
سال بیستم. شماره 159 . بهار 1396نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

خیرین سالمت سرمایه و پشتوانه اصلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند

مراسم گرامیداشت روز روابط عمومی در دانشگاه برگزار شد مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد

دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بهره مندی از پتانسیل خیرین سالمتخدمت در حوزه سالمت از با ارزش ترین حوزه های کاری است
 می تواند گام های موثری در حوزه سالمت منطقه بردارند

نماینده مردم شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت: دانشگاه علوم 
پزشــکی کاشان با بهره مندی از ظرفیت ها و پتانسیل های خیرین سالمت می تواند گام های موثری در 

حوزه سالمت منطقه بردارند.
به گزارش وب دا، دکتر ســید جواد ســاداتی نژاد در مراســم تکریم و معارفه سرپرست این دانشگاه، 
از زحمات دکتر اعرابی رییس ســابق دانشــگاه تقدیر و برای دکتر ابراهیم کوچکی در سمت سرپرست 

دانشگاه آرزوی موفقیت کرد.
وی افزود: حیطه فعالیت دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان در ارایه خدمت به مــردم منطقه و همچنین 

خدمت به مناطق همجوار گسترده است، بنابراین نیاز به تعامل و همکاری بیشتر خیرین سالمت دارد.
وی، خواســتار حمایت بیشتر وزارت بهداشت به ویژه مهندس موهبتی معاون برنامه ریزی، هماهنگی، 
حقوقــی و امور مجلس شــد.دکتر ســاداتی نژاد، وجود صنعــت دارویی و گیاهان دارویــی را از دیگر   
ظرفیت های موجود در این منطقه عنوان و ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک دانشــکده دارو سازی 

با حمایت وزارت متبوع راه اندازی شود.
وی، همچنین به احداث بیمارســتان 280 تختخوابی اشــاره کرد و ادامه داد: انتظار می رود باتوجه به 
ضرورت بیمارســتان جایگزین در منطقه با همکاری و تعامل وزارت بهداشــت و خیرین این بیمارستان 

فعال شود.
نماینده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اســالمی، در پایان اظهار 

امیدواری کرد با تعامل و همکاری کلیه کارکنان افق های جدید در حوزه سالمت برداشته شود.

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با حضور سرپرست دانشگاه و جمعی از 
مسئولین، مدیران و کارکنان این معاونت در تاریخ 96/3/28 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

 به گزارش وب دا، سرپرســت دانشگاه در این مراســم با گرامیداشت شب های قدر و تسلیت سالروز 
شــهادت حضرت امیرالمومنین علی )ع(، از زحمات دکتر مهرداد فرزندی پور در زمان تصدی معاونت 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تقدیر و برای دکتر حسین نیکزاد به عنوان سرپرست جدید این معاونت 

آرزوی موفقیت کرد.
 دکتــر ابراهیــم کوچکی، به آیات و روایــات در زمینه ایمان به خدا و رســول، تقوی، عمل صالح و 
مجاهده با جان و مال اشاره کرد و اظهار داشت: بایستی این امور را در زمان مسئولیت و خدمت سرلوحه 

خود قرار دهیم تا از برکات آن در تمامی لحظات زندگی بهره مند شویم.
 وی، به ضرورت وجود منابع انســانی و مالی و فضای فیزیکی برای یک مدیر اشاره کرد و افزود: هنر 

مدیریت استفاده درست و به جا از این امکانات است.
 معاون ســابق توســعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز در این جلسه، از زحمات تمامی همکاران و مدیران 

این حوزه تشکر کرد و فعالیت در حوزه توسعه را کار تیمی عنوان کرد.
دکتــر مهــرداد فرزندی پور، کار در ایــن حوزه را پردغدغــه عنوان کرد و اظهار داشــت: نواقص و       

کاستی هایی وجو داشته اما تمام تالش ما انجام امور با کمترین نقایص بود.
 معاون ســابق توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه همچنین در ادامه به اقدامات شش ساله خود در زمینه 

پروژه های عمرانی پرداخت.
دکتر حســین نیکزاد معاون جدید توسعه مدیریت و منابع دانشــگاه نیز، این معاونت را موتور محرکه 
دانشگاه عنوان کرد و گفت: اگر تک تک ما هدف از تشکیل دانشگاه را در تمامی امور سرلوحه فعالیت 

خود قرار دهیم قطعا به نتایج خوبی دست می یابیم. 
وی، مهم ترین هدف دانشــگاه را ارتقای سالمت مردم برشمرد و افزود: با تربیت نیروی انسانی ماهر، 

نظارت و ارزیابی و استاندارد سازی خدمات به نتایج مفیدی دست خواهیم یافت. 
شــایان ذکر اســت در پایان این مراســم با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از ســوی سرپرست دانشگاه و 
مسئولین واحدهای مختلف از تالش های دکتر مهرداد فرزندی پور به عنوان معاون سابق توسعه مدیریت 

و منابع دانشگاه تقدیر و تجلیل به عمل آمد و نیز حکم انتصاب دکتر حسین نیکزاد قرائت شد.

سرپرست  معارفه  و  تکریم  مراســم 
دانشگاه 

سرپرســت  معارفــه  و  تکریــم  مراســم 
دانشــگاه بــا حضــور مهنــدس طاهــر موهبتی                                 
معاون برنامه ریــزی، هماهنگی و امور حقوقی 
وزیر بهداشــت، دکتر سید جواد ســاداتی نژاد 
نماینده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و 
بیدگل در مجلس شــورای اســالمی، روســای 
قدیــم و جدید دانشــگاه و جمعی از مســئولین 
و خیرین  ســالمت دانشــگاه و شهرســتان های 
کاشان و آران و بیدگل در آمفی تئاتر مرکزی 

دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، حجت االسالم و المسلمین 
علیرضا شاه فضل مســئول نهاد نمایندگی مقام 
معظــم رهبری در این مراســم، بــه بیان اهمیت 

خدمت به خلق خدا پرداخت.
دکتر اســماعیل فخاریــان قائم مقــام رئیس 
دانشــگاه در امور درمــان نیز، با بیان ســخنانی 
گفت: همه روســای دانشــگاه هدفشــان ارائه 
خدمت به مردم و افزایش ســطح سالمت مردم 

بوده است.
دکتــر اعرابــی رییــس ســابق دانشــگاه نیز، 
گزارش مبســوطی از فعالیت های انجام شــده 
در راســتای اجرای طــرح تحول ســالمت در        
حوزه هــای درمان، بهداشــت و آموزش و نیز 
پروژه های افتتاح شــده، آمــاده بهره برداری و 
در حــال احداث دانشــگاه و ... را ارائه نمود و  
از تالش و تعامل تمامی همکاران، پزشــکان و 
اعضای هیــات علمی و کارکنان دانشــگاه در 

طول خدمت خویش تشکر کرد.
سرپرســت دانشــگاه نیــز، ضمــن تقدیــراز  
زحمات صــورت گرفتــه، خواســتار حمایت 
خیرین ســالمت و مسئولین شــهری در توسعه 
دانشگاه به ویژه در جهت ادامه فعالیت دانشکده 
دندان پزشکی، احداث دانشکده دارو سازی و 

توسعه فضای فیزیکی بیمارستان ها شد.
ابراهیــم کوچکــی تصریــح کــرد:  دکتــر 
بیمارستان های کاشــان به دلیل پوشش بیماران 
شهرستان های همجوار از نظر خدمات سالمت 
به ویژه تخت بیمارســتانی نیازمند حمایت بیشتر 
مسئولین وزارت بهداشت و شهرستان می باشد.

وی، در پایــان گــزارش مبســوطی از تعداد 
دانشــجویان، اعضای هیات علمــی و کارکنان 
دانشــگاه را ارائــه و خدمــات انجام شــده در 
دانشــگاه را مرهــون تالش و زحمــات تمامی 
مدیــران و کارکنان دانشــگاه در حــوزه های 

مختلف عنوان کرد.

مراسم گرامیداشت روز 
با حضور  روابط عمومی 
سرپرست دانشگاه،  مشاور 
و مدیــر حوزه ریاســت، 
دانشــکده  سرپرســت 
پزشکی، معاونین درمان و 
بهداشتی، سرپرست شبکه 
بهداشت و درمان آران و 
بیدگل، مسئول دفتر نهاد 
نمایندگــی مقــام معظم 

رهبری،  مشــاور امور بانوان سرپرســت دانشگاه، 
مسئول حراست و جمع دیگری از مسئولین دانشگاه 
و کارشناسان، مسئولین و رابطین روابط عمومی و 
خانواده هایشان روز سه شنبه مورخ 96/2/26 برگزار 

شد.
 به گزارش وب دا، سرپرســت دانشــگاه در این 
مراسم ضمن تبریک 27 اردیبهشت ماه به عنوان روز 
جهانی ارتباطات و روابط عمومی، از زحمات کلیه 
همکاران فعال در این حوزه شامل پرسنل ستادی و 

واحدهای تابعه تقدیر و تشکر کرد.
دکتر ابراهیم کوچکی به برگزاری این آیین برای 
اولین بار در دانشگاه اشاره کرد و گفت: این روز در 

تقویم دانشگاه ماندگار می شود.
وی در ادامه سخنان خود، به اهمیت فعالیت های 
واحدهای مختلف دانشگاه و لزوم توجه مدیران به 
انتخاب افراد متخصص اشــاره کرد و بر ضرورت 
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معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزیر بهداشــت، خدمت و فعالیت در حوزه ســالمت را 
از باارزش ترین و جلیل ترین حوزه های کاری عنوان کرد.

به گزارش وب دا، مهندس طاهر موهبتی در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
کاشــان، با اشاره به ارزش واالی ارائه خدمت به مردم اظهار داشت: سالمت یکی از اولویت های تمام 

جوامع بشری است.
وی، با بیان اینکه در قوانین اساســی کشور اصول متعددی در خصوص »همگانی بودن حق سالمت« 
آمده اســت و به تواتر در تعالیم دینی و اســالمی و نیز در سیاســت های کلی سالمت که از سوی مقام 
معظــم رهبــری )مدظله العالی( ابالغ شــده، فرازهای متعددی در این زمینه وجود دارد اذعان داشــت:   
جامعه ای برخوردار از سالمت، رفاه، تامین اجتماعی، امنیت غذا  و ... بر اساس سند چشم انداز توسعه 

1404 تحقق خواهد یافت.
مهندس موهبتی تصریح کرد: با اجرای طرح تحول نظام سالمت در زمینه های جذب اعتبار، هتلینگ، 

پزشک مقیم،کاهش هزینه، پوشش بیمه سالمت تحوالتی با رشد 60 درصد داشته ایم.
مهندس موهبتی در بخش دیگر ســخنان خود گفت: برگزاری مراســم تکریم و معارفه برای تشکر و 
قدردانی از زحمات مسئول سابق و معرفی مسئول جدید که سکان اداره و مدیریت مجموعه را به عهده 

می گیرد، است.
وی، از زحمات و تالش های دکتر محمد حسین اعرابی که منشا اثر و خدمت بوده اند و سالهای پر استرسی 
را پشــت سر گذاشته اند تشکر نموده و برایشــان آرزوی سربلندی، توفیق و موفقیت نمود و نیز برای دکتر 

ابراهیم کوچکی سرپرست جدید دانشگاه به دلیل قبول کردن این مسئولیت خطیر  آرزوی موفقیت کرد.

اهـــدای اعضای دو بیمـــار 
کاشانی به چند بیمار نیازمند 

زندگی دوباره بخشید    

دعوت اعضای تیم داژبـال 
دختران دانشگاه به تیم ملی

نشست شــورای سالمت 
و امنیت غذایی شهرستان 

کاشان برگزار شد

حضور دانشجویان استعداد 
درخشــــــان دانشگــاه در 
مراسـم افطـاری با حضــور 

وزیر بهداشت

موفقیت حراست دانشگــاه 
در کسب رتبه تحول

اخبار حوزه فرهنگ سالمت
مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطالع رسانی بیشتر این اقدامات 
تاکید کرد.

 سرپرست دانشــگاه با بیان، 
انعــکاس صحیح و بــه موقع 
اقدامات و فعالیت ها  زمینه ساز 
افزایش انگیزه پرسنل و حضور 
خیریــن برای انجــام اقدامات 
جدید می شود،  افزود: بایستی 
از ظرفیــت های منطقه در این 

راستا استفاده کرد.
 وی، با اســتفاده از ظرفیت و پتانسیل روابط عمومی در 
راستای اهداف دانشگاه تصریح کرد: باید از روابط عمومی 

به صورت گسترده تر حتی برون مرزی بهره برد.
سرپرســت دانشــگاه، روابط عمومی را دارای نقش و 

جایگاه مهمی در سازمان برشمرد.
 دکتــر کوچکی، به اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی 
اشــاره و تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشــی در 
حوزه رسانه به ویژه جهت آگاهی مدیران مورد نیاز است. 
 این گزارش حاکیســت: در این مراســم همچنین پیام 
حوریه زاهد سرپرست روابط عمومی دانشگاه قرائت شد و 
ایشان در این پیام از همه همکاران فعال در این حوزه تقدیر 

و تشکر نمود.
 برپایه این گزارش: در این مراســم از همکاران باسابقه، 
بازنشســته و فعالین روابط عمومی با اهــداء لوح تقدیر و 
هدایایی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

تقدیر و تجلیل شد.
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معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه، از انتخاب 
دکتر ذات اله عاصمی عضو هیات علمی دانشگاه 

به عنوان پژوهشگر برتر کشوری خبر داد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر غالمعلــی حمیدی 
اظهــار داشــت: دکتر ذات اله عاصمی با کســب 
رتبه دوم علوم بالینی به عنوان پژوهشــگر برتر در 
فرهنگستان علوم پزشکی کشور و پژوهشگر برتر 
وزارت بهداشت در سال 1395 معرفی شده است.

وی، ضمــن تبریــک انتخــاب شایســته دکتر 
عاصمی به عنوان پژوهشــگر برجســته کشور در 
ســال 1395اظهار امیدواری کرد: در پرتو بیکران 
خداوند و کوشــش های روز افزون و مستمر شما 
و تمامــی متفکــران، متخصصان و پژوهشــگران 
عزیز، شاهد شــکوفایی و بالندگی میهن اسالمی 

در همه عرصه های علمی و پژوهشی باشیم.

گردهمائــی دانشــجویان ســتاد شــاهد و ایثارگر 
دانشــگاه با حضور معاون دانشجویی فرهنگی، دبیر و 
اساتید مشاور ستاد شــاهد، رئیس و کارشناسان بنیاد 
شهید کاشــان روز یکشنبه 96/2/10 در باغ رستوران 

پاداش برگزار شد.
 بــه گــزارش وب دا، دبیر ســتاد شــاهد و ایثارگر 
دانشــگاه در ایــن مراســم ضمــن خوش آمدگوئی 
به مدعویــن و تبریــک اعیاد شــعبانیه، گزارشــی از 

وضعیت تحصیلی این دانشجویان را ارائه کرد.
 دکتــر طاهره مازوچی، ضمن بیــان اینکه در حال 
حاضر 276 دانشــجو شــاهد و ایثارگر در دانشگاه به 
تحصیل مشــغول هستند، هدف این ســتاد را افزایش 
ســطح علمی و توانایــی دانشــجویان، تعالی جایگاه 
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر و ترویــج فرهنگ و 

ارزش های دفاع مقدس دانست.
 وی، از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خواست 
هماننــد پدرانشــان مســئولیت پذیر باشــند و در تمام 

عرصه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی فعال باشند.
  دبیر ســتاد شــاهد و ایثارگر دانشگاه، با بیان اینکه 
انتظار جامعه از دانشــجویان شــاهد و ایثارگر بیشــتر 
اســت، تأکید کرد: شــما عزیزان در هــر مقطعی که 

هستید باید در همه زمینه ها بهترین باشید. 
حجت االسالم و المسلمین شــاه فضل مسئول دفتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دکتر محمد افشار 
مسئول جامعه پزشکی و استاد مشاور به ایراد سخنانی 
پرداختند و خاطرات جنگ را برای دانشجویان بازگو 

کردند. 
این گزارش حاکیســت: تقدیر از دانشجویان ممتاز 
ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه، اجرای برنامه مولودی  

خوانی و ... از جمله برنامه های این گردهمایی بود.

در المپیادهای ورزشــی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان در 

رشته داژبال موفق به کسب مقام اول شد.
به گزارش وب دا، آیین اختتامیه 4 رشــته ورزشی 
دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور در پنجمین روز 
برگزاری این المپیاد صورت گرفت و نفرات برتر این 

4 رشته مشخص شدند.
در مراســم اختتامیه که عصر روز سه شنبه در سالن 
ورزشــی صندوق رفاه دانشــجویان وزارت بهداشت 
برگزار گردید از رتبه های اول تا ســوم رشــته های 
ورزشــی  بســکتبال ســه نفره ، فوتبال گل کوچک ، 
داژبــال و طناب کشــی با اهدای مــدال و کاپ های 
قهرمانی به تیم های برتر رشته های مختلف تقدیر شد.

تیم داژبال این دانشــگاه در مجموع با هشت بازی 
)هفت بــرد و یک باخت( موفق به کســب مقام اول 
مسابقات گردید و توانست مدال طال و کاپ قهرمانی 

این رشته را از آن خود کند.
المپیــاد ورزش های همگاهی دانشــجویان  دومین 
دختــر دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور بین 51 
دانشگاه علوم پزشــکی کشور در خزرآباد ساری در 
جریان اســت. این رقابت ها از روز 5 اسفندماه آغاز 

شد و تا پایان روز 11 اسفند ماه ادامه دارد.
دومیــن  المپیــاد ورزش های همگانی دانشــجویان 
دختر دانشــگاه های علوم پزشکی کشور در 15 رشته 
ورزشی  دارت ، لیوان چینی، طناب زنی، فوتبال روی 
میزی، داژبال، فریزبی ، بســکتبال ســه نفــره، فوتبال 
گل کوچــک، تنیــس با دســت مخالــف، روبیک،           
طناب کشــی، پله نوردی، آمادگی جسمانی، شطرنج 

سرعتی و والیبال در خزر آباد ساری برگزار شد.

از فعالیــت هــای یکســاله اصحــاب رســانه و 
خبرنگاران حوزه ســالمت دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان تجلیل و تقدیر شد.
به گزارش وب دا، سرپرســت دانشــگاه علوم 
پزشــکی کاشــان در این مراســم، خبرنگاران و 
اصحــاب رســانه را جــزء همکاران دانشــگاهی 
برشمرد و گفت: اصحاب رسانه در اطالع رسانی 
و افزایش ســطح سواد سالمت مردم نقش بسزا و 

موثری داشته و دارند.
دکتر ابراهیم کوچکی، ضمن تقدیر از همراهی 
اصحاب رسانه خواستار افزایش آگاهی مردم در 
زمینه بیماری های غیرواگیر و فرهنگ ســالمت 

شد.
شــایان ذکر است سرپرست دانشــگاه در پایان 
این نشســت از تالش هــای یکســاله خبرنگاران 
کاشــانی در حوزه ســالمت با اهــدا هدیه تقدیر 

کرد.

به گــزارش وب دا، دکتــر ابراهیم کوچکی به 
همراه معــاون درمان، سرپرســت مرکز حوادث 
و فوریــت هــای پزشــکی دانشــگاه و جمعی از 
مســئولین در لحظه آغاز ســال جدیــد در پایگاه 
ســالمت اورژانس فوریت های پزشکی جاده ای 
در محل ایستگاه عوارضی قمصر )واقع در اتوبان 
کاشان  اصفهان( حضور یافت.وی، ضمن تقدیر 
و تشکر از تمامی همکاران بهداشتی درمانی فعال 
در ایــام نوروز به ویژه مرکز حــوادث و فوریت 
های پزشــکی دانشگاه، بر ارائه خدمات باکیفیت 

به مردم و مسافران در این ایام تاکید کرد.

