتعداد درخشان و مستعد دانشگاه و 

کسب رتبه های برتر ارائه کرد.
دکتر الهه میانه ساز، با اشاره به برگزاری چهارمین طرح 

نهی از منکر در ســطح دانشــگاه، برگزاری نمایشگاه 
مجازی، معرفی کتــب مرتبط با امر به معروف و نهی 
از منکــر، برگزاری مســابقات کتاب خوانی، شــعر، 
نثــر، پوســتر و کلیپ در مورد امر بــه معروف و نهی 
از منکر، برگزاری کرســی آزاد اندیشــی با موضوع 
امر به معــروف و نهی از منکر در فضای آموزشــی، 
بهداشــتی و درمانی و..... از جمله موارد پیشــنهادی 

در سال آینده بود.
شایان ذکر اســت: در این جلسه از فعاالن و رابطین 
حوزه امــر به معــروف واحدهای دانشــگاه تقدیر و                                     

شد. تشکر 

Educational Idea و ایجاد بســتر برای دریافت ایده 
های خاقانه دانشجویان در حوزه آموزش و بکارگیری 
آن در راســتای اجرای بســته های تحول آموزش اذعان 
 Educational Idea داشت: تاکنون چهار دوره طرح
در دانشگاه اجرا شــده که پس از انتخاب برگزیدگان و 
حمایت دفتر اســتعدادهای درخشــان، ایده های برتر به 

طرح های تحقیقاتی تبدیل می شود.
الزم به ذکر اســت جشــن طلوع در قالب آیین تقدیر 
از 99 دانشــجوی استعداد درخشان و مســتعد دانشگاه 
علوم پزشــکی کاشــان در رشــته ها و مقاطع مختلف و 
برندگان چهارمین طــرح Educational Ideaو نیز 
دانشــجویان موســس کمپین تکریم سربازان سامت و 
دانشــجویان فعال، خاق و همکار در ســامانه ۴030 و 
دفتر اســتعدادهای درخشان همراه با مســابقه آناین و 
هیجــان انگیز »میــراث مقدس« به صــورت مجازی در 

فضای اسکای روم برگزار شد.

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عنوان کرد:
تعدای از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در لیست محققان برتر دنیا قرار گرفتند

معاونت تحقیقات و فناوري دانشــگاه علوم پزشــکي 
و خدمات بهداشتی درمانی کاشــان، از قرار گرفتن نام 
تعدادي از اعضاي هیات علمي این دانشــگاه در لیست 

محققان برتر دنیا خبر داد.
 دکتر حمیدرضا بنفشــه گفت: بر اساس پژوهشي که 
توسط دانشمندان دانشگاه اســتنفورد بر روي دادههاي 
اســکوپوس و بر اســاس یک شــاخص ترکیبــي به نام 
)Composite Score(انجام شد، فهرست 100 هزار 
دانشــمند پر اســتناد در تمامي رشــتهها و نیــز ۲ درصد 
برتر حوزههاي علمي شناســایي و معرفي شــدند که نام 
۷  محقق دانشــگاه علوم پزشــکي کاشــان در میان این 

پژوهشگران قرار گرفت.
وي افزود: نام ســه محقق دانشــگاه در میان 100 هزار 
محقق  برتر دنیا  در همه زمینه ها و نام چهار محقق دیگر 

دانشگاه جز ۲ درصد برتر رشته مي باشد.
وي تصریح کــرد: دکتر حامد میرزایــي، دکتر ذات 
اله عاصمي و دکتر علي ســبحاني نســب در لیست 100 
هزار نفر برتر در همه زمینه ها و دکتر محمدباقر فرهود، 
دکتر محسن ادیب حاج باقري، دکتر محسن تقي زاده و 
دکتر روح اله دهقاني در لیست ۲ درصد برتر رشته خود                                                                                     

قرار گرفتند. 
معاونت تحقیقات و فناوري دانشــگاه علوم پزشــکي 
و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان، با اشاره به اینکه 
شــاخص ترکیبي Composite Score بر اساس دو 
رویکرد محاسبه شده است، یادآور شد: اولین رویکرد 
بر اساس استناداتي که از سال 1996 تا ۲019 به مقاالت 
منتشــر شده طي ســال هاي 1960-۲019 انجام شده )با 
در نظر گرفتن خود استنادي و بدون درنظر گرفتن خود 

استنادي( محاسبه و ارائه شده است.
دکتر بنفشه اظهار داشــت: در رویکرد دوم با استناد به 
این دادهها یک شاخص h جدید بر مبناي استنادات سال 

۲019  به همه مقاالت فرد، محاسبه و ارائه شده است.
معاونت تحقیقات و فناوري دانشــگاه علوم پزشــکي 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی کاشــان ادامــه داد: در 
این گزارش بــراي رتبه بندي، دانشــمندان در ۵ حوزه 
موضوعــي اصلــي، ۲۲ حوزه موضوعــي فرعي و 1۷6 
رشته طبقهبندي شــده اند که  شرط ورود پژوهشگران 
به فرآیند رتبهبندي انتشــار حداقل ۵ مقاله بوده اســت 
و در مجموع تقریباً ۸ میلیون دانشــمند مورد بررســي و 
ارزیابي قرار گرفتهاند و یک لیست صدهزار نفري ارائه 

شده است.
اهــداف کلــی معاونــت پژوهشــی مطابــق برنامــه 

استراتژیک به شرح ذیل است:  
- ارتقا کمی و کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی 

نظام سامت  متناسب با اولویت های تحقیقاتی منطقه 
- گســترش ارتباطــات ملــی و بین المللــی در حوزه 

پژوهش
-ایجاد بســتر مناسب برای بهره گیری از فناوری های 

نوین در حوزه پژوهش
-جذب و توسعه منابع ) انسانی، مالی (

-بسترســازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام 
ارائه خدمات دانشگاه

-جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم وارتباط 
با صنعت

-توســعه ظرفیت نظــام مدیریت اطاعــات و دانش 
سامت

انتخاب شربت گیاهی فرموله شده توسط پژوهشگران دانشگاه
به عنوان داروی برگزیده در جشنواره ملی ”گیاهان دارویی و ویروس کرونا ”

معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان، از انتخاب شــربت 
گیاهی فرموله شده توســط پژوهشگران این دانشگاه به 
عنوان داروی برگزیده در جشنواره ملی گیاهان دارویی 

و ویروس کرونا خبر داد.
دکتر حمیدرضا بنفشــه گفت: شــربت گیاهی فرموله 
شــده برای بیماران کرونا توسط دکتر حمیدرضا بنفشه، 

مرتضی کوثری، دکتر مهــدی نورالدینی،  دکتر احمد 
نجفی،  دکتر محمدکاظم ســیاح و دکتر حسین اکبری 
موفق به کســب عنــوان داروی برگزیده در جشــنواره 

مذکور شد. 
وی افزود: این دارو نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب در 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شماره 99063 است.
الزم به ذکر است: مدیریت اجرایی این طرح را دکتر 

حمیدرضا بنفشــه اســتاد فارماکولوژی این دانشگاه بر 
عهده داشته است.  

جشــنواره ملی گیاهــان دارویی و ویــروس کرونا به 
همت مرکز رشــد واحدهای فنــاوری گیاهان دارویی 
جهاددانشــگاهی، همزمان بــا روز کارآفرینی و اقتصاد 
مقاومتی به صورت مجازی روز چهارشنبه ۲9 بهمن ماه 

برگزار گردید.
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حیات

نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه کاشان عنوان کرد
دستگاه هاي متولي نسبت به تامین سالمت و امنیت غذایي نظارت جدي داشته باشند

نماینــده مقــام معظم رهبــری در منطقــه و امام جمعه 
کاشان گفت: دستگاه هاي متولي نسبت به تامین سامت 

و امنیت غذایي نظارت جدي داشته باشند.

