
مدیریت وقت از مهمترین اصول دوران دانشجویی است حل مشکالت بهداشت روان نیازمند تفکر و اقدام جمعی است 

تحقق آرمان های انقالب
با به کارگیری

الگوی ایرانی اسالمی

معاون دانشجویی فرهنگی 
دانشگاه افتخارات قرآنی را 

تشریح کرد

مشارکت دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان در ارائه خدمات بهداشتی 
درمانی مراسم قالیشویان        

جشن روپوش سفید
در دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان برگزار شد                 

کلید اصلی سالمت روان
 در سالمندان، سالمت جسم 
در این افراد است                 

بمناسبت روز جهانی سالمند 
همایش پیاده روی در

آران و بیدگل برگزار شد 

آیین
جشن عید سعید غدیرخم

 در دانشگاه برگزار شد

                                               نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                              سال هیجدهم. شماره 137. مهرماه 1392                                                                                        

مش��اور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها، مدیریت وقت و زمان را از مهمترین اصول دوران 
دانش��جویی عنوان کرد.به گزارش وب دا، حجت االس��ام و المس��لمین مهدی فاطمی راد در نشست صمیمی 
دانش��جویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: دانشجو باید برای هر لحظه از وقت خود هدفی 
داش��ته باشد تا زندگیش هدفمند باش��د.وی، صرف وقت بیشتر با انتخاب شیوه مناسب جهت مطالعه، تحقیق و 
پژوه��ش، تعادل در رفت��ار، اهمیت به تحصیل، تدوین برنامه زندگی، ارتباط با خدا و جلب رضایت خداوند و 

تاوت روزانه قرآن را از ضروریات دوران تحصیل در دانشگاه برشمرد.
مشاور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصریح کرد: خیلی از افراد به محض ورود به دانشگاه 
با توجه به وجود آزادی و عدم احس��اس نظارت، دچار غفلت می شوند و این امر در روند زندگی دانشجویی 

تأثیر بسزایی به جا می گذارد.
حجت االس��ام و المس��لمین فاطمی راد با اشاره به تشکیات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، 

وظیفه اصلی این نهاد را هدایت و راهنمایی امور مذهبی در دانشگاه دانست.
حجت االس��ام و المسلمین ابوالفضل جمشیدی، معاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی در 
ابتدای جلسه نیز به معرفی پرسنل، امکانات موجود در این نهاد و کانون های وابسته به این نهاد از جمله کانون 
نماز )هیئت عش��اق الوالیه (، قرآن و عترت، جوان و اندیش��ه، کانون مطالعات سیاس��ی و تیم سایبری )رسانه 
مکتوب و مجازی( پرداخت و از دانشجویان حاضر در جلسه خواست با عضویت و همکاری در این کانون ها، 

در فعالیت ها و برنامه های نهاد رهبری شرکت کنند.

دانش��گاه  رئی��س 
و  دستاوردها  گفت: 
امروز  های  پیشرفت 
ایران اسامی حاصل 
ش��هدا،  ف��داکاری 
جانبازان، آزادگان و 
رزمندگان در دوران 
هش��ت س��ال دف��اع 

مقدس است.
 به گزارش وب دا، 
دکتر محمد حس��ین 

اعراب��ی در همای��ش گرامیداش��ت س��الروز ورود 
آزادگان، مقام جانبازان و رزمندگان در دانش��گاه، 
ضمن تبریک این روز افزود: این عزیزان بزرگترین 
پشتوانه ایران اس��امی هستند و باید ادامه دهنده راه 

آنان باشیم.
رئیس دانش��گاه ، پی��روزی ایران اس��امی را در 
دوران دف��اع مقدس نتیج��ه رهنموده��ای رهبری، 
والیت پذیری مردم و کمک حضرت بقیه ا...)عج( 
دانست و تصریح کرد: همه باید شکرگزار نعمتهای 

کنونی باشیم.
رئیس دانشگاه، با اش��اره به فعالیت 500 ایثارگر و 
خانواده هایش��ان در دانش��گاه اظهار داشت: دانشگاه 
علوم پزش��کی کاشان بیشترین آمار مربوط به فعالیت 

مهر  ش��میم  جشن 
دانش��جویان  وی��ژه 
د  و ر ل��و ا ید جد
با  هم��راه  دانش��گاه 
از  تجلی��ل  آیی��ن 
قرآنی  آوران  مق��ام 
رئیس،  حض��ور  ب��ا 
مع��اون دانش��جویی 
فرهنگ��ی و جمع��ی 
دانشگاه  مسئولین  از 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئی��س دانش��گاه، در این 
مراس��م ضمن تبریک سال تحصیلی به دانشجویان 
جدیدالورود گفت: دانش��جوی موفق کسی است 
که از تمام ابعاد و فضاهای دانش��گاه اس��تفاده کند 
ت��ا در پایان تحصیات به ی��ک نیروی متخصص، 
متعه��د، توانمند، عال��م، کارآمد و پاس��خگو در 

جامعه تبدیل شود.
دکتر محمد حس��ین اعرابی، با اش��اره به کسب 
مقام برتر قرآنی دانشگاه طی سه سال متوالی گفت: 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان از بعد فرهنگی بسیار 
غنی می باشد.وی ابراز امیدواری کرد: دانشجویان 
با تاش و کوشش مس��تمر در زمینه های علمی و 
فناوری مقام های باالیی را کس��ب و ایران اسامی 

سرپرست بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد کاشان گفت: حل مشکات بهداشت و سامت روان نیازمند 
تفکر و اقدام جمعی اس��ت.دکتر فاطمه سادات قریش��ی به مناسبت هفته »سامت و بهداشت روان« در گفت و 
گو با خبرنگاران افزود: مشارکت و همکاری تک تک افراد در راستای ارتقای سامت روان ضروری است.

وی، با اشاره به تحوالت گذار جوامع از سنتی به مدرنیته تصریح کرد: سمت و سوی بیماری ها از بیماریهای 
واگیر به سوی غیرواگیر )مثل اختاالت روان پزشکی( است.

سرپرس��ت بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد کاشان، با اش��اره به افزایش آمار اختاالت روانی از جمله 
مصرف مواد مخدر، خودکشی، اضطراب، وسواس و افسردگی در جهان ادامه داد: این مسئله نیازمند تعامل و 

توجه همگانی در این راستا است.
دکتر قریش��ی، درمان اختاالت روانی را بس��یار هزینه بر و طاقت فرس��ا برای جامعه برش��مرد و تاکید کرد: 

پیشگیری از این اختاالت قبل از ابتاء از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی، با اش��اره به نگرش غیر قابل قبول و منطقی جامعه به بیماران بهداش��ت و روان که آنان جنون دارند و یا 
زنجیری هس��تند، یادآور شد: اطاع رسانی و آگاه س��ازی مردم برای پیشگیری از بروز این اختاالت و نحوه 

برخورد با آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
دکتر قریش��ی، با اش��اره به وجود200 نوع بیماری بهداشت و روان اظهار داشت: از این 200 نوع بیماری تنها 
 ی��ک درصد از آن مبتا به جنون هس��تند اما جامعه هر بیماری را که به روانپزش��ک مراجعه نماید انگ جنون

 می زنند و این ذهنیت اشتباه رایج در بین عموم جامعه است.

کل  در  ایثارگ��ران 
شهرس��تان را به خود 
اختصاص داده است.

اعراب��ی  دکت��ر 
تاکی��د ک��رد: بای��د 
فرهن��گ آزادگی و 
ارزش ه��ای هش��ت 
را  مقدس  دفاع  سال 
به  ش��کل  بهترین  به 
انتقال  کنونی  نس��ل 

بدهیم.
مس��ئول نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری در 
دانشگاه نیز در این همایش ضمن تبریک هفته دفاع 
مقدس گفت: در آیات و روایات توجه ویژه و اجر 
عظیمی برای مجاهدان فی سبیل ا... بیان شده است.

حجت االس��ام و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل 
گفت: آزادگان در دوران اسارت در اسارتگاه های 
را  زی��ادی  مصائ��ب  و  ش��کنجه ها  بعث��ی  رژی��م 
متحمل ش��دند چون هدف آنه��ا از تحمل این همه 
نامایمتی ه��ا، پایبن��دی بر س��ر اص��ول و ارزش ها 
و حف��ظ اعتق��ادات دین��ی ب��ود.وی، مجاهدت در 
 راه خداون��د را توفیق ش��رکت در امتح��ان الهی و 

معامله ای با خداوند دانست. 

جشن شمیم مهر همراه با آیین تجلیل از مقام آوران قرآنی برگزار شددستاوردهای ایران اسالمی حاصل فداکاری ایثارگران دفاع مقدس است

پی��ش  از  بی��ش  را 
سرفراز کنند.

معاون دانش��جویی 
نیز  دانشگاه  فرهنگی 
در ابتدای این مراسم 
و  مقدم  خی��ر  ضمن 
خ��وش آم��د گویی 
به دانشجویان گفت: 
معاون��ت  رس��الت 
فرهنگی  دانشجویی 
و  س��ازی  فرهن��گ 
فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف دانشگاه در عرصه 

های پژوهشی، آموزشی و دینی است.
دکت��ر طاه��ره مازوچی با بی��ان اینکه دانش��گاه و 
دانش��جو از مقدس تری��ن واژه هایی اس��ت که در 
فرهن��گ اس��امی می توان س��راغ گرف��ت، افزود: 
اس��تعدادهای  مهمترین رس��الت دانش��جو پرورش 
معنوی، علمی و پژوهش��ی اس��ت.وی در بخشی از 
صحب��ت های خود ب��ه افتخارآفرینی دانش��گاه در 
هجدهمین جش��نواره قرآنی دانش��گاه ه��ای علوم 
پزشکی کشور اش��اره و تصریح کرد: این دانشگاه 
برای سومین سال متوالی از بین 52 دانشگاه موفق به 

کسب رتبه اول این دوره از مسابقات شد.
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مراسم جشن دانشجویان
 ورودی جدید دانشگاه برگزار شد 

مراسم جشن دانش��جویان ورودی جدید دانشگاه 
ب��ه همت بس��یج دانش��جویی و هم��کاری معاونت 
دانش��جویی فرهنگی شامگاه شنبه مورخ 92/7/6 در 

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، س��ردار حاج حس��ین یکتا 
فرمانده قرارگاه خاتم االوصیاء تهران در این مراسم 
به بیان خاطراتی از دوران جبهه و جنگ پرداخت و 
از دانش��جویان خواس��ت با نیت خالص و صادق در 
راس��تای ش��کوفایی علم و دانش در ایران اس��امی 

کوشا باشند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در این آیین، 
ضمن خ��وش آمدگویی و خیرمقدم ب��ه میهمانان و 
دانش��جویان جدیدالورود اظهار داش��ت: رس��الت 
معاونت دانشجویی فرهنگی فرهنگ سازی و فراهم 
نمودن زمینه تحقق اهداف دانش��گاه در عرصه های 

پژوهشی، آموزشی و دینی است.
دکت��ر طاهره مازوچی، ب��ا بیان اینکه دانش��گاه و 
دانش��جو از مق��دس ترین واژه هایی اس��ت که می 
توان در فرهنگ اس��امی س��راغ گرف��ت به معرفی 
واحده��ای مختلف معاونت دانش��جویی فرهنگی و 
خدمات  قابل ارائه به دانشجویان در  واحدهای این 

حوزه پرداخت.
وی گفت: اکنون که ای��ن فرصت و مجال فراهم 
ش��ده باید تاش کنیم تا تحولی بنیادین در اندیش��ه 
و عمل خود ایجاد ک��رده و آرمان های بلند انقاب 

اسامی را در قالب دانشگاه محقق سازیم. 
معاون دانش��جویی و فرهنگی دانش��گاه با اشاره به 
اینکه دانش��جویان با ت��اش و تحصیل خوب توفیق 
را نصیب دانش��گاه کنند، افزود: اگر می خواهید در 
تحصیل موفق باشید، همواره خدا را فراموش نکرده 

و کارها را با نام و یاد خدا شروع کنید.
این گزارش حاکیس��ت، در ادامه این مراسم کلیه 
مسئولین کانون های بسیج دانشجویی به دانشجویان 

جدیدالورود معرفی شدند.
ش��ایان ذکر اس��ت دانش��گاه در س��ال تحصیلی 
جدی��د 571 دانش��جو در مقاطع مختل��ف تحصیلی 
کارشناسی، کارشناسی ارش��د، دکتری حرفه ای و 

دستیاری پذیرش کرده است.
امسال 317 دانش��جو در دوره کارشناسی، 129 
نف��ر در دوره تحصی��ات تکمیلی )کارشناس��ی 
ارش��د، دکتری حرفه ای و دس��تیاری( و 100 نفر 
در دوره پزشکی و دندان پزشکی عمومی پذیرفته 

شده اند.

برای سومین سال متوالی

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان در صدر دانشگاه های علوم پزشکی کشور
ادامه در صفحه 8
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حیات

حل مشکالت بهداشت روان نیازمند تفکر و اقدام جمعی است معرفي پیشکسوتان عرصه سالمت
نام ونام خانوادگي:  

محمد اعتصام
تاریخ تولد: 1331

تاریخ بازنشستگي: 
1389

آخرین سمت شغلي:  
مس��ئول  کارش��ناس 
گس��ترش ش��بکه های 

بهداشتی درمانی
آخرین مدرك تحصیلي: 
فوق لیسانس آموزش بهداشت

سوابق اجرایي:
1- سرپرست واحد آموزش بهداشت شبکه بهداری 

قم ازسال1359تا1362
2- مع��اون بهداش��تی و عضو هیئت علمی س��ازمان 

منطقه ای بهداری استان مرکزی ازسال1362تا1363
3- عض��و اصل��ی دادگاه تخلفات اداری س��ازمان 

ازسال1362تا1363
4- مسئول حراست سازمان ازسال1362تا1363

5- معاون فنی شبکه بهداری ازسال1363 تا1365
6- کارش��ناس مس��ئول گس��ترش ش��بکه بهداشتی 

درمانی ازسال1365تا1389
خاطره:  توفیق حاصل شد که بتوانم در روستای جزه 
از توابع مرکز بهداشتی درمانی فین بزرگ که در فاصله 
21کیلومتری شهرستان کاشان قرار گرفته و فاقد مکانی 
مناسب برای اس��تقرار تیم خدمات بهداشتی درمانی آن 
مرک��ز بود و طبق ضوابط  گس��ترش ش��بکه ها اعتباری 
جهت احداث س��اختمان ب��ه آن تعلق نم��ی گرفت، از 
محل اموال مرحومه مغفوره منصوره صفی زاده کارمند 
مرکز بهداشتی درمانی گابچی که در اثر برق گرفتگی 
جان خود را از دست داده بود و خانواده آن مرحومه در 
اختیار اینجانب قرار داده بودند ساختمانی با زیر بنای80 
متر مربع احداث نمایم. ضمناً ساختمان مذکور به نام آن 

مرحومه نامگذاری گردید. روانش شاد باد.

نام ونام خانوادگي:  
اصغر سنجري قهرودي
تاریخ تولد: 1342

سال استخدام: 
1370

آخرین سمت شغلي:  
مدارك پزشکي 

م�درك  آخری�ن 
تحصیلي: سیکل

نوع ایثارگري : آزاده – جانباز 60درصد
مدت خدمت در جبهه:  11 ماه 

سوابق اجرایي:
متصدي امور عمومي درمانگاه های  قهرود و حسن آباد

اورژانس��های س��رم  م��دارك پزش��کي  متص��دي 
درماني،گابچي و بیمارستان اخوان

خاط�ره: یک روز با یک��ي از اس��را در حال صحبت 
کردن به زبان انگلیسي بودم ، توپي جلوی پایم افتاد ، زدم 
و در س��یم خاردار افتاد و مرا صدا کردند . هر کس توپ 
را در سیم خاردار مي انداخت باید حمام مي رفت ، بدنش 
خیس مي ش��د و به طرف سیم خاردار مي رفت و توپ را 
م��ي آورد. به یک نگهبان عراقي ک��ه در حال فکر کردن 
نشسته بود اشاره کردم که توپ در سیم خاردار است و او 
هم که حواسش پرت بود توپ را از سیم خاردار برداشت 
و به من داد و از این طریق از تنبیه شدن ، رهایي پیدا کردم.

- ی��ک ش��ب در حال فکر ک��ردن  بودم ک��ه فرمانده 
عراقي وارد ش��د و قانون بود که در آن لحظه باید س��رها 
پایین باش��د ، من چون حواس��م نبود سرم باال بود ، از من 
اسمم را پرسید. گفتم: اصغر ، فرداي آن روز دنبال اصغر 
گش��ت و یکي دیگر از اس��را که نامش اصغر بود معرفي 
ش��د. من در دستشویي بودم ، مرا خواس��تند و بعد از من 
پرس��یدند تو بودي که شب گذش��ته زمان ورود فرمانده 
س��رت باال بود. گفتم: بله و به من گفت: امروز س��رت را 
درمي آورم که زمان سرش��ماري منتظ��ر کتک بودم که 

خوشبختانه خبري از کتک نشد.

