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مراسم روز پژوهش و فناورى و تقدیر از پژوهشگران برتر در دانشگاه برگزار شد

گردهمایى بســیجیان دانشگاه علوم پزشــکى کاشان، به مناسبت گرامیداشــت یاد و خاطره شهداى کارمند 
دانشگاه و  هفته بسیج  روز سه شنبه مورخ 94/9/3 با حضور رئیس دانشگاه ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه  
کاشان، مسئول بسیج ادارات امام رضا (ع) کاشان  و  جمعى از معاونین، مدیران و کارکنان دانشگاه در آمفى 

تئاتر دانشکده دندان پزشکى برگزار شد. 
 به گزارش وب دا، فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه پاسداران کاشــان، اشاعه فرهنگ شهید و شهادت را 
نیاز جامعه امروز ما در جهت مقابله با دشمن دانست و گفت: خون بهترین انسان ها و بهترین جوانان ما به پاى 

این فرهنگ ریخته شده است .
ســرهنگ باقر فرهنگ، باالترین کماالت انسانى، معرفت، خودسازى،تقوا، والیت پذیرى را از خصوصیات 
شــهدا و بسیجیان برشــمرد و اظهار داشت: امروز وظیفه ما بعد از شــهدا با تغییر رویکرد جبهه دشمن از جبهه 
نظامى به جبهه جنگ نرم ، این اســت که ما باید به راه شــهدا تمسک پیدا کنیم و به فرموده مقام معظم رهبرى 

(مدظله العالى) تا 50 سال آینده مى توانیم از ظرفیت شهداى دفاع استفاده کنیم .
 وى با بیان اینکه با به تصویر کشــیدن یاد و خاطرات شــهدا و پیروى و  ادامه دادن راه آنان قادر خواهیم بود 
از تهاجم فرهنگى مصون بمانیم، اذعان داشت: باید ارزش هاى دینى و معنوى که جوانان نسل قبل در جبهه ها 

داشتند براى جوانان این جامعه بازگو شود.
ســرهنگ باقر فرهنگ، راه نجات جوانان و نوجوانان را شناســاندن دشمن به آنها از طریق تمسک به فرموده 
هــاى مقام معظم رهبرى دانســت و افزود: ما اکنــون در زمینه فرهنگى نیاز به یک هــم افزایى فکرى داریم ، 
یــک تعامــل تنگاتنــگ، کار فرهنگى که بخش اعظم این کار فرهنگى اشــاعه فرهنگ ایثار و شــهادت و از 

خودگذشتگى در بین جامعه است .
 وى با اشــاره به اینکه امروز دشــمن کانون خانواده ها را هدف قرار داده و به دنبال فروپاشى کانون خانواده 
است ابراز امیدوارى کرد: با استمداد از خون شهدا، ارتباط بین جوانان و خانواده شهدا را تقویت کنیم  و جامعه 

اسالمى را که مد نظر مقام معظم رهبرى است، با ترویج ارزش هاى اسالمى و فرهنگ اسالمى محقق کنیم.
گفتنى اســت این مراســم به همت پایگاه هاى بسیج حضرت حمزه سید الشــهدا(ع) و حضرت زینب (س) 

کارکنان دانشگاه علوم پزشکى کاشان برگزار شد.

اینکــه بیمــارى ایدز  وى، بــا اشــاره به 
جدى جامعه امروزى یکــى از موضوعات 
داشت:  اظهار  ایــن است،  در  پیشــگیرى 
عزم  نیازمنــد  جدى است.زمینــه 
دانشــگاه  یــادآور شــد: ســال رئیــس 
ایدز توسط 2030 نقطــه پایانــى  و حذف 
جهانــى  هــدف ســازمان  بهداشــت 
است  شــده  و ایــن ســازمان تمام گذارى 
هدف تالش خــود را براى  این  به  رسیدن 
اســت  گرفته  کار  و در ایــن زمینــه بــا به 
مبارزه بــا ایدز موفق راه انــدازى کمپیــن 
کنون   تا  اســت  15میلیون و 800 هزار شده 

بیمار مبتال به ایدز را از طریق این کمپین با داروى رایگان کنترل کند.
 دکتــر اعرابى، با بیان اینکه اگرچه دارو بیمارى ایدز را درمان نمى کند ولى از تکثیر ویروس ایدز در خون 
جلوگیرى مى کند و کیفیت زندگى را بهبود مى بخشــد، گفت: ایجاد چنین کمپینى در ایران و در شهرســتان 

کاشان مى تواند نقش مهمى در پیشگیرى و کنترل این بیمارى داشته باشد.
 دکتر اعرابى، با اعالم هرگونه حمایت از ســوى این دانشــگاه در این راســتا تصریح کرد: تأسیس سمن ها 
و NGOها که بتواند در کنار مجموعه تخصصى دانشــگاه علوم پزشــکى در زمینه آموزش و پیشــگیرى از این 

بیمارى فعالیت داشته باشد موثر خواهد بود.        
رئیس دانشــگاه، بااشــاره به این که ایران در درمان بیمارى ایدز ساالنه براى هر بیمار 500 میلیون ریال هزینه 
مى کند و درمان جهت کنترل این بیمارى از طریق داروهاى موجود در دنیا و به صورت رایگان انجام مى شود.
وى در پایان تاکید کرد: افراد مى توانند به مراکز مشــاوره دانشــگاه علوم پزشــکى کاشان مراجعه کنند و با 

انجام تست هایى که به صورت رایگان است در چند دقیقه بیمارى تشخیص داده شود.

در راستاى اجراى گام چهارم طرح تحول سالمت، نخستین نشست شوراى سیاستگذارى بسته هاى تحول و 
نوآورى در آموزش با حضور رئیس دانشگاه روز دوشنبه مورخ 94/9/2 در سالن شهداء ستاد مرکزى دانشگاه 

برگزار شد.
به گزارش وب دا رئیس دانشگاه در این نشست، خواستار ارائه گزارشهاى منظم و دوره اى بسته هاى تحول 
و نوآورى در آموزش، ماموریتهاى ویژه و مشــترك به شــورا و نیز تدوین و پیگیرى ماموریتهاى ویژه جدید 
بر اســاس پتانسیلها و توانمندیهاى بالقوه دانشــگاه با موضوعات علوم تروما، گیاهان دارویى، بهداشت پرتوها، 

توسعه دانش بهداشت مدیریت سالمت، ایمنى و محیط زیست HSE و توسعه نانو درعلوم پزشکى شد.
دکتر رضا رزاقى معاون آموزشــى دانشــگاه نیز در این نشست، گزارش مبسوطى از روند اجراى گام چهارم 

طرح تحول سالمت، ماموریت هاى مشترك و ویژه را ارائه نمود.
 این گزارش حاکیســت: ارائه گزارش اقدامات انجام شــده به صورت منظم درجلسات توسط مسئولین این 
حوزه ،سیاســتگذارى درخصوص نحوه اجراى بســته هاى تحول و نوآورى درآموزش از طریق شورا، تدوین 
و پیگیــرى ماموریتهــاى ویژه جدید از جمله علوم تروما، گیاهان دارویى، بهداشــت پرتوها و توســعه نانو در 
علوم پزشــکى بر اســاس پتانسیلها و توانمندیهاى بالقوه دانشگاه و ارائه  آن در جلسه شوراى معاونین آموزشى 
منطقه آمایشــى هفتم کشور، همکارى معاونت، دانشــکده و گروه هاى مرتبط، تهیه  و ارائه گزارش پیشرفت 

اعتباربخشى آموزشى بیمارستان ها در جلسه بعدى شورا  و .... از مصوبات این جلسه بود.
 

جلســه ستاد دانشــجویان شاهد و ایثارگر دانشــگاه با حضور سرپرست بنیاد شــهید و امور ایثار گران استان 
اصفهان، رئیس دانشــگاه و اعضاى ستاد دانشجویان شــاهد و ایثارگر روز یک شنبه مورخ 94/9/15 در سالن 

شهداء ستاد مرکزى دانشگاه علوم پزشکى کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثار گران استان اصفهان در این جلسه، ضمن تقدیر و تشکر 

از مسئولین دانشگاه علوم پزشکى کاشان، توجه ویژه به دانشجویان شاهد و ایثارگر را خواستار شد.
دکتر عبداله کریمى حارث آبادى، بهره گیرى از اســاتید مشــاور جهت تقویت بنیه علمى دانشجویان شاهد 
و ایثار گر را کار تیمى موثرى در این زمینه دانســت و افزود: امید اســت با تالش هاى شما اساتید گرانقدر در 

سنگر علم، شاهد رشد و ارتقاء سطح علمى عزیزان شاهد و ایثارگر باشیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى و خدمات بهداشــتى درمانى کاشــان نیز در این دیدار، ضمن خیر مقدم به 
میهمانان و حاضرین اظهار داشت: دانشگاه در جهت رفاه و ارتقاء سطح علمى دانشجویان این ستاد تمام توان 
خود را به کار مى برد. دکتر محمد حســین اعرابى، با تأکید بر تقویت بنیه علمى دانشــجویان شاهد و ایثارگر، 

خواستارعنایت ویژه اساتید مشاور به این عزیزان شد.
دکتر طاهره مازوچى، دبیر ستاد شاهد و ایثارگر در این جلسه گزارشى از عملکرد سال جارى ستاد شاهد و 
ایثارگر ارائه نموده و در این گزارش به بررسى وضعیت آموزشى و فرهنگى این دانشجویان ، اعتبارات هزینه 

شده براى طرح استاد مشاور و طرح تقویت بنیه علمى پرداختند.
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همزمــان با فرارســیدن هفته پژوهــش و فناورى، 
مراســم روز پژوهــش و فنــاورى با حضــور رئیس 
دانشگاه روز سه شنبه 94/9/24 در سالن اجتماعات 

دکتر محمد قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این مراسم، 
با اشــاره به پیشرفت هاى خوب دانشــگاه در زمینه 
هاى مختلف پژوهشــى و کسب جایگاه نسبتا خوبى 
در کشور، از برنامه ریزى و بستر سازى مسئولین این 

امر تقدیر کرد.
دکتر محمد حسین اعرابى، با بیان اینکه 15 درصد 
دانشجویان دانشــگاه در دوره هاى تکمیلى در حال 
تحصیل هستند، اظهار داشت: بستر مناسبى در زمینه 
پژوهش در دانشــگاه از لحاظ نیروى انســانى فراهم 

شده است.
وى، با اشاره به افزایش تعداد قابل توجهى اعضاى 
هیــأت علمــى در دانشــگاه تصریح کــرد: تدوین 
شــاخص هاى جذب هیأت علمى در دانشــگاه در 

راستاى تقویت بیش از پیش امر پژوهش است.
دکتــر اعرابــى، کیفیت و 
استمرار را مقوله بسیار مهم در 
دانشگاه  پژوهشگران  تحقیقات 
دانست و اظهار داشت: دانشگاه 
از لحاظ کمى رتبه خوبى را در 
کشور کسب کرده و براى ادامه 
کاربردى  سمت  به  باید  فعالیت 
کردن و تجارى سازى پژوهش 

ها گام برداریم.
ایــن گــزارش حاکیســت: طى ایــن مراســم  از 

برگزیدگان عرصه پژوهش در دانشگاه تقدیر شد.