آیت اهلل عباســعلی سلیمانی در نشســت با مسئولین و 
پرسنل معاونت غذا و دارو اظهار داشت: توجه و اهمیت 
دادن به مقوله ســامت غذایي و پیشگیري از بیماري ها 

ضروري است.
وی، با اشــاره به فرمایشــات رهبر معظــم انقاب در 
»سیاست های کلی سامت«، افزود: تامین امنیت غذایی 
و بهره مندی عادالنه آحاد مردم از ســبد غذایی ســالم، 
مطلــوب و کافی، یکــی از اهداف اصلی ســامت در 

جمهوری اسامی ایران است.
آیت اهلل ســلیمانی گفت: مســاله بهداشــت و امنیت 

غذایي رابطه تنگاتنگي با ســامت جامعه دارد بنابراین 
باید اهتمام بیشتري به آن داشته باشیم تا از سوء استفاده 

افراد سودجو جلوگیري و منافع مردم حفاظت شود.
نماینــده مقــام معظم رهبــری در منطقــه و امام جمعه 
کاشــان، همچنین در ادامه تصریح کــرد: از نام گذاري 
برخي محصوالت یا مغازه ها  با  نام ائمه باید پرهیز شود.

معــاون غذا و دارو دانشــگاه نیز در ابتدا نشســت، در 
خصوص وظایــف نظارتي و اقدامات انجام شــده این 
معاونــت در دوران کرونــا و تامیــن دارو و تجهیزات 
پزشــکي بخصوص اقام حفاظت فردي توضیحاتي را 

ارائه کرد.
دکتر محســن تقي زاده، به دیگر فعالیت هاي معاونت 
از جملــه  نظارت بــر تولید مــواد غذایي، آرایشــي و 
بهداشــتي، فرآورده هاي طبیعي و سنتي و نیز تجهیزات 
پزشکي اشاره کرد و افزایش تعداد بازدیدها در این ایام 
را بــراي اطمینان مردم در اســتفاده از اقام فوق الذکر 

ضروري دانست.
وي همچنیــن در مورد مشــکات ایجاد شــده براي 
گروهي از بیماران که به دلیــل تحریم هاي ظالمانه در 
تامین داروي آنان اختال ایجاد شده است را بیان کرد. 

تقدیر از بانوان نمونه شاغل در دانشگاه به مناسبت هفته زن

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه زن و مقــام مادر، 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
درمانی کاشــان و نماینده مردم شهرســتانهای کاشان 
و آران و بیدگل در مراســم های جداگانه ای که در 
دو شهرســتان برگزار شــد از بانوان نمونه شــاغل در 

کردند. تقدیر  دانشگاه 
رئیس دانشگاه در این مراسم گفت: جایگاه و نقش 
زنــان و مادران در مدیریت خانواده و تربیت ســرمایه 

هاي انســاني جامعه حساس و کلیدي است.
دکتــر ســیدعلیرضا مروجــی، ضمــن تبریــک دهه 

مبارک فجــر انقاب اســامی و گرامیداشــت هفته 
زن اظهار داشــت: توســعه پایدار با محوریت نیروي 
انســاني فهیم، متعهــد و کارآمد حاصل مي شــود و 
زنان به عنوان ستون مستحکم خانواده در تربیت نسل 

پویــا و خاق و کارآمد نقش مهمي دارند.
وی بر ضرورت ارتقای شــخصیت فردی و جایگاه 
اجتماعــی زنــان تاکید کــرد و افزود: منشــاء و آثار 
وجودي هــر فردي در مقــام، منزلــت و تاش هاي 
مادران هســتند که رنج پــرورش و تربیت فرزندان را 

به جان خریده و آینده ســازي مي کنند.
دکتــر مروجی تصریــح کرد: پشــتوانه غني هر فرد 
در گــرو نــگاه و حمایــت هــاي مادرانه اســت و به 
همین منظور گرامیداشــت مقام شامخ مادري و زن از 

موضوعات مهم در جامعه است.
رئیس دانشــگاه یادآور شــد: زن، تنها واژه ای دو 
حرفی و ســاده نیســت، نقش او در ایجــاد جامعه ای 
ســالم ومملــو از محبت، بســیار موثــر و تعیین کننده 

است.
دکتــر مروجــی، از زحمات کلیه بانوان شــاغل در 
دانشگاه برای خانواده و ارتقای سامت جامعه تشکر 

و برای ایشان آرزوی سامتی و سعادت کرد.

دکتر طاهــره مازوچی مشــاور امور بانــوان رئیس 
دانشگاه نیز در این مراسم، ضمن تبریک به منتخبین، 
به تبیین شاخص های درج شده در فرم انتخاب بانوی 

پرداخت. نمونه در دانشگاه 
مســئول دفتر نهــاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری 
در دانشــگاه نیز در ادامه، با اشــاره به سخن گرانقدر 
پیامبر اکرم )ص( که »خیرکم خیرکم الهله«: بهترین 
شما کسی اســت که برای اهلش بهترین باشد، اظهار 
امیــدواری کرد: بانوان هــم در خانه و هم در اجتماع 

باشند. نمونه 
نماینــده مردم شهرســتان هــای کاشــان و آران و 
بیدگل در مجلس شــورای اســامی نیز در مراســمی 
که از سوی شــبکه بهداشت و د رمان آران و بیدگل 
برگزار شــد گفت: حضرت فاطمه )س( الگوی برتر 

زنان امت اسام است.
دکتر ســاداتی نژاد افــزود: حضرت فاطمــه الزهرا 
)س( بــا برخــورداری از یــک اصالت و شــخصیت 
بــزرگ معنوی و از خاندان رســالت و نبوت الگویی 

برتر برای زنان امت اســامی به شمار می روند.
وی تصریح کرد: نه تنها بانوان مســلمان بلکه جهان 
بشریت به وجود مقدس حضرت فاطمه)س( به عنوان 

عضو هیات علمی دانشگاه عنوان کرد:
اهمیت آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی

عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی وخدمات 
بــر اهمیــت آمــوزش  بهداشــتی درمانــی کاشــان، 
مهــارت هــای ارتباطی بــر بهبــود کیفیــت زندگی                                    

کرد. تاکید 
دکتر ســاناز جوکار در وبینار »مهارت های ارتباطی 
در محیــط کار« که به همت امور بانوان برگزار شــد، 
گفــت: دســتیابي بــه جامعه ســالم آشــکارا در گرو 
ســامت خانواده و تحقق خانواده ســالم مشــروط به 
برخــورداري افــراد آن از ســامت رواني و داشــتن 
رابطه هاي مطلوب با یکدیگر اســت از این رو ســالم 
ســازي اعضــاي خانواده در روابط شــان بــي گمان 

اثرهاي مثبتي را در جامعه به دنبال خواهد داشــت.
وی، اســاس ارتباط موثر را همدلی، درک متقابل، 
توجــه به شــرایط طرفیــن و احترام و اعتمــاد متقابل 
برشــمرد و افزود: این مولفه ها از اهمیت فوق العاده 

هستند. برخوردار  زیادی 
دکتــر جــوکار، در ادامــه بــه راهکارهــای بهبود 
بخشــیدن مهارت های اجتماعی از جمله عاقه نشان 
دادن به دیگران، توجه بــه زبان بدن، واضح صحبت 

کردن و ... اشاره کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان خاطرنشــان کرد: هر یک 

از افــراد ســطح اجتماع باید بیش از گذشــته پذیرای 
آموزش باشــد و خود را مبرا از خطا و اشتباه نداند.

دکتــر ســاناز جــوکار تصریــح کــرد: چالش های 
رفتاری، شــخصی و میان فردی تاثیر مستقیم در شغل 
افراد دارد و ســبب کاهش توانمندی شغلی می شود، 
بنابرایــن تاش برای کاهش آن را باید جدی گرفت.

این گــزارش حاکیســت: در پایــان جلســه کتابی 
تحــت عنــوان »تانــگ فــو، روش برخورد بــا آدم 
های دشــوار« نوشــته ســم هورن به همکاران معرفی 
شــد تا در رابطه با شــیوه هــای کارآمــد برخورد با 
کنند.ارباب رجــوع و همکاران اطاعــات کاربردی تری                                            کسب 

اردوی نیم روزه کویرنوردی ویژه بانوان
برپایی نمایشگاه آثار هنری به مناسبت هفته زن

به همت امور بانوان دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان و با همکاری پایگاه بســیج 
کارمنــدی حضرت زینــب )س( دانشــگاه، اردوی نیم 
روزه کویرنوردی منطقه ســیازگه از توابع ابوزیدآباد با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی ویژه بانوان شاغل 

در دانشگاه روز دوشنبه مورخ 99/11/13 برگزار شد.
 در این اردو برنامه های شاد و متنوعی از قبیل مسابقه 
برگزار شد که به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی 

اهدا شد.
همچنین به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن و تقارن 

آن با دهه فجر انقاب اســامی، امور بانوان دانشگاه با 
همکاری معاونت فرهنگی و دانشــجویی، نمایشگاهی 
از آثار هنری کارکنان زن شــاغل در دانشگاه به مدت 
9 روز در محل ایســتگاه ذهن آگاه دانشــکده پزشکی                               

برپا نمود.