معرفي ایثارگران دانشگاه

پیام تسلیت

 وی بیان کرد: تفکر منفی حاکم بر جامعه در 
مورد بیماران بهداشت و روان باعث شده است 
تا بسیاری از بیماران اعصاب و روان از مراجعه 

به بیمارستان و پزشک خودداری کنند.
اعص��اب و روان  بیمارس��تان  سرپرس��ت 
کارگرن��ژاد کاش��ان همچنی��ن در بخ��ش 
دیگری از س��خنان خود با اش��اره به کمیاب 
و گران بودن داروهای بیماران بهداش��ت و 
روان گفت: س��ازمان های بیمه ای بایستی با 
اتخاذ برنامه و تصمیمات الزم این داروها را 
تحت پوش��ش قرار دهند تا این بیماران جزء 
تحم��ل درد بیم��اری، رنج مش��کات مالی 

نداشته باشند.
وی با اش��اره به س��اخت این بیمارس��تان 
توسط خیّر س��امت حاج جواد کارگرنژاد، 
افزود: این در حالی اس��ت که توجه خیّرین 
ب��ه بخ��ش بهداش��ت روان کم می باش��د و 
خواستار حمایت خیّرین و توجه مسئولین در 

این راستا شد.
مس��ئول واحد بازتوانی بیمارستان اعصاب 
روان کارگرنژاد کاش��ان نیز در این نشست، 
کار بهداش��ت و س��امت روان را کار تیمی 
و فعالیت��ی چند وجهی برش��مرد که نیازمند 
مش��ارکت و همکاری هم��ه نهادها و ارگان 

های شهرستان است.
دکتر افش��ین احمدوند، با اش��اره به نقش 
برجس��ته رس��انه ها در س��ال ه��ای اخیر در 
کش��ور، خواستار اطاع رس��انی به صورت 

منظم و علمی تر شد.

 اطالع رسانی و 
آگاه سازی مردم 

برای پیشگیری
 از بروز این 

اختالالت و نحوه 
برخورد با آن ها 

از اهمیت بسزایی 
برخوردار است.

وی، ب��ا بی��ان اینکه امروز نگ��رش جامعه 
نس��بت ب��ه بیم��اران بهداش��ت و روان، ب��ا 
اشکاالت زیادی روبرو است و مانع از انجام 
فعالیت های الزم در این بخش ش��ده است، 
تصری��ح کرد: اصحاب رس��انه در این تغییر 
نگ��رش و اطاع رس��انی به جامع��ه به ویژه 
در خص��وص معرفی مراکز علمی تخصصی 
و اقدام��ات آن نق��ش برجس��ته ای برعهده 
دارن��د.وی، با اش��اره ب��ه اینکه ع��ّده ای از 
مردم هیچگونه اطاعات درستی از خدمات 
کارگرن��ژاد  روان  و  اعص��اب  بیمارس��تان 
کاش��ان ندارند و همچنین وظایف تیم های 
تخصصی این بیمارستان را نمی دانند، ادامه 
داد: حت��ی آن��ان، پزش��ک متخصص مغز و 

الزم بذکر اس��ت محسن چناری در سال 1338 در 
کاش��ان چشم به جهان گش��ود و در سال 1361، در 
سن 23 س��الگی در عملیات آزاد سازی خرمشهر از 
ناحیه س��ر مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفت و به 

لقاء ا... پیوست. 
پیکر بی سر این شهید پس از تحویل به خانواده اش 

در دارالّسام گابچی به خاك سپرده شد.

اعص��اب با متخصص اعصاب و روان، روان 
پزشک با روان شناس را اشتباه می گیرند.

مس��ئول واحد بازتوانی بیمارستان اعصاب 
روان کارگرنژاد کاش��ان با اش��اره به اهمیت 
و  پیگی��ری  درم��ان،  پیش��گیری،  دوران 
توانبخش��ی بیماران بهداش��ت و روان گفت: 
اگر به توانبخشی و بازتوانی اجتماعی توجهی 

نشود حلقه درمان بیماران ناقص است.
الزم به ذکر اس��ت بیمارس��تان اعصاب و 
روان کارگرنژاد کاش��ان با هزینه ای بالغ بر 
70 میلیارد ریال و زیربنای 6600 متر از محل 
اعتبارات دانش��گاه با مشارکت 40 درصدی 
خیّر سامت جواد کارگرنژاد در سال 1391 

بنا شده است.

شهید محمود چناری در سال 1340 در کاشان متولد 
و در س��ال 1361 در سن 21 سالگی بعد از چندین بار 
مجروحیت در عملیاتهای مختلف، از ناحیه چش��م و 
شکم مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و پس گذشت 
بیس��ت روز از ش��هادت ب��رادر بزرگ��وارش در اث��ر 
مجروحیت زیاد به دیدار حق ش��تافت و در دارالّسام 

گابچی در آرامگاه ابدی آرمید.

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

خان�واده های محت�رم آچاری، صف�ا زاده و 
فاطم�ی ف�ر که در غم  از دس��ت دادن همکاران 
بازنشس��ته مان آقای سید حسین آچاری و خانمها 
زه��را صف��ازاده و  فاطمه س��ادات فاطم��ی فر به 

سوگ نشسته اید. 
همکاران ارجمند:

آقای�ان منص�ور س�لمان طاه�ری، محم�د 
خبازی و خانم مریم جساس که در غم  از دست 

دادن پ����در به سوگ نشسته اید.
آقای رضا مس�گریکه در غم از دس��ت  دادن 

مادر به سوگ نشسته اید.
آق�ای غالمعلی س�بزه ای و خانم واحدیان که 
در غم  از دست دادن عزیزانتان به سوگ نشسته اید.

  رواب�ط عمومي دانش�گاه علوم پزش�کی کاش�ان 
درگذش�ت عزیزانت�ان را تس�لیت عرض نم�وده،از 
درگاه خداون�د مّنان براي آن مرحومان آمرزش و 

براي شما صبر و شکیبایي مسئلت دارد.

از برنامه ها و جش��نواره های قرآنی توس��ط کارکنان 
دانش��گاه را مهم دانست و افزود: سال گذشته توسط 
معاونت دانش��جویی و فرهنگی دانش��گاه با استفاده 
از اس��اتید قرآنی شهرس��تان 225 کاس آموزش��ی 

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم برگزار شد.
وی، از اجرای طرح نهضت قرآن آموزی در دانشگاه 
با ه��دف تحقق منوی��ات مقام معظ��م رهبری)مدظله 
العال��ی( مبنی بر ارتقای دانش قرآنی آحاد جامعه خبر 
داد و یادآور شد: تقویت انس با قرآن، توسعه فرهنگ 
و س��واد قرآنی کارکن��ان و دانش��جویان از مهمترین 

اهداف این طرح به شمار می رود.

معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه برنامه ها و 
افتخارات قرآنی را تشریح کرد.

ب��ه گزارش وب دا، دکتر طاه��ره مازوچی گفت: 
در هجدهمین جش��نواره قرآنی اس��اتید، کارکنان و 
دانش��جویان دانشگاه های علوم پزش��کی کشور در 
س��بزوار 15 نفر از کاروان 27 نفره اساتید، کارکنان 
و دانشجویان این دانشگاه موفق کسب رتبه های برتر 

و مقام اول کشور برای سومین سال متوالی شدند.
وی، با اش��اره به این که دانش��گاه علوم پزش��کی  
کاشان بیش��ترین ش��رکت کننده را به این مسابقات 
اعزام کرده بود، افزود: این دانش��گاه با کس��ب سه 
رتبه نخس��ت، چهار رتبه دوم، س��ه رتبه سوم و یک 
رتبه قابل تقدیر و کس��ب 41 امتیاز، عنوان نخس��ت 
هجدهمی��ن جش��نواره قرآن��ی اس��اتید، کارکنان و 
دانشجویان دانش��گاه های علوم پزشکی کشور را به 

خود اختصاص داد.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه، ظرفیت های 
دینی و قرآنی در شهرس��تان کاش��ان، استعدادیابی 
قرآن��ی دانش��جویان، کارکن��ان و اعض��ای هیأت 
علم��ی، پیگیری های کارشناس��ان قرآنی و فرهنگی 
دانش��گاه، برگزاری کاس ها و کارگاه های قرآنی 
در بخش ه��ای حف��ظ، ص��وت و لح��ن، تجوید و 
همچنین ارتباط با مراکز قرآنی شهرس��تان کاش��ان 
را از جمله مؤلفه های موفقیت های متوالی دانش��گاه 

علوم پزشکی کاشان برشمرد.
دکتر مازوچی در ادامه اجرای برنامه های بلندمدت 

و برنامه های عملیاتی با موضوع قرآن، طرح گنجینه 
نور ب��ا محوریت حف��ظ قرآن کریم وی��ژه اعضای 
هیأت علمی، کارکنان و دانش��جویان در دوره های 
چهار تا ش��ش ساله، دوره های آموزشی تفسیر قرآن 
کری��م وی��ژه کارکنان دانش��گاه با در نظ��ر گرفتن 
امتیاز پودمانی، دوره های آموزش حضوری تفس��یر 
ق��رآن کریم ویژه اعضای هیأت علمی، کارگاه های 
قرآن پژوه��ی و طب ویژه دانش��جویان، کارکنان و 
اعضای هیأت  علمی و چ��اپ مجله تخصصی قرآن 
را از جمل��ه برنامه های آینده قرآنی دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاش��ان اعام کرد.وی همچنین اس��تقبال 

رئیس دانشگاه از خانواده شهیدان چناری دیدار کرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاش��ان به همراه نماینده دفت��ر مقام معظم 
رهبری، مس��ئول دفتر امور ایثارگ��ران و جمعی از 
مسئولین دانشگاه، از ابوی شهیدان محسن و محمود 

چناری کارمند بازنشسته دانشگاه دیدار کردند.
به گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی 
در ای��ن دی��دار ضمن تش��کر و قدردان��ی از این 
خان��واده گرام��ی، اظهار داش��ت: جامع��ه ایران 
اسامی همیشه به این دالورمردان مدیون است و 
روحیه باالی ش��ما خانواده معظم شهدا بزرگترین 

درس برای ماست.
حجت االس��ام و المسلمین ش��اه فضل مسئول 
نه��اد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در دانش��گاه 
علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 
نیز در این دیدار، با اش��اره به مقام واالی شهداء و 
رس��الت همه در این راستا گفت: برای به سرانجام 
رساندن این رسالت باید از ائمه اطهار )ع( و شهدا 

کمک بگیریم.
این گزارش حاکیست، به پاس ارج نهادن به مقام 
واالی ش��هداء و تش��کر از خدمات ج��واد چناری 
کارمند بازنشس��ته دانشگاه لوح تقدیری به خانواده 

این شهیدان گرانقدر اهدا شد.

کنفرانس ادواری موضوع ها و چالشهای 
شایع پزشکی در دانشگاه برگزار شد

تبریک ریاست دانشگاه به مناسبت
 عید سعید غدیر

اولین جلسه کنفرانس علمی - ادواری دانشگاه 
علوم پزش��کی کاش��ان ب��ا عنوان »موض��وع ها و 
چالش های شایع پزش��کی« )تشخیص و درمان( 
با امتیاز بازآموزی در بیمارس��تان ش��هید بهش��تی 

کاشان برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، دبیر علم��ی این کنفرانس 
در ای��ن خصوص گفت: با نظر خواهی از مدیران 
گروه های آموزش��ی دانشگاه موضوعات شایع و 
کاربردی برای ارائه به مخاطبین انتخاب و مطرح 

شد.
دکت��ر محمد رضا ش��ریف عض��و هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در این کنفراس 

در خصوص تفسیر CBC سخنانی را بیان کرد.
گفتنی اس��ت این کنفرانس به صورت دوره ای 
دو هفته یکبار در بیمارس��تان شهید بهشتی کاشان 

برگزار خواهد شد.

روز عید غدیر، عظیمترین اعیاد زمین و آسمان 
است، واقعه غدیر حادثه ای تاریخی نیست که در 
کنار دیگر وقایع بدان نگریسته شود. حادثه غدیر 
حادثه بزرگی اس��ت و عید غدیر عیدی بزرگ و 

از جمله شریفترین اعیاد مسلمانان است.
غدیر تنها نام یک س��رزمین نیس��ت. یک تفکر 
اس��ت، نش��انه و رمزی اس��ت که از ت��داوم خط 
نبّوت حکایت می کند. غدیر نقطه تاقی کاروان 
رسالت با طایه داران امامت است. غدیر دریایی 
از معارف اس��ت. فق��ه، فرهن��گ، کام، اخاق 
و تفس��یر، همه را دارد؛آری غدیر یک س��رزمین 
 نیس��ت، چش��مه ای اس��ت که ت��ا پایان هس��تی 
می جوشد، کوثری است که فنا برنمی دارد، افقی 

است بی کرانه و خورشیدی است عالمتاب.
عید کمال دین، س��الروز اتمام نعمت و هنگامه 
اعان وصایت و والیت امیر المومنین بر شیعیان و 

پیروان والیت خجسته باد.
                         دکتر محمد حسین اعرابی

                                   رئیس دانشگاه

کالس درس دانشجویان ارشد 
فناوری اطالعات سالمت از طریق 

ویدئو کنفرانس برگزار شد

جشن شمیم مهر همراه با آیین تجلیل 
از مقام آوران قرآنی برگزار شد

درس  کاس  دانش��گاه،  در  اولی��ن  ب��رای 
دانش��جویان ارش��د فناوری اطاعات سامت 

دانشگاه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، سرپرس��ت دانش��کده 
پیراپزشکی  دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداش��تی درمانی کاش��ان با اع��ام این مطلب 
گفت:  تدریس این کاس توس��ط دکتر نبوتی 
با اس��تفاده از سیس��تم وب کنفرانس دانش��گاه 
علوم پزش��کي مش��هد به صورت موفقیت آمیز 
آغاز ش��د و ت��ا پایان نیمس��ال تحصیلي جاري 
ادامه خواهد داشت.دکتر اکبر علی اصغرزاده، 
ارتقاء کیفیت و کارائی تدریس دروس رش��ته 
فن��اوری اطاع��ات س��امت با ب��ه کارگیری 
نیروه��ای متخص��ص و کارآزم��وده هدف از 

برگزاری این دوره را عنوان کرد.

دکتر مازوچی، در پایان به معرفی واحدهای 
مختلف معاونت دانشجویی فرهنگی و خدمات 
قابل ارائه به دانشجویان در واحدهای این حوزه 
پرداخ��ت.  این گ��زارش حاکیس��ت، حجت 
االسام و المس��لمین علیرضا شاه فضل مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه 
و دکتر محمود سامی معاون آموزشی دانشگاه 
نیز در این مراس��م به معرف��ی واحدهای تحت 

سرپرستی خود پرداختند.
گفتنی است در پایان این آیین از دانشجویان، 
کارکنان و اس��اتید برتر هجدهمین جش��نواره 
قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تجلیل 

و تقدیر به عمل آمد. 

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه افتخارات قرآنی را تشریح کرد

ادامه از صفحه1

ادامه از صفحه1
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آیین جشن عید سعید غدیر خم در دانشگاه برگزار شد

2800 مراقبت پیش از بارداری در منطقه کاشان انجام شد

تست ریه جهت کارمندان معاونت بهداشتی دانشگاه انجام شد

مشارکت دانشگاه در ارائه خدمات بهداشتی درمانی مراسم قالیشویان 

دکتر حسین نیکزاد 
امینه سادات سیدی تبار 
و  آران  ناش��ر: 
بی��دگل، پی��ام امین ، 

سال 1391
کت��اب  ای��ن  در 
و  جام��ع  مطال��ب 
م��ورد  در  مفی��دی 
در  حیوانات  حق��وق 

غرب، ایران باس��تان و معاص��ر ، حقوق حیوانات 
از دیدگاه اسام ، محدودیت استفاده از حیوانات 
در اس��ام  تحقیقات روی حیوانات آزمایشگاهی 

آورده شده است. 

:موسس��ه  ناش��ر 
فرهنگ��ي قدر والیت 

1385  ،
حس��یني  نهض��ت 
اس��ت  حادثه  نه یک 
مان��ده در مقطع��ي از 
زمان و مح��دوده اي 
از مکان و نه حرکتي 

است در اندازه ها و معیارهاي حرکتهاي مادي که 
هم ماندگاري آنان محدود اس��ت و هم تأثیرگذاري 
آنها؛ نهضت حسیني یک فرهنگ الهي و یک تاریخ 
اس��ت که خود داراي فصلها و عناصر متعددي است 
که ماندگاري آن و تأثیر نامحدود و انکار ناپذیرش 
در طول زمان ها و مکانها را موجب شده است. چند 
س��الي است که مقام معظم رهبري با توجه به تهاجم 
گس��ترده و خزنده فرهنگي دشمنان اسام،  بحثي را 
تحت عنوان »عبرتهاي عاشورا« گشوده اند. معظم له 
در کنار ارائه تحلیل صحیح از واقعه عاشورا،  که در 
ایجاد انگیزش و خوسازي و جامعه سازي کاربردي 
معجزه آس��ا دارد،  نگاهي نو که مصداق روش��ني از 
کل ی��وم عاش��ورا و کل ارض کرباس��ت به واقعه 
عاش��ورا انداخت��ه و زمینه هاي به وج��ود آمدن این 
حادث��ه عظیم در جهان اس��ام را به عنوان »عبرتهاي 

عاشورا« مورد بررسي و تحلیل قرار داده اند. 
مقام معظم رهبري با ترسیم جامعه اي که رسول 
خدا )ص( براس��اس چهار رکن »معرفت شفاف و 
ب��ي ابهام«، »عدالت مطل��ق«، »عبودیت کامل و بي 
شریک« و »عش��ق و عاطفه جوشان« بنیان نهادند و 
ضرورت ت��داوم این بنیانها ب��ا »وصایت« حضرت 
امیر المومنی��ن علي )ع( که با توطئه س��قیفه انجام 
نش��د و با ترس��یم جایگاه حس��ین بن علي )ع( در 
زمان رسول خدا )ص( و پنجاه سال پس از رحلت 
آن بزرگ��وار ب��ه بزرگي و عظم��ت حادثه ناگوار 
 عاشورا اشاره مي نماید تا از این رهگذر، ضرورت 
عب��رت گیري و دقت در تحلیل صحیح زمینه هاي 

شکل دهنده این حادثه تلخ بیشتر روشن شود. 
این کتاب ش��امل بیانات مقام معظم رهبري و در 
سه فصل، »چگونگي حادثه عاشورا و انگیزه قیام ابا 
عبدا... الحسین )ع( «، » درسها و پیامهاي عاشورا« و 
»عبرتهاي عاشورا« گردآوري و تنظیم شده و ناشر 

آن موسسه فرهنگي قدر والیت مي باشد. 

