
سال بیستم. شماره 166 . زمستان 1396نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

برگزاری پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آماده باش مراکز بهداشتی درمانی کاشان در ایام نوروز
با حضور دکتر حریرچی:

بخش توسعه یافته اورژانس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان افتتاح شد

با حضور قائم مقام وزیر بهداشت:
مرکز خیرساز خدمات جامع سالمت مهرپرور در کاشان افتتاح شد

با حضور قائم مقام وزیر بهداشت:
مرکز MRI مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان راه اندازی شد

مرکز MRI  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان با حضور دکتر حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت رسمی در تاریخ 96/12/25 راه اندازی شد.

به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اعالم این مطلب گفت: ساخت این مرکز با زیربنای 
175 مترمربع در سال 95 آغاز و در سال 96 به بهره برداری رسید.

دکتر ابراهیم کوچکی، با اشاره به ساخت و تجهیز این مرکز از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
افزود: برای مرکز MRI  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان بالغ بر شش میلیارد تومان هزینه شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به نیاز مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان به عنوان بیمارستان جنرال و مرجع 
منطقه کاشان، راه اندازی این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.

 دکتر کوچکی همچنین در ادامه به ساخت بیمارستان بقیه اهلل االعظم در کاشان و دو بیمارستان در  آران و 
بیدگل اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه متجمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان تنها بیمارستان جنرال و مرجع 
منطقه می باشد ساخت و تجهیز یک بیمارستان جدید از ضرورت های منطقه برای توسعه فضاهای آموزشی 

و درمانی است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان ضمن تشــکر از حمایتهای همیشــگی وزارت بهداشت خواستار                    

کمک های مالی جهت ارائه خدمات با کیفیت بهداشتی و درمانی شد.
دکتر کوچکی، ضمن تقدیر از زحمات خیرین در حوزه بهداشــت و درمان، وجود خیرین ســالمت را از 
افتخارات این منطقه برشــمرد و ادامه داد: اقدامات نیکوکارانه و خیر در حوزه ســالمت این منطقه باید طبق 

اولویت ها و نیازهای دانشگاه علوم پزشکی و طی مشورت با مجمع خیرین سالمت کاشان صورت گیرد.
الزم به ذکر اســت دکتر حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
به منظور افتتاح چندین پروژه عمرانی از جمله مرکز جامع خدمات سالمت زنده یاد حاج علی مهرپرور )خاتم 

االنبیاء(، مرکز  MRI و بخش اورژانس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی به کاشان سفر کرده است.

مرکز  خدمات جامع سالمت زنده یاد حاج علی مهرپرور با حضور دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون 
کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 96/12/25 در شهرک خاتم االنبیاء )مسکن مهر( کاشان 

افتتاح شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ضرورت افتتاح این مرکز باتوجه به نیاز مردم 
شهرک خاتم االنبیا )مسکن مهر( گفت:  حدود 11 هزار نفر جمعیت می توانند از خدمات مرکز خدمات جامع 

سالمت زنده یاد حاج علی مهرپرور بهره مند شوند.
وی اظهار داشت: این مرکز با مشارکت 50 درصدی خیر سالمت زنده یاد حاج علی مهرپرور و مابقی توسط این 

دانشگاه در زمینی به متراژ 2100 متر مربع و زیربنای 1200 مترمربع در سه طبقه به بهره برداری رسید.
دکتر ابراهیم کوچکی افزود: برای ساخت و تجهیز مرکز خدمات جامع سالمت مهرپرور یک میلیارد و ۳00 
میلیون تومان توسط این خیر سالمت خانواده زنده یاد حاج علی مهر پرور و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان هزینه شده است.
وی، با اشاره به ارائه خدمات درمانی در این مرکز به صورت شبانه روزی اظهار داشت: ارائه خدمات پزشکی، 
دندان پزشکی، مامایی، پرستاری، مراقبین سالمت زن و مرد، مشاوره سالمت روان و تغذیه، واکسیناسیون و واحد 

سالمت محیط و کار  از بخش های این مرکز است.
دکتر کوچکی، با اشاره به توسعه اقدامات مراکز خدمات جامع سالمت در دولت تدبیر و امید گفت: پروژه های 
مختلف بهداشتی، درمانی آموزشی و رفاهی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در حال ساخت و تجهیز 

می باشند.
پســر زنده یاد حاج علی مهرپرور نیز در این مراســم به بیان سخنانی در زمینه انگیزه اقدامات خیرخواهانه شان 
پرداخت. الزم به ذکر اســت در پایان این مراســم از زحمات خیر سالمت خانواده زنده یاد حاج علی مهرپرور با 

حضور قائم مقام وزیر بهداشت، رییس دانشگاه و سایر معاونین و مسئولین دانشگاه تقدیر و تجلیل شد.

بخــش توســعه یافتــه 
مجتمــع  اورژانــس 
بهشتی  شهید  بیمارستانی 
کاشــان با حضــور دکتر 
قائــم  ایــرج حریرچــی 
مقام وزیــر و معاون کل 
وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در تاریخ  

96/12/25 افتتاح شد.
دا،  وب  گــزارش  بــه 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اعالم این مطلب 
گفت: توسعه این بخش از سال 94 آغاز و در سال 96 

به پایان رسید.
دکتر ابراهیم کوچکی، با اشاره به توسعه این بخش 
از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: 
برای توسعه اورژانس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی 
کاشــان با زیربنا 700 مترمربع و اعتبــاری بالغ بر یک 
میلیارد و 800 میلیون تومان برای ساخت و تجهیز هزینه 

شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کاشان اظهار داشت: 
تعــداد تخت های موجــود در اورژانــس این مجتمع 
بیمارستانی 40 تخت بوده که در حال حاضر 20 تخت 

دیگر اضافه گردیده است.
الزم به ذکر اســت دکتر حریرچی قائم مقام وزیر و 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از آماده باش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر ابراهیم کوچکی در نشســت خبری نوروز در روز شنبه مورخ 96/12/26 گفت: کلیه 
امکانات و منابع دانشگاه اعم از نیروی انسانی و تجهیزات تخصصی جهت ارائه خدمات حوزه سالمت در ایام نوروز 

بسیج شود و هماهنگی های الزم انجام شده است.
وی افزود:  9 بیمارستان در این شهرستان ها به مسافران داخلی و گردشگران خارجی در تعطیالت نوروزی 1۳97 

خدمات رسانی می کنند.
وی تصریح کرد: بیمارستان های شهید بهشتی، متینی، نقوی، کارگر نژاد، شبیه خوانی، آیت ا... یثربی و میالد در 
کاشان و حضرت سیدالشهدا )ع( و شهید رجایی در آران و بیدگل به همراه هفت درمانگاه در این شهرستان ها برای 

تعطیالت نوروزی آماده شده است.
دکتر کوچکی ادامه داد: سه مرکز تصویربرداری نیز در بیمارستان های شهید بهشتی و میالد و بخش خصوصی 

آماده خدمت رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی در منطقه کاشان فعال است.
به گفته وی، مرکز دیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان نیز واقع در  بیمارستان اخوان 

در خیابان اباذر به شماره تماس 0۳155460261همزمان با ایام نوروز آماده خدمت رسانی است.
رئیس دانشــگاه اظهار داشــت: چهار مرکز ارائه خدمات دندانپزشــکی و کلینیک ویژه نقوی جهت خدمات 

تخصصی سرپایی نیز برای همشهریان، گردشگران و مسافران خدمات ارائه خواهد داد.
وی، همچنین در ادامه به فعالیت های حوزه بهداشــت به خصوص بهداشت محیط اشاره کرد و اظهار داشت: 
همشــهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشــتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی                          

می توانند با سامانه ارتباطات و رسیدگی به شکایات مردمی 190 تماس گرفته و مورد را اعالم نمایند.
رئیس دانشگاه گفت: همکاری و پشتیبانی واحد بهداشت محیط این دانشگاه با هدف حفظ سالمت شهروندان و 

میهمانان نوروزی در نوروز 97 با نظارت و جدیت بیشتری انجام می شود.
دکتر کوچکی، با اشاره به فعالیت این دانشگاه در حوزه تامین دارو مثل سال های گذشته و فعالیت شبانه روزی 
چند داروخانه برای ایام نوروز تصریح کرد: در حوزه مدیریت غذا نیز کارشناسان این حوزه طبق برنامه های تنظیمی 

از واحد های تولیدی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بازدید و نظارت خواهند داشت.

معــاون توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه، از 
آمــاده بهره برداری شــدن ۳0 پــروژه عمرانی در        

شهرستان های کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر حسین نیکزاد در نشست 
خبری روز شــنبه مورخ 96/12/26 ضمن اشــاره به 
اهمیت خدمات صورت گرفتــه در حوزه دفتر فنی 
و پروژه های عمرانی در راســتای برآوردن نیازهای 
محسوس و رضایتمندی بیماران و مراجعه کنندگان 
در حوزه مراقبت های ســالمت و تالش دانشگاه در 
خصوص تامین زیر ســاختهای سالمت، گزارشی از 
هزینه کرد، متراژ، محل اعتبار و کاربری پروژه های 

در حال اجرا و به بهره برداری رسیده را ارائه کرد.
وی، به کمک های خیرین سالمت در اجرای این 
پروژه ها اشاره کرد و احداث کلینیک ویژه، مجتمع 
آموزشــی و مهارت بالینی فرقانــی، مرکز جراحی 
محدود امــام رضــا )ع(، خوابگاه دانشــجویی، فاز 
 ،MRI یک کلینیک دندانپزشــکی، احداث مرکز
مرکز تشخیص ســرطان و غربالگری، توسعه بخش 
اورژانس، بازسازی بخش NICU و پاویون موقت 
پزشکان مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی را از جمله 

این پروژه ها در کاشان عنوان کرد.
معاون توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه، بلوک 
زایمان بیمارستان شهید رجایی و بخش تصویر برداری 
و اورژانس بیمارستان امام حسن مجتبی را پروژه های 

قابل افتتاح در شهرستان آران و بیدگل برشمرد.
وی گفــت: پایــگاه های ســالمت امــام رضا)ع( 
کاشــان، شهید مطهری قمصر، خزاق و امام رضا)ع( 
آران و بیــدگل و مراکــز خدمــات جامع ســالمت 
خانواده زنده یاد حاج علی مهرپرور، کریمشاهی در 
سفیدشــهر، جوشقان قالی،ازوار، کله، شهید ساکنی 
آران و بیدگل، راوند، سن سن و خانه های بهداشت 
علی آباد کویر، ورکان، پنداس، ویدوج و وادقان را 

از جمله پروژه های حوزه بهداشت است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، متراژ کل 
این پروژه ها را بالغ بر 80 هزار متر مربع عنوان کرد.

وی، مراکز خدمات جامع ســالمت حسین آباد، 
گالبچی، ابوزید آباد، آزران، کامو و نواب صفوی 
و بیمارستان های بقیه اله االعظم)عج( کاشان، ثامن 
الحجج)ع( و امام حسن مجتبی)ع( آران و بیدگل، 
دانشکده پردیس آموزشی، تکمیل سالمتکده طب 
ســنتی اخوان، پایگاه سالمت شــهید اخباری نوش 

آباد را از جمله پروژه های در حال اجرا برشمرد.
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تقـدیر از عضـــو هیــات علـــمی 
دانشگـــاه در جشنــواره تحقیقات 

علوم پزشکی رازی

 برگــزاری نشست تخصصی با
 موضوع کالن داده و کـــاربرد

آن در حوزه سالمت

 دانشجــوی دانشگاه علوم پزشکی
 کاشـــان موفــق به کسب عنــوان

دانشجوی نمونه کشوری شد

 نمــاینده ولی فقیه در کاشـان
 طبیــب نبـاید نگـــــاه ثروت

 اندوزی داشته باشد

دانشگــاه علوم پزشکی کـاشــان 
موفق به کسب رتبه دوم شد

اخبـــــار فرهنــگ سالمت 

بهره برداری و ساخت 30 پروژه عمرانی در کاشان

ادامه در صفحه 5

خیرین سالمت تجهیز مراکز بهداشتی درمانی را در اولویت قرار دهند  -  صفحه 8

وزارت  کل  معــاون 
و  درمــان  بهداشــت، 
آمــوزش پزشــکی به 
منظور افتتــاح چندین 
پروژه عمرانی از جمله 
مرکز جامــع خدمات 
سالمت زنده یاد حاج 
علی مهرپــرور )خاتم 
االنبیاء(، مرکز MRI و 
بخش اورژانس مجتمع 

بیمارستانی شهید بهشتی به کاشان سفر کرده است.
گفتنی است مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان 
در ســال 1۳69 تاســیس و بخش هــای مختلف آن با 
حمایت دانشگاه راه اندازی شد و سپس به استناد تبصره 
10 قانون بودجه سال 1۳80مصوب 1۳79/11/26 این 
مرکز خارج از ســطح بندی خدمات درمانی سازمان 
تامین اجتماعی تشــخیص داده شــد و در چارچوب 
سطح بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی قرار گرفته و از سازمان تامین اجتماعی 
خریداری شــد و هم اکنون به عنوان یک بیمارســتان 
جنــرال بامتراژ زیربنای حدود 40000 مترمربع واقع در 
کیلومتر 5 جاده کاشان - راوند با هدف ارائه خدمات 
به اهالی شهرســتان کاشان و شهرستان ها و روستاهای 

اطراف کاشان درحال فعالیت می باشد.
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در دومین جشنواره جایزه ملی ایثار منطقه 7 آمایشی:
3 دانشجوی برتر علمی پژوهشی شاهد و ایثارگر دانشگاه تقدیر شدند

در دومین جشنواره سراسری آموزشی و تحصیلی 
جایزه ملی ایثار منطقه 7 آمایشــی، از دانشــجویان 

برتر علمی، پژوهشی شاهد و ایثارگر تجلیل شد.
بــه گزارش وب دا، دبیر ســتاد شــاهد و ایثارگر 
دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشان با اعالم این مطلب اظهار داشت: در 
این مراســم که بــا حضور دانشــجویان برتر علمی، 
پژوهشــی شــاهد وایثارگر، مســئولین بنیاد شهید و 
دبیران و کارشناســان ســتادهای شــاهد و ایثارگر 
دانشــگاه های کالن منطقه 7 در سالن همایش باقر 

العلوم دانشــگاه علوم پزشــکی یزد برگزار شــد، با 
اهدا لوح تقدیر و هدیه از دانشــجویان برتر شــاهد 

و ایثارگر منطقه تجلیل و تقدیر گردید.
دکتــر طاهــره مازوچــی، هــدف از برگــزاری 
جشــنواره آموزشــی و تحصیلی جایزه ملی ایثار را 
شناسایی و معرفی دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر، 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، زمینه سازی برای 
مشــارکت فعال این دانشجویان و ارتقاء علمی آنان 

برشمرد.
دســتورالعمل  براســاس  اســت:  ذکــر  بــه  الزم 

اجرایــی جشــنواره آموزشــی تحصیلی جایــزه ملی 
ایثــار، دانشــجویان برتر مقاطــع مختلــف تحصیلی 
در دانشــگاههای کالن مناطــق آمایشــی بر اســاس              
و  فرهنگــی  آموزشی، پژوهشــی،  هــای  شــاخص 
ایثارگــری  انتخــاب و به منظــور رقابت در ســطح 

کشوری معرفی می شوند.
اسامی ســه نفر از دانشــجویان برتر علمی پژوهشی 
دانشــگاه دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 

درمانی کاشان در این جشنواره:
نعیمه داوودی نفر اول رشته پزشکی
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سید صالح قرشی نفر سوم رشته پزشکی
محمدصالح هدائیان  نفر سوم رشته دندانپزشکی
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مراســم تکریم و معارفــه مدیر اداره نظــارت بر مواد 
غذایی، آشــامیدنی و آرایشی بهداشتی با حضور معاون 
غذا و دارو، مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه، 
کارشناســان و سایر پرسنل حوزه معاونت در محل سالن 

کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
به گزارش وب دا، دکتر حمیدرضا بنفشه در این جلسه، 
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و عملکرد ارزشمند دکتر 
سعید نوری در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق و برای 
دکتر ابوالفضل نمازی به عنوان مدیــر جدید اداره مواد 
غذایی،آشــامیدنی و آرایشی بهداشتی آرزوی موفقیت 

کرد.