افتخار می کنند. اهل بهشت  سرور زنان 
دکتر سید جواد ســاداتی نژاد ادامه داد: مجاهدت، 
ایثار، ســخت کوشــی و تربیــت فرزندانــی صالح و 
دارای هویت و شــخصیت جهانی از آن بانوی بزرگ 
اســام شــخصیتی محبوب ســاخته که بهترین الگوی 

رفتاری و اخاق انســانی برای جهانیان است.
وی بیان کــرد: در نظام مقدس جمهوری اســامی 
ایران فرصت های ارزشمندی برای حضور، مشارکت 
و بــه نمایش گذاشــتن تــوان بانــوان در عرصه های 

است. فراهم  مختلف 
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با اجرای طرح همقدم در سال تحصیلی جدید
بیش از 250 تماس و مشاوره تلفنی برای دانشجویان انجام شد  

سرپرســت اداره مشــاوره و ســامت روان دانشجویان 
دانشــگاه، از انجام بیــش از ۲۵0 تماس و مشــاوره تلفنی 
دانشــجویان در طی دوماه اخیــر )ابان و آذرمــاه جاری(                       

خبر داد.
حســین بیغم با اشــاره به اجرای طرح همقدم در ســال 
تحصیلی جدید گفت: دانشجویان در این طرح پی می برند 

که تنها نیستند و اداره مشاوره در کنار آن ها می باشد.
 بیغم،به اجرای تماس تلفنی به دانشجویان به عنوان طرح 
»حمایتی روانشناختی« اشــاره کرد و گفت: هدف اصلی 
طرح این اســت که ذهن دانشــجو به این سو گرایش پیدا 
کند که »من تنها نیستم« و همقدمی در کنار من وجود دارد 
که در شرایط بحرانی می توانم با آن تماس و ارتباط بگیرم.

سرپرست اداره مشــاوره و سامت روان دانشجویان، بر 
حفظ و اهمیت ارتباط با دانشــجویان با ادارات مشــاوره 
و ســامت روان تاکیــد کــرد و افــزود: ســامت روان                      

)mental health( یکــی از ابعــاد مهم ســامت افراد 
است که نقشی مهم در کاهش آسیب های اجتماعی داشته 
و احســاس رضایت از زندگی محصــول تحقق این وجه 

سامت افراد است.
وی تصریح کرد: اداره مشاوره  و سامت روان دانشجویان 
به عنوان مجموعه  متولی پایش ســامت روان دانشجویان 
می کوشــد با اتخــاذ تدابیــری، اختاالت روانی احتمالی 
دانشجویان را شناسایی کرده و با مداخات درمانی الزم، 
زمینه رفع آنها و تأمین ســامت روان دانشجویان را فراهم 

کند.
بیغم اظهار داشــت: در چند ماهه گذشــته کــه به دلیل 
شــیوع ویروس کووید 19 سبک زندگی عموم مردم دنیا 

دچار تغییراتی شــده و به تبع آن دانشگاه ها به حالت نیمه 
تعطیل درآمده و برنامه های آموزشی دانشگاه ها بیشتر در 
بستر مجازی اجرا می شــود، ارتباطات اجتماعی جوانان و 
دانشجویان به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی 
بیــم آن مــی رود کــه ســامت روان دانشــجویان دچار 

اختاالت ناشی از محدودیت های کرونایی شود.
وی، خطاب به دانشجویان عزیزمان اعام می کنم که با 
شــما تماس گرفته می شود لطفا با کارشناسان ما همراهی 

کنید و شما نیز همقدم با ما شوید.
وی گفت: دانشــجویان می توانند با شماره ۵۵۵۷6۸6۸ 
031 تماس گرفته و از خدمات مشاوره تلفنی از ساعت 9 

صبح تا 9 شب بهره مند شوند.

کسب رتبه چهارم توسط دانشجویان دانشگاه؛
 در نخستین المپیاد مجازی بازی های فکری و ورزش های الکترونیک

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عنوان کرد:
کمک به ارتقای حوزه پژوهش با اعتماد سازی از طریق روابط عمومی

 تعمیر و تجهیز خوابگاه دخترانه الزهراء دانشگاه

مدیــر امور دانشــجویی دانشــگاه، از تعمیــر و تجهیز 
خوابگاه دخترانه الزهراء دانشگاه خبر داد.

مدیر امور دانشــجویی دانشگاه، یکی از اقدامات مهم 
این معاونت به منظور آماده ســازی اسکان دانشجویان را 
بهسازی و بازسازی خوابگاه های دانشجویی عنوان کرد.

دکتر سیدعلیرضا طائی اظهار داشت: گازهای قدیمی 
و فرســوده تعویض و گازهای جدید نصب شــد و هم 
چنین سکوهایی در سه آشپزخانه خوابگاه الزهراء جهت 

دانشــجویان دختر دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان در اولین المپیــاد بازی های 
فکری و ورزش های رایانه ای وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی موفق به کسب رتبه چهارم شدند.
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه ضمن اعام 
این مطلب گفت: این المپیاد در رشــته های اتللو، دوز 
ســکه ای، فیفا ۲0۲1، ای فوتبال ۲0۲1 و کلش رویال 
در دی ماه برگزار شد و در این دور 3۸ دانشگاه علوم 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان بر کمک به ارتقای 
حوزه پژوهش با اعتماد ســازی از طریق روابط عمومی 

تاکید کرد.
دکتر حمیدرضا بنفشــه در نشســت با مدیر و تعدادی 
از کارشناســان روابــط عمومی و جمعی از مســئولین 
این معاونت اظهار داشــت: اهمیت حوزه های پژوهش 
و آموزش در دانشــگاه های علوم پزشــکی بسیار زیاد 
است و معرفی ظرفیت های موجود این حوزه ها توسط 

نصب ماشین لباسشویی ساخته شد.
وی، با اشــاره به علت فرسودگی و از بین رفتن سقف 
آشــپزخانه های خوابگاه، ســقف کاذب نصب شــد و 
شستشــوی 30 عــدد فن کوئــل اتاق و نصــب مجدد، 
تعویض لوله های فن کوئل 1۸ اتاق و تعمیر و بازسازی 

دفتر خوابگاه را از دیگر تعمیرات انجام شده برشمرد.
وی تصریح کرد: در ســفر دکتر سیماســادات الری 
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به کاشان 

پزشکی سراسر کشور به رقابت پرداختند.
دکتــر حمیدرضــا گیاســی اظهار داشــت: پس از 
برگزاری مســابقات انتخابــی در نهایت شــش نفر از 
دانشــجویان دختر دانشــگاه در رشــته هــای »دومینو 
ماده تاور ســرعتی«، »بازی های فکری ماده های دوز                      

سکه ای و اتللو« در این المپیاد شرکت کردند.
وی افزود: غزاله حیدری در رشــته اتللو مقام نخست 
و فاطمه نوروز زاده در رشته دومینو ماده تاور سرعتی 

روابط عمومی هم در جهت تحقق اهداف دانشگاه تاثیر 
گذاراست.

وی، با بیان اینکه اطاع رسانی درست منابع و امکانات 
و کمبودها، گامی مهم در راســتای ارتقای فعالیت های 
پژوهشی است، افزود: با این اقدام می توان خیرین را در 
راستای انجام امور پژوهشی سوق داد و فرهنگ سازی 

مناسبی در این راستا صورت گیرد.
مریم امیدی، مدیر روابط عمومی دانشــگاه نیز در این 
نشســت، ضمن تاکید بــر دقت هر چه بیشــتر در تولید 

و بازدید از امکانات رفاهی دانشجویان، گزارشاتی ارائه 
شــد که با قول مساعدشــان امیدواریم شاهد بهسازی و 
حتی ساخت خوابگاهی در شان دانشجویان عزیزمان در 

دانشگاه باشیم.
شایان ذکر است خوابگاه  دخترانه الزهراء ملکی و در 
سال 136۴ تاســیس، دارای ظرفیت ۴۷۴ نفر و مساحت 
3۴۸0 متر مربع می باشد و این خوابگاه در محل پردیس 

دانشگاه قرار دارد.