کارش��ناس مس��ئول واحد بهداشت محیط شبکه 
بهداش��ت و درمان آران و بیدگل از معدوم کردن 
3600 لیت��ر ش��ربت خوراک��ی غیر مج��از در این 

شهرستان خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا، عل��ی اعتصام گف��ت: این 
ش��ربت های خوراکی غیرمجاز با مارك چشمگیر 
در سفیدشهر از توابع بخش مرکزی این شهرستان 

توقیف شده است.
وی اف��زود: این ش��ربت ها پس از ط��ی مراحل 
قانونی، انجام آزمایش های ش��یمیایی و تش��خیص 
غی��ر قابل مص��رف ب��ودن، به دس��تور دادس��تان 

شهرستان معدوم شد.
کارشناس مسئول بهداشت محیط بهداشت آران 
و بی��دگل خاطرنش��ان ک��رد: با توجه ب��ه تخلفات 
متصدی کارگاه تولیدی، پرونده این کارگاه برای 

رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
اعتص��ام، از مردم این شهرس��تان خواس��ت تا از 
خرید این نوع ش��ربت ها که از نوع شربت گاب، 
بیدمش��ک، نعناع، آلوئ��ه ورا و بهارنارنج با مارك 

چشمگیر، خودداری کنند.

به مناسبت هفته کودك، رئیس مرکز بهداشت 
آران و بی��دگل به همراه کارشناس��ان واحدهای 
بهداش��ت محی��ط، بهداش��ت ده��ان و دن��دان و 
بهداشت خانواده از چندین مهدکودك شهرستان 

بازدید کردند.
ای��ن بازدی��د در خص��وص پیش��گیری از  در 
ابت��ا به پدیکل��وز )آلودگی به ش��پش( به مربیان 

مهدکودك آموزش هایی ارائه شد.
در پایان مس��ابقه نقاش��ی با عن��وان »کودك و 
س��امت« برگزار و به قی��د قرعه به نف��رات برتر 

جوایزی اهدا شد.
گفتنی اس��ت به همین مناسبت از خانه کودکان 

بی سرپرست نرگس نیز بازدید به عمل آمد.

به مناس��بت هفته ملی کودك، کارگاه آموزش 
فوریت های پزشکی ویژه مربیان مهد کودك های 
شهرس��تان برای مربیان مهدهای کودك شهرستان 

برگزار گردید.
این گزارش حاکیس��ت، ای��ن کارگاه در تاریخ 
92/7/25 ب��ا هم��کاری واحد س��امت خانواده و 
جمعیت و مرکز فوریت های پزش��کی 115 شبکه 
بهداش��ت و درمان و اداره بهزیستی شهرستان آران 

و بیدگل برگزار شد.

کارگاه چهار روزه آموزش پیش��گیری از ایدز و 
اعتیاد با حضور جوانان روس��تای محمدآباد کویر 

برگزار شد.
مسعود بلندی کارش��ناس ایدز شبکه بهداشت و 
درمان شهرس��تان آران و بیدگل در این کارگاه در 
خصوص پیش��گیری از بیماری ایدز آموزش های 

الزم را ارائه نمود.
این کارگاه با همکاری اداره بهزیس��تی، ش��بکه 
بهداش��ت و درم��ان، نیروی انتظام��ی و آموزش و 
پرورش شهرستان و بس��یجیان روستای محمد آباد 

برگزار شد.
گفتنی است همچنین کاس آموزشی پیشگیری 
از بیماری ایدز در پادگان شهید کبریایی شهرستان 

آران و بیدگل برگزار گردید.

نشس��ت شورای اداری ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

بررس��ی مصوبات جلس��ه قبل، اس��تقال مالی 
بیمارس��تان های سیدالش��هدا )ع( و شهید رجایی 
و وضعیت نیروی انس��انی ش��اغل در بخش های 

مختلف از موضوعات این جلسه بود.

سایت پزش��کی مادر اطاعات مفیدی در مورد 
پزشکی، تغذیه، روانشناسی، تاریخ پزشکی، منشور 
حقوق بیمار، درمان سرطان با سایبرنایف، اطاعات 

دارویی و علوم آزمایشگاهی آورده است.

معرفي سایت

امانتداران عاشورا
در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي

www.3m.ir

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

حقوق حیوانات با تاکید بر اخالق در پژوهش 3600 لیتر شربت غیرمجاز در آران 
و بیدگل معدوم شد 

بازدید گروهی از چندین مهدکودک 

کارگاه آموزشی فوریت های پزشکی 
ویژه مربیان مهد کودک ها

کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز و 
اعتیاد در روستای محمد آباد

نشست شورای اداری شبکه بهداشت و 
درمان آران و بیدگل 

دستاوردهای ایران اسالمی حاصل 
فداکاری ایثارگران دفاع مقدس است

معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي(  اخبار کوتاه آران و بیدگل

طی نیمه اول س��ال ج��اری، 2834 مراقبت پی��ش از بارداری در مراکز بهداش��تی 
درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در گفتگو با وب دا، با اعام این 
مطلب اظهار داش��ت: این مراقبت ها در راستای کاهش مرگ و میر مادران باردار و 

افزایش کیفیت خدمات سامت مادران اجرا می شود.
دکتر س��ید علیرضا مروجی، مراقبت پیش از بارداری را شامل معاینه کامل و انجام 

آزمایشات به منظور بررسی سامت زنان مایل به بارداری عنوان کرد.
وی، کاه��ش خطرات و ع��وارض نامطلوب حاملگی، آغاز حاملگی در ش��رایط 
مناس��ب و کاهش مشکات آینده برای س��امت مادر و نوزاد را از مزایای این نوع 

مراقبت ها برشمرد.
معاون بهداشتی دانشگاه، با اشاره به افزایش 8 درصدی مراقبت پیش از بارداری در 

به مناس��بت روز جهانی اس��پیرومتری، تکمیل پرسش��نامه غربالگری بیماری های 
مزمن تنفسی و تست ریه جهت کارمندان معاونت بهداشتی دانشگاه انجام شد.

به گزارش وب دا، معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان با اشاره به 
ارزیابی اولیه دس��تگاه تنفسی در تس��ت اظهار داشت: ارتقاء سامت 

کارکنان هدف از انجام تست اسپیرومتری بود.
دکتر س��ید علیرضا مروجی با بیان اینکه اسپیرومتری بهترین روش 
ارزیابی کارکرد ریه است، گفت: تست اسپیرومتری جهت تشخیص 
بیماری های ریوی، خصوصاً آسم و بیماری های مزمن انسدادی ریه 

)COPD( استفاده می شود.
وی افزود: مشاهدات اخیر نشان داده که انجام تست اسپیرومتری 
در هنگام مش��اوره ت��رك دخانیات باعث افزای��ش موفقیت این 

روش ها شده است.
 وی، ب��ا اش��اره ب��ه هم��کاری کارشناس��ان واحدهای بهداش��ت 
حرفه ای و گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه در 
 این برنامه گفت: اسپیرومتری یا تست عملکرد ریه جهت اندازه گیری

 حجم های ریوی، حجم باقیمانده، ذخیره دمی و بازدمی و ظرفیتهای 
کلی و حیاتی ریه انجام می شود.

وی، ارزیابی اختال و ش��دت عملکرد ریوی بر اساس تاریخچه و 

 شهرستان های کاش��ان و آران و بیدگل در سال جاری طبق برنامه ریزی های
 انجام ش��ده اف��زود: افزایش آگاهی و اهمیت مراقبت ه��ای دوران بارداری و 
پ��س از زایمان، مهم ترین نقش را در تولد فرزندان س��الم و تضمین س��امت 

آینده جامعه دارد.
دکت��ر مروجی، با بی��ان اینکه بس��یاری از عوامل موثر در س��امت پیش از 
بارداری مادران، قابل تش��خیص و درمان است، ادامه داد: از جمله موارد دیگر 
که لزوم مراقبت های ویژه را ضروری می سازد، بارداری در سنین زیر 18 سال 

و باالی 35 سال است.
وی، ب��ا اش��اره به انجام رای��گان مراقبت ه��ای پیش از ب��ارداری در مراکز 
بهداش��تی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان یادآور شد: این 

مراقبت ها توسط پزشکان و ماماها انجام می شود.

معاینه فیزیکی و بررس��ی های پاراکلینیک، بررسی تغییر عملکرد در طی زمان 
و درمان های انجام ش��ده، ارزیابی اثرات تماس های شغلی یا محیطی بر روی 
عملک��رد ریه )دودس��یگار، گرد و غبارهای معدنی و صنعت��ی( و  تعیین میزان 
خطر اعمال جراحی بر روی عملک��رد ریه از جمله مزایای این 

تست است.
کارشناس مس��ئول گروه پیشگیری از بیماری های غیر واگیر 
معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیز با اشاره 
به ش��روع برنامه پیش��گیری و کنترل بیماری های مزمن تنفسی 
در دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان از سال جاری اظهار داشت: 
براساس آمار س��ازمان جهانی بهداشت بیش از 300 میلیون نفر 
در سراس��ر دنیا از بیماری آس��م و 210 میلیون نفر از بیماریهای 

مزمن تنفسی رنج می برند.
دکتر مرتضی پنجه شاهی ادامه داد: بیماری انسدادی مزمن ریه 
ی��ا COPD هم اکنون چهارمین علت م��رگ در جهان بوده و 
پیش بینی می شود تا سال 2030 به سومین عامل مرگ و میر در 
جهان بعد از بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها تبدیل شود.

گفتنی اس��ت 22 مهرماه )14 اکتبر(، روز جهانی اسپیرومتری 
نامگذاری شده است.

اسپیرومتری
 یا تست عملکرد 

ریه جهت
 اندازه گیری 

حجمهای ریوی، 
حجم باقیمانده، 
ذخیره دمی و 

بازدمی
 و ظرفیتهای کلی

 و حیاتی ریه
 انجام می شود.

الزم به ذکر اس��ت ای��ن آیین ب��ه همت هیئت 
دانش��جویی عش��اق الوالی��ه و با هم��کاری امور 
فرهنگ��ی دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات 

بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد.

آیین س��نتی مذهبی قالیشویان به عنوان تنها مراسم 
مذهبی کش��ور که زم��ان برگ��زاری آن به صورت 
شمسی محاسبه می شود، تکرار نمادین مراسم تشییع 
پیکر امامزاده س��لطانعلی ابن محمد باقر )ع( توس��ط 
مردم فین کاشان در یک هزار و 314 سال قبل است.
مش��هد ارده��ال در 45 کیلومتری جن��وب غربی 

کاشان واقع است.

همزم��ان با میاد حض��رت ام��ام محمد هادی 
)ع( و عید س��عید غدیر خم مراسم جشنی شامگاه 
دوش��نبه مورخ 92/7/29 در آمف��ی تئاتر مرکزی 

دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، حجت االس��ام و المسلمین 
خاکی، در این مراس��م، با تبریک اعیاد خجس��ته 
غدیر خم و قرب��ان، در خصوص والیت حضرت 

علی )ع( به بیان سخنانی پرداخت.
وی، ب��ا بیان اینکه دین ب��ا حذف حضرت علی 
)ع( تغیی��ر ماهیت می دهد، اظهار داش��ت: درك 
عمیق از معنای والیت ما را در دین به سمت جلو 

پیش می برد.
وی، منش��ا صدور عالم را امام مبین دانس��ت و 
تصری��ح کرد: برای عرضه دی��ن بهترین راه تبلیغ 

استفاده از مساله والیت است.
حجت االس��ام و المس��لمین خاکی، با اش��اره 
ب��ه اینکه دین یک تکلیف اس��ت، ادامه داد: دین 
تنظیم کننده رابطه با امام اس��ت نگاه عمیق به دین 

استفاده از دروازه والیت است.
این گزارش حاکیس��ت، اج��رای نمایش طنز، 
تقلی��د صدا، ش��عبده بازی و مس��ابقه حضوری از 

معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان از 
ارائه خدمات بهداش��تی درمانی در مراسم قالیشویان 
مش��هد اردهال توس��ط این دانش��گاه ب��ا همکاری 
س��ازمان های ه��ال احمر، تامی��ن اجتماعی، آتش 

نشانی و نیروی انتظامی خبر داد.
ب��ه گزارش وب دا، دکتر س��ید علیرضا مروجی با 
اشاره به اس��تقرار کارشناسان دانشگاه در تاریخهای  
11 و 12 مهرم��اه س��ال جاری اف��زود: تامین نیروی 
پزش��ک، پرس��تار و داروی��ار، نی��روی خدمات��ی و 
تاسیس��ات، کارشناسان بهداش��ت محیط و مبارزه با 

بیماری ها در این مراسم توسط دانشگاه انجام شد.
وی تصری��ح ک��رد: کنت��رل بهداش��ت محی��ط و 
بیماریه��ای قاب��ل انتق��ال بی��ن جمعی��ت، نظارت و 
پیش��گیری از بروز هرگونه مشکل بهداشتی، کنترل 
بهداش��ت بازارچه، آب آش��امیدنی، م��واد غذایی 
منطقه مش��هد ارده��ال و ... از جمل��ه فعالیتهای این 

دانشگاه در مراسم قالیشویان است.
دبیر کمیته بهداش��ت و درمان مراس��م قالیشویان، 
دریافت دارو، خدمات پرس��تاری ش��امل بس��تری، 
تزریقات و پانس��مان را از جمله خدمات درمانی در 

مشهد اردهال برشمرد.
دکتر مروجی، ش��مار آمبوالنس های مس��تقر در 
مش��هد ارده��ال را 12 دس��تگاه بیان ک��رد و اظهار 
داش��ت: یک دس��تگاه اتوب��وس آمبوالنس جهت 

جمله برنامه های این آیین بود.
براساس این گزارش، در پایان به سادات حاضر 
در این مراسم به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود 

اهداء شد.

حوادث غیرمترقبه و یک دستگاه موتورالنس جهت 
حضور در مناطق شلوغ و محل هایی که امکان تردد 
ماشین نیست برای دسترسی سریع و آسان به بیماران 
نیز فعال بود.گفتنی اس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاشان در تاریخ های 18 و 19 مهرماه سالجاری نیز 
انجام فعالیت های مذکور را در دومین هفته مراس��م 

قالیشویان برعهده دارد.

دین
 تنظیم کننده 

رابطه 
با امام است 

نگاه عمیق به 
دین استفاده 

از دروازه 
والیت است.

تامین نیروی 
پزشک، پرستار 

و دارویار،  
کارشناسان 

بهداشت محیط 
و مبارزه با 

بیماریها در این 
مراسم توسط 

دانشگاه 
انجام شد.

وی تاکی��د ک��رد: بای��د ش��کرگزار ای��ن توفیق 
باش��یم.این گزارش حاکیست، دکتر رضا رزاقی از 
آزادگان سرافراز دانشگاه و علیرضا وادی السامی 
آزاده هشت سال دفاع مقدس نیز به بیان خاطرات و 

سخنانی از دوران دفاع مقدس پرداختند.
گفتنی اس��ت در پایان این مراسم به 10 نفر از 
ایثارگران منتخب )بر اساس بیشترین ایثارگری: 
زم��ان حضور در جبه��ه، آزادگی و جانبازی و 

..... ( لوح تقدیری به رسم یادبود اهدا شد.