دیدار نوروزی معاونین، مدیران و کارکنان با سرپرست دانشگاه

درخشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در هشتمین جشنواره فرهنگی

پاسخگویی سامانه 190 به شکایات بهداشتی مردمی در کاشان

آماده باش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی با 20 کد عملیاتی اورژانس

به مناســبت آغاز ســال نــو، معاونیــن، مدیران و 
کارکنان واحدهای مختلف با سرپرســت دانشــگاه 

دیدار کردند.
به گزارش وب دا، دکتر ابراهیم کوچکی در این 
دیدارها ضمن تبریک عید نوروز به کلیه همکاران، 
از تالش هــا و زحمات آنان که منجــر به موفقیت 
های متعدد دانشــگاه در ســال گذشــته شد، تقدیر 
کرد و با اشــاره به نامگذاری ســال جدید از سوی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با عنوان »اقتصاد 

سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی کاشان گفت: 
شهروندان کاشانی شــکایات در حوزه بهداشتی را 

از طریق سامانه کشوری 190 اعالم کنند.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر ابراهیــم کوچکــی 
نصرآبــادی در نشســت خبــری با اصحاب رســانه 
افــزود: همشــهریان در صورت مشــاهده هر گونه 
تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 
و اماکن عمومی با ســامانه ارتباطات و رسیدگی به 
شکایات مردمی 190 تماس گرفته و مورد را اعالم 

نمایند.
وی همچنیــن تصریــح کــرد:  16 مرکزخدمات 
جامع ســالمت شــهری و روســتایی تحت پوشش 
این دانشــگاه در قالب طرح ســالمت نــوروزی از 
25 اســفندماه تا 14 فروردین 96برای ارائه خدماتی 
درمانی فعال و در آماده باش 24 یا 12 ساعته است.

دکتر کوچکی ادامه داد: این مراکزخدمات جامع 

سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت 
های پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان، از         
آمــاده باش 20 کد عملیاتی فوریت های پزشــکی 

در کاشان و آران و بیدگل در ایام نوروز خبر داد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر ســید محمد حســین 
مکی در گفتگو بــا خبرنگاران، به آغاز طرح امداد 
نــوروزی اورژانس 115 از 25 اســفندماه 95 تا 14 
فروردیــن ماه ســال 96 اشــاره کــرد و گفت: 20 
کد عملیاتی فوریت های پزشــکی شــامل 10 کد       
جاده ای و 5 کد شهری در کاشان و 4 کد عملیاتی 
جاده ای و شــهری در آران و بیــدگل فعال در این 

ایام خواهد بود.
وی افزود: امســال برای نخســتین بــار در منطقه 

انتخاب دکتر ذات اله عاصمی به 
عنوان پژوهشگر برتر کشوری

گردهمائی دانشجویان ستاد شاهد 
و ایثارگر دانشگاه برگزار شد

دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
در رشته داژبال موفق به کسب 

مقام اول شد

از خبرنگاران فعال حوزه سالمت 
دانشگاه تجلیل شد

سرپرست دانشگاه سال جدید را 
در کنار همکاران حوزه سالمت 

آغاز کرد 

مقاومتی، تولید و اشــتغال« خواستار تالش همه در 
راستای تحقق منّویات ایشان شد.

وی، از زحمات همکاران دانشگاهی به خصوص 
همکاران فعال در حوزه بهداشت، درمان و آموزش 

در این راستا تقدیر کرد.
دکتر کوچکــی، ابراز امیــدواری کرد:تالش ها 
و زحمات شــما همکاران فعال در حوزه ســالمت 
در ســال گذشــته مورد قبول و عنایــت حق تعالی 

قرارگیرد.

سالمت شامل فعالیت 2 مرکز قمصر وجوشقان قالی  
به صورت  24 ســاعته با حضور پزشک،پرســتار و 
راننده،6 مرکز مشــکات، نیاسر، حسنارود، برزک، 
کامو و ازوار به صورت  12 ساعته با حضور پزشک 
و پرســتاردر مرکز و 12 ســاعت مابقی به صورت 

آنکالی پزشک در خانه بهداشت مستقر است.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی کاشان اظهار 
داشــت: هر ســاله بــا نزدیک شــدن بــه تعطیالت 
نوروزی بــا افزایش فعالیت برخــی از مراکز تهیه، 
توزیــع، عرضــه و فــروش مــواد غذایــی از جمله 
فروشــگاه ها، اماکن اقامتی - تفریحی، اماکن بین 
راهی و ســرویس های بهداشــتی در ســطح شهر و 
در کنار جاده ها روبرو هســتیم که مرکز ســالمت 
محیــط و کار و مجموعــه معاونت های بهداشــتی           
دانشــگاه هــای علوم پزشــکی در ســطح کشــور 
مسئولیت تامین شرایط بهداشتی در راستای حفظ و 

ارتقای سطح سالمت شهروندان و مسافران نوروزی 
و پیشگیری از بروز اپیدمی های منتقله از آب و غذا 

در این ایام را بر عهده دارند.
دکتر کوچکی یادآور شد: اجرای طرح عملیات 
بســیج ســالمت نوروزی واحد بهداشــت محیط با 
هشــت گروه از تاریــخ 95/12/1 بــرای بازدید از 
مراکز را خاطرنشــان کرد و گفــت: این گروه ها از 
نحوه تهیــه وعرضه وفــروش مــواد غذایی،اماکن 
عمومی، اماکن بین راهی  و سامانه آبرسانی بازدید 

می نمایند.
وی، اجــرای نمونه گیری کــم کاری مادر زادی 
تیروئید نوزادان و PKUدر مرکز جامع ســالمت 
گالبچــی را در ایــام نــوروز و تعطیــالت عید را 
تاکیدکرد و گفت: بازدید گروه پیشــگیری مبارزه 
با بیماریهای واگیر وتیم واکنش سریع نیز در مدت 

اجرای طرح سالمت نوروزی انجام می شود.

گردشگری مرنجاب یک کد عملیاتی فوریت های 
پزشــکی در قالب ایستگاه سالمت در مدت اجرای 

طرح سالمت نوروزی فعال شده است.
دکتر مکی تصریح کرد: مرکز مدیریت حوادث 
و فوریــت های پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشــان با پوشــش کامل جاده های اصلی و فرعی 
و نیز داخل شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل 
به مردم و مسافران، خدمات تخصصی فوریت های 
پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی را ارائه خواهد 

کرد.
وی ادامــه داد: واحــد مدیریــت بحران و ســتاد 
هدایت عملیــات واقع در مرکز مدیریت حوادث و 

فوریت های پزشکی نیز، 24 ساعته فعال می باشد.

وی افزود: 13 پایگاه ســالمت نوروزی نیز جهت 
پاســخگویی به مراجعین حضوری بــه درب پایگاه 
های جــاده ای با همکاری پزشــک مقیم در مرکز 
فرماندهی 115 از همان شــروع طرح تا پایان طرح 

فعالیت دارند.
وی، به آمادگی اتوبوس آمبوالنس جهت پوشش 
حوادث بزرگ مســتقر در ایستگاه عوارضی اشاره 
و تصریح کرد: پوشــش امداد هوایــی در حوادث 
و بحران غیر مترقبه و بــزرگ طبق هماهنگی انجام 
شــده با دانشــگاه علوم پزشــکی قم نیز در صورت 

لزوم در این منطقه انجام خواهد شد.
دکتر ســید محمد حســین مکی، از تالش تمامی 

همکاران در این حوزه تقدیر کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از آغاز 
طرح ســالمت نوروزی 1396در مراکز بهداشتی و 
درمانی دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان از 8 صبح  

95/12/25 تا 8 صبح 96/1/14 خبر داد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر ابراهیــم کوچکی در 
نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تمامی مراکز 
بهداشتی و درمانی تحت پوشش این دانشگاه برای 
ارائــه خدمات در قالب طرح ســالمت نوروزی در 

این مدت فعال هستند.
دکتــر ابراهیــم کوچکــی نصرآبــادی گفــت: 
رشــته های  کلیــه  در  بهشــتی  هــای؛  بیمارســتان 
تخصصــی، نقــوی بــرای خدمــات آزمایشــگاه-

رادیولوژی-MRI، کارگرنژاد برای بیماری های 
اعصــاب و روان، متینی برای بیمــاری های گوش 
وحلق و بینی-چشــم، شبیه خوانی)تامین اجتماعی( 
برای بیماری های زنان و زایمان را از مراکز درمانی 
دولتی کاشان تحت پوشش طرح سالمت نوروزی 

برشمرد.
وی، فعالیــت بیمارســتان های؛ سیدالشــهدا برای 
تمامی رشــته های تخصصی و شــهید رجایی برای  
بیمــاری های زنان و زایمان از مراکز درمانی دولتی 
در شهرســتان آران و بیدگل در این طرح را اشاره 
کرد و گفت: بیمارستان خصوصی میالد برای رشته 
هــای تخصصی و بیمارســتان یثربی بــا بخش های  
قلب، اورژانس، رادیوتراپی، شیمی درمانی و دیالیز 
در قالب طرح سالمت نوروزی در آماده باش کامل 

فعال است.
CCU شــامل  ویــژه  به گفته وی، 111تخــت 

تخــت   148 PICUو  NICUو  و    ICU و 

آغاز طرح سالمت نوروزی در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اورژانس نیــز در تمامی مراکز درمانی خصوصی و 
دولتی در قالب این طرح فعال است.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان، 
فعــال بــودن برنامــه آنکالــی در تمام رشــته های 
زمــان  در  بیمارســتان ها  همــه  در  و  تخصصــی 
اجــرای طرح ســالمت نــوروزی از 25 اســفندماه 
تــا 14 فروردیــن 96 را تاکیدکرد و افــزود: مراکز 
شــبانه روزی خصوصــی دندانپزشــکی نیز شــامل 
کلینیــک دندانپزشــکی جــم، ســالمت و پارس و                                                                     
شــیفت صبــح درمانــگاه شــبانه روزی مرکــزی         
)سرم درمانی( واقع در خیابان باباافضل نیز در مدت 

اجرای طرح فعال است.
دکتر کوچکی نصرآبادی، با تاکید بر مقیم نمودن 
رشــته های طب اورژانس، زنان وزایمان، بیهوشی، 
قلب و داخلی در مجتمع بیمارســتانی  شهید بهشتی 
افزود: درمانگاه های شــبانه روزی شامل مرکزی و 
گالبچی در کاشــان، امام خمینــی آران و بیدگل، 
موسی بن جعفر بیدگل، خیریه فاطمیه راوند نیز در 

مدت اجرای طرح سالمت فعال است.
وی، هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی قم جهت 
پوشش امداد هوایی در حوادث و بحران غیر مترقبه 
و بزرگ در محدوده اتوبان قم کاشــان در صورت 
نیاز را خاطرنشان کرد و ادامه داد: 13 پایگاه سالمت 

نوروزی برای پاســخگویی بــه مراجعین حضوری 
پایگاه های جــاده ای و 20 کــد عملیاتی فوریتهای 
پزشــکی نیز در مدت اجرای طــرح در آماده باش 

است.
به گفته وی، برنامه ریزی بازدیــد روزانه از تمامی 
مراکز درمانی در ایام طرح سالمت نوروزی توسط 
وی بــه همراه روابــط عمومی، حراســت، معاونین 
درمان و بهداشتی و تمامی بازرسین معاونت درمان 

انجام  می شود.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان، فعال 
مجتمــع  در  تصویربــرداری  مراکــز  نگهداشــتن 
بیمارســتانی شهید بهشــتی، بیمارســتان خصوصی 
میــالد و مرکز خصوصی جمالزاده رایادآورشــد و 
گفت: مراکز آزمایشگاهی مجتمع بیمارستانی شهید 
بهشــتی برای ارائه خدمات پاتولوژی و آزمایشات 
تشــخیص طبی، نقوی، سیدالشهداء، شهید رجایی، 
شــبیه خوانی)تامیــن اجتماعی( و بقیــه مراکز فقط 

آزمایشات تشخیص طبی نیز فعال است.
دکتــر کوچکــی، فعال نمــودن کلینیــک ویژه 
دانشــگاه در بیمارستان نقوی در رشته های داخلی، 
قلب، زنــان و زایمــان، اطفال،جراحــی عمومی و 
ارتوپدی را خاطرنشــان کرد و گفــت: مرکز دیالیز 
دانشگاه در بیمارستان اخوان نیز انجام دیالیز بیماران 
را هر روز از ســاعت 7/30 صبح تا 8 شــب به غیر 

روزهای اول و 13 فروردین 96 انجام می دهد.
وی تصریــح کــرد: مرکــز دیالیــز دانشــگاه در 
بیمارســتان اخوان دیالیــز بیماران 27 اســفندماه به 
جــای روز اول و11فروردین  به جای 13 فروردین 

خدمات رسانی می کند.

سرپرســت دانشــگاه با روحانیون مســئول در 
ارگان های مختلف شهرستان کاشان روز یکشنبه 

مورخ 96/1/27 دیدار کرد.
 بــه گزارش وب دا، در ایــن دیدار رئیس بنیاد 
شــهید، رئیس اداره اوقاف، مدیــر حوزه علمیه، 
مســئول مرکز خدمات حوزه های علمیه، مسئول 
دفتر امام جمعه کاشــان و مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظــم رهبری در دانشــگاه در ایــن دیدار 

حضور داشتند.
 این گزارش حاکیســت: در این نشســت بحث 
و تبادل نظر پیرامــون همکاری های متقابل مابین 

دانشگاه و مراکز مذکور صورت گرفت.

دیدار سرپرست دانشگاه با 
روحانیون مسئول در ارگان های 

مختلف شهرستان کاشان 

به دنبال قهرمانی تیم داژبال )وســطی( دانشگاه در 
المپیاد ورزش های همگانی دختران، اعضای آن به 

تیم ملی داژبال دعوت شدند.
بــه گــزارش وب دا، معاون دانشــجویی فرهنگی 
دانشــگاه با اعالم این مطلب اظهار داشــت: اعضای 
5 نفره تیم داژبال شــامل )ســلیمه شــریفی( کاپیتان 
تیم، فریده حسین گلی، فاطمه ابوزیدآبادی، فاطمه 
خیراندیش و محدثه باغبانی با مربیگری لیدا هاشــم 
زاده با کســب هفت پیروزی در مصاف با تیم های 
ســبزوار، زاهدان، همدان، اصفهان، مشــهد، یزد و 
اهواز موفق شــد مقــام قهرمانی این رشــته را از آن 

خود کند.
دکتر حمیدرضا گیالســی گفت: در این بازی ها 
به تشخیص کمیته فنی مسابقات، اعضای تیم داژبال 

دانشگاه به تیم ملی این رشته دعوت شدند.

اعضای تیم داژبال دختران 
دانشگاه به تیم ملی

 دعوت شدند 

برای اولین بار از ســرود دانشــگاه در مراســم 
تکریم و معارفه سرپرســت دانشگاه امروز مورخ 
چهارشــنبه مــورخ 95/12/18 در آمفــی تئاتــر 

مرکزی دانشگاه رونمایی شد.
 به گزارش وبدا، شــعر توسط شاعر به نام صائم 
کاشانی سروده شده و آهنگ آن به همت روابط 

عمومی دانشگاه تهیه و تنظیم شده است.

برای اولین بار از سرود دانشگاه 
رونمایی شد  

معاون دانشــجویی فرهنگی از درخشش دانشگاه 
در نخســتین اختتامیه هشــتمین جشــنواره فرهنگی 

کشوری خبر داد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر حمیدرضا گیالســی 
گفــت: کاروان فرهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشــان با 27 کاندید در بخش هــای مختلف و 5 
سفیر فرهنگی به همراه مسئول دبیرخانه و کارشناس 

فرهنگی در مرحله پایانی جشنواره حضور یافتند.

وی افــزود: در نخســتین مراســم اختتامیه که در 
تاریــخ 26 فروردین در محل پردیــس تئاتر تهران 
برگزار شد، کاروان 33 نفره دانشگاه موفق به کسب 
8 مقام در بخش های کارکنان و ادبی دانشــجویان 

شد. 
معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه، ضمن 
تبریــک به ایــن عزیزان بــرای ســایر کاندیداها و 
نمایندگان دانشــگاه در ســایر بخش های جشنواره  

آرزوی موفقیت کرد.
الزم بــه ذکر اســت: در این برنامه کــه با حضور 
دکتــر حســن هاشــمی وزیــر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، دکتر فراهانی معاون فرهنگی و 
دانشــجویی وزیر متبوع برگزار شد از برگزیدگان  
بخــش اســاتید و کارکنــان در تمــام رشــته ها و 
دانشجویان علوم پزشکی در بخش ادبی با اهدا لوح 

و جایزه نقدی تقدیر شد.
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بیمارستان شهید بهشتی کاشان موفق به دریافت لوح برتر در دومین جشنواره برترین های سالمت مادر و نوزاد شد 

کلنگ احداث مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی ابوزیدآباد به زمین زده شد

خیرین سالمت سرمایه و پشتوانه اصلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند/ کاشان بهشت خیرین ایران است 

مراسم گرامیداشت روز دندانپزشک در دانشگاه برگزار شد 

برگزاری بیش از 31 هزار کارگاه آموزش مهارت های زندگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

هیچ موردی از تب کریمه کنگو در کاشان گزارش نشده است/ تب کریمه کنگو و راه های پیگشیری از آن 

مجتمع بیمارســتانی شهید بهشتی موفق به دریافت 
لوح برتر در دومین جشــنواره برترین های سالمت 
مادر و نوزاد در برنامــه ترویج زایمان طبیعی  برای 

دومین بار شد.
بــه گزارش وب دا، دکتــر محمد حاجی جعفری 
با اعالم این مطلب افزود: در مراســمی تحت عنوان 
تقدیر از برترین های ارتقای ســالمت مادر و نوزاد، 
در ســالن اجتماعــات همایش هــای رازی، مجتمع 

کلنگ احــداث مرکــز خدمات جامع ســالمت  
شبانه روزی ابوزیدآباد به زمین زده شد.

با حضور مهنــدس موهبتی معــاون برنامه ریزی، 
هماهنگــی و امور حقوقــی وزیر بهداشــت، دکتر  
ســاداتی نژاد نماینده مردم شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از مســئولین دانشــگاه و شهرســتان های کاشــان و 

نماینــده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و 
بیدگل در مجلس شــورای اســالمی گفت: خیرین 
ســالمت ســرمایه و پشــتوانه اصلی دانشــگاه علوم 

پزشکی کاشان هستند.
 به گزارش وب دا، دکتر ســید جواد ساداتی نژاد 
در پنجمین نشست شــورای خیرین سالمت کاشان 
که روز پنج شــنبه مورخ 96/1/31 در ســالن دکتر 
محمد قریب دانشــگاه علوم پزشکی کاشان برگزار 
شــد، افزود: وجود خیرین سالمت در منطقه کاشان 
حامل این پیام اســت که مســئولین و مدیران بدون 

هیچ ترسی در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.
 وی، وجود خیرین سالمت در حوزه های مختلف 
در شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل را یک 
گنــج بی پایــان نام بــرد و تصریح کــرد: اقدامات 

مراســم گرامیداشــت روز دندانپزشک با حضور 
دکتــر حمید صمدزاده مشــاور معاون بهداشــتی و 
رئیس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت 
درمــان و آموزش پزشــکی و جمعی از مســئوالن 
دانشــگاه و مدیران ادارات و دندانپزشــکان شاغل 
در حوزه بهداشــت روز پنج شــنبه مورخ 96/1/31 
در تاالر ســالمت معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار 

گردید.
 به گــزارش وب دا، رئیس اداره ســالمت دهان 
و دنــدان وزارت بهداشــت در این مراســم، ضمن 
تبریک روز دندانپزشــک با اشاره به موفقیت طرح 

معاون بهداشــتی دانشگاه، از برگزاری 31 هزار و 
400 کارگاه آمــوزش مهارت های زندگی و فرزند 
پــروری به صورت رایگان در مراکز خدمات جامع 
سالمت این دانشگاه در راستای اجرای طرح تحول 

نظام سالمت طی سال 95 خبر داد.
 به گزارش وب دا ، دکتر ســید علیرضا مروجی، 
روز یکشــنبه مــورخ 96/2/3 در نشســت خبری با 
خبرنگاران به مناســبت هفته ســالمت )یکم تا هفتم 
اردیبهشــت( با اشاره به اینکه شعار این هفته، امسال 
»زندگی ســالم ، با نشــاط و امید« اســت گفت: 17 
هزار و 200کارگاه مهارت های زندگی و 14 هزار 
و 200 کارگاه مها رت های فرزند پروری بوده است.

