
در آیین گرامیداشت روز پرستار عنوان شد:

پرستاران ارزشمندترین ارکان زنجیره درمان 

چهار دستگاه دیالیز به مرکز دیالیز کاشان اهداشد مانور بسیج سالمت نوروزی در کاشان برگزار شد

نقش کلیدی
خیـرین

 در ارتقای سالمت جامعه

مراسم معارفه دانشجویان 
جدیدالورود دندانپزشکی 

دانشگاه برگزار شد

جشن پیروزی
 انقالب اسالمی در دانشگاه

برگزار شد

جلسه گروه آموزشی زنان 
و زایمان با حضور رئیس 

دانشگاه برگزار شد

گردهمایی
 بسیجیان دانشگاه 

برگزار شد

کلینیک 
تخصصی شهر ابوزیدآباد

 افتتاح شد

سرپرست جدید
بیمارستان شهید بهشتی 

کاشان منصوب شد
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توس��ط خیرین سالمت شهرستان کاشان، چهار دس��تگاه دیالیز به مرکز دیالیز دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
اهدا شد.

به گزارش وب دا، مس��ئول مرکز دیالیز دانشگاه علوم پزشکی کاش��ان اظهار داشت: این دستگاه ها جمعا با 
هزینه ای بالغ دو میلیارد ریال توسط خیرین سالمت حاج حسین ناصری، سید مرتضی قهاری، ماشاهلل چهل مرد 
و خانواده مرحوم حاج رحمت اهلل روان شاد برای مرکز دیالیز دانشگاه علوم پزشکی کاشان واقع در بیمارستان 

اخوان سابق خریداری شده است.
علی محمد باصری، مرکز دیالیز این شهرستان را جزء بخش های برتر کشور دانست و گفت: در حال حاضر 

دو فوق تخصص کلیه و 40 نفر کادر مجرب در بخش دیالیز کاشان مشغول به فعالیت می باشند.
وی، با بیان اینکه مراکز دیالیز این شهرستان ها در طول سال با کمترین مشکل به بیماران خود خدمت رسانی 
می کنند، افزود: بیش از 50 درصد از تجهیزات مراکز دیالیز در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اهدایی 

خیران سالمت است.
مسئول مرکز دیالیز دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با اشاره به هزینه های باالی درمان بیماران دیالیزی تصریح 

کرد: بیماران دیالیزی در این مرکز با استفاده از خدمات بیمه به صورت رایگان درمان می شوند.
باصری، نقش خیّران س��المت کاش��ان در تهیه دس��تگاه های دیالیز این مرکز را حائز اهمیت دانست و ادامه 
داد: کمک های خیّرین جهت اداره بخش دیالیز و ارائه خدمات بهینه به این قش��ر محروم در تأمین تجهیزات 

پزشکی در طول سالیان گذشته قابل توجه می باشد.

سراس��ری  همایش 
پیاده روی خانوادگی 
»کاروان  عن��وان  ب��ا 
نشاط و سالمتی« روز 
جمعه مورخ 15بهمن 
ج��اری  س��ال  م��اه 
 10:30 الی   8 ساعت 
پزشکی  دانشکده  در 
با  همزمان  دانش��گاه 
های  دانشگاه  تمامی 
کشور  پزشکی  علوم 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، معاون دانش��جویی فرهنگی 
دانش��گاه در این خصوص، با اش��اره به آثار ورزش 
و ایج��اد آرامش برای فرد اظهار داش��ت: دین مبین 
اسالم نیز به داشتن فعالیت بدنی و تحرک و ورزش 

بسیار تاکید کرده است.
دکتر طاهره مازوچی، ضمن اشاره به تاثیر ورزش 
در پیش��گیری از بیماری ها گفت: ترویج الگوهای 
صحیح و س��بک زندگی س��الم در جامعه ضروری 
اس��ت که برگزاری برنامه های از ای��ن قبیل در این 

راستا بسیار موثر است.
وی، ب��ه تاثی��ر ورزش در داش��تن جس��م و روح 
سالم اش��اره کرد و افزود: داشتن تحرک و ورزش، 

روزه  یک  سمینار 
نق��ش  ب��ا  آش��نایی 
در  نانوتکنول��وژی 
پزش��کی و بهداشت 
ب��ا حضور پن��ج نفر 
برت��ر  اس��اتید  از 
امروز  الملل��ی  بی��ن 
م��ورخ  چهارش��نبه 
در   93/12/13
اجتماع��ات  س��الن 
دکتر محم��د قریب 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا، دبیر علمی این س��مینار و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، هدف از 
برگزاری این کنفرانس را آشنایی با تکنولوژی های 
نوین در زمینه نانو و کاربرد نانو در پزشکی و تشویق 
و ترغیب محققان در به کارگیری درست و موثر از 

تکنولوزی نانو عنوان کرد.
دکت��ر مصطفی صفاری، به برگزاری س��مینار بین 
المللی نانوتکنولوژی در کیش اش��اره کرد و گفت: 
این سمینار بین المللی زمینه ساز برگزاری کنفرانس 
علمی نقش نانوتکنولوژی در پزشکی و بهداشت در 

این دانشگاه بود.
وی، ب��ا بیان اینک��ه ایران جزء 10 کش��ور دنیا در 

مانور بسیج سالمت نوروزی سال 1393 همزمان با سراسر کشور، امروز مورخ 93/12/2 به همت کارشناسان 
بهداش��ت محیط دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان برگزار ش��د.به گزارش وب دا، معاون بهداشتی دانشگاه، به 
اجرای بسیج سالمت نوروزی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اشاره کرد و اظهار داشت: هر ساله با 
نزدیک شدن ایام تعطیالت نوروزی با افزایش فعالیت برخی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی 
از جمله فروش��گاه ها، اماکن اقامتی - تفریحی، اماکن بین راهی و سرویس های بهداشتی در سطح شهر و در 
کنار جاده ها، مرکز سالمت محیط و کار و مجموعه معاونتهای بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی در سطح 
کشور مسئولیت تامین شرایط بهداشتی در راستای حفظ و ارتقای سطح سالمت شهروندان و مسافران نوروزی 

و پیشگیری از بروز اپیدمی های منتقله از آب و غذا در این ایام را بر عهده دارند.
دکتر سید علیرضا مروجی، با اشاره به اهمیت موضوع و ضرورت افزایش نظارت های بهداشتی گفت: برنامه 
بس��یج سالمت نوروزی از ابتدای اسفند ماه تا پایان پانزدهم فروردین سال بعد به صورت شبانه روزی در کلیه 

روزهای اداری و تعطیالت با همکاری پرسنل بهداشت محیط اجرا می شود.
وی، هدف کلی مانور را حفظ و ارتقای سطح سالمت شهروندان و مسافران نوروزی در ایام تعطیالت ذکر 
و تصریح کرد: افزایش نظارت و بازرس��ی های بهداش��تی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی 
م��ورد نظ��ر،  نمونه برداری از مواد غذایی حس��اس مراکز تهیه، توزیع، عرضه و ف��روش مواد غذایی و کنترل 
کیفی آب اش��امیدنی )کلرس��نجی و نمونه برداری( در اماکن عمومی و مراکز اقامت��ی و بین راهی از اهداف 

اختصاصی مانور است.

گرای��ش ف��رد را به 
نابهنج��اری  ان��واع 
اجتماع��ی  ه��ای 

کاهش می دهد.
دانشجویی  معاون 
دانش��گاه،  فرهنگی 
اینکه حضور  بیان  با 
به  عالقمن��د  اف��راد 
ورزش در این برنامه 
مش��کالت  وجود  با 
نش��ان م��ی دهد که 
باید به توسعه ورزش های همگانی توجه ویژه شود، 
تصریح کرد: توسعه فرهنگ ورزش و حضور اقشار 
مختل��ف در پویایی و نش��اط اجتماعی بس��یار موثر 

است.
گفتنی است این برنامه به همت معاونت دانشجویی 
فرهنگی دانش��گاه و ب��ا حضور مه��دی مقدم منش 
مس��ئول ورزش همگانی وزارت بهداشت برگزار و 
در پایان با قید قرعه به تعدادی از ش��رکت کنندگان 

جوایزی اهداء شد.