ادامه از صفحه1
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•آق��ای دکتر محمود س��امی به عنوان مش��اور 
رئیس دانشگاه در امور آموزشی دانشگاه و مسئول 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه از تاریخ 92/7/30
•آقای دکتر س��ید مهدی میرهاشمی به عنوان 
مدیر گروه بیوشمی دانشگاه از تاریخ 92/7/30 

به مدت دو سال دیگر
•آقای دکترمحسن تقی زاده به عنوان مدیر گروه 
تغذیه دانشگاه از تاریخ 92/7/28 به مدت دو سال 

 • آقای دکتر رضا رزاقی به عنوان سرپرس��ت 
معاونت آموزشی دانشگاه از تاریخ 92/7/22

• آق��ای دکتر مهرداد فرزن��دی پور به عنوان 
سرپرس��ت دفت��ر فن��ی و نظارت بر ط��رح های 

عمرانی دانشگاه از تاریخ 92/7/20
• آقای دکتر س��ید علیرض��ا مروجی به عنوان 
عض��و ودبیر کمیت��ه کنترل عفونت بیمارس��تانی 
دانش��گاه و آقایان دکتر احمد خورشیدی ، دکتر 
مهرداد فرزندی پور، دکتر مجتبی صحت، دکتر 
محمد مهدوی پناه، دکتر علیرضا ش��ریف، دکتر 
محمدرض��ا ش��ریف، دکتر محمد عل��ی دولتی، 
دکتر ابوالفضل دیگبری، محمود نعمتیان، محسن 
فتحی مقدم و خانمها دکتر رضوان منیری، دکتر 
زه��را چیت س��ازیان، دکتر اعظ��م مصداقی نیا، 
دکتر نوش��ین موس��وی و معصومه حم��زه ای به 

عنوان اعضاء این کمیته از تاریخ 92/7/12
• آقای��ان دکت��ر محم��ود صفاری،دکتر اکبر 
علی اصغرزاده، دکتر س��ید مهدی میرهاشمی و 
آقای حمیدرضا س��یدی به عنوان اس��تاد مشاور 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پیراپزشکی 

از تاریخ 92/7/12 به مدت یک سال دیگر 
• آقای��ان دکت��ر احم��د طالبیان،دکترمهدی 
نورالدین��ی و خان��م دکت��ر طاه��ره مازوچی به 
عنوان استاد مش��اور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
دانشکده های پزش��کی و دندانپزشکی از تاریخ 

92/7/12 به مدت یک سال دیگر
• آقایان محمدرضا افاضل،محمد افشار و خانم 
ناهید س��رافراز  به عنوان استاد مشاور دانشجویان 
ش��اهد و ایثارگر دانش��کده پرس��تاری مامایی از 

تاریخ 92/7/12 به مدت یک سال دیگر
•آقای��ان دکت��ر غامرضا مصطفای��ی و دکتر 
مس��عود مطلبی به عنوان استاد مشاور دانشجویان 
ش��اهد و ایثارگر دانش��کده بهداش��ت  از تاریخ 

92/7/12 به مدت یک سال دیگر

انتصابات مهر ماه 1392

کارگاه پیشگیری از خودکشی
 در مدارس برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه 
کلیه مش��اورین آم��وزش و پرورش شهرس��تان 
کاش��ان برگزار ش��د.به گ��زارش وب دا،معاون 
بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان، هدف 
از برگزاری این  کارگاه را شناسایی زود هنگام 
دانش آموزان افس��رده و مس��تعد خودکش��ی و 

ارجاع آنها به سطح تخصصی عنوان کرد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی، با اش��اره به شیوع 
ب��االی افس��ردگی در کش��ور افزود: افس��ردگی 
بیماری شایع عصر ماس��ت و در تمامی جهان رو 
به افزایش اس��ت. این در حالی اس��ت که حدود 
 نیمی از مبتایان به افس��ردگی، یا از بیماری خود 
بی خبرند یا بیماری آنها چیز دیگری تشخیص داده 
شده اس��ت. معاون بهداشتی دانشگاه تصریح کرد: 
افس��ردگی یک بیماری اختصاصی نیست بلکه در 

تمام سنین و در زنان و مردان ظاهر می شود.
وی، س��رمایه گذاری در بهداشت روان مردم 
را ب��ه نفع جامع��ه از نظر اقتص��ادی، فرهنگی و 
اجتماع��ی دانس��ت و اظهار داشت:خودکش��ی 
همیش��ه به عنوان یک مش��کل بهداشتی مطرح 
ب��وده و پیش��گیری از آن هم��واره م��ورد توجه 
معاونت س��امت وزارت بهداش��ت بوده است 
و برای رس��یدن ب��ه این هدف نی��از به همکاری 
بین بخش��ی اس��ت.این گزارش حاکیس��ت، در 
ای��ن کارگاه عوامل مرتبط با خودکش��ی، نحوه 
شناسایی و مدیریت و چگونگی ارجاع و درمان 
دانش آموزان در معرض خودکشی به مشاوران 

آموزش و پرورش  آموزش داده شد. 
ش��ایان ذکر اس��ت این کارگاه به همت واحد 
س��امت روان��ی اجتماعی و اعتی��اد و همکاری 
گروه روانپزشکی دانشگاه و مرکز مشاوره اداره 

آموزش و پرورش برگزار شد.

مدیریت وقت از اصول دوران دانشجویی

کمیته دانشگاهی سالمت مادر و 
نوزاد تشکیل شد

تشکیل کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ 
کودک 1- 59 ماهه 

کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ مادر 
برگزار شد 

الزم ب��ه ذکر اس��ت در پایان این مراس��م دبیران 
کان��ون های وابس��ته به دفت��ر نه��اد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانش��گاه علوم پزشکی کاشان نیز 

به معرفی کانون ها و فعالیت های خود پرداختند.
گفتنی اس��ت ای��ن برنام��ه ب��ه همت دفت��ر نهاد 
نمایندگی مق��ام معظم رهبری در دانش��گاه برگزار 
و در ابتدای مراسم به دانشجویان جدیدالورود بسته 

فرهنگی اهدا شد.

کمیته س��امت م��ادر و نوزاد با حض��ور رئیس 
دانش��گاه و س��ایر اعضاء در س��الن ش��هداء ستاد 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر اعرابی ب��ا تاکید بر 
رعای��ت 10 اقدام بیمارس��تان های دوس��تدار مادر 
و اس��تانداردهای فض��ای فیزیکی، نیروی انس��انی 
و خدم��ات مامایی گفت: متخصصی��ن گروه زنان 
و زایمان دانش��گاه ب��رای کاهش س��زارین ضمن 
 ارائه راهکارهای مناس��ب فرایند استفاده از زایمان 

بی درد دارویی و غیر دارویی را طراحی کنند.
این گزارش حاکیس��ت، در این جلسه بر اجرای 
برنامه استاد معین و پزشک مقیم در راستای اجرای 
دس��تورالعمل های وزارت متبوع و افزایش زایمان 

ایمن تاکید شد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت گ��زارش مصوب��ات کمیته 
قبل��ی و اقدامات انجام ش��ده در این راس��تا، آمار 
زایمان طبیعی و س��زارین به تفکیک پزشک و نوع 
س��زارین، آمار مرگ نوزادان در طی سال 91 تا 4 
ماهه اول س��ال 92 و اقدامات انجام شده در جهت 
افزایش زایمان ایمن و کاهش مرگ و میر نوزادان 
توس��ط مس��ئول واحد مامایی دانش��گاه نیز در این 

جلسه ارائه شد.

کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ کودك 1- 59 
ماهه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز 
چهارش��نبه مورخ 92/7/10 در سالن شهداء ستاد 

مرکزی تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، تهی��ه و تدوین منش��ور 
مراقبت از ک��ودك در برابر حوادث غیرعمدی 
و ترافیک��ی توس��ط معاونت درمان و ارس��ال به 
فرمان��داری جه��ت اباغ ب��ه س��ازمان و ارگان 
های مختلف و تش��کیل دوره ه��ای باز آموزی 
در خصوص برخورد مناس��ب با ک��ودکان بیماِر 
پرخط��ر جه��ت پزش��کان، پرس��نل اورژان��س 
بیمارستانی و پیش بیمارستانی و مراکز بهداشتی 

درمانی از موضوعات اصلی این جلسه بود.
شایان ذکر است بررسی مصوبات جلسه قبل و 
ارائه گزارشی از آمار مرگ کودك 1- 59 ماهه 
در کش��ور و کاشان در س��ال گذشته و جاری از 

دیگر برنامه های این جلسه بود.

کمیته مراقبت مرگ مادر روز چهارشنبه مورخ 
92/7/3 با حضور رئیس دانش��گاه و سایر اعضاء 
در س��الن شهداء س��تاد مرکزی دانشگاه برگزار 
ش��د.به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه با اشاره 
به عدم وقوع مرگ م��ادری از تاریخ 91/8/30 
تاکنون، خواستار حفظ این شاخص با همکاری 
کلیه گروه های مرتبط با مادران باردار به منظور 
انج��ام  پذیرش و اقدامات تش��خیصی و درمانی 
در اس��رع وقت به مادران باردار پرخطر مراجعه 

کننده به کلیه مراکز درمانی بهداشتی شد.
دکتر اعرابی اظهار داش��ت: تمام بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه جهت کاهش مرگ مادر و 
ارتقا سامت ملزم به رعایت 10 اقدام بیمارستانهای 
دوس��تدار مادر و اس��تانداردهای فض��ای فیزیکی، 

نیروی انسانی و خدمات مامایی می باشند.
دکت��ر خیرخ��واه مع��اون درمان دانش��گاه نیز 
در ای��ن جلس��ه، تهیه فرایند پذی��رش و پیگیری 
وضعیت س��امت مادران پر خطر توس��ط واحد 
مامایی و همکاری پرس��نل س��تاد هدایت، کادر 
متخص��ص، ماماها و پرس��تاران مراک��ز درمانی 
بهداشتی را از دالیل کاهش مرگ مادر برشمرد.

ادامه از صفحه1

همایش پیاده روی در آران و بیدگل برگزار شد

دیدار رئیس دانشگاه از سه خانواده شهید شهرستان

همایش سالمت »روان و سالمندی« در دبیرستان خدیجه کبری)س( کاشان 

 دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل از دو خانواده شهید

 به مناسبت روز جهانی سالمند، همایش پیاده روی 
به همین مناسبت با حضور مسئولین ادارات شهرستان 

آران و بیدگل برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر عباس کاوسیان کارشناس 
مس��ئول آموزش و ارتقاء س��امت ش��بکه بهداشت 
 و درم��ان آران و بی��دگل، اج��رای ای��ن پیاده روی

 را در راس��تای ش��عار امس��ال روز جهانی سالمند با 
عنوان »سالمندان چه می گویند؟« عنوان کرد.

سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 
نیز در ای��ن همایش گفت: تغذیه صحیح، تحرك و 
فعالیت بدنی در طول زندگی، دوری از اس��ترس و 
پرهیز از مص��رف دخانیات مناس��ب ترین راه برای 

سالم ماندن در دوران سالمندی است.
دکتر مسعود دهقانی، مصرف پنج وعده  غذایی با 
حجم و مقدار کم و استفاده از سه گروه مواد غذایی 
از جمل��ه ش��یر و لبنیات )از نوع کم چ��رب(، نان و 
غات، گوش��ت و حبوبات، میوه و سبزیجات را از 

اصول تغذیه صحیح در این دوران عنوان کرد.
دکت��ر دهقان��ی، همچنی��ن در خص��وص تکریم 

سالمندان گفت: س��المندان زندگی سخت و دشوار 
خویش را در فراهم نمودن شرایط زندگی بهتر برای 
فرزن��دان خود گذرانده اند و تنه��ا آرزوی آنان در 
این دوران زندگی در خانه ای آرام و مملو از محبت 

در کنار فرزندان و نوادگان می باشد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل، 
تواض��ع در برابر والدین و احت��رام و اطاعت از آنان 

به مناس��بت هفته دفاع مقدس، سرپرست 
شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل به 
هم��راه جمعی از کارکنان و اعضاء بس��یج 
ب��رادران و خواهران از دو خانواده ش��هید 
شهرس��تان دیدار کرد.به گ��زارش وب دا، 
این دیدارها به مناس��بت تجلیل از خانواده 

شهیدان قاسمی و تکیه، صورت گرفت.
دکت��ر مس��عود دهقانی، در ای��ن دیدارها 
ضم��ن تش��کر و قدردانی از خان��واده این 
ش��هیدان بزرگوار، از نزدیک با آنان دیدار 
و گفتگو کرد.وی اظهار داش��ت: ملت ایران 
همواره مدیون جانفش��انی ش��هدای هش��ت 

به مناس��بت هفته دفاع مق��دس، رئیس دانش��گاه به همراه 
معاون غذا و دارو و جمعی از کارکنان و اعضاء هیأت علمی 
دانشگاه از سه خانواده شهید شهرستان دیدار کرد.به گزارش 
وب دا، این دیدارها به مناس��بت تجلیل از خانواده ش��هیدان 

نوروزی، اسکندری و کاظمی صورت گرفت.
رئیس دانش��گاه، در این دیدارها ضمن تش��کر و قدردانی 
از خان��واده این ش��هیدان بزرگ��وار، از نزدی��ک در جریان 
مش��کات آنان قرار گرفت و دستورات الزم را صادر نمود.

دکتر محمد حسین اعرابی اظهار داشت: جامعه ایران اسامی 
همیش��ه به این دالورمردان مدیون است و روحیه باالی شما 
خانواده معظم ش��هدا بزرگترین درس برای ماس��ت و وظیفه 
همگی برای حفظ و ادامه راه شهیدان را سنگین عنوان کرد.

این گزارش حاکیس��ت، خانواده های این شهیدان بزرگوار 
نی��ز در این دیدارها به بیان خاطرات و گوش��ه ای از وصیت 

نامه شهداء پرداختند.
گفتنی اس��ت به پاس ارج نهادن به مقام واالی این شهیدان 

بزرگوار هدیه و لوح تقدیری به خانواده هایشان اهدا شد.
شایان ذکر است این دیدارها به همت بسیج جامعه پزشکی 

کانون کاشان مورخ 92/7/6 صورت پذیرفت.

 س��ال دفاع مقدس اس��ت و صبر و استقامت 
خانواده های معظم شهدا نیز ستودنی است.

این گزارش حاکیس��ت، خان��واده های این 
ش��هیدان بزرگوار نیز در ای��ن دیدارها به بیان 
خاطرات و گوش��ه ای از وصیت نامه ش��هداء 
پرداختند.برپای��ه ای��ن گزارش، ب��ه پاس ارج 
نهادن به مقام واالی این شهیدان بزرگوار هدیه 

و لوح تقدیری به خانواده هایشان اهدا شد.
ش��ایان ذکر اس��ت این دیدارها به همت 
پایگاه های بس��یج برادران امام س��جاد )ع( 
و خواهران کوثر ش��بکه بهداشت و درمان 

آران و بیدگل صورت پذیرفت.

را کمترین حق��ی عنوان کرد که والدین از فرزندان 
خود انتظار دارند.این گزارش حاکیست این همایش 
با همکاری کمیته امداد و ش��بکه بهداشت و درمان 

شهرستان آران و بیدگل انجام شد.
گفتن��ی اس��ت در پای��ان ای��ن آیین مس��ابقه ای 
درخصوص »اهمیت تغذیه س��المندان« برگزار و به 

رسم یادبود به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

جامعه ایران 
اسالمی همیشه

 به این 
دالورمردان 
مدیون است

 و روحیه باالی 
شما خانواده معظم 

شهدا بزرگترین 
درس برای ماست

در آخرین روز از هفته سامت روان، همایش سامت 
 روان و سالمندی در دبیرس��تان خدیجه کبری )س(

کاشان روز سه شنبه مورخ 92/7/30 برگزار شد.
به گزارش وب دا، معاون بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان در این همایش گفت: واژه سامت از 
نظر س��ازمان بهداشت جهانی به معنای سامتی کامل 

از نظر جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است.
دکتر س��ید علیرضا مروج��ی، با بی��ان اینکه یک 
اضط��راب س��اده نیز به عن��وان یک مش��کل روانی 
تعریف شده اس��ت، افزود: همان طور که برای رفع 
مش��کات جسمانی مثل س��رماخوردگی به پزشک 
مراجعه می کنیم و قابل بهبودی اس��ت، مش��کات 

روانی نیز قابل درمان است.
وی، با اش��اره به لزوم اصاح دی��دگاه جامعه در 
مورد مراجعه افراد به مش��اور، روان ش��ناس و روان 
پزش��ک و انگ زدایی از بیماری روانپزشکی تاکید 
کرد: مشکل روانی برای همه افراد به وجود می آید 

و قابل بهبودی و درمان است.
 وی، با اش��اره به تاکید بر توجه به س��امت روان 
در دوره س��المندی تصریح کرد: س��ازمان بهداشت 
جهانی امسال هفته سامت روان را با عنوان »سامت 

روان و سالمندی« نامگذاری کرده است.
دکتر مروجی، به تکریم سالمندان در جامعه تاکید 

کرد و اظهار داشت: مراقبت از سالمندان فقط  منحصر به جسم سالمند نیست بلکه  باید به جنبه های اجتماعی، 
روانی و معنوی این افراد هم توجه کرد.

معاون بهداش��تی دانشگاه، سن سالمندی را باالی 60 سال عنوان کرد و ادامه داد: جمعیت کشور و کاشان به 
س��مت گذار به سوی سالمندی است.وی، در پایان ضمن تش��کر از دستگاه های اجرایی شهرستان در راستای 

ارتقای سامت جامعه، تحقق سامت را در منطقه کاشان حاصل همکاری و تعامل این سازمان ها برشمرد.
گفتنی است شعار امسال هفته سامت روان با عنوان »سامت روان و سالمندی« از تاریخ 24 لغایت 30 مهرماه 

نامگذاری شده است.



نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                    شماره 137. مهر 1392                  5
حیات

مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه برگزار شد

برگزاری جشنواره غذای سالم در مرکز بهداشتی درمانی لتحر کاشان

جلسه کمیسیون ماده 11 برگزار شد

تشکیل کمیسیون ماده 20 آزمایشگاه ها

برگزاری جلسه شورای
 آموزشی بیمارستان بهشتی

اهداء اعضای بانوی 57 ساله به 
بیماران نیازمند در کاشان

جلس��ه کمیس��یون م��اده 11 با حض��ور رئیس 
دانش��گاه و س��ایر اعض��اء روز پنج ش��نبه مورخ 

92/7/18 در دفتر ریاست برگزار شد.
به گزارش وب دا، در این جلس��ه هفت پرونده 
مربوط ب��ه تخلفات مواد خوردنی، آش��امیدنی، 
آرایش��ی، بهداش��تی، داروی��ی و درمانی مورد 
بررس��ی ق��رار گرفت.براس��اس این گ��زارش، 
کمیسیون ماده 11، بررس��ی و پیگیری تقلبات و 
تخلفات مواد خوردنی، آش��امیدنی، آرایش��ی – 

بهداشتی، دارویی و درمانی را برعهده دارد.

کمیس��یون ماده 20 آزمایش��گاه ه��ا با حضور 
رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز چهارش��نبه 
مورخ 92/7/10 در س��الن ش��هداء ستاد مرکزی 
تش��کیل شد.به گزارش وب دا، در این جلسه دو 
پرونده جهت تصدی مس��ئولیت فنی آزمایشگاه 
طرح و بررسی شد.گفتنی است صدور پرونده و 
نیازس��نجی مکان مربوط به فعالیت آزمایشگاه ها 

موضوع اصلی این جلسه است.

اعض��ای بدن بانوی 57 س��اله به چن��د بیماران 
نیازمند در کاش��ان اهداء ش��د.به گ��زارش وب 
دا، سرپرس��ت مجتمع بیمارستانی ش��هید بهشتی 
کاش��ان گف��ت: مرحومه معصومه ندافی س��اکن 
 مش��هد مقدس، بر اثر س��انحه تصادف در تاریخ
 23/ 1392/6 به این بیمارستان منتقل و بستری شد.