اعضاء هیأت بورد گروه رادیولوژی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی روز شــنبه مورخ 96/10/2 از 

گروه رادیولوژی دانشگاه بازدید کردند.
به گزارش وب دا، این بازدید به منظور امکان ســنجی 
ظرفیت های دانشگاه در خصوص ادامه تربیت دانشجویان 

مقاطع دستیاری رشته رادیولوژی صورت گرفت.
دکتــر علی حکمت نیا، دکتر امیررضــا رادمرد و دکتر 
عباس ارجمند شبستری اعضاء هیات بورد و الدن دزفولیان 
کارشــناس گروه ارادیولوژی وزارت بهداشــت درمان و 
آموزش پزشــکی در این بازدیــد از امکانات و فضاهای 
آموزشــی و تحقیقاتی گروه و مراکــز مرتبط با گروه در 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی بازدید  به عمل آوردند.
اعضای هیات بورد گروه رادیولوژی در نشستی با رئیس 
دانشگاه، گزراشی در خصوص این بازدید ارائه و فعالیت 

دستیاران و تجهیزات گروه را مناسب ارزیابی نمودند.
این گزارش حاکیســت: در پایــان، هریک از اعضاء، 
دیدگاه های خود را در مورد تربیت دانشجویان در مقطع 
دســتیاری، امکانات، انگیزه و عالقه خود جهت پذیرش 

دانشجو و توجه دانشگاه به این امر را بیان کردند.

جلســه هیات اجرایی جذب دانشگاه با حضور رئیس 
دانشگاه و سایر اعضای روز دوشنبه مورخ 96/10/04 در 

دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.
به گزارش وب دا، بررســی نیازهای دانشگاه به اعضای 
هیات علمی متعهد خدمت در مقاطع تخصص، Ph.D و 
فوق تخصص، اعطای ماموریت آموزشی به اعضای هیات 
علمی متقاضی ادامه تحصیــل در مقاطع باالتر با توجه به 
قوانین و مقررات، تبدیل وضعیت متقاضیان تعهدات قانونی 
از درمانی به آموزشی و تمدید تعهدات قانونی ) مشمولین 

تعهدات( از محورهای اصلی این جلسه بود.

مسئول اداره رفاه کارکنان، از اجرای طرح تشکیل پرونده 
پزشکی کارکنان دانشگاه به همت این اداره خبر داد.

به گــزارش وب دا، مجید اعتماد گفــت: این طرح به 
صورت آزمایشی طبق دستور دکتر نیکزاد معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانشــگاه ابتدا در ستاد مرکزی از تاریخ 
96/10/2 به اجرا درآمد تا به تدریج در تمامی واحدهای 

تابعه دانشگاه انجام شود.
وی، هدف از اجرای این طرح را تشخیص و درمان به 
موقع بیماری ها و عوارض ناشی از کار، کشف شاغلین 
مشکوک به بیماری های ناشــی از کار در مراحل اولیه 
و کنترل و جلوگیری از پیشــرفت آنها به سمت ناتوانی 

برشمرد.

پایش مراکز مشــاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در 
منزل از دی ماه امسال آغاز شد.

مدیر پرســتاری دانشگاه، در خصوص وضعیت مراکز 
مشــاوره و ارائه مراقبت های پرســتاری در منزل گفت: 
معرفی این مراکز در بیمارســتان های تابعه دانشــگاه به 
بیمــاران بســتری در بخش بــا همت مترون و ریاســت 

بیمارستان در حال انجام است.
معصومه حمزه ای، با بیــان اینکه گزارش های واصله 
از مراکز مشاوره در سطح شهرحاکی از پذیرش ماهیانه 
حداقل ۳0 الی 50 بیمــار در منزل  از خدمات و مراقبت 
های پرستاری این مراکز  می باشد، افزود: از دی ماه سال 
جاری بازرســی از مراکز فوق توسط حوزه درمان  آغاز 

شده است.
وی اظهــار داشــت: تعیین هزینه ایــاب و ذهاب و تعرفه 
خدمات پرســتاری در منزل سال 96 مطابق با بخشنامه های 
دریافتی از ســوی وزارت بهداشــت و درمان در شــورای 
هماهنگی پرستاری دانشگاه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر 
نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و 

آرایشی بهداشتی دانشگاه

اعضاء هیأت بورد گروه رادیولوژی 
وزارت بهداشت از دانشگاه بازدید کردند

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب 
دانشگاه

 اجرای طرح تشکیل پرونده پزشکی 
کارکنان دانشگاه 

پایش مراکزمشاوره و ارائه مراقبت های 
پرستاری در منزل 

دومین نشست تشکیل مؤسسه خیریه بیمارستانی برگزار شد

دومین دوره مسابقات همگانی منطقه مرکزی برگزار شد

در جشن بزرگ سیمرغ:
از مقام آوران دانشگاه در جشنواره فرهنگی هشتم و سیزدهمین المپیاد ورزشی دختران تقدیر شد

به نفع بیماران اعصاب و روان؛ 
همایش خیریه »نفس عمیق « در دانشگاه برگزار شد 

برگزاری ویژه برنامه جشن هفته پژوهش در دانشگاه

دومین نشســت تشــکیل و اداره مؤسسات خیریه 
بیمارســتانی با حضــور رئیس دانشــگاه، قائم مقام 
امــور اجتماعی، معاون توســعه مدیریــت و منابع 
دانشــگاه، رئیــس، مدیــر، مترون، مــددکار امور 
اجتماعــی و مســئولین امــور مالی بیمارســتان ها 
و کارشناســان دبیرخانــه معاونت امــور اجتماعی 
دانشــگاه در تاریخ چهارشنبه 96/09/29 در سالن 

برگزار گردید. دانشگاه  شهدای ستاد 
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در این نشست، 
ضمــن بیــان اهمیت و ضرورت تشــکیل مؤسســه 

مســابقات ورزش های همگانی منطقه ای پسران  
دانشگاه های علوم پزشکی یزد، شهرکرد، اصفهان 

و کاشان به میزبانی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، این دوره مسابقات همگانی از 
تاریخ 29 آذر لغایت ۳0 آذر در 5 رشــته بســکتبال 
سه نفره، فوتبال گل کوچک، دارت، طناب زنی و 
آمادگی جســمانی با حضور 40 ورزشکار روز پنج 

شنبه مورخ ۳0 آذر در دانشگاه انجام شد.
نتایج مســابقات برگزار شده در پنج رشته به شرح 

ذیل اعالم شد:
در رشــته آمادگــی جســمانی 7 نفر دانشــجوی 
شــرکت کننــده از 4 دانشــگاه شــهرکرد، یــزد و 

مراسم جشن با شکوهی با حضور معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه و مسوول دفتر نهاد مقام معظم 
رهبــری دانشــگاه و رییس اداره فرهنگ و ارشــاد 
شهرســتان کاشــان؛ جهت تجلیــل  از برگزیدگان 
دانشگاه در هشتمین جشــنواره فرهنگی و همچنین 
مقام آوران دانشــگاه در سیزدهمین المپیاد ورزشی 
دختران شامگاه یکشــنبه سوم دی ماه 96 در آمفی 

تئاتر مرکزی برگزار گردید.
به گــزارش وب دا، معاون فرهنگی دانشــجویی 
دانشگاه علوم پزشــکی وخدمات بهداشتی درمانی 
کاشــان در ایــن مراســم، ضمــن خیــر مقــدم به 
میهمانان، با بیان اینکــه فرهنگ مجموعه پیچیده از 
باورهــا؛ اعتقادات؛ اخالقیــات و همچنین نگرش و                    
بینش هایی است  که در جامعه جاری است، هنر را 

همایــش خیریــه »نفــس عمیــق« به نفــع بیماران 
اعصاب و روان به همــت »کانون نیکوکاری آوای 

مهر« دانشگاه برگزار شد.
دکتــر گیالســی معــاون فرهنگی و دانشــجویی 
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی  
کاشان با حضور در این برنامه ضمن تشکر از تالش 
و زحمات چند هفته ای اعضای »کانون دانشــجویی 
آوای مهر« تاکید کرد: اجر کســانی که دیگران را 
به کار خیر دعوت می کنند کمتر  از خیرین و انفاق 

کنندگان  نیست.

 Research( ویژه برنامه جشــن هفته پژوهــش
Day( روز ســه شــنبه 5 دی مــاه به همــت کمیته 
تحقیقات دانشــجویی دانشگاه با حضور ۳00 نفر از 

دانشجویان برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر غالمعلی حمیدی معاون 
تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه در این راســتا، به 
اهمیت پژوهــش و تحقیق و ترغیب جوانان به ویژه 

دانشجویان تاکید کرد.
وی، با اشــاره بــه فرمایــش مقام معظــم رهبری 

خیریه بیمارســتانی در کلیه بیمارســتان های تحت 
پوشش دانشگاه، به راه های جذب صحیح خیرین 
ســالمت، تعیین و اولویت بندی نیازهای اساســی، 
تعیین فــرد یا افرادی مشــخص جهــت مذاکره با 

پرداختند. سالمت  خیرین 
دکتــر ابراهیــم کوچکی، درخصــوص انتخاب 
اعضاء هیات مؤســس، هیــات مدیره، اختصاص 2 
صندوق خیریه بیمارســتانی در کلیه بیمارســتان ها 
جهت بیماران بی بضاعت و تجهیزات و ســاختمان 
همان بیمارســتان با مدعوین صحبت و راهکارهای 

الزم جهت تســریع در فرآیند کار را بیان کرد.

اصفهان و کاشــان حضور داشــتند کــه در نهایت 
حجــت اله جمشــیدی با ثبت رکــورد 62/58/1 از 
دانشگاه شــهرکرد مقام اول؛ محمدرضا دغالوی با 
ثبت رکورد 05/01/2 مقام دوم و فرزاد جمشــیدی 
بــا ثبت رکورد 09/0۳/2 از کاشــان مقام ســوم را 

کسب نمود.
در رشــته دارات که مســابقات با چهار ورزشکار 
بــه صورت تــک حذفــی ۳01 انجام  شــد و علی 
قهرمانی از دانشــگاه اصفهان مقام اول، محمد شیعه 
از یزد مقام دوم و علی عربی از کاشان مقام سوم را                                                    

کسب نمودند.
در مســابقات بسکتبال ســه نفره که با حضور سه 

ابزاری برای انتقال و تعالی فرهنگ جامعه خواند و 
هدف از برگزاری جشــنواره های فرهنگی وزارت 
بهداشــت را ارتقــا و تعالی فرهنــگ بخصوص در 

حوزه سالمت و درمان و بهداشت بیان کرد.
دکتــر حمیدرضا گیالســی، با اشــاره بــه اینکه 
تعداد آثار ثبت شــده دانشگاه در بخش دانشجویی 
کارکنــان و اســاتید در جشــنواره هشــتم مجموعا  
1490اثــر بود، گفــت: از مجموع ۳۳ اثــر راه یافته 
به مرحله کشــوری، 14 اثر موفق به کسب مقام در 

بخش های مختلف شدند.
علــوم  دانشــگاه  دانشــجویی  فرهنگــی  معــاون 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان در 
ادامــه، ورزش را نیــز از اولویــت هــای دانشــگاه 
خوانــد و هــدف از درس خوانــدن، هنر و ورزش 

»علیرضــا خواجه« دبیر کانــون نیکوکاری آوای 
مهر، نیــز درخصوص ایــن برنامه گفــت: همایش 
خیریــه نفــس عمیــق با هــدف کمک بــه بیماران 
اعصــاب و روان و آشــنایی دانشــجویان بــا انواع 

بیماری های اعصاب در سه بخش برگزار شد.
در بخش اول غرفه هایی شامل انواع  غذا، دسر و 
ژله و نوشیدنی های ســرد و گرم توسط دانشجویان 

جهت فروش عرضه شد.
در بخشــی دیگر، نمایشــگاه کار درمانی شــامل 
انواع صنایع دســتی که توســط بیمــاران اعصاب و 

)مدظله العالی( »علم و تحقیق کلید قطعی پیشــرفت 
کشــور اســت« افزود: پژوهش یکــی از محورهای 
مهمی اســت که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در 

هر کشور به شمار می آید.
وی در ادامه افزود: در این مراسم از برگزیدگان 
MEDIDEA، پژوهشــگران برتر ســال، فناوران 
برتر و پژوهشــگران برجسته کشوری تقدیر به عمل 
آمد و تعــداد 11 گرنــت کنگره طبری ســاری به 

برگزیدگان اهدا شد.

قائم مقــام امــور اجتماعــی رئیس دانشــگاه نیز، 
و  وزارت  ســتاد  در  اجتماعــی  معاونــت  ســاختار 
ســاختار متناظر در دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان 
را بیــان کــرد و ضمن تأکید بر ضــرورت و اهمیت 
تشــکیل مؤسســات خیریه بیمارســتانی بــه اقدامات 
انجام شــده معاونت امور اجتماعی از ابتدای تشکیل                   

پرداخت. تاکنون 
دکتر ســیدعلیرضا مروجی، با اشاره به ابالغیه های 
مقــام وزارت، معاون امــور اجتماعــی و مدیر کل 
خیرین و مؤسســات خیریــه وزارت متبوع و مصوبه 
هیات رئیســه دانشگاه جهت تشــکیل مؤسسه خیریه 

تیم دانشگاه های علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانــی  اصفهان، یزد و کاشــان برگزار شــد؛ نتایج 
ذیل حاصل شد و در نهایت تیم بسکتبال کاشان مقام 
اول ؛ تیم بســکتبال اصفهان مقام دوم و بسکتبال یزد 

مقام سوم را کسب کردند.
همچنیــن در مســابقات فوتبــال گل کوچیــک با 
حضور تیم های یزد، کاشــان و اصفهان در سه بازی 
نتایــج ذیل برگزار شــد و بدین ترتیــب تیم اصفهان 
مقــام اول، کاشــان مقــام دوم و یــزد مقام ســوم را             

کسب نمودند. 
 در مراســم اختتامیــه بازی ها که بــا حضور معاون 
فرهنگی و دانشــجویی و مدیران حوزه تربیت بدنی، 

کــردن را پــرورش روح و اخــالق انســانی بــرای                                                                                                                  
خدایی شدن دانست.