همایش پیاده روی خانوادگی در دانشگاه برگزار شد  برگزاری کنفرانس نقش نانوتکنولوژی در پزشکی و بهداشت در دانشگاه

زمینه کاربرد نانو می 
افزایش  باشد، افزود: 
های  سیستم  کارایی 
درمانی،  و  داروی��ی 
تش��خیص به هنگام، 
کاهش  پیش��گیری، 
دارو  جانبی  عوارض 
و تهیه واکس��ن های 
تاثیرات  از  مختل��ف 
در  نان��و  کارب��رد 

پزشکی است.
وی، با اش��اره ب��ه حضور اعضای هی��ات علمی و 
دانشجویان دانش��گاه های علوم پزشکی و کاشان و 
تعدادی از همکاران باریج اسانس در این کنفرانس 
علمی افزود: افزایش تبادل نظر در این راستا از دیگر 

اهداف برگزاری این سمینا می باشد.
سمینار یک روزه آش��نایی با نقش نانوتکنولوژی 
در پزش��کی و بهداش��ت با حضور پنج نفر از اساتید 
برتر بی��ن الملل��ی از کش��ورهای آمری��کا، کانادا، 
اس��ترالیا، انگلی��س و کره ب��ه هم��ت معاونت های 
 پژوهشی و غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 برگزار شد.
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صفحه 2

کارمندان و مدیران نمونه دانشگاه 
تجلیل شدند

در هفدهمی��ن جش��نواره ش��هید رجای��ی اس��تان 
اصفهان، کارمندان و مدیران نمونه دانش��گاه  با اهدا 

لوح تقدیر و تندیس تجلیل شدند.
به گ��زارش وب دا، مدیر تحول اداری دانش��گاه 
گفت: هفدهمین جش��نواره ش��هید رجایی به منظور 
تقدی��ر از دس��تگاه ه��ای اجرایی برت��ر و همچنین 
کارمن��دان و مدی��ران نمون��ه س��ال 92 در تاری��خ 
93/12/24 ب��ه همت اس��تانداری اصفهان با حضور 
دکتر رس��ول زرگرپور استاندار اصفهان و جمعی از 
معاونین، مدیران کل و روسای ادارات استان برگزار 
ش��د که در این مراس��م کارمندان و مدی��ران نمونه 

دانشگاه معرفی و تقدیر شدند.
رضا نعن��اکار افزود: افزایش به��ره وری، کارایی 
و اثر بخشی مناس��ب، فعالیت شاخص و کسب رتبه 
کش��وری یا استانی، ارتقاء کمی و کیفی خدمات از 
معیارهای انتخاب افراد نمونه در س��ه س��طح مدیر، 

کارشناس و کارمند بوده است.
اس��امی مدیران و کارکنان نمونه سال 92 دانشگاه 
که در هفدهمین جشنواره شهید رجایی استان تقدیر 

شدند به شرح ذیل می باشد:
•         محمد خبازی

•         علیرضا کاشانی نژاد
•         رضا رضایی
•         جواد رجبی
•         حسین بیغم

•         ایرج سلیمانی نصرآبادی
•         ابوالفضل خاتونی قالهر

•         سید علی میر اکبری
•          زهرا سادات آمیرالحسینی

•         فروهه روشن قیاس

تجلیل از کارمندان و مدیران نمونه
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حیات

پرستاران ارزشمندترین ارکان زنجیره درمان معرفي ایثارگران دانشگاه

در جلسه هیات رئیسه دانشگاه از زحمات هسته گزینش تقدیر شد

دانشگاه علوم پزشکی کاشان جزء دانشگاه های برتر در استقرار سامانه سپاس قرار گرفت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل برگزار شد

رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان گفت: 
پرستاران ارزشمندترین ارکان زنجیره درمان هستند.

به گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی در 
آیین گرامیداش��ت روز پرس��تار، این روز را به همه 

تالشگران عرصه پرستاری تبریک گفت.
وی، عل��ت نامگ��ذاری زادروز والدت حضرت 
زین��ب )س( اس��وه صبر و تق��وا را به عن��وان روز 
پرس��تار قابل تدبر دانس��ت و از پرستاران خواست 
ب��ا مطالعه در س��یره آن حضرت و توج��ه به وجه 
اشتراک بین سبک زندگی ایشان و مسئولیت های 
پرستاری، این بانوی بزرگوار را سرلوحه فعالیتهای 

خود قرار دهند.

پرستاری از مشاغل 

بسیار ارزشمند در تیم 

بهداشتی و درمانی است 

که فعالیت  های آن ها در 

راستای تامین سالمت 

جامعه از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردار است.

وی اظهار داش��ت: پرس��تاران باید ب��ا الگوگیری 
از حضرت زینب )س( در راس��تای خدمت رس��انی 
ب��ه بیماران، با انرژی و ت��وان مضاعف گام بر دارند 
چرا که بابت تمام این س��ختی و گذش��ت ها پاداش 
و اجر بس��یار در پیش��گاه خداوند متعالی برایشان در 

نظرگرفته می شود.
دکتر اعرابی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(  »قداس��ت و جایگاه پرس��تار بس��یار 
باالست، ش��غل بسیار شریفی اس��ت، عبادتیست که 
در تراز عبادتهای درجه اول است« گفت: پرستاری 
یکی از مش��اغل بس��یار ارزش��مند و کلیدی در تیم 
بهداش��تی و درمانی اس��ت که تالش و فعالیت  های 

آن ها در راس��تای تامین س��المت جامع��ه از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است.

رئیس دانش��گاه، به کمبود تعداد پرس��تار با توجه 
ب��ه جمعیت تحت پوش��ش دانش��گاه اش��اره کرد و 
اظهار امیدواری کرد: بتوان با حل این مش��کل باری 
از دوش پرس��تاران عزیر برداش��ت و خدمت رسانی 

باکیفیت تر را به بیماران ارائه کرد.
رئیس دانش��گاه، حجم ورودی بیمار به بیمارستان  
بعد از طرح تحول در نظام س��المت را بس��یار بیشتر 
از قب��ل از اج��رای این طرح عنوان ک��رد و افزود: با 
افزایش تعداد پرستاران بتوان خدمات بهتر و مطلوب 
تری به بیماران ارائه دهیم و رضایت مردم شهرستان 

دارالمومنین کاشان را کسب کنیم.
برپای��ه این گزارش، دکتر عب��اس عابد اف رئیس 
دفتر نماینده مردم شهرس��تان های کاش��ان و آران و 
بیدگل در مجلس ش��ورای اسالمی، نیز در این آیین 
پیام تبریک عباس��علی منص��وری نماینده مجلس را 
ب��رای حضار قرائ��ت کرد.این گزارش حاکیس��ت: 
در پایان این آیین از پرس��تاران برتر دانش��گاه تقدیر 
و تجلیل به عمل آمد و همچنین به قید قرعه به تعداد 

10 نفر از اسامی زینب با اهدای جایزه تجلیل شد.
گفتنی اس��ت آیی��ن گرامیداش��ت روز پرس��تار 
ب��ا حضور رئی��س دانش��گاه، جمعی از مس��ئولین و 
پرستاران روز چهارش��نبه مورخ 93/12/6 در آمفی 

تئاتر مرکزی برگزار شد.

ادامه از صفحه1

در جلس��ه هیات رئیسه دانش��گاه مورخ 93/12/3 
از زحمات مدیر، اعضاء و کارکنان هس��ته گزینش 

تقدیر شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این جلسه، 
به 15 دی ماه س��الروز صدور فرم��ان بنیانگذار نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی 
)ره( و تش��کیل نهاد گزینش اش��اره ک��رد و اظهار 
داش��ت: هس��ته گزینش دانش��گاه از یک مدیریت 
منس��جم، ضابطه مند و منظم برخوردار و سرعت و 

دقت کار این هسته مطلوب است.
دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی، کس��ب رتبه های 
مختل��ف این هس��ته را طی س��ال های متم��ادی نیز 
افتخاری برای دانش��گاه عنوان کرد و گفت: دولت 
برای تحقق اهداف راهبردی خود به شکل منطقی و 
اصولی در تمام حوزه ها نیازمند نظام اداری کارآمد 
اس��ت و گزینش اصول��ی افراد نخس��تین قدم برای 

تحقق این مهم به شمار می رود.
وی ابراز امیدواری کرد: هس��ته گزینش دانشگاه 
ب��ا توکل ب��ه خداوند متعال و س��رلوحه ق��راردادن 

از زحمات پرستاران شبکه بهداشت و 
درمان آران و بیدگل تقدیر شد

مانور زلزله در شهرستان آران و 
بیدگل اجرا شد

ایستگاه سالمت
 در آران و بیدگل برپا شد

به مناسبت پنجم جمادی االول سالروز والدت با 
سعادت قهرمان کربال حضرت زینب کبری )س( 
و روز پرستار، از زحمات پرستاران شبکه بهداشت 

و درمان آران و بیدگل تقدیر و تجلیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، فرمان��دار و سرپرس��ت 
شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل به همراه 
جمع��ی از مس��ئولین، ضم��ن دیدار از پرس��تاران 
ش��اغل در بیمارس��تان ه��ا و مراک��ز بهداش��تی 
درمان��ی، از زحم��ات پرس��تاران ش��اغل در این 
 مراکز با اه��داء گل قدردانی و برای آنان آرزوی

 موفقیت نمودند.
بنابرای��ن گ��زارش، سرپرس��ت ش��بکه ب��ه همراه 
معاونین بهداش��تی و درمان نیز از بیمارس��تان شهید 
رجای��ی، اورژانس ام��ام خمینی و مرکز بهداش��تی 
درمان��ی خیری��ه صالح��ون ای��ن شهرس��تان بازدید 
 و از زحم��ات پرس��تاران ش��اغل در ای��ن مراک��ز

 تقدیر کردند.