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
اظهار داشــت: هیچ موردی از تب کریمه کنگو از 
ســال گذشــته تاکنون در منطقه تحت پوشش این 

دانشگاه گزارش نشده است.
 به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
در گفتگو با خبرنگاران افزود: تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو یک بیماری حاد تب دار و خونریزی 
دهنده  اســت که از طریق گزش کنــه و یا تماس با 
خون یا ترشحات یا الشــه دام و انسان آلوده منتقل 
می شــود و در صورت عدم مراجعه به موقع بیمار به 

پزشک احتمال مرگ آن بسیار باال می باشد.
 وی تصریــح کرد: خطر بیمــاری در گروه های 
نظیر خانم های خانه دار، قصابان، دباغان، دامداران، 
گارگران کشــتارگاه ها، دامپزشــکان، ســالخان، 

پرسنل بهداشتی درمانی و ... همیشه وجود دارد.
 وی، گزیــده شــدن توســط کنــه آلــوده یــا له 

بیمارســتانی شهید بهشــتی  کاشــان به پاس تالش 
ارزنــده خود موفق به دریافت لــوح برتر در دومین 
جشــنواره برترین های ســالمت مادر و نــوزاد  در 

برنامه ترویج زایمان طبیعی شد.
این گزارش حاکیست: همایش تقدیر از مجریان 
برتــر ارتقای ســالمت مــادر و نوزاد روز دوشــنبه 
مورخ 16 اســفند ماه ســال جاری با حضور معاون 
درمان، مشاور رئیس جمهور در امور بانوان، رئیس 

آران و بیدگل کلنگ احداث مرکز خدمات جامع 
سالمت شبانه روزی ابوزیدآباد به زمین زده شد.

بــه گــزارش وب دا، سرپرســت دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشان در مراسم کلنگ زنی مرکز خدمات 
جامع سالمت شبانه روزی ابوزیدآباد اظهار داشت: 
این مرکز در مرحله اول از محل اعتبارات دانشــگاه 
علوم پزشــکی کاشان و مشارکت خیرین سالمت با 

خیرین در راســتای فعالیت ها و عملکرد مســئولین 
اســت، اگر مســئولین در این راه با تالش وافر قدم 
بردارنــد خیرین از هیج کمکی دریــغ نمی کنند و 

حتی جلوتر از مدیران گام برمی دارند.
 دکتر ساداتی نژاد، ضمن تقدیر از رویکرد جدید 
دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان در زمینه اقدامات 
خیرخواهانــه و خیرین ســالمت ادامه داد: بایســتی 
به اســتقبال و خدمتگزاری خیریــن برویم و نهایت 
همــکاری را با آن ها به خاطر اقدامات خیرخواهانه 

و خداپسندانه داشته باشیم.
 کاشان بهشت خیرین ایران است

نماینــده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و 
بیدگل در مجلس شــورای اسالمی در بخش دیگر 

اظهار داشت: کاشان بهشت خیرین ایران است.

تحول ســالمت دهــان و دنــدان در کشــور اظهار 
داشــت: دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان در حوزه 

سالمت دهان و دندان جزء 5 دانشگاه برتر است.
 دکتــر حمید صمدزاده، بر ادامه برنامه های طرح 
تحــول تاکید و افزود: مقرر شــده تمامــی نیازهای 
درمانــی دندانپزشــکی بــرای 5000 دانــش آموز 
ورودی پایه هفتم تا پایان شــهریور 96 در کاشــان 

برطرف شود.
 دکتــر ســید علیرضا مروجــی معاون بهداشــتی 
دانشــگاه در این جلسه، دســتاوردهای طرح تحول 
ســالمت دهــان و دنــدان در ســال هــای 94 و 95 

 وی، با اشــاره به انجام رایگان 10هزار مشــاوره 
روان شناختی افزود: این مشاوره های روان شناختی 
بــا جــذب 15 روا نشــناس بالینی برای شــهروندان 

کاشانی انجام شده است.
 معاون بهداشــتی دانشــگاه گفت: بر اساس آمار 
ســال 2015 افســردگی چهارمیــن بیمــاری بعد از 
بیماری هــای قلبــی عروقــی، کمــردرد و حوادث 
و ســوانح از نظر شــاخص )daly( اســت که بار 
بیماری یعنــی جمع مرگ و میــر و ناتوانی افراد را 

بیان می کند.
 دکتــر مروجی، انگ زدن، عــدم تکمیل درمان، 
وجود افراد غیرمجاز و دخالت در امور پزشــکی و 

نمــودن آن، تمــاس با خــون و مواد آلــوده کننده 
پاشــیدن   ،) آن  هــای  بافــت  و  )ترشــحات  دام 
خــون و ترشــحات به صــورت و چشــم، تماس با                                         
چاقو و ابزار های مربوط به کشتار و احتمال سرایت 
بیماری از طریق دهــان را راه های انتقال بیماری از 

دام برشمرد.
 دکتــر مروجی، جداســازی دام از محل زندگی 
خود، بهســازی محل نگهــداری دام شــامل دیوار 
و کــف آغل به نحو قابل شستشــو، دفع بهداشــتی 
کــود به خارج از محــل زندگی، مبــارزه با کنه از 
طریق سمپاشــی آغل ها، محل نگهداری دام و ...، 
خودداری از له کردن کنه بر روی پوســت خود )از 
برداشــتن کنه بادست بپرهیزید(، بســته بودن حتی 
االمکان سرآســتین و پاچه شلوار در هنگام ورود به 
محــل دام و دوری از خوابیدن در محلی که امکان 
گزش کنه وجود دارد را جهت پیشــگیری از ابتالء 

انجمــن علمی مامایی ایــران، رییــس اداره مامایی و 
سایر مســوولین وزارت متبوع در سالن همایش های 
رازی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران برگزار شد و از 
برتر کشــور در زمینه ترویــج زایمان طبیعی و ارتقای 

سالمت مادر و نوزاد تقدیر به عمل آمد.
برپایه گزارش: در این مراسم مشاور رئیس جمهور 
در امــور بانوان و رئیس محتــرم انجمن علمی مامایی 
ایــران  و رئیس محترم اداره مامایی از غرفه دانشــگاه 

هزینه بالغ بر 700 میلیون تومان در زمینی به متراژ 450 
متر مربع احداث می شود.

دکتــر ابراهیم کوچکــی تصریح کــرد: این مرکز 
قابلیت توســعه تا متراژ 1680 متر مربع را دارد و مقرر 
اســت با پیگیری های دانشــگاه با جــذب منابع مالی 

توسط خیرین سالمت و سایر منابع توسعه یابد.
الزم به ذکر اســت ساختمان قدیمی مرکز خدمات 

افزایــش 20 درصــدی خدمــات  از  برشــمرد و  را 
دندانپزشــکی به عموم مردم و گــروه های هدف در 

سال 95 نسبت به سال 94 خبر داد.
 دکتر محمد فرجی کارشناس مسئول سالمت دهان 
و دندان دانشــگاه، کاهش پرداختی از جیب مردم را 
یکی از اهداف طرح تحول نظام ســالمت برشمرد و 
گفت: حدود 18 میلیــارد تومان کاهش پرداختی در 
ســال های 94 و 95 در زمینه خدمات دندانپزشــکی 

داشته ایم.
از  تعــدادی  از  پایــان  بــه ذکــر اســت در   الزم 
دندانپزشــکان و کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی 

انکار بیماری را پنج چالش و مشــکل بیماران افسرده 
برشمرد و گفت: در حال حاضر 23/6 درصد از افراد 
جامعــه ما به بیماریهای روانی مبتال هســتند که 12/7 
درصد از این افراد افســردگی دارنــد یعنی حدود 6 

میلیون و 400 هزار نفر از جمعیت ما افسرده هستند.
 وی، افســردگی را یکــی از شــایعترین بیماریهای 
روانی در سراســر جهان که در همه گروه های ســنی  
می توانــد بروز کند دانســت و گفت: احســاس غم 
و انــدوه مداوم، لذت نبــردن از زندگــی ، ناامیدی، 
بیقــراری و اضطراب، مشــکالت خــواب و غیره  از 

عالمتهای این بیماری هستند.
 معــاون بهداشــتی دانشــگاه، مشــاوره تغذیــه و 

بــه بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به ویژه 
برای دامدار نام برد.

 وی تصریــح کــرد: در صــورت کنــه زدگی و یا 
بروز عالئم نظییر تب، خســتگی و سردرد و دردهای 
عضالنی و ... سریعا به پزشک مرکز بهداشتی درمانی 
مراجعه نمایند و شرح حال تماس با دام را بیان کنید.                                                                                                           
معاون بهداشــتی دانشگاه، جهت پیگشیری از ابتالء 
بــه بیماری تب خونریزی دهنــده کریمه کنگو انجام 

اقدامات ذیل را توصیه کرد:
1-در هنگام کشــتار اســتفاده از وســایل حفاظت 
فردی از قبیل )دســتکش، ماســک  و عینک، لباس، 

روپوش و همچنین پوتین(
2- خودداری از خرید و نگهداری دام مشــکوک 

به بیماری
 3- پرهیــز از کشــتار دام در معابر عمومی  و خرید 

دام های غیر مجاز

کاشــان که به همت واحــد مامایی معاونــت درمان 
و مســئولین بلوک زایمــان، بخش مامایــی و روابط 
عمومی بیمارســتان بهشتی آماده شــده بود بازدید به 

عمل آوردند.
 در این غرفه دســتاوردهای ارتقاء ســالمت مادر و 
نوزاد به همراه  آمار و مستندات دانشگاه و بیمارستان 
در قالــب بنــر و پوســتر در معرض دید عمــوم قرار 

گرفت.

جامع سالمت شهر ابوزیدآباد به علت ناایمن بودن در 
حال تخریب می باشد که با پیگیری مسئولین دانشگاه 
و جذب اعتبارات از وزارت بهداشت احداث خواهد 

شد.
سرپرســت دانشــگاه، بر قدمت فعالیــت های خیر 
خواهانه در کاشــان اشــاره کرد و خواســتار حمایت 

بیش از پیش خیرین سالمت شد.

 دکتر ســاداتی نــژاد افزود: خیریــن در حوزه های 
مختلف شامل راه ســازی، مدرسه سازی، بهداشت و 
درمان، آب رســانی و ... در شهرستان های کاشان و 

آران و بیدگل فعال هستند.

که در راستای اجرای برنامه های طرح تحول سالمت 
دهان ودندان در طول سال 95 تالش نموده اند، تقدیر 

و تشکر به عمل آمد.
 گفتنی اســت پــس از انقالب اســالمی، به منظور 
گســترش و پیشــرفت خدمــات درمانی و بهداشــتی 
دهان و دندان در مناطق محروم کشــور و روســتاها، 
مجلس شورای اســالمی در 23 فروردین1360 قانون 
تربیت بهداشت کاران دهان و دندان را تصویب کرد.

از آن پس و به پیشــنهاد جامعه اسالمی دندانپزشکان، 
بیست و سوم  فروردین ماه به عنوان روز دندانپزشکی 

نامگذاری شد.

رژیــم درمانــی، خدمــات ســالمت دهــان و دندان                        
بــه گروه هــای هدف، واکسیناســیون، پیشــگیری و 
کنترل بیمــاری های واگیــر و غیر واگیــر ،خدمات 
مامایــی، باروری ســالم، مراقبــت دوره ای نوزادان، 
کودکان، نوجوانان و جوانان، میانســاالن و سالمندان 
و آموزش در زمینه موضوعات بهداشــتی را از دیگر 
خدمات دانشــگاه در راســتای طرح تحول ســالمت 
در حوزه بهداشــت در مراکز خدمات جامع سالمت 
خاطرنشــان کرد و گفــت: شــهروندان مــی توانند با 
مراجعه به مراکز خدمات جامع ســالمت و تشــکیل 
پرونــده الکترونیــک ســالمت بــرای کلیــه اعضای 

خانواده خود از این خدمات بهره مند شوند.

 5- خودداری از له کردن کنه بر روی بدن خود
  6- نگهداری گوشــت تازه )24ســاعت( و جگر 

)48ساعت( در یخچال قبل از تکه تکه کردن
7- ضدعفونــی کــردن وســایل اســتفاده شــده با 

وایتکس

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
یک بیماری حاد تب دار و خونریزی 
دهنده  است که از طریق گزش کنه و 
یا تماس با خون یا ترشحات یا الشه 
دام و انسان آلوده منتقل می شود 
و در صورت عدم مراجعه به موقع 
بیمار به پزشک احتمال مرگ آن 

بسیار باال می باشد.

سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان، 
از انجام عمل جراحی الپاراسکوپی غدد فوق کلیه 
)فئوکروموسیتوما( برای نخستین بار در کاشان خبر 
داد.به گزارش وب دا، دکتر مهران شریفی، با اشاره 
به اینکه این عمل توسط دکتر مسعود بنایی فلوشیپ 
الپاراســکوپی دانشگاه در اتاق عمل این بیمارستان 
انجام گرفت، اظهار داشــت: بیمار خانم 52 ساله با 
تشــخیص فئوکروموســیتومای آدرنال چپ با توده 
حــدود 4-5 ســانتی متر  بــر روی غده فــوق کلیه 
چپ بوده که با روش الپاراســکوپی تحت جراحی 
برداشــتن آدرنال چپ قرار گرفت.وی گفت: این 
تومور ترشــح کننــده ترکیبــات کاتــه کوالمینی 
) افزایــش دهنده فشــار خــون( با عالئــم افزایش 
فشــارخون، تپش قلب، سردرد و تعریق بوده که در 
90 درصد موارد از غده آدرنال )فوق کلیوی( منشا 
می  گیرد.دکتر شــریفی، با بیان اینکه بهترین روش 
درمان در این بیماران، روش الپاراسکوپیک است، 
تصریح کرد: ایــن روش برخالف روش های قبلی 
نیاز به باز کردن شــکم نیســت و دارای عوارض و 
درد  کمتــری بوده و زمان بســتری بیمار را کاهش 

می دهد.

به مناســبت ســالروز رحلت حضرت امام خمینی 
)ره( و قیــام خونیــن 15 خرداد، نشســت سیاســی 
بســیجیان دانشگاه علوم پزشــکی کاشان با حضور 
سرپرســت دانشگاه و جمعی از مسئولین و کارکنان 
همــراه با اقامه نماز ظهر و عصر در نمازخانه ســتاد 
مرکــزی برگزار شــد.به گــزارش وب دا، حجت 
االســالم و المســلمین شــمس در این نشست، در 
خصوص قیام 15 خرداد، تبعیــد امام )ره( به ترکیه 
و عــراق و ... مطالبــی را بیــان نمود.ایــن گزارش 
حاکیســت، مرثیه خوانــی در رثای حضــرت امام 
خمینــی )ره( در پایــان این نشســت از دیگر برنامه 
های این مراســم بود.الزم به ذکر اســت این مراسم 
به همت پایگاه های بســیج دانشگاه حضرت حمزه 
سیدالشــهداء )ع( و حضرت زینب )س( دانشــگاه 

برگزار گردید.

شورای انضباطی دانشگاه موفق به کسب رتبه برتر 
در سال 95 در همایش کشــوری دبیران شوراهای 

انضباطی شد.
 بــه گزارش وب دا، همایش کشــوری شــورای 
مرکزی انضباطی دانشــجویان دانشــگاه های علوم 
پزشکی کشور با حضور دبیران شوراهای انضباطی 
دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در محل 
ســتاد وزارت بهداشت روز سه شنبه مورخ 96/3/2 

برگزار گردید.
 دکتر تاج فرد مشــاور معاون دانشجویی فرهنگی 
وزارت بهداشت در این همایش، از دبیران شورای 
انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی کاشان، اهواز، 
شیراز، همدان و اردبیل به عنوان شوراهای انضباطی 
برتر سال 95 و ارزیاب شورای مرکزی با اهدا لوح، 

تقدیر و تجلیل کرد. 
 الزم بــه ذکــر اســت در حاشــیه ایــن همایش 
انتخابــات ارزیابان شــورای مرکــزی انضباطی در 
سال 96 برگزار گردید،  علی درودگر دبیر شورای 
انضباطی دانشگاه برای سومین سال متوالی به عنوان 

عضو تیم ارزیاب شورای مذکور انتخاب شد.

معاون آموزشــی دانشــگاه، از راه اندازی سامانه 
حضور و غیــاب الکترونیکی برنامــه های آموزش 

مداوم جامعه پزشکی به صورت رسمی خبر داد.
به گزارش وب دا، به گفته دکتر همایون نادریان، 
از این پس کلیه فرآیندهای حضور و غیاب شرکت 
کنندگان در برنامه های آموزش مداوم، احتســاب 
امتیــازات و صــدور گواهــی بــه صــورت کاماًل 

الکترونیکی انجام خواهد شد.
 شــایان ذکر اســت فرآیندهای اطالع رســانی، 
ثبــت نــام در برنامه ها، صــدور گواهــی، گواهی 
موقت و نهایی پنج ســاله در این ســامانه به صورت 

الکترونیکی می باشد.

برای نخستین بار:
غدد  الپاراسکوپی  جراحی  عمل 

فوق کلیه در کاشان انجام شد

نشست سیاسی بسیجیان دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان برگزار شد

دبیران  در همایــش کشــوری 
شوراهای انضباطی :

موفق  دانشگاه  انضباطی  شورای 
به کسب رتبه برتر در سال ۹۵ شد

سامانه حضور و غیاب الکترونیکی 
برنامه های آموزش مداوم جامعه 

پزشکی دانشگاه راه اندازی شد

 وی، وجود خیرین در کاشان را به عنوان یک الگو 
برای کل کشــور عنوان کرد و افزود: باید شکرگزار 

این نعمت باشیم و از خیرین حمایت کنیم.
 نماینــده مــردم شهرســتان های کاشــان و آران و 
بیدگل در مجلس شورای اسالمی، به قدمت کار خیر 
در حوزه سالمت اشاره کرد و گفت: التیام درد مردم 
در این منطقه به دست خیرینی است که در این حوزه 

فعالیت دارند.
نماینــده مردم شهرســتان هــای کاشــان و آران و 
بیــدگل در مجلــس، اقدامات صــورت گرفته را در 
حوزه عمراني، ساخت بیمارستان ها، مراکز بهداشتي 
درماني، خانه هاي بهداشت، تأمین تجهیزات پزشکي 
و تالش جهت توسعه مؤسسات خیریه در بیمارستان ها 

منشا خدمات ارزشمندي در این منطقه برشمرد.
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مراســم تکریم و معارفه جمعی از مدیران شــبکه 
بهداشت و درمان آران و بیدگل با حضور سرپرست 
شــبکه و جمعــی از مدیران و کارکنان دانشــگاه و 
مســئولین نهادهــا و ادارات، در تاریخ 96/2/17 در 

سالن شهید استادی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش وب دا، در این مراسم از زحمات دکتر 
مجید اســماعیلی سرپرســت معاونت های درمان و 
دارو و ابوالقاســم قاسم زاده مســئول حراست این 
شــبکه تقدیر و برای سرپرســت جدید این واحدها 
دکتر یــزدان جعفری و علیرضا معلمی به ترتیب در 
مســئولیت جدید آرزوی موفقیت شــد. سرپرست 

مراســم بزرگداشــت روز جهانی مامــا به منظور 
قدردانــی از ماماهــای نمونــه و کارآمــد در ارتقا 
ســالمت مادر و نوزاد همزمان با دومین جشــنواره 
ترویج زایمان طبیعی در سالن آمفی تئاتر دانشکده 
پزشکی با حضور سرپرست دانشگاه، معاون درمان، 
معاون بهداشت، سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید  
بهشتی و دیگر مسئولین و پیشکسوتان حرفه مامایی 

برگزار شد.
دکتر ابراهیم کوچکی سرپرســت دانشگاه ضمن 

سرپرست دانشــگاه اظهار داشت: خیرین سالمت 
منطقه کاشــان پیشــگام فعالیت هــای خیرخواهانه 

هستند.
 بــه گــزارش وب دا، دکتــر ابراهیــم کوچکی 
در مراســم کلنــگ زنــی مرکــز خدمــات جامع 
ســالمت کامو کــه همزمان بــا مبعــث پیامبر اکرم 
)ص( و در پنجمیــن روز از هفتــه ســالمت مورخ 
96/2/5 انجام شــد، اقدامات خیرین را ارزشمند و                  
سرنوشت ساز خواند و گفت: بزرگترین نعمتی که 

نماینــده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و 
بیدگل در مجلس شــورای اسالمی، از درخواست 
راه اندازی دانشکده داروســازی در دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی خبر داد. 
به گزارش وب دا، دکتر ســید جواد ساداتی نژاد 
در پنجمین نشست شــورای خیرین سالمت کاشان 

گرامیداشــت روز اســتاد و مقام معلــم با حضور 
سرپرســت دانشــگاه، معاونین و جمعی از اعضای 
هیات علمی دانشــگاه در سالن تشریفات رویال در 

تاریخ 96/2/14 برگزار گردید.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر ابراهیــم کوچکــی 
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در این 
آیین ضمــن تبریک ایام بزرگداشــت روز معلم و 
مقام اســتاد، به اهم برنامه های توســعه ای دانشگاه 
در حوزه های مختلف اشــاره و تاکید کرد: اساتید 
و اعضــای هیات علمی در مســیر توســعه کمی و 
کیفی دانشــگاه، به ویژه عرصه آموزش، بازنگری 
کوریکولوم هــا، همــکاری در المپیادهای علمی، 
طــرح تحــول و نــوآوری در آمــوزش و ... نقش                                                              