در ادامــه اجــرای هنرمندانــه ابوالفضــل آقاخانی 
مجری توانمند صدا و ســیما و گروه موســیقی سنتی 
فانــوس دانشــگاه به رهبری شــایان عیــدی وندی و 
استندآپ کمدی از جمله برنامه های شاد  جشنی بود 
کــه به بهانه تقدیر از مقام آوران فرهنگی و ورزشــی 
و همچنین تبلیغ جشــنواره نهم موســوم به«ســیمرغ« 

برگزار شد.
حضــور ســفیران جشــنواره نهم، پخــش کلیپ و 
تیزرهایی از تبلیغات جشــنواره هشتم و نهم ،  حضور 
هنرمندان شــهری و دانشــگاهی و همچنیــن داوران 
مرحله دانشــگاهی در بخش ها و رشته های مختلف 
جشــنواره فرهنگــی و مقام آوران ورزشــی و مربیان 

روان بیمارســتان کارگر نژاد ســاخته شــده بود،بر پا 
گردیــد و محصوالت تولیدی آنــان در  معرض دید 

و فروش قرار گرفت.
همچنیــن در غرفه ای دیگر نیز برخی از ماکت های 
بیماری هــای اعصاب به صورت ســمبلیک به نمایش 

گذاشته شد.
در بخش ســوم برنامه، جشــنی با حضور مســئولین 
دانشــگاهی، اســاتید و خیرین ســالمت برگزار شــد 
که از قســمت های مهم این جشــن می توان به مراسم 
گلریزان اشــاره کرد که جهت کمک بــه بیماران و 

شایان ذکر اســت :دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
دارای 227 نفــر عضــو هیئــت علمــی و 10 مرکــز 
تحقیقاتــی فعال اســت.  مرکــز تحقیقاتی ترومـــــا، 
علوم تشــریحی و فیزیولــوژی دارای موافقت قطعی 
و مراکز تحقیقاتی بیوشیمی و تغذیه، پرستــــــــاری 
ترومـــــا، تولید سلول های جنسی، عوامل اجتماعی 
موثر بر سالمت،  مدیریت اطالعات سالمت، بیماری 
هــای اتوایمیون و بیماری های عفونی دارای موافقت 

اصولی هستند.

بیمارســتانی، از حضور مدعوین در جلسه و فعالیت 
ها و تــالش های صــورت گرفتــه از آنــان ازابتدا 

تاکنون تقدیر و تشکر کرد.

فرهنگی و دانشــجویی در سالن تربیت بدنی و پس از 
پایان بازی ها برگزار شــد از نفرات برتر هر رشــته با 

اهدا حکم قهرمانی و مدال تقدیر شد.

ورزشــی نیز از حاشیه های جذاب این برنامه به شمار 
می آمد.

 گفتنــی اســت ایــن برنامــه بــه همــت دبیرخانه 
دانشــگاهی جشــنواره فرهنگــی در دانشــگاه علوم 
پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان انجام شد.

خانواده های اعصــاب و روان برنامه ریزی و تدارک 
دیده شده بود.



بــا حضــور  درمــان  هماهنگــی  جلســه شــورای 
رئیس دانشــگاه، معاونین درمان و توســعه، رؤســای                   
ســازمان های بیمه گر پایــه، مدیران و کارشناســان 
مجتمع بیمارســتانی شــهید بهشــتی روز چهارشــنبه  

مورخ ششم دی ماه برگزار گردید.
به گزارش وب دا، در این جلســه مشکالت بیمه ای 
اسناد مراکز درمانی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

الزم به ذکر اســت همچنین به منظــور ارائه هرچه 
بهتر خدمات، تعامل و هماهنگی کارشناســان درآمد 
بیمارســتان ها با کارشناســان بیمه ای تصمیمات الزم 

اتخاذ گردید.

ویدئــو کنفرانــس مقام عالــی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی با روســای دانشــگاه های 
علوم پزشــکی کشور روز دوشــنبه مورخ 96/10/11 

برگزار شد.
بــه گزارش وب دا، در این ویدئــو کنفرانس دکتر 
ابراهیم کوچکی رئیس دانشــگاه نیز حضور داشــت 
و در خصــوص فعالیت ســتادهای اســتانی نظارت بر 
تعرفه ها و عملکرد نظارتی دانشــگاه با هدف صیانت 
از اهــداف عالی طــرح تحول نظام ســالمت بحث و 

بررسی قرارگرفت.
در این جلســه نقطه نظــرات مقــام وزارت متبوع، 
معاونین درمان و کارشناسان دانشگاه ها در خصوص 

تعرفه های موجود به اشتراک گذاشته شد.

جلســه کمیته دانشــگاهی بیماری های غیرواگیر با 
حضور رییس دانشــگاه، معاونین توســعه، بهداشتی، 
غذا و دارو، درمان و کارشناســان معاونت بهداشــتی 
و رئیــس شــبکه آران و بیدگل روز دوشــنبه مورخ 
96/10/11 در محل ســالن شــهدای دانشگاه برگزار 

شد.
اهمیــت                  جلســه  ایــن  در  دا،  وب  گــزارش  بــه   
بیمــاری هــای غیرواگیــر، چگونگی تهیــه و تدوین 
ســند بیماریهای غیرواگیر و گزارشی از اجرای برنامه 
خدمــات نوین ســالمت در دانشــگاه توســط معاون 

بهداشتی ارائه شد.

کمیســیون مــاده 20  صدور پروانه ها و موسســات 
پزشــکی دانشــگاه با حضور رییس دانشــگاه ســایر 
اعضــاء روز چهارشــنبه  مــورخ 96/10/1۳ در دفتر 

ریاست دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، موافقــت با تأســیس 2 مرکز 
مشــاوره وارائه خدمات پرســتاری در منــزل، تجهیز 
دســتگاه CBCT مرکز رادیولــوژی فک وصورت 
نیکان، تغییر مسوول فنی چند مرکز سوءمصرف مواد 
در شهرستان کاشــان و تمدید موافقت اصولی مرکز 
مشــاوره وارائه خدمات مامایی از موضوعات مطرح 

شده در این جلسه بود.

کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر با حضور 
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
درمانی کاشــان، معاون بهداشــتی و سایر اعضاء روز 
چهارشــنبه مورخ 96/10/1۳ در ســالن شهدای ستاد 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
بــه گزارش وب دا، دکتر ابراهیــم کوچکی رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشــان و دبیر کمیته در این نشســت ضمن اشاره به 
اهمیت تغذیه با شــیر مادر در آیات و روایات بر لزوم 
تــالش همه جانبــه در خصوص ارتقا شــاخص های 
مرتبط بــا تغذیه با شــیرمادر در بیمارســتانهای تابعه 

دانشگاه تاکید کرد.
دکتر سید علیرضا مروجی معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان 
نیــز در این نشســت گــزارش نتایج ارزیابــی مجدد 
بیمارســتان های دوســتدار کودک )شــهید بهشتی، 
دکتر شــبیه خوانی، میالد، سیدالشــهدا )ع( و شــهید 

رجایی ( را ارائه داد.
این گزارش حاکیســت: روســای بیمارستان ها در 
خصوص اقدامات انجام شــده در راســتای مصوبات 

جلسه قبل گزارشی را ارائه کردند.

جلسه شورای هماهنگی درمان برگزار شد

حضور رئیس دانشگاه در ویدئو کنفرانس مقام 
عالی وزارت بهداشت

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی بیماری های 
غیرواگیر دانشگاه

کمیسیون ماده 20 صدور پروانه ها و موسسات 
پزشکی دانشگاه برگزار شد

کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر 
برگزار شد

مدیر، اعضاء و کارکنان هسته گزینش با رییس دانشگاه دیدار کردند

عملیات ساخت پایگاه شهید اخباری نوش آباد آغاز شد

تجدید میثاق مدیر، اعضاء و کارکنان هسته گزینش با شهدای عزیز گمنام دانشگاه

دومین کارگروه سالمت در بالیا و پدافند غیرعامل شهرستان کاشان برگزار شد

تقدیر از عضو هیات علمی دانشگاه در جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی

نخستین مانورآنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کاشان برگزار شد

مدیر، اعضاء و کارکنان هســته گزینش دانشگاه 
ســالروز  دیماه  پانزدهــم  بمناســبت گرامیداشــت 
صــدور فرمان الزم االجراء بنیانگــذار نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران و رهبر کبیر و معمار فقید 
انقالب اسالمی حضرت امام خمینی قدس ا... نفسه 
الزکیه و تشکیل ســازمان گزینش کشور در تاریخ 
96/10/14 با رییس  و معاون توسعه مدیریت ومنابع 

دانشگاه دیدار نمودند. 
به گزارش وب دا، رییس دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان ضمن گرامیداشت 
وتبریک سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( و تشــکیل گزینــش از زحمــات و تالشــهای 
صادقانــه مدیر، اعضــاء و کارکنان هســته گزینش 

عملیات ساخت پایگاه شهید اخباری نوش آباد با 
حضور رئیس دانشگاه، معاونین بهداشتی و توسعه، 
مســئول روابط عمومی، سرپرست شبکه بهداشت و 
درمان آران و بیدگل، شــهردار و جمعی از اعضای 
شورای شهر و مسئولین نوش آباد روز جمعه مورخ 

96/10/15 آغاز شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان در این آیین 
گفــت: انتقاد و مطالبه شــهروندان نشــانه آگاهی و 
اهمیت ســالمتی و بهداشت در اندیشه مردم است و 

بــه مناســبت 15 دی ماه ســالروز صــدور فرمان 
حضرت امــام خمینی )ره(و تشــکیل نهاد گزینش 
کشــور، مدیر، اعضاء و کارکنان هسته گزینش در 
تاریخ 94/10/1۳ با حضور در یادمان شهدای عزیز 
گمنام دانشــگاه با نثار شــاخ گل و قرائت فاتحه و 
ادای احترام به مقام شامخ شهیدان واالمقام و آرمان 
حضرت امام راحل )رض( و شهیدان عزیز و پیروی 

اولیــن جلســه توجیهی چگونگــی احصاء قیمت 
تمام شــده خدمات در ســطح دانشــگاه با حضور 
معاون توســعه مدیریت و منابع، حســابرس داخلی 
دانشــگاه و مسئول پیگیری اجرای قیمت تمام شده 
دانشــگاه و ســایر اعضاء کمیته فرعــی واحدهای 
تابعه دانشــگاه در سالن شــهداء ستاد دانشگاه روز 

سه شنبه 96/10/12 برگزار شد.
به گــزارش وب دا، معــاون توســعه مدیریت و 

دومیــن کارگــروه ســالمت در بالیــا و پدافنــد 
غیرعامــل شهرســتان کاشــان بــا حضــور معــاون 
اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان، رئیس دانشگاه 
و معاونین، مدیر عامل ســایت غنی ســازی شــهید 
احمدی روشــن، مدیــر مرکز بحــران فرمانداری، 
رئیــس ســازمان انتقــال خــون، سرپرســت مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی و جمعی 
از مدیران و کارشناسان روز شنبه مورخ 96/10/2۳ 

در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر کوچکی رئیس دانشگاه 

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان اظهار 
داشت: درمراســم اختتامیه بیســت و سومین دوره 
جشــنواره تحقیقات علوم پزشــکی رازی از عضو 

تجلیل شد. دانشگاه  علمی  هیات 
به گــزارش وب دا، دکتر غالمعلــی حمیدی، با 
اشــاره به تقدیــر از برگزیدگان در این جشــنواره 
گفــت: دکتر ذات ا... عاصمــی عضو هیات علمی 
با کســب رتبه ســوم گــروه محققین، علــوم پایه 
پزشــکی: دارای 165 مقاله ISI و 25 مقاله داخلی 

است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از 
انجام نخســتین مانورآنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در حوزه تحت پوشــش این دانشگاه  روز خبر داد.

بــه گــزارش وب دا، دکتر ســیدعلیرضا مروجی 
گفت: این مانور در راستای حفظ و کسب آمادگی 
بیشــتر ارگان های مرتبط با برنامه کنترل آنفلوانزای 
فــوق حــاد پرنــدگان بــا طراحــی کمیتــه کنترل 

دانشــگاه وکســب رتبه های برتر هسته گزینش در 
سالهای اخیر تقدیر و تشکر کرد.

دکتر ابراهیم کوچکی با بیان اینکه هدف مشترک 
همه پیامبران رســاندن انسان به جایگاه اصلی ومقام 
خلیفة اللهی است و  حضرت امام حسین )ع(هدف 
قیــام خود را عمل به امر به معــروف ونهی از منکر 
اعالم فرمودند اظهار داشــت:  امر به معروف ونهی 
ازمنکر دررفع چالشــهای فرهنگی تأثیر زیادی دارد 
وکار گزینش نیز نوعی امر به معروف ونهی ازمنکر 
اســت و یک نوع مجاهده می باشد وگزینش نقش 

ارشادی دارد.
 در ادامــه دکتر حســین نیک زاد معاون توســعه 
مدیریت ومنابع دانشــگاه دانشــگاه علوم پزشکی و 

باید آموزش های حفظ  ســالمتی در جامعه فراگیر 
شــود و پرونده الکترونیکی ســالمت یــک مرحله                  

از آن است.
دکتر ابراهیم کوچکی افزود: برنامه ریزی دولت 
برای تشکیل پرونده سالمت شهروندان، یک مولفه 
برای ارائه خدمات بیشــتر و بهتر در بخش بهداشت 
و ســالمت اســت که حتــی خانه به خانــه آن اجرا 

خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشــان تصریح کرد: پایگاه شهید اخباری 

از مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... العظمی امام 
خامنه ای )مدظله العالی(تجدید میثاق نمودند.