مان��ور امداد و نجات با حضور دس��تگاه های 
امدادی شهرس��تان آران و بیدگل در محدوده 

امامزاده ابراهیم این شهرستان اجرا شد.
به گزارش وب دا، سرپرست شبکه بهداشت 
و درمان آران و بیدگل در این خصوص گفت: 
ای��ن مانور به منظور س��نجش می��زان آمادگی 
دس��تگاه های امدادی این شهرس��تان، با پیش 

فرض زلزله 9 و نیم ریشتر برگزار گردید.
دکتر مس��عود دهقان��ی اف��زود: در این مانور 
یک زلزله به صورت نمادین به وقوع پیوست و 
گروه های امداد و نجات و دس��تگاه های عضو 
مدیری��ت بحران شهرس��تان ب��ا تجهیزات خود 
مجروحان و آس��یب دیدگان این مانور تمرینی 

را از محل حادثه نجات دادند.
وی، با بیان اینکه در این مانور مسائل مربوط 
ب��ه امداد و نجات در مواجهه ب��ا بالیای طبیعی 
به ویژه زلزله تمرین ش��د، تصریح کرد: بررسی 
و ارزیاب��ی تیم های عملیاتی و شناس��ایی نقاط 
قوت و ضعف دس��تگاه های ام��دادی از دیگر 
اهداف برگزاری این مانور بود تا پس از اجرا با 
آموزش و تجهیز امکانات، واکنش مناسب در 

مواقع بحران انجام پذیرد.

به مناس��بت هفته سالمت مردان ایرانی، ایستگاه 
سالمت در آران و بیدگل برپا شد.

به گزارش وب دا، این ایس��تگاه به همت شبکه 
بهداش��ت و درم��ان این شهرس��تان و با همکاری 

اداره راهنمایی و رانندگی برگزار شد.
این گ��زارش حاکیس��ت این مراس��م در محل 
میدان آزادگان شهرس��تان آران و بیدگل برگزار 
و در ط��ی آن ضمن پذیرایی به کلی��ه رانندگان، 
هدای��ای تبلیغات��ی در خصوص رعای��ت نکات 

راهنمایی و رانندگی اهداء گردید.
برپایه این گزارش، در این مراسم از رانندگانی 
ک��ه نکات مرب��وط ب��ه راهنمای��ی و رانندگی را 
رعایت کرده بودند تقدیر به عمل آمد و همچنین 
به رانندگان متخلف بدون ارائه برگه جریمه تذکر 

داده شد.
سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران و 
بیدگل، با اش��اره به هفته س��المت مردان یکم تا 
هفتم اس��فندماه با عنوان » کمربن��د خودمراقبتی 
را ببندی��م« گف��ت: مطاب��ق آمار، م��رگ و میر و 
مصدومیت ناش��ی از س��وانح ش��غلی و تصادفات 
ج��اده ای در م��ردان 5 برابر زنان اس��ت به همین 
جهت در چند س��ال اخیر ش��عار اصلی هفته ملی 
س��المت مردان از س��وی س��تاد برگ��زاری هفته 
ملی س��المت مردان و ش��ورای فرهنگی وزارت 
بهداش��ت، ایمنی هرچه بیش��تر در برابر سوانح و 

حوادث جاده ای انتخاب شده است.
 دکتر مس��عود دهقانی افزود: حتی پس��ربچه ها

 و س��المندان م��رد نیز از این س��وانح ج��اده ای 
و خیابان��ی و مخاطرات ش��غلی ایمن��ی ندارند و 
بای��د ب��رای مهار آس��یب دیدگی های ناش��ی از 
 این س��وانح برای این اقش��ار نیز اطالع رس��انی و 

برنامه ریزی شود.
شهرس��تان  ای��ن  در  ک��رد:  تصری��ح  وی 
ب��ه  مرب��وط  ح��وادث  از  درص��د   60 ح��دود 
موتورس��واران می باش��د که در س��ال 92 از بین 
و زن  نف��ر   23 ترافیک��ی  ح��وادث   مصدومی��ن 

 77 نفر مرد بوده اند.

جلسه توسعه پژوهش  های قرآنی 
سالمت در دانشگاه برگزار شد

برگزاری جشنواره سفره هفت سین 

نشست رئیس دانشگاه با گروه 
جراحان تخصصی برگزار شد

جلسه توسعه پژوهش  های قرآنی نظام سالمت و 
راهکارهای پژوهش  های قرآنی در زمینه  طب در 
دانش��گاه برگزار شد.به گزارش وب دا، این جلسه 
با حضور دکتر عباس��ی مقدم رئی��س مرکز قرآن 
 و عترت وزارت بهداش��ت و اساتید دانشگاه  های
 علوم پزش��کی، دانشگاه کاشان و پیام نور در دفتر 
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه روز پنجشنبه 
م��ورخ 30 بهم��ن تش��کیل گردید.ای��ن گزارش 
حاکیست در این نشست در خصوص ایجاد مرکز 
تحقیقات بین رش��ته  ای، ایجاد ساختار، چگونگی 
ج��ذب و تش��ویق اعض��ای هی��ات علم��ی برای 

تحقیقات قرآنی بحث و تبادل نظر شد.

در آس��تانه فرا رسیدن س��ال نو، جشنواره سفره 
هفت س��ین از تاریخ 18 الی 21 اسفند ماه با هدف 
تکریم، احیای آئین ها و سنت های ایرانی اسالمی 
و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین دانشجویان، 
با هنرنمایی دانشجویان در محل دانشکده پزشکی 
در حال برکزاری اس��ت.این جش��نواره با حضور 
ش��ش گروه ب��ا عناوی��ن هویت اس��المی، هویت 
ایرانی، ابتکار، خالقیت و نوآوری  اجرا می گردد.

مالک های انتخاب س��فره ه��ای برتر، خالقیت 
و نوآوری در اس��تفاده از اب��زار و مواد کم هزینه، 
سادگی و زیبایی س��فره ها مورد ارزیابی قرار می 

گیرد و برترین ها نیز معرفی می شوند.

نشس��ت رئی��س دانش��گاه ب��ا گ��روه جراحان 
تخصصی به منظور بررس��ی مشکالت درمانی و 
آموزش��ی این گروه در بیمارس��تان شهید بهشتی 

روز یکشنبه مورخ 93/12/17 برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر اعرابی رئیس دانشگاه، 
بر اهتمام بیش��تر اعضای هی��ات علمی و جراحان 
متخصص بر امر پژوهش تاکید کرد و خواس��تار 

افزایش جذب دستیار رشته های جراحی شد.
برپایه این گزارش، بررسی و پرداخت حق اشعه 
ب��ه اعضای هیات علمی مش��مول، پیگیری جهت 
تهیه دس��تگاه س��ونوگرافی  و پروب مخصوص 
برای نمونه برداری پروس��تات، استفاده از مجوز 
دوم تهیه دس��تگاه س��نگ ش��کن، افزایش تعداد 
متخصصین بیهوش��ی در بیمارستان  شهید بهشتی 
و  تش��کیل کمیته تجهیزات جهت تایید و نظارت 
بر تجهیزات خریداری ش��ده در این بیمارستان از 

جمله موراد مطروحه در این جلسه  بود.

دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان جزء 10 دانشگاه 
برتر علوم پزشکی کشور در استقرار و توسعه سامانه 

پرونده الکترونیکی سالمت )سپاس( قرار گرفت.
ب��ه گزارش وب دا، سرپرس��ت مرک��ز آمار و فن 
آوری اطالعات دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان با 
اعالم این مطلب اظهار داش��ت: در همایش کشوری 
»توسعه سامانه سپاس در راس��تای برنامه تحول نظام 
سالمت« که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت 
برگزار ش��د از این دانشگاه به پاس تالش در راستای 
اجرای برنامه تحول نظام سالمت و توسعه و استقرار 

سامانه سپاس تجلیل گردید.
مرتضی نادی گفت: س��امانه پرون��ده الکترونیکی 
سالمت )س��پاس( به منظور یکپارچه سازی اطالعات 

مراس��م تکریم و معارفه سرپرس��ت بیمارستان 
سیدالش��هداء و معاونت بهداشتی شبکه بهداشت 
و درم��ان آران و بی��دگل روز س��ه ش��نبه مورخ 

93/12/19 برگزار شد.
به گزارش وب دا، سرپرس��ت ش��بکه بهداشت 
و درمان آران و بیدگل طی حکمی دکتر س��عید 
احس��نی را به عنوان سرپرس��ت جدید بیمارستان 
سیدالش��هداء و دکت��ر اعظ��م باقری را ب��ه عنوان 
 سرپرست معاونت بهداشتی شهرستان آران و بیدگل

 منصوب کرد.
سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران و 
بی��دگل در ای��ن مراس��م، اهتمام وی��ژه در برنامه 
نظام تحول سالمت، بسترس��ازی در نظام ارزشی 
مدیران و پرسنل، ارتقاء کیفیت خدمات بستری، 

سالمت شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی 
و درمانی، توزیع عادالنه منابع س��المت، بهینه س��ازی 
مصرف منابع سالمت و اصالح مدیریت نظام سالمت 
کش��ور مبتنی بر اطالعات صحیح، دقی��ق و با قابلیت 
دسترس��ی سریع توس��ط وزارت بهداش��ت در سطح 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایجاد شده است.
وی، با بیان اینکه با شروع طرح تحول نظام سالمت 
و باس��تناد دس��تور العمل اجرایی ای��ن برنامه تمامی 
بیمارستان های دانش��گاهی موظف به ارسال پرونده 
الکترونیکی بیماران در سیس��تم HISبیمارستان های 
تحت پوشش خود ظرف 48 ساعت پس از ترخیص 
به سامانه س��پاس می باشند، افزود: طبق دستورالعمل 
طرح تحول نظام سالمت، مالک محاسبه و تخصیص 

توسعه خدمات بر مبنای س��اختار مهندسی حوزه 
درمان دانش��گاه، تعامل وی��ژه و منظم با کارکنان 
در راس��تای ارتقای بهره وری خدمات، برگزاری 
جلس��ات منظم نظام نوی��ن بیمارس��تان و اجرای 
مصوبات، تعامل س��ازنده با متخصصین بیمارستان 
و بیمارس��تان های حوزه دانشگاه، ارتقای کمی و 
کیفی خدمات درمانی، مشارکت فعال در اجرای 
نقشه جامع سالمت شهرستان را از جمله انتظارات 

از ریاست بیمارستان سیدالشهداء برشمرد.
دکتر مس��عود دهقانی، همچنین جلب مشارکت 
فعال کارشناسان حوزه بهداشت در برنامه ها، توسعه 
و ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی مناطق شهری و 
روس��تایی، برگزاری جلس��ات منظم و هدفمند با 
پزشکان خانواده و پزشکان مسئول مراکز بهداشتی 

اعتبار به بیمارس��تان های تحت پوش��ش برنامه، ثبت 
پرونده بیماران در سیس��تمHIS  و ارس��ال به سامانه 

سپاس وزارت متبوع می باشند.
همایش کش��وری »توسعه سامانه سپاس در راستای 
برنامه تحول نظام س��المت«  ب��ا حضور معاون درمان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل 
سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

برگزار گردید.
 )HIS( گفتنی است سیس��تم اطالعات بیمارستانی
در راستای تسهیل دسترسی و بازیابی داده های بالینی 
و اداری بیم��اران اس��ت به نحوی ک��ه ارائه خدمات 
ایمن، موثر، عادالنه، به موقع و بیمار محور به بهترین 

شکل ممکن صورت پذیرد.

درمانی، ارتقای کمی و کیفی خدمات بهداشتی به 
مردم، توسعه، تحقق و پژوهش در حوزه سالمت، 
حفظ و ارتقای س��المت گروه های آس��یب پذیر 
جامعه، تعامل س��ازنده در چارچ��وب برنامه های 
س��المت با نمایندگان م��ردم و مس��ئولین ادارات 
 شهرس��تان، هماهنگی و مش��ارکت فعال در انجام 
برنام��ه ها و فعالیت های حوزه معاونت بهداش��تی 
دانش��گاه را از جمل��ه وظایف سرپرس��ت معاونت 

بهداشتی این شهرستان عنوان کرد.
گفتن��ی اس��ت در پایان ب��ا اهدای ل��وح تقدیر 
از دکت��ر عل��ی عظیمی رئیس س��ابق بیمارس��تان 
سیدالش��هداء و دکتر حس��ین ریاحی سرپرس��ت 
بی��دگل  و  بهداش��تی شهرس��تان آران   معاون��ت 

تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

فرمان حضرت امام راحل )ره( در امر تاس��یس هسته 
گزینش و رهنمودهای رهبر معظم انقالب اس��المی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای  )مدظله العالی( با عنایت 
ویژه مس��ئوالن هر س��ال بتوان��د در اعتالی خدمت 
رس��انی به م��ردم عزیز و نظ��ام مق��دس جمهوری 

اس��المی ایران انجام وظیفه کند و با س��عی و تالش 
مضاعف در پیشرفت ایران اسالمی بکوشد.

محمود نعمتیان مدیر هسته گزینش دانشگاه نیز در 
این جلسه،  گزارش مبسوطی از عملکرد و اقدامات 

هسته گزینش در حوزه های مختلف را ارائه کرد.
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- مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضاء 

هیأت علمی دانشگاه
- عضو هسته گزینش دانشگاه از سال 1376 تا کنون

- مس��ئولیت  دبیرخانه  های گزینش استاد و دانشجو و 
دبیرخانه مرکزی دانشگاه 

- کارشناس دفتر ریاست  دانشگاه 
- دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه 

- عضو شورای پایگاه بس��یج کارکنان حضرت حمزه 
سیدالشهداء)ع( دانشگاه و عضویت کادر  

خاطره:
 بعداز تقسیم بندی افراد درلشگر 21 حمزه درمهرماه 
س��ال 1363  ب��ه منطقه جن��وب عملیات��ی  خط مقدم 
ش��لمچه اعزام شدم . درس��اعت اولی که وارد شدم با 
پذیرائ��ی خمپاره 60 مواجه و با معرفی خود به فرمانده 
خط ،ایش��ان  گفت که من رفیق خود  را پیدا کردم  و 
درهمان لحظه بنده  حقیررابه عنوان معاون معرفی کرد 
این رفاق��ت تاچند ماه دوام نیافت بلکه درعملیات بدر 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.  روحش شاد . 



از زحمات پرستاران دانشگاه تقدیر و تجلیل شد

تیم والیبال پایگاه بسیج حمزه سیدالشهداء )ع( دانشگاه علوم پزشکی مقام اول را کسب کرد

خیرین سالمت کاشان پیشگام امور خیر در کشور هستند

آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای پذیرش بیماران دیالیزی در ایام نوروز 

رئیس دانشگاه از خانواده های پرستار ایثارگر تجلیل کرد
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حیات

کتاب »مباني تربیتي 
 » اسالم  در  س��المت 
برای  تالش��ی اس��ت 
م��رور اجمالی برخی 
از ابع��اد و حوزه های 
در  س��المت  نظ��ام 
تربیتی  مبانی  و  اسالم 
آن. در ای��ن کت��اب 

س��عی ش��ده اس��ت با نگاهی مبتنی بر تعالیم دین 
انسان س��از اس��الم، حوزه های مختلف س��المت، 
عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای آن بررس��ی و نظام 

سالمت در اسالم معرفی شود.
بخش مهم��ی از این کتاب ب��ه معرفی موضوع 
س��المت اجتماعی، اهمی��ت، ابع��اد و قلمرو آن 
پرداخت��ه، آموزه های اس��المی در ای��ن زمینه را 

معرفی می کند.
از دیگ��ر موضوعات��ي که در ای��ن کتاب به آن 
اشاره شده است \ موضوع تربیت و فرزندپروري 
است . نظام سالمت اسالم تربیت صحیح و اصولي 
را زیربناي هرگونه برنامه بهداشتي جامعه مي داند 
. در اس��الم سالمت و س��عادت دنیوي و اخروي 
یک فرد هیچ گاه مس��تقل و مبري از نحوه تربیت 
او در دوران کودک��ي و نوجواني نیس��ت . روش 
تربیت فرزندان در اس��الم از اهمیت و حساس��یت 
زیادي برخوردار است و مي تواند از بروز بسیاري 
از آسیب هاي رواني و اجتماعي پیشگیري کند . 