به سزایی ایفامی نمایند.
 دکتر همایون نادریان معاون آموزشــی دانشگاه 
علوم پزشــکی کاشــان نیز در ابتدای مراسم ضمن 
عــرض خــوش آمدگویی، در خصــوص جزئیات 

مراسم تکریم و معارفه جمعی از مدیران با حضور 
سرپرست دانشــگاه و جمعی از مسئولین، مدیران و 
کارکنان در تاریخ 96/1/20 در ســالن شهداء ستاد 

مرکزی برگزار گردید.
بــه گــزارش وب دا، در این مراســم از زحمات 
دکتر علیرضا مفرح سرپرست روابط عمومی و رضا 
رضایی سرپرست مدیریت توســعه سازمان و منابع 
انسانی دانشــگاه تقدیر و برای سرپرست جدید این 
واحدها به ترتیب حوریه زاهد و زهره باغشیخی در 

مسئولیت جدید آرزوی موفقیت شد.
سرپرست دانشگاه در این نشست، جلسات تکریم 
و معارفــه را فرصتی برای بزرگداشــت و تجلیل از 
زحمــات اشــخاصی که در ســمت هــای مختلف 
فعالیت می کنند، عنوان کــرد و از زحمات تمامی 
مدیران واحدهای فوق تجلیل و برای مدیران جدید 

مراسم تکریم و معارفه جمعی از مدیران شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد

جشن روز ماما و دومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی برگزار شد

مراسم کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سالمت کامو

درخواست راه اندازی دانشکده داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
از وزیر بهداشت

آیین گرامیداشت روز استاد در دانشگاه برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه جمعی از مدیران دانشگاه برگزار شد

شــبکه بهداشــت و درمان آران و بیــدگل در این 
مراســم، جلســات تکریم و معارفه را فرصتی برای 
بزرگداشــت و تجلیل از زحمات اشخاصی که در 
سمت های مختلف فعالیت می کنند، عنوان کرد و 
از زحمات تمامی مدیران واحدهای مذکور تجلیل 

و برای مدیران جدید آرزوی موفقیت کرد.
دکتر مسعود دهقانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و 
با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( با عنــوان »اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشــتغال« گزارشی از عملکرد حوزه درمان 
و دارو را در بخــش هــای مختلف بیمارســتانی و 

تبریک و تقدیر از زحمات همکاران فعال در حوزه 
مامایی، به بیان ســخنانی در خصوص دستاوردهای 
طــرح تحول نظــام ســالمت در راســتای خدمات 

مامایی پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین شاه فضل مسئول دفتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه نیز، 
به بیان سخنانی در خصوص اهمیت  فرزندآوری از 

دیدگاه اسالم پرداخت.
این گزارش حاکیست: در این مراسم غرفه هایی 

خداوند به انســان اعطا کرده، عمر است و  مهمتر از 
عمر مدیریت عمر است که خیرین با اقدامات خود 

به بهترین وجه آن را مدیریت می کنند.
وی در ادامه افزود: مرکز خدمات جامع ســالمت 
کامو در سال 1354 در زمینی به مساحت 5 هزار متر 
مربع و با زیربنای 240 متر مربع ســاخته شده بود که 
در حال حاضر ســاختمان جدیدی با مشارکت 50 
درصدی خیرین سالمت کامو و با زیربنای 335 متر 
مربــع در این زمین احداث می شــود که با موافقت 

که روز پنج شــنبه مورخ 96/1/31 در ســالن دکتر 
محمد قریب دانشــگاه علوم پزشکی کاشان برگزار 
شــد، گفت: در جلســه اخیر کمیســیون آموزش و 
تحقیقات در حضور  دکتر هاشمی وزیر بهداشت و 
درمان موضوع لزوم جامعیت دانشگاه های با قدمت 
30 سال را مطرح و احداث دانشکده داروسازی در 
دانشگاه علوم پزشکی کاشــان درخواست و دکتر 

برنامه، نحوه انتخاب اســاتید، گروه های آموزشی 
و دانشکده برتر سخنانی ایراد کرد.

این گزارش حاکیســت: در ادامه مراسم از اساتید 
نمونــه، ارتقاءیافتــه، بازنشســته، گروه هــای برتر 
آموزشــی، فرآیندها و ایده های دانش پژوهی برتر 
جشنواره شهید مطهری  و برگزیده بخش کشوری 

و دانشگاهی تقدیر به عمل آمد.
برپایه این گزارش: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی کاشــان نیز در این مراســم به علت 

اورژانس و کلینیک های تحت پوشش ارائه کرد.
دکتــر دهقانــی در پایــان، بر تعامــل و همکاری 
تمامی همکاران در جهت ارتقای سالمت در منطقه 

تاکید کرد.
محمد خبازی مدیر حراســت دانشگاه نیز در این 
مراســم، ضمن تشــکر و قدردانی از مسئولین سابق 
این واحدها، برای مسئولین جدید آرزوی موفقیت 

و سربلندی نمود.
برپایــه ایــن گــزارش: مدیــران ســابق و جدید    
معاونت های درمان، دارو و حراســت شبکه نیز در 

این جلسه سخنانی را بیان کردند.

توســط  ماماهای مجتمع بیمارســتانی شهید بهشتی،  
و بیمارســتانهای رجایی و شــبیه خوانی جهت ارائه 
دســتاوردها در راســتای افزایش زایمان طبیعی برپا 
گردید و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

الزم بــه ذکــر اســت در پایان مراســم کــه روز 
چهارشــنبه مورخ 96/2/13 در آمفی تئاتر مرکزی 
دانشــگاه برگزار شــد از ماماهای نمونه کشوری و 
دانشگاهی، برترهای جشنواره سالمت مادر و نوزاد 

و دانشجوی برتر مامایی تقدیر به عمل آمد.

دانشگاه و مســاعدت خیرین تا متراژ 450 متر مربع 
افزایش یافته است.

 دکتر کوچکی، با اشاره به اینکه ساختمان قبلی با 
کاربری جدید مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح 
کرد: کل اعتبار مورد نیاز 700 میلیون تومان اســت 
کــه 50 درصد توســط  جمعی از خیرین ســالمت 

کامو پرداخت می شود.
سرپرست دانشگاه، از اقدامات خیرین سالمت از 

زمان راه اندازی دانشگاه تا کنون تقدیر کرد.

هاشمی نیز بر این موضوع تاکید کردند.
 وی افزود: همچنین در این نشســت موضوع های 
تامیــن کمبــود متخصــص در حوزه زنــان به ویژه  
بخش هــای رادیولــوژی و ســونوگرافی بانوان و 

تقویت و ارتقا طب سنتی مطرح شد.
الزم به ذکر اســت دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

دارای پنج دانشکده می باشد.

همکاری های شایســته در طــرح تحول و نوآوری 
در آمــوزش و ماموریــت ویژه دانشــگاه به عنوان 

دانشکده برتر معرفی گردید.
اسامی اســاتید نمونه منتخب دانشکده ها به شرح 

ذیل است:
دانشکده پزشکی:

 دکتر اسماعیل فخاریان، دکتر عباس ارج، دکتر 
اســماعیل عبدالرحیم کاشــی، دکتر طاهــره خامه 

چیان، دکتر عبداله امیدی
دانشکده پیراپزشکی: 

دکتر مهرداد مهدیان
دانشکده پرستاری و مامائی:

دکتر معصومه عابدزاده
دانشکده دندانپزشکی: 

دکتر مسعود گل شاه
دانشکده بهداشت:

 مهندس محمد صباحی

هشــتمین مراســم معنوی اعتکاف دانشجویان 
و دانشــگاهیان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان به 
همت دفتــر نهاد مقام معظم رهبــری و همکاری 
بسیج دانشجویی و معاونت فرهنگی و دانشجویی 
ایــن دانشــگاه برگــزار گردید.به گــزارش وب 
دا برگــزاری حلقه هــای معرفــت و ســخنرانی        
آیت ا...احــدی، مناجــات خوانــی و برگــزاری 
تالوت های مسجدی از برنامه های روز 13 رجب 
بود.در میان دانشجویان حضور نوجوانان و دانش 

آموزان نیز جلوه ای ویژه به مراسم داده است. 
شــایان ذکــر اســت: در افطــار اولیــن روز از 
مراســم اعتکاف دانشــگاه علوم پزشکی کاشان،  
سرپرســت دانشگاه به همراه اعضای هیئت رییسه 

این دانشگاه مهمان معتکفین بودند.

همزمان با سراســر کشور، عملیات ایمن سازی 
تکمیلی فلج اطفال در کاشــان روز شــنبه مورخ 

96/1/19 افتتاح شد.
 به گزارش وب دا، سرپرســت دانشــگاه علوم 
پزشکی در این مراســم اظهار داشت: در راستای 
ریشــه کنی بیماری مهلک فلج اطفــال عملیات 
ایمن ســازی تکمیلی فلج اطفال جهت کودکان 
زیر 5 ســال اتبــاع خارجی در ســال جــاری، با 
مراجعه تیم واکسیناســیون به درب منازل یکی از 

اتباع خارجی شروع گردید.
 دکتــر ابراهیــم کوچکی گفت: ایــن عملیات 
کشــوری طی دو نوبــت در مــورخ 96/01/19 
لغایت 96/01/23 و 96/02/23 لغایت 96/02/25 
با مراجعه 110 تیم واکسیناســیون به  درب منازل 

اتباع خارجی انجام خواهد شد.
 وی افــزود: در این عملیات تعــداد 10 هزار و 
200 کودک زیر پنج ســال نسبت به بیماری فلج 
اطفال با واکســن دو ظرفیتی فلج اطفال واکسینه 

خواهند شد.
 دکتر کوچکــی تصریح کرد: هدف از اجرای 
این عملیات حفظ دستاورد عاری بودن کشور از 

فلج اطفال می باشد.

نشست سرپرست دانشگاه با روسا و کارشناسان 
شــرکتهای بیمــه مکمل درمــان و ســایر طرف 
قراردادها روز دوشــنبه  مورخ 96/3/8 در ســالن 

شهدای دانشگاه برگزار شد.
 بــه گــزارش وب دا، دریافت معرفــی نامه از 
سوی بیمه تکمیلی از بدو پذیرش بیمار در مراکز 
درمانی جهت مشخص شدن سقف بیمه تکمیلی، 
تســریع شــرکت های بیمــه ای طرف قــرارداد 
در تســویه حســاب مطالبات مربوط به ســالهای 
94و95 دانشگاه، تسریع ارسال صورتحساب های 
بیمارســتانی به شرکت های بیمه تکمیلی، بررسی 
و امــکان ســنجی ســریع در خصــوص موضوع 
صدور معرفی نامه تحت وب از بیمه های تکمیلی 
و اجرای سیستم سدا مربوط به شرکت بیمه ایران 

از موارد مورد بحث در این نشست بود.
  این گزارش حاکیســت: در این جلســه مقرر 
شد شرکت های بیمه ای طرف قرارداد بر اساس 
قــرارداد منعقــده با دانشــگاه، ریز کســورات را 
بالفاصله پس از رســیدگی و همچنین فیش مبالغ 
پرداختی را پس از واریز به حساب های غیر قابل 
برداشت مراکز درمانی از طریق ایمیل، پست و یا 

فکس به اداره درآمد دانشگاه ارسال نمایند.

مراسم عبادی اعتکاف در دانشگاه 
برگزار شد 

عملیات ایمن سازی تکمیلی فلج 
اطفال در کاشان افتتاح شد

برگزاری نشست سرپرست دانشگاه با 
مسئولین شرکت های
 بیمه مکمل درمان 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار 
داشــت: اعضاء بدن پســر 17 ســاله اهل جوشقان 
استرک کاشان به چند بیمار نیازمند زندگی دوباره 

بخشید.
به گــزارش وب دا، دکتر محمد حاجی جعفری 
گفت: مرحوم حســن صحیحی در اثر مصدومیت 
در ســانحه تصادف به مجتمع بیمارســتانی شــهید 

بهشتی کاشان منتقل و بستری شد.
وی افــزود: مرحــوم صحیحی علی رغــم انجام 
اقدامات درمانی توســط تیم پزشــکی دچار مرگ 
مغــزی گردید که با رضایت و فــداکاری خانواده 
ایشان و با تالش و پیگیری پرسنل و پزشکان بخش 
ICUبه این بیمارستان و اکیپ اعزامی از تهران به 

بیماران نیازمند اهداء گردید.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان 
تصریــح کرد: این اهداء ششــمین مورد اهدا عضو 

سال جاری در کاشان می باشد.
وی، ضمــن قدردانــی و آرزوی صبر و بردباری 
بــرای خانــواده آن مرحوم بــرای آن عزیــز  علو 

درجات را از درگاه ایزد منان مسئلت نمود.
گفتنی اســت داوطلبان اهداء عضــو می توانند با 
مراجعه به معاونت درمان علوم پزشکی کاشان و یا 
پورتال WWW.ehda.ir نسبت به تکمیل فرم 

ودریافت کارت اهداء اقدام نمایند.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 
از آغاز طرح ســالمت نــوروزی تاکنون، بیش از 32 
هزار نفر به اورژانس های بیمارســتانی تحت پوشش 

این دانشگاه در کاشان مراجعه کردند.
 بــه گزارش وب دا، دکتر محمد حاجی جعفری، با 
اشــاره به 2527 بســتری، 15 مورد فوت و 206 ترک 
با رضایت شخصی در این مدت افزود: از این تعداد، 

29909 به صورت سرپایی درمان شدند.
 وی تصریــح کــرد: با توجه به لزوم نظارت شــبانه 
روزی بــر عملکرد پایــگاه های جــاده ای اورژانس 
115 و اورژانس های بیمارســتان و تخت های ویژه،         
تیــم های نظارت بــه عملکرد حــوزه معاونت درمان 
شامل مدیران و کارشناسان ســتادی و حوزه فوریت 
های پزشــکی از شروع طرح سالمت نوروزی لغایت 
روز شــنبه مــورخ 96/1/5، 38 مــورد از ایــن مراکز 

بازدید به عمل آوردند. 
دکتر حاجی جعفری اظهار داشــت: در این ایام، دو 
مورد مادر پرخطر به بیمارســتان های تحت پوشــش 
دانشــگاه مراجعه کردنــد که تحت مراقبــت ویژه و 

درمان قرار گرفتند.
به گزارش وب دا، دکتر سید محمد حسین مکی در 
گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به شروع طرح سالمت 
نــوروزی از 8 صبــح چهارشــنبه مــورخ 95/12/25 
تــا 96/1/14 گفــت: در ماموریــت های جــاده ای، 
مصدومین منتقل شــده به مراکــز درمانی به میزان 61 
درصد و مصدومین ســرپایی 75 درصد نسبت به سال 

95 افزایش یافته است.

اعضاء بدن پسر 17 ساله کاشانی
 به چند بیمار نیازمند

 زندگی دوباره بخشید   

بیش از 32 هزار نفر به 
اورژانس های بیمارستانی کاشان 

مراجعه کردند

آرزوی موفقیت کرد.
دکتر ابراهیم کوچکی با اشاره به نامگذاری سال 
جدید از ســوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
با عنــوان »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال« اظهار 
داشــت: همگی به ویــژه ایــن دو مدیریت مذکور 
بایســتی در راستای تحقق این شــعار با جدیت گام 

برداریم.
سرپرست دانشــگاه در پایان، برتعامل و همکاری 
تمامــی همــکاران در جهــت ارتقــای ســالمت و    

رسالت های دانشگاه تاکید کرد.
دکتر مهرداد فرزندی پور معاون توســعه دانشگاه 
نیــز در این مراســم، ضمــن تشــکر و قدردانی از 
مســئولین ســابق این واحدها، برای مسئولین جدید 

آرزوی موفقیت و سربلندی نمود. 
دکتر محمد حاجی جعفری معاون درمان دانشگاه 
نیــز در  این نشســت، از تالش ها و کوشــش های 

حوریه زاهد در حوزه معاونت درمان تشکر کرد.
این گزارش حاکیســت: مســئولین سابق و جدید 
مدیریت های روابط عمومی و توســعه ســازمان و 
منابع انسانی دانشگاه نیز در این جلسه سخنانی را به 

ویژه در زمینه فعالیت خود بیان کردند. 
شــایان ذکر اســت در پایان این مراســم با اهداء 
لوح تقدیر و هدیه به رسم یادبود از تالش های این 

عزیزان تجلیل به عمل آمد.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان، از 
اهــداء اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در کاشــان به 

چند بیمار نیازمند خبر داد.
 بــه گزارش وب دا، دکتــر محمد حاجی جعفری 
گفت: مرحومه مهتاب نوروز زاده جوان کرمانشاهی 
ساکن کاشــان در اثر ســانحه دچار مصدومیت و به 
مجتمع بیمارســتانی شــهید بهشتی کاشــان منتقل و 

بستری شد.
 وی افزود: علی رغم انجام اقدامات درمانی توسط 
تیم پزشــکی، بیمــار دچار مرگ مغــزی گردید که 
اعضای بــدن وی با رضایت و فداکاری خانواده و با 
تالش و پیگیری پرسنل و پزشکان بخش ICU این 

مجتمع بیمارستانی به بیماران نیازمنداهداء گردید. 
وی افزود: اعضای بــدن مرحومه نوروز زاده برای 
اهداء دو کلیه، کبد، قلب و ســایر نســوج قابل پیوند 
به بیمارســتان حضرت امام خمینی )ره( تهران انتقال 

داده شد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان، ضمن قدردانی و آرزوی 
صبــر و بردباری بــرای خانــواده آن مرحوم برای 
آن عزیــز  علــو درجــات را از درگاه ایــزد منان        

مسئلت نمود.

اعضای بیمار مرگ مغزی در کاشان 
به چند بیمار نیازمند

 زندگی دوباره بخشید

مراسم تکریم و معارفه مدیر فرهنگی دانشگاه 
با حضور معاون فرهنگی دانشــجویی و همچنین 
مدیران واحد های مختلف روز دوشــنبه مورخ 

96/1/7 در این معاونت برگزار شد.
 بــه گــزارش وب دا، دکتر گیالســی معاون 
فرهنگی دانشجویی دانشــگاه در این نشست، با  
بیان اهمیت و حساسیت حوزه فرهنگی دانشگاه، 
از زحمات ارزشمند مرتضی عبدالوند در دوران 
تصــدی مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه به مدت 

حدود شش سال تشکر کرد.
 احمدرضا لطف آبادی مدیر فرهنگی دانشگاه 
نیــز در ادامــه، اذعان داشــت: نگاه ما بــه امور 
فرهنگی یک نگاه کلی به مجموعه دانشــگاه و 
اســتفاده از پتانســیل های منطقه فرهنگی کاشان 
اســت. وی گفت: باید آنقدر در حوزه فرهنگی 
خوب کار کنیم تا مســئولین دانشگاه با فراغ بال 

بیشتری بتوانند به حوزه سالمت خدمت نمایند.

مراسم تکریم و معارفه مدیر 
فرهنگی دانشگاه برگزار شد 
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معاون دانشــجویی فرهنگی دانشگاه، از شروع 
به کار مورخ 96/2/18 تشــکل انجمن اســالمی 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان 
خبــر داد.به گــزارش وب دا، دکتــر حمیدرضا 
گیالسی در این مراسم که شامگاه دوشنبه مورخ              
18 اردیبهشــت 96 در محــل آمفی تتاتر مرکزی 
دانشگاه برگزار شــد، نقش و جایگاه دانشجو را 
در رشد و توسعه کشور بااهمیت عنوان کرد.دکتر 
مصطفی معین نیز، در ادامه به عنوان مهمان مراسم 
به ایراد سخنرانی پیرامون موضوع« نقش دانشجو 
در بیدارســازی جامعــه« پرداخت.ایــن گزارش 
حاکیســت: در ابتدای این مراســم نماینده هیئت 
موســس، بیانیه تشکل انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشــگاه قرائت کرد.برپایه این گزارش: در این 
برنامه به نمایندگان تشــکل های مختلف فرصت 
پرسش و پاسخ داده شــد.الزم به ذکر است: این 
برنامه با اجرای موســیقی سنتی و پخش نماهنگی 
تدوین شــده توســط دانشجویان دانشــگاه علوم 

پزشکی از جایگاه شهدا به پایان رسید.