دکتر س��ید مهدی موس��وی اف��زود: علی رغم 
انجام اقدامات درمانی توس��ط تیم پزش��کی، این 
بیم��ار دچار م��رگ مغزی ش��د و ب��ا رضایت و 
فداکاری خانواده ایشان به بیمارستان امام خمینی 

تهران )ره( جهت اهداء اعضاء منتقل گردید.
وی تصری��ح کرد: دو کلیه،کبد و نس��وج قابل 
پیون��د مرحومه معصومه ندافی به بیماران نیازمند، 
اهداء شد.دکتر موسوی، ضمن قدردانی و آرزوی 
صبر و بردباری ب��رای خانواده آن مرحومه، برای 
آن عزی��ز نیز علو درج��ات را از درگاه ایزد منان 

مسئلت نمود.
گفتنی اس��ت داوطلبان اهداء عضو می توانند با 
مراجعه به معاونت درمان دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان و یا پورتال  www.ehda.irنس��بت به 

تکمیل فرم و دریافت کارت اهداء اقدام نمایند.

جلسه ش��ورای آموزش��ی بیمارس��تان بهشتی 
ب��ا حضور رئیس دانش��گاه، جمعی از مس��ئولین 

بیمارستان و سایر اعضاء برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این 
نشس��ت، خواس��تار تعامل و هم��کاری مدیران 
گروه ها، مسئولین بیمارستان با معاونت آموزشی 
پژوهش��ی بیمارستان بهش��تی در راستای پیشبرد 

سطح کیفی آموزش شد.
دکتر موس��وی سرپرست بیمارستان بهشتی نیز 
در این جلس��ه، امر آموزش و درمان را تفکیک 
ناپذیر عنوان کرد و از اعضاء خواست پیشنهادات 
خود را با راه حل مناس��ب آن در جهت افزایش 

ارائه خدمات بهینه به بیماران بیان کنند.
دکت��ر فرخی��ان معاون آموزش��ی پژوهش��ی 
بیمارس��تان بهش��تی، نیز بر اهمیت ج��ذب و به 
کارگی��ری نخبگان در زمینه اس��تفاده کاربردی 
از تحقیقات و اس��تدالل بالینی در این بیمارستان 
تاکی��د کرد.ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، اعضاء 
همچنین به طرح مس��ائل و مشکات گروه های 

مربوطه خود پرداختند.
براساس این گزارش، رئیس دانشگاه در پایان 
جلس��ه ضمن جمع بندی مطالب، ب��ر اجرایی و 

عملیاتی شدن مباحث مطروحه تاکید نمود.
گفتنی اس��ت دکتر اعرابی پس از این مراس��م 
به همراه اعضاء جلسه، پاویون اساتید موجود در 

این مرکز را افتتاح کرد.

مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز مدیریت و 
حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان روز دوش��نبه مورخ 92/7/1 در سالن شهداء 

ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این مراسم 
ضمن گرامیداش��ت هفته دفاع مق��دس از  زحمات 
چندین س��اله دکتر  ابوالفضل ش��جاعی قدردانی و 
اظهار امیدواری کرد: با توجه به تعهد، نظم و سخت 
کوش��ی دکتر سید محمد حس��ین مکی شاهد ارتقاء 
کمی و کیفی خدمات این حوزه در شهرستان باشیم.

دکت��ر محمد حس��ین اعرابی، با اش��اره به جایگاه 
خاص و مهم مرکز مدیریت و حوادث فوریت های 
پزشکی دانشگاه در کشور و وزارت متبوع، خواستار 

تداوم این جایگاه با تاش و جدیت شد.
وی، نظ��م و انضباط را مهم تری��ن ویژگی مرکز 

مراس��م تکریم و معارفه معاون آموزشی دانشگاه 
روز دوش��نبه مورخ 92/7/22 در س��الن اجتماعات 

دکتر محمد قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این مراسم 
ضمن تبریک اعی��اد قربان و غدیر، ب��ه بیان فضائل 

معنوی ماه ذی الحجه و روز عرفه پرداخت.
دکتر محمد حسین اعرابی، از زحمات چندین ساله 
دکتر محمود س��امی در زمان تصدی مدیریت این 
معاونت تقدیر و تشکر کرد و برای دکتر رضا رزاقی 

در راستای خدمت خالصانه آرزوی موفقیت کرد.

جش��نواره غذای س��الم در مرکز بهداشتی درمانی 
لتحر کاش��ان به مناسبت هفته س��امت بانوان ایرانی 

)سبا( در تاریخ 92/7/29 برگزار شد.
به گزارش وب دا، معاون بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در این 
جش��نواره گفت: با توجه به اهمیت موضوع غذا در 
زندگی بش��ر به  ویژه در بحث بیماری ه��ا به منظور 
آشنایی نوجوانان و جوانان جشنواره غذای سالم برپا 

شده است.
دکتر س��ید علیرضا مروجی اف��زود: بیماری های 
غی��ر واگی��ر، قلب��ی عروق��ی و س��رطان ها عمده 
بیماری هایی هس��تند که غذا در آنها نقش اساسی 
دارد و اگررعای��ت نکات مهم در غذای فرد بیمار 
ص��ورت نگیرد،  درمان و س��یر بیماری را به تاخیر 

می اندازد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی تصری��ح کرد: ذائقه 
م��ردم تغییر کرده و غذاهای س��نتی ج��ای خود را 
به غذاهای آماده که بیش��تر آنها ه��م ارزش غذایی 
ندارند و تنها با رنگ و بوی زیبا و طعم خوب عرضه 

وی گف��ت: تک تک ما س��ربازان نظام جمهوری 
اسامی ایران هستیم و باید کارآمدی ایران اسامی 

را به دنیا اثبات و اطاع رسانی کنیم.
رئیس دانش��گاه، با اش��اره به تغییر چهره آموزشی 
دانش��گاه در زمان مدیریت هشت ساله دکتر سامی 
و تاش و پیگیری همکاران حوزه معاونت آموزشی 
افزود: وجود 10 رشته دستیاری، 12 رشته کارشناسی 
 ارش��د، افزای��ش رش��ته ه��ای دکت��رای حرفه ای

 و کارشناس��ی از جمل��ه فعالیت های آموزش��ی در 
این دوران اس��ت.وی اصلی ترین ش��اخص ارتقای 

می ش��وند، داده و این غذاها جوانان ما را به س��مت 
خود کشانده که هش��داری برای خانواده ها است و 

باید از آن پیشگیری کرد.
دکتر مروجی، در پایان بر لزوم فرهنگ س��ازی و 
اطاع رسانی در زمینه افزایش آگاهی جامعه در این 

خصوص تاکید کرد.
برپایه ای��ن گزارش، در این جش��نواره حدود 40 
ن��وع غ��ذا و پیش غذا و دس��رهای مختل��ف دارای  
ارزش غذایی باال و محلی و سنتی در معرض نمایش 

گذاشته شد.
این گزارش حاکیس��ت، این جش��نواره با حضور 
تعدادی از مسئولین و کارشناسان واحدهای ستادی 
معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان، رابطین سامت، بانوان 25 
- 60س��ال )میانسال( و س��المندان آن منطقه برگزار 

گردید.
گفتنی است در پایان این مراسم، پس از ارزیابی به 
منتخبین این جشنواره و رابطین فعال هدایایی به رسم 

یادبود تقدیم شد.

برگزاری گردهمایی بسیجیان دانشگاه

رئیس دانشگاه از مرکز فوریت های 
پزشکی بازدید کرد

 برگزاری نشست سیاسی 
حلقه های صالحین برادران بسیجی

به مناس��بت بزرگداش��ت هفته دف��اع مقدس، 
گردهمایی بسیجیان دانشگاه روز سه شنبه مورخ 
92/7/2 در نمازخان��ه س��تاد مرکزی دانش��گاه 
برگزار ش��د.به گزارش وب دا،در این مراس��م 
مهن��دس روح ال��ه صنعتکار درخص��وص هفته 

دفاع مقدس سخنانی را ایراد کرد.
در پایان مراسم، به برندگان مسابقه پیامکی هفته 

دفاع مقدس به رسم یادبود جوایزی اهداء شد.
گفتنی است این گردهمایی با حضور بسیجیان 
پایگاه های حضرت حمزه سیدالشهدا و حضرت 

زینب)س( برگزار گردید.

رئی��س دانش��گاه از مرکز مدیری��ت حوادث 
و فوریت های پزش��کی کاش��ان روز یک شنبه 

مورخ 92/7/7 بازدید کرد.
به گ��زارش وب دا، دکت��ر اعرابی ضمن ابراز 
رضایت مندی و تشکر از فعالیت مرکز مدیریت 
ح��وادث و فوری��ت های پزش��کی دانش��گاه، 
از مرک��ز فرمانده��ی بح��ران، س��تاد هدایت و 
فرمانده��ی اورژانس، تجهی��زات اپراتوری، نرم 
افزار مدیریت و عملیات اورژانس بازدید نمود.

وی، همچنی��ن در جلس��ه ای جداگانه با دکتر 
سید محمد حس��ین مکی سرپرست جدید مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان 
به بررس��ی مشکات و مس��ائل این مرکز و بیان 

انتظارات خود پرداخت.

به مناسبت گرامیداشت روز عرفه و عید سعید 
قربان، نشست سیاس��ی حلقه های صالحین ویژه 
برادران بس��یجی دانش��گاه به همت پایگاه بسیج 

حضرت حمزه سیدالشهداء برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا، حجت االس��ام  حیدری 
در خصوص فضائل ماه ذی الحجه و اعمال ویژه 
ای��ن ماه و ... به ایراد س��خنرانی پرداخت.گفتنی 
است این مراسم در تاریخ 92/7/23 در نمازخانه 

معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

مرکز فوریتهای 
پزشکی یک 

مجموعه صرفا 
دانشگاهی نیست 

و برای پیشرفت 
اهداف خود 

نیازمند تعامالت 
بین سازمانی است

دانش��گاه به تیپ یک را  شاخص آموزشی برشمرد 
و تصریح ک��رد: حفظ این جای��گاه نیازمند تاش، 

مشارکت و ایثار تمام دانشگاهیان است.
رئی��س دانش��گاه، با اش��اره ب��ه مش��کات مالی، 
خواس��تار تاش و همکاری بیش��تر اعض��ای هیات 
علمی در این راستا شد.دکتر اعرابی، مسئولیت ها را 
تکلی��ف و فرصتی برای خدمتگزاری عنوان و تاکید 
کرد: دانش��گاه پذیرای پیش��نهادات سطوح مختلف 
کارکنان در راس��تای رفع مشکات و مسائل مالی و 
افزایش درآمد می باشد.مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانش��گاه نیز در این مراسم با اشاره 
ب��ه اهمیت علم و دانش در اس��ام گف��ت: فرمایش 
اخیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص 

»جرأت علمی« را باید سرلوحه کار قرار داد.
حجت االس��ام و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل، 
خواستار توجه ویژه به ایده های نو در راستای ایجاد 

و گسترش توسعه علمی در دانشگاه شد.
وی، با اش��اره به تاثی��ر گذاری عملک��رد و رفتار 
اساتید بر دانشجویان یادآور شد: بیان نکات اخاقی 
اسامی توسط اعضای هیات علمی در کاس درس 
بس��یار موثر است.براساس این گزارش، در ادامه این 
مراس��م سرپرس��تان قبلی و فعلی معاونت آموزش��ی 
دانش��گاه، س��خنانی را ایراد کردند و س��پس احکام 

صادره برای هر یک از آنها قرائت شد.
اعطای لوح تقدیر و هدایایی از س��وی واحدهای 
مختلف دانشگاه به دکتر سامی، از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.

مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی عنوان کرد 
و افزود: امیدوارم با همکاری و دلس��وزی کارکنان 

این مرکز شاهد موفقیت روزافزون آن باشیم.
رئیس دانش��گاه با اش��اره به اینکه مرکز فوریتهای 
پزش��کی یک مجموعه صرفاً دانش��گاهی نیس��ت، 
تصری��ح کرد: این مرکز برای پیش��برد اهداف خود 

نیازمند تعامات بین سازمانی است.
دکت��ر اعراب��ی در پایان اظه��ار امی��دواری کرد: 
مدیریت جدید مرکز فوریت های پزشکی مانند قبل 
تحت نظر حوزه درمان دانش��گاه در راستای حفظ و 

ارتقای جایگاه این مرکز کوشا باشند.
معاون درمان دانش��گاه نیز در ادامه این مراس��م با 
گرامیداشت یاد شهدای انقاب اسامی گفت: نظام 
مقدس جمهوری اس��امی مرهون رشادت ها و ایثار 

شهدای گرانقدر است.

دکتر داود خیرخواه با تقدیر از تاش و پیگیری دکتر 
ش��جاعی در راس��تای ارتقای جایگاه مرکز فوریتهای 
پزش��کی دانشگاه یادآور ش��د: برگزاری کارگاه ها و 
کاس های آموزشی در زمینه های مختلف امدادی از 

نقاط  قوت و  برجسته این مرکز است.
وی، ب��ا بیان اینک��ه مس��ئولیت ها فرصت��ی برای 
خدمتگزاری اس��ت، بهره من��دی از بهترین خدمات 
درمان��ی حق م��ردم اس��ت و خدمات بهداش��تی و 
درمانی بای��د به بهترین نحو ممکن ب��ه بیماران ارائه 

شده و رضایت آنان را در پی داشته باشد.
مع��اون درمان دانش��گاه، برای دکتر ش��جاعی در 
زمینه ارتقای علمی و دکتر مکی در راستای خدمت 

خالصانه در سمت جدید آرزوی توفیق کرد.
براساس این گزارش، در ادامه این مراسم سرپرستان 
قبلی و فعلی مرک��ز مدیریت و حوادث فوریت های 
پزش��کی دانشگاه، س��خنانی را ایراد کردند و سپس 

احکام صادره برای هر یک از آنها قرائت شد.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، اعطای ل��وح تقدیر و 
هدایای��ی از س��وی واحدهای مختلف دانش��گاه از 

دیگر برنامه های این مراسم بود.
گفتنی اس��ت در ح��ال حاضر مرک��ز مدیریت و 
حوادث فوریت های پزش��کی دانشگاه شامل مرکز 
ارتباط��ات، فوریت های پزش��کی، مدیریت بحران، 
اتاق فرماندهی بحران، ستاد هدایت و اطاع رسانی، 
کارش��ناس اورژانس ه��ای بیمارس��تانی و همچنین 

اورژانس 115 می باشد.
الزم به ذکر اس��ت اورژانس 115 دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاش��ان در حال حاضر دارای پنج پایگاه 

شهری و 12 پایگاه ثابت جاده ای است.

برگزاری جلسه کمیسیون تحول اداری

جلس��ه کمیس��یون تحول اداری دانش��گاه با حضور 
رئیس دانشگاه در ستاد دانشگاه برگزار شد.به گزارش 
وب دا، دکتر اعرابی در این جلس��ه، با اشاره به فعالیت 
بخ��ش خصوصی و ض��رورت نظارت ج��دی بر آن، 
خواستار فعال تر شدن کمیته کاهش تصدی گری شد.

مدیر تحول اداری دانش��گاه نیز در این نشست، 
به محدودیت منابع مالی در دانشگاه اشاره کرد و 
گفت: بایستی از پتانسیل ها و ظرفیت های قانونی 
موجود در دانش��گاه اس��تفاده کرد.رض��ا نعناکار 
افزود: باید لیست تجهیزات پزشکی اموالی مورد 
نیاز کلیه واحدهای دانش��گاه استخراج و نسبت به 
تامین آن از طریق مش��ارکت خیرین س��امت و 
بخش خصوصی اقدام شود تا زمینه ارائه خدمات 

با کیفیت به مردم بیش از پیش فراهم آید.
وی، خواس��تار تش��کیل جلس��ات منظم و فعاالنه 
کمیته کاهش تصدی گری ش��د و اظهار امیدواری 
کرد: ب��ا پیگیری اعض��ا این کمیته کلی��ه امور قابل 
واگ��ذاری و زمین ها و س��اختمان های قابل فروش 
و اج��اره دانش��گاه )به صورت کام��ل و نیمه وقت( 
طبق ضوابط اس��تخراج و به ترتیب امکان واگذاری، 
اولوی��ت بن��دی گردد.ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، 
س��اماندهی نیروی انس��انی، ب��رون س��پاری و  ... از 

موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.
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توصیه های بهداشتی برای سالمتی دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی

10 روش ساده برای پیشگیری از آلزایمر هزار شهروند کاشانی
 به صورت رایگان ویزیت شدند

همایش پیاده روی بانوان کارمند 
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 

کشف بیمار مسلول توسط داوطلب 
سالمت سرکار خانم اعظم تقی زاده

برگزاری نشست شورای ورزش دانشگاه 

غربالگری دیابت ساکنان روستاهای 
منطقه کاشان آغاز شد

جشن سالمت
 بانوان و تغذیه سالم در نیاسر

کارکنان روشندل بیمارستان شهید 
بهشتی کاشان تجلیل شدند

به مناس��بت هفت��ه ملی س��با )س��امت بانوان 
ایرانی(، همایش پیاده روی بانوان کارمند شبکه 

بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد.
برپای��ه این گزارش، این پی��اده روی از میدان 
آزادگان به طرف پارك ش��ادی شهرستان آران 
و بیدگل انجام گردید.این گزارش حاکیس��ت، 
در این مراس��م ضمن انج��ام ورزش صبحگاهی 
آموزش نرمش های حین کار توسط کارشناس 

تربیت بدنی برای شرکت کنندگان ارائه شد.