مراسم روز پژوهش و فناورى 
و تقدیر از پژوهشگران برتر در 

دانشگاه برگزار شد

در راستاي طرح تحول سالمت: نخستین نشست شوراى سیاستگذارى بسته 
هاى تحول و نوآورى در آموزش برگزار شد 

رئیس دانشگاه عنوان کرد:به مناسبت هفته بسیج : گردهمایى بسیجیان دانشگاه برگزار شد 
پیشگیرى از بیمارى ایدز نیازمند مشارکتهاى بخش خصوصى و مردمى است 

برگزارى جلسه ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور 
سرپرست بنیاد شهید و امور ایثار گران استان اصفهان 

به مناسبت روز دانشجو:
با  دانشــگاه  رئیــس 

دانشجویان دیدار کرد 

به مناســبت هفته بسیج 
: گردهمایى بســیجیان 

دانشگاه برگزار شد 

از  پیشگیرى  و  کنترل 
هدف  وى  آى  اچ  عفونت 
ایدز  برنامه کنترل  نهایى 

است 

از  بازدید رئیس دانشگاه 
شهید  بیمارستان  هتلینگ 

بهشتى

توجیهى  جلسه  برگزارى 
کسورات دانشگاه

تحول  طرح  راستاي  در 
نشست  نخستین  سالمت: 
سیاستگذارى  شــوراى 
بســته هــاى تحول و 
آموزش  در  نــوآورى 

برگزار شد 
آیین گرامیداشت مقام دانشجو در دانشگاه برگزار شد
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نشست مسئولین فرهنگى دانشگاه با دانشجویان فعال فرهنگى کانون هاى دانشجویى برگزار شد
نشســت صمیمانه مســئولین فرهنگى دانشــگاه با 
دانشــجویان فعال فرهنگى کانون ها و تشــکل هاى 
دانشجویى در شامگاه شنبه مورخ 94/8/30 در محل 

سالن اجتماعات دکتر قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا، حجت االســالم و المســلمین 
علیرضا شــاه فضل، هدف از این نشســت را تعامل 
بین مســئولین فرهنگى دانشــگاه و دانشجویان فعال 
فرهنگى دانســت تا بــا همفکرى مســائل فرهنگى 

دانشگاه به بهترین نحو حل شود.
حجــت االســالم شــاه فضــل، برنامــه ریــزى و 
اختصاص ساعاتى به تفکر و اندیشه را به دانشجویان 
توصیــه کرد و در ادامه به شــبکه هــاى اجتماعى و 
مجازى اشاره کرد و ادامه داد: بایستى خودمان براى 
شــبکه هاى مجازى خوراك و مطلب تهیه کرده و 
انتشار دهیم و با استفاده از این ظرفیت، دانشگاه هاى 

کشور را با فعالیت و برنامه هاى خود آشنا کنیم.
مســئول دفتر نهاد رهبرى مقــام معظم رهبرى در 

دانشگاه، با تآکید بر امر نماز و برپایى نماز جماعت 
یادآور شــد: نمازتان را اول وقــت و با حضور قلب 
بخوانیــد و دیگران را هم به این فریضه الهى دعوت 

کنید.
وى، همچنیــن بــه برگزارى کرســى هــاى آزاد 
اندیشى اشاره کرد و اظهار داشت: ذهنتان را محدود 
نکنینــد، ذهن وقتى به کارهــاى کوچک توجه مى 
کند خیلى زود خسته مى شــود، داشتن دید گستره 

ذهن را وسیع و دایره افکار را باز مى کند.
وى در پایان اظهار داشــت: متآسفانه در مجموعه 
دانشــگاه 20 درصد دانشــجویان تمام فعالیت هاى 
فرهنگى را انجام مى دهند و شما باید بتوانید با تنوع 
برنامه هاى فرهنگى اکثریت دانشجویان را به فعالیت 

در این کانون ها جذب کنید.
معــاون دانشــجویى فرهنگى دانشــگاه نیز در این 
نشســت، بر توجه ویــژه به بحث فرهنگ و مســائل 
فرهنگى به عنوان دغدغه اصلى تاکید کرد و گفت: 

اگر دشمن بخواهد به کشورى مسلط باشد مى تواند 
از طریق دانشــگاه و نســل جوان، به آن کشور نفوذ 
پیدا کنــد بنابرایــن کار در حــوزه فرهنگى داراى 

مسئولیتى سنگین است.
دکتــر طاهره مازوچــى افزود: امــروزه در جامعه 
کنونى ما، کار کردن در زمینه فرهنگى بسیار سخت 
و مشــکل اســت چون تربیت خانوادگى و ســبک 

زندگى ما تغییر کرده است.
وى، با اشــاره به اینکه باید فرمایشــات و مطالبات 
مقــام معظم رهبــرى (مدظلــه العالى) را ســرلوحه 
کار خــود قرار داده و اجرایــى کنیم، تصریح کرد: 
متأســفانه در زمینه فرهنگى مشکالت زیادى داریم 
که در مقابل این مشــکالت درست رفتار نکردیم و 
نتوانستیم خودمان را در مقابل آسیب هاى فرهنگى، 
آســیب هاى اینترنت، موبایل، ماهواره و ... واکسینه 

کنیم.

جلســه کســورات بــا حضــور رئیس دانشــگاه، 
ســازمانهاى بیمه گر  و ســایر اعضا روز چهارشــنبه 
مــورخ 94/9/4 در ســالن شــهداء ســتاد مرکــزى 

دانشگاه برگزار گردید.
بــه گــزارش وب دا، در این جلســه در خصوص 
چگونگى وصول مطالبات از ســازمان هاى بیمه گر 

و کاهش کسورات راه کارهاى الزم ارائه گردید.

جلسات دانشگاهى ستاد اجرایى برنامه تحول نظام 
سالمت در حوزه بهداشت با حضور رئیس دانشگاه، 
معاونین بهداشتى و توسعه مدیریت و منابع انسانى و 
ســایر اعضا در تاریخ هاى 17 و 94/9/24 در سالن 

شهداء برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر محمد حســین اعرابى در 
جلسات، در خصوص فرآیند جذب نیروهاى مورد 
نیاز جهــت اجراى برنامه تحول ســالمت در حوزه 

بهداشت مطالبى را بیان کرد.

جلسه دانشگاهى ستاد اجرایى برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت برگزار شد

انتخابات شوراهاى صنفى دانشجویان برگزار شد

جلسه دانشگاهى ســتاد اجرایى برنامه تحول نظام 
سالمت در حوزه بهداشت با حضور رئیس دانشگاه، 
معاونین بهداشتى و توسعه مدیریت و منابع انسانى و 
سایر اعضا روز سه شــنبه مورخ 1394/9/3 در دفتر 

ریاست برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر محمد حســین اعرابى در 
این جلسه، با اشــاره به اقدامات انجام شده، بر لزوم 
همــکارى و تعامل در اجراى هرچــه بهتر این طرح 

انتخابات شوراهاى صنفى دانشکده ها و خوابگاه 
هاى دانشــجویى دانشگاه بر اســاس دستورالعمل و 
آیین نامه جدید شــوراهاى صنفى با حضور پر شور 

دانشجویان برگزار شد.
به گــزارش وب دا، معاون دانشــجویى فرهنگى 
دانشــگاه در این رابطه اظهار داشت: به منظور بستر 
ســازى جهــت افزایش مشــارکت دانشــجویان در 
برنامــه  هاى امور صنفــى و رفاهى خود و با توجه به 
آئین نامه شــوراى صنفى دانشــجویان دانشگاه هاى 
علوم پزشــکى برنامه ریزى جهت برگزارى هر چه 
بهتر ایــن انتخابات از ابتداى ســال تحصیلى جارى 

انجام شد.
دکتر طاهره مازوچى افــزود: پس از برنامه ریزى 
هاى الزم و ثبت نام از دانشجویان متقاضى و رقابت 
بین 85 نامزد عضویت در شوراهاى صنفى دانشکده 
هــا و خوابگاه هــا، انتخابات در روز دوشــنبه دوم 
آذرماه با اســتقبال بســیار خوب دانشجویان برگزار 

شد.