این کتاب در 8 فصل و توس��ط انتشارات مرسل 
به چاپ رسیده است . 

نویسندگان :
زهرا کریمیان 
ناهید سرافراز

مشخصات نشر: 
کاشان ، شاسوسا

ب��ارداري و زایم��ان 
از نظ��ر فیزیولوژی��ک 
اجتماع��ي،  و  روان��ي 

پدی��ده اي طبیعي براي زناني اس��ت که از س��المت 
عموم��ي برخ��وردار هس��تند. از طب مکم��ل میتوان 
براي ارائه ي مراقبت ها اس��تفاده ک��رد. این کتاب به 
اس��تفاده از داروهاي گیاهي که اثرات جانبي کمتري 
نس��بت به داروهاي ش��یمیایي دارند، و مادران را قادر 
مي س��ازند تا به زایماني ایمن و فرزندي س��الم دست 

یابند میپردازد.

كاربرد داروهاي گياهي در مامايي 

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(
مباني تربيت سالمت در اسالم
نويسنده : فاطمه غالمي نژاد

انتصابات اسفند ماه 1393معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

• آقایان محمد رضا خوانس��اری وحسن هادی 
به عن��وان نماینده کارکنان مش��اغل کارگری در 

کمیته انضباط کاردانشگاه ازتاریخ 93/12/1
• آق��ای دکترمجتب��ی صحت به س��مت مدیر 
گروه دانشگاه ازتاریخ 93/12/1 به مدت دو سال

• آقای دکترفرزندی پور به عنوان رئیس کمیته 
انبارگردانی دانشگاه  ازتاریخ 93/12/1

• آق��ای دکت��ر حس��ن فرج��ی پور ب��ه عنوان 
سرپرست مرکز پزش��کی ،آموزش درمانی متینی 

ازتاریخ 93/12/3
• آقای دکترخیرخواه به عنوان س��تاد نوروزی 

دانشگاه ازتاریخ 93/12/4
• آق��ای دکت��ر حمید رضا بنفش��ه ب��ه عنوان 

سرپرست معاونت غذا ودارو ازتاریخ 93/12/6
• آقایان دکتر مرتضی پنجه ش��اهی از و محمد 
خبازی به عنوان بازرس ویژه ریاس��ت دانش��گاه 

ازتاریخ 93/12/10
• آق��ای دکترعلی یوس��فیان آران��ی به عنوان 

مدیردانشجویی دانشگاه ازتاریخ 93/12/14
• آق��ای دکتر علیرضا عاب��دی به عنوان معاون 

آموزشی ودرمانی نقوی از 93/12/17
• آق��ای محمد رض��ا افاضل به عنوان مش��اور 

ومدیر حوزه ریاست دانشگاه از93/12/19
• آق��ای دکترس��یدعلیرضا مروجی ب��ه عنوان 
رئی��س دبیر خان��ه کارگروه تخصصی س��المت 

وامنیت غذایی دانشگاه در تاریخ93/12/20
• آقای دکتر رضا ش��رافتی عضو کمیته فنی به 

مدت دو سال درتاریخ93/12/21
• آقای��ان دکتر خیرخ��واه ، دکتر رزاقی،آقای 
دکت��ر فرزندی پور وس��رکارخانم حم��زه ای به 
عن��وان عضوکارگروه توزی��ع درآمد اختصاصی 

دانشگاه درتاریخ 93/12/20
• جن��اب دکتر مهران ش��ریفی به عنوان رئیس 
ش��ورای امر ب��ه مع��روف ونه��ی ازمنکرمجتمع 
بیمارس��تانی ش��هید بهش��تی  ب��ه مدت یکس��ال 

درتاریخ 93/12/20
• جناب آقابی دکترحمیدرضا بنفش��ه به عنوان 
رئیس شورای امربه معروف ونهی ازمنکرمعاونت 

غذا ودارو به مدت یکسال درتاریخ 93/12/20
• آق��ای دکترحاجی جعفری ب��ه عنوان رئیس 
هئی��ت اجرای��ی دس��تورالعمل ه��ای مذکوردر 

بیمارستان نقوی درتاریخ93/12/26
• آقای��ان دکترابراهیم کوچک��ی و دکتراحمد 
یگانه مقدم و خانمها دکتر نگین مس��عودی علوی  
و دکتر الهه مصداقی نیا، ارتقاء ازمرتبه استادیاری 

به دانشیاری درتاریخ 93/12/26
• آقای��ان دکتراحم��د یگانه مق��دم، دکتررضا 
رزاقی ،دکترمحسن رضوی زاده ،دکترسیدعلیرضا 
مروج��ی، دکتر خیرخ��واه وخانمه��ا دکتر نگین 
مس��عودی علوی ، دکتر رضوان منیری  به عنوان 
عضوش��ورای هماهنگی وبرنام��ه ریزی آموزش 
مداوم جامعه پزش��کی دانش��گاه به مدت دو سال 

درتاریخ 93/12/26
• حجت االسالم والمسلمین علیرضا شاه فضل 
،آق��ای محمدمی��الد مالقنبری به عن��وان اعضای 
شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه به مدت دو 

سال درتاریخ 93/12/28
• خان��م دکتر طاهره مازوج��ی به عنوان عضو 
ورئیس ش��ورای انضباطی بدوی دانشگاه به مدت 

دو سال درتاریخ 93/12/28

 مناس��بت فرارس��یدن زاد روز با س��عادت حضرت 
زینب کبری )س( و روز پرستار )پنجم اسفند(، رئیس 
دانش��گاه از خانواده های پرس��تار ایثارگر ش��اغل در 
دانش��گاه تجلیل کرد.به گزارش وب دا، دکتر محمد 
حس��ین اعرابی به همین مناسبت، با خانواده های زهره 
گندمکار فرزند شهید غالمحس��ین گندمکار، پرستار 
بیمارس��تان ش��هید رجای��ی آران و بی��دگل و طاهره 
سلمانی نژاد فرزند شهید رضا علی سلمانی نژاد شاغل 

در اورژانس سرم درمانی دیدار و گفتگو کرد.
وی، در این دیدار ضمن تبریک این روز فرخنده 
، فرزندان ش��هدا را ادامه دهنده راه پدرانش��ان و هم 
پیمان ب��رای مهر و ایثار و خدمت ب��ه خلق، تکمیل 

کننده کار طبیبان عنوان کرد.
رئیس دانش��گاه اظهار داش��ت: همراه��ی و ایثار 
جامعه پرستاری در سال های گذشته به خصوص در 
دوران دفاع مقدس، ش��اهدی محکم از هدفمندی و 

تعهد این گروه فرهیخته می باشد.

به مناس��بت پنجم جمادی االول س��الروز والدت 
با س��عادت بزرگ بان��وی  قهرم��ان کربال حضرت 
زینب کبری )س( و روز پرس��تار، رئیس دانشگاه به 
همراه جمعی از مس��ئولین ضمن دیدار از پرستاران 
 ش��اغل در دانش��گاه از زحم��ات آن��ان ب��ا اهدای

 گل تقدیر کردند.
دکتر اعرابی، از بخش های مختلف بیمارستانهای 
اظه��ار  و  ک��رد  دی��دار  کارگرن��ژاد  و  بهش��تی 
داش��ت: قدردان��ی و تجلی��ل از ای��ن قش��ر زحمت 
 ک��ش، پاسداش��ت تمامی خوب��ی ه��ا و وظیفه ای 

دینی و ملی می باشد. 
وی در پای��ان س��خنان خ��ود، س��الی سرش��ار از 
توفیقات روز افزون الهی برای تمامی زحمت کشان 

این عرصه از درگاه خداوند منان خواستار شد.
این گزارش حاکیس��ت: از پرس��تاران ش��اغل در 
دیگر بیمارس��تان های منطقه کاشان نیز با اهداء گل 

تقدیر شده است.