رتبه پنجم را کســب کرد و در مجموع دانشگاه علوم 
پزشــکی کاشــان با کســب 9 امتیاز رتبه چهارم را در 
میان دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر کشــور به 

دست آورد.
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه کسب مقام 
چهارم دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
در اولین دوره المپیــاد بازی های فکری ورایانه ای را 

به جامعه دانشگاهی تبریک گفت.

اخبــار به دلیل انعکاس ســریع آنها در ســطح کشــور، 
خواســتار بهره مندی بیشتر از فضای مجازی و اصحاب 

رسانه شد.
الزم به ذکر اســت: معرفی پتانســیل ها و ظرفیت های 
فعالیت های شــاخص پژوهشی دانشــگاه از کانال های 
اطاع  رسانی رســمی موجود در دانشگاه مانند پورتال 
وب دا دانشگاه و وزارت بهداشت، شبکه های اجتماعی، 
اصحاب رســانه، جلب کمک های خیرین سامت و ... 

از جمله موضوعات مطروحه در این نشست بود.

تشکل های دانشجویی در هدایت اجتماعی موثرند

معــاون فرهنگی دانشــجویی و دبیر هیــات نظارت بر 
تشــکل های دانشگاه گفت: تشــکل های دانشجویی در 

هدایت اجتماعی موثرند.
دکتر حمیدرضا گیاســی، در جلسه هیات نظارت بر 
تشــکل های اســامی دانشــگاه گفت: با توجه به اینکه 
اهــداف و حرکت هــای انفرادی دانشــجویی در حوزه 
هدایت اجتماعی نقش چندان موثری ندارد اما تشــکیل 
گروه و تشکل تاثیرهای مثبتی در نوع نگرش، تفکر و یا 

کارهای اجرایی و عملیاتی بدنبال دارد. 
وی افــزود: اهمیت تشــکل های دانشــجویی و اقدام 
الزم برای  اســتمرار فعالیت های دانشجویی بارها مورد 
تاکیــد و تایید مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( قرار 

گرفته است.
دکتر گیاســی ادامه داد: با توجــه به گزارش نماینده 
هیــات نظــارت دانشــگاه از روند برگــزاری انتخابات 
تشــکل جامعه اسامی دانشــجویان مورخ نهم دی ماه 

جاری انتخابات این تشکل با تعداد ۵6 رأی تایید شد.
گفتنی اســت: جلســه هیــات نظارت بر تشــکل های 
اسامی دانشگاه برگزار و اعضای تشکل جامعه اسامی 

دانشجویان مشخص شد.
گفتنی اســت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان همانند 
همه دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور، سه تشکل 
جامعه اسامی دانشــجویان، انجمن اسامی دانشجویان 

و بسیج دانشجویی دانشگاه فعالیت می نمایند.
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به مناسبت گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر:
تجدید میثاق اعضای هیات رئیسه دانشگاه با آرمان های انقالب اسالمی

به مناســبت گرامیداشــت ایــام دهه مبــارک فجر و 
سالروز پیروزی انقاب اسامی، رئیس و اعضای هیات 
رئیسه با حضور در مراسم غبارروبی و گل افشانی مزار 

شهدای گمنام دانشــگاه با آرمان های انقاب اسامی 
تجدید میثاق کردند.

رئیس دانشگاه، در این مراسم ضمن تبریک ایام دهه 
مبارک فجر اظهار داشــت: دهه مبارک فجر،  سرآغاز 
طلوع اســام و  تجلی شــکوهمند حماســه ملتی است 
که با انقــاب خویش، برگی را در یاد همه انســان ها 
گشــودند و صــدای اســتقال و آزادی را بــه گوش 

جهانیان رساندند.
دکتــر ســید علیرضــا مروجی گفــت: این ایــام یاد 
آور اراده مردمی اســت که با توکل بــه خدای متعال 

توانستند نظام ظلم و ســتم و استبداد را در هم شکسته 
و آزادی و عدالت و اســتقال مردم را به عنوان آرمان 

اسامی به منصه ظهور برسانند.
وی، نگرش اســامی، بصیرت دینی، والیت مداری، 
وحدت و انســجام اسامی را از رموز پیروزی انقاب 
اســامی دانست و گفت: تا هر زمان که جامعه و ملت 
اســامی حول قرآن و والیت فقیه با وحدت و بصیرت 
دینی حرکت کنند دشمنان و توطئه های آنها هرگز بر 

امت اسامی رخنه نمی کند.
دکتر مروجی، با تاکید بر احیا و اســتمرار ارزش های 

انقاب اسامی و ضرورت حضور همه جانبه مردم در 
صحنه ها اظهار داشــت: دهه فجر فرصتی برای آشنایی 
هرچه بیشتر نسل جدید با انقاب شکوهمند اسامی و 

اهداف مقدس آن است.
مراسم غبارروبی و گل افشــانی مزار شهدای گمنام 
دانشــگاه با حضور رئیس دانشــگاه، معاونین، مسئول 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مســئول کانون 
بســیج اســتادان و جامعه پزشــکی و جمعی از اساتید، 
کارکنــان و  بســیجیان در گلــزار شــهدای دانشــگاه   

برگزار شد.

انهدام بیش از 2 تن کاالی سالمت محور قاچاق، تقلبی و تاریخ گذشته در کاشان

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان، از 
انهدام بیش از  ۲ تن کاالی سامت محور  قاچاق، تقلبی 

و تاریخ گذشته در کاشان خبر داد.
 دکتر محســن تقی زاده، گفت: این  کاالهای سامت 
محــور قاچاق، تقلبی و تاریخ گذشــته از ابتدای ســال 
139۸ تاکنون جمع آوری شــده که بــا حضور نماینده 
دادســتان، اداره تعزیــرات حکومتــی و صنعت و معدن 
شهرستان و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی کاشان معدوم شد.
وی، بــه کلیــه شــهروندان توصیــه کــرد در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف و شکایات با شماره تلفن 190                   

تماس بگیرند.
دکتر تقی زاده ادامه داد:کاال های سامت محور شامل 
دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و 
فرآورده های خوراکی آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی 

از اولویت های ستاد مبارزه با قاچاق کاالست.
وی، بــا تأکیــد بــر لــزوم آگاهــی مــردم از اهمیت 
شناسایی اصالت کاال های سامت محور مصرفی افزود: 
راه اندازی سامانه تیتک)  TTAC( (  گام بزرگی برای 

شناسایی اصالت کاال می باشد.
معــاون غــذا و دارو دانشــگاه، با اشــاره بــه گزارش 
اقدامات و ارجاع پرونده های مربوطه به مراجع قضایی، 

گفت: باید با برنامه ریزی های مناسب به سمتی برویم که 
آگاهی مردم در مــورد محصوالت قاچاق افزایش پیدا 

کند و از آثار سوء آن مطلع شوند.
وی، بــا بیان اینکه رویکرد مبــارزه با قاچاق کاالهای 
سامت محور باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد، تصریح 
کرد: مردم جهت اطمینان از ســامت کاالها می توانند 

از مبادی ذیل در این خصوص استعام نمایند.
سامانه پیامکی ۲000۸۸۲۲

www.ttac.ir سایت
شماره تماس 0۲1-61۸۵

نرم افزار موبایلی بارکد دو بعدی

دبیر برنامه های دهه فجر دانشگاه عنوان کرد:
دهه فجر فرصت بازنگری و بازخوانی ارزش ها و دستاوردهای انقالب اسالمی 

افزایش امکانات و تجهیزات در حوزه بهداشت و درمان از دستاوردهای انقالب اسالمی

معاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان گفــت: افزایش 
امکانــات و تجهیزات در حوزه بهداشــت و درمان از 

دستاوردهای انقاب اسامی است.
دکتر حمیدرضا گیاســی در نشست هماهنگی برنامه 
های دهه فجر این معاونت، افرایش تعداد بیمارستان ها 
و مراکز درمانی، توســعه بهداشــتی، افزایــش امید به 
زندگــی، کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک ســال 
ســال و مادران و ... را بخشــی از دستاوردهای انقاب 

اسامی در حوزه پزشکی و بهداشت برشمرد.
وی، بر اهمیت دســتاوردهای انقاب اسامی، تبیین 
دستاوردها و پیشــرفت های جمهوری اسامی در همه 

دبیــر برنامه هــای دهه فجر دانشــگاه گفت: دهه فجر 
فرصت بازنگری و بازخوانی ارزش ها و دســتاوردهای 

زمینه هــای فرهنگــی، اقتصادی، حوزه ســامت و... 
اشاره کرد.