ملى تاکید کرد.
دکتر سید علیرضا مروجى معاون بهداشتى دانشگاه 
نیز در این جلسه، گزارشى از اقدامات انجام شده را 

ارائه نمود.
این گزارش حاکیست: در این جلسه بحث و تبادل 
نظر پیرامون اقدامات انجام شده در خصوص خرید 
تجهیــزات و امکانات، تعمیرات و بررســى اولویت 
هاى اساسى در مراکز و پایگاه هاى سالمت در گام 

وى، در خصوص زمان و نتایج این انتخابات اعالم 
داشت: بر اســاس جدول زمانى تهیه شده، انتخابات 
دانشکده ها ساعت 9 الى 14 و در خوابگاهها ساعت 
20 الى 22 با حضور نمایندگان معاونت دانشــجویى 
فرهنگى، دانشــکده ها، شــوراهاى صنفــى قبلى و 
نماینــدگان نامزدها برگزار شــد کــه در مجموع با 

اول طرح تحول سالمت در این حوزه و برنامه ریزى 
براى اجراى گام دوم در شهرســتان هاى کاشــان و 

آران و بیدگل از موضوعات این جلسه بود.
ارائــه خدمات ســالمت به عشــایر، روســتائیان و 
شــهرهاى زیر 20 هزار نفر، تامیــن و ارتقاء مراقبت 
هاى اولیه سالمت در قالب گسترش و تقویت شبکه 
بهداشــت و درمان در مناطق شــهرى از برنامه هاى 

تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت است.

1200 راى ماخوذه، دانشــجویان حضور خوب خود 
را در این دوره نیز نشان دادند.

دکتر مازوچى ابراز امیدوارى کرد: اعضاى جدید 
شــوراهاى صنفى با ارتباط نزدیک تر با دانشجویان 
و هماهنگــى و تعامل با مســئولین در پیگیرى و رفع 
دغدغه ها و خواسته هاى رفاهى و صنفى دانشجویان 

بیش از پیش فعال و تاثیر گذار باشند.
وى، در خصوص آئین نامه ابالغى جدید شــوراى 
صنفى دانشجویان خاطر نشــان کرد: شأن و جایگاه 
دانشــجو در آئین نامه جدید بهتر دیده شــده است و 
اهداف شــورا در این آئین نامه به روشــنى مشخص 
شده و قابل دســتیابى  است و همچنین کاهش تعداد 
نفرات شوراها نســبت به تعداد دانشجویان در آئین 

نامه جدید باعث مى شود شوراها اجرایى تر شوند.
گفتنى اســت بــا برگــزارى این انتخابــات که بر 
اساس آیین نامه جدید اجرا شد تاکنون هشت دوره 
انتخابات شــوراهاى صنفى دانشــجویان در دانشگاه 

برگزار شده است.

در ادامه جلسات ریاست دانشگاه با گروه هاى آموزشى:
نشست رئیس دانشگاه با گروه هاى روان پزشکى، اطفال، بیهوشى و زنان برگزار شد

رئیس دانشگاه به صورت سرزده از بیمارستان بهشتى بازدید کرد

در ادامه جلســات ریاست دانشــگاه با گروه هاى 
آموزشــى، نشســتى با گــروه هاى روان پزشــکى، 
اطفال، بیهوشى و زنان روز چهارشنبه مورخ 94/9/4 

در سالن شهداء ستاد مرکزى دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر محمد حســین اعرابى 
در این نشســت، در خصوص مشکالت آموزشى و 
درمانى این گروه ها و راه کارهاى مربوطه سخنانى 
را بیان و بر ارتقاء فعالیت هاى پژوهشــى و آموزشى 

تاکید کرد.

رئیس دانشــگاه به همــراه جمعى از مســئولین از 
مجتمع بیمارستانى شــهید بهشتى به صورت سرزده 

بازدید کرد.
به گــزارش وب دا، دکتر اعرابــى، از بخش هاى 
زایمان، نازایى، بســترى زایمان و ... این بیمارســتان 
بازدید و دستورات الزم در جهت سرعت بخشیدن 

به روند اجراى هتلینگ را صادر نمود.

ایــن گزارش حاکیســت: این نشســت بــه منظور 
بررسى نقاط ضعف و قوت این گروه هاى آموزشى 
در ادامــه بازدید گروه ارزیاب وزارت بهداشــت از 
رشــته هاى دســتیارى تخصصى دانشــگاه صورت 

گرفت.
برپایــه این گــزارش، در ادامه مدیــران و اعضاى 
گروه هاى آموزشــى روان پزشکى، اطفال، بیهوشى 
و زنان نیز به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و مسائل و 

مشکالت خود پرداختند.

وى، همچنین ضمن بررســى رونــد اجراى طرح 
تحول نظام ســالمت به خصوص ارتقاى هتلینگ در 
بیمارستان، مسائل و مشکالت مربوط به اجراى طرح 

تحول نظام سالمت را بررسى کرد.
دکتــر اعرابى، در ادامه به اجراى طرح تحول نظام 
ســالمت از اردیبهشــت ماه سال گذشــته در کشور 
اشــاره کرد و افــزود: با اجراى این طــرح کارهاى 

بازدید گروه ارزیاب وزارت بهداشــت از رشــته 
هاى دســتیارى تخصصى دانشگاه به منظور ارزیابى 
وضعیــت آمــوزش دســتیارى دانشــگاه در رشــته 
هــاى تخصصى کودکان، آســیب شناســى، زنان و 
زایمان، جراحى عمومــى، رادیولوژى، داخلى، مغز 
و اعصاب، روانپزشکى، بیهوشى، عفونى و جراحى 
مغــز اعصاب در تاریــخ هــاى 94/7/30 و 94/8/1 

صورت گرفته است.
 

بزرگ و موثرى در مراکز درمانى و بهداشتى تحت 
پوشــش این دانشــگاه به ویژه در بیمارســتان شهید 

بهشتى کاشان انجام شده است.
رئیس دانشــگاه اظهــار امیدوارى کــرد: با تداوم 
طرح تحول نظام ســالمت در ســال هــاى آتى قطعا 
شاهد اتفاقات بسیار خوبى در ارتقاى سالمت جامعه 

خواهیم بود.

همکاران ارجمند: آقایان دکتر مجید احسانى 
پور،آقاى بخشــى و خانم خادم کــه در غم  از 

دست دادن پــــدر به سوگ نشسته اید.
همکاران گرامى: آقــاى اطهرى زاده و خانم 
باقرى که در غم  از دســت دادن مادر به سوگ 

نشسته اید.
همکار ارجمند آقاى آریــن فر که در غم از 

دست دادن برادر به سوگ نشسته اید.
همــکار گرامى آقــاى اکبرى کــه در غم از 

دست دادن خواهر به سوگ نشسته اید.
 روابط عمومی دانشــگاه درگذشت عزیزانتان را 
تسلیت عرض نموده،از درگاه ایزد منّان براي آن 
مرحومان آمرزش و براي شــما صبر و شکیبایی 

مسئلت دارد.

در راستاى طرح تحول سالمت صورت گرفت: بازدید معاون بهداشتى دانشگاه از پایگاه 
هاى یونیت ثابت و سیار سالمت دهان و دندان مدارس ابتدایى

معاون بهداشتى دانشــگاه در راستاى طرح تحول 
ســالمت از پایگاه هاى یونیت ثابت و سیار سالمت 
دهان و دنــدان مدارس ابتدایــى در تاریخ 94/9/9 

بازدید کرد.
بــه گــزارش وب دا، دکترســید علیرضا مروجى 
معاون بهداشــتى دانشــگاه، به همراه اعضاى ســتاد 
طرح تحول ســالمت در حوزه بهداشــت از پایگاه 
هاى یونیت ثابت و ســیار سالمت دهان و دندان در 

مدارس ابتدایى بازدید نمود.
در این بازدید نحوه اجراى طرح تحول سالمت در 
مدارس و آمار عملکرد دندانپزشــکان در این طرح 

مورد بررسى قرار گرفت.
برپایه این گزارش، از ابتداى مهرماه با راه اندازى 
پایگاه هاى ثابت طرح تحول سالمت دهان و دندان 
دانش آموزان مقطع ابتدایى در سه مدرسه واحدى، 
عالییان و شــهداى کرك خدمات فیشــور سیالنت 

و ترمیم دندان هاى پوســیده دانش آموزان در حال 
انجام اســت و تاکنون 600 دندان پوســیده ترمیم و 
850 دندان شماره شــش تحت فیشور سیالنت قرار 

گرفته است.
این گزارش حاکیست: از ابتداى آذر ماه با استقرار 
4 یونیت ســیار در مدارس ابتدایى فیشــور سیالنت 
دندان هاى شــش دانش آموزان آغاز و تا پایان سال 

تحصیلى95-94 این طرح ادامه دارد.