ب��ا تیز بینی یکی از رابطان بهداش��تی ،یک بیمار 
مسلول72 ساله افغانی که از ده سال قبل دچار سرفه 
بوده و س��رفه هایش از یک س��ال قبل تشدید شده 
بود کش��ف شد . این بیمار از س��ال قبل تاکنون به 
س��ه پزشک عمومی و متخصص مراجعه نموده و با 
تشخیص آسم ریوی تحت درمان قرار گرفته است. 
رابط بهداش��تی مرکز بهداش��تی درمانی فاطمیه 
زیدی س��رکار خان��م اعظم تقی زاده ب��ا توجه به 
س��رفه های بیش از دو هفته در بیمار او را به مرکز 
بهداش��تی درمان��ی ارجاع می نمای��د و همکاران 
بهداش��تی درمانی اقدام به انجام آزمایش خلط از 
ایشان می کنند که پس از انجام آزمایش، بیمار با 
تشخیص سل ریوی اس��میر مثبت و با الم 3مثبت 
)تاخیر تشخیص( تحت درمان رایگان بیماری سل 
قرار گرفت.در این خصوص از رابط بهداشتی در 

حد مقدور قدردانی الزم بعمل آمد.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه هم اکن��ون در حوزه تحت 
پوشش دانشگاه 40 بیمار مسلول تحت درمان می باشند 

که 19 مورد آن سل ریوی اسمیر مثبت می باشند.

دومین جلسه ش��ورای ورزش دانشگاه با حضور 
رئیس، معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه و سایر 
اعضاء در روز یکش��نبه مورخ 92/7/21 درس��الن 
ش��هدا س��تاد مرکزی برگزار ش��د.در این جلس��ه 
گزارش��ی از فعالیت ها و مش��کات اجرایی حوزه 
ورزش دانشجویی و کارکنان توسط اعضاء مطرح 
و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور کار 

جلسه تصمیم گیری های الزم اتخاذ گردید.
اص��اح تعرف��ه ه��ای آم��وزش ش��نا، پررنگ 
نمودن ورزش همگانی پی��اده روی، اصاح اعتبار 
یازدهمی��ن المپی��اد ورزش��ی دانش��جویان دختر، 
برگزاری مس��ابقات ورزش��ی والیبال کارکنان زن 
به صورت فصلی از جمله مصوبات این جلسه بود. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
از آغاز س��ومین مرحله برنامه غربالگری دیابت 
20 هزار نفر از س��اکنان روستاهای منطقه کاشان 

خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر س��ید علیرضا 
مروجی گفت: این برنامه با هدف شناس��ایی، 
کنترل، درمان و پیش��گیری از عوارض بیماری 
دیابت در مناطق روس��تایی به مدت ش��ش ماه 

اجرا می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
با اشاره به غربالگری تمامی افراد باالی 30 سال 
در ای��ن برنامه افزود: پس از شناس��ایی افراد در 
مع��رض خطر، به صورت رای��گان آزمایش قند 
خون آنان انجام می شود تا بیماران دیابتی تحت 

کنترل و مراقبت قرار گیرند.
ب��ه گفت��ه وی، در برنامه غربالگ��ری عاوه بر 
شناس��ایی بیماران دیابت��ی، آزمایش های چربی 
خون،  فشار خون و سنجش نمایه توده بدنی نیز 

انجام می شود.
معاون بهداش��تی دانشگاه، بیماری دیابت را به 
عنوان یک بیماری مزمن ولی قابل کنترل عنوان 
و تصری��ح کرد: ای��ن بیماری زمینه س��از ایجاد 
بیماری های قلبی عروقی، کلیوی، چش��می و ... 

است.
دکتر مروجی یادآورش��د: خانه های بهداشت 
مس��تقر در تمامی روس��تاها با همکاری پرس��نل 
دانش��گاه علوم پزش��کی در اجرای ای��ن برنامه 

مشارکت دارند.
گفتنی اس��ت برنامه غربالگری دیابت هر س��ه 

سال یکبار در کشور اجرا می شود.

به مناس��بت هفته ملی س��امت بان��وان ایرانی 
سبا جشن س��امت بانوان و تغذیه سالم در نیاسر 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار وب دا، دکتر زهرا 
نخی با اش��اره به نقش تاثیرگذار و ویژه زنان 
در س��بد غذایی خانواده گفت: جش��نواره و 
نمایشگاه غذای سالم با هدف اشاعه فرهنگ 
مص��رف غذاهای س��الم در بین خان��واده ها 

برگزار گردید.
کارش��ناس مسئول بهداشت خانواده دانشگاه ، 
تغذیه صحیح  را راز سامتی عنوان کرد و افزود: 
تغذیه صحیح در پیشگیری و کنترل عوامل خطر 
بیماری های قلبی � عروقی و س��رطان ها تاثیر به 

سزایی دارد.
دکتر زهرا نخی تصریح کرد: مصرف غذاهای 
ک��م نمک، کم چربی و تع��ادل و تنوع در مواد 
غذای��ی و مص��رف میوه و س��بزی در روز نقش 

تاثیرگذاری در سالم ماندن دارد.
این گزارش حاکیس��ت، در این جشنواره زنان 

بین گروه سنی 25-60 ساله حضور داشتند.

همزمان با روز  جهانی نابینایان )عصای سفید(، 
طی مراس��می از کارکنان روش��ندل بیمارستان 

شهید بهشتی کاشان تجلیل به عمل آمد.
 ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر س��ید مه��دی 
موس��وی سرپرس��ت مجتمع بیمارستانی شهید 
بهش��تی کاشان، در این مراس��م ضمن تبریک 
روز جهان��ی نابینایان به همکاران روش��ندل و 
تقدیر و تش��کر از زحماتشان، سامتی و توفیق 
روز افزون این عزی��زان را از درگاه ایزد منان 

خواستار شد.
براس��اس این گزارش، عزیزان روشندل نیز در 
ادام��ه برخی از مش��کات کاری و رفاهی خود 
را بی��ان نموده و مقرر ش��د در جهت رفع آن ها 

اقدام شود.
این گزارش حاکیس��ت، در پایان این مراس��م 
رئیس بیمارس��تان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از 
زحمات و خدمات بی وقفه همکاران روش��ندل 

تشکر و قدردانی کرد.

به مناس��بت هفته دفاع مقدس، هزار ش��هروند 
کاش��انی به همت بس��یج جامعه پزشکی کانون 

کاشان به صورت رایگان ویزیت شدند.
به گزارش وب دا، مسئول بسیج جامعه پزشکی 
کانون کاش��ان گفت: این طرح با مشارکت 17 
نفر از پزش��کان عضو بس��یج جامعه پزشکی و با 
همکاری بسیج س��ازندگی ناحیه مقاومت بسیج 

کاشان انجام گردید.
محمد افشار افزود: رعایت بهداشت، پیشگیری 
از ش��یوع بیماری و رس��یدگی به افراد بیمار تاثیر 
بس��زایی در کاهش مشکات بهداش��تی درمانی 
جامع��ه دارد. وی، یکی از مظاهر انجام ویزیتهای 
رای��گان را رضایتمن��دی م��ردم و ارتقاء س��طح 
سامتی آنان به ویژه افراد بی بضاعت عنوان کرد.

گفتنی اس��ت این برنامه بع��د از نماز مغرب و 
عشاء در کل سطح شهرستان کاشان انجام شد.

بر اس��اس آمار جهانی هر هف��ت ثانیه یک نفر در 
س��طح جهان و ه��ر 12 دقیقه یک نف��ر در ایران به 

بیماری آلزایمر مبتا می شود.
تح�رك: افراد پرجنب و جوش و فعال اساس��اً به 
درجات کمتری از انواع کند ذهنی از جمله آلزایمر 
دچار می ش��وند. ورزش همچنین می تواند سرعت 
رش��د س��لول های جدید عصبی را جلو انداخته و به 

کارایی آن ها سرعت بخشد.
کار و ت�الش: کار و تاش به تقویت ناحیه ای از 
مغز که عامل حفظ خاطرات است کمک می کند.

کس�ب مهارت ه�ای جدی�د: یادگیری چیزهای 
ت��ازه برای مغز ی��ک مرهم و دارو اس��ت. این کار 

سلولهای مغز را برای رشد تحریک می کند. 
کاهش فش�ار و اس�ترس: اس��ترس و فشار مزمن 
موجب افزای��ش کورتیزول درمغز می ش��ود که به 

نوبه خود به تخریب و آسیب حافظه می انجامد.
پیروی از س�بک تغذیه یونانی ه�ا: روش تغذیه 
دوستداران سامت قلب در کشورهای مدیترانه ای 
همراه با ماهی، س��بزیجات، میوه و انواع مغزها نظیر 
بادام، فندق، گردو و … است. اسید های چرب امگا 
3 موجود در ماهی از عوامل بسیار مهمی در سامت 
قلب هستند و همین طور این گونه چربی ها به همان 
اندازه در س��امت مغز نیز موثر هس��تند. اطاعات و 
آمار حاصل از چندین بررس��ی و تحقیقات وس��یع 
نش��ان می دهد که افرادیکه بیشتر میوه و سبزیجات 
به خصوص با برگ های بزرگ س��بز رنگ مصرف 
میکنند کمتر از عاقه مندان به مصرف انواع گوشتها 
دچ��ار زوال حافظه می ش��وند. همچنی��ن تحقیقات 

مص��رف چای معمولی و س��بز، گوجه فرنگی را در 
کاهش بروز آلزایمر موثر می داند. 

مص�رف ادویه جات و غذاهای تند: ادویه جات 
و سبزیجات معطر نظیر فلفل سیاه، دارچین، ریحان، 
جعفری و زنجبیل از مواد آنتی اکسیدان قوی که به 

نیرو و تقویت کار مغز می افزاید، سرشار می باشد.
مش�خص کردن هدف در زندگ�ی: بنابر بررسی 
مرکز پزشکی دانشگاه راش بیش از 950 نفر سالمند 
م��ورد آزمایش ق��رار گرفت نش��ان داد داش��تن و 
مشخص کردن هدف در زندگی می تواند در سالم 

و هوشیار زیستی شما کمک کند. 
شرکت در اجتماعات: داشتن روابط اجتماعی زیاد 

و گوناگون به کاهش زوال حافظه کمک می کند.
تقلیل ریسک بیماریهای کمک کننده به آلزایمر: 
وضعیت ناسالم دائمی نظیر بیماری قند، چاقی، فشار 

و اضطراب م��داوم غالباً هموار کنن��ده راه آلزایمر 
اس��ت. به عنوان مث��ال بیماری دیاب��ت )مرض قند( 
ریس��ک ابتا ب��ه آلزایمر و کند ذهن��ی را تقریبا دو 
برابر می کند. کنترل کردن این گونه بیماری ها ابتا 

به آلزایمر را به مراتب کند تر می سازد.
جب�ران کمب�ود ویتامی�ن ه�ای ب�دن: کمبود 
ویتامین به خصوص ویتامینB 12 در س��الخوردگان 
م��ی توان��د روی کارای��ی و نیروی حیات��ی مغز اثر 
E بگذارد. تحقیقات نشان داده است مصرف ویتامین 

  و مواد حاوی این ویتامن در کاهش ابتا به آلزایمر 
بسیار موثر است.

گفتنی اس��ت عاوه بر موارد ف��وق مصرف چای 
معمولی و سبز، گوجه فرنگی، توت فرنگی شاتوت، 
اسفناج و امگا3 در جلوگیری از آلزایمر موثر است.
                تهیه کننده: واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی

همزمانی بازگش��ایی مدارس و شروع فصول سرد 
سال به طور معمول باعث ش��یوع بیشتر بیماری های 

تنفسی و به ویژه آنفلوانزا می شود.
از آنج��ا ک��ه یک��ی از عوام��ل مه��م ش��یوع این 
بیم��اری تجم��ع اف��راد در زی��ر ی��ک س��قف می 
بط��ور  در کاس ه��ای درس  ام��ر  ای��ن  و  باش��د 
طبیع��ی رخ میده��د، الزم اس��ت برخ��ی اقدامات 
از  جلوگی��ری  جه��ت  در  کنترل��ی  و  پیش��گیرانه 
انتق��ال بیماری در م��دارس و همچنی��ن جلوگیری 
 از ایجاد خل��ل در برنامه ع��ادی کار دانش آموزان

 در مدارس، انجام شود.
توصی��ه میش��ود مس��ئولین مدارس ضم��ن توجیه 
دانش آموزان درعدم اس��تفاده از وس��ایل شخصي 
یکدیگر و همراه داشتن دس��تمال و استفاده صحیح 
از آن در هنگام سرفه و عطسه، نسبت به سازماندهي 
دانش آم��وزان در تی��م هاي بهداش��تیاران و تقویت 
سیستم خودکنترلي دانش آموزي مدارس، وهمچنین 
 انجام غربالگ��ري روزانه قبل از ورود دانش آموزان

 به مدرس��ه و منع دانش آم��وزان وکارکنان دارای 
عایم س��رماخوردگي از حضور در کاس درس و 
محیط آموزش��گاه و ارجاع آنها به مراکز بهداش��تي  

درماني اقدام کنند.
از طرف��ی والدین نیز در صورت مش��اهده عایم 
بیماریهای واگیردار در فرزندش��ان از فرستادن وی 
به مدرس��ه تا  حصول س��امتي و تندرستي کامل و 
عدم وجود خطر واگیردار براي س��ایرین )رعایت 
مدت زمان س��یر بهب��ودي و واگی��رداري بیماري( 

خودداری نمایند.
یکی از مهمترین راههای پیش��گیری از همه گیری 
بیماریهای تنفس��ی ، برقراري سیس��تم تهویه مناس��ب 
درکاسها چه ازطریق نصب دس��تگاه وچه از راه باز 

گذاشتن پنجره ها است.
چنانچ��ه نصب تهوی��ه مناس��ب امکان پذی��ر نبود 
بایس��تی در ط��ول ش��بانه روز چندی��ن نوب��ت پنجره 
 ودرب کاس��ها باز گذاش��ته ش��ود تا دانش آموزان

 از هوای تمیز وتازه استنشاق کنند.
 البته درکنار این مس��ئله ، تأمی��ن  صابون مایع 
و م��واد ضدعفوني کنن��ده ونظ��ارت و مراقبت 
جدي بر بهداش��ت فردي و جمعي دانش آموزان 
و محیط مدرسه )کاس��ها ،سرویسهای بهداشتی 
و...( نق��ش موثری درابتا به بیماریها وگس��ترش 

آنها خواهد داشت.
 همچنین برای پیشگیری از بیماریهای انگلی روده ای

 از جمله وبا الزم اس��ت ازس��امت آب آشامیدنی 
اطمین��ان حاصل کرد وع��اوه ب��ر آن از ارایه مواد 
غذایی غیربهداشتی و ناس��الم در بوفه های مدارس 

جلوگیری شود. 
 توصی��ه میش��ود والدی��ن محت��رم، لقم��ه هاي
 س��الم مواد غذای��ي را در منزل تهی��ه نموده و با 
پوش��ش پاس��تیکي در کیف فرزندانش��ان برای 
اس��تفاده قرار دهند و ب��ه فرزندان  خ��ود توصیه 
کنن��د که ب��ه هیچ وجه م��واد غذایي که توس��ط 
دوره گردان اطراف مدرس��ه به فروش می رس��د 

را خریداری نکنند. 
با توجه به این که سهم میان وعده ها در تأمین انرژی 

 و م��واد مغذی ضروری، به ویژه برای دانش آموزان
 حایز اهمیت اس��ت با این حال، بس��یاری از آنها در 
این وع��ده ها، خوراکی ه��ا و م��واد غذایی را می 
خورن��د که حاوی ان��رژی باال و م��واد مغذی پایین 
هستند و بخش عمده ای از میان وعده ها را چربی و 

مواد قندی ساده تشکیل می دهد.
 این نوع خوراکیها باعث ایجاد یک حس س��یری 
کاذب درکودکان ش��ده، بدون اینکه نیازهای تغذیه 
ای الزم را تأمین کنند و در صورتی که در زمان های 
نامناسب در طی روز مصرف شوند، عاوه بر این که 
 اش��تهای کودکان را برای خوردن وعده های اصلی 
)که از نظر تغذیه ای کامل تر هستند( از بین می برند 
به مرور زمان باعث ایج��اد کمبودهای تغذیه ای در 
آنها شده و به خاطر داشتن انرژی زیاد، سبب تجمع 

ان��رژی در بدن و به دنبال آن بروز مش��کل اضافه 
وزن و چاقی در کودکان می شوند.

میان وعده مناس��ب برای دانش آموزان در مدرسه 
و یا خانه باید ش��امل م��واد غذایی و خوراکی هایی 

باشد که جزو گروه های اصلی غذایی هستند. 
چند نمون��ه از انواع میان وعده های مفید و مغذی 

برای دانش آموزان عبارت اند از:
• می��وه های ت��ازه فصل مث��ل س��یب ، پرتقال ، 

نارنگی ، موز و...
• می��وه ه��ای خش��ک مث��ل کش��مش، خرمای  

خشک، توت خشک، انجیر خشک، انواع برگه ها
"• ان��واع مغزه��ا مثل گ��ردو، بادام، پس��ته ش��امی

 ) بدلیل ضد اس��ترس ب��ودن (و ... که حاوی پروتئین 
گیاه��ی مرغ��وب و چرب��ی مفید هس��تند و همچنین 
میزانی از ویتامین ها و اماح معدنی را دارا می باشند.

•  شیر که می تواند به همراه بیسکویت های ساده 
و یا کیک های ساده خانگی میل شود.