برگزاری نشست رئیس دانشگاه با اعضای 
هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

اقدامات دستگاه های اجرایی در کنترل 
بیماری سالک بسیار موثر است

نشست رئیس دانش��گاه با اعضای هیات علمی 
دانش��کده دندانپزشکی امروز مورخ 93/12/2 در 

سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
 به گزارش وب دا، این جلس��ه با هدف بررسی 
چال��ش ه��ای پی��ش رو دانش��کده و کلینی��ک 
تخصص��ی دندان پزش��کی تش��کیل و اعضاء در 
خصوص مس��ائل مطروحه به بح��ث و تبادل نظر 

پرداختند.
 ای��ن گزارش حاکیس��ت: معاونین آموزش��ی، 
درمان و توس��عه از دیگر اعضاء حاضر در نشست 
بودند که به بیان راهکارهای خود در راستای حل 

مسائل و مشکالت موجود پرداختند.

اقدامات دستگاه های اجرایی در آگاه سازی و 
کنترل بیماری سالک در جامعه بسیار موثر است.

به گزارش وب دا، معاون بهداشتی دانشگاه در 
این خصوص گفت: بهسازی محیط، دفع صحیح 
زباله ها و اس��تمرار برنامه ات��الف حیوانات ناقل 
بیماری بدون مش��ارکت سایر س��ازمان ها امکان 

پذیر نمی باشد.
دکتر سید علیرضا مروجی، با اشاره به اینکه رعایت 
بهداشت فردی و عمومی بهترین راهکار پیشگیری از 
وقوع بیماری س��الک می باشد، ادامه داد: امید است 
با مش��ارکت مردم و سازمان های ذیربط در سال 94 

شاهد کاهش بیشتر موارد بیماری باشیم.
شایان ذکر است جلسه هماهنگی بیماری سالک 
با حضور جمعی از مسئولین و کارشناسان دانشگاه، 
شهردار فین، اعضای شورای شهر و مسئولین منطقه 
در مرکز بهداشتی درمانی فین بزرگ برگزار شد.

در فینال مسابقات بسیج ادارات شهرستان کاشان، 
تیم والیب��ال پایگاه بس��یج حمزه سیدالش��هداء )ع( 

دانشگاه علوم پزشکی مقام اول را کسب کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا، فرمانده پایگاه بس��یج حمزه 
سیدالش��هداء )ع( دانش��گاه علوم پزشکی کاشان، به 

قائ��م مقام وزیر بهداش��ت در امور مش��ارکت های 
اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه 
س��المت گفت: خیرین سالمت کاش��ان پیشگام امور 

خیر در کشور هستند.
دکتر س��ید محمد هادی ایازی در گفتگو با وب دا، 
در بازدی��د از مراکز درمانی تحت پوش��ش دانش��گاه 
علوم پزش��کی کاش��ان اظهار داش��ت: بخش زیادی 
از مراکز بهداش��تی درمانی منطقه کاش��ان از گذشته 
تاکنون به همت خیرین سالمت راه اندازی شده است.
وی، ب��ا اش��اره به قدم��ت کار خی��ر در زمینه های 

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان، از آمادگی 
کام��ل این دانش��گاه ب��رای ارائ��ه خدم��ات دیالیز به 

مسافران در ایام نوروز 94 خبر داد.
به گزارش وب دا،  دکتر محمد حسین اعرابی اظهار 
داشت: به همین منظور، بیماران دیالیزی که قصد سفر 
به این منطقه را دارند، می توانند پیش از مس��افرت، به 

برگزاری فینال مسابقات بسیج ادارات این شهرستان 
بین دو تیم الف و ب دانش��گاه علوم پزش��کی اشاره 
کرد و گفت: تیم ب دانش��گاه در این مسابقات جام 

قهرمانی را از آن خود کرد.
علیرض��ا کاش��انی نژاد اف��زود: مس��ابقات والیبال 

مختل��ف در ای��ن منطق��ه اف��زود: منابع دولت��ی برای 
توسعه مراکز بهداش��تی درمانی محدود است بنابراین 
بایستی با افزایش مشارکت های مردمی این مشکالت 

برطرف شود.
دکتر ایازی، به کمبود 60 هزار تخت بیمارستانی در 
کش��ور اش��اره و تصریح کرد: مراجعه مردم در آینده 
به مراکز بهداش��تی درمانی با توجه به رش��د جمعیت 
کهنسال و میانسال افزایش خواهد یافت بنابراین لزوم 
توسعه مراکز بهداشتی درمانی در آینده بیشتر احساس 
خواهد ش��د.وی، ب��ه کمبود منابع دولتی در س��اخت 

منظور بهره مندی از خدمات دیالیز هماهنگی الزم را 
انجام دهن��د.وی، با بیان اینکه مرکز دیالیز کاش��ان با 
ارائه بهترین و باکیفیت ترین خدمات به بیماران، یکی 
از مراکز ممتاز دیالیز در کش��ور محس��وب می شود، 
شمار تخت های دیالیز موجود در منطقه کاشان را 40 
تخت عنوان و تصریح ک��رد: از این تعداد، 30 تخت 

بس��یج ادارات کاشان در روزهای 16 و 17 بهمن در 
سالن ورزش��ی این دانشگاه برگزار شد و هر دو تیم 
دانشگاه با شکس��ت رقبای خود فینالیست مسابقات  
شدند تا از قبل مشخص شود کاپ قهرمانی متعلق به 

این دانشگاه خواهد بود.
وی تصری��ح کرد:  تیم ب دانش��گاه متش��کل از 
محسن امیدواری، محمد آقاجانی، سید علی امیری، 
حیدر صفاری، حس��ن سلمانی و علی خبره است که 
در این دوره، تیم های شهرداری، بهزیستی، دانشگاه 
کاش��ان، مخابرات، بانک ملی و تیم الف دانش��گاه 

علوم پزشکی را شکست داده و قهرمان شدند.
کاشانی نژاد، تیم الف دانشگاه را متشکل از حمید 
رموزی، روح اله بادی زاده، حسین زارع، سید مجید 
اعتماد حس��ینی و مهدی الم��ع، مجتبی وحیدی نژاد 
)بازیک��ن، مربی( ن��ام برد که تیم ه��ای والیبال بنیاد 
ش��هید، تامی��ن اجتماع��ی، مخابرات، ش��هرداری و 
می��راث فرهنگی را در این دوره شکس��ت داده و به 

فینال راه پیدا کردند.

مراکز بهداش��تی درمانی اش��اره کرد و یادآور ش��د: 
زمینه فعالیت بخش خصوصی و خیرین س��المت باید 

بیشتر فراهم شود.
 قائم مقام وزیر بهداش��ت در امور مشارکت های 
اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه 
س��المت در بخش دیگر سخنان خود ضمن تبریک 
روز پرستار بخصوص به پرستاران شاغل در دانشگاه 
ادام��ه داد: این دانش��گاه از کادر بهداش��تی درمانی 
 خوبی برخوردار است ولی باید زیرساخت های آن

 بیشتر تقویت شود.

در بیمارس��تان کارگرن��ژاد، چهار تخ��ت در مجتمع 
بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان و شش تخت دیالیز نیز 

در شهرستان آران و بیدگل فعال است.
وی اظهار داش��ت: تعداد دستگاه های این دانشگاه 
40 عدد و با 155 بیمار )نسبت چهار به یک( می باشد 

که این آماربا استاندارد کشوری مطابقت دارد.

ش��ایان ذکر اس��ت این دیدار صبح امروز مورخ 
93/12/4  انجام ش��د و  همچنین مراس��م جشنی به 
منظ��ور تجلیل از برگزیدگان پرس��تاری دانش��گاه 

عل��وم پزش��کی کاش��ان در تاری��خ 1393/12/6 از 
ساعت 9:30 الی 12 در آمفی تئاتر مرکزی دانشکده 

پزشکی برگزار می شود.