نخستین نشست شورای دانشگاه در سال جاری 
روز دوشــنبه مورخ 96/3/1 با حضور سرپرست 
دانشــگاه و کلیه اعضا در محل ســالن اجتماعات 

شهدای ستاد برگزار شد.
 به گزارش وب دا، سرپرســت دانشگاه در این 
نشســت، ضمن تاکید بر اســتفاده موثــر اعضا از 
ظرفیت شــورای دانشــگاه به عنوان دومین رکن 
سیاســتگذار اظهار داشت: با توجه به حضور کلیه 
مدیران ارشد دانشگاه اعم از اعضای هیات رئیسه 
و سرپرستان دانشکده ها در شورا، ارائه گزارشات 
تحلیلی، ارزیابی کلی از عملکرد دانشــگاه، نحوه 
همکاری با موسسات داخلی و خارجی در جهت 
بین المللی کردن دانشگاه در جهت دانشگاه های 
نسل ســوم و ... مورد توجه بیشــتر و دستور کار 

شورا قرار گیرد.
 دکتــر کوچکــی، همچنیــن در زمینه توســعه 
فعالیــت های بیــن المللی ســازی همچون نصب 
تابلوهای دو زبانه، ترجمه و بارگذاری کوریولوم 
ها، عقد تفاهم نامه همکاری آموزشی با موسسات 
خارجی و برگزاری کنفرانس های بین المللی به 

صورت ویدیو کنفرانس سخنانی را ایراد کرد.
 معاون آموزشی دانشگاه نیز در ابتدای نشست، 
به مرور و نتایج اقدامات انجام شــده در خصوص 
مصوبات جلســه قبل پرداخت و در ادامه گزارش 
مختصری از روند اجرایی طرح تحول و نوآوری 

در آموزش را ارائه کرد.
 این گزارش حاکیســت: در این جلسه گزارش 
جامع ســند توســعه علمی دانشــگاه توسط مدیر 
امور آموزشــی و همچنین گــزارش روند اجرای 
راهنماهای بالینی توســط معاون درمان دانشــگاه 

ارائه گردید.
  برپایــه ایــن گــزارش: در پایان پیشــنهادات 
واحدهای مختلف مطرح و مواردی پس از بحث 

و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.
 این گزارش حاکیست: ارائه حداقل دو ساعت 
از هــر واحد نظری به صــورت مجازی، تصویب 
رشــته کارشناســی ارشد روانشناســی ورزشی و 
دکتــری روانشناســی بالینی و آموزشــی کردن 

بیمارستان نقوی از اهم مصوبات این جلسه بود.

تشکل انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان افتتاح شد 

برگزاری نخستین نشست 
شورای دانشگاه در سال جاری 

واکسیناسیون بیش از 110 هزار شهروند کاشانی برابر بیماری های واگیر دار 

نشست شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان کاشان برگزار شد

به مناسبت والدت حضرت علی )ع(:
مراسم پدران آسمانی در دانشگاه برگزار شد

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 
بیش از 110 هزار نفر در شهرســتان های کاشــان و 
آران و بیــدگل برابر بیماری های مهلک واگیر دار 
با پوشــش حدود صددرصدی در سال گذشته خبر 

داد.
 بــه گزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی، 
همزمان با گرامیداشت هفته جهانی واکسیناسیون از 
چهارم تا دهم اردیبهشــت ماه گفت: در گردهمایی 
ســاالنه در ســازمان جهانی بهداشــت، بــه منظور 
گرامیداشــت و ترویــج ایمن ســازی هفته آخر ماه 
آوریــل میالدی به نــام هفته جهانی واکسیناســیون    

نشست شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان 
کاشــان با حضور سرپرست دانشگاه، فرماندار ویژه 
کاشــان و جمعی از مسوولین شهرســتان و دانشگاه 
روز دوشــنبه مورخ 96/1/28 در سالن شهداء ستاد 

مرکزی برگزار شد.
 بــه گزارش وب دا، سرپرســت دانشــگاه در این 
نشســت ضمن خیــر مقدم و تبریک ســال نو اظهار 

به مناســبت والدت امیرمؤمنان حضرت علی )ع(، 
مراسم پدران آسمانی  ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر 
دانشــگاه  با حضور سرپرســت دانشگاه و جمعی از 
مدیران و مســئولین روز شــنبه مورخ 96/1/26 در 
ســالن اجتماعــات دکتر محمــد قریب دانشــکده 
پزشــکی به همــت دفتر امــور ایثارگــران و روابط 

عمومی دانشگاه برگزار شد.
 به گزارش  وب دا، ســید محمد هادی موســوی 
مشاور وزیر بهداشت در امور شاهد و ایثارگران در 
این نشست، ضمن قدردانی از برگزاری این مراسم، 
خواســتار تشکیل شــوراهای ایثارگران در دانشگاه 

شد.
 سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی کاشان نیز در 
این آیین ضمن عرض خیر مقــدم به فرزندان معزز 

نام گذاری شده است و هرساله برای آن شعاری در 
نظر گرفته می شود.

 شعار جهانی سال 2017 میالدی 

»واکسن ها عمل می کنند«

 از سوی سازمان جهانی بهداشت 

انتخاب شده است. 

داشت: اولین جلسه شورای سالمت و امنیت غذایی 
در ســال جدید با شــروع هفته سالمت که از تاریخ 
96/2/1 شــروع لغایت 96/2/7  ادامه دارد مصادف 
شده است و در ادامه افزود: بی  شک »هفتۀ سالمت« 
فرصت مغتنمی است تا اهمیت و جایگاه بسیار مّهم 
و ســهم آن در تحقق توســعۀ پایدار، بر مشــارکت 
مــردم و همراهــی مجموعه نهادهــای حاکمیتی و 

شــهدا، هدف از برگزاری این مراســم را تکریم و 
گرامیداشــت مقام شامخ شــهید و ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت عنوان کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با تاکید 
بــر پایبندی به مســئولیتی که شــهدای معزز با جان 
نثــاری خود برای مــا به یادگار گذاشــته اند اظهار 
داشــت: فرزندان شــهدا میراث دار خون شــهیدان 
هســتند و وظیفه آنها در دنبال کردن راه پدرانشان 

بسیار خطیر تر از دیگر افراد جامعه است.
دکتر ابراهیم کوچکــی، بر پیروی از آرمان های 
امــام راحــل)ره(، رهبــر معظم انقالب و شــهدای 

گرانقدر ایران اسالمی تاکید کرد. 
 وی تصریــح کــرد: فرزنــدان شــهدا بایــد بــه         
رســالت های خود آشــنا بوده و الگویی برای تمام 

دکتر مروجی تصریح کرد: در ایران طبق نظر کمیته 
ایمن سازی کشوری کلیه کودکان کشور از بدو تولد 
با فواصل تعریف شده علیه بیماری های واگیردار فلج 
اطفال، ســل، هپاتیت ب، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، 
هموفیلوس آنفلوانزا، ســرخک، ســرخجه و اوریون 

واکسینه می شوند.
 معاون بهداشــتی دانشــگاه یادآور شــد: تا قبل از 
شروع واکسیناســیون جهت کودکان روزانه هزار نفر 
در دنیــا به علت فقــط بیماری فلج اطفــال دچار فلج 
مادام العمر می شــدند ولی هم اکنون در ایران از سال 
2001 میــالدی تا کنون هیچ موردی از فلج اطفال در 

کشور شناسایی و گزارش نشده است.
 وی گفــت: یکــی از مشــکالت شــایع کــه در             
ســال های اخیر در زمینه واکسیناســیون در کشور و 
منطقه به وجود آمده، وجود برخی افراد ســودجو می 
باشد که در مجامع عمومی بر علیه واکسیناسیون اقدام 

به سخنرانی های غیر علمی می نمایند.
 بــه گفته معاون بهداشــتی دانشــگاه، خوشــبختانه 
با آموزش های داده شــده توســط پرســنل بهداشتی 
درمانی و  هوشــیاری مردم برنامه های واکسیناسیون 
مانند گذشته جهت گروه های هدف با استقبال خوب 

روبرو می شود.

اجرایی تاکید شود.
 دکتــر ابراهیم کوچکی، با بیان آیاتی چند از قرآن 
کریــم به اهمیت موضوع ســالمت از منظر دین مبین 

اسالم  اشاره نمود.
وی، بــا  بیان شــعار ســازمان جهانی بهداشــت در 
ســال 2017 بــا عنوان »افســردگی: بیا حــرف بزنیم«           

توصیه هایی در زمینه تحقق این شعار کرد.

جامعه به ویژه پرســنل دانشــگاه باشند و به حفظ بیت 
المال اهمیت زیادی بدهند.

 مشــاور رئیس و مســئول هماهنگی امور ایثارگران 
دانشــگاه نیز در این مراسم ضمن عرض خیر مقدم و 
تبریک میالد با سعادت مولود کعبه حضرت علی)ع( 
اظهــار داشــت: همایش پدران آســمانی بــه منظور 
آشــنایی با فرزندان شــاهد و ایثارگر دانشــگاه علوم 

پزشکی کاشان برگزار شده است.
 هادی نیکخــواه ، همچنین عملکرد دفتر ایثارگران 
دانشــگاه از جمله تسهیالت ارائه شده در سال گذشته 

را ارائه کرد.
 گفتی اســت در این مراســم  با اهدای لوح تقدیر 
و هدیه از خانواده معظم شــهدای کارمند  دانشــگاه 

تقدیر شد.

خون  دار  میراث  شــهدا  فرزندان 
و وظیفه آنها در دنبال  شهیدان هستند 
تر از  کردن راه پدرانشان بسیار خطیر 

دیگر افراد جامعه است.

نشست سرپرســت دانشگاه با شــهردار کاشان 
روز دوشــنبه مــورخ 96/2/4 در دفتــر ریاســت 

صورت پذیرفت.
بــه گــزرش وب دا، این نشســت در راســتای 
خصــوص        در  دانشــگاه  مســائل  و  مشــکالت 
پروانه های پروژه های عمرانی بهداشتی و درمانی 

دانشگاه برگزار شد.
دکتــر کوچکــی سرپرســت دانشــگاه در این 
جلسه، ضمن تشــکر از تعامل شهرداری کاشان، 
خواستار صدور مجوزها و پروانه های پروژه های 

عمرانی بهداشتی و درمانی دانشگاه شد.
مهندس ناظم رضوی شــهردار کاشــان نیز در 
این نشست، قول مســاعد جهت نهایت همکاری 

و مشارکت را داد.

نشست سرپرست دانشگاه با 
شهردار کاشان 

زنگ سالمت در مدرسه قریشی کاشان نواخته شد 
زنگ ســالمت با حضور سرپرست دانشگاه علوم 
پزشــکی، معاون بهداشــتی، رئیس اداره آموزش و 
پرورش و جمعی از مســئولین شهرستان و دانشگاه 
در مدرســه قریشی کاشــان روز چهارشــنبه مورخ 

95/2/6 نواخته شد.
 به گــزارش وب دا، دکتر ابراهیــم کوچکی در 
این مراسم ضمن تبریک مبعث پیامبر اکرم )ص( و 
گرامیداشت هفته سالمت، بر اهمیت فرهنگ سازی 
از کودکــی در تمام زمینه ها تاکید و دانش آموزان 
را آینده ســازان ایران اســالمی عنوان کرد و اظهار 
داشــت: امیدوارم پیام آوران بهداشــتی خوبی برای 

خود و خانواده هایتان باشید.
 ایشــان همچنین تحرک فیزیکــی دانش آموزان 
را مهــم دانســت و از اقداماتی که در راســتای این 
برنامه که با همکاری بین بخشی سازمانها و حمایت 

یونیسف انجام شده است تقدیر نمود.

 وی، از همکاری اداره آموزش و پرورش تشــکر 
و بر ادامه این مشارکت تاکید کرد.

 معاون بهداشــتی دانشــگاه نیز در این مراسم، به 
مناسبت هفته ســالمت )یکم تا هفتم اردیبهشت( با 
اشاره به اینکه شعار این هفته، امسال »زندگی سالم ، 
با نشاط و امید« است گفت: 17 هزار و 200 کارگاه 
مهــارت های زندگــی و 14 هــزار و 200 کارگاه       

مها رت های فرزند پروری بوده است.
وی، با اشــاره بــه انجام رایگان 10هزار مشــاوره 
روان شناختی افزود: این مشاوره های روان شناختی 
بــا جــذب 15 روا نشــناس بالینی برای شــهروندان 

کاشانی انجام شده است.
  معاون بهداشتی دانشــگاه، گفت: بر اساس آمار 
ســال 2015 افســردگی چهارمیــن بیمــاری بعد از 
بیماری هــای قلبــی عروقی، کمــردرد و حوادث و 
سوانح از نظر شاخص )daly( است که بار بیماری 

یعنی جمع مرگ و میر و ناتوانی افراد را بیان می کند.
 وی، بــر بحــث خودمراقبتی تاکید کــرد و افزود: 
برنامــه خودمراقبتــی جزء برنامه هــای 15 گانه طرح 

تحول سالمت است.
 دکتر مروجی به فعالیت های مدارس مروج سالمت 
در 9 محور اشاره کرد و ادامه داد:از 80مدرسه مجری 
برنامه مروج ســالمت ، 36 مدرســه در منطقه کاشان 
موفق به دریافت  عنوان مدارس مروج ســالمت شده  
و 5 مدرســه نیز در این برنامه ارتقاء داشــته و  شایسته 
تقدیر شــده اند. همچنین ایشــان از مدیــران مدارس 
مروج ســالمت که مجری برنامه تحرک فیزیکی در 
کاشــان بودند خواســتند برنامه با قوت بیشــتر توسط 

ایشان پیگیری و اجرا شود.
 رئیس اداره آموزش و پرورش شهرســتان کاشــان 
نیز در این مراســم ضمــن بیان ســخنانی، از تعامل و 

مشارکت دانشگاه تقدیر کرد.

الزم به ذکر اســت در این مراسم از دانش آموزان 
بهداشت یار و مدارس مروج سالمت نمونه و شایسته 

تقدیر کاشان در کشور تجلیل شد.
 در این مراسم حضار همراه با گروه ورزش مدرسه 
در مدت 5 دقیقه به انجام تمرینات ورزشــی کششــی 

پرداختند.

حضور فعال دانشگاه در هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 
 بازدید وزیر بهداشت از غرفه دانشگاه

معاون آموزشــی دانشــگاه، از حضور فعال مرکز 
مطالعات و توســعه آموزش پزشکی در هجدهمین 

همایش کشوری آموزش پزشکی خبر داد. 
به گزارش وب دا، دکتــر همایون نادریان گفت: 
هجدهمین همایش کشــوری آموزش پزشــکی و 
دهمین جشــنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان » 
تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشــکی- مبانی 
نظری و  اقدامات عملی« از تاریخ 96/2/07  لغایت 
96/2/09 در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران برگزار شد.
 وی افــزود: این همایــش در محورهای مختلف 
ارائــه مقاالت در قالب ســخنرانی کوتاه و پوســتر، 
فرایندهــای آموزشــی، کارگاه هــای آموزشــی، 
کلینیک های مشــاوره آموزشــی، صبحانه کاری، 
گــزارش پایان نامه های دکتــری، پانل تخصصی و 
غرفه های آموزشــی از روز پنجشــنبه 7 اردیبهشت 
آغاز بــه کار کرد. دکتر همایون نادریان، با اشــاره 
به تشــکیل غرفه هــای مختلفی توســط دانشــگاه 
های علوم پزشــکی ادامه داد: غرفه ای متشــکل از 

فعالیتهای آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 
علوم پزشکی )EDC( دانشگاه شامل کتابچه های 
پیشــرفت ماموریت ویژه دانشــگاه، معرفــی برنامه 
دستیار در نقش مدرس، مراسم تقدیر از دانشجویان 
اســتعداد درخشــان )همایش طلــوع(، لوگ بوک 
هوشبری شماره 4-2 و معرفی اهمیت برنامه دستیار 
در نقش مــدرس در معرض دیــد بازدیدکنندگان 

قرار گرفت.
 معاون آموزشــی دانشــگاه تصریح کرد: مراسم 
تکریــم پژوهش در آمــوزش و راهنمــای انتخاب 
اســتاد برتر به همــراه پمفلت روند پیشــرفت طرح 
تحــول و نــوآوری در آمــوزش در این دانشــگاه، 
ســامانه ســپهر و دیگر پمفلت های آموزشی که به 
همت مرکز EDC این دانشگاه، طراحی و تدوین 
شده است، همچنین بنرهای طرح تحول و نوآوری 
در آمــوزش و معرفی فرایند های شایســته تقدیر از 
دیگر اقدامات دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کاشان در این غرفه بود.
 وی تصریــح کــرد: فعالیــت های دانشــگاه در 

راســتای طرح تحول سالمت در آموزش و ماموریت 
ویژه بــا عنوان« توســعه دانش فــن آوری اطالعات 
ســالمت« در دو کتابچه مجزا تدویــن و ارائه گردید 

که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
 دکتــر نادریــان یاد آور شــد: جمعــی از اعضای 
هیات علمی دانشــگاه به همراه  6 دانشجوی استعداد 
درخشان و PhD، 2 دانشجوی عضو کمیته مشورتی     
EDCو 7 دانشجوی شرکت کننده در المپیاد علمی 
دانشجویان به منظور بهره برداری از کارگاهها و پانل 
های آموزشی و تخصصی به این همایش اعزام شدند.

ایــن گزارش حاکیســت: وزیر بهداشــت به همراه 
معاون آموزشــی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در روز پنجشــنبه مورخ 96/2/07 از فعالیت 
غرفه های آموزشی کلیه دانشــگاه ها بازدید به عمل 

آورند.
تقدیردانشگاه  شایسته  فرایندهای کشوری   

در سال1396:
1-  »بکارگیری نقشــه مفهومی درارتقاء یادگیری 
کارآموزی داروشناسی بالینی پرستاری« مجری اول: 

دکترمحسن تقدســی، حمید رضا صادقی گندمانی و 
همکاران

2- تولیدساختارهای سه بعدی آناتومی ابزاری  برای 
یادگیری آناتومی تجسمی، مجری اول:دکترهمایون 

نادریان، دکتر محمد علی اطلسی و همکاران      
3-  »تدوین،اجرا و ارزشــیابی برنامه دســتیاردرنقش 
 )RAT( Resident As Teacher مــدرس 
»مجــری اول: عطیه فقیهی،  دکتر علی محمد شــکیبا و 
همکاران در این همایش به هر یک از فرایندهای شایسته 
تقدیر فوق، لــوح تقدیری به امضای معاون آموزشــی 

وزارت متبوع به همراه تندیس همایش تعلق گرفت.
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معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان، از 
اعــزام بیماران دیالیزی بیمارســتان های کاشــان به 
مشهد مقدس و شمال روز سه شنبه مورخ 96/2/19 

خبر داد.
 بــه گزارش وب دا، دکتر محمد حاجی جعفری، 
با اشــاره به انجام این ســفر زیارتی سیاحتی هرساله 
به همت بخش دیالیز دانشــگاه و به صورت رایگان 
گفــت: 30 نفــر از بیمــاران دیالیزی در این ســفر 

حضور دارند.
 وی، بــه حضور کادر پزشــکی، تجهیزات کامل 

 با حضور دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور، 
کارگاه کشــوری بهداشــت و ایمنی مواد غذایی و 
اماکن عمومی به همت دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

روز یکشنبه مورخ 96/2/17 برگزار شد.
  بــه گــزارش وب دا، معاون فنی مرکز ســالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت در  این کارگاه ضمن 
تشــکر از برگزاری همایش، عملیاتی شــدن برنامه 
هفتم طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت در 
راستای ارتقای بهداشــت عمومی را هدف اصلی از 

برگزاری این کارگاه عنوان کرد.
 به گفته مهندس محسن فرهادی، این برنامه دارای 
سه رویکرد اساسی مرکز ســالمت محیط و کار در 
زمینه ایمنی مواد غذایی شــامل تقویت سیستم شبکه 
بــه معنی عام و زیرســاخت هــای آن، تقویت منابع 
انســانی و تامین تجهیزات بازرســی و تقویت سامانه 

معاون بهداشــتیی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: اجــرای پایلوت طرح ادغام طب ســنتی در 
نظام ارائه خدمات ســالمت ســطح اول در دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان کلید خورد.
 بــه گزارش وب دا، دکتر ســید علیر ضا مروجی 
افزود: دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان و 9 دانشگاه 
دیگر در سطح کشور براســاس مکاتبات قائم مقام 
معاونت بهداشــت و رئیس مرکز مدیریت شــبکه 
وزارت بهداشت، جهت اجرای آزمایشی این طرح 

انتخاب شده اند.
 وی تصریــح کرد: پــس از برگزاری جلســات 
متعدد هماهنگــی با وزارت متبوع و داخلی و انجام 

بــه مناســبت جشــن اعیــاد شــعبانیه، گلریــزان 
دانشــجویی با حضور مسؤوالن، اســاتید و بیش از 
400 نفر از دانشــجویان این دانشگاه، در حمایت از 

زندانیان روز سه شنبه  مورخ 96/2/19برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر حمیدرضا گیالســی 
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان در این مراسم، 
ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه، میــالد حضرت علی 
اکبر علیه الســالم  و نیز روز جوان  به دانشــجویان 
اظهار امیدواری کرد: سیره و اخالق نبوی به پیروی 

از آن  حضرت الگوی زندگی جوانان قرار گیرد. 
حجت االسالم و المســلمین یوسفی نیز، با اشاره 
به اینکه یکی از افتخارات همه ما زندگی کردن در 

همزمان با هفته خوابگاه های دانشجویی، اردوی 
باغ پرنــدگان قمصر با حضور بیــش از 600 نفر از 
دانشــجویان خوابگاهی با حضور معــاون فرهنگی 
دانشــجویی، مدیران فرهنگی و دانشجویی، جمعی 
از مسئولین خوابگاه ها و واحدهای مختلف برگزار 

شد.
 به گــزارش وب دا، معاون دانشــجویی فرهنگی 
دانشــگاه در ایــن مراســم، ضمــن تبریــک هفته    
خوابگاه ها به دانشجویان خوابگاهی و پرسنل آنجا 
گفت: دانشگاه از تمام پتانسیل و ظرفیت خود برای 
ایجــادی محیطی مطلوب و امــن در خوابگاه های 

دانشجویی استفاده می کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از 
کشف و معدوم سازی 517 کیلو گرم جنس تاریخ 
گذشــته و فاسد از عمده فروشــی در این شهرستان 

خبر داد.
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
گفت: پیرو شــکایت مردمی در ســامانه 190)ستاد 
فوریتهای سالمت محیط و کار( و بازدید کارشناس 
بهداشــت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 

اعزام کاروان بیماران دیالیزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مشهد مقدس

کارگاه کشوری بهداشت و ایمنی مواد غذایی و اماکن عمومی در کاشان

طرح ادغام طب سنتی در نظام ارائه خدمات سالمت سطح اول در کاشان کلید خورد 

گلریزان دانشجویی به نفع زندانیان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد

به مناسبت هفته خوابگاه ها:
اردوی فرهنگی تفریحی باغ پرندگان قمصر ویژه دانشجویان خوابگاهی برگزار شد

معدوم سازی 517 کیلو گرم جنس تاریخ گذشته و فاسد در کاشان 

و آمبوالنــس به همراه بیماران دیالیزی اشــاره کرد 
و افزود: هزینه این ســفر 300 میلیون ریال است که 
از طریق مشــارکت های مردمی و خیرین ســالمت 

پرداخت می شود.
 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان، 
بــا بیان اینکه این ســفر در راســتای افزایش امید به 
زندگی بیماران مزمن کلیوی اســت، افزود: درمان 
ایــن بیماران با هماهنگی های انجام شــده با مراکز 
دانشــگاهی مشهد و ســاری نیز در طول سفر انجام 

می شود.