حجــت االســالم جمشــیدی معــاون دفتــر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان 
در این مراســم، با تبریک ســالروز صــدور فرمان 
حضــرت امام خمینی)ره(و تشــکیل گزینش اظهار 

منابع دانشــگاه در این نشست اظهار داشت: بودجه 
ریزی از روش ســنتی و افزایشی بر مبنای عملکرد 
تغییــر یافتــه و دولت در ســال 97 بودجــه ریزی 
عملیاتــی را مبنای توزیع منابــع اعتباری قرار داده 

است.
دکتر حســین نیک زاد، محاسبه قیمت تمام شده 
را فرایند شناســایی و ردیابی هزینه های مستقیم و 
غیر مســتقیم و ســایر هزینه های سربار عنوان کرد 

دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشان در این نشست، بر راه اندازی اورژانس هسته 

ای در منطقه کاشان تاکید کرد.
دکتــر مومنیان معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان کاشــان نیز، ضمن تاکید بر اجرایی شدن 
اورژانس هســته ای در مجتمع بیمارســتانی شــهید 
بهشــتی،  بــه طراحــی مانورهایی جدیــد با هدف 

آموزش وتمرین در دانشگاه اشاره کرد.
دکتر مروجــی معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان نیز در 

رئیــس دانشــگاه و معاون تحقیقــات و فناوری، 
کســب این موفقیــت را به دکتــر عاصمی تبریک 
گفــت و برای ایشــان آرزوی موفقیــت های روز 

نمود. افزون 
مراســم اختتامیه بیست و ســومین دوره جشنواره 
تحقیقــات علــوم پزشــکی رازی در تاریخ 25دی 
ماه در محل تاالر امام خمینی )ره( دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، ســورنا ســتاری معاون 
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، دکتــر ســید 
حسن هاشمی وزیر بهداشــت و جمعی از روسای 

آنفلوانزای پرندگان و شــبکه دامپزشکی کاشان در 
یکی از مرغــداری های تحت پوشــش به صورت 

فرضی انجام  شد.
وی افزود: تیم های بهداشــتی از واحد پیشگیری 
و مبارزه بــا بیماری های واگیر، بهداشــت محیط، 
بهداشــت حرفــه ای، آمــوزش ســالمت و مرکــز 
خدمــات جامع ســالمت راوند به همراه پرســتاران 

خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان با تبریک سالروز 
تشکیل گزینش آمادگی حوزه معاونت را در راستای  
انتظارات رییس دانشــکاه در خصوص جذب نیروی 

انسانی اعالم داشت.
 درایــن دیدار ابتدا مدیر هســته گزینش دانشــگاه 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشــان ضمن بیان گزارش عملکرد هســته گزینش 
دانشــگاه، نحوه کســب رتبه برتری  هســته گزینش 
دانشــگاه در بخش امــور اداری ، تحقیــق ، مصاحبه 
و صدور رأی و نیز تشــکیل جلســات کارگروه های 
فنی و آموزشــی تحقیق، مصاحبه و جلسات مشترک 
اعضــاء، کارکنان و جلســات شــورای هم اندیشــی 
مدیــران گزینش اســتان اصفهان که هســته گزینش 

نــوش آباد، یکــی از 40 پایگاه در حــوزه ماموریت 
دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان اســت که عملیات 
عمرانی آن آغاز شــد و امیدواریــم در مدت 15 ماه 

به بهره برداری برسد.
دکتــر کوچکی گفت: پایگاه شــهید اخباری نوش 
آبــاد در زمینی به وســعت یک هــزار و 765 متر در 
فضای 2۳۳ متر مربع ساخته می شود که بخشی از آن 
اعتبارات دولتی و بخش دیگر از محل کمک خیرین 

سالمت تامین خواهد شد.
شــهردار نوش آباد محمود اشرفی اظهار داشت: با 

داشــت:طبق فرمایش حضــرت علی )ع( »ســالمت 
و امنیــت دو نعمــت مجهول اســت« و امنیت یکی از 

مولفه های اساسی نظام است.
وی افــزود: حضــرت امــام)رض( بــا تیــز بینی و 
هوشــمندی، ضرورت گزینش را تشــخیص دادند و 
گزینــش در نظام اداری به منزلــه یک آنتی ویروس 

است که از خطر افراد نفوذی جلوگیری کند.

کــه نتیجه حاصل از اجرای حســابداری قیمت تمام 
شــده تخصیص منابع بر اساس یک واحد خدمت یا 

بود. تولیدی خواهد  محصول 
 وی افــزود: هدف از اطالعات قیمت تمام شــده 
دســتیابی به پیــش بینی و بــرآورد هزینــه ای یک 
فعالیت، ارزیابی، قیمت گذاری یک واحد خدمت، 
اتخــاذ تصمیمــات و برنامه ریزی هــای منطقی می 
باشــد کــه بالطبع هزینه هــا را به حداقل رســانده و 

این نشســت، به معرفی فعالیت های حوزه بهداشــت 
در حوزه مدیریت بحــران پرداختند و در ادامه دکتر 
ریاحی سرپرســت مرکز حوادث مدیریت و فوریت 
های پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان روند در نظرگرفته شــده 
بــرای تدویــن برنامه پاســخ دانشــگاه در حوادث و 
بالیــا) EOP ( در بخــش های مختلف دانشــگاه را                 

نمود. تبیین 
مدیر عامل ســایت هسته ای نطنز در این کارگروه، 
پیرامــون برنامه ریزی راه اندازی اورژانس هســته ای 

دانشگاه ها برگزار شد.
 این جشــنواره در ســه گروه علوم پایه پزشــکی، 
علــوم بالینــی و ســالمت، ابداعــات و اختراعات و 
فناوری برگزار شــد که در ایــن دوره تعداد 65 نفر 
در گروه علوم بالینی و ســالمت، 1۳5 نفر در گروه 
علــوم پایه پزشــکی و 46 نفر در گــروه ابداعات و 
اختراعات و فناوری شرکت کردند و در نهایت 11 

نفر در حوزه حقیقی برگزیده شدند.
  8 محقــق، 2 پژوهــش برتر، یــک محقق جوان، 
سه دانشــگاه علوم پزشــکی، یک پژوهشکده علوم 
پزشــکی، 6 مرکز تحقیقاتی، ســه کمیتــه تحقیقات 

اورژانــس115 با یک دســتگاه آمبوالنــس در مانور 
فوق شرکت نمودند.

دکتــر مروجی تصریــح کرد: تیــم مراقبت بیماری 
های واگیر ضمن بررسی وضعیت مرغداری نسبت به 
لیست برداری از کلیه افراد حاضر در منطقه مرغداری 
مشــکوک اقدام و در خصوص کنترل درجه حرارت 
آن ها با ترمومترهای دیجتالی، بررســی از نظر عالئم 
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دانشــگاه نیز در شورای هم اندیشــی حضوری فعال 
دارد را به استحضار رییس دانشگاه رساند.

محمــود نعمتیــان، بــا بیان اینکــه مســئولین هیأت 
مرکزی گزینش وزارت متبوع نیز همواره از عملکرد 
و کارآئــی و دســتاوردهای خــوب هســته گزینش 
دانشــگاه اظهار تشــکر و قدردانی دارنــد؛ انتظارات 
هســته گزینــش در خصوص تأمین نیروی انســانی و 
ارتقاء تشکیالت سازمانی هسته گزینش و حمایت از 

نیروهای پرتالش گزینش را مطرح کرد.
 در ادامه اعضاء و کارکنان هســته گزینش دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان 
دیــدگاه هــای خــود را در خصوص مســائل جاری 

گزینش تبیین نمودند.

وجود جمعیــت 12 هزار نفری نوش آباد و شــرایط 
صنایع و مزارع اطراف آن، امیدواریم پایگاه سالمت 
ثامن الحجج این شــهر به عنوان یک مرکز ستاره دار 

ارتقا پیدا کند.
در این آیین که جمعی از مســووالن محلی حضور 
داشــتند از خدمــات خانــواده های شــهید اخباری، 
ســرکار و امینی به عنوان پیشگامان سالمت در نوش 
آبــاد و از خدمــات دکتــر عزیزاله جمالــی و  دکتر 
زهــرا منصوری نیک بــه عنوان خادمان ســالمت به                   

نیکی یاد شد.

شایان ذکر اســت: مدیر و اعضاء و کارکنان هسته 
گزینش دانشــگاه بــه همراه گزینشــگران دانشــگاه 
کاشــان و آموزش و پرورش شهرستان کاشان به این 
مناســبت در تاریــخ 96/10/1۳ با حضــور در گلزار 
شــهدای شهرستان کاشان و قرائت فاتحه و نثار شاخه 
گل با آرمان امام عظیم الشأن )ره(و شهیدان واالمقام 

تجدید میثاق نمودند.

زمینــه ایجاد افزایش درآمدها را در پی دارد.
این گزارش حاکیســت: در این جلســه توجیهی، 
مراحــل انجــام قیمــت تمام شــده در حــوزه های 
درمانــی، آموزشــی، بهداشــتی و پژوهشــی مورد 
بحــث و تبــادل نظــر قرار گرفــت و مقــرر گردید 
مطابــق مصوبات کمیتــه اصلی احصــاء قیمت تمام 
شده دانشــگاه،کمیته های فرعی اقدامات مورد نیاز                   

را انجام دهند.

و انعقــاد تفاهم نامــه مابین فرمانداری، ســایت غنی 
ســازی شهید احمدی روشن و دانشگاه علوم پزشکی 
موضوعاتی را مطرح و به ارائه نظر و پیشــنهاداتی در 

این خصوص پرداختند.
مهندس اویســی رییس  دفتر فنی دانشگاه در پایان، 
در خصوص وضعیت مســیر ارتباطــی در نظر گرفته 
شــده برای ارتباط بین بیمارســتان های شهید بهشتی 
کاشــان و ســید الشــهداء آران و بیــدگل در موارد 
بحــران، پیشــنهاداتی را بــه منظور طرح در شــورای 

ترافیک شهرستان مطرح نمودند.

دانشــجویی و 2 مجلــه علمــی - پژوهشــی علــوم 
پزشکی در این دوره تقدیر شدند.

بیماری و داشتن بیماریهای زمینه ای اقدام کردند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان 
ادامــه داد: در این مانور، با وجود ظاهر شــدن عالئم 
بیماری در یکی از کارکنان مرغداری نسبت به اعزام 
ایشان به بیمارســتان مرجع اقدام و کلیه پروسه انتقال 
بیمــار تا اتاق ایزوله تنفســی با فشــار منفی نظارت و                    

مدیریت شد.

اولین نشست کمیته های فرعی قیمت تمام شده خدمات برگزار شد
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در آیین اختتامیه پنجمین همایش ملی قرآن، عترت 
و ســالمت، پرچم متبرک گنبــد امیرالمومنین)ع( از 
طــرف دکترهادی انصــاری خادم عتبــات عالیات و 
عضو گروه قرآن، عترت و ســالمت فرهنگستان علوم 
پزشکی به دکتر ابراهیم کوچکی رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان اهداء شد.
به گــزارش وب دا، بــا نصب این پرچم در ســالن 
مراســم به همراه پرچم حرم امام حســین)ع( توســط 
دکتــر هــادی انصاری عضو گــروه قــرآن، عترت و 
سالمت فرهنگستان علوم پزشکی کشور و دکتر حمید 
رضا گیالسی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشــکی کاشــان و دبیر علمی همایش و سایر عوامل 
اجرایــی فضای پنجمین همایش ملــی قرآن، عترت و 

سالمت ویژه جامعه پزشکی متبرک و معنوی شد.
دکتر ابرهیم کوچکی رئیس دانشگاه اظهار داشت:  
پنجمیــن همایــش ملــی قــرآن، عترت و ســالمت با 
مشــارکت و همــکاری وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی و فرهنگستان علوم پزشکی با هدف 
ارائــه راهکارهای ارتقای فرهنگ قــرآن و عترت در 
جامعه پزشــکی، تکریــم برترین های قرآنــی جامعه 
پزشــکی و همچنین برگزاری نشســت های تخصصی 
قرآن با موضوع ســالمت از جمله برگزاری نشســت 
آسیب شناســی طرح ها و مقاالت علمی قرآن پژوهی 

و طب و... امروز به کار خود پایان می دهد.
رییــس دانشــگاه ادامــه داد: برگزاری بیــش از 15 
نشســت تخصصی در حاشــیه این همایــش از جمله 
نشست چشــم انداز فعالیت های قرآنی در دانشگاه های 
علوم پزشــکی با حضور دکتر محمد مهدی بحرالعلوم 
رئیس مرکز قرآن وعترت وزارت بهداشت، برگزاری 
نشست تخصصی آسیب شناسی طرح های پژوهشی و 
مقــاالت علمی قرآن پژوهی و طب، ارایه راهکارها و 
نیز نشســت جایگاه اســاتید در ارتقای فرهنگ قرآن 
و عتــرت در میان دانشــجویان از جمله نشســت های 

تخصصی این دوره از همایش بود.      

در آیین اختتامیه پنجمین همایش ملی قرآن، 
عترت و سالمت :

پرچم بارگاه امیرالمومنین)ع( به رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان اهدا شد

دکتر فراهانی:
برگزاری همایش  ملی قرآن، عترت و سالمت سبب ارتقای فرهنگ قرآنی می شود

دکتر بحرالعلوم:
نخستین هدف مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، جذب حداکثری مخاطبان به فعالیت های قرآنی است

در حاشیه پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت
محفل انس با قرآن کریم در خانه تاریخی عباسیان کاشان برگزار شد

عضو گروه قرآن، عترت و سالمت فرهنگستان علوم پزشکی:
سبک زندگی درون یک بافت ویژه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبــــی شکل میگیرد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در 
پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و ســالمت ویژه 
جامعه پزشــکی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی  
کاشــان پیشــتاز فعالیت های قرآنی در دانشگاه های 
علوم پزشــکی کشور اســت، گفت: قطعا برگزاری 
این همایش ســبب افزایش ارتقای فرهنگ قرآن و 

عترت در میان جامعه پزشکی می شود. 
به گزارش  وب دا، معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشــت در پنجمیــن همایش ملی قرآن، 
عتــرت و ســالمت ویــژه جامعه پزشــکی بر لزوم 
تــداوم برگزاری ایــن همایش ملــی تاکید کرد و 

دکتــر محمد مهدی بحرالعلوم رئیس مرکز قرآن 
و عترت وزارت بهداشــت گفت: اولین هدف این 
این وزارتخانه  مرکز، جذب حداکثری مخاطبــان 

اعم از اساتید و دانشجویان است.
مهــدی  محمــد  دکتــر  دا،  وب  گــزارش  بــه 
بحرالعلــوم رئیــس مرکز قرآن و عتــرت وزارت 
بهداشــت گفت: اولین هدف ایــن مرکز ، جذب 
حداکثری مخاطبان این وزارتخانه اعم از اســاتید 

و دانشجویان است.
محمد مهــدی بحر العلوم عصر روز پنجشــنبه 5 
بهمن ماه در سلســله نشست های تخصصی پنجمین 
همایش ملی قرآن، عترت و ســالمت در دانشــگاه 
علوم پزشکی کاشــان ، با بیان اینکه مرکز قرآن و 
عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در ســال 1۳87 توســط دکتر رحیم قربانی و شهید 
فیروزی تاســیس شد اظهار داشــت: این مرکز سه 
هدف عمــده را دنبال مــی کند کــه اولین هدف 
این مرکــز، جــذب حداکثری مخاطبــان وزارت 

در حاشــیه پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و 
سالمت محفل انس با قرآن کریم شامگاه پنجشنبه 
5بهمن ماه در خانه تاریخی عباسیان شهر کاشان با 
حضور جامعه پزشــکی و فرهیختــگان قرآنی نظام 

سالمت برگزار شد.
به گــزارش وب دا در حاشــیه پنجمین همایش 
ملی قرآن، عترت و ســالمت محفــل انس با قرآن 
کریم شامگاه پنجشنبه 5 بهمن ماه در خانه تاریخی 
عباسیان شــهر کاشــان با حضور جامعه پزشکی و 

فرهیختگان قرآنی نظام ســالمت برگزار شد.
در ابتدای این محفل قرآنی، اســتاد حق شــناس 
به عنوان یکی از قاریان نظام ســالمت  از دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهــان دقایقی بــه قرائت آیاتی 
از کالم ا... مجیــد پرداخــت و فضــای ســالن را 
عطرآگیــن از آیات الهی کرد که مورد اســتقبال 

قرار گرفت. حاضرین 
همچنیــن در ایــن مراســم دکترمهــدی رجبــی 
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان 
و حافــظ کل قــرآن کریم به ســئواالت برخی از 
حاضریــن در خصــوص چگونگــی و روش های 