 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان 
سفرکرده

آقــاى دکترمهــدى نورالدینــى و خانــم دکتر 
مازوچى به عنــوان عضو کمیته ناظر بر نشــریات 

دانشگاهى
آقایان دکتر رضــا رزاقى،دکتــر على صابرى، 
دکتــر اســماعیل فخاریان، دکتــر مروجى، دکتر 
مقدم،  بیگانه،دکتــر خیرخواه،دکتریگانه  علیرضا 
دکتر سید محمد متینى، دکتر مهدى رجبى،دکتر 
ابراهیم کوچکى، دکتر احمد طالبیان، دکتر مهران 
شریفى، حجت االسالم شاه فضل و خانم ها دکتر 
کبرى شیاسى، دکتر فاطمه سادات قریشى و دکتر 
نگین مســعودى علوى بــه عنوان عضو شــوراى 

اخالق پزشکى دانشگاه 
آقاى دکترابراهیم کوچکى به عنوان سرپرست 

دانشکده پزشکى
آقایان دکتر محســن رضــوى زاده، دکتر رضا 
رزاقى ، دکتر حمیدى، دکتر محمدرضا شــریف، 
دکتــر صفــارى، میالد به نــژاد و خانم هــا دکتر 
مازوچــى، دکتر منصــوره مومن هــروى و دکتر 
الهه میانه ساز  عنوان عضوکمیسیون ویژه حمایت 
از استعدادهاى درخشــان در دانشکده پزشکى و 

خدمات بهداشتى درمانى کشور

انتصابات آذر 1394

معرفی کتاب ( کتابخانه پزشکی) 

عنوان کتاب : گنجینه جامع 
و طبقه بندى شده بیوشیمى 

 : کتــاب  عنــوان 
گنجینه جامع و طبقه 
بندى شده بیوشیمى 
مولف: دکتر اکبر 

جعفر نژاد
نشر:  مشــخصات 
کتایخانــه  تهــران، 

فرهنگ،1394
حاضر  مجموعــه 
پاســخ  حــاوى 
تشــریحى  هــاى 
جدیدتریــن  بــه 
آزمونهاى  سواالت 

کارشناسى ارشــد بیوشــیمى وزارت بهداشت، تربیت 
مدرس، وزارت علوم و دانشگاه آزاد به دکترى وزارت 

بهداشت مى باشد. 
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دیپلم – دبیرســتان مصطفى خمینــى (ره) قمصر    - 
1357/58

عنوان ایثارگري : رزمنده
-مدت خدمت در جبهه:  22 ماه و 15 روز

سوابق کاري: 29 سال
خاطره: بسم رب شهداء و صدیقین

درشــب عملیات فتــح المبین در خط مقدم دشــت 
عباس بــا دیگر رفقا که همه از کاشــان بودیم و تعداد 
مــا 7 نفر بود در خط مقدم ، حاضربودیم که فرماندهان 
به ما گفتند چون 3 لشــکر به منطقه نرســیده است باید 
عقب نشینى کنیم و دو روز بعد به پشت جبهه استراحت 
بودیم ؛ یکى از شــهدا به نــام آقائى نوش آبادى بعد از 
استراحت در یک گوشــه اى از لشکر نشسته بود و در 
فکر بود . به ایشان گفتم چه شده است که هیج شوخى 
دیگر نمى کنى در صورتى که همیشه شوخى مى کرد 
و همــه را مى خنداند. بــه او گفتم یا خواب دیده اى یا 
به تو الهامى شده است که گفت امشب که عملیات مى 
شــود بعد از عملیات لشکر ما 5 نفر مى شود و او گفت 
یکى زخمى مى شود و یکى شــهید هرچه به او اصرار 
کــردم که چه کســى نگفت . او آر پى چى زن دســته 
بــود و من کمکى؛ که در عملیات فتح المبین شــهید و 
محمد نورالدینى نیز زخمى شــد و ما که در یک لشکر 
7 نفر بودیم شــدیم 5 نفر به یاد شــهید جواد آقائى که 
خیلى آرزو داشــت و یکى از جوانــان خوب این مرز 

و بوم بود .

کمیتــه ترویــج زایمــان طبیعى با حضــور رئیس 
دانشگاه و سایر اعضاء، روز سه شنبه مورخ 94/9/17 

در سالن شهداء ستاد مرکزى دانشگاه برگزار شد.
بــه گزارش وبــدا، در این جلســه دکتــر اعرابى، 
رئیــس دانشــگاه بر ارائــه راهکار هاى ســودمند و 
اجرایى جهت ترویج زایمان طبیعى در بیمارستانهاى 
تحت پوشش دانشگاه و نیز ترغیب مادران باردار به 

زایمان طبیعى تاکید کرد.

جلســه کمیســیون ماده 20 موسســات پزشکى و 
پیراپزشــکى وجلسه کمیســیون ماده 20 آزمایشگاه 
هــا با حضــور رئیس دانشــگاه و ســایر اعضاء روز 
چهارشنبه مورخ 94/9/18 در دفتر ریاست دانشگاه 

تشکیل شد و مصوبات جلسه قبلى بررسى شد.
بــه گــزارش وب دا، در این جلســه درخواســت 
آزمایشگاه ها جهت تاسیس آزمایشگاه هاى جدید 

بررسى شد.

بیســت و هفتمین جلســه ارتقاى اعضــاى هیأت 
علمــى در حوزه فرهنگى با حضور رئیس دانشــگاه 
و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ 94/9/22 در سالن 

شهداء ستاد مرکزى دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، در این جلســه پرونده یکى از 
اعضاى هیأت علمى دانشــگاه مورد بررسى و تایید 

اعضاء قرار گرفت.

اولین جلسه کمیته استعدادهاى درخشان دانشگاه 
با حضور رئیس دانشــگاه و ســایر اعضا  در ســالن 
شــهداء ســتاد مرکزى برگزار شــد و اعضا در این 
جلسه در خصوص هماهنگى هاى مربوط به مراسم 
تقدیر از دانشجویان استعداد هاى درخشان دانشگاه 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلســه کمیتــه طبقه بندى مــوارد فلج شــل حاد 
دانشــگاه با حضور معاون بهداشتى دانشگاه و سایر 

اعضاء تشکیل شد.
به گــزارش وب دا، در ابتــدا وضعیت موارد فلج 
شــل حاد کشــور به تفکیک دانشــگاه و با توجه به 
شــاخص هاى کشــورى و بین الملى توســط مدیر 
گروه بیمارى هاى واگیر دانشــگاه بیان شــد.در این 
میان وضعیت دانشگاه علوم پزشکى کاشان تحلیل و 
نقاط قوت و ضعف برنامه توسط حاضرین مورد نقد 
و بررسى قرار گرفت تا با برنامه ریزى مناسب نسبت 
به ارتقاء شاخص ها و رفع نقاط ضعف اقدام گردد.

 

کمیته ترویج زایمان طبیعى برگزار شد

تشکیل   20 ماده  کمیسیون  جلسه 
ها  آزمایشگاه   20 ماده  و  کمیسیون 

تشکیل شد

علمى  هیأت  اعضاى  ارتقاى  جلسه 
دانشگاه برگزار شد

استعدادهاى  کمیته  جلسه  اولین 
درخشان دانشگاه برگزار شد

برگزارى کمیته طبقه بندى موارد فلج 
شل حاد دانشگاه 

جلسه دانشگاهى ستاد اجرایى برنامه 
تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت 

برگزار شد

کسورات  توجیهى  جلسه  برگزارى 
دانشگاه

معرفی ایثارگران دانشگاه
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جلســه هیات اجرایى جذب اعضاى هیات علمى 
در ســال جارى با حضور رئیس دانشــگاه و ســایر 
اعضاء روز شــنبه مورخ 94/8/30 در ســالن شهداء 

ستاد مرکزى برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، در این جلســه، ضمن مرور 
مصوبات جلسه گذشــته، گزارشى از اجرایى شدن 

این مصوبات ارائه گردید.
گفتنى اســت تصمیم گیرى در رابطه با فعالیت و 
جذب اعضاى هیات علمى دانشــگاه و اساتید مدعو 

محور اصلى این کمیته است.

بــه مناســبت هفتــه بســیج، مراســم پیــاده روى 
خانوادگى همراه با اهداى جوایز برگزار شد.

به گزارش وب دا، این پیاده روى روز شنبه مورخ 
94/8/30 ساعت 19، از طرف میدان جهاد به طرف 
پــارك آیت الــه مدنى به همت پایگاه هاى بســیج 
حضــرت حمزه سیدالشــهداء (ع) و حضرت زینب 

(س) دانشگاه برگزار گردید.
ایــن گــزارش حاکیســت: در پایان این مراســم 
هدایایــى بــه 10 نفر از شــرکت کننــدگان به قید 
قرعه از ســوى فرمانده پایگاه بسیج حضرت حمزه 

سیدالشهداء (ع) اهداء شد.
الزم به ذکر اســت هفته بســیج امســال با شــعار 
محورى «بســیج؛ دســت قدرت خدا» از 29 آبان تا 

پنجم آذرماه سال جارى مى باشد

جلســه بررسى سامانه هاى مالى دانشگاه با حضور 
رئیس دانشگاه، معاون توسعه و سایر اعضا روز شنبه 
مورخ 94/8/30 به منظور بررسى نرم افزارهاى مالى 

دانشگاه در دفتر ریاست تشکیل شد.
به گــزارش وب دا، پایــش عملکرد امــور مالى 
دانشــگاه و نــرم افزارهاى مرتبــط آن موضوع این 

جلسه بود.

به مناسبت هفته بسیج، برنامه کوهنوردى بسیجیان 
دانشگاه در مسیر بیشه خنب برگزار شد.

به گــزارش وب دا، برنامه کوهنوردى بســیجیان 
دانشــگاه، مــورخ 94/9/2 بــه همت پایگاه بســیج 
بــرادران حضرت حمزه سیدالشــهدا (ع) دانشــگاه 

انجام شد.
این گزارش حاکیســت: برنامه گروه کوهنوردى 
دانشگاه هر هفته عصر روز دوشنبه برگزار مى شود.

در ادامه جلســات ریاست دانشــگاه با گروه هاى 
آموزشــى، نشســتى با گروه هاى عفونى، اعصاب، 
داخلى و جراحى روز ســه شــنبه مورخ 94/9/3 در 

سالن شهداء ستاد مرکزى دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، این نشســت به منظور بررســى 
نقاط ضعــف و قوت این گروه هاى آموزشــى در 
ادامه بازدید گروه ارزیاب وزارت بهداشت از رشته 

هاى دستیارى تخصصى دانشگاه صورت گرفت.
الزم به ذکر است در ادامه مدیران و اعضاى گروه 
هاى عفونى، اعصــاب، داخلى و جراحى نیز به بیان 
دیدگاه ها، نقطه نظرات و مســائل و مشکالت خود 

پرداختند.