جامع بازرسی مرکز سالمت محیط و کار ، ارتباطی 
مردمی در زمینه گزارش تخلفات بهداشتی با سامانه 
کشــوری 190 و مشــارکت بخــش خصوصــی در                     

برنامه های بهداشت محیط است.
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان نیز ضمن خیر مقدم به کلیه 
مدعویــن، نقش و اهمیت بهداشــت مواد غذایی در 
حفظ و ســالمت انسان به عنوان یک اصل مهم برای 

جلوگیری از ابتالی انسان به بیماری ها برشمرد.
 دکتر سید علیرضا مروجی، با تاکید بر اینکه برنامه 
هفتم تحول سالمت با عنوان بهداشت عمومی »آب 
سالم، غذای ایمن و ِرژیم غذایی سالم، هوای پاک« 
اظهار امیدواری کرد: این کارگاه بتواند گامی موثر 
در جهــت توســعه برنامه های جامع، سیســتماتیک 
و یکپارچــه ایمنــی مواد غذایــی با بهــره گیری از                                                                                  

برنامه ریزی های الزم جهت آموزش تیم ســالمت 
روســتایی، اولین دوره آموزشی بهورزان و مراقبین 
سالمت ناظر روستایی از روز شنبه مورخ  96/2/23 

آغاز شد.
 دکتر مروجی یادآور شــد: این دوره آموزشی به 
صورت شــش روزه ودر مدت سه ماه اجرا خواهد 
شــد و مشــابه آن نیز بــرای گروه هدف پزشــکان 

خانواده برنامه ریزی و اجرا می شود.
 وی ادامــه داد: با اجــرای این طــرح و در پایان 
دوره آموزشــی انتظار می رود بهــورزان و مراقبین 
ســالمت ناظر روستایی و پزشــکان خانواده بینش، 
نگــرش و آگاهی کافی برای آموختن طب ســنتی 

عهد امام زمان »عج« اســت، تصریح کرد: در عصر 
غیبــت، علمای همچون مقــدس اردبیلی به خدمت 
حضرت رســیده و جواب بسیاری از سواالت فقهی 

و دینی خود را از ایشان کسب نموده اند.
یکــی از پربارتریــن برنامه های مراســم مذکور،  
اجــرای برنامه گلریــزان دانشــجویی با نــام »بالن 
آرزوها« بود که در این قسمت هدایا و مبالغ  زیادی 
توســط دانشــجویان و حاضران در حمایت از دیه 

زندانیان جمع آوری شد.  
دعــوت از یکــی از  زوج هــای جوان دانشــجو 
رشــته رادیولوژی بــرای برش کیــک هایی که به 
مناســبت میالد حضرت علی اکبــر )ع( و حضرت 
مهدی )عج( تهیه شــده بود ، همچنین حضور سینا 

رهیافت های نوین علمی  باشد. 
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان افزود: نمونه برداری مواد 
غذائی در ســطح عرضــه، شناســایی افزودنی ها و 
تقلبات مواد غذائی، اهمیت تجهیزات پرتابل بازرسی 
در کنترل و نظارت بازرســی و بهداشت مواد غذائی 

از جمله سرفصل های این کارگاه است.
 الزم به ذکر اســت کارگاه کشــوری بهداشت و 
ایمنی مــواد غذایی و اماکن عمومی توســط مرکز 
ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت با همکاری 
گروه مهندســی بهداشــت محیــط دانشــگاه علوم 
پزشــکی کاشــان بــه مــدت دو روز در تاریخ های 
17 و 18 اردیبهشــت بــا حضور کلیه کارشناســان 
مسئول بهداشــت محیط دانشگاه های سراسر کشور 

برگزارشد.

به مردم را کسب کرده و در نهایت موجب اصالح 
رفتار ســالمت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت، 
توســعه فرهنگ بهبود شیوه زندگی ســالم، ارتقاء        
شــاخص هــای ســالمت و ارتقاء کیفیت ســبک 

زندگی مردم و ارائه دهندگان خدمت گردد.  
 معاون فنی معاونت بهداشــتی دانشگاه نیز در این 

نشست، فراگیران را با اهداف برنامه آشنا کردند.  
و           بهــورزی  آمــوزش  مســئول  کارشــناس   
توانمند سازی کارکنان نظام سالمت، نقش کلیدی 
بهورزان، پزشــکان و مراقبین سالمت روستایی در 
اجرای این طرح و جایگاه آن در سیســتم شبکه را 

بیان کرد.

دستخوش و اجرای دو موسیقی شاد در وصف امام 
زمان )عج( و علی بن موسی الرضا)ع( و نیز حضور 
مهدی صفوی زاده و اجرای برنامه استندآپ ایشان 

از دیگر برنامه های شاد این جشن بود. 
گفتنی است در این برنامه از تعدادی از دانشجویان 
برتر فرهنگی، قرآنی و آموزشــی بــا عنوان »جوان 

برتر« با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.
جشن اعیاد شــعبانیه به همت کانون های فرهنگی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان و بــا همکاری 
کانون های فرهنگی دانشجویی »نسل انتظار«، »آوای 
مهر«، »آرزوی ســپید« و »هیات عشــاق الوالیه« در 
دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کاشان برگزار گردید.

 دکتــر گیالســی افــزود: ارتقا رفاه و بهداشــت 
خوابگاه به مشــارکت تک تک دانشجویان ساکن 

در خوابگاه بستگی دارد.
 این گزارش حاکیســت: اجرای برنامه های شاد، 
تقدیر  از دانشجویان مستقر در اتاق ها و شهروندان 
نمونه خوابگاهی و پرســنل شاغل در خوابگاه ها و 
... از جمله برنامه های این مراســم در دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان بود.
 الزم به ذکر اســت ایــن اردو  در دو روز متوالی  
یکشنبه و دوشنبه در تاریخ های 96/2/31 با حضور 
400 نفر از  دانشــجویان دختر  و 96/3/1 با حضور 

200 نفر از دانشجویان پسر برگزار گردید.

در سطح شهرستان کاشان، 517 کیلو گرم کالباس 
تاریخ گذشته در معرض فروش در تاریخ 96/2/29 

کشف و معدوم گردید.
وی، از همشهریان خواست در هنگام خرید مواد 
غذایی به تاریخ تولید و انقضاء و ســایر مجوزهای 
بهداشتی توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف بهداشــتی با شماره 190ســتاد فوریت های 

سالمت محیط کار تماس حاصل نمایند.

آیین جشــنی ویژه بیماران خاص با همکاری 
معاونــت درمــان و انجمن بیمــاران خاص در 

فرهنگسرای مهر برگزار شد.
 بــه گــزارش وب دا، ایــن جشــن در روز 
پنجشــنبه مورخ 21 اردیبهشت با حضور معاون 
درمان، ریاست شورای اسالمی شهر و مسئولین 
شــهری به همراه بیماران و خانــواده های آنان 

برگزار گردید.
 مسئول واحد بیماران خاص دانشگاه در این 
جشن اظهار داشت: ردیف بودجه خاصی برای 
بیماران خاص و صعب العالج از طرف مجلس 
محترم شــورای اسالمی اختصاص یافته که این 

مبلغ در سال 96 افزایش پیدا می کند.
 دکتــر تحقیقــی افــزود: همچنیــن بیماران  
EB نیــز در ســال 96 تحت پوشــش بیماران                
صعب العالج قــرار گرفته اند که در خصوص 
هزینه هــای درمانــی آنان اقداماتــی از طرف 

وزارت بهداشت در حال انجام می باشد.
 این گزارش حاکیســت: در خاتمه مراسم از 
دســت اندرکاران و برخی از بیمــاران با اهداء 
جوایــزی تقدیــر به عمــل آمد. گفتنی اســت 
بیمــاری EB یا پروانه ای یــک بیماری ارثی 
اســت که به جهش ژن و تغییرات ژنی مربوط 
می شــود در این بیمــاری بافت های پوســتی 
آســیب دیده که در پوست و غشاهای مخاطی 
بیمــار ایجاد تاول می کند در نتیجه پوســت به 
شــدت شــکننده خواهــد بــود و کوچکترین 
اصطکاک یا آســیبی، الیه های پوستی را جدا 
می نماید، افراد دچار شــده بــه این بیماری در 

معرض خطر سرطان پوست می باشند.

گرمــا زدگی یکی از بیماری های شــایع در فصل 
گرما است که فرد دچار سرگیجه شده و ممکن است 

حتی به بیهوشی نیمه کامل نیز دچار شود.
بــه گــزارش وب دا، سرپرســت مرکــز مدیریت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشــکی کاشان، با بیان این مطلب گفت: تبخیر بیش 
از حد آب از بدن به علت گرمای زیاد باعث می شود 
که فشار خون پایین بیاید و منجر شود تا خون به موقع 

به کلیه ها و مغز نرسد.
افــزود: در  دکتــر ســید محمــد حســین مکــی 
همین حالــت ادرار نیز بــر اثــر گرمازدگی کاهش                            
پیــدا می کند  و احتمال آســیب کلیــه وجود دارد و 
با کاهش فشــار خون و نرســیدن خون به مغز در این 
حالت فرد دچار ســرگیجه شــده و ممکن است فرد 

گرمازده حتی به بیهوشی نیمه کامل نیز دچار شود.
وی، برای پیشــگیری از این بیماری بیان کرد: افراد 
به خصوص کســانی که مبتال به بیماری های ریوی، 
قلبی و دیابت هســتند از ســاعت 12 تــا 17 روزهای 
تابســتان به جز برای موارد ضــروری از منزل خارج 
نشــوند و از در معــرض قرار گرفتن آفتاب مســتقیم 

پرهیز نمایند.
دکتــر مکــی تاکید کــرد: همچنیــن اســتفاده از          
لباس های روشــن و نخی، اســتفاده از غذا ها ی کم 
چرب، میوه ها و سیفی جات فیبر دار توصیه می شود.

کارشــناس تغذیه دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان 
گفــت: روزه داران در وعــده افطــاری از خــوردن 
غذاهــای پرکالری و در حجم زیــاد نظیر حلیم های 
پرچرب، کله پاچه، آش با حبوبات زیاد و پیاز داغ و 

غذاهای پرچربی جدا خودداری کنند.
 وجیهه عرب شاهی در گفتگو با خبرنگاران توصیه 
کــرد: روزه داران، روزه خــود را با چای کم رنگ، 
آب جوش یا شــیر گرم به همراه کمی عســل، خرما 

یا نبات بازکنند.
  عرب شــاهی با توصیه خوردن ســوپ های رقیق 
و کم چربی، فرنی و شــیربرنج افزود: با فاصله کمی 
از زمــان افطار وعده شــام را میل کنیــد که ترجیحا     
وعده ای شــبیه به صبحانه مانند نان و پنیر و گردو یا 

سبزی خوردن باشد.
وی تصریح کرد: در صورت گرســنگی بیشتر می 
توانید از نان های سبوسدار و کوکوها،کتلت یا شامی 
کــه در ماهیتابه رژیمی با حداقل روغن تهیه شــده به 

مقدار کم میل کنید.
 وی توصیــه کرد: برای رفع تشــنگی از میوه جات 
آبدار نظیر فالوده طالبی، هندوانه یا خیار و سکنجبین، 

سیب درختی و گالب استفاده کنید.
 وی توصیه کرد: یک ربع قبل از خوردن ســحری 
آب جــوش و کمی عســل میــل کنید امــا خوردن      
چای هــای پررنگ و پس از خوردن ســحری مجاز 

نمی باشد.
 کارشــناس تغذیه دانشــگاه علوم پزشکی کاشان، 
با اشــاره به اینکه در وعده ســحری باید غذایی شبیه 
به وعــده نهار میل کنیــد، ادامه داد: غذای ســحری          
مــی تواند شــامل  پلوهــای مخلوط یا انــواع برنج و 

خورش باشد.
 وی، با اشــاره بــه پرهیز از غذاهای شــور، چرب 
و شــیرینی جات در وعده ســحری گفــت: خوردن 
سبزیجات پخته شده برای پیشگیری از یبوست و رفع 

تشنگی توصیه می شود.
 عرب شاهی ادامه داد: از خوردن آب زیاد پس از 
خوردن وعده ســحری پرهیز شــود چرا که  خوردن 
آب زیاد در همان ساعات ابتدایی روز دفع می شود.

ســاعات مختلــف خواب شــب در ســالمتی تاثیر 
بسزایی دارد.

ساعت 9تا11شب: زمانی است برای از بین بردن 
مواد ســمی و غیر ضروری )توســط آنتی اکسیدان( 

بهتر است بدن در آرامش باشد.
ساعت 11تا 1شــب: عملیات از بین بردن مواد 
سمی در کبد ادامه دارد و انسان باید در خواب عمیق 

باشد.
ســاعت 1تا 3نیمه شب: عملیات سم زدایی در 
کیســه صفرا طی یک خواب عمیق به طور مناســب 

انجام می شود.
ســاعت 3تا5صبح: عملیات از بین بــردن مواد 

سمی در ریه رخ  می دهد.
ساعت5 تا 7صبح: این عملیات در روده بزرگ 

صورت می گیرد از این رو قابل دفع است.
ســاعت 7 تا 9صبح: جذب مواد مغذی صورت 

می گیرد پس بهتر است صبحانه میل شود.
مزایای زود خوابیدن:

کاهش اســترس، کنترل و جلوگیری از بیماری ها، 
بهبــود روش زندگی، باال بردن ســطح انرژی، تعادل 

وزن و تناسب اندام و بهبود حافظه

سرپرست دانشــگاه به همراه معاون بهداشتی 
و جمعــی از مســئولین از پایــگاه هــا و مراکز 
خدمات جامع سالمت شهری و روستایی فعال 
و در حال ســاخت تحت پوشــش دانشگاه در 
شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل بازدید 

کرد.
 بــه گزارش وب دا، دکتــر ابراهیم کوچکی 
از مراکز خدمات ســالمت گالبچــی، نواب، 
مسکن مهر و راوند در کاشان و پایگاه سالمت 
امــام رضا )ع( و مرکز خدمات جامع ســالمت 
شــهید ساکنی در آران و بیدگل بازدید و روند 
ساخت این پروژه های عمرانی را بررسی کرد.

 وی، همچنیــن از مرکــز خدمــات جامــع 
سالمت کریمشــاهی نصرآباد، پایگاه سالمت 
خزاق، مرکز خدمات جامع سالمت سن سن و 
خانه بهداشت علی آباد بازدید و ضمن بررسی 
چگونگی ساخت این پروژه ها، دستورات الزم 

را جهت تسریع در امور بیان کرد.

آیین جشنی
 ویژه بیماران خاص

 در کاشان برگزار شد

گرمازدگی بیماری شایع در فصل گرما

روزه داران از خوردن غذاهای 
پرکالری در وعده افطار خودداری کنند

تأثیر ساعات مختلف خواب شب در سالمتی

سرپرست دانشگاه
 از پایگاه ها و مراکز خدمات 

جامع سالمت شهری و روستایی 
بازدید کرد 

فرهنگ سالمت

پنجمین همایش خانواده و دانشگاه با حضور 
دانشجویان و خانواده هایشان به همت دانشکده 
پیراپزشکی و با همکاری معاونت دانشجویی و 
فرهنگی و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در سالن 
آمفی تئاتر ابن ســینا دانشکده پیراپزشکی روز 

چهارشنبه مورخ 96/2/19 برگزار شد.
 بــه گــزارش وب دا، سرپرســت دانشــکده 
پیراپزشــکی دانشگاه، افزایش تعامل با خانواده 
دانشجویان به خصوص دانشجویان جدیدالورد 

را هدف از برگزاری این همایش عنوان کرد.
 دکتر علی اکبر اصغرزاده اظهار داشت: نحوه 
حفــظ ارتباط خانواده، دانشــگاه  و دانشــجو، 
تعالــی خانواده و الگوهای رفتــاری برخورد با 
فرزندان از جملــه موضوعات مطروحه در این 

همایش است.
 الزم به ذکر اســت: خانواده های دانشجویان 
ضمن بازدید از غرفه های رشــته های مختلف 
دانشــکده بــا امکانات دانشــگاه )آموزشــی، 
فرهنگی، تفریحی( آشــنا می شــوند و به بیان 
درخواســت هــا و ســوال هــا خــود در زمان 

برگزاری همایش می پردازند.

برگزاری همایش خانواده و 
دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی 
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ششمین نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری 
منطقه 7 آمایشــی کشــوری روز یکشــنبه مورخ 

96/2/17 به مدت دو روز آغاز به کار کرد.
بــا  نشســت  ایــن  در  دا،  گــزارش وب  بــه   
حضــور دبیــر هیــات بــورد پرســتاری، نماینده 
بهداشــت،                                                           وزارت  پرســتاری  معاونــت 
روســای دانشــکده هــای پرســتاری و مامایی و 
اعضای هیات علمی دانشــگاه های علوم پزشکی 
اصفهــان، شــهرکرد و یــزد در تاریــخ 16 و 17 
اردیبهشــت ماه در دانشکده پرســتاری و مامایی 

دانشگاه برگزار شد.  
 برپایــه این گزارش: این کارگروه با محوریت 
مرور برنامه های تدوین شــده کارگروه در زمینه 
توســعه علوم پرســتاری و نهایی نمودن برنامه و 

آیین نامه توانمند سازی اساتید تشکیل گردید.