حفظ آیات الهی پاسخ داد.
وی خاطرنشــان کرد: آیــات قــرآن را به ذهن 
ســپردن کاری وقت گیر است و احتمال فراموشی 

عضو کمیته قرآن، عترت و ســالمت فرهنگستان 
علــوم پزشــکی کشــور صبــح امروز در نشســت 
تخصصی ســبک زندگی قرآنی در جامعه پزشکی 
به مســئله سبک زندگی اســالمی ایرانی و اهمیت 

آن پرداخت.
بــه گزارش وب دا، دکتر ســید حســن مقدم نیا 
عضو گروه قرآن عترت و ســالمت فرهنگستان در 
خصوص مفهوم ســبک گفت : این مفهوم وابســته 
به ویژگی های شهروندان یک کشور و یا فرهنگ 
یک کشــور ) در زمان و مکان خاص( می باشــد. 
تحت شــرایط کنونی و پدیده جهانی شدن، سبک 
زندگــی را نمی توان تنها به شــکل مــکان محور 
مورد بررســی قرار داد بلکــه محوریت زمان بیش 
از مکان باید مورد توجه باشــد. اما پرواضح است 
که سبک زندگی درون یک بافت ویژه اقتصادی، 

سیاسی، فرهنگی و مذهبــــــی شکل میگیرد.
وی با اشــاره به بیانــات مقام معظــم رهبری در 
خصوص سبک زندگی ایرانی اسالمی خاطر نشان 
کرد رهبر معظم انقالب در فرازهایی از فرمایشات 
خود بیان داشتند: »در هر برداشتی از مفهوم توقف 
ناپذیر پیشرفت، ســبک زندگی، رفتار اجتماعی و 

اهمیتی فراوان دارد.« شیوۀ زیستن 

گفــت: قطعا برگزاری این همایش ســبب افزایش 
ارتقــای فرهنگ قــرآن و عترت در میــان جامعه 

می شود. پزشکی 
دکترمحمــد رضــا فراهانی بــا بیان ایــن مطلب 
افزود: سعادت انســان در گروی تمسک به  قرآن 
و اهل بیت ) ع( اســت وخوشحالیم که در پنجمین 
دوره همایــش ملی قرآن، عترت و ســالمت ویژه 
جامعه پزشکی در شهر دارالمومنین کاشان هستیم.

وی ضمن تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
بخصــوص دکتر کوچکی رئیس دانشــگاه به دلیل 
میزبانی این همایش ملی، تمامی دســت اندرکاران 

بهداشــت اعم از اساتید و دانشجویان است.
 رئیــس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: مــی توانیم 
دانشــجویان ایــن وزارت را بــه 4 دســته تقســیم 
کنیــم، گروهــی کــه فعــاالن قرآنــی هســتند و 
بیشــترین فعالیت های قرآنی معطوف به این گروه                                                                                         
می باشد، گروه دوم کسانی که جزو فعاالن قرآنی 
محســوب نمی شــوند اما نســبت به این فعالیت ها 
گرایــش مثبت دارند، گروه دیگر افرادی هســتند 
که نســبت به ایــن فعالیت هــا بی تفاوت هســتند 
و گــروه آخــر که درصــد کمی دارنــد، مخالف      

هستند. قرآنی  های  فعالیت 
بحرالعلــوم تصریح کــرد: هــدف دوم، ارتقای 
کیفی فعالیــت های قرآنی اســت یعنی اگر جایی 
فعالیتــی به نام قرآن و عترت برگزار می شــود، از 

جهت اجرا و کیفیت آثار بهترین باشــد.
را                               مخاطــب  جامعــه  در  تاثیرگــذاری  وی، 
مهم ترین هدف این مرکز دانســت و بیان داشــت 

در آن زیاد اســت، از این رو همــواره باید آیات 
الهــی را در ذهن مــان مرور کنیم تا برای همیشــه 

کالم الهی در جان و ذهن مان رســوخ کند. 
در ادامــه این مراســم اســتاد اصفهانیــان قاری 
ممتاز و بین المللی از شــهر کاشــان و از فرهنگیان 
شــهر دارالمومنیــن بــه قرائت آیاتــی از کالم ا... 
مجیــد پرداخت و ســوره هایی از قــرآن کریم را 
تــالوت کرد و فضای برگزاری مراســم را معنوی 

و عطرآگین کرد.
پــس از قرائــت آیاتی از قــرآن کریم توســط 
اســتاد اصفهانیــان، گــروه تواشــیح بیــن المللــی                          
محمد رســول ا... )ص( به سرپرســتی دکتر رحیم 
قربانی به ارائه دو برنامه تواشیح به نامهای آرزوی 

عروج و کتاب جاوید پرداخت.
همچنیــن در ادامه این مراســم، در حضور دکتر 
هادی انصاری عضو گروه قرآن، عترت وســالمت 
فرهنگستان علوم پزشــکی، دکتر ابراهیم کوچکی 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کاشان، دکتر ناصر 
ســیم فروش رئیس همایش پنجمیــن همایش ملی 
قرآن، عترت و ســالمت و دیگر چهره های قرآنی 
نظام سالمت، به 14 نفر از قاریان و شخصیت های 
قرآنی نظام سالمت، تربت پاک و مطهر  حرم امام 

اهداء شد. حسین)ع( 

دکتر مقــدم نیا افــزود: رهبر معظــم انقالب در 
وصــف ســبک زندگــی ایرانــی  اســالمی تاکید 
کردند:«ســبک زندگــی بخش اساســی و حقیقی 
پیشــرفت و تمدن ســازی نوین اســالمی اســت و 
دانشــگاهیان ، نخبگان و صاحبان فکر می بایســت 
در پرداختــن به این مفهوم مهم ، آســیب شناســی 
وضــع موجود ســبک زندگــی در ایــران و چاره 

جویی در این زمینه اهتمام ورزند.“
عضو کمیته قرآن، عترت و ســالمت فرهنگستان 
علوم پزشــکی کشــور با بیان اینکه رفتــار فرد از 
باورهــای وی نشــات مــی گیــرد اظهار داشــت:                       
می تــوان گفت باور به قرآن و عتــرت و پیگیری 
ایجــاد رفتارهای  باعــث  ســبک زندگی قرآنــی 

مناسب و شایسته در افراد می شود.
وی با تاکید بر نقش ســبک زندگی اسالمی در 
جوامــع قرآنی اظهار داشــت : معنویــت نهفته در 
ســبک زندگی اســالمی / قرآنی به واســطة نقشی 
که در زیرســاخت هــای فــردی و اجتماعی دارد 
در تمامی ســطوح پیشــگیری می توانــد به عنوان 
عاملی در ســالمت جســمی مورد توجه قرار گیرد 
و با مکانیســم های گوناگون موجب پیشــگیری از 

بیماری ها شود.

و عوامــل اجرایــی برگــزاری ایــن همایــش ملــی 
گفت: از فرهنگســتان علوم پزشــکی کشــور که در 
برگــزاری این همایــش یاریگر وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی بود و همــکاران  مان در 
مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشــت برای برگزار 
شــدن هر چه بهتر ایــن همایش ملی تشــکر می کنم 
و جای خوشــحالی اســت این همایش کــه پنجمین 
دوره خود را تجربه می کند بهتر از ســالهای گذشته 

می شود. اجرا  وهدفمندتر 
معــاون فرهنگی و دانشــجوی وزارت بهداشــت 
بــا تاکید بر اینکه دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان 

: همایشــی که به نام قرآن و عترت برگزار می شود 
باید مخاطبان، قبل و بعد از آن متفاوت شــده باشند 

و تاثیری بر مخاطب گذاشــته باشیم .
رئیــس مرکز قــرآن و عتــرت وزارت بهداشــت 
خاطرنشان کرد: در مرکز قرآن و عترت یک برنامه 
عملیاتــی و یک برنامه 5 ســاله برای رســیدن به این 
اهــداف داریم که ســال 96، ســال دوم اجرای این 

برنامه است .
وی با اشــاره به برنامه 5 ساله مرکز قرآن و عترت 
وزارت بهداشــت گفــت: ایــن برنامه در ســه زمینه 
آموزشــی، پژوهشــی و تبلیغی – ترویجــی تعریف 
شده که ســاالنه به دانشگاه های علوم پزشکی اعالم 
شــده و در پایان هر سال، بر اساس آنها، دانشگاه ها 

مورد پایش قرار می گیرند.
بحرالعلوم گفت : در حوزه آموزشی سعی کردیم 
با تنوع دادن به انواع آموزش ها، افراد بیشتری را به 

ســمت فعالیت های قرآنی جذب کنیم .
وی ضمن اشــاره بــه افزایش مخاطبان جشــنواره 

نخســتین روز پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و 
ســالمت با مشــارکت و همکاری وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و فرهنگســتان علــوم 
پزشــکی بــا هــدف راهکارهــای ارتقــای فرهنگ 
قرآن و عترت در جامعه پزشــکی و همچنین تکریم 
برترین های قرآنــی جامعه پزشــکی و نیز برگزاری 
نشســت های تخصصی قرآن با موضوع ســالمت از 
جمله برگزاری نشســت آســیب شناســی طرح ها و 
مقاالت علمی قرآن پژوهی و طب و... برگزار شــد.

برگزاری نشســت هــای تخصصی در حاشــیه این 
فعالیت های  نشســت چشــم انداز  از جمله  همایــش 
قرآنــی در دانشــگاه های علوم پزشــکی با حضور 
دکتر محمد مهــدی بحرالعلوم رئیــس مرکز قرآن 
وعتــرت وزارت بهداشــت و همچنیــن برگــزاری 
طرح هــای  شناســی  آســیب  تخصصــی  نشســت 
پژوهشــی و مقاالت علمی قــرآن پژوهی و طب و 
ارایــه راهکارهــا و نیز نشســت جایگاه اســاتید در 
ارتقای فرهنگ قرآن و عترت در میان دانشــجویان 
از        دوره  ایــن  تخصصــی  نشســت های  جملــه  از 

بود. همایش 
همچنیــن برگزاری نشســت تخصصــی با موضوع 
و محوریــت معرفــی الگــوی نمونــه قرآنــی زنده 
یــاد محمد مهــدی اصفهانی و نشســت تخصصی با 

عضو گروه قرآن و عترت و ســالمت فرهنگستان 
علوم پزشکی چنین سبک زندگی ای به افراد امکان 
می دهد در زندگی معنا و مفهوم واحدی پیدا کرده 
و نیــروی برتــر از خــود را تجربــه کننــد. همچنین                                                                                      
کنش های معنوی موجب افزایش سالمت اجتماعی 
شــده و تعامالت اجتماعــی را افزایــش می دهد و 
حمایــت اجتماعــی را به عنــوان یک منبــع ارتقای 
ســالمت جســمی فراهــم مــی آورد. بدین وســیله 
معنویــت با ایجاد شــبکه هــای حمایتی، مکانیســم 
های روانی و فیزیولوژیک قادر خواهد بود سالمت 

جســمی و روانی فرد را تحت تاثیر قرار دهد.
وی بــه ارتبــاط میان ســبک زندگی اســالمی و 
ســالمت اشــاره کرد و گفت : بی شک، انسان های 
واال و بهره منــد از معنویات اســالمی و بهره مندان 
واقعی از ســنت نبوی و پیروان واقعــی منش علوی 
به جایگاه رفیع و عظیمی که در آیات به آن اشــاره 
شــده دست می یابند و روح خود را سیقل داده و به 
آرامش دســت می یابند. بدین ترتیب با دست یابی 
به آرامش روح، ســالمت جســم و روان خویش را 
تضمیــن می کنند. هر کس خویش را با دســتورات 
نجــات بخــش الهی کــه در قرآن، ســنت و عترت 
متجلی شــده اســت وفق دهد بی شــک بــه فالح و 

خوشــبختانه در فعالیت های قرآنــی و فرهنگی یکی 
از دانشــگاه های پیشتاز در ســطح دانشگاه های علوم 
امیدوارم  پزشــکی کشوراســت، خاطرنشــان کرد: 
این همایش در پایان دســتاوردهای خوبی به همراه 
داشته باشــد و بتوان از طریق برگزاری این همایش، 
فرهنــگ قــرآن و عتــرت را در میان افــراد جامعه 
بخصوص جامعه پزشکی بیش از پیش تقویت کنیم.

فراهانی خاطرنشــان کرد: آرزوی توفیق برای همه 
شــما شرکت کنندگان در این همایش ملی می کنم و 
امیدوارم همگی در خدمت به ســاحت مقدس قرآن 

باشید. کریم، موفق و سربلند 

قــرآن و عترت خاطرنشــان کرد: جشــنواره قرآن و 
عتــرت که در قالب مســابقه و در ۳0 رشــته برگزار 
می شــود،  آمار مخاطبان این جشــنواره از 4 ســال 
گذشــته تا بحال، از 12 هــزار و 500 نفر به 49 هزار 

و 200 رسیده است.
رئیــس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشــت در 
رابطه با بیســت و یکمین و بیست و دومین جشنواره 
قرآن و عترت دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور 
بیــان کــرد: در این دو ســال، افزایش شــرکت 41 
درصدی دانشــجویان ، 5۳ درصدی استادان و 155 

درصدی کارکنان را شاهد بودیم .
وی کســب 42 رتبه وزارت بهداشت در جشنواره 
ملــی قــرآن و عتــرت  را افتخــار دانســت و تاکید 
کــرد: در جشــنواره ملی قرآن و عتــرت که در بین                   
دانشــگاه های مختلف کشور برگزار شد، رتبه هایی 
که کارمندان، اساتید و دانشجویان وزارت بهداشت 
کســب کردند از 4 رتبه در 4 دوره اخیر به 42 رتبه 

رســید که این برای ما یک افتخار بزرگ است .

موضوع ســعادت انســان در گروی تمسک به قرآن 
و عترت و نیز همایش تخصصی با محوریت ســبک 
زندگی قرآنی در جامعه پزشــکی زیر نظر دکتر سید 
حســن مقدم نیا عضو گروه قرآن، عترت و سالمت 
فرهنگســتان علوم پزشــکی از دیگر برنامه های این 

نشست دو روزه است.
برگــزاری نشســت تخصصــی نقش دســتگاهها، 
نهادهــا و ســازمان های نظــام ســالمت در ترویــج 
فرهنــگ قــرآن و عتــرت در بیــن جامعه پزشــکی 
وزارت  دســتگاه های  از  نمایندگانــی  حضــور  بــا 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، فرهنگستان 
علــوم پزشــکی جمهوری اســالمی ایران ســازمان 
تامین اجتماعی، ســازمان نظام پزشــکی و معاونت 
بهداشــت و درمان ســپاه و انجمن هــای تخصصی 
نظــام ســالمت از جملــه مهمتریــن برنامه های روز 

است. این همایش  دوم 
پنجمیــن همایش ملــی قرآن، عترت و ســالمت 
فــردا جمعه 6 بهمن مــاه با برگزاری نشســت های 
تخصصــی بــا محوریت نقــش دســتگاهها، نهادها 
و ســازمان های نظام ســالمت در ترویــج فرهنگ 
قــرآن و عترت در میان جامعه پزشــکی و همچنین 
برگزاری نشســت با موضوع ســبک زندگی قرآنی 

در جامعه پزشــکی به کار خود پایان می دهد.