 جلســه ســاماندهى کلینیک هاى ویژه دانشگاه با 
حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء امروز 94/9/5 

در سالن شهداء ستاد مرکزى برگزار شد.
به گــزارش وب دا، اعضاء در این نشســت آیین 
نامه پیشــنهادى را در جلســه ارائه و پس از بحث و 
بررســى مقرر شد، بعد از رفع نواقص موجود،  آیین 
نامه جهت اجرایى شدن و اخذ تصمیمات نهایى در 

هیأت رئیسه مطرح شود.
این گزارش حاکیست،  بحث و تبادل نظر و اتخاذ 
تصمیمــات الزم در خصوص رفع چالشــهاى پیش 
روى کلینیکهاى ویژه دانشگاه از دیگر موارد مطرح 

شده در این جلسه بود.

برگزارى جلسه آموزشى ایدز ویژه کارشناسان بهداشتى فعال در کارخانجات

جلسه دانشگاهى ستاد اجرایى برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت برگزار شد

نشست «تحوالت منطقه خاورمیانه و نفوذ ایران در آن» در دانشگاه برگزار شد 

شعار روز جهانى ایدز عنوان شد: درمان اچ آى وى، کلید پیشگیرى است 

برنامه  نهایى  هدف  وى  آى  اچ  عفونت  از  پیشگیرى  و  کنترل  معاون بهداشتى دانشگاه: 
کنترل بیمارى ایدزاست 

جلســه آموزشــى ایدز ویژه کارشناسان بهداشتى 
فعال در کارخانه هاى کاشــان (بهگــران) به همت 
گروه پیشــگیرى و مبارزه با بیمارى هاى واگیر و با 
همکارى واحد بهداشت حرفه اى معاونت بهداشتى 

دانشگاه برگزار گردید.
معاون بهداشتى دانشــگاه در این راستا، به اهمیت 
آموزش و اطالع رســانى در زمینه اچ آى وى و ایدز 
به عنــوان یکى از اســتراتژى هاى برنامه کشــورى 
پیشــگیرى از اچ آى وى و ایــدز در کشــور اشــاره 
کرد و گفــت: در ایران مقطع زمانى خاص همزمان 

جلسه دانشگاهى ســتاد اجرایى برنامه تحول نظام 
سالمت در حوزه بهداشت با حضور رئیس دانشگاه، 
معاونین بهداشتى و توســعه مدیریت و منابع انسانى 
و سایر اعضا روز سه شــنبه مورخ 1394/09/10 در 

محل سالن شهداء برگزار شد.
به گــزارش وب دا، د کتر محمد حســین اعرابى 
رئیس دانشــگاه در این جلســه، بر توجیه و آموزش 
کلیه ى پرســنل شــاغل در مراکز بهداشتى درمانى 
بمنظور اجراى برنامه فــوق و نحوه ارائه خدمات بر 

نشســت «تحوالت منطقه خاورمیانــه و نفوذ ایران 
در آن» شامگاه دوشنبه مورخ 94/9/23 در دانشگاه 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، کارشــناس مســائل سیاسى و 
منطقــه در ابتداى ایــن برنامه، به نقد عنــوان برنامه 
پرداخت و گفت: استفاده از کلمه نفوذ که یک بار 

منفى دارد، براى ایران نادرست است.
صنعتکار افزود: کلمه خاورمیانه توســط اروپایى 
ها و حکومت انگلســتان در حدود 300 ســال پیش 
ساخته شده و این مفهوم که همه کشورها در اطراف 
انگلیــس هســتند و انگلیــس مرکز اصلى اســت و 
اصطالحات خاور دور، خاور میانه و خاور نزدیک 

نیز بر این اساس ساخته شده اند.
 این کارشــناس مسائل سیاسى در ادامه این برنامه 
به بیان تحوالت کشــورهایى مانند نیجریه، سوریه، 
عــراق و یمن پرداخــت و در خصــوص تحوالت 

پزشــک هماهنــگ کننده ســل و ایدز دانشــگاه 
گفــت: شــعار روز جهانى ایــدز در ســال 1394 با 
عنوان «درمان اچ آى وى، کلید پیشــگیرى اســت» 

نامگذارى شده است.
به گزارش وب دا، دکتر مهرداد هدایتى در نشست 
خبرى هفته ایدز، با اشاره به اینکه هفته اطالع رسانى 
ایــدز از تاریخ 12 لغایــت 18 آذرماه ال جارى مى 

معاون بهداشتى دانشگاه گفت: کنترل و پیشگیرى 
از عفونــت اچ آى وى هدف نهایــى برنامه کنترل 

بیمارى ایدزاست
به گزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجى در 
نشســت خبرى هفته اطالع رســانى ایدز، با اشاره به 
فرمایش مقــام معظم رهبرى (مدظلــه العالى) اقدام 
در راستاى پیشگیرى از بیمارى ایدز را تکلیف بیان 
کرد و گفت: کنترل و پیشــگیرى از عفونت اچ آى 
وى در جمعیت عمومى هــدف نهایى برنامه کنترل 
آلودگى به ویروس ایدز و بیمارى ایدزاست.وى، با 
اشاره به اینکه 29414 بیمار مبتال به ویروس ایدز در 
ایران ثبت شده، یادآور شد: اعتیاد تزریقى و تماس 
جنســى بیشــترین راه هاى انتقال در بین موارد ثبت 

شده مى باشد.
معاون بهداشــتى دانشــگاه، تعداد بیمــاران مبتال 
بــه ایدز در مجموعه تحت پوشــش دانشــگاه علوم 
پزشــکى کاشــان را تا پایان سال گذشــته 127 نفر 
بیان کرد و گفت: پیش بینى مى شــود تعداد واقعى 

بیماران ایدز در این منطقه بالغ بر 400 نفر باشند.

معاون بهداشتى دانشگاه، از فعالیت بیش از 1400 
داوطلب سالمت در منطقه کاشان خبر داد.

دکتر سید علیرضا مروجى به مناسبت روز جهانى 
داوطلب 14 آذر ماه (5 دســامبر) در گفتگو با وب 
دا، اظهار داشــت: این داوطلبان ســالمت در اجراى 
برنامه هاى بهداشــتى با این دانشــگاه همکارى مى 
کننــد و در واقــع رابــط بین نظام ســالمت وجامعه 
هســتد.وى، با بیان اینکه شعار روز جهانى داوطلب 

با سایر کشــورهاى جهان براى روز جهانى ایدز در 
نظر گرفته شده که این بدان معناست ، موضوع ایدز 
صرفاً یک موضوع بهداشــتى نیســت و داراى ابعاد 
اجتماعــى، اقتصادى، فرهنگى، امنیتى و غیره نیز مى 
باشــد.وى، با اشــاره به اینکه به منظور اطالع رسانى 
مناســب در این خصوص هفته اطالع رســانى ایدز 
از 18- 12 آذرماه تعیین شــده اســت، تصریح کرد: 
تعیین بزرگداشــت روز جهانى ایدزفرصت مناسبى 
براى تبیین برنامه ها، جلب مشــارکت سیاستگزاران 
و مســئوالن، بیان اقدامــات، دســتاوردها و چالش 

اســاس بسته خدمات سالمت ســطح اول با توجه به 
حیطــه مراقبت گروه هاى ســنى مختلف موجود در 

بسته خدمات تاکید نمود.
دکتر سید علیرضا مروجى معاون بهداشتى دانشگاه 
نیز در این جلسه، گزارشى از اقدامات انجام شده در 
زمینه واگذارى 6 پایگاه ســالمت به شــرکت برنده 

مناقصه را ارائه نمود.
این گزارش حاکیست: در این جلسه بحث و تبادل 
نظر پیرامون جانمایى مــورد نیاز در گام اول برنامه، 

کشــور نیجریه گفت: نیجریه کشورى است که 60 
درصد از مردم آن مســلمان هستند و امروزه به دلیل 
کشــتارهاى فجیعى که در آن رخ مى دهد در صدر 

اخبار جهان اسالم قرار دارد.
وى تصریح کرد: رهبر مسلمانان این کشور فردى 
به نام شــیخ ابراهیم زاك زاکى اســت که توانســته 
حدود 7 میلیون انسان را شیعه کند و این مرد بزرگ 
در این راه ســخت، تمام اعضــاى خانواده اش را از 
دست داده ولى از ارادتش به اسالم، امام خمینى(ره) 
و مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) کم نشده است.

این کارشناســى مسائل سیاســى و منطقه تصریح 
کرد: گروهى به نام خمینیسم توسط شیخ ابراهیم در 

کشور نیجریه ایجاد شده است.
این کارشناس مسائل سیاسى و منطقه، با بیان اینکه 
سوریه کشــورى با 74 درصد مسلمان است، افزود: 
در چند سال اخیر و با ظهور گروهک هاى تکفیرى 

باشــد، گفت: «بیماران را براى درمان حمایت کنیم» 
نیز یکى دیگر از شــعارهاى این هفته مى باشد.وى، 
اهداف برنامه جهانى کنترل AIDS/HIVتا سال 2020 
را شناســایى بیش از 90 درصد مبتالیان به عفونت، 
درمــان با ثبات و پایدار بیــش از 90 درصد مبتالیان 
شناخته شــده و انجام آزمایش بار ویروس براى 90 

درصد افراد تحت پوشش درمان عنوان کرد.