دکتر گیاسی گفت: بعد از پیروزی انقاب اسامی، 
در حوزه های مختلف از جمله بهداشــت و ســامت، 

پیشرفت های فراوانی حاصل شده است.
وی، ضمن تاکید بر هماهنگی و برنامه ریزی مراســم 
و برنامــه هــای دهه مبارک فجــر، از تمامی مدیران و 
اعضاء خواســت تا برنامه ها به صــورت فعال پیگیری 

و انجام شود.
فضاســازی در ســطح پردیس دانشــگاه، برگزاری 
برنامه های تشکل ها و کانون های فرهنگی، برگزاری 
نمایشــگاه مجازی، مســابقات و ورزش های مجازی، 

انقاب اسامی است.
  دکتر مســعود دهقانی در جلسه هماهنگی برنامه های 
کارگروه دانشــجویی، علمی و دانشــگاهیان ستاد دهه 
فجر شهرســتان افــزود: انقاب اســامی فرهنگ دینی 
و انقابــی را در کشــور طنین انداز کــرد که دهه فجر 
فرصتی مناســب برای تبیین این دستاوردهای ارزشمند 

است.
وی تصریح کرد: باید اهمیت بزرگداشــت انقاب به 
نســل جوان و آینده بازگو شود تا نسل جدید نسبت به 
شــکوه و عظمت این انقاب مردمــی بیش از پیش پی 

ببرند.
دکتر دهقانی اظهار داشت: وجود جوانان خوش فکر، 

تهیــه پادکســت، غبارروئی مــزار  شــهدای گمنام و 
تقدیــر از فعالین فرهنگی و دانشــجویی و..... از جمله 
موضوعاتی بود که در این جلســه به آن پرداخته شد و 
تاکید شد که برنامه ها حول محور عناوین معرفی شده 

ایام اهلل دهه فجر برگزار شود.
شــایان ذکر است جلسه ســتاد بزرگداشت دهه فجر 
با حضور معاون فرهنگی و دانشــجویی، مدیر اجرائی 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشــگاه، مدیر 
مفدا ، کارشناســان امورفرهنگی، نماینده بسیج جامعه 
پزشــکی، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه 

مورخ ۸ بهمن 99  دردفتر معاونت برگزار شد.
گفتنی اســت: شعار محوری ایام اهلل فجر سال جاری 

خاق، مبتکر و انقابی ســرمایه ای بزرگ برای کشور 
محســوب می شــود که باید از این ســرمایه عظیم برای 
تحقق اهداف انقاب اسامی حراست و پاسداری کنیم. 
این گزارش حاکیســت: این نشســت بــا هدف ایجاد 
هماهنگــی در گــردآوری پیشــنهادات مجموعه های 
دانشــگاه و یکپارچه سازی برنامه های ایام اهلل دهه فجر 

انقاب اسامی تشکیل گردید.
گفتنی است: بهره مندی حداکثری از فضای مجازی، 
دیدار با خانواده های شهدای مدافع سامت، برگزاری 
مســابقات و نمایشــگاه های فرهنگی بــرای کارکنان، 
خانواده ها و دانشــجویان در فضای مجازی، فضاسازی 
مناســب در مجموعه های دانشــگاه، برگزاری ایستگاه 

»انقاب اســامی، بالنده و مقتدر، چون کوه اســتوار« 
است.

های خدمت رســانی رایــگان با اولویت مشــاوره های 
بهداشــتی و آموزشی، ارائه دســتاوردهای دانشگاه در 
ســال های گذشته، معرفی کتاب گام تمدن ساز و ... از 

محورهای مهم این جلسه بود.
الزم بذکر اســت دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان از 
طرف ســتاد بزرگداشــت دهه فجر شهرستان مسئولیت 
را                                                     دانشــگاهیان  و  علمــی  دانشــجویی،  کارگــروه 

بر عهده دارد.
جلســه هماهنگی برنامه های کارگروه دانشــجویی، 
علمــی و دانشــگاهیان ســتاد دهــه فجر شهرســتان در 
روزچهارشــنبه مورخ 99/11/1 در ســالن دکتر قریب 

برگزار شد.

دکتر تقی زاده یادآور شــد: شــماره پیامک یا شماره 
تلفنی که به جای شــماره های یاد شده درج شده باشد 

جعلی است.
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حیات

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان:
پذیرش 61 هزار بیمار در آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شهید بهشتی کاشان، 
با انجام بازدیدی از آزمایشــگاه این مرکز از زحمات 
ارزنده پرسنل سختکوش آزمایشگاه در دوران بحران 

کووید 19 تقدیر کرد.
دکتــر ابوالفضــل شــجاعی گفــت: 61 هــزار بیمار 
در واحد آزمایشــگاه ایــن مرکز طــی 10 ماهه اخیر 
پذیرش شــده اند که از این تعداد، حدود ۲0 هزار نفر 
از مراجعین ســرپایی و حدود ۴1 هزار نفر از بیماران 
بســتری بدر بخش های مختلف این مرکز بوده است.

 وی تصریح کرد: بالغ بر یک میلیون و یکصد هزار 
خدمت آزمایشــگاهی به این بیماران ارائه شده است.

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شهید بهشتی کاشان، 
انجــام آزمایشــات قنــد و چربی، هورمون شناســی، 
بیوشــیمی، خــون شناســی، انگل شناســی، میکروب 
شناســی و بانــک خــون را از بیشــترین آزمایشــات 

صورت گرفته در این واحد بیان کرد.
 وی، به اهمیــت این حرفه در تشــخیص بیماری ها 
و ارائــه خدمات درمانــی صحیح به مراجعین اشــاره 
و خاطر نشــان کــرد: همکار آزمایشــگاهی خدمات 
ارزنــده ای را در کنار مابقی پرســنل حــوزه درمان  
عرضه می کنند کــه این خدمات یک تکیه گاه موثر 

است. بیماری  برای تشخیص 
 وی، هــدف اصلــی این شــاخه از علــم را کمک 
بــه تشــخیص پزشــکی بــا اســتفاده از تســت های 
آزمایشگاهی، پایش درمان یا تشخیص های احتمالی 

برشمرد.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شــهید بهشتی کاشان 
گفت: تاش های پرســنل آزمایشــگاه این مرکز که 
با فداکاری و گذشــت، ســامت و آســایش خود را 
در راه اعتــای ســامت جامعه به خطــر انداخته اند، 

است. ستودنی 
 دکتر شــجاعی یادآور شــد: هیچ عمــل نیکی نزد 
خداونــد متعــال گــم نخواهد شــد و همــه ی ما در 
زمینه هــای مختلــف بهداشــت و درمان بــا همدلی و 
هم زبانــی بــا یکدیگر می توانیــم به نحــو مطلوب به 

ارائه دهیم. ارزنده  بیماران خدماتی 
گفتنــی اســت آزمایشــگاه تشــخیص طبــی مرکز 
آموزشــی درمانی شــهید بهشتی کاشــان که با تعرفه 
دولتــی به مراجعین و بیمــاران خدمات ارائه می دهد 
دارای دو بخش تشخیص طبی و پاتولوژی می باشد .

بخش تشــخیص طبی این آزمایشــگاه حدود 1۲00 
متر مربع مســاحت دارد و شــامل بخشــهای پذیرش، 
جوابدهــی بیماران ســرپایی و بســتری، نمونه گیری 

 پیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی درگذشت جانسوز دستیار روانپزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پیامی درگذشت 
جانسوز دســتیار روانپزشکی دانشگاه شــادروان مرحومه 

مغفوره خانم دکتر مینا چاکری را تسلیت گفت.
در پیام تسلیت دکتر سید علیرضا مرّوجی آمده است:

»با ســام و عرض تســلیت خدمت همــکاران محترم، 
دانشجویان عزیز و اساتید گرانقدر؛

خبر تاســف بار و غم انگیز فقدان دانشــجوی عزیزمان 
مرحومه مغفوره شادروان خانم دکتر مینا چاکری دانشجوی 
دســتیاری روانپزشــکی مرکز آموزشــی درمانی کارگر 

نژاد موجــب تالّم و تاثّر وافر اینجانــب، همکاران محترم 
و قدرشناس، اســاتید، دانشــجویان و کارکنان مجموعه 

دانشگاه گردید.
ایشان پزشــکی کارگشا و دســتیاری نمونه و زیبنده به 
اخاق نیکو و سعه صدر بودند و همواره با تاش و جدیت 
برای کسب علم سرمایه عشــق و محبّت به بیماران  را در 

سینه داشتند.
اینجانــب ضمن ابــراز همدردی و تســلیت صمیمانه و 
آرزوی علّو درجات و رضوان و رحمت واسعه الهی برای 

آن فقیده سعیده، از خداوند منان برای خاندان محترم معّزا ، 
طول عمر باعّزت و اجر صابران را طلب میکنم.«

گفتنی است خانم دکتر مینا چاکری، دستیار رشته روان 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در تاریخ 11بهمن 
99 پس از تحمل حدود یکســال رنج بیماری دار فانی را 

وداع گفت.
ابوی مرحوم خانم دکتر چاکری، از خیرین و مدیرعامل 
موسسه خیریه اطعام االیتام است که در حال حاضر در حال 

احداث درمانگاه خیریه تخصصی در کاشان می باشد.