معاون بهداشتی دانشگاه، از آغاز اجرای برنامه 
جدید مراقبت کودک ســالم و بیمار به صورت 

پایلوت در شهرستان آران و بیدگل خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
افزود: این برنامه در راســتای  طــرح تحول نظام 
ســالمت در حوزه بهداشــت، در قالب بسته های 
جدید ســالمت کــودکان بــا عنــوان مراقبت از 
کودکان ســالم و بیمار زیر 5 سال )مانا و کودک 

سالم( انجام می شود.
وی تصریــح کرد: در این راســتا کارگاه هایی 
جهت کلیه پزشــکان، مراقبین سالمت و بهورزان 
شهرســتان آران و بیدگل برگزار و به دنبال آن از 
تاریخ ششم خرداد ماه کلیه مراقبت های کودکان 
براساس بسته های جدید انجام و اطالعات آن به 

سامانه سیب ثبت می شود.
دکتــر مروجی ادامه داد: بررســی نشــانه های 
خطر در کودک ســالم، عالئم خطــر فوری در 
کودک بیمار و حادثه دیده، پایش رشد، تغذیه، 
بینایی، وضعیت تکاملی، بهداشت دهان و دندان، 
وضعیت واکسیناســیون و استفاده از مکمل ها در 

این مراقبت ها انجام می گردد.

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با 
مسئول و کارشناسان روابط عمومی روز دوشنبه 
مــورخ 96/3/29 در دفتر معاون توســعه برگزار 

شد.
بــه گــزارش وب دا، معاون توســعه مدیریت 
و منابع دانشــگاه در این دیدار، ضمن تشــکر از 
اقدامات انجام شــده در حــوزه روابط عمومی، 
بیــان نمود این واحد نقش مهمی در نشــان دادن 

خدمات دانشگاه بر عهده دارد.
دکتر حســین نیکزاد، نقش روابــط عمومی را 
به مثابه مانتیور دانشــگاه عنــوان کرد و بر اجرای 
چارت تشکیالتی این واحد و تغییر نام این واحد 
به عنوان روابط عمومــی و امور بین الملل تاکید 

کرد.
مســئول روابــط عمومی دانشــگاه نیــز در این 
جلسه با اشــاره به همکاری و تعامل این معاونت 
بــا روابط عمومی اظهار داشــت: پیشــرفت روز 
بــه روز تکنولــوژی در نحوه ارتبــاط و توزیع و 
مبادله اخبار، این واحد را نیازمند به روز رســانی 
و همگام ســازی خود با تکنولــوژی های جدید 
کــرده و عنوان نمود روش هــای قدیمی در این 

مورد پاسخگوی اهداف روابط عمومی نیست.

معاون آموزشی دانشگاه، از راهیابی دانشجویان 
دانشــگاه به مرحله گروهی نهمین  المپیاد علمی 
دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.

بــه گــزارش وب دا، دکتر همایــون نادریان با 
اشاره به اینکه نهمین المپیاد علمی دانشجویان در 
دو مرحله انفرادی )مناطق ده گانه سراسر کشور( 
و گروهی برگزار می شــود، گفــت: در آزمون 
مرحله انفرادی، دانشــجویان در 5 حیطه آموزش 
پزشــکی، فلسفه پزشکی، اســتدالل بالینی، تفکر 
علمــی در علوم پایه و مدیریت نظام ســالمت به 

رقابت پرداختند.
وی، این موفقیت را به جامعه علمی دانشــگاه، 
اعضــای هیــأت علمــی، دانشــجویان بــه ویژه 
دانشجویان شــرکت کننده در المپیاد و کارکنان 

تبریک و تهنیت گفت.

ششمین نشست کارگروه توسعه 
علوم پرستاری

 در دانشگاه برگزار شد

آغاز اجرای برنامه جدید مراقبت 
کودک سالم و بیمار در دانشگاه

نشست معاون توسعه مدیریت و 
منابع دانشگاه با مسئول و تعدادی از 

کارشناسان روابط عمومی دانشگاه

راهیابی دانشجویان دانشگاه به 
مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی 

40 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی از خدمات بهداشت دهان و دندان در کاشان بهره گرفتند 

 موفقیت دانشجویان دانشگاه در کسب رتبه های کشوری در آزمون پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی

موفقیت حراست دانشگاه در کسب رتبه تحول در بین حراست های کل استان

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
اظهار داشــت: 40 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی از 
خدمات بهداشــت دهان و دندان در کاشان و آران 
بیدگل بهره گرفتند. به گزارش وب دا، دکتر ســید 
علیرضــا مروجی افــزود: این اقدامات در راســتای 
اجرای طــرح تحول در حــوزه بهداشــت و برنامه 
ارتقاء ســالمت دهان و دنــدان دانش آموزان مقطع 

مسئول دفتر اســتعدادهای درخشان دانشگاه، از 
کسب رتبه های برتر کشوری توسط دانشجویان 
این دانشــگاه در آزمون پیــش کارورزی و علوم 

پایه دندانپزشکی اسفند ماه 95 خبر داد.

بــا مدیــر، مســئوالن و  سرپرســت دانشــگاه 
کارشناســان حراســت واحدهای تابعــه در دفتر 

ریاست دیدار کرد.
 بــه گــزارش وب دا، سرپرســت دانشــگاه در 
این دیدار ضمن تشــکر و قدردانــی از زحمات 
مجموعه حراســت، این مجموعه را چشــم نظام 
و دانشــگاه جهت صیانت از اهــداف و برنامه ها 

عنوان کرد.
  دکتر کوچکی، کســب رتبه تحول در ســال 
1395 را در بین حراست های کل استان اصفهان 

ابتدایی با مشــارکت مدیریت آمــوزش و پرورش 
شهرســتان در ســال تحصیلی 96 -95 جهت دانش 

آموز مقطع ابتدایی ارائه گردید.
 وی، با اشــاره به پوشــش 98 درصــدی وارنیش 
فلورایــد در مرحله اول در ماه های مهر و آبان 95 و 
پوشش 99 درصدی این اقدام در ماه های فروردین 
و اردیبهشــت 96 افــزود: 15097 فیشورســیالنت، 

 به گزارش وب دا، دکتر الهه میانه ســاز گفت: 
این دو دانشــجوی فرهیخته و اســتعداد درخشان 
دانشــگاه موفق به کســب دو و نیــم درصد برتر 
آزمــون علوم پایــه و پیش کارورزی اســفند 95 

را تبریک گفت و لوح تقدیر این مقام را به مدیر 
حراست اهداء کرد.

  محمدخبازی مدیر حراســت دانشــگاه نیز در 
این دیدار، گزارش عملکرد حراســت در حوزه 
های مختلف شــامل معاونت های اسناد، پرسنلی 
و فیزیکی، حوزه حفاظــت امنیت IT، دبیرخانه 

محرمانه و حوزه های تکلیفی و ... را بیان کرد.
 وی، کسب رتبه تحول را به مجموعه دانشگاه، 
کارشناسان و مســئوالن حراست واحدهای تابعه 
که بــا اجرای موفــق محورهای بازرســی جهت 

11792 ترمیــم دنــدان )پر کردن( و  کشــیدن 8177 
دنــدان عفونی و غیر قابل نگهداری نیز در این راســتا 

انجام شد.
 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان 
تصریح کرد: 17درصد کل دانش آموزان پایه اول تا 
هفتم کاشان و آران و بیدگل با انجام خدمات مذکور 

از هرگونه مشکل دندانی عاری شدند.

شــدند. دکتــر الهــه میانه ســاز، ضمــن تبریک و 
تقدیر از این دانشــجویان، کسب این موفقیت را به 
دانشــجویان و تمامی دانشگاهیان تبریک و تهنیت 

عرض کرد.

 دکتــر مروجی ادامــه داد: این خدمــات در مراکز 
خدمــات جامــع ســالمت شــهری و روســتایی، دو 
پایگاه ثابت ســالمت دهان و دنــدان مدارس عالئیان 
و واحدی و ســه پایگاه ســیار دندانپزشــکی توســط 
دندانپزشــکان شــاغل در حــوزه معاونت بهداشــتی 
دانشگاه و با همکاری مدیریت آموزش و پرورش به 

دانش آموزان مقطع ابتدایی ارائه شده است.

اسامی این دانشــجویان: فاطمــه ابراهیم زاده؛ 
رتبــه اول منطقه آمایشــی علوم پایه دندانپزشــکی 
و امیــر حســین مهــدی کاغــذی؛ رتبــه پنجــم 
منطقــه آمایشــی پیش کارورزی رشــته پزشــکی

ارتقاء حراســت گام برداشته شــده تبریک گفت 
و کســب این رتبــه را مرهون تالش شــبانه روزی 
کاشناســان و مدیران حراســت واحدهــای تابعه، 
همدلــی و همیــاری مســولین و مدیران دانشــگاه 

برشمرد.
 خبازی، در ادامــه برنامه های آتی، نیازمندی ها 
و پیش بینی های الزم را در جهت پیشــبرد اهداف 
دانشــگاه مطرح کرد و سپس کارشناسان حراست 
واحدهای تابعه دانشــگاه به بیان دیدگاه های خود 

پرداختند.

آغاز برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در کاشان 

انتخابات اعضای هیات مدیره خیرین سالمت کاشان و آران و بیدگل برگزار شد

سرپرســت داشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانــی کاشــان، از آغــاز برنامــه ملی 
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در کاشان 
در افــراد باالی 40 ســاله همزمان با هفته ســالمت 
)یکم تا هفتم اردیبهشــت( خبر داد. به گزارش وب 
دا، دکتــر ابراهیم کوچکی امروز مورخ 96/2/3 در 
نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته سالمت 
)یکم تا هفتم اردیبهشت( با اشاره به اینکه شعار این 
هفته امســال »زندگی سالم ، با نشــاط و امید« است 
گفت: افراد باالی 40 ســال در این برنامه می توانند 
به مراکز خدمات جامع ســالمت شهری و روستایی 

انتخابات اعضای هیات مدیره خیرین ســالمت 
شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل با حضور 
نماینده مردم شهرســتان کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شــورای اســالمی، معــاون هماهنگی 
امور اســتان های مجمع خیرین ســالمت کاشان، 
سرپرست و جمعی از مسئولین دانشگاه و خیرین 
ســالمت این شهرســتان ها روز پنج شــنبه مورخ 
96/1/31 در سالن دکتر محمد قریب برگزار شد. 
به گزارش وب دا، سرپرســت دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان در 
پنحمین  نشست شــورای خیرین سالمت کاشان 
که با هدف ارائه گــزارش عملکرد و تعیین خط 
مشی فعالیت های مجمع خیرین و انتخاب اعضای 
هیات مدیره و بازرســین به مدت دو سال برگزار 
شــد، ضمن تقدیر از فعالیت خیرین ســالمت در 
شهرســتان های کاشــان و آران و بیــدگل ادامه 
داد: انجام کارهای خیر جــزء باقیات الصالحات 
است و امیدوارم با تعامل این عزیزان فعالیت های 

ماندگارتری در منطقه صورت پذیرد.
 دکتــر ابراهیم کوچکی، با اشــاره به آیه های 
10 و 11ســوره الصــف، در خصــوص اهمیــت 
کار خیــر از دیدگاه دین مبین  اســالم، از خیرین 
ســالمت شهرســتان در راســتای به ثمر رساندن 
پروژه های قبلی دانشــگاه  تشــکر کرد و  افزود: 
ســاخت بیمارستان دارای دوثواب در حوزه های 

مراجعه کنند تــا وضعیت آن ها از نظر بیماری های 
غیرواگیر به صورت رایگان بررسی و سنجش شود.

 وی افــزود: ایــن دانشــگاه 38 برنامه بهداشــتی 
درمانی را به مناســبت هفته سالمت از یکم تا هفتم 
اردیبهشت در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل 

اجرا می  کند.
 دکتــر کوچکــی تصریح کرد: آغاز به ســاخت 
عملیــات عمرانی پایگاه ســالمت زنــده یاد حاجیه 
خانم عذرا نوابی در قمصــر و مرکز خدمات جامع 
ســالمت کامــو، برگزاری مســابقه هفته ســالمت، 
آغاز برنامه ملی پیشــگیری و کنتــرل بیماری های 

آموزشی و بهداشتی درمانی  است.  وی، ساخت 
بیمارســتان دولتی برای شهرســتان های کاشان و 
آران و بیــدگل را از اولویت هــای  کاری خود 

عنوان کرد.
 مدیر عامل مجمع خیرین ســالمت کاشــان، از 
خیرین زنده یاد حاج رضا طالبیان فر، شــادروان 
حاج حســین بذرافشــان و شــادروان حاج جواد 
صدوقی که طی 2 ســال گذشته فوت کرده اند، 
یاد کرد و گفت: مجمع خیرین ســالمت کشــور 
در تاریخ 88/10/19 به عنوان یک ســازمان مردم 
نهاد با هدف شناســایی و ساماندهی خیرین فعال 
در امر ســالمت، برنامه ریزی بــرای بهره گیری 
صحیــح از کمک ها و مشــارکت های مردمی و 
هدایت ایــن کمک ها به اولویــت های ملی در 
حــوزه ســالمت در اداره کل ثبت شــرکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید و فعالیت خود 

را رسماً آغاز کرد.
 وی افزود: مجمع خیرین رســما از سال 1384 
در دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان کار خود را 
آغــاز نمــود ولیکن ســابقه انجام امــور خیر در 
حوزه بهداشت و درمان این منطقه به سا ل 1317      
برمی گردد که نخستین مرکز خیرساز درمانی  با 
عنوان بیمارستان نقوی توسط زنده یادحاج محمد 
صادق نقوی احداث گردید و در ســال 1328 نیز 
با احداث بیمارســتان اخوان توسط زنده یاد حاج 

غیرواگیر در کاشان برای افراد باالی 40 ساله و انجام 
غربالگری فشار خون از مهمترین برنامه های دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در 

هفته سالمت است.
سرپرست داشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانــی کاشــان، یادآورشــد: برگــزاری همایــش 
ازدواج موفق در دانشــکده پزشــکی، سخنرانی پیش 
از خطبه هــای نمــاز جمعــه، برگزاری کوه گشــت 
خانوادگی با همکاری ســازمان رفاهــی تفریحی در 
دره پریان، برپایی نمایشــگاه خودســنجی سکته های 
قلبی مغزی در فرهنگســرای مهر، برگزاری مســابقه 

علی اکبر اخوان ادامه یافت.
  دکتــر نیکــزاد تصریح کــرد: همچنین احداث 
زایشــگاه کاشــان به همت زنده یــاد حاج محمود 
فقیهــی نراقــی در ســال 1337، بیمارســتان متینی 
در ســال 1341 توســط زنده یادحاج تقی متینی و 
زایشــگاه دکتر شــبیه خوانی در سال 1356 توسط 
زنده یاد حاج محمد فقیهی نراقی از دیگر اقدامات 
خیریــن ایــن منطقه تــا قبــل از پیــروزی انقالب 

شکوهمند اسالمی بوده است.
  وی ادامــه داد: این روند پس از پیروزی انقالب 
و تاسیس دانشــگاه علوم پزشکی در سال 1365 با 
بهره برداری 44 مرکز درمانی و بهداشتی درمانی و 

5 مرکز آموزشی سرعت و شتاب بیشتری گرفت.
 این گزارش حاکیســت: پنجمین نشست شورای 
خیرین سالمت کاشان در سالن دکتر محمد قریب 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشان با هدف ارائه گزارس عملکرد و تعیین خط 
مشــی فعالیتهای مجمع خیریــن و انتخاب اعضای 
هیات مدیره و بازرســین به مدت دو ســال برگزار 

شد.
 براساس این گزارش، در انتخابات مجمع خیرین 
ســالمت شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل، 
هفــت نفر به عنوان عضــو اصلی هیات مدیره و دو 
نفــر عضو علی البدل هیات مدیره و 2 نفر به عنوان 

بازرس اصلی انتخاب شده اند.

هفته ســالمت، درج مطالب اموزشی در پورتال قلب 
سالم و انجام تبلیغات محیطی از دیگر برنامه های این 

دانشگاه در هفته سالمت است.
  شایان ذکر اســت تحرک بدنی، تفریحات سالم، 
فعالیت گروهی،  غذای ســالم، جامعه سالم، سفیران 
ســالمت، نهادهــای اجتماعی،طرح تحول ســالمت، 
ارتقاء کیفیت زندگی، ســالمت روان نیاز همیشــه و 
همه، هنر و رســانه، ســواد ســالمت و نهاد خانواده و 
مســئولیت اجتماعی از عناوین هفته سالمت به ترتیب 
از روز یکم تا هفتم اردیبهشــت ماه با شــعار»زندگی 

سالم ، با نشاط و امید« است.

 الزم به ذکر است در این جلسه مقرر شد رئیس، 
نائب رئیس و خزانه دار هیات مدیره مجمع خیرین 
سالمت شهرستان های کاشان و آران و بیدگل طی 
جلســه ای جداگانه توســط اعضا هیات مدیره این 

مجمع انتخاب شوند. 
اســامی افــراد منتخــب مجمع خیرین ســالمت 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل به قرار ذیل 

می باشد:
اعضای اصلی هیات مدیره مجمع 

خیرین سالمت:
دکتر حسین نیکزاد

مهدی کارگرنژاد
سید عباس کرسوی

حاج علی اصغر زجاجی
دکتر سید علی ضیایی    

حاج مرتضی محبوبی
یاسر کریم شاهی        

 اعضای علی البدل هیات مدیره مجمع 
خیرین سالمت:                          

محمد کتابچی ودکتر احمد یگانه مقدم
 دو بازرس اصلی: 

اصغر لقمان
علیرضا فخری

 بازرس علی البدل
رضا نعناکار

از سوی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت:
برگزیدگان دانشگاه در جشنواره کشوری قرآن و عترت اعالم شد

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان، از 
اعــالم برگزیدگان ایــن دانشــگاه در بخش کتبی 
بیســت و دومین جشنواره کشــوری قرآن و عترت 
توســط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

خبر داد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر حمیدرضا گیالســی 
بخــش  سراســری  مرحلــه  برگزیــدگان  گفــت: 
معــارف قرآنــی و ســیره معصومین)ع( در هشــت 
رشــته آشــنایی با احادیث اهل بیــت)ع(، احکام، 
مفاهیــم نهج البالغه، آشــنایی با ســیره معصومین،                                    

مفاهیم صحیفه ســجادیه، آشنایی با ترجمه و تفسیر 
قرآن، پرســمان قرآنــی و همچنین حفظ موضوعی 
قرآن در ســه رده اســاتید، کارکنان و دانشــجویان 
دانشــگاه های علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 

درمانی سراسرکشور مشخص شدند.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان، با 
بیان اینکه در بخش دانشــجویان در هر رشــته 5 نفر 
به مرحله ملی دانشــجویان راه خواهند یافت، کسب 
این موفقیت را به تمامی دانشجویان، اعضای هیأت 
علمی و پرســنل به خصوص افراد شرکت کننده در 

این جشنواره تبریک گفت.
گفتنی است: رتبه اول تا سوم این رشته ها در مرحله 
نهایی جشنواره کشوری که در تیرماه سال جاری )25 
تــا 28 تیرماه 1396( در شــیراز برگزارگردید، اعالم 

شد.
اســامی برگزیدگان این جشنواره به شرح 

ذیل می باشد:
* محمدرضا  شریف: استاد، مفاهیم نهج  البالغه

* ســید علیرضا طالیی: اســتاد، آشنایی با احادیث 
اهل بیت)ع(

* مهدی رجبی: استاد، حفظ موضوعی قرآن کریم 

* حمیده کوزه  گر: کارکنان ، حفظ موضوعی قرآن
* غالم رضا صباغ پور: کارکنان، احکام

* فاطمه قدرت اللهی: کارکنان، آشــنایی با ترجمه 
و تفسیر قرآن کریم

* محمد حســن ســهولی:  دانشــجویان، آشنایی با 
ترجمه و تفسیر قرآن کریم

* ریحانه مسعودیه آرانی: کارکنان، صحیفه سجادیه
* ابوالفضل حکیم الهی: دانشــجویان، چهارم رشته 

صحیفه سجادیه
* مــژگان محمدی  فــر: دانشــجویان، آشــنایی با 

احادیث اهل بیت)ع(
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موفقیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
در کسب رتبه دوم کشوری در برنامه 

سالمت نوروزی 96  

حضور دانشجویان استعداد 
درخشان دانشگاه در مراسم 

افطاری با حضور وزیر بهداشت 

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشــان، از کســب رتبــه دوم کشــوری در 
برنامه ســالمت نــوروزی 96 با تــالش گروه 
مهندسی بهداشــت محیط این دانشگاه در بین        

دانشگاه های همتراز خبر داد.
 بــه گــزارش وب دا، دکتــر ســید علیرضا 
مروجی اظهار داشــت: رئیس مرکز ســالمت 
محیــط و کار وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی از تالش های دانشــگاه در 

این راستا تقدیر نموده است.
 وی، در ادامــه بــا اشــاره بــه آغــاز برنامه 
ســالمت نوروزی از یکم اسفند ماه 95 لغایت 
15فروردین ماه سال 1396 گفت: این برنامه به 
منظور تامین شرایط بهداشتی در راستای حفظ 
و ارتقای ســطح سالمت شهروندان و مسافران 
نــوروزی و پیشــگیری از بــروز اپیدمی های 
منتقله از آب و غذا در این ایام توســط گروه 

مهندسی بهداشت محیط شهرستان اجرا شد.
 الزم بــه ذکر اســت: این برنامــه به صورت 
شــبانه روزی از ســاعت 8 صبــح لغایــت 22 
شــب در کلیه روزهــای اداری و تعطیل، رفع 
مشــکالت و رســیدگی به شــکایات مردمی 
ســامانه 190 و بــا تاکید بر افزایــش نظارت و 
بازرسی های بهداشــتی از مراکز تهیه، توزیع، 
عرضه و فروش مــواد غذایی، افزایش نظارت 
و بازرســی های بهداشــتی از اماکن عمومی، 
افزایش نظارت و بازرســی های بهداشــتی از 
اماکن بین راهی تحت پوشــش، نمونه برداری 
از مواد غذایی حســاس مراکز تهیــه، توزیع، 
عرضــه و فروش مواد غذایــی و کنترل کیفی 
آب اشــامیدنی )کلرســنجی و نمونه برداری( 
در اماکــن عمومی و مراکز اقامتی و بین راهی 

انجام گردید.