رستگاری می رسد .
دکتــر مقــدم نیــا بــه ویژگی هــای انســان های 
مومن اشــاره کــرد و افزود: انســان هــای توحیدی 
از صفــت خلیفــه الهــی در زمین نیــز برخوردارند. 
چنین انســانهایی دارای صبغــه الهی )رنگ خدایی(                          
می باشند و به طور حتم از سالمت معنوی ، جسمی، 

برخوردارند. اجتماعی  روانی و 
وی بــه تاثیر ســبک زندگی اســالمی در ارتقاء 
افــزود:                           و  کــرد  اشــاره  انســان  روان  ســالمت 
انســان های با ایمان و دارای عمل صالح که دارای 
ســبک زندگــی اســالمی بــوده و از حیــات طیبه                   
بهره مند می باشــند از ســالمت روان و آرامش دل 

برخوردارند.
دکتــر مقــدم نیــا با بیــان اینکــه ســبک زندگی 
اســالمی و ســالمت معنوی دو مقوله ناگسستنی در 
دین مبین اســالم است یادآور شد: اگر چه در دین 
مبین اســالم به شکل مستقیم به واژه سالمت معنوی 
اشــاره نشده است اما شــاید بتوان گفت بسیاری از 
مفاهیــم مطرح در اســالم نشــانگر تاکید اســالم بر 
ســالمت معنوی اســت. مفاهیمی چون شجره طیبه، 
حیــات طیبه، قلب ســلیم،عباد رحمان و .... همگی 
دال بر تاکید اســالم بر نقش معنویت در سالمت و 

درآخریــن  نشســت تخصصــی پنجمیــن همایــش 
قرآن، عترت و ســالمت با عنوان » ضوابط و معیارهای 
اعجــاز علم پزشــکی در قرآن و احادیث » با اشــاره به  
اقســام آیات علمی قــرآن، در خصوص جلب توجه به 
موضوعات اندیشه ساز، بیان نکات علمی خالف مشهور 

و چینش مراحل خلقت انسان مطالبی را بیان کرد.
وی با تاکید بر مصادیق اعجاز علمی در قرآن کریم، 
به چینش مراحل خلقت انســان بر اســاس آیه 12 سوره 
مومنون و آیه 5 ســوره حج اشــاره کرد و گفت:  تعبیر 
خلق، شفا بخشی عسل و همچنین چینش مراحل خلقت 

انسان از مصادیق اعجاز علمی به شمار می رود.
وی بــر لــزوم نظریه پــردازی علمی بر اســاس قرآن 
کریم اشــاره کرد و افزود: تاثیر تغذیه حرام و حالل در 
بهداشــت و درمان  از مهمترین نظریه های علمی قرآن 

کریم به شمار می رود.
حجت االســالم رضایی گفت:اقســام آیــات علمی 
قرآن شــامل 1ـ اشارات علمی 2ـ شگفتی های علمی ۳ـ 

اعجازهای علمی دانست
وی با تاکید بر اینکه ضوابط حدیثی اعجاز علمی باید 
مورد توجه قرار گیرد خاطر نشان کرد: بر اساس ضوابط 
حدیثی اعجاز قرآن سند روایت باید معتبر باشد، حدیث 
شخصی نباشد و محتوای مخالف قرآن و سنت قطعی و 

عقل و علم قطعی نباشد.

حجت االسالم محمد علی رضایی اصفهانی:
تاثیر تغذیه حرام و حالل در بهداشت و 
درمان از مهمترین نظریه های علمی قرآن 

کریم دانست

 معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت عصر 
روز پنجشــنبه 5 مهرمــاه در حاشــیه پنجمین همایش 
ملی قرآن، عترت و ســالمت ویژه جامعه پزشــکی، از 
خوابگاه در دست ساخت این دانشگاه واقع در پردیس 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان بازدید کرد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر محمــد رضــا فراهانی 
معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشــت عصر 
روز پنجشــنبه 5 بهمن ماه در حاشــیه پنجمین همایش 
ملی قرآن، عترت و ســالمت ویژه جامعه پزشــکی، از 
خوابگاه در دست ساخت این دانشگاه واقع در پردیس 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان بازدید کرد.
در این بازدید که به همراه دکتر حمید رضا گیالســی 
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، دکتر سید علیرضا 
طالیی مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و 
دیگر مســئوالن دانشــگاه صورت گرفت، دکتر محمد 
رضا فراهانی از بخش های این خوابگاه شامل  تاسیسات، 

محوطه خوابگاه و اتاق های مختلف  دیدن کرد.
این خوابگاه با پیشرفت 95 درصدی، جز 21 خوابگاه 
اســتاندارد دانشجویی اســت که به همراه 20 دانشگاه 
علوم پزشــکی دیگر جز مصوبات وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی درحال احداث است.

بازدید دکتر فراهانی از خوابگاه در دست 
ساخت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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برگزاری پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان: 
قرآن و اهل  بیت مسیر پیشرفت در زمینه تحصیلی را هموار می کنند

پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت به پرچم حرم امیرالمومنین )ع( و امام حسین )ع(متبرک شد

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی عنوان کرد:
معنویات زمینه ساز ارتقای سالمت جامعه

در آیین افتتاحیه پنجمین همایش ملی قرآن و عترت:
چهره های قرآنی نظام سالمت تجلیل شدند

در حاشیه پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت صورت گرفت
بازدید دکتر فراهانی از خوابگاه در دست ساخت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

در حاشیه پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت صورت گرفت
دیدار دبیر اجرایی پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت با کارشناسان ستاد خبری روابط عمومی

عضو گروه قرآن، عترت و سالمت فرهنگستان علوم پزشکی:
دالیل شهرت بزرگانی مثل ابن سینا، این بود که آنها بیماری را از منظر حکمت می نگریستند

پنجمیــن همایش ملــی قرآن، عترت و ســالمت 
ویژه پزشکان، پیراپزشکان، دستیاران و دانشجویان 
به مدت دو روز در دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 

برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، ایــن همایش با مشــارکت 
و همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی و فرهنگســتان علــوم پزشــکی بــا هدف 

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کاشان گفت: قرآن 
و اهل  بیــت مســیر پیشــرفت در زمینــه تحصیلی را 

هموار می کنند.
به گزارش وب دا، دکتــر ابراهیم کوچکی صبح 
امــروز در پنجمین همایــش ملی قــرآن، عترت و 
ســالمت در ایــن دانشــگاه اظهار داشــت: قرآن و 
اهل بیت جلــوی درس خوانــدن را نمی گیرند بلکه 
مســیر رســیدن به موفقیــت را برای شــما کوتاه تر 
می کنند؛ اگر به منبع علم متصل شویم، درهای علم 

ســالن پنجمیــن همایش ملــی قــرآن، عترت و 
سالمت به پرچم حرم امیرالمومنین )ع( و اباعبداهلل 
)ع( بــا حضــور دکتر انصاری عضــو گروه قرآن، 
عترت و ســالمت فرهنگستان علوم پزشکی کشور 

مزین شد.

رئیس گروه قرآن، عترت و ســالمت فرهنگستان 
علوم پزشکی کشور، معنویات و ارتباط با خدا را زمینه 

ساز ارتقای سالمت جامعه برشمرد.
به گــزارش وب دا، دکتر ناصر ســیم فروش صبح 
امروز در پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت 
در دانشگاه علوم پزشکی کاشــان اظهار داشت: همه 

چهره  های قرآنی نظام ســالمت در آیین افتتاحیه 
پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و ســالمت ویژه 
پزشــکان، پیراپزشــکان، دســتیاران و دانشجویان، 
امروز پنجشنبه 96/11/5 در دانشگاه علوم پزشکی 

شدند. تجلیل  کاشان 
به گزارش وب دا، در این مراسم از دکتر محمد 
رضا شریف عضوهیات علمی و دکتر سید علیرضا 

 معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشــت 
عصــر روز پنجشــنبه 5 مهرماه در حاشــیه پنجمین 
همایــش ملی قرآن، عترت و ســالمت ویژه جامعه 
پزشــکی، از خوابگاه در دست ساخت این دانشگاه 
واقع در پردیس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان 

بازدید کرد.

به گــزارش وب دا، دکتر رحیم قربانی دبیر اجرایی 
پنجمیــن همایــش ملی قــرآن، عترت و ســالمت با 
کارشناسان ســتاد خبری روابط عمومی این همایش 

دیدار کرد.

دکتــر هادی انصــاری عضو گروه قــرآن، عترت 
و ســالمت فرهنگســتان علوم پزشــکی در پنجمین 
همایش ملی قرآن، عترت و سالمت جامعه پزشکی، 
در دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اگر بزرگانی 
چــون بوعلی ســینا و رازی در تاریخ طــب ایران و 
اســالم شهره شــدند، دلیلش این بود که آنها بیمار و 
بیماری را از منظر حکمت و نه تجارت ونه کسب و 

کار می نگریستند.
بــه گــزارش وب دا، دکتر هادی انصــاری عضو 
گروه قــرآن، عترت و ســالمت فرهنگســتان علوم 
پزشــکی در پنجمیــن همایش ملی قــرآن، عترت و 
ســالمت جامعه پزشکی، در دانشــگاه علوم پزشکی 
کاشان گفت: اگر بزرگانی چون بوعلی سینا و رازی 
در تاریخ طب ایران و اسالم شهره شدند، دلیلش این 

راهکارهــای ارتقــای فرهنگ قــرآن و عترت در 
جامعــه پزشــکی و همچنیــن تکریــم برترین های 
قرآنی جامعه پزشــکی و نیز برگزاری نشســت های 

تخصصی قرآن با موضوع سالمت برگزار شد.
 برگــزاری بیــش از 15 نشســت تخصصــی در 
حاشــیه ایــن همایش از جمله نشســت چشــم انداز 
فعالیت های قرآنی در دانشــگاه های علوم پزشــکی 

را به روی شما بازتر می نماید.
وی افــزود: قرآن و عترت در کنار هم هســتند و 
ایــن را از آیات قــرآن هم می توان برداشــت کرد؛ 
اگر می خواهیم سالم باشــیم فقط سالمت جسمانی 
مطرح نیست، اگر ســالمت معنوی و روحی نباشد، 

به سالمت جسمانی هم نمی رسیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان تصریح 
کرد: در کشــور ما به واســطه اعتقاداتی که داریم، 
ســالمت اخــروی  هم مطــرح و مهم اســت که با 

بــه گــزارش وب دا، دکتــر هــادی انصاری در 
بــدو ورود به دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی ضمــن بازدید از قســمت های 
مختلــف محل برگزاری همایش و از جمله ســالن 
پذیــرش مهمانــان و آمفی تئاتر مرکزی دانشــگاه 

مــا باید این موضوع را درک کنیــم که وقتی به خدا 
نزدیــک می شــویم، تا چه انــدازه آرام می شــویم؛ 
انســانی که ارتباط معنوی خود را بــا خدا و اهل بیت 
حفظ می کند، دچار خستگی و افسردگی نمی شود و                     

فعالیت های خود را به عنوان تکلیف انجام می دهد.
وی گفت: اساس تشــکیل گروه قرآن و عترت در 

طالیــی عضو هیــات علمــی و مدیر دانشــجویی 
و همســرش مــژگان محمــدی فــر )زوج طالیی( 
دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانــی کاشــان و فاطمــه عابدینــی دانشــجوی                                                                                          
دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

قم تقدیر شد.
این تقدیــر با حضور دکتر محمــد رضا فراهانی 

بــه گــزارش وب دا، دکتر محمد رضــا فراهانی 
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت عصر 
روز پنجشنبه 5 بهمن ماه در حاشیه پنجمین همایش 
ملی قرآن، عترت و ســالمت ویژه جامعه پزشکی، 
از خوابگاه در دست ســاخت این دانشگاه واقع در 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان بازدید کرد.

دبیر اجرایــی پنجمین همایش ملی قرآن، عترت و 
سالمت با حضور در دفتر ستاد ضمن بیان خدا قوت، 
با اشاره به آیه شریفه »والناشرات نشرا«  اظهار داشت: 
اهمیت اقدام واالی شــما به گونه ایست که خداوند 

بود که آنها بیمــار و بیماری را از منظر حکمت و نه 
تجارت ونه کسب و کار می نگریستند.

دکتــر هــادی انصاری با بیــان این مطلــب افزود: 
دیــدگاه این بزرگان به طب و به داروســازی از این 
جهت بــود که خداوند بــر طبق وعــده خویش در 
قرآن، در دســت آنان، در نــگاه آنها و در فکر آنها، 

برکت و خیر فراوان را نهاده بود.
وی خاطرنشــان کرد: ما حتــی در دوران اخیر هم 
پزشــکان حکمت ســاالری همچون مرحــوم دکتر 
محمد قریب و مرحوم دکتر ســامی را در کشورمان 
داشــتیم و هنــوز هــم پزشــکانی وجــود دارند که 

نگاهشان، مبتنی بر حکمت و نه کسب وکار است.
انصاری گفت: اما طبیعتا، طب هنگامی که صورت 
تجاری و کســب به خود مــی گیــرد، از معنا، تهی                

با حضور دکتر محمــد مهدی بحرالعلوم رئیس مرکز 
قرآن وعترت وزارت بهداشــت و همچنین برگزاری 
نشست تخصصی آسیب شناسی طرح های پژوهشی و 
مقــاالت علمی قرآن پژوهی و طب و ارایه راهکارها 
و نیز نشســت جایگاه اساتید در ارتقای فرهنگ قرآن 
و عتــرت در میان دانشــجویان از جمله نشســت های 

تخصصی این دوره از همایش است.

تمســک به قرآن و اهل بیت، ایــن موضوع هم برای 
ما فراهم می شود .

قــرآن دســتوراتی  البتــه در  وی تصریــح کــرد: 
درخصــوص ســالمت جســمانی هــم آورده شــده 
اســت،که توجــه به این موارد ســالمت مــا را تامین 

می کند.
دکتر کوچکی، با اشــاره به شهرت کاشان به عنوان 
شــهر دارالمؤمنین اظهار داشــت: افتخار می کنیم در 
این شــهر زندگی می کنیم و مردم کاشان همیشه در 

فضای ســالن همایش مذکور به پرچم حرم حضرت 
علی علیه الســالم و حضرت امام حسین علیه السالم 

کرد. عطرآگین 
نصب پرچــم های مذکور شــخصا توســط دکتر 
انصاری  و با حضور دکتر گیالســی معاون فرهنگی 

فرهنگســتان، نشــر این موضوع در بین جامعه پزشکی 
است، ما پزشکان گرفتاری های دنیایی زیادی داریم و 
با مشکالت و بیماری های خانواده ها در ارتباط هستیم.

دکتر ســیم فروش افــزود: ابن ســینا زمانی که برای 
درمان بیماری به مشــکل برمی خورد، نماز می خواند 
و از خــدا بــرای درمان بیمار کمک می خواســت؛ ما 

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت 
و دکتــر علیرضــا مرنــدی رئیس فرهنگســتان علوم 
پزشــکی کشــور و همچنین حجت االســالم محسن 
قرائتــی رئیس ســتاد اقامــه نماز و حجت االســالم 
محمدیان رئیس نهاد نمایندگــی مقام معظم رهبری 
در دانشــگاه ها و... بــا اهدای لــوح و جوایزی ویژه 

انجام شد.