"•  انواع بیسکویت )مثل بیسکویت های سبوس دار

 و بیس��کویت ه��ای کنج��دی(، ویفر، کی��ک ، به 
علت فیبر ب��اال و کلوچه نیز در گ��روه نان و غات 
قرار دارند و اگر کودکان و دانش آموزان بصورت 
میان وعده مصرف نمایند بخشی از انرژی مورد نیاز 
روزان��ه را تأمین میکنند.) بیس��کویت های کرم دار 

جزو مواد غذایی غیر مجاز می باشند.(
• انواع ساندویچ های  نان و پنیر و گردو-  نان و 
تخ��م مرغ آبپز  و گوجه فرنگ��ی- نان و پنیر و خیار 
- ن��ان و پنی��ر و گوجه فرنگي - نان و کره و عس��ل 

-  نان و خرما و گردو – نان و خرما و پنیر 
برای حفظ سامت جس��مانی کودکان، بهتراست 
ب��رای حمل دفات��ر وکتب ازکیف های پش��ت کولی 
اس��تفاده ش��ود و درهرحال وزن کوله و وس��ایلی که 
دانش آموز درطول روزحمل می کنند از 10 درصد 

وزن ب��دن بیش تر نباش��د.عاوه ب��رآن به منظور 
حفظ س��امت پاها از کفش مناس��ب س��ن و فصل 

استفاده شود.
درنهای��ت هم��ه مس��ائلی که متضم��ن تامین 
س��امت دان��ش آموزان اس��ت از قبی��ل ایمنی 
سیستم برق از جمله کلید و پریزها، گاز، وسایل 
 گرمایشی و سرمایشی، نرده های حفاظ پنجره ها

 و پلکان ها، رعایت فاصله مناسب براي نشستن 
بچه ها نس��بت به تخته س��یاه ی��ا توجه به قدرت 
دید اطفال و نواقص احتمالی چشمی که دارند، 
مناسب بودن صندلی هاي کاس از نظر ساخت 
و ط��رز نشس��تن دانش آم��وزان، نصب عامت 
 هشدار در محلهای خطرناك نظیر ترانس برق ،

پله ها و س��طوح لیز بایس��تی مد نظر مس��ئوالن 
مدارس قرار داشته باشد تا ان شاا... سال تحصیلی 
ب��رای دانش آموزان عزیز با موفقیت وس��امت 

سپری شود. 
                                        منبع خبر:وبدا وزارت بهداشت
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کلید اصلی سالمت روان در سالمندان، سالمت جسم در این افراد است

آموزش مهارت های زندگی بهترین راه پیشگیری از اعتیاد است

سالمندی مطلوب در گرو سبک زندگی سالم

همواره در جاده قلب سالم 
حرکت کنید

با تالش همگانی به سوی ریشه کنی 
 هاری برویم

طرح آموزش مساجد مروج سالمت 
در کاشان اجرا می شود

مصرف انار در کاهش فشار خون و 
پیشگیری از سرطان مؤثر است 

تقدیر از 5 نفر اول 
آزمون علوم پایه و پیش کارورزی

مع��اون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان از اجرای طرح 
آموزش مساجد مروج سامت در شهرستان های 

کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
دکتر سید علیرضا مروجی در گفتگو با وب دا، 
اظهار داش��ت: این طرح با توجه به اهمیت جلب 
محیط های حامی سامت در پیشبرد برنامه های 
آموزش سامت و به منظور ارتقای سطح آگاهی 
و نگرش نمازگ��زاران در زمینه مباحث مرتبط با 

سامت اجرا می شود.
وی، اولویت برنامه های سامت در مساجد را 
آموزش سبک زندگی سامت محور، رفتارها و 
مهارت های آموزشی و بهداشتی و مداخله های 

پزشکی و بهداشتی پیشگیرانه دانست.
دکتر مروجی اف��زود: این طرح با با همکاری 
دفتر رسیدگی به امور مساجد، سازمان تبلیغات 
اس��امی و کانون های فرهنگی- هنری مساجد 
شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل انجام 
می شود.ش��ایان ذکر است این طرح از نیمه دوم 

سال 92 در مساجد منتخب اجرا خواهد شد.

یک کارش��ناس تغذیه گفت:انار ب��رای بیماران 
مبتا به پرفشاری خون مفید است و با داشتن حدود 
260میلی گرم پتاسیم در مقابل 3میلی گرم سدیم در 

هر 100گرم در کاهش فشارخون مفید است.

ناهی��د برخورداری در گف��ت و گو با خبرنگار 
وب دا ب��ا بیان این ک��ه انار منبع خوب��ی از آنتی 
اکسیدان، اس��یدفولیک ، پتاسیم ، ویتامین سی و 
آهن  اس��ت گفت: انار ترش طبع  سرد و خشک 

دارد و انار شیرین تا حدودی معتدل می باشد.
                                    منبع خبر:وبدا وزارت بهداشت

شورای آموزشی دانش��کده پزشکی در تاریخ 
92/7/21در س��الن طبیب با حضور اعضا تشکیل 
گردید. در این جلسه از نفرات برتر آزمون جامع 

علوم پایه و پیش کارورزی تقدیر بعمل آمد.

امسال س�ازمان بهداشت جهانی ، هفته سالمت روان 
را با چه عنوانی نامگذاری کرده است؟

 الف( سامت روان و سالمندی          
ب( سالمندان و کرامت اجتماعی
ج( سامت روان و کودکان        

 د( سامت روان و خانواده
   قابل توجه خوانندگان و همکاران گرامی، سوال مطرح 
شده باال از مطالب مندرج در همین شماره از نشریه است.
ش��ما می توانید پاسخ صحیح س��وال را همراه با نام و نام 
خانوادگ��ی خود و عبارت )حی��ات137( به س��امانه پیام 
کوتاه دانش��گاه به ش��ماره 30001423  تا 30 دی ماه 92 

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

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

سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره 133 نشریه حیات:
لیال سحرخوان - ستاد مرکزی دانشگاه

امس��ال س��ازمان بهداشت جهانی، ش��عار روز 
جهان��ی قل��ب )29 س��پتامبر- هفتم مه��ر ماه( را 
با عن��وان »همواره در جاده  قلب س��الم حرکت 

کنیم« اعام نموده است.
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
در گفتگو با وب دا، با اشاره به این مطلب و با بیان 
اینک��ه بیماری قلبی عروقی می تواند بر روی تمام 
افراد از هر گروه س��نی و جمعیتی از جمله زنان و 
کودکان تاثیر بگذارد، اظهار داش��ت: این بیماری 

به عنوان اولین علت مرگ در دنیا و ایران است.
دکتر س��ید علیرضا مروجی ضم��ن بیان اینکه 
بیماری های قلبی عروقی س��االنه 17 میلیون نفر 
را از بی��ن می برند و این تع��داد در حال افزایش 
است، گفت: پیش بینی می شود باشرایط فعلی تا 
س��ال 2030 حدود 23 میلیون نفر ساالنه به علت 

بیماری های قلبی عروقی از بین بروند.
وی افزود: فدراس��یون جهان��ی قلب با انتخاب 
این ش��عار، اف��راد و والدین را ب��ه کاهش خطر 
بیماریهای قلبی و س��کته مغزی خ��ود و خانواده 

فراخوانده است.
دکت��ر مروجی، به فرصت پیش��گیری از اثرات 
آینده بیماریهای قلبی و س��کته مغزی با پذیرش 
زندگی با قلب س��الم از دوران کودکی اشاره و 
تصریح کرد: با مصرف غذاهای س��الم، افزایش 
فعالیت بدنی و عدم اس��تعمال دخانیات به سمت 

زندگی با قلب سالم گام بردارید.
وی، با اش��اره به انتخاب برنامه عملیاتی خاص 
برای بهبود س��امت قلب توصیه کرد: والدین به 
کودکان آموزش دهند تا اهمیت زندگی با قلب 
سالم را درك کنند، بالغین نیز توجه داشته باشند 
چه قدم هایی می توان برای حفظ س��امت قلب 
برداش��ت و س��المندان دریابند چگونه می توان 

طوالنی تر و بهتر زندگی کرد.

بیست و هشتم س��پتامبر )6مهرماه( روز جهانی 
 هاری نامگذاری شده اس��ت و شعار این روز »با 
تاش همگانی به س��وی ریشه کنی  هاری برویم« 

اعام شده است.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
در گفتگو با وب دا، با اش��اره به باالتر بودن آمار 
حیوان گزیدگی در ایران نسبت به متوسط جهانی 
اظهار داش��ت: س��الیانه 120 تا 130 هزار ایرانی 

توسط حیوانات گزیده می شوند.
دکتر س��ید علیرض��ا مروجی گف��ت: میزان 
ابتاء به  هاری در ایران یک ش��صتم دنیاست با 
این حال مش��کاتی مانند سگ ها و گربه های 
ولگ��رد برنامه کنت��رل  هاری ای��ران را تهدید 

می کنند.
وی اف��زود: س��االنه 10 میلیون نف��ر در دنیا 
دچار حیوان گزیدگی می ش��وند ک��ه از این 
تع��داد 55 هزار نف��ر آنها جان خ��ود را بر اثر  

هاری از دست می دهند.
معاون بهداش��تی دانش��گاه تصریح کرد: میزان 
حیوان گزیدگی در دنی��ا حدود 1/4 نفر به ازای 
هر ه��زار نفر اس��ت درحالی که ای��ن میزان در 

کشور ما بیشتر و در حدود 1/78 نفر است.
دکتر مروجی یادآور ش��د: س��ال گذشته فقط 
پنج نفر بر اثر این بیماری در کش��ور ما جان خود 

را از دست دادند.
وی اظهار داش��ت: طی ش��ش ماهه اول س��ال 
ج��اری بی��ش از 450 مراجع��ه کننده ب��ه مراکز 
بهداشتی این دانشگاه بر علیه هاری واکسیناسیون 

شده و سرم ضد هاری را دریافت کردند.
معاون بهداش��تی دانش��گاه، با اش��اره به روش 
آس��ان پیش��گیری از بیماری  هاری افزود: تقریباً 
همه موارد ابتای به ای��ن بیماری به مرگ منجر 

می شود.
 وی، آگاهی اندك دانش آموزان در مورد این 
بیماری به خصوص در مناطق روس��تایی و وجود 
ویروس  هاری در حیوانات اهلی و وحشی ایران 
را مهم ترین مش��کات پی��ش روی کنترل  هاری 

عنوان کرد.
گفتنی اس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
ب��ا تجهیز دو مرک��ز درمان پیش��گیری هاری در 
شهرس��تان های کاشان و آران وبیدگل و فعالیت 
کارشناس��ان مج��رب به ص��ورت ش��بانه روزی 
درخص��وص موارد حی��وان گزیده آم��اده ارائه 

خدمت می باشد.

متخصص روان پزش��کی دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان گف��ت: آموزش مه��ارت ه��ای زندگی و 
ارتباط و تعامل والدی��ن و فرزندان بهترین ترین راه 

پیشگیری ار اعتیاد است.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر گودرز عکاش��ه در 
کنفرانس ادواری پیش��گیری و درمان سوء مصرف 
مواد در دانش��گاه افزود: پیش��گیری از اعتیاد بهترین 
راه مب��ارزه با نابهنجاری ها اس��ت و باید برای مبارزه 

عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان اظهار داش��ت: کلید اصلی سامت 
روان در س��المندان، س��امت جسم در این 

افراد است.
 دکتر افشین احمدوند در گفتگو با وب دا،

 با اشاره به ش��عار امسال هفته سامت روان 
با عنوان »س��امت روان و سالمندی« گفت: 
باور غلط و رایج در عامه مردم این است که 
عائم اختال در سامت روان مانند اختال 
تمرکز، تحریک پذیری، افسردگی، کاهش 

انرژی و اضطراب به دلیل سالمندی است.
وی، با اش��اره به اینکه حفظ سامت روان 
س��المندان در دنیای مدرن امروزی به یک 
امر مهم تبدیل ش��ده و دنیا در حال پیرشدن 
اس��ت، تصریح کرد: فرآیند پیری س��الم و 
پویا شامل تغییر ناگهانی شخصیت افراد و از 

دست دادن هوش یا حافظه نیست.
رئیس واحد بازتوانی بیمارستان اعصاب و 
روان کارگرنژاد کاشان با بیان اینکه »اریک 
اریکسون« سالمندی را زمانی برای زایندگی 
می دانس��ت؛ نه دورانی از یأس، تاکید کرد: 
سالمندی بیماری نیس��ت بلکه مرحله ای از 
چرخه زندگی اس��ت و مس��ائل خاص خود 
را دارد ک��ه فرد می توان��د تجربیاتش را به 

نسلهای بعد منتقل کند.
دکت��ر احمدوند، اضطراب و افس��ردگی، 
ع��دم تغذیه مناس��ب، مص��رف دخانیات و 
الکل، اثر سوء برخی داروهای مورد استفاده 
به علت مش��کات جس��می در س��المندان، 
تداخل داروهای تجویز شده توسط پزشکان 
متعدد، بی تحرکی، استرس و ناراحتی ناشی 
از مرگ عزیزان و احس��اس تنهایی ناشی از 
آن و بیماری های جسمی را از عوامل بروز 

اختال در سامت روان برشمرد.
متخصص روان پزش��کی دانش��گاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 
اف��زود: مش��خصه فرآین��د پیرش��دن، نزول 
تدریجی عملکرد برخی دس��تگاه های بدن 
نظیر قلبی عروقی، تنفسی، اداری - تناسلی، 

غددی و ایمنی است.
 وی، به این باور غلط مبنی بر همراه بودن 
پی��ری با نقایص عمیق جس��مانی و هوش��ی 
اش��اره و تصری��ح ک��رد: اغلب س��المندان 

سالمندی 
بیماری 

نیست بلکه
 مرحله ای 

از چرخه 
زندگی است 

و مسائل 
خاص خود 

را دارد 
که فرد 

می تواند 
تجربیاتش 

را به نسلهای 
بعد منتقل 

کند.

تغذیه صحیح، 
تحرک 

و فعالیت بدنی 
درطول زندگی

 دوری از 
استرس 

و پرهیز از 
مصرف دخانیات 

مناسبترین راه 
برای سالم 
ماندن در 

دوران 
سالمندی است.

توانایی های ش��ناختی و جسمانی خود را تا 
حد قابل توجهی حفظ می کند.

رئیس واحد بازتوانی بیمارس��تان اعصاب 
و روان کارگرن��ژاد کاش��ان ضمن اش��اره 
به اینکه اگر چه جس��م ش��ما پیر می ش��ود 
اما ذهن ش��ما تا هر زمان ک��ه اراده دارید، 
ج��وان خواهد ماند، تاکید کرد: پیری موفق 
متضم��ن نوع نگرش ش��ما ب��ه مقوله پیری، 
فعالیت ها، مراقبت های بهداش��تی و روابط 

بین فردی است.
دکت��ر احمدون��د، خواب و اس��تراحت، 
ورزش )ب��ه ذه��ن و مغزت��ان ه��م ورزش 
دهید(، شرکت در فعالیت های اجتماعی از 
جمله امور خیریه و داوطلبانه، بیان خاطرات 
گذش��ته خود برای فرزندان و نوه ها، رژیم 
غذای��ی مناس��ب، فعالیت جنس��ی رضایت 
بخ��ش در س��المندی طبیع��ی، آگاه��ی از 
عائم افس��ردگی و اضطراب، ارتباط منظم 
با پزش��ک به منظور حفظ س��امت جسم و 
پرهی��ز از مص��رف دخانیات و ال��کل را از 
جمل��ه فعالیت های مفید در راس��تای حفظ 
بهداش��ت روان در دوره س��المندی عنوان 

کرد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت پیرش��دن ب��ه معنای 
پیرشدن س��لول هاست. هر سلول دوره عمر 
مشخصی دارد که عوامل ژنتیک و محیطی 

در آن موثرند لذا با افزایش س��ن، تغییرات 
ساختمانی در سلول ها روی می دهد. پیری 
احتماالً علت واحدی نداش��ته و در طی آن 
تمام نواحی بدن تا حدودی تحت تاثیر قرار 

می گیرد. 
علیرغ��م ای��ن رویداده��ا تن انس��ان در 
س��المندی همچنان منبع لذت قابل ماحظه 
اس��ت و م��ی تواند حس کفای��ت را منتقل 
کند؛ به خصوص اگر فرد به ورزش مرتب، 
رژی��م غذای��ی س��الم، اس��تراحت کافی و 
مراقبت ه��ای طبی پیش��گیرانه توجه کافی 

نشان دهد. 
بنابرای��ن می ت��وان گفت:حال��ت بهنجار 
در س��المندی س��امت جس��می، روانی و 

اجتماعی است؛ نه بیماری و ناتوانی.
بیماری های روانش��ناختی ب��ه گروهی از 
ح��االت روانی اطاق می گ��ردد که باعث 
اختال در تفکر، رفتار و احس��اس، کاهش 
س��ازگاری با تغییرات و بروز اس��ترس های 
زندگی می ش��ود.گفتنی است از تاریخ 24 
لغای��ت 30 مهرماه به عنوان هفته س��امت 

روان نامگذاری شده است.
به مناسبت هفته سامت روان، مسابقه ای 
با عنوان »س��امت روان و سالمندی« از متن 
مذک��ور با اهداء جوایز به قید قرعه به همت 

بیمارستان کارگرنژاد برگزار می شود.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان، 
داش��تن س��المندی مطلوب را در گرو سبک زندگی 

سالم عنوان کرد.
دکتر س��ید علیرضا مروج��ی در گفتگو با وب دا، با 
اش��اره به هفته جهانی سالمندان از 6 لغایت 12 مهرماه 

اظهار داش��ت: تغذیه صحیح، تح��رك و فعالیت بدنی 
در طول زندگی، دوری از استرس و پرهیز از مصرف 
دخانیات مناس��ب ترین راه برای سالم ماندن در دوران 
سالمندی است.وی، مصرف پنج وعده  غذایی با حجم 
و مقدار کم و اس��تفاده از س��ه گروه م��واد غذایی از 

جمله ش��یر و لبنیات )ترجیحاً از ن��وع کم چرب(، نان 
و غات، گوش��ت و حبوبات، میوه و سبزیجات را از 

اصول تغذیه صحیح در این دوران عنوان کرد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه توصیه کرد: سالمندان 
باید از مصرف غذاهای پرچرب، س��رخ شده، سس 
مایونز و س��بزی ه��ای نّفاخ مثل )کل��م، گل کلم و 
پی��از( پرهی��ز و مصرف ادویه، نمک، ش��کر و تخم 
مرغ )بیش از س��ه عدد در هفته( را در رژیم غذایی 

خود محدود کنند.
دکتر مروج��ی تاکید کرد: بزرگس��االنی که اصول 
تغذی��ه صحی��ح را رعایت می کنن��د کمتر در معرض 
خطر ابتا به انواع بیماری ها قرار می گیرند و این خود 

منجر به بهبود کیفیت زندگی آنان می شود.
نامگذاری روزهای هفته جهانی س��المندان به شرح 

ذیل است:
شنبه: 92/07/06، سالمندان و سبک زندگی سالم

یکشنبه: 92/07/07، سالمندان و ارتقاء سامت
دوش��نبه: 92/07/08، سالمندان و شهرهای دوستدار 

سالمند
سه شنبه: 92/07/09، سالمندان و کرامت اجتماعی

چهارش��نبه: 92/07/10، س��المندان و حمایت های 
اجتماعی و قانونی

پنج ش��نبه: 92/07/11، س��المندان و سازمان های 
مردم نهاد

جمعه:  92/07/12، سالمندان و خانواده

با این پدیده شوم به ریشه های این پدیده پرداخت.
وی با تاکید بر افزایش آگاهی و آموزش به عموم 
در ای��ن راس��تا تصریح کرد: طاق، س��رقت ، ایجاد 
بیماری های روحی و روانی، اشاعه انواع بزه کاری ها 

از جمله آثار این بای خانمان سوز است.
مدیر روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در 
 پایان خواستار مشارکت همه در راستای اطاع رسانی

 در پیشگیری از این بای خانمان سوز شد.