نجات نوزاد 20 روزه کاشانی با راهنمایی تلفنی پرستاران اورژانس 115

    نوزاد ۲0 روزه کاشــانی با راهنمایی تلفنی پرستاران 
اورژانــس قبل از رســیدن به درمانــگاه از مرگ نجات 

یافت و حیات دوباره گرفت.
    رییــس مرکز اورژانس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان اظهار داشت: نوزاد ۲0 
روزه ای که دچار انسداد راه هوایی شده بود با راهنمایی 
پرستار واحد ارتباطات این مرکز و کمک مادرش جانی 

دوباره گرفت.

    دکتر حســین ریاحی، با اشاره به تماس با تلفن 11۵ 
مبنی بر انســداد و خفگی نوزادی در حین شیر خوردن 
افزود: کارشناســان مرکز پیام اورژانس بافاصله بعد از 
گرفتن آدرس یک دستگاه آمبوالنس به منزل بیمار در 

شهرک ۲۲ بهمن اعزام کردند.
    به گفته وی، کارشناســان پرستاری مرکز ارتباطات 
اورژانــس در همیــن بــازه زمانــی طبق رونــد جاری 
آن مرکــز، ضمــن برقــراری تماس و تا زمان رســیدن 

آمبوالنــس، با راهنمایی و آموزش پــدر و مادر نوزاد، 
موفق به برطرف کردن انســداد تنفسی وی شده و نوزاد 

مذکور از خفگی نجات یافت.
    دکتــر ریاحی، ضمن قدردانی از پرســتاران واحد 
تریاژ تلفنی مرکز اورژانس، از همشــهریان درخواست 
کرد هنگام تماس با تلفن 11۵، ضمن حفظ آرامش، به 
توصیه پرستاران مرکز پیام، به دقت عمل کرده و با این 

کار به حفظ جان بیمار خود کمک کنند.

همزمان با سراسر کشور:
بهره برداری از چهار دستگاه بیمارستانی پیشرفته در دانشگاه

دســتگاه های اکو کاردیوگرافی و سونوگرافی پرتابل 
به دلیــل قابلیــت حمل بــه بخش های مختلــف مراکز 
درمانــی امکان انجام اکوکاردیوگرافی و ســونوگرافی 
را بر بســتر بیمار فراهم می آورنــد و می توان از آنها در 
بخش اورژانــس و مراقبت های ویژه اســتفاده کرد و با 

تحویل این دســتگاه این امکان برای بیماران بستری در 
بیمارستان شهید بهشتی فراهم شد.

 همچنین دســتگاه ویدیو الرنگوسکوپ در اتاق های 
عمل بیمارستان، آی سی یو، اورژانس مرکز فوریت های 
پزشکی و سایر بخشهای بســتری در بیمارستان کاربرد 
دارد و برای تسریع در لوله گذاری معمول و دشوار طی 
بیهوشــی بالینی و درمان اورژانسی )لوله گذاری دشوار، 
لوله گــذاری بیماران تصادفــی، محدودیت در حرکت 
گــردن بیمار، بیماران انســداد راه هوایی، بیماران بدون 
توانایی تنفســی خــود به خودی که بــه دالیل مختلف 
دچار مشــکل تنفسی شده اند و یا نیاز به عمل جراحی با 

بیهوشی دارند( استفاده می شود.
 با اســتفاده از این دستگاه ســرعت و اطمینان از محل 

صحیــح قرار دادن لوله تنفســی افزایــش می یابد که به 
خصوص در موارد اورژانس و شرایط محیطی خارج از 

اتاق عمل، نجات بخش جان بیماران است.
 دستگاه سی تی اسکن به منظور تصویر برداری سریع 
در مراکــز شــلوغ طراحی شــده که با توجه به شــروع 
کرونا و از رده خارج شــدن دســتگاه قبلی و مراجعات 
متعدد بیماران یکی از ضروری ترین نیازهای بیمارستان 
شــهید بهشــتی کاشــان بود که با تحویل این دستگاه، 
مشــکل رفع شد. این دستگاه توان انجام تا چهار میلیون                            

اکسپوز دارد.
 همچنین دستگاه سی. آر. آر. تی پیشرفته ترین دستگاه 
همودیالیز سیار است که برای بیماران با نارسایی کلیوی 
در گروه های ســنی مختلــف، بســتری در بخش های 

مراقبی های ویژه بیمارســتان طراحی شــده است که با 
سیســتم به طور کاما بسته، یکبار مصرف و استریل در 

شرایط بهداشتی کار می کند.
 از آنجا که بیمــاران نیازمند همودیالیز در بخش های 
ویژه دچار اختاالت قلبی، عروقی، تنفســی، مشکات 
آریتمــی و تغییــرات همودینامیک هســتند کــه دیالیز 
آنان به طــور متناوب با مخاطــرات از جمله آریتمی و 
هیپوتانسیون روبروست و از طرفی انتقال این بیماران به 
بخش همودیالیز خالی از خطر نیست در چنین وضعیتی 
استفاده از درمان طوالنی مدت و آهسته همودیالیز برای 
این بیماران با اســتفاده از دستگاه ســیار سی آر آر تی 
گزینه مناســبی است تا از بسیاری از عوارض همودیالیز 

متناوب پیشگیری کند.

ادامه از صفحه 1

آقایــان و خانمهــا، بانــک خون، میکروب شناســی، 
و  بیوشــیمی  ســالن  پارازیتولــوژی،  ارولــوژی، 
هماتولــوژی، هورمون شناســی و قارچ شناســی می 
باشــد و بخــش پاتولوژی با حــدود ۲۵0 متــر مربع 
مساحت شــامل ســالن برش بافت ســیتولوژی، اتاق 
مســئولین فنی و پذیرش و جوابدهی و انبار می باشد .

این آزمایشــگاه تحت نظر پنــج نفر از متخصصین و 
اعضای هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان 

نماید. می  فعالیت 
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حیات

به بهانه پاسداشت نقش و سهم بهداشت محیط در کنترل پاندمی کرونا و مقابله با کووید 1۹:
مصاحبه با مجتبی جهانی، یکی از کارشناسان بهداشت محیط  دانشگاه

لطفا خودتان را معرفی کنید و سوابق کاری خود را بیان نمائید؟
سام، مجتبی جهانی هستم کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سامت نیاسر  

یکسال کارشناس کنترل کیفیت و بهداشت آشپزخانه و رستوران  شرکت سایپا-سیتروئن کاشان 
)969۷(

از ســال 9۷ تاکنون کارشناس بهداشــت محیط مرکز بهداشت شهرستان کاشان ) مراکز نیاسر و 
مرق (

شغل خود را با چه انگیزه ای انتخاب کردید ؟ ( چه عاملی باعث شد که این شغل 
را انتخاب نمائید؟)

کمک به ارتقای شاخص های سامت
آیا از شغل خود رضایت دارید؟

 بله رضایت دارم.
 چه چیزی باعث رضایت بیشتر شما می شود؟

سامتی بیشتر مردم ، حمایت مسئوالن
به نظر شما یک  خدمتگزار خوب (نمونه ) باید چه ویژگی های داشته باشد و کدام 

ویژگی مهم تر است؟
صداقت ، قاطعیت ، عدالت که به نظر من عدالت مهمتر است

رابطه شغل شما با خدمتگزاری به مردم چیست؟
مردم به اطمینان حضور ما، مایحتاج غذایی مورد نیاز خودشان را تهیه میکنند و خیلی جاها از منبع تولید و شرایط تولید و 