در ایــن بازدیــد کــه به همــراه دکتــر حمید رضا 
گیالســی معاونت فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه، 
دکتر ســید علیرضا طالیی مدیر دانشــجویی دانشگاه 
علوم پزشــکی کاشــان و دیگر مســئوالن دانشــگاه 
صــورت گرفــت، دکتــر محمــد رضــا فراهانی از                  
بخش های این خوابگاه شــامل  تاسیســات، محوطه 

در قرآن کریم به کسانی که پیام الهی را نشر می دهند 
و خبر رســانی می کنند،  قسم می دهد. در ادامه دکتر 
رحیم قربانی افزود: جای دیگر از قرآن به کســانی که 
به خاطر مادیات خبرکذب را نشــر می دهند، هشــدار 

می شــود و پرواضح اســت که از حکمت فاصله می 
گیرد و به این صورت،  یک علم بسیار پیچیده ای می 
شود که در هر وجهش احتمال خطا فراوان است وهم 
از جهت تشــخیص بیماری، هــم در انتخاب و هم در 

پایش آن تاثیر می گذارد.
وی اظهار کــرد: با توجــه به تاثیــرات متقابل وجه 
معنوی شــامل وجــه روانی، روحی و مادی انســان بر 
یکدیگــر، بحــث درمان معنــوی، امــروز یک بحث 
جدی در درمان همه بیماریها و بخصوص درمان های   

بیماری های روحی و روانی است.
عضو گــروه قرآن، عترت و ســالمت فرهنگســتان 
علوم پزشــکی افزود: درمان معنوی یا دین درمانی در 
بســیاری از کشــورهای غربی به صورت امری جدی 
در نظر گرفته شــده است که در غرب به عنوان انجیل 

ســایه قرآن پیشــقدم بوده و موفقیت های زیادی در 
این زمینه به دست آورده اند.

دانشــجویی دانشــگاه و دبیر علمی همایش و ســایر 
انجام شد. عوامل اجرایی 

پنجمیــن همایش ملی قرآ ن، عترت و ســالمت از 
صبح پنجشــنبه آغاز و تا ظهــر جمعه مورخ 6 بهمن 

ماه ادامه داشت.

پزشکان نیز، نیازمند ارتباط به قرآن و عترت هستیم.
رئیــس گروه قرآن، عترت و ســالمت فرهنگســتان 
علوم پزشــکی کشــور تصریح کرد: کارهای زیادی 
در جمهوری اسالمی انجام شده است اما باید اعتراف 
کنیــم همچنــان بایــد فعالیت زیــادی انجــام در این                        

زمینه دهیم.

خوابگاه و اتاق های مختلف  دیدن کرد.
ایــن خوابگاه بــا پیشــرفت 95 درصــدی، جز 21 
خوابگاه استاندارد دانشــجویی است که به همراه 20 
دانشــگاه علوم پزشــکی دیگر جز مصوبات وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی درحال احداث 

است.

مــی دهد. در پایان دیــدار وی ضمن آرزوی موفقیت 
عنــوان نمود: مطمئنا شــما که در پشســت صحنه این 
همایش معنوی را حمایــت نمودید مورد عنایت الهی 

قرار می گیرید.

روان شناسی شناخته می شود و بسیار مورداهمیت قرار 
گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از مــواردی که با درمان معنوی 
نتیجه بســیار خوب و دســتاورد قابل توجهی را به بار 
آورده است، درمان انحرافات و اختالالت جنسی بوده 
است. در همین راستا می توان به آیه ای از قرآن تکیه 
کــرد که می فرماید: دل آرام گیرد به یاد خدای. روح 
هنگامی که ســالم و آرام باشــد، طبیعتا انتظار می رود 
که جســم نیز به پیروی از ســالمت روح، در شــرایط 

خوب و مطلوبی قرار گیرد.
انصــاری در پایان گفت: حاصل ســخن این اســت 
که ناســالمتی جســم منجربه ناآرامی روح می گردد 
همچنانکه آرامش روح،  منجر به آرامش و ســالمتی 

جسم می شود

کارگــروه دانشــگاهی پرداخت مبتنی بــر عملکرد 
با حضور رئیس دانشــگاه و ســایر اعضا روز سه شنبه 

مورخ 96/11/۳ برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر کوچکــی، بــه بیــان 
مطالبــی پیرامون بودجه های ســال جــاری و آینده و                                                                                       
برنامــه ریزی صحیح ســازمانی پرداخت. وی، از کلیه  
اعضــاء خواســت برای موضــوع بهــره وری و صرفه 
جویی در حوزه های خود اهمیت ویژه ای قائل شوند.

این گزارش حاکیســت: در ادامه این جلسه نامه های 
مرتبط از واحدهای دانشــگاهی مطــرح و مورد بحث 

وتبادل نظر قرار گرفت.

شورای هماهنگی ایثارگران با حضور رییس دانشگاه 
و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ  11/17/ 96 در سالن 

شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشــگاه در این نشســت، 
ضمن تبریــک دهه فجر و یادآوری نقش ایثارگران در 
پیروزی انقالب اســالمی و رشادت های آنان در دوران 
دفاع مقدس، اظهار داشــت: کارمندان و اعضای هیأت 
علمی ایثارگر دانشگاه بایستی روحیه ایثارگری، بسیجی 

و از خودگذشتگی خود را در دانشگاه توسعه دهند.
دکتر ابراهیم کوچکی، هدف اصلی از ارائه خدمات 
ویژه به خانــواده ایثارگران را ترویــج فرهنگ ایثار و 
شــهادت عنوان کرد و افزود: امید اســت به این شکل 
بتــوان فرهنگ ایثار و شــهادت را به شــیوه صحیح به   

نسل های آینده منتقل کرد.
هادی نیکخواه مشــاور رییس و مدیر دفتر ایثارگران 
و دبیر شورای هماهنگی دانشــگاه نیز در این نشست،  
مطابق با دســتورالعمل رســیدگی به امــور ایثارگران، 
گزارشی در خصوص شرح وظایف، انتصاب اعضای 
جدیــد شــورا و همچنیــن عملکــرد دفتــر ایثارگران 
دانشگاه در سنوات گذشته اعم از امور رفاهی، موسسه 

ایثار، فعالیت های فرهنگی  و ... را ارائه داد.
الزم بــه ذکراســت در ایــن جلســه مقــرر گردید 
مصوبات کمیتــه های مرتبط جهت پیگیری و اجرا در 

شورای ایثارگران ارائه شود.

کارگروه دانشگاهی پرداخت مبتنی بر 
عملکردبرگزار شد 

شورای هماهنگی ایثارگران تشکیل شد

جلسه کمیســیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها 
با حضور رئیس دانشــگاه و ســایر اعضاء روز شــنبه 
مــورخ 12/12/96 در محل ســتاد مرکزی دانشــگاه                      

برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، موافقــت بــا تغییر نــام یک 
داروخانــه در حــال تأســیس، تائیــد صالحیــت دو 
داروســاز جهت تصدی مســئولیت فنــی داروخانه و 
عدم موافقت با تغییر ساعت کاری دو باب داروخانه 

روزانه و ... از موضوعات این جلسه بود.

جلسه کمیسیون قانونی ماده 20 امور 
داروخانه ها برگزار شد

مراســم بزرگداشت سی و نهمین ســالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی با حضور جمعی از مسئولین 
و کارکنان دانشــگاه در روز سه شنبه مورخ 17 بهمن 

ماه در آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، حجت االســالم جمشیدی معاون 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، در 
این مراسم با اشاره به زحمات و ازخودگذشتگی های 
حضرت امام خمینی )ره( و شــهدای انقالب اسالمی، 
دســتاوردهای کنونی را مرهون اندیشــه های ناب امام 
خمینی )ره( دانست. وی گفت: انقالب اسالمی که به 
همت حضرت امام )ره( شروع شده و به پشتوانه مردم 
انقالبــی ادامه یافته، انفجار نور بود که تاثیر خود را در 

جوامع مختلف گذاشته است.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی نیز 
مانند جوامع دیگر دارای مشــکالتی در ســر راه خود 
اســت ولی این به معنای ناامیدی از جریان پیشــرونده 

انقالب اسالمی نیست.
حجت االســالم جمشــیدی اظهارامیدواری کرد: با 
توفیق خداوند بتوانیم انقالب مان را به انقالب حضرت 
مهدی )عج( متصل کنیم و شاهد گسترش هرچه بیشتر 

اندیشه ها ناب اسالم باشیم.
الزم به ذکر اســت این مراســم به همت پایگاه های 
برادران و خواهران بسیج کارکنان دانشگاه و همکاری 
روابط عمومی دانشــگاه و مجتمع بیمارســتانی شــهید 

بهشتی برگزار شد.

برگزاری مراسم گرامیداشت سی و نهمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در دانشگاه

ادامه از صفحه 1



شماره 166. زمستان 1396                                                                                                      نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

حیات 6

جلســه هیــات ممیــزه دانشــگاه با حضــور دکتر 
ابراهیم کوچکی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان و ســایر اعضاء 
روز سه شــنبه مورخ 96/10/19 در ســتاد مرکزی 

شد. تشکیل  دانشگاه 
پرونــده  ایــن جلســه  در  دا،  بــه گــزارش وب 
اعضــای هیــات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمــات بهداشــتی درمانی کاشــان که از ســوی                                                         
کمیتــه هــای تخصصــی ارجاع شــده بــود مورد 

گرفت. قرار  بررسی 
برپایــه این گــزارش: موافقــت با ارتقــای مرتبه 
دکتــر مجتبــی صحــت و دکتــر زهــره ســادات 
ایــن                                              مصوبــات  از  دانشــیاری  بــه  اســتادیاری  از 

بود. جلسه 

جلســه کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها 
با حضور رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانــی کاشــان  و ســایر اعضــاء روز 
چهرشــنبه مورخ 96/10/20 در محل ســتاد مرکزی 

شد. تشکیل  دانشگاه 
بــه گــزارش وب دا، موافقــت بــا تأســیس یک 
باب داروخانــه فین )حدفاصل میدان الغدیر تا ســه 
راهی خیابــان امیرالمومنین(، تمدیــد مهلت 6 ماهه 
تاســیس داروخانــه شــهر آران و بیــدگل و منطقه 
راوند، موافقــت با تمدید درخواســت تعطیلی یک 
دراوخانــه بــه مدت یــک ســال و ... ازموضوعات                                       

بود. این جلسه 

کمیســیون مــاده 20 قانون حفاظت دربرابر اشــعه 
با حضور رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان و ســایر اعضاء روز شنبه 

مورخ 96/10/2۳ در دفتر ریاست تشکیل شد.
جلســه  ایــن  دا،در   وب  گــزارش  بــه 
راهکارهــای اجرایــی دســتورالعمل جدیــد  تعیین 
ونحــوه  درصــد  میــزان  و  پرتــوکاری  گــروه 
محاســبه  فــوق العــاده کار بــا اشــعه پرتــوکاران                                                                                                  
علمــی(                                                     هیئــت  غیــر  و  علمــی  هیئــت  از  )اعــم 

بررسی شد.
این گــزارش حاکیســت: در این جلســه همچنین 
تعییــن گروه و درصد پرتــوکاری پرتوکاران بخش 
رادیولوژی بیمارســتان شهید بهشــتی  مورد بررسی 

قرار گرفت.
گفتنی اســت مقررشــد در راســتای مصوبه هیئت 
امنــای دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان، بر اساس دســتورالعمل 
جدیــد، گــروه پرتــوکاری و میــزان درصــد فوق 
العاده کار با اشــعه کلیه پرتوکاران تعیین و محاسبه 
شــوند وتا قبل از پایان ســال نسبت به صدور احکام  

اقدام گردد. مربوطه 

به مناســبت ســالروز والدت حضرت زینب )س( 
و روز پرســتار، رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان به همراه جمعی 
از مســئولین ضمــن دیدار از پرســتاران شــاغل در 
مجتمع بیمارســتانی شهید بهشــتی، از زحمات آنان                      

کردند. تقدیر 
دکتــر کوچکــی، در این دیدارها کــه روز مورخ               
ســه شــنبه مورخ 96/11/۳ انجام شــد، با پرســتاران 
بخــش هــای مختلف این بیمارســتان دیــدار کرد و 
تالش های این عزیزان تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان، با اشاره به 
حساسیت شــغل پرســتاری و نقش به سزای آن در  
امر سالمت برای پرســتاران دانشگاه آرزوی توفیق 

روز افزون نمود.
دکتــر ابراهیــم کوچکی رئیــس دانشــگاه علوم 
کاشــان                     درمانــی  بهداشــتی  و خدمــات  پزشــکی 
اظهار داشــت: پرســتاران ایثارگران صبوری هستند 
کــه زینــب گونــه از آســایش خــود می گذرند تا                                           
به دیگران آســایش و آرامش بخشــند و بی شــک 
همیــن نقش مهــم و اثرگذار آنهاســت کــه باعث 
شــده تا مقام معظم رهبری )مدظلــه العالی( از نقش 
پرســتار، به عنوان یک نقش احیاگــر و زنده کننده 

کنند. یاد 

جلسه هیات ممیزه دانشگاه تشکیل شد

برگزاری کمیسیون ماده20 داروخانه ها 
در دانشگاه

کمیسیون ماده 20 قانون حفاظت دربرابر 
اشعه برگزار شد

به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب )س(:
رئیس دانشگاه با پرستاران دانشگاه دیدار 

کرد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز پرستار در دانشگاه برگزار شد

نماینده ولی فقیه در کاشان: 
طبیب نباید نگاه ثروت اندوزی داشته باشد

رئیس ستاد اقامه نماز کشور: 
مومن یا کافر بودن والدین در احسان به آنان اهمیتی ندارد

معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی کشور:
با وجود خدمت های ارزشمند نظام آموزش عالی سالمت، مشکالتی در این نظام به چشم می خورد

مراســم تکریــم و معارفه سرپرســت دانشــکده 
پرســتاری و مامایی بــا حضور رئیس دانشــگاه و 
جمعی از مســئولین روز سه شنبه مورخ 96/10/19 

در این دانشکده برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی کاشــان  در ایــن 
مراســــم، از زحمات دکتر نگین مســعودی علوی 
سرپرست ســابق این دانشکده تقدیر و برای دکتر 

نمود. مؤفقیت  تقدسی آرزوی  محسن 
دکتــر ابراهیــم کوچکی، با اشــاره بــه جایگاه 
رفیع  شــغل پرســتاری و مهــم بودن ایــن حرفه، 
در خصــوص اهمیت موضوع آموزش پرســتاری 

بیان داشت. مراقبت در منزل سخنانی 

مراسم بزرگداشت سالروز والدت حضرت زینب 
)س( و روز پرســتار صبح روز مورخ 96/11/1 در 

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشــگاه در این مراســم، ضمــن تبریک 
والدت بانوی قهرمان کربال و نامگذاری این روز به 
عنوان بزرگداشت روز پرستار، به ویژگی بارز صبر 
و اســتقامت حضرت زینب )س( بــه عنوان الگوی 