دکتر س��عید اعظمی، پزش��ک مرکز درمان س��وء 
مص��رف مواد، نی��ز در ای��ن جلس��ه در زمینه نقش 
تحریک مزمن سیس��تم ایمنی در اعتیاد و بیماریهای 

مزمن سخنانی را بیان کرد.
گفتنی اس��ت بیست و دومین جلس��ه پژوهش در 
اعتیاد با حضور روانپزش��کان، پزشکان، روانشناسان 
مراکز درمان سوء مصرف مواد در سالن دکتر قریب 

دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.



به مناس��بت افتتاح مصلی بقیه اله االعظم شهرستان 
کاشان واقع در بلوار امام رضا)ع( در تاریخ 92/7/9  
غربالگری فش��ار خون از 330 نمازگزار شهرس��تان 

کاشان انجام شد.
به گزارش وب دا، معاون بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با اعام 
این مطل��ب گفت: از افراد غربالگری ش��ده 63 نفر 

فشار خون 140/90 و باالتر داشتند.

جش��ن روپوش س��فید در دانش��گاه علوم پزشکی 
کاشان روز س��ه ش��نبه مورخ 92/7/2 در سالن سینا 

دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، سرپرس��ت دانش��کده پزشکی 
دانشگاه ضمن تبریک به دانشجویان، دوره بالینی را 
ورود به عرصه مسئولیت پذیری و تکلیف مضاعف 
برای دانش��جویان خواند و گفت: ش��ما دانشجویان 
بایس��تی اخ��اق و دان��ش م��ورد نیاز را ب��رای حل 

مشکات بیماران با برخورد مناسب کسب کنید.
دکتر اس��ماعیل فخاریان، امروز را برای دانشجویان 
بسیار مهم و سرنوشت ساز خواند و افزود: شما با ورود 
به بخش بیمارستان از لحاظ کاری زندگی جدیدی را 

آغاز کرده و مسئولیت سنگینی به دوش دارید.
وی، خدم��ت ب��ه م��ردم و دردمن��دان جامع��ه را 
از ویژگیهای برجس��ته رش��ته پزش��کی برش��مرد و 
دانش��جویان را به فراگیری و اس��تفاده از تجربه های 

دیگران تشویق کرد.
سرپرست دانش��کده پزشکی دانش��گاه به اهمیت 
بحث رازداری در حرفه پزش��کی اش��اره و تصریح 
کرد: طبیب مکلف به رازداری و حفظ حرمت بیمار 
اس��ت و باید با صداقت و نداش��تن توجه به مس��ائل 

مادی و دنیوی به وظیفه خود عمل کند.

ب��ه مناس��بت گرامیداش��ت هفته دف��اع مقدس و 
همزم��ان با آغاز س��ال تحصیلی جدید مراس��می با 
حضور رئیس، جمعی از مسئولین، اساتید، کارکنان 
و دانش��جویان دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمانی کاش��ان در جوار گلزار ش��هدای 

گمنام برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این آیین، با 
درود به ارواح طیبه ش��هیدان و امام شهیدان حضرت 
امام خمینی )ره( و گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و 
فرا رسیدن س��ال تحصیلی 92-93 را به کلیه اساتید 
و دانش��جویان س��نگرداران عرصه علم و آگاهی و 

طالبان فضیلت و دانش تبریک گفت.
دکت��ر محم��د حس��ین اعراب��ی گف��ت: خون 
ش��هیدان، باعث بق��ا و ماندگاری نظام اس��امی 
شد، پس همه ما مدیون خون شهدا هستیم و باید 
همواره در مسیر اهداف شهدا حرکت کنیم و به 
دنبال تحقق اهدافی باش��یم که این عزیزان برای 

آن به شهادت رسیده اند.
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی  درمانی کاشان، تجدید میثاق با ارزشها 
و آرمان های ش��هدا و بیعت مجدد با رهبر فرزانه 
انقاب و بس��تن پیوند ناگسس��تنی با والیت را از 
وظای��ف دین��ی و آرمانی همه برش��مرد و اظهار 
داش��ت: ما در اینجا با ش��هدا عهد می بندیم که 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 در صدر دانشگاههای علوم پزشکی

برگزاری نشست شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان

صاحب امتیاز:
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدیرمسئول: علیرضا کاشاني نژاد 
تهیه و تنظیم: لیا سحرخوان ، اقدس شیخی ، زهرا ساکني             

گرافیست: فاطمه هاشمی
    همکاران این شماره: روح ا.. بادي زاده، حسن سلماني، 

حسی�ن خدابخش، مهدي مقیمي پور، احمدرضا لطف آبادي 
محمدرضا قاسمي، محمد رضا سلیمانی و فهیمه طاهري فرد  
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تحقق آرمان های انقالب با به کارگیری الگوی ایرانی اسالمی

تکمیل شناسنامه سالمت 6637 
نوآموز بدو ورود به دبستان 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
از تکمیل شناسنامه س��امت 6637 نوآموز بدو 
ورود به دبس��تان های تحت پوشش این دانشگاه 

خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر سید علیرضا مروجی، 
ب��ا بیان اینکه دانش آم��وزان یکی از گروه های 
آس��یب پذیر جامعه می باش��ند، گف��ت: تامین 
س��امت و ارزیابی تکامل آنان باید مورد توجه 

خاص قرار گیرد.
وی اف��زود: معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه با 
هم��کاری آم��وزش و پرورش شهرس��تان های 
کاش��ان و آران و بیدگل در راستای تشخیص به 
موقع نارسایی های جسمانی و اختاالت رفتاری 
آنان، معاینات بالینی و تکمیل شناسنامه سامت 

نو آموزان بدو ورود به دبستان را انجام داد.
دکت��ر مروج��ی تصری��ح ک��رد: ش��ایع ترین 
اخت��االت این س��نین ش��امل مش��کات دهان 
و دن��دان )پوس��یدگی دن��دان(، اختاالت وزن 
)چاق��ی، اضافه وزن و کم وزنی(، اختال بینایی 

و کم خونی است. 
معاون بهداشتی دانشگاه تاکید کرد: نوآموزان 
نیازمند به درمان های تخصصی به کلینیک های 
تابعه دانش��گاه جهت تکمیل معاینات تخصصی 

ارجاع داده می شوند.

 دکتر سید علیرضا مروجی افزود: از این تعداد 22 
نفر از فش��ار خون باالی خود مطل��ع نبوده که برای 
جه��ت مراقبت و درمان به مراکز بهداش��تی درمانی 

ارجاع شدند.
گفتنی اس��ت این برنامه با همت معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی 

کاشان اجرا گردید.
آمار افراد غربالگری شده به شرح ذیل می باشد: 

به وظایفمان به نحو احس��ن عم��ل کنیم تا ایران 
اس��امی را بیش از پیش س��رفراز نموده و پرچم 
پرافتخ��ار کش��ورمان را بر فراز قل��ه های علمی 

جهان به اهتزاز در آوریم.
رئیس دانش��گاه با اش��اره به اینک��ه ارتقای علم و 
دانش مهمترین رکن توسعه، پیشرفت و تعالی ایران 
اس��امی اس��ت، تاکید کرد: وظیفه اصلی ما در این 

دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان در هجدهمین 
جش��نواره قرآنی دانش��جویان، اس��اتید و کارکنان 
دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مقام اول رسید.

به گ��زارش وب دا، سرپرس��ت مرکز قرآن 
و عت��رت وزارت بهداش��ت ب��ا اع��ام ای��ن 
خبر گف��ت: در هجدهمین جش��نواره قرآنی 
دانشجویان، اس��اتید و کارکنان دانشگاههای 
علوم پزشکی کش��ور 52 دانشگاه و دانشکده 
علوم پزش��کی مستقل با هم رقابت کردند که 
دانشگاه کاشان با کس��ب 3 مقام اول، 4 مقام 
دوم، 3 مقام س��وم و 1 مقام شایسته تقدیر و با 
مجموع 41 امتیاز به عنوان تیم اول دانشگاهی 

شناخته شد.
حس��ین همتی افزود: دانش��گاه علوم پزشکی 
مش��هد با کسب 1 مقام اول، 3 مقام دوم، 4 مقام 
س��وم و با مجموع 29 امتیاز به عن��وان تیم دوم 
انتخاب ش��د و دانشگاه علوم پزش��کی اهواز با 
کسب 3 مقام اول، 3 مقام دوم، و 1 مقام شایسته 
تقدیر و با مجموع 28 امتیاز به عنوان تیم س��وم 

انتخاب شدند.
وی افزود: تیم های دانشگاههای اراك، شهید 
بهش��تی، ارومیه و شهر کرد هم مقام های بعدی 

را کسب نمودند.

اولین نشس��ت ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه 
اس��تان در دول��ت یازده��م با حضور اس��تاندار و 
مدی��ران دس��تگاه ه��ای اجرایی از جمل��ه رئیس 
دانش��گاه و کلی��ه اعضا صب��ح روز ش��نبه مورخ 

92/7/27 تشکیل شد.
به گزارش وب دا، در این جلسه پیرامون 
مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی 
و شهرس��ازی، مصوبات کارگروه اس��تانی 
م��اده 215 قان��ون برنام��ه پنج س��اله پنجم 
توسعه و گزارش مرتبط با مطالعات آمایش 
س��رزمین اس��تان در بخش محیط زیس��ت 
بحث و بررس��ی به عمل آمد و تصمیماتی 

اتخاذ شد.

دبیر شورای راهبردی الگو پیشرفت ایرانی اسامی 
گف��ت: آرمان ه��ای انقاب با ب��ه کارگیری الگوی 

ایرانی اسامی محقق می شود.
به گزارش وب دا، حجت االس��ام و المس��لمین 

کاهش
 عمق محبت و 

دوستی در افراد 
باعث ایجاد عدم 

تعادل روحی 
و شخصیتی در 
میان الیه های 

مختلف خانواده 
می شود.

عل��ی کش��وری در نشس��ت اعضای هی��ات علمی 
دانشگاه افزود: در نقش��ه راه الگوی ایرانی اسامی، 
81 موض��وع برای جه��ت گیری جامعه بر اس��اس 

شاخص های هویت اسامی بیان شده است.

وی، عدال��ت و تحکی��م بنیان خان��واده را مهم ترین 
شاخص در این الگو براساس اصول اسامی عنوان کرد.

حجت االسام و المسلمین کشوری، نظام خانواده 
را یک��ی از عوامل مهم پیش��رفت جامعه دانس��ت و 

تصریح کرد: از نظر اس��ام، خان��واده محیط رفق و 
همدلی می باشد.

دبیر شورای راهبردی الگو پیشرفت ایرانی اسامی، 
داش��تن آرامش و نظ��ام خانوادگی مس��تحکم را از 
عوامل مهم پیشرفت یک جامعه دانست و ادامه داد: 
کاهش عمق محبت و دوس��تی در افراد باعث ایجاد 
 عدم تعادل روحی و ش��خصیتی در می��ان الیه های

 مختلف خانواده می شود.
حجت االسام و المسلمین کشوری تصریح کرد: 
در جوامع غرب��ی که نهاد خانواده دچار فروپاش��ی 
ش��ده، توس��عه و پیش��رفت، منجر به باالرفتن سطح 

معنویت، عدالت و امنیت نشده است.
حجت االس��ام و المس��لمین کش��وری در ادامه، 
خواستار تش��کیل کار گروه الگوی پیشرفت ایرانی 
ه��ای  و کارگاه  ه��ا  برگ��زاری کاس  اس��امی، 
آموزش��ی در ح��وزه های مختلف س��امت، امنیت 
و خان��واده که از خواس��ته های مق��ام معظم رهبری 

)مدظله العالی( است، شد.
این گزارش حاکیست، این نشست با پرسش و پاسخ 

اعضای هیات علمی حاضر در جلسه پایان یافت.
گفتن��ی اس��ت ای��ن جلس��ه روز دوش��نبه مورخ 
92/7/29 ب��ه همت دفتر نه��اد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه در سالن اجتماعات دکتر محمد 

قریب برگزار شد.

آیین تجدید میثاق با شهدا در دانشگاه علوم پزشکی کاشان  برگزار شد

جشن روپوش سفید در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد

غربالگری فشارخون 330 نمازگزار نماز جمعه شهرستان کاشان انجام شد    

برهه از زمان در قبال شهداء، تاش علمی در جهت 
رسیدن به جایگاه برتر در جهان است.

معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه نیز در این 
آیی��ن ضمن تبری��ک هفته دفاع مق��دس و آغاز 
س��ال تحصیلی جدی��د تصریح کرد: آغاز س��ال 
تحصیلی جدید مقارن با هفته دفاع مقدس یادآور 
جانفش��انی ها و از خود گذش��تگی های مردان و 

زنانی اس��ت که در این راه گام برداشته و از همه 
چیز خود گذشتند.

دکتر طاه��ره مازوچ��ی اظهار داش��ت: یکی از 
مهمتری��ن ابزاره��ای مقابله با جنگ نرم دش��من، 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شناساندن شهدای 
جنگ تحمیلی به جوانان ای��ن مرز و بوم به عنوان 

الگو است.
دکتر طاه��ره مازوچی یادآور ش��د: بدون تردید 
موفقیت های بزرگ در عرصه های علمی، پژوهشی 
و فن��اوری حاصل تاش های صادقانه و بی ش��ایبه 
معلمان گرامی در دهه های گذش��ته پس از پیروزی 

انقاب اسامی بوده است.
علیرضا وادی السامی به نمایندگی از دفتر نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه شهرس��تان کاش��ان نیز در این 
آیی��ن به بی��ان خاطرات��ی از دوران جبه��ه و جنگ 

پرداخت.
مراسم آغاز س��ال تحصیلی 92-93 در دانشگاه 
علوم پزش��کی کاش��ان با تجدید میثاق با شهدا در 
کنار مزار ش��هدای گمنام مدفون در این دانش��گاه 

آغاز شد.
تاوت قرآن، نواختن مارش نظامی و ادای احترام 
به شهدا و نثار گل بر سر مزار شهدای علوم پزشکی  
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان از جمله برنامه 

های این مراسم بود.

طبیب مکلف 
به رازداری 

و حفظ 
حرمت بیمار 
است و باید 

با صداقت 
و نداشتن 

توجه به 
مسائل 

مادی و 
دنیوی به 

وظیفه خود 
عمل کند.

مس��ئول دفتر توس��عه آموزش پزش��کی دانش��کده 
دانش��گاه نی��ز در ادام��ه ای��ن مراس��م اظهارداش��ت: 
دانشجویان باید جایگاه و منزلت خود را شناخته و روز 

به روز با توان بیشتری، بر علم و دانش خود بیفزایند.
دکت��ر منصوره مومن ه��روی، با تاکی��د بر اینکه 
پزش��کی گنجی از طا است که خرج مردم میشود، 

یادآور ش��د: قداس��ت این روپوش بس��یار واالتر و 
ارزشمندتر از آن اس��ت که تنها برای گذران معاش 

مورد توجه قرار بگیرد.
دکت��ر محمد رض��ا ش��ریف عضو هی��ات علمی 
دانش��گاه، نی��ز در ادامه در خص��وص موضوع مهم 

اخاق در حرفه ی پزشکی سخنانی را بیان کرد.

این گزارش حاکیس��ت، این 
آیین با حض��ور رئیس، معاون 
و مدیران دانش��کده پزش��کی 
دانشگاه برگزار و سوگند نامه 
دانش��جویان  توسط  پزش��کی 

قرائت شد.
این گزارش، جشن  براساس 
روپوش سفید ویژه دانشجویان 
رش��ته پزش��کی ورودی مه��ر 
88 دانش��گاه عل��وم پزش��کی 
کاش��ان و ب��ه منظور آش��نایی 
ای��ن دانش��جویان ب��ا تعهدات 
اخ��اق  اص��ول  رعای��ت   و 
حرف��ه ای خود در دانش��کده 

پزشکی برگزار شد.
گفتنی اس��ت نخستین جشن 
روپوش سفید در دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان روز چهارشنبه 
مورخ 90/10/28 در سالن سینا 
دانشکده پزشکی برگزار شد و 
این  چهارمین جش��ن روپوش 

سفید در دانشگاه است.

http://webda.kaums.ac.ir

جمع كلزنمردشرح
180150330تعداد افراد غربالگري شده

90/140412263تعداد افراد با فشار خون باالي 
251641تعداد افراد بيمار قديمي

 90/140تعداد افرادي كه فشار خون باالي 
16622مطلع نبودند آناز ولي داشته
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