نگهداری مواد غذایی اطاع ندارند پس این موضوع وظیفه ما را به عنوان خدمتگزار سنگین تر می کند.
رسالت اصلی حرفه شما چیست؟

نظارت بر عواملی از محیط که روی سامتی انسان و جامعه تاثیر می گذارند.
با توجه به سوال قبل، این حرفه با چه شغلی ( چیزی) بیشتر شباهت دارد ؟

به نظرم شبیه شغلهای امنیتی است.
تفاوت آن با دیگر مشاغل چیست؟

ارتباط مستقیم با مردم و کسبه است تفاوت شغل کارشناس بهداشت محیط با دیگر مشاغل است.
به عنوان یک نیروی بهداشتی، عامل موثر در ارتباط با مردم را در چه می دانید؟

علم به شغل، خوشرویی، ارتباط قوی .
آیا زمانی بوده که از شغل خود خسته شوید؟

خیر 
تا بحال موضوعی (شغلی)  باعث عصبانیت شما شده است؟

بله زیاد 
چه چیزی در حرفه شما، باعث خوشحالی و رضایت شما می شود؟ ( پاسخ به این سوال با توجه به 

اهداف و رسالت شغلی شما باشد)
کاهش نرخ مرگ و میر به علت استفاده از مواد غذایی سالم، سامتی و پویایی جامعه

راجع به سختی ها و شیرینی های شغلتان بگویید؟
به نظر من مواردی مثل شــرایط آب و هوای منطقه خدمت، پایین بودن سطح فرهنگ بعضی مناطق، بیسوادی و افکار 
ســنتی، تنش های زیاد فکری ناشی از برخورد با متخلفان، توهین های متعدد و ... از سختی های کار ما می باشد و ارتباط 

مستقیم با مردم و فعاالن اقتصادی و شغلهای مختلف و ... از شیرینی های کار ما است.
تاثیر حرفه شــما بر زندگی شخصی و خانوادگی شما چیست؟ نظر خانواده شما راجع به حرفه شما 

چیست؟

تمام مواردی که قبل از ورود به این شغل در حیطه اصول بهداشتی توسط خودم نادیده گرفته می 
شد تبدیل به یک اصل مهم در زندگی خودم شده مثل مصرف مواد غذایی طبیعی و مصنوعی.

 خانواده معموال نگران هستند به خاطر درگیری های فیزیکی که در حین کار به وجود می آید.
تاثیر حرفه شما بر جامعه چیست؟ 

جلوگیری از فعالیت متخلفان مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی سالم و بهداشتی، دسترسی 
به آب آشامیدنی سالم و ... .

اگر به زمان انتخاب رشــته ( کنکور ) بازگردید باز هم این رشــته و حرفه را 
انتخاب می کردید ؟

خیر 
اگر پاسخ شما به سوال قبل منفی است چه رشته ای را انتخاب می کردید؟

مدیریت
برای کسانی که تازه قدم به این عرصه گذاشتند و یا  می خواهند این حرفه را 

انتخاب کنند چه توصیه هایی دارید؟
این شغل تنش های زیادی دارد و در کنار تنشها، موارد خوبی برای یادگیری و پیشرفت هست  

اگر این رشته را انتخاب می کنید با عاقه و قاطعیت انتخاب کنید.
آیا خاطره اولین روزهای کاری خود را به یاد می آورید و می توانید تعریف کنید؟ 

بله، روز اول کاری به عنوان کارشناس بهداشت در شرکت خودروسازی سایپا سیتروئن کاشان واقعا خوشحال بودم 
که باالخره توانســتم در حرفه خودم کار کنم و تمام فکرم در روز اول شناســایی افراد، فرهنگها، نقاط ضعف و قوت 

رستوران و تاش برای رفع موارد نامطلوب بود.
یک خاطره تلخ و یک خاطره شیرین از دوران خدمت بیان کنید ؟

خاطره تلخ: توبیخ توسط مدیر خدمات شرکت خودروسازی سایپا سیتروئن کاشان به علت سهل انگاری در بررسی 
وضعیت مواد غذایی سردخانه توسط اینجانب و همکاران. ) البته این توبیخ برای من بسیار مفید و شیرین بود. (

خاطره شــیرین: در ماه های  اول  حضور در معاونت بهداشــتی دانشگاه به علت تاش در حوزه مربوطه مورد تقدیر 
معاون محترم بهداشت دانشگاه قرار گرفتم. 

انتظار شما از مردم و مسئولین چیست؟
انتظارم از مردم این است که اطاعات خودشان را در مورد مقوله بهداشت افزایش بدهند و به ما کمک کنند.

از مسئوالن انتظار می رود با حمایت از کارشناسان این حوزه امکان پیشرفت را فراهم نمایند.
با شنیدن کلمات زیر اولین چیزی که به ذهنتان خطور می کند چیست؟

کرونا : خیلی خیلی ناخوانده
ماموریت: وظیفه

پلمپ : آخرین راهکار )البته بعضی مواقع اولین و تنهاراهکار میشه (
اخطار: آگاه کننده

سامت: بی همتا
مجوز : مورد نیاز

تاریخ انقضا: همون همیشگی
پسماند: پرخطر مفید

بهداشت محیط: هنر سالم ماندن و سالم نگه داشتن
در پایان اگر صحبت دیگری دارید، بفرمایید.

از تمام مسئوالن بهداشت محیط دلسوز مرکز بهداشت کاشان و همه همکاران تقدیر و تشکر می کنم و به هم آنها 
خسته نباشید می گویم .

1- اساسي ترین راه مبارزه با حشرات و جوندگان کدام روش است ؟
الف ( مبارزه بیولوژیکي          ب( مبارزه فیزیک                                                       ج ( بهسازي محیط          د( مبارزه شیمیایي

۲- حداقل حرارت مجدد براي گرم کردن مواد غذایي پخته شده چقدر است؟ 
الف(۷0 درجه سانتیگراد                                 ب(60 درجه سانتیگراد                                            ج(۸0 درجه سانتیگراد          د( 6۵ درجه سانتیگراد

3- کدام موارد از رعایت بهداشت فردي قید حیاتي بودن دارد؟
الف( پوشیدن روپوش           ب( ناخن گرفتن                                                            ج( شستن دستها                        د( استفاده از دستکش  

4- حداکثر زمان نگهداري مواد غذایي در محیط گرم کدام است؟
الف( ۲-1 ساعت           ب( 3-۲ ساعت                                               ج( کمتر از یک ساعت          د( حداکثر ۵ ساعت

۵- رعایت فاصله گذاری اجتماعی وتهویه مناسب دراماکن عمومی چه تاثیری در کاهش موارد ابتال به بیماری کووید 1۹ دارد؟
الف( تاثیری ندارد          ب( باعث کاهش موارد ابتا می شود                             ج ( باعث افزایش موارد ابتا می شود        د( تاثیر خیلی ندارد.

6- رعایت کدام موارد زیر باعث کاهش ابتال به کووید 1۹ می شود؟
الف ( استفاده از ماسک             ب( رعایت فاصله گذاری اجتماعی                              ج ( عدم حضور در فضاهای بسته و شلوغ        د( همه موارد

7- عبارت کنترل عواملي از محیط زندگي که به نحوي دررفاه وسالمت جسمي،رواني واجتماعي انسان تاثیر دارند ویا خواهند داشت  مربوط به کدام واژه است؟
الف( بهداشت عمومی                                        ب( بهداشت محیط                                             ج( بهداشت حرفه ای                         د( بهداشت

8- کدام عامل از تعیین کننده های سالمت نقش باالتری دارد؟
الف( ژنیتیک                          ب( محیط                                                                    ج( دسترسی   به خدمات سامت           د( سبک زندگی

شــما می توانید پاسخ صحیح سواالت را به همراه نام و نام خانوادگی، کدملی و  شماره همراه به آدرس hayatkaums@gmail.com ارسال نمایید.

بهداشت محیـــط  مســابقه 
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رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: ارتقاء آموزش و پژوهش در منطقه زمینه ساز ارائه خدمات با کیفیت به مردم است.
دکتر ســید علیرضا مروجی در نشســت مشترک اعضای هیات رئیسه دانشگاه کاشــان و دانشگاه علوم پزشکی، ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهدای مدافع سامت دکتر محمد زارع جوشــقانی و دکتر مجید فرهاد گفت: آموزش و پژوهش دو رکن اصلی پیشرفت و 

توسعه است به نحوی که هویت و ارتقاء یک دانشگاه به سطح آموزش و پژوهش بستگی دارد.
 وی، بر ضرورت انجام تحقیقات و فعالیت های آموزشــی مشــترک بین دو دانشگاه تاکید کرد و افزود: ارتقای علمی این دو دانشگاه 

موجب بهره مندی مردم منطقه و حتی شهرهای همجوار از خدمات بیشتر می شود.
دکتر مروجی، همچنین بر لزوم تعامل و هم اندیشی مسئولین دو دانشگاه و استفاده حداکثری از منابع انسانی و تجهیزاتی، انتقال دانش 

و اجرای طرح های تحول آفرین مشترک تاکید کرد.
رئیس دانشگاه، در ادامه گزارشی از ظرفیت ها و فعالیت های دانشگاه را بیان و ابراز امیدواری کرد: این نشست ها زمینه ساز همکاری های علمی و دانشگاهی بیشتر میان دو دانشگاه باشد.  
رئیس دانشــگاه کاشــان نیز، ضمن تشکر و تقدیر از زحمات مدافعین ســامت در جهت تعالی سطح سامت منطقه، بر لزوم وحدت و تاش جهت ارائه خدمت به مردم و ادای دین 

مسئولیت تاکید کرد.
دکتر عباس زراعت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداء سامت، پیشنهاد تشکیل پژوهشکده و لزوم توجه به پارک علمی و فن آوری، شرکت های پژوهشی، برگزاری جلسات 

رئیس دانشگاه، از اهداء کمک چهار هزار میلیارد ریالی خیر کاشانی به بخش سامت خبر داد.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نشست تقدیر از خانواده کتابچی گفت: این مبلغ توسط امیرحسین کتابچی از جوانترین خیرین سامت کاشانی برای خرید یک دستگاه انژکتور که از لوازم جانبی 

دستگاه سی تی اسکن می باشد، اهداء شده است.
وی تصریح کرد: خانواده کتابچی مبلغی بالغ بر 11 میلیارد و ۲00 میلیون ریال در سال جاری به بخش سامت کاشان اهدا کرده اند.

به گفته وی،  این مبالغ برای خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز آموزشی درمانی کاشان از قبیل دستگاه پاسما فرز، مانیتورینگ، پمپ سرنگ، انژکتور سی تی و ... صرف شده است.
*** تقدیر از مادر شش خیر سالمت کاشانی ***

رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سامت دانشگاه نیز در این نشست، در خصوص سیره جاری و خداپسندانه امور خیر سخنانی را بیان کرد.
دکتر فاطمه عطوف، از حاجیه خانم اقدس نوربخشیان به عنوان عروس خیر، همسر خیر و  مادر جوانترین خیر سامت تقدیر ویژه به عمل آورد و گفت: این مایه افتخار است که تمام فرزندانتان راه شما را در امور خیر در پیش گرفتند.

وی، با اشاره به اینکه انجام کارهای خیر و پسندیده نزد خداوند ثواب و اجر اخروی دارد و در این دنیا به انسان سکون و آرامش می دهد، گفت: خداوند در قرآن کریم از انسان می خواهد هم به عبادت پروردگار خویش و هم به کار نیک بپردازند تا 
رستگار شود.

وی افزود: خلوص نیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انسان باید تنها خداوند و رضای الهی را در نظر داشته باشد؛ عمل خیر نیز کاری جدا از عبادت است و آدمی باید بخشی از زندگی خود را به اینگونه امور اختصاص دهد یعنی فراتر از واجبات 
آنها را انجام دهد.

دکتر عطوف تصریح کرد: تهدید ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کووید 19 فرصتی مناسب و مغتنم جهت شناخت ابعاد مختلف ظرفیت های پنهانی جامعه و اجتماع و تقویت فرهنگ انسان دوستی و کارهای خداپسندانه است.
گفتنی است: این نشست صمیمی با هماهنگی اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سامت دانشگاه به مناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر برگزار و از خیر سامت حاجیه خانم اقدس نوربخشیان، مادر خیرین سامت آقایان 

کتابچی تقدیر شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه گفت: نتایج پژوهش مشترک پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه کاشان منجر به حل مشکل باطری  های قلب می شود.
دکتر حمیدرضا بنفشــه افزود: نتایج پژوهشــی که به صورت مشــترک توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشــگاه کاشان انجام شده نشان می دهد می توان باطری را  از 

ضربان سازهای قلب )Pacemaker( حذف و از آنها به صورت مادام العمر در قلب استفاده کرد.  
وی تصریح کرد: از آنجا که طول عمر باطری های قلب ۵ تا 10 سال است و جایگزینی آنها مستلزم عمل قلب مجدد است نتایج این پژوهش می تواند راه های تازه ای را برای استفاده از 

ضربان سازهای قلب بدون باطری)battery-free heart pacemaker( ایجاد کرده و با بهبود زندگی بیماران، خطرات مرتبط با جایگزینی باطری را کاهش دهد.
دکتر بنفشــه یادآور شــد: این پژوهش مشــترک با کد ثبت 961۷۵ با عنوان »ساخت و شناسایی نانو ساختارهای پیزو الکتریک بر پایه پلی و پنیلیدین فلوراید به عنوان برداشت کننده های 

انرژی بیو مکانیکی در یک مدل حیوانی« در سال 96 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تصویب رسیده است.
وی اظهار داشت: نتایج این پژوهش در مجله وزینNano Energy  با IF:16.60۲و Cite Score: ۲3.1منتشر شده است. 

مجریان طرح دکتر محمدمهدی ابوالحسنی، آقای دکتر الهیار گابچی، دکتر سارا عظیمی و دکتر عبدالحسین نکوکار و همکار طرح خانم نسرین کاکاوندی هستند.
گفتنی است: این طرح مشترک، پایان نامه سارا عظیمی، دانشجوی دکترای شیمی در دانشگاه کاشان است. 

در نشست مشترک دو دانشگاه مهم منطقه کاشان عنوان شد:
ارتقاء آموزش و پژوهش در منطقه زمینه ساز ارائه خدمات با کیفیت به مردم است

اهداء کمک چهار هزار میلیارد ریالی خیر کاشانی به بخش سالمت

نتایج پژوهش مشترک پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه کاشان منجر به حل مشکل باطری های قلب می شود

شماره حساب مشارکت های مردمی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
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اخبار دانشگاه را تنها از صفحه رسمی روابط عمومی دانشگاه به آدرس زیر دنبال کنید.

http://webda.kaums.ac.ir

آموزشی برای دانشجویان در رشته های عمومی و فعالیت اساتید در دو دانشگاه به صورت مامور با تأیید هیأت امناء را به صورت مشترک داد.
وی، با اشاره به چاپ و نشر مجات و ایجاد بنیاد خیرین مشترک اظهار داشت: از ظرفیت خیرین در حوزه های مختلف به خصوص پژوهش استفاده شود.

دکتر زراعت، به انعقاد تفاهم نامه از طریق دبیرخانه مشترک اشاره و گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای دانشگاه کاشان را عنوان کرد.
الزم به ذکر است: اعضای هیات رئیسه هر دو دانشگاه نیز در این نشست به بیان اقدامات و فعالیت های حوزه فعالیت خود پرداختند.

در نشســت مشــترک هیات رئیســه دو دانشگاه مهم و تاثیر گذار منطقه کاشــان، زمینه های همکاری های مشترک علمی، آموزشی، پژوهشــی با برگزاری دوره ها و کاس های مشترک، استفاده مشــترک از امکانات آزمایشگاهی 
وکارگاهی، پژوهشکده ها و پارک علم و فناوری و حضور اثر بخش در راستای ماموریت های کارآفرینی و جامعه محوری بررسی و تبادل نظر شد.

همکاری های مشــترک در دوره کرونا، معرفی توانمندیهای دو دانشــگاه از زبان رؤســای این دانشگاه ها، زمینه سازی انعقاد تفاهم نامه مشترک  و ضرورت آشنایی با توانمندی های متقابل، تشکیل پژوهشکده های مشترک، استفاده 
از پارک علم و فناوری، تاسیس شرکت های دانش بنیان مشترک، راه اندازی مجات مشترک و راه اندازی رشته های میان رشته ای مشترک از دیگر موضوعات این نشست بود.

 همچنین در این نشست بر راه اندازی بنیاد حامیان به صورت مشترک برای جذب خیرین، کرسی های وقفی بین المللی و فعالیت مشترک برای آینده پژوهی کاشان تاکید شد.