دانشــجویان اســتعداد درخشــان دانشگاه به 
همراه دانشــگاه های علوم پزشــکی در مراسم 
ضیافــت افطاری با حضور مقــام عالی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از 

مسئولین این وزارتخانه حضور داشتند.
 به گزارش وب دا، در این مراســم دانشجویان 
استعداد درخشــان دانشــگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشــور، دیدگاه ها، مشکالت و سواالت 
خود را مطرح و مسئولین وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی به این سواالت پاسخ گفتند.
 MBA برپایه این گــزارش: گذراندن دوره
صــورت تحصیل همزمــان برای دانشــجویان 
استعداد درخشــان دوره های دکترای عمومی 
شــامل پزشــکی، دندانپزشــکی و داروسازی، 
فراهم سازی مسیر کارآفرینی برای استعدادهای 
درخشــان علوم پزشــکی و... از جمله عناوین 
مورد بحث توســط مســئولین وزارت بهداشت 

در این مراسم بود.
این گزارش حاکیست: همچنین در پایان این 
مراســم از نفرات برتر آزمون دستیاری سال 96 

تقدیر به عمل آمد.
الزم به ذکر اســت در این مراسم از دانشگاه 
امیرحســین مهدی کاغذی، ســجاد محمدزاده 
ارمکی و فاطمه ناظمی هرندی دانشــجو رشته 
پزشــکی و فاطمه ابراهیم زاده دانشــجو رشــته 
دندانپزشکی به همراه لیال سحرخوان کارشناس 
دفتر استعداد درخشان دانشگاه حضور داشتند.

شــایان ذکر اســت این آیین روز پنج شــنبه  
مورخ 96/3/18 در تهران، محل ســالن همایش 
بیــن المللی رازی در دانشــگاه علوم پزشــکی 

ایران برگزار شد.

 ((زندگی سالم با نشاط و امید))   دیدار مدیران گزینش استان اصفهان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان

دفتر خدمات سالمت در 9 استان کشور راه اندازی می شود 
با حضور نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

نشست بررسی مسائل حوزه سالمت منطقه برگزار شد

 نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه برگزار شد

عملیات عمرانی پایگاه سالمت زنده یاد حاجیه خانم عذرا نوابی در قمصر آغاز شد

دکتر ابراهیم کوچکی در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه کاشان مورخ 96/2/1، ضمن اشاره 
به هفته ســالمت از یکم الی هفتم اردیبهشــت اظهار داشت: شعار هفته سالمت در ایران »زندگی سالم با 
نشاط و امید« است و باید دانست که شادمانی یکی از هیجانات بنیادی است که در سالمت انسان اهمیت 
دارد. وی، با بیان اینکه افراد شــاد احســاس امنیت و روحیه مشارکت بیشتری نسبت به بقیه دارند، افزود: 
نشــاط در جامعه نقش مهمی دارد و در دین نیز به شــادی تاکید شده است و این موضوع باعث می شود 

که مردم با امید بیشتری زندگی کنند.
 دکتر کوچکی خاطرنشــان کرد: اســالم بی حوصلگی و کسالت را نکوهش کرده و تاکید شده است 
که از بی حوصلگی و تنبلی دوری کنیم وبا بیان اینکه توکل بر خدا از دیگر عوامل نشاط است، تصریح 
کــرد: احادیــث مختلفی در مورد توکل بر خدا آمده و در همین راســتا نیز امام رضا )ع( فرموده اســت 
کــه از لذتهــای دنیایی باید برای کامیابی خویــش مواردی را در نظر بگیریــم؛ بنابراین باید تفریحات و 

سرگرمی های فرح بخش را در راستای موفقیت در زندگی به کار بندیم. 
سرپرست دانشگاه، با بیان اینکه دو سوم افراد افسرده مراجعه پزشکی ندارند، بیان کرد: سیستم پزشکی 
در طرح تحول تالش کرده اســت تا به این مهم بپردازد و به همین جهت مشاوره رایگان در سطح روستا 

و شهر وجود دارد و این مراجعات در پرونده های الکترونیکی سالمت مردم ثبت می شود. 
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد مردم کاشــان پرونده  الکترونیک سالمت خود را تشکیل داده اند ، 
تاکید کرد: مصرف قلیان، سیگار و مصرف بدغذا  از عوامل ابتال و گسترش امروز بیماری های غیر واگیر 

است و  مردم باید نسبت به تغییر عادت غذایی اقدام کنند. 
سرپرســت دانشگاه، ضمن اشاره به شعار روز اول هفته ســالمت مبنی بر روز تحرک بدنی، تفریحات 
ســالم و فعالیت های گروهی گفت: در دین اســالم به تحرک و تفریحات ســالم اشاره شده است و نماز 

جمعه نیز یک تحرک به سوی خداوند و جزء تفریحات سالم محسوب می شود. 
دکتر کوچکی، ضمن اشــاره به دســتاوردهای طرح تحول نظام ســالمت افــزود: از آغاز طرح تحول 
نظام ســالمت، فرانشیز پرداختی بیماران بستری در بیمارســتان های دولتی از37 درصد به 3 درصد برای 

روستاییان و 6 درصد برای شهرنشینان کاهش پیدا کرده است. 
وی، صــدور رایگان 11 میلیون دفترچه ســالمت ویژه عموم مردمی که تحت پوشــش هیچ ســازمان       
بیمه گری نبودند را از دیگر دســتاوردهای طرح تحول نظام ســالمت برشــمرد و خاطرنشان کرد: یکی 
دیگر از دســتاوردهای طرح تحول ترویج زایمان طبیعی اســت به گونه ای که یــک میلیون و 470 هزار 

زایمان طبیعی صورت گرفته است وهمچنین از احداث 30 پایگاه اورژانس هوایی در کشور خبر داد. 
وی، با بیان اینکه تاکنون 70 میلیارد تومان در قالب طرح تحول نظام ســالمت درکاشــان هزینه شــده 
اســت، تصریح کرد: موارد متعددی ویژه بیماران خاص و عادی در کاشان تاسیس شده وبا تعرفه دولتی 
به ارائه خدمات می پردازند.ایشان، با بیان اینکه دستگاه MRI بیمارستان بهشتی با اعتبار 5 میلیارد تومان 
در خرداد ماه ســال جاری نصب و راه اندازی می شــود، ابراز داشت: توســعه و مرکز غربالگری سرطان 

بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال جاری افتتاح خواهد شد.

   معــاون فنـی مرکــز سالمت محیـط و کـار وزارت بهـداشت اظهــار داشت: دفاتر خدمــات سالمت 
در 9 استان کشور راه اندازی می شود.

   به گزارش وب دا، مهندس محسن فرهادی در حاشیه کارگاه کشوری بهداشت و ایمنی مواد غـذایی 
و اماکن عمومی در گفتگو با خبرنگاران در کاشـان، گفت: 25 دفتر خدمات سالمت به صورت کـامال 
خصوصی طی 6 ماه گذشته در تهران به شکل پایـــلوت راه اندازی شده است که باتوجه به نتـــایج مثبت 

آن در نظر داریم این اقدام را در استان های دیگر انجام بدهیم.
   وی، با اشـــاره به اینـــکه دانش آموختـــگان بهـداشت محیـط توسط این دفـاتر جذب می شوند، افزود: 
انجام ممیزی از واحدهای صنفی، راهنمایی، کنترل و کمک به واحـــدهای صنفی برای شناسایی و رفع 
نقاط بحـــرانی و غیربحرانی و نواقـــص بهداشتی موجود قبـل از بازرسی سیستم بهـداشت محیط دانشگاه 

های علوم پزشکی از جمله فعالیت های این دفاتر است.
   معـــاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، ضمن تشکر از برگزاری این کارگاه توسط 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تا کنون چنین همایش تخصصی نداشتیم.
   مهندس محسن فرهـــادی، عملیاتی شدن برنامه هفتـــم طرح تحول نظام سالمت در حـــوزه بهداشت در 

راستای ارتقای بهداشت عمومی را هدف اصلی از برگزاری این کارگاه عنوان کرد.
   به گفته وی، تقویت برنامه هـــای بهداشت محیط در نظام شبـــکه و استفاده از زیرساخت های موجود، 
ایجـــاد تعامل و ارتباطات مختلف با مردم و اصناف از طریق سامانه 190، تقویت و به کارگیری پتانسیل 
بخش خصـوصی در امر بهداشت محیـط و تمرکز و تاکیـد بر روش های کنترل غذا در سطح عرضه از 

دیگر اهداف این کارگاه است.

   نشست بررســـی مسائل حـــوزه سالمت شهرستـــان های کاشـــان و آران و بیدگـل با حضور نماینـده 
مردم شهرستان های مذکور در مجلس شورای اسالمی، سرپرست و جمعی از مسئولین دانشگاه، مدیـر 
درمان تامین اجتمـاعی، مدیر عـامل مجمع خـیرین سالمت و سرپرست اداره شهرسـالم شهـرداری روز 

شنبـــه مورخ 96/2/9 در دفتر نماینده برگزار شد.
   به گزارش وب دا، دکتر ابراهیم کوچکی در این نشست، به آمادگی دانشگاه در زمینه ارائه خدمـات 
بیشتـــر و باکیفیت تر به مردم اشـــاره کرد و اظهـــار داشت: وزارت بهـداشت از بحـث توریسم درمـانی 

حمایت می کند.
   دکتر افشار مدیر درمان تامین اجتماعی کاشان نیز، طی گزارشی لزوم پیگیری تعهد این سازمان مبنی 
بر احداث بیمارستان تامین اجتمـــاعی در کاشـــان را تاکید کرد و مقرر شد نماینده ای را جهت پیگیری 

مورد تا حصول نتیجه معرفی نماید.
   دکتر سید محمـد حسین مکـی سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگـاه نیز 
در این نشست، در رابطه با راه اندازی پایگاه های اورژانس در منطقـه در سال های آتی سخنانی را ایراد 

کرد.
   دکتر حسیـــن نیکـــزاد مدیر عامل مجمـــع خیرین سالمت نیـز، بر آمـادگی خیـرین سالمت در تعـامل 

و مشارکت در احداث بیمارستان 280 تختخوابی بقیه اهلل اعظم اشاره نمود.
   این گزارش حاکـــیست: اعضـــا حاضر در  این نشســـت به بررسی مسائـل و مشـکالت درمانی به ویژه 
ساخت بیمارستـان های تامین اجتماعی و 280 تختخـوابی بقیه اهلل اعظـم واقع در بلـوار امام رضا )ع( و 

تقاضای راه اندازی بیمارستان خصوصی توریسم درمانی پرداختند.

مدیران گزینش اســتان اصفهان با حضرت آیت 
ا... نمــازی نماینــده ولی فقیه و امــام جمعه معزز 

شهرستان کاشان دیدار کردند.
  بــه گزارش وب دا، حضرت آیــت ا... نمازی 
در این دیدار ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه و میالد 
حضرت ولی عصر )عــج( و خیر مقدم به مدیران 
گزینش اســتان اصفهــان اظهار داشــتند: گزینش 

گلوگاه دستگاه های اجرائی کشور است.
 ایشان، با اشاره به اینکه گزینش در واقع ورودی 
افراد به حاکمیت و دســتگاه های اجرائی و اداری 

می باشــد، افزودند: اولین گزینش در گزینش توحیدی از ناحیه خداوند متعال باانتخاب پیامبران صورت 
گرفته و خدای سبحان، نمایندگان و پیامبران خود را برای هدایت و تربیت نفوس بشری فرستاده است. 

عضــو مجلس خبــرگان رهبری، با اشــاره به اینکه خــدای متعال در قــرآن می فرمایــد: گزینش هر            
نماینــده ای برای هر قومی از خود آن قوم، نماینــده انتخاب می کنیم و هیچ کس را برای امت ها اعزام 
نمی کنیم مگر اینکه هم زبان با آن امت باشــد، تصریح کرد: خداوند 124 هزار پیامبر را گزینش نموده 
که گزینش خداوند ســخت ترین گزینش ها بوده و باید گزینش دســتگاه های اجرائی بر اســاس آیات 

قرآن کریم و منطبق با معیار تخصصی، سالمت و تربیت نفسانی باشد.
 ایشــان، با بیان اینکه در گزینش بایســتی انسان های پاک جذب شــوند، اظهار داشتند: تخصص بدون 
تعهد برای اداره کشور مفید نیست و ضرر آن بیشتر از نفع آن است و هدف آموزش و پرورش و دانشگاه 

تربیت انسان های صالح است.
 حضرت آیت ا... نمازی در ادامه افزودند: گزینش به عنوان یک گلوگاه باید توان علمی و توان معنوی 

افراد را ارزیابی و احراز نماید.
  ایشــان، با بیان اینکه ارباب رجوع ولی نعمت ما و مردم صاحب نعمت و انقالب هســتند، خاطر نشان 

کردند: احساس اینکه مردم ولی نعمت هستند باید در مدیران وجود داشته باشد.
  دبیر شــورای هم اندیشــی مدیــران گزینش اســتان اصفهان نیز در ابتــدای این دیدار، گزارشــی از              

برنامه های شورای هم اندیشی و اهداف آن را بیان کرد.
 مهدی علیخانی گفت: شــورای هم اندیشــی مدیران گزینش براســاس بخشــنامه و ابالغ هیأت عالی 
گزینش کشور در سطح استان ها تشکیل گردیده تا این مجموعه در دستگاه های اجرائی استان با تعامل 

و همفکری بتوانند در راستای اهداف و وظایف قانونی گزینش اقدام نمایند.
گفتنی است تجدید میثاق مدیران گزینش استان اصفهان با شهدای گمنام و تشکیل اولین جلسه شورای 
هم اندیشــی مدیران گزینش اســتان در ســال 96 به عنوان »اقتصاد مقاومتی تولید و اشــتغال« به میزبانی 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیگر برنامه های هسته گزینش بود.

@

نشســت هم اندیشــی اســتادان و نخبگان دانشگاه با 
حضور دکتر ســید جواد ســاداتی نــژاد نماینده مردم 
کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اسالمی، 
سرپرســت و معاونیــن دانشــگاه و اســاتید و خانواده 
هایشــان  به همت نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری 
جمعه شــب مورخ  96/2/8 در رســتوران باغ بهشــت 

برگزار گردید.
 به گزارش وب دا، حجت االســالم و المسلمین شاه 
فضل مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، سخنانی  را جهت خیرمقدم خدمت اساتید و 

خانواده هایشان ایراد کرد. 
دکتر سید جواد ســاداتی نژاد نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شــورای اسالمی نیز در این 
جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز استاد، سالی پر 
خیر و برکت برای همه به خصوص برای اساتید حوزه 

ســالمت را  آرزو کرد. وی، با اشــاره به اهمیت بحث سالمت و نگاه ویژه به دانشگاه علوم پزشکی در 
بحث بودجه،مرکز تحقیقات تروما و راه اندازی دانشکده داروسازی اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت 
و پتانســیل خیرین در منطقه کاشــان می توان نواقص حوزه ســالمت را برطرف نمود زیرا بیشتر خیرین 

عالقمند به کار در حوزه سالمت هستند.
 دکتر ســاداتی نژاد نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی در ادامه بیانات 

خود، به بحث انتخابات اشاره کرد و افزود: انتخابات نماد مردم ساالری در کشور است. 

در پنجمین روز از هفته ســالمت مــورخ 96/2/5، 
عملیات عمرانی پایگاه سالمت زنده یاد حاجیه خانم 
عذرا نوابی در قمصر با حضور سرپرســت دانشگاه و 

جمعی از مسئولین آغاز شد.
 به گــزارش وب دا، دکتر ابراهیم کوچکی در این 
مراســم، ضمن تبریک مبعث حضرت رســول اکرم 
)ٌص(، اظهار داشت: حضرت محمد )ص( با خواندن 
مبعوث شدند و آموزش را به همه سفارش کرده اند و 
با اشاره به اهمیت آموزش افزود: اگرچه این مکان به 
عنوان پایگاه ســالمت نامگذاری شده است ولی یک 

مدرسه سالمت اســت که گستردگی آن از بدو تولد 
آغاز می شود. 

وی با تشــکر از فعالیت های مجمع خیرین سالمت 
کاشان گفت: پایگاه سالمت قمصر در سال 1346 در 
زمینی به مساحت 3 هزار متر مربع با زیربنای 300 متر 
مربع ساخته شــده بود که در حال حاضر با مشارکت 
50 درصدی خانواده  خیر ســالمت همســر زنده یاد 
حاجیــه خانم عذرا نوابی )آقای منصور حســینیان( و 
دختــر آن مرحومــه خانم دکتر معصومه حســینیان با 
زیربنای 220 متر مربع در یک طبقه احداث می شــود 

که با موافقت دانشــگاه و مســاعدت خیرین تا متراژ 
250 متر مربع افزایش یافته است.

 وی افزود: برای ســاخت این پایــگاه  400 میلیون 
تومان اعتبار مورد نیاز است که 50 درصد توسط خیر 
ســالمت و مابقی توسط دانشــگاه پرداخت می شود. 
دکتر سید علیرضا مروجی معاون بهداشتی دانشگاه نیز 
در این مراسم، از فعالیت ها و زحمات خیرین سالمت 
در حوزه تحت پوشــش دانشگاه به ویژه خانواده خیر 
ســالمت زنده یــاد حاجیه خانم عــذرا نوابی تقدیر و 

تجلیل کرد.

دکتــر ابراهیم کوچکی سرپرســت دانشــگاه نیز در 
این مراســم ضمن تبریک اعیاد مبعث و شعبانیه و روز 

استاد، به بیان اولویت های دانشگاه پرداخت.
 وی به مســائل و مشــکالت حوزه درمان و شلوغی  
مجتمع بیمارســتانی شهید بهشــتی بخصوص اورژانس 
آن اشــاره کرد و ساخت بیمارستان بقیه ا... اعظم  واقع 
در روبروی مصلی بقیه ا...، خرید دســتگاه ام.ار.ای و 
تکمیل ســاختمان و نصب آن،توسعه اورژانس مجتمع 
بیمارســتانی شــهید بهشــتی و ... را از جملــه اقدامات 

دانشگاه نام برد .
 بــه گفته دکتر کوچکی، مرکز مهــارت های بالینی 
مرحوم فرقانی در حیطه آموزش،                         کلینیک 
های دندان پزشــکی، پاویون در بیمارســتان بهشــتی، 
خوابــگاه دانشــجویی و ســالن ورزشــی در معاونت 
دانشجویی، ساخت نمازخانه، پارکینگ و سالن مطالعه 

در بیمارستان بهشتی از جمله پروژه های عمرانی در حال ساخت دانشگاه است.
  دکتر مصطفی نوروزی استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسایل سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشــگاه ها نیز در آن جلســه به مسئله انتخابات پرداخت و گفت: دانشــگاه ها باید از جریان های فکری 

کشور حمایت کنند. 
الزم بذکر است نشست هم اندیشی از ساعت 18 روز جمعه مورخ 96/2/8 با تشکیل حلقه های معرفتی ویژه 

آقایان و خانم ها بطور جداگانه و حلقه ای برای فزندان اساتید برگزار شد. 

شعار هفته سالمت
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