پیام تسلیت
 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان سفرکرده

 به جوار حضرت حق 

همکاران ارجمند:
آقايان عليرضا كاشانی نژاد، محسن فرهاد - 
پ�ور و خان�م پورفيضیکه در غم  از دس��ت دادن 

مادر به سوگ نشسته اید.
آقايان علی فالح، دكتر حس�ين محمودی و 
خانم ها  مواليی و گندميانکه در غم  از دس��ت 

دادن پ����در به سوگ نشسته اید.
آق�ای حس�ين رفيعی فردکه در غم  از دس��ت 

دادن فرزند به سوگ نشسته اید.
 آقايان غالمرضا نيکبختيان، حميدرضا به نژاد
 و جواد رييس�یکه در غم  از دس��ت دادن برادر به 

سوگ نشسته اید.
رواب��ط عمومي دانش��گاه درگذش��ت عزیزانتان را 
تس��لیت عرض نموده، از درگاه خداوند منّان براي آن 

مرحومان آمرزش و براي شما شکیبایي مسئلت دارد.



مسئول حوزه بسیج ادارات امام 
رضا)ع( کاشان از زحمات پرستاران 

دانشگاه تقدیر کرد

به مناس��بت پنجم جمادی االول س��الروز 
والدت حض��رت زینب کب��ری )س( و روز 
پرس��تار، مس��ئول حوزه بس��یج ادارات امام 
رض��ا)ع( کاش��ان به هم��راه اعضاء ش��ورا 
ادارات، مس��ئول پای��گاه حض��رت حم��زه 
سیدالش��هداء )ع( و جمع��ی از مس��ئولین با 
اهدای گل از زحمات پرس��تاران شاغل در 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان تقدیر کرد.
به گزارش وب دا، محس��ن محمد نظری، 
با حضور در بیمارستان های متینی و بهشتی، 
این روز را به تمام زحمت کشان این عرصه 

تبریک گفت.
گفتنی اس��ت این مراسم به همت پایگاه های 
بسیج حضرت حمزه سیدالشهداء )ع( و حضرت 
زینب )س( دانش��گاه علوم پزشکی کاشان روز 

سه شنبه مورخ 93/12/5 صورت گرفت.

برگزاری هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه در مشهد اردهال

مراسم تکریم و معارفه سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه مدیر دانشجویی دانشگاه برگزارشد

از عملکرد دانشگاه در جلسه هیأت امناء تقدیر شد

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت های اجتماعی از مراکز درمانی کاشان بازدید کرد

صاحب امتياز:
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
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تهيه و تنظيم:زهرا ساکني، فاطمه هاشمی             

گرافيست: فاطمه هاشمی
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طرح امداد نوروزی اورژانس 115 از 27 
اس��فندماه 93 تا 15 فروردین ماه س��ال 94 
در شهرس��تان های کاشان و آران و بیدگل 

اجرا می شود.
مع��اون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان در گفتگ��و با خبرن��گاران گفت: 
پنج ایس��تگاه س��المت در بخش اورژانس 
پیش بیمارس��تانی در شهرستان های کاشان 
و آران و بیدگل در ایام نوروز به مس��افران 
ن��وروزی در جاده ها ارائه خدمت خواهند 
نمود.دکت��ر داود خیرخ��واه اف��زود: س��ه 
ایستگاه س��المت به عنوان مراکز اصلی در 
جاده های منتهی به کاش��ان ش��امل پایگاه 
امیرکبیر، سان آرا و عوارضی در اتوبان در 

این ایام پیش پینی شده است.
وی تصری��ح کرد: مراکز الغدیر روبروی 
ش��رکت گالوانیزه در جاده قدیم بادرود و 
نیز جاده ابوزیدآباد از دیگر مراکز ایستگاه 

سالمت در تعطیالت نوروز امسال است.
دکتر خیرخواه، با تاکید بر تمرکز اصلی 
اورژان��س فوریته��ای پزش��کی دانش��گاه 
ب��ر روی اتوب��ان امیرکبیر )قم- کاش��ان- 
نطن��ز- اصفهان( اذعان داش��ت: اس��تقرار 
اتوب��وس آمبوالنس در عوارضی کاش��ان، 
یک دس��تگاه آمبوالنس نیز در حاشیه باغ 
تاریخی فین کاشان نیز  از ساعت 9 صبح تا 

22 شب تعطیالت نوروزی است.

سومین جلس��ه از سلسله نشس��ت های آینده 
علم از آن ایرانیان با حضور رئیس پژوهش��کده 
لیزر و اپتیک س��ازمان انرژی هسته ای در سالن 
دکتر قریب برگزار ش��د.   ب��ه گزارش وب دا، 
دکتر عب��اس مجد آب��ادی در جمع اس��اتید و 
کارکنان دانشگاه، ضمن اشاره به تغییر و تحول 
در صنعت و زندگی جوامع، بر اهمیت استفاده 

از لیزر و تشریح کاربردهای آن پرداخت.
رئیس پژوهش��کده لی��زر و اپتیک س��ازمان 
ان��رژی اتم��ی ای��ران م��وارد اس��تفاده لیزر در 
پزش��کی، صنعت، نظامی، مع��دن، کاربرد در 
راهنمای��ی و رانندگ��ی، مخاب��رات و... را بیان 
نم��ود.وی، همچنی��ن با اش��اره ب��ه ورود علوم 
لیزری در تمامی رش��ته های علمی به بررس��ی 

مبسوط آن در بخش های مختلف پرداخت.

شروع طرح امداد نوروزی 
اورژانس 115 کاشان

برگزاری سومین جلسه از سلسله 
نشستهای آینده علم از آن ایرانیان

نشست هم اندیشی اس��اتید و اعضای هیات علمی 
دانشگاه به همت دفتر نهاد رهبری دانشگاه در مشهد 

اردهال برگزار شد.
مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه در این خصوص  گفت: نشست هم اندیشی 
با موضوعات مختلف سیاس��ی، فرهنگی و مذهبی با 

فواصل زمانی چند ماهه برگزار می شود.
حجت االس��الم و المسلیمن ش��اه فضل افزود: هدف 
از این جلس��ات تبیین مباحث سیاس��ی و فرهنگی روز 
برای اس��اتید و نخبگان دانش��گاه است که با دعوت از 
س��خنرانان توانمند صورت میگیرد تا اس��اتید بتوانند با 
شناخت بیش��تر در عرصه های مختلف علمی به وظیفه 

خود در دانشگاه عمل نمایند.
 وی، با اشاره به این که سخنران این جلسه دارابی، 
فعال مطبوعاتی در س��ازمان ملل متح��د در آمریکا 
ب��ود، تصری��ح ک��رد: وی در رابطه ب��ا مباحث روز 

قائم مقام وزیر بهداش��ت در امور مش��ارکت های 
اجتماعی، س��ازمان ه��ای مردم نه��اد و خیریه های 
حوزه س��المت از بیمارس��تان متینی کاشان و شبکه 

بهداشت و درمان آران و بیدگل بازدید کرد.
به گزارش وب دا،  سید محمد هادی ایازی، از مرکز 
تخصصی و فوق تخصصی گوش، حلق و بینی مرحوم 
هادی زاده واقع در بیمارس��تان متینی و مراکز درمانی 

شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل بازدید کرد.
وی، در این بازدید با اش��اره به فعالیت زیاد خیرین 
در حوزه س��المت در این منطقه، بر لزوم گس��ترش 
فعالیت این عزیزان در این زمینه تاکید کرد و اظهار 
امی��دواری کرد: مرکز تخصص��ی و فوق تخصصی 
گ��وش، حل��ق و بینی مرح��وم ه��ادی زاده واقع در 

بیمارستان متینی در سال آتی به بهره برداری برسد.
دکت��ر ایازی، همچنین در ای��ن بازدید با متخصصین، 
پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان در خصوص مسایل 

مراس��م تکریم و معارفه سرپرست جدید معاونت 
غ��ذا و دارو دانش��گاه ب��ا حضور رئیس دانش��گاه و 
جمعی از مس��ئولین روز چهارش��نبه مورخ 93/12/6 

در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این مراسم، 
ضم��ن تبری��ک روز تول��د حضرت زین��ب )س( و 
روز پرس��تار، از زحمات چندین س��اله دکتر احمد 
خورش��یدی در زمان تص��دی مدیریت معاونت غذا 
و دارو دانش��گاه تقدیر کرد و برای دکتر حمیدرضا 
بنفشه در راس��تای خدمت خالصانه آرزوی موفقیت 

کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی، فعالی��ت در حوزه 
معاون��ت غذا و دارو را حس��اس و مه��م عنوان کرد 
و گفت: دکتر خورش��یدی وظای��ف خود را به نحو 
احس��ن انجام دادن��د و عملکرد قاب��ل قبولی در این 

زمینه داشتند.
وی، خدم��ت در نظام جمهوری اس��المی علیرغم 
مش��کالت اقتصادی موج��ود را فرصتی دانس��ت و 
افزود: فعالیت در حوزه سالمت یک فرصت معنوی 
اس��ت چرا ک��ه کار در این ح��وزه از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت تا بتوانیم به مردم خدمات مطلوب 

مراس��م تکریم و معارفه مدیر دانشجویی دانشگاه 
روز چهار ش��نبه م��ورخ 93/12/20 در س��الن دکتر 
قریب دانش��کده پزش��کی برگزار ش��د.به گزارش 
وب دا، رئیس دانش��گاه در این جلس��ه، ضمن اشاره 
به به فعالیت های برجس��ته دکتر مفرح مدیر س��ابق 

دانشجویی، وی را فردی پیگیر و تالشگر دانست.
دکتر محمدحس��ین اعرابی، با اشاره به موفقیت ها 
و افتخارات پی در پی فرهنگی و ورزش��ی دانشگاه 
در س��ال های اخیر اظهار داشت: کسب این رتبه ها 
در سایه تالش همکاران حوزه دانشجویی و فرهنگی 

امکان پذیر بوده است.
وی، همچنین به مشکالت خوابگاه های دانشجویی 
اشاره کرد و افزود: ما باید فضای مناسب و پرنشاطی 
را جهت دانشجویان ایجاد کنیم که دانشجو دغدغه 

ای جز کسب علم و دانش نداشته باشند.
دکت��ر اعراب��ی، ضمن تقدیر از ت��الش های دکتر 

از عملکرد دانشگاه در دومین جلسه هیأت امناء در 
سال جاری تقدیر شد.

ب��ه گ��زارش وب دا، چهلمین جلس��ه هی��ات امنا 
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان با محوریت ارائه 
گزارش حس��ابرس سال 92 دانش��گاه، روز یکشنبه 
مورخ 93/12/10 در ته��ران با حضور دکتر امین لو 

فعالیت در 
حوزه سالمت 

یک فرصت 
معنوی است 

چرا که کار در 
این حوزه از 

اهمیت باالیی 
برخوردار 

است تا 
بتوانیم به 

مردم خدمات 
مطلوب را 

ارائه نمائیم.
را ارائه نمائیم.

حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل 
مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در 
دانش��گاه نیز در این مراسم، روز پرس��تار را به تمام 

تالشگران این عرصه تبریک گفت.

وی، در ادام��ه به اهمیت فعالی��ت در حوزه غذا و 
دارو اش��اره کرد و مس��ئولیت در این راستا به علت 
ارتباط با مردم و تولیدکنندگان را با اهمیت دانست.

مع��اون درمان دانش��گاه نیز در این نشس��ت ب��ه نیابت 
از اعض��ای هیات رئیس��ه، از زحمات ش��ش س��اله دکتر 

 سیاسی و وضعیت ایران در عرصه بین الملل مباحث
 ارزنده ای را ارائه کردند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه گفت: مباحث ارائه ش��ده در رابطه با نفوذ 
جمهوری اس��المی ایران در منطقه و ماهیت سازمان 

ملل و شورای امنیت و کارکرد آنها در جهان بود.
 وی گفت: این نشس��ت بعد از سخنرانی دارابی به 
صورت پرس��ش و پاسخ اداره ش��د تا اساتید بتوانند 
بهره بیشتری از این جلسه ببرند و آگاهی خود را در 

مورد مسائل بین المللی افزایش دهند.
وی در ادام��ه اظهار امیدواری کرد: این جلس��ات 
منجر به افزایش شناخت اساتید از دشمن و استکبار 
جهانی ش��ود چرا که دیدگاه اس��اتید در چگونگی 
نگرش و شکل گیری دیدگاه دانشجویان تأثیر دارد 
و از این طریق می توان دانش��جویان را نیز با مسائل 

فرهنگی، مذهبی و سیاسی روز بیشتر آشنا کرد.

و مشکالت گفتگو کرد و روز پرستار را به این زحمت 
کش��ان تبریک گفت.قائم مقام وزیر بهداشت در امور 
مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیر 
های حوزه س��المت، همچنین نیز با تعدادی از بیماران 
در مورد نحوه ارائه خدم��ات درمانی گفتگو و نظرات 
آنها را در خصوص نحو ه انجام خدمات جویا ش��د که 

بیماران از ارائه خدمات اظهار خرسندی نمودند.
ای��ن گزارش حاکیس��ت: ای��ن بازدی��د باحضور 
رئیس دانشگاه و جمعی از مس��ئولین، امروز مورخ 
93/12/7 صورت گرفت و دکتر ایازی همچنین در 
ادامه س��فر خود در کاشان نیز از بیمارستان خیرساز 
آیت اهلل یثربی )ره( بازدید خواهند داش��ت. گفتنی 
است مرکز تخصصی و فوق تخصصی گوش، حلق 
و بینی هادی زاده واقع در بیمارستان متینی به همت 
خانواده خیر س��المت مرحوم هادی زاده و دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان در حال ساخت می باشد.

خورش��یدی تقدیر ک��رد و برای 
دکتر بنفشه آرزوی موفقیت کرد.

دکت��ر داود خیرخواه، با بیان 
اینک��ه مس��ئولیت ه��ا فرصتی 
اس��ت،  خدمتگ��زاری  ب��رای 
گف��ت: بهره من��دی از بهترین 
مردم  ح��ق  درمانی  خدم��ات 
اس��ت و رضای��ت م��ردم باید 

سرلوحه کار قرار گیرد.
براس��اس این گ��زارش، در 
ادامه این مراس��م سرپرس��تان 
قبل��ی و فعلی معاون��ت غذا و 
دارو دانشگاه سخنانی را ایراد 
کردند و س��پس حکم صادره 
ب��رای دکتر حمیدرضا بنفش��ه 

قرائت شد.
اعطای لوح تقدیر و هدایایی 
از س��وی واحده��ای مختلف 
دانش��گاه به دکتر خورشیدی، 
 از دیگ��ر برنام��ه ه��ای ای��ن 

مراسم بود.

علیرضا مفرح در زمان تصدی مدیریت دانش��جویی 
دانش��گاه ابراز امیدواری کرد: دکتر علی یوسفیان با 
تعامل و همراهی معاون و کارکنان حوزه دانشجویی 

فرهنگی در مسئولیت جدید موفق باشد.
مع��اون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه نیز در این 
مراس��م، ضمن گرامیداشت ایام سوگواری شهادت 
حض��رت فاطمه )س(، افتخارات کس��ب ش��ده در 
ای��ن معاونت را مرهون تالش مدی��ران، کارکنان و 

دانشجویان دانشگاه دانست.
دکتر طاه��ره مازوچی، ضمن تش��کر از زحمات 
مدیری��ت س��ابق دانش��جویی گف��ت: ن��وع رفتار و 
صمیمیت دکتر مفرح با کارکنان و دانشجویان قابل 

تقدیر است.
گفتنی اس��ت دکتر علی یوس��فیان طی حکمی از 
سوی معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه به عنوان 

مدیر جدید دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

مش��اور وزیر و دبی��ر مجامع، ش��وراها و هیأت امناء 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر 
اعرابی رئیس دانش��گاه، کلیه اعض��ای هیأت امناء، 
نماین��دگان معاونت ه��ای وزارت متب��وع و هیأت 

رئیسه دانشگاه تشکیل گردید.
رئیس دانش��گاه در این جلسه، گزارش اجمالی از 

مهمترین اقدامات و دس��تاوردهای دانش��گاه در 11 
ماهه سال جاری را ارائه کرد.

این گزارش حاکیس��ت: حسابرس مستقل دانشگاه 
در ابتدای این نشس��ت گزارش حسابرس��ی سال 92 
را ارائه کرد که مورد بررس��ی و تأیید قرار گرفت و 
گزارش حسابرسی دانشگاه مطلوب ارزیابی گردید 

و مورد تقدیر قرار گرفت.
برپایه این گزارش، س��پس در ادامه جلسه دستور 
کار مشترک و دستور اختصاصی دانشگاه شامل 28 

مورد پیشنهاد مطرح و به تصویب اعضا رسید.