دکتــر مروجى، با اشــاره به این کــه 82 درصد از 
127  نفر بیمار ابتال به ایدز در شهرستان کاشان از راه 
تزریق مبتال شــدند یادآورشد: 10 درصد از بیماران 
ایدز در کاشــان از راه جنسى، یک درصد از طریق 

مادر به نوزاد و 7 درصد نیز ناشناخته است.
معاون بهداشــتى دانشــگاه در پایان اظهار داشت: 
بیمارى ایدز نیازمند تغییر رفتارها اســت و رسانه ها، 
روحانیون و حتى خود مردم نقش مهم و اثر گذارى 

در این زمینه دارند.
ســاالنه 403 مورد مشاوره و آزمایش داوطلبانه 
ایدز در کاشان انجام مى شود/ تشخیص و درمان 

رایگان بیمارى ایدز در کاشان
کارشــناس مسوول مبازره به با بیمارى هاى واگیر 
دانشــگاه گفــت: 403 مــورد مشــاوره و آزمایش 
داوطلبانه در خصوص بیمــارى ایدز براى مراجعین 
به مرکز مشــاوره بیمارى هاى رفتارى دانشگاه علوم 

پزشکى کاشان انجام مى شود.
بــه گــزارش وب دا، محمود نعمتیان در نشســت 
خبرى هفته اطالع رســانى ایدز، با اشــاره به تاسیس 

امســال با عنوان «خدمات نوین سالمت با مشارکت 
جامعه» نامگذارى شــده اســت، گفــت: 107 نفر از 
ایــن داوطلبان به عنوان داوطلب متخصص از ســایر 
ســازمان ها و نهادهاى دولتى و غیر دولتى شهرستان 
هاى کاشان و آران وبیدگل با ما همکارى دارند که 
در قالب ســه گروه حمایتى، مهارتى و آموزشى در  
توانمند ســازى داوطلبان سالمت محالت مشارکت 
دارنــد.وى افــزود: داوطلبان ســالمت همــواره در 

هــاى موجود و همچنین تکریم فعالیت هاى دســت 
اندرکاران خواهد بود. 

پزشــک هماهنــگ کننده ســل و ایــدز معاونت 
بهداشتى دانشــگاه نیز در این جلسه، ضمن اشاره به 
اهمیــت بیمارى، به وجود انگ و تبعیض نســبت به 
بیماران و باورهاى نادرســت در مــورد این بیمارى 
اشــاره نمود و ســپس راه هاى انتقال و عدم انتقال، 

عالئم  و راه هاى پیشگیرى از  آن را عنوان کرد.
دکتر هدایتى، بحث خود مراقبتى در جلوگیرى از 

گسترش بیمارى را بسیار پراهمیت دانست.

تکمیل زیر ســاختهاى ITو رایانه هاى مورد نیاز در 
برنامــه، نحوه بکارگیرى نیــروى ITو اولویت هاى 

نوسازى فضاهاى فیزیکى انجام شد.
ارائــه خدمات ســالمت به عشــایر، روســتائیان و 
شــهرهاى زیر 20 هزار نفر، تامیــن و ارتقاء مراقبت 
هاى اولیه سالمت در قالب گسترش و تقویت شبکه 
بهداشــت و درمان در مناطق شــهرى از برنامه هاى 

تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت است.

همچــون داعش که پشــت ســر خــود کمک هاى 
امریکا و غرب را دارند، این کشور به شدت تخریب 
شده اســت.وى با اشاره به اینکه استان اصلى داعش 
رقه است، تصریح کرد: این استان هنوز تحت تسلط 
آنهاست ولى به دلیل شکست هاى پى درپى آنها در 
جنگ هاى اخیر این گروه تروریســتى درصدد نقل 

مکان به لیبى است.
 صنعتــکار با اشــاره به حضور داعــش در عراق، 
گفت: خوشــبختانه کشــور عراق بــه کمک ارتش 
مردمى اش توانسته داعش را خیلى ضعیف کند. وى 
اظهار داشت: بخش عمده اى از عراق که در اشغال 
داعش قرار دارد، شــهر موصل اســت که این شهر 

شهرى نفت خیز است.
گفتنى اســت این نشســت به همت کانون سیاسى 
نهــاد نمایندگــى مقام معظــم رهبرى در دانشــگاه 

برگزار گردید.

دکتر هدایتــى، پرهیزاز انــگ و تبعیض در مورد 
بیمــاران، حمایــت هــاى اجتماعــى از بیمــاران  و 
مشــارکت ســایر ســازمان ها دولتى و غیردولتى در 
برنامــه هاى آموزشــى و اطالع رســانى را از جمله 

انتظارات در این راستا برشمرد.

مرکز مشــاوره بیمارى هاى رفتارى در ســال 1383 
افزود: تشــخیص و درمــان بیمارى ایــدز در منطقه 
کاشان همانند سراسر کشور به صورت رایگان انجام 

مى شود.
کارشناس مســوول مبازره به با بیمارى هاى واگیر 
دانشــگاه، با اشــاره به اینکه برنامه تســت تشخیص 
ســریع در مراکز ارائــه دهنده خدمات از ســال 92 
توسط این دانشــگاه انجام شده، تصریح کرد: مرکز 
مشــاوره بیمارى هاى رفتارى این دانشــگاه واقع در 
مرکزبهداشى درمانى گالبچى کاشان مى باشد.وى 
اظهار داشــت: غربالگرى خون هاى اهدائى، سرمایه 
گذارى بر آموزش عمومى، طراحى و اجراى برنامه 
هاى کاهش آســیب، تولید تدریجى داروهاى مهار 
کننده تکثیر ویروس ایدز، تســت هاى تشــخیصى 
سریع ایدز، مشارکت دادن سایر سازمان هاى دولتى 
و سازمان هاى غیر دولتى در برنامه هاى کنترل ایدز 
و تمرکز و توجه سیســتم هاى بهداشــتى درمانى بر 
گسترش بیماریابى و درمان بیماران از جمله اقدامات 

انجام شده در مجموعه این دانشگاه است.

اجــراى طــرح هاى ملــى و منطقه اى، پژوهشــى و 
اجراى برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت 
در سال جارى مشارکت و همکارى گسترده دارند.

دکتر مروجى، با اشاره به برنامه هاى در نظر گرفته 
شــده براى روز جهانى داوطلــب  تصریح کرد: این 
روز فرصت مناســبى اســت که با همــکارى تمامى 
فعاالن عرصه مشــارکت، فعالیت هاى داوطلبانه  را 

به مردم معرفى کنیم.

اعضاى  جذب  اجرایى  هیات  جلسه 
هیات علمى دانشگاه برگزار شد

بر  مبتنى  پرداخت  کارگروه  جلسه 
عملکرد دانشگاه برگزار شد

وضعیت  بررسى  جلسه  برگزارى 
درمان  حوزه  مالى  سامانه هاى 

دانشگاه

امور   20 ماده  کمیسیون  جلسه 
داروخانه ها تشکیل شد

هاى  تشکل  بر  نظارت  هیأت  جلسه 
دانشگاه برگزار شد

گروه کوهنوردى دانشگاه کسب مقام 
برتر بیمارستان نقوى را گرامى داشت

به مناسبت روز جهانى داوطلب:
راهپیمایى گروه کوهنوردى دانشگاه 

برگزار شد

آغاز طرح سالمت دهان و دندان در 
مهد کودك هاى آران و بیدگل 

بیمارستانى  تخفیفات  تدوین  جلسه 
برگزار  دانشگاه  درمان  معاونت  در 

گردید

خبر  دانشگاه  آموزشى  معاون 
فعالیت هاى  داد:برپایى غرفه عرضه 

پژوهش در آموزش در دانشگاه 

شعبه دو بایگانى اسناد مالى دانشگاه 
راه اندازى شد

بهداشت  سالمت  تحول  طرح  پایان 
آموزان  دانش  دندان  و  دهان 

شهرستان آران و بیدگل

کنترل  دانشگاهى  کمیته  برگزارى 
بیمارى آنفلوانزا

در  سعیدى  نخبگان  همایش  در 
دانشگاه  نخبه  کاشان:دانشجویان 

مورد تقدیر قرار گرفتند 

در  سالمت  تحول  برنامه  راستاى  در 
حوزه بهداشت انجام شد:

روند  از  دانشگاه  رئیس  بازدید 
اجرایى برنامه تامین و ارتقاء مراقبت 

هاى اولیه سالمت

دومین جلسه کارگروه توسعه و تعالى 
طب سنتى دانشگاه برگزار شد

جلسه هماهنگى برگزارى مراسم روز 
دانشجو برگزار شد

به مناسبت هفته بسیج:
برگزار  خانوادگى  روى  پیاده  مراسم 

شد

هاى  سامانه  بررسى  جلسه  برگزارى 
مالى دانشگاه 

به  مناسبت هفته بسیج :
دانشگاه  بسیجیان   برنامه کوهنوردى 

برگزار شد

هاى  گروه  با  دانشگاه  رئیس  نشست 
جراحى  و  داخلى  اعصاب،  عفونى، 

برگزار شد

ویژه  هاى  کلینیک  ساماندهى  جلسه 
دانشگاه برگزار شد

جلسه بود.

معاون بهداشتى دانشگاه عنوان کرد:بیش از 1400 داوطلب سالمت در منطقه کاشان فعالیت دارند 

تیتر اخبار

ــال وب دا   ــه پورت ــار، ب ــل اخب ــاهده کام ــت مش جه
ــان  ــکى کاش ــوم پزش ــگاه عل ــى دانش ــط عموم رواب
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لوح زرینى بر افتخارات دانشگاه:
نمایه شدن دو مجله انگلیسى زبان 

 ISI دانشگاه در
معــاون تحقیقات و فناورى دانشــگاه، از 
نمایه شدن دو مجله انگلیسى زبان دانشگاه 

در نمایه ISIخبر داد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر غالمعلــى 
حمیــدى، با بیــان اینکه در سیاســت هاى 
برنامه پنجســاله توســعه علمى، دســتیابى 
به مقــام اول تولید علــم در منطقه یکى از 
مهمتریــن و اساســى ترین اهداف اســت، 
گفت: بدون شــک، نمایه سازى هر مجله 
علمــى در  ISIیکى از مســتقیم ترین ابزار 

ارتقا شاخص هاى علمى ایران مى باشد.
وى افــزود: در هفته پژوهــش دو اتفاق 
 Archives مهم « ایندکس شــدن مجلــه
 Nursing و of Trauma Research
درنمایــه    and Midwifery Studies
ISIروح تازه اى به کالبد پژوهش دانشگاه 

دمید.
دکتر حمیدى تصریح کرد: این موفقیت 
را به کلیه دانشــگاهیان، پژوهشگران، مدیر 
مســئول، ســردبیر، مدیر اجرائــى، اعضاى 
هیات تحریریه و تمامى دســت اندرکاران 
ایــن دو مجلــه تبریک عرض مــى کنم و 
امیــدوارم شــاهد ارتقاى علمى پژوهشــى 

دانشگاه در همه عرصه ها باشیم.