پرستاران جامعه پزشکی اشاره کرد.
دکتــر ابراهیم کوچکــی، حرفه پرســتاری را از 
آن جهــت که تمام مادران نقش بزرگ پرســتاری 

نماینده ولی فقیه در کاشــان گفــت: طبیب نباید 
نگاه ثروت اندوزی داشــته باشــد، پزشــکان باید 
خدمت بــه خلق را در اولویت اهــداف خود قرار 

دهند.
بــه گــزارش وب دا، آیــت ا... عبدالنبی نمازی               
در پنجمیــن همایش ملی قرآن، عترت و ســالمت 
در دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان اظهار داشت: 
ســالم و ســالمت به معنای پاکیزه بــودن و پاکی 
انســان از تمام بیماری های روحی و جسمی است،  
واژه ســالم، شــعار بهشــتیان و خداوند سرچشمه 

است. سالمت 
وی افــزود: ســالمت بــه معنــای کامل، شــامل 
ســالمت روح و جسم است و منشــا های متفاوتی 
دارد، اولین منشــا سالمت انســان، سالمت والدین 
اســت؛ اگر ژن پدر و مادر مخدوش باشــد، فرزند 

حاصل از سالمت برخوردار نیست.
نماینده ولی فقیه در کاشــان تصریح کرد: یکی 
از کارهایــی که در جمهوری اســالمی باید انجام 

رئیــس ســتاد اقامه نماز کشــور اظهار داشــت: 
مومــن یــا کافر بــودن والدین در احســان به آنان                    

ندارد. اهمیتی 
به گزارش وب دا، حجت االسالم محسن قرائتی 
در پنجمیــن همایش ملی قرآن، عترت و ســالمت 
در دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان ضمن تاکید                  
بر احترام به والدین بیان داشــت: حســاب والدین 
از همــه جداســت، احســان بــه پــدر و مــادر به                                                                                 
معنــای نیکــی همراه با توجه اســت، حتــی تاکید 
نشــده اســت که به والدیــن مومن احســان کنید، 
مومــن یــا کافر بــودن والدین در احســان به آنان 

ندارد. اهمیتی 
وی گفــت: در قــرآن آمده اســت ســومین نیاز 
انســان بعد از اکســیژن و غذا، نیاز به همسر است؛ 

ایــن نیاز حتی در مورد افراد پیر هم وجود دارد.
رئیس ســتاد اقامه نماز کشور، در تشریح بندگان 
صالح خــدا از نظر قرآن اظهار داشــت: هر پدری 
کــه در ازدواج دختــرش به داماد ســخت گیری 

معاون علمی فرهنگســتان علوم پزشــکی کشــور 
ضمن اشــاره بــه ارزش ها و خدمــات ارزنده نظام 
آموزش عالی ســالمت، گفت: نظام فعلی آموزش 
عالــی ســالمت از جملــه نظــام های عالی ســطح 

دنیاست. 
 به گــزارش وبدا، محمدعلی محققی در سلســله 
نشســت های تخصصی پنجمین همایش ملی قرآن، 
عترت و سالمت در دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
اظهار داشــت: نظــام فعلی آموزش عالی ســالمت 
یکــی از با ارزش ترین نظام های عالی ســالمت در 
کل دنیاست و اگر از زاویه ارزش ها و فعالیت های 
الهــی بخواهیم همه نظام های موجــود اعم از نظام 
های پیشــرفته غربی را با هم مقایسه کنیم، با ارزش 

 وی، بــا اشــاره بــه  زلزله خیز بودن کشــور در 
مورد اهمیت تربیت دانشــجو ترم آخر پرســتاری 
بــرای بکارگیــری در زمان بحــران ، توصیه هایی 

را عنوان کرد.
دکتــر کوچکــی، در ادامــه با تاکید بــه اهمیت 
حرفه مامایی، نیز خواســتار اقدام بیشــتر در مورد 
زایمان طبیعی توســط اساتید شــد تا آمار سزارین 

در کشــور به کمتر حد ممکن خود برسد.
حجت االســالم شــاه فضل مســئول دفتــر نهاد 
نمایندگی مقــام معظم رهبری در دانشــگاه نیز، با 
تشــکر از فعالیت هــای دکتر مســعودی علوی  و 
تبریک بــه دکتر تقدســی، اظهار داشــت: تمامی 
اســاتید باید در تمامی کالس ها، زمانی را صرف 

به عهده دارند، قابل ســتایش عنــوان کرد و افزود: 
جایــگاه واالی پرســتاران در مراقبــت از بیمــار از 
اهمیت به ســزایی برخورداراســت چرا که پزشک 
معالج زمــان کمتری را نســبت به پرســتار بر بالین 
بیمــار حاضر اســت و حداکثر ایــن فرایند به عهده 

پرستاران است.
ارائــه  توســعه  موضــوع  بــه  همچنیــن  وی، 
خدمــات پرســتاری بیمــاران پــس از ترخیص از 
بیمارســتان  در قالــب  مراقبت پرســتاری در منزل                                                   
)HOME CARE( توســط مراکز معتبر و دارای 

شود، آگاهی جامعه نســبت به تغذیه است چراکه 
یکی از منشــا های ســالمتی، تغذیه است، مقدار، 
نوع و زمان تغذیه باید در نظام سالمت مورد بحث 

و اطالع رسانی قرار گیرد.
وی با اشــاره به کامل بودن ذات خداوند اضافه 
کــرد : خداونــد تمــام نیاز های ســالمت انســان 
را فراهم کرده اســت ، هــم نیاز هــای تکوینی و 
هــم  نیاز های تشــریعی ؛ نماز را خداوند تشــریع 
کرد برای ســالمت روحی و جســمی، اگر جامعه 
بخواهــد ســالم بماند، بایــد اهل نماز باشــد، نماز 

نزدیک ترین راه رســیدن به خداوند متعال است.
آیت ا... نمازی روزه را عامل ســالمت جســمی 
انسان دانســت و بیان داشت: در ســال های اخیر، 
دانشــمندان غیر اســالمی هم در مطالعات خود به 
این نتیجه رســیدند که روزه باعث سالمت جسمی 

است. انسان 
وی با اشــاره به دیگر نیازهای تشــریعی انســان 
تاکیــد کــرد : خداونــد ازدواج را مایه آرامش و 

نکند از نظــر قرآن در جمع بندگان صالح خداوند 
اســت، همچنین یــاران حضرت مهــدی )عج( بر 

اســاس آیات قرآن در این جمع قرار می گیرند.
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور در معرفــی 
خصوصیــات اولــی االمــر گفــت: از کســی باید 
اطاعــت کنیــد که مســرف، فرومایه، هواپرســت 
و افراطــی نباشــد و در یــک کالم از معصوم باید 

اطاعت کرد.
وی، خودباختگی را یکی از مشــکالت اصلی ما 
دانســت و خاطرنشــان کرد: ما دچار خودباختگی 
هســتیم، فکر مــی کنیم هر چیزی که دانشــمندان 
غربــی می گوینــد علمی اســت و مفاهیمی که از 
قــرآن و حدیث اســتخراج می شــود غیــر علمی 
است؛ بعضی مفاهیم را در قرآن متوجه نمی شویم 
و به علت درک نکردن آنان، دنبال ایراد گرفتن و 

رد کردن هستیم .
حجــت االســالم قرائتــی گفــت: مزه قــرآن را 
پزشــکی  علــوم  فرهنگســتان  ایرئیــس  نچشــیده 

ترین آن همین نظام آموزشی است. 
وی افــزود: این نظام آموزشــی کــه محل ظهور 
و بروز شــخصیت های قرآنی اســت خدمت های 
بی نظیری انجام داده اســت، بــه عنوان مثال دوران 
دفاع مقدس تجلــی گاه بهترین خدمت های جامعه 
پزشــکی کشــور اســت و قبل و بعــد از آن هم هر 
حادثــه ای حتــی در دورترین نقطه کشــور اتفاق 
مــی افتد، جامعــه پزشــکی و ســالمت از خدمتی                         

دریغ نمی کند. 
معاون علمی فرهنگســتان علوم پزشــکی کشــور 
گفــت: اگر قرار اســت نقدی بر ایــن نظام صورت 
گیرد، باید ابتدا ارزش هــای این نظام را واقع بینانه 

بیان کنیم و بعد به نقد آن بپردازیم. 

تدریس اخالق حرفه ای خود نمایند.
نادریان معاون آموزشــی دانشــگاه  دکتر همایون 
در این مراســم، ضمن تشــکر از فعالیــت های دکتر 
مسعودی علوی سرپرست ســابق دانشکده پرستاری 
مامایی دانشگاه در مورد اقدامات آموزشی دانشکده 
ها ســخنانی را عنوان کرد و از همه مسئولین و دست 
اندرکاران دانشــکده ها خواســت تا بــا تعامل، بیان 
نظرات، پیشــنهادات و انتقادات در هر چه بهتر شدن 

نمایند. اقدام  دانشگاه  امور آموزشی 
این گزارش حاکیست: سرپرســتان قدیم و جدید 
دانشــکده پرستاری مامایی دانشــکده در این مراسم 

ایراد کردند. سخنانی را 
شــایان ذکر اســت در پایان این مراســم با اهداء 

مجوز خدمات پرســتاری در ســطح شــهر اشــاره و 
تصریــح کرد: دامنه فعالیت این حوزه نســبت به دهه 

گذشته گسترش چشمگیری داشته است.
کریمی رئیس هیات مدیره نظام پرســتاری کاشان 
نیــز در این جلســه، گزارشــی از عملکــرد این نظام 

پرستاری طی  2 سال گذشته ارائه کرد.
الزم به ذکر اســت: در این جلسه معاونین دانشگاه، 
نماینده مجلس شــورای اســالمی، شهردار  و مسوول 
شــورای اسالمی شهر کاشــان، جمعی از پرستاران و 

کارکنان دانشگاه حضور داشتند.

ســالمت انســان قــرارداده اســت، جوان تــا قبل از 
ازدواج ، دچار ناآرامی و استرس است و با ازدواج 

به آرامش خاطر می رسد.
امــام جمعــه کاشــان خاطرنشــان کــرد: در نظام 
اســالمی بعضی خوردنــی ها حــالل و بعضی دیگر 
حرام هســتند، مــا امروز در پرتو حکومت اســالمی 
بایــد آنچه را در نظام تشــریع در بــاب خوردنی ها 
آمده اســت را مــورد آزمایش قرار دهیم و مســتند 
سازی کنیم و برای خوردنی های حرام، علت علمی 

کنیم. ارائه 
وی با اشــاره به کالم امام رضا)ع( افزود: خداوند 
خوردن و آشامیدن چیزی را مباح نکرده است مگر 
به این دلیل که در خوردن و آشــامیدن آن، سودی 
قرار دارد و چیزی را حرام نکرده اســت مگر به این 

دلیل که در خوردن آن ضرری وجود دارد.
آیت ا... نمازی عنوان داشــت: هــر حرفه صنفی، 
فقــه و اخالق مرتبط با خود را دارد، در باب طبابت 
هم، فقه و اخالق طبابت را داریم، از نگاه توحیدی، 

کشــور نیز در این مراســم، ضمن عرض خیر مقدم 
اظهار داشــت: حضور ما در ایــن جمع مدیون خون                        

است. شهدا 
دکتــر علیرضــا مرنــدی، در خصــوص اعتقادات 
مذهبی اســاتید و دانشجویان گفت: اســاتید بایستی 
همه تالش های شــان در راه رضای خداوند باشــد 
و در مســیر اعتقــادات مذهبی بیــش از پیش در راه 

بردارند. قدم  پیشرفت علم 
وی، با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( روی سیاســت های ســالمت، علم، فناوری 
و اصــالح شــدن دانشــگاه گفــت: امید اســت در 
فرهنگســتان قرآنــی بتوانیم در ایــن زمینه گام های 

موثر را برداریم.
حجت االسالم قرائتی گفت: مزه قرآن را نچشیده 
ایم و به نســل بعدی خود هم نچشــانده ایم، بیشــتر 
درگیــر موضوعاتــی هســتیم کــه اهمیــت زیادی 
ندارند، قرآن متناســب با هر شرایط، موضوعاتی را                            

ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: باید بررسی کنیم آیا آموزه های 
دینــی، وجه اصلی اهتمام این نظام هســت یا خیر؟ و 
آیا قــرآن در این جامعه بــزرگ علمی در محوریت 

قرار دارد یا خیر؟ 
دکتر محققی خاطرنشــان کرد: یکی از نکات مهم 
و مطرح این اســت کــه انگیزه های دانشــجویان از 
تحصیل دراین نظام آموزشــی، انگیــزه های خدایی 
باشــد و اساتید در این نظام سالمت بر انتقال مفاهیم و 

آموزه های قرآنی اهتمام ورزند.
معاون علمی فرهنگســتان علوم پزشــکی کشــور با 
اشــاره به عملکرد نظام آموزشی ســالمت در مناطق 
محروم خاطرنشــان کــرد: وقتی صحبــت از خدمت 
در مناطق محروم می شــود، توجه کمتری مشــاهده 

لوح تقدیر و هدایایی از ســــوی رئیس دانشــگاه و 
مســئولین واحدهــای مختلف از تالش هــای دکتر 
نگین مســعودی علوی به عنوان سرپرست سابق این 
دانشــکده تقدیــر و تجلیل به عمل آمــد و نیز حکم 
انتصاب دکتر محســن تقدسی قرائت و برای وی در 

سمت جدید آرزوی موفیت گردید.

گفتنــی اســت: در پایــان ایــن آییــن پرســتاران 
برگزیده بیمارســتان های منطقه با اهــداء لوح تقدیر                        

تجلیل شدند.

طبابت شــغل نیست بلکه مســئولیت است؛ همانطور 
کــه جامعه بــه عالم با تقــوا احتیــاج دارد، به طبیب 

حاذق هم نیاز دارد .
نماینده ولی فقیه در کاشــان، ضمن منع پزشــکان 
از نــگاه ثــروت اندوزی اظهــار کرد: طبیــب نباید                    
نگاه ثــروت اندوزی داشــته باشــد، پزشــکان باید 
خدمــت به خلــق را در اولویت اهــداف خود قرار 
دهنــد؛ در بین کتــب علمی، جای کتــاب طبابت و 

فقه خالی است.

رئیــس ســتاد اقامه نماز کشــور، در پایــان ضمن 
اشــاره به آداب اخالقی در قرآن گفت : بی دعوت 
جایــی نروید، اگــر بی دعوت جایــی رفتید و رفتار 

نشوید. ناراحت  بدی دیدید 
رئیس فرهنگســتان علوم پزشــکی کشــور نیز در 
این مراســم، ضمن عرض خیر مقدم اظهار داشــت: 

حضور ما در این جمع مدیون خون شــهدا است.
دکتــر علیرضــا مرنــدی، در خصــوص اعتقادات 
مذهبی اســاتید و دانشجویان گفت: اســاتید بایستی 
همه تالش های شــان در راه رضای خداوند باشــد 
و در مســیر اعتقــادات مذهبی بیــش از پیش در راه 

بردارند. قدم  پیشرفت علم 
رئیس فرهنگســتان علوم پزشــکی کشور، با اشاره 
بــه تاکید مقــام معظم رهبری )