به مناسبت هفته بسیج:ویزیت رایگان بسیج جامعه پزشکى در نماز 
جمعه کاشان و مشکات انجام شد

در راستاى طرح تحول سالمت دهان و دندان:
فیشورسیالنت دندان هاى دانش آموزان مقطع ابتدایى آغاز شد 

تقدیر هیات رئیسه دانشگاه از دکتر اسماعیل فخاریان جهت ارتقاء 
رتبه علمى 

به مناسبت روز دانشجو:
رئیس دانشگاه با دانشجویان دیدار کرد 

نشست مسئوالن دانشگاه با اعضاى جدید شوراهاى صنفى دانشجویى 
برگزار شد

آیین گرامیداشت مقام دانشجو در دانشگاه برگزار شد 

معاون تحقیقات و فناورى دانشگاه عنوان کرد:
تصویب 130 طرح تحقیقاتى در 9 ماهه اول سال جارى در دانشگاه

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى کاشان خبر داد: انهدام بیش از 3 تن 
اقالم دارویى و محصوالت غذایى و آرایشى بهداشتى تاریخ گذشته و قاچاق 

دانشمند علمى جهان در دانشگاه عنوان کرد:
ارتقاى رتبه تولید علم ایران در پایگاه Scopus به 16 و ISI به 17

اعضاء هیأت بورد گروه روان شناسى بالینى وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکى از گروه روان شناسى بالینى دانشگاه بازدید کردند 

اعزام تیم فوریتهاى پزشکى اورژانس 115 کاشان براى مراسم اربعین نشست هم اندیشى اساتید دانشگاه برگزار شد 
در کربالى معال 

مســئول جامعه پزشــکى کانون کاشــان، از ویزیت رایگان مردم در نماز جمعه کاشــان و مشــکات مورخ 
94/8/29 خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد افشــار، با بیان اینکه این اقدام به مناســبت هفته بسیج صورت گرفت، افزود: 
بســیج جامعه پزشکى دانشــگاه علوم پزشکى کاشان دو اکیپ پزشــکى به نماز جمعه شهر کاشان و مشکات 

اعزام کرد.
وى تصریح کرد: در ویزیت رایگان مصلى کاشــان قریب بر 200 نفر ویزیت شــدند و در شهر مشکات هم 

نمازگزاران مورد ویزیت رایگان قرار گرفتند.
وى، بــا بیــان اینکه در این برنامه بیمارانى که نیازمند پیگیرى هاى پزشــکى بیشــتر بودند بــه مراکز درمانى 
دانشگاه علوم پزشکى کاشان معرفى شدند، تصریح کرد: ارتقاى سطح سالمت جامعه با بهره گیرى از توان و 

ظرفیت هاى بسیج یکى از اهداف بسیج جامعه پزشکى است.

اعضــاء هیأت بورد گروه روان شناســى بالینى  وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکى از گروه روان 
شناسى بالینى دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش وب دا، دکتر محمد ســلیمى، دکتر رخســاره یزدان دوســت و دکتر رضا باقریان  اعضاء هیأت 
بورد گروه روان شناسى بالینى  وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکى در این بازدید از امکانات و فضاهاى 
آموزشــى گروه روان شناســى بالینى و بخش روان پزشکى دانشــگاه  بازدید  به عمل آورده و با دانشجویان و 

اساتید این گروه  گفتگو کردند.
این گزارش حاکیست: در نشست رئیس دانشگاه ، معاون آموزشى و مدیران و مسئوالن دانشکده پزشکى با  
اعضاء هیأت بورد گروه روان شناســى بالینى وزارت متبوع چالشــها و مشکالت پیش روى این گروه به بحث 

و تبادل نظر گذاشته شد.

در راســتاى طرح تحول ســالمت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایى، فیشورســیالنت (شیار پوشى) 
دندان هاى شش دانش آموزان در چهار مدرسه کاشان آغاز شد.

به گزارش وب دا، معاون بهداشتى دانشگاه با اعالم این مطلب اظهار داشت: از اول آذر ماه کار فیشورسیالنت 
با استقرار یونیت هاى سیار با حضور دندانپزشک و نیروهاى آموزش دیده شروع گردید.

دکتر ســید علیرضا مروجى گفت: طرح تحول ســالمت دهــان و دندان دانش آمــوزان از ابتداى مهر ماه با 
فلورایدتراپى با ژل وارنیش براى کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایى شروع شده و با برنامه ریزى هاى الزم پیش 

بینى مى گردد تا 15 آذر ماه 94 تمامى دانش آموزان تحت پوشش فلورایدتراپى قرار گیرند.
کارشــناس مسئول بهداشت دهان و دندان دانشــگاه نیز در این خصوص تصریح کرد: همچنین در قالب این 
طرح در ســه مدرسه واحدى، شهید عالئیان و شهداى کرك از ابتداى مهر ماه ترمیم دندان هاى شش پوسیده 

دانش آموزان در حال انجام است.
دکتر محمد فرجى ادامه داد: تاکنون 450 دندان پوســیده در این ســه مدرسه ترمیم شده و انتظار مى رود تا 

پایان سال تحصیلى 95-94 حداقل سه هزار دندان پوسیده در این مدارس ترمیم گردد.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى کاشان، از انهدام بیش از 3 تن اقالم دارویى و محصوالت غذایى 
و آرایشى بهداشتى تاریخ گذشته و قاچاق در کاشان خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر حمیدرضا بنفشه اظهار داشت: این محصوالت تاریخ گذشته و قاچاق انواع داروهاى 
روانگردان، جنسى، مکمل رژیم غذایى، تجهیزات پزشکى و اقالم آرایشى و بهداشتى فاقد مجوز بودند.

 وى، با اشــاره به اینکه این محصوالت  طى بازرســى هاى یکســال و نیم اخیر جمع آورى شده بود، افزود: 
این اقالم در بازدیدهاى ســال گذشــته و ماه هاى اخیر کارشناســان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى 
کاشان از مراکز عرضه کننده محصوالت آرایشى بهداشتى و داروخانه هاى سطح شهرستان کشف و ضبط شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه، از شهروندان درخواست کرد تا اقالم دارویى، پودرهاى مکمل رژیمى و ورزشى 
خــود را از داروخانه ها و مواد غذایى و آرایشــى و بهداشــتى را از مراکز مجاز تهیــه نمایند و در هنگام خرید 

کاالهاى سالمت محور از اصالت محصول اطمینان حاصل نمایند.

دکتر اســماعیل فخاریان هیات رئیسه دانشگاه از 
به استادى جهت ارتقــاء رتبه علمى  از دانشــیارى 

تقدیر کردند.
اعرابى به گزارش وب دا، دکتر  حســین  محمــد 
از کلیــه اعضــاى هیات رئیس دانشــگاه، به نیابت 
فخاریــان تقدیــر کرد و رئیسه از تالش هاى دکتر 
پزشکان متخصص ایشــان را جــزء مردمــى  ترین 

این دیار برشمرد.
دکتــر  اســت  فخاریــان گفتنــى  اســماعیل 

پزشــک متخصص جراحى مغز و اعصاب مى باشــد که بیش از دو دهه در این شهرســتان در خدمت درمان 
بیمــاران و آموزش پزشــکى اســت که با زحمات و تالش هاى خــود ضمن ارائه خدمات موثــر به بیماران و 

مددجویان چهره شاخصى نیز در جمع دانشگاهیان بوده و اخیرا به درجه استادى مفتخر گردیدند

مناسبت گرامیداشت  رئیــس به  دانشــجو،  روز 
دانشــجویى فرهنگــى و دانشــگاه به همراه معاون 
مورخ مســوول روابط عمومى با  امروز  دانشجویان 

94/9/16 دیدار کرد.
دا،  وب  گــزارش  بــا بــه  دانشــگاه،  رئیــس 
محــل  در  (ســلف دانشــجویان  غذاخــورى 
روز ســرویس) دیــدار کــرد  تبریــک  ضمــن  و 
از  اســتقبال  و  نقطــه دانشــجو  و  پیشــنهادات 

نظرات ارائه شــده از سوى دانشجویان، در جریان مشــکالت آنان قرار گرفت و خواستار پیگیرى امور رفاهى 
و معیشتى دانشجویان شد.

دکتر اعرابى با اشــاره به اینکه دانشــجویان باید یاد و خاطره شهداى سال 1332 را زنده نگه داشته و آنان را 
الگوى خود قرار دهند، گفت: ما امروز بیش از گذشته نیازمند ادامه راه شهدا، تکمیل حرکت آن ها و به نتیجه 

رساندن راهشان هستیم.  
دکتر مازوچى معاون دانشــجویى و فرهنگى دانشگاه نیز در این دیدار روز دانشجو را تبربک گفت و اظهار 

داشت: مسوولین این حوزه تمام تالش خود را در راستاى حل مشکالت دانشجویان به کار مى گیرند.
این گزارش حاکیست: دانشجویان نیز در این بازدید ضمن تشکر از حضور رئیس دانشگاه و اقدامات انجام 

شده در راستاى رفع مشکالت به طرح پیشنهادات، انتقادات و  نیازهاى خود پرداختند. 

اولین نشست اعضا و دبیران شوراهاى جدید صنفى دانشکده ها و خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه با رئیس 
دانشگاه و مسئوالن  معاونت دانشجویى فرهنگى در سالن طبیب دانشکده پزشکى برگزار شد.

به گزارش وب دا، رئیس دانشــگاه در این جلســه، از آمادگى مسئوالن براى بررسى و پیگیرى خواسته هاى 
دانشــجویان خبر داد و از اعضاى شــوراهاى صنفى خواســت تا در رفع مشــکالت و تنگناها همراه مدیران و 

سخنگوى دانشجویان باشند.
معاون دانشــجویى فرهنگى  دانشــگاه  همچنین در این جلسه، در خصوص فلســفه تشکیل شوراهاى صنفى 
و وظایف آنها توضیحاتى ارائه داد. دکتر مازوچى، شــوراهاى صنفى را به عنوان رابط دانشــجویان با مدیران 
عنوان کرد که مى توانند به نحو شایسته خواسته ها و مشکالت حوزه هاى دانشجویى را به مدیران انتقال داده 

و نسبت به پیگیرى آنها اقدام نمایند.
مدیر دانشجویى دانشگاه نیز در ادامه، به فرایند و اقدامات انجام شده براى برگزارى هشتمین دوره انتخابات 
شــوراهاى صنفى دانشــجویى در مراکز دانشــگاه پرداخت.دکتر یوســفیان، در خصوص آییــن نامه جدید و 

دستورالعمل شوراهاى صنفى جهت اعضا و دبیران جدید شوراهاى صنفى توضیحاتى را ارائه داد.
گفتنى است با برگزارى هشــتمین دوره انتخابات شوراهاى صنفى دانشجویى در دانشگاه اعضاى شوراهاى 

10 واحد آموزشى و خوابگاهى دانشگاه و دبیران آنها تعیین شدند.

آیین گرامیداشــت مقام دانشجو با سخنرانى حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتى و تقدیر از دانشجویان 
نمونه قرآنى، فرهنگى، علمى و ورزشى شامگاه سه شنبه مورخ 94/9/24 در محل آمفى تئاتر مرکزى دانشگاه 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، حجت االســالم و المســلمین محســن قرائتى در این آیین، کاربرد ناصحیح از اینترنت و 
ماهواره را مشــکل اصلى در دنیاى مجازى نام برد و اســتفاده نادرســت از شبکه هاى مجازى را تهاجمى براى 

نسل جدید برشمرد.
وى، هدف دشمنان را در این راستا نابودى اعتقادات نسل جدید عنوان کرد و گفت: همه به ویژه نسل جدید 

بایستى خود را در برابر این تهاجمات بیمه کنند.
حجت االســالم و المســلمین قرائتى، با بیان اینکه ممکن اســت یک ســوال مثل علت بریدن دست دزد در 
احکام اســالمى به اعتقادات دینى فرد خدشه وارد کند، افزود: هر فردى باید در این زمینه با یک اسالم شناس 

در ارتباط باشد.
این کارشــناس دینى، به وجود والیت فقیه در تمام کشــورها اشاره کرد و ادامه داد: والیت فقیه در تمام دنیا 
به معناى این اســت یک نفر در هر کشورى تصمیم گیرى نهایى را انجام دهد و تفاوت ایران با دیگر کشورها 

در این موضوع این است که والیت فقیه در ایران باید مجتهد عادل باشد.
این گزارش حاکیســت: اجراى برنامه هایى شامل نمایش طنز و برنامه زنده رادیویى از دیگر برنامه هاى این 

آیین بود که به همت معاونت دانشجویى فرهنگى دانشگاه برگزار شد.

معاون تحقیقات و فناورى دانشــگاه، از تصویب 130 طرح تحقیقاتى در 9 ماهه اول ســال جارى در دانشگاه 
خبر داد.

بــه گزارش وب دا، دکتر غالمعلى حمیدى در مراســم روز پژوهش و فناورى در ســالن دکتر محمد قریب 
دانشــگاه، گفت: در 9 ماهه اول ســال جارى 166 مقاله در مجالت معتبر علمى چاپ شده است و 15 مقاله در 
کنگره هاى خارج از کشــور و همچنین 234 مقاله در کنگره هاى داخل کشــور توسط اساتید و پژوهشگران 

دانشگاه در سال جارى ارائه شده است.
دکتر غالمعلى حمیدى، به اقدامات پژوهشــى در ســال 93 اشاره کرد و تصویب 241 طرح تحقیقاتى، چاپ 
11 عنــوان کتــاب تالیف و ترجمه، ارائه 219 خالصه مقاله در کنگره هــاى معتبر ملى و بین المللى، برگزارى 
71 کارگاه پژوهشــى را از شــاخص هاى پژوهشى دانشگاه در این سال برشمرد. دکتر حمیدى اخذ رتبه هشتم 
مرکز تحقیقات بیوشیمى و تغذیه در بیمارى هاى متابولیک از بین 101 مرکز تحقیقاتى هم تراز در کشور را 
 NursingوArchives of  Trauma Research  موفقیت بزرگى براى دانشگاه دانست. وى از نمایه شدن مجله
 International ،و  ادامه چاپ مجــالت دو ماهنامه فیض ISI  در نمایــه پر اســتناد  and Midwifery Studies
Archives of و مجلــه کمیتــه تحقیقات دانشــجویى کنکاش خبــر داد و از فعالیت هاى   Health Sciences

مسئولین و مدیران این نشریات تشکر نمود.

نشســت هم اندیشى اساتید با حضور جمعى از اعضاى هیأت علمى و اساتید دانشگاه امروز 94/9/5 در سالن 
آمفى تئاتر دانشکده دندان پزشکى دانشگاه برگزار شد.

به گزارش  وب دا ، این نشســت در پى درخواســت اســاتید در خصوص نحوه رفتار و برخورد دانشجویان 
با هماهنگى دفتر بســیج جامعه پزشــکى و دفتر نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه به منظور اصالح 

روابط دانشجو برگزار شد.
این گزارش حاکیست: در این نشست اساتید و اعضاى هیأت علمى دانشگاه در خصوص مسایل مطرح شده 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاى پزشــکى کاشــان از اعزام تیم فوریتهاى پزشــکى اورژانس 115 
کاشان به استان هاى غرب کشور خبرداد.

 به گزارش وب دا ، دکتر ســید محمد حســین مکى ضمن اعالم این خبر گفت : به مناســبت اربعین سرور و 
ســاالر شهیدان حضرت اباعبداهللا الحسین (ع) مرکز اورژانس 115 کاشــان یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس ، 
یک دســتگاه موتورالنس به همراه 5 کارشــناس این مرکز را به منظور امدادرسانى و ارائه خدمات فوریتهاى 

پزشکى به زائرین کربالى معلى ، امروز مورخ 94/9/3 به استان هاى مرزى اعزام نمود.
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صندوق پذیرش مراکز بهداشتى 

درمانى شهرى و روستایى کاشان و 
آران و بیدگل الکترونیکى شد 

معــاون بهداشــتى دانشــگاه گفــت: در 
راســتاى طرح تحــول ســالمت، صندوق 
پذیرش مراکز بهداشــتى درمانى شــهرى 
بیــدگل  و  آران  و  کاشــان  روســتایى  و 

الکترونیکى شد.
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا 
مروجى افــزود: با خرید تعــداد 71 رایانه 
و تجهیــزات جانبى براى مراکز بهداشــتى 
درمانى شــهرى و روســتایى تحت پوشش 
دانشــگاه در این شهرستان ها کلیه عملیات 
پذیــرش و صندوق الکترونیکى شــده و با 
این اقدام ســالیانه حــدود 12 میلیارد ریال 
در چاپ قبــض، برگه ها و دفاتر مربوطه و 

ایاب و ذهاب صرفه جویى مى شود.

استنشاق گاز منوکسید کربن در آران 
و بیدگل جان دو نفر را گرفت

رئیــس مرکــز اورژانــس فوریــت هاى 
پزشــکى آران و بیــدگل از جان باختن دو 
نفر براثر استنشــاق گاز منوکسید کربن در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر مجید اسماعیلى 
گفــت: دو جانباخته آذرى زبان شــامگاه 
دوشــنبه در خیابان آیت اهللا عاملى آران و 
بیدگل، پس از بارگیرى محموله فرش در 
کابین خودرو خود دچار این حادثه شدند.

وى افزود: جانباختــگان براى جلوگیرى 
از ســرما اقــدام بــه روشــن کــردن پیک 
نیــک داخل کابیــن خودرو کــرده بودند 
که براثر استشــناق و انتشــار گاز منوکسید 
کربــن جان خود را از دســت دادند. دکتر 
اســماعیلى گفت گاز منوکسیدکربن یکى 

از خطرناکترین گازها است.

اخبارکوتاه آران و بیدگل

دانشمند علمى جهان در دانشگاه، از ارتقاى رتبه تولید علم ایران در پایگاه Scopusاز 48 به 16 و در پایگاه 
ISIاز 49 به 17 از سال 2000 تا 2015 خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر سید علیرضا اشرفى در مراسم روز پژوهش در سالن دکتر محمد قریب دانشگاه، با 
بیان اینکه علم در دنیا با نظام هاى استنادى مختلفى از جمله ISI,Scopus,ISCسنحیده مى شود، گفت: شاهد 
رشــد  تولید علم در ایران در این پایگاه هاى اســتنادى در سالهاى 2000 تا 2015 در خاورمیانه، جهان اسالم و 

بین المللى هستیم.
مدیر گروه نانو دانشگاه کاشان افزود: رتبه ایران در تولید علم در جهان اسالم در پایگاه هاى استنادىISI  و 

Scopusاز سال 2000تا 2015 ، از 4 به یک ارتقاء یافته است.
دکتر اشــرفى، با اشاره به رشد ســهم تولید علم ایران از کل تولیدات علم دنیا، تصریح کرد: ایران بر اساس 
چــاپ مقالــه در ژورنال رتبه 16 را در کل دنیا دارد ولى شــرکت اســاتید در کنگره هــاى داخلى و خارجى 

کمرنگ شده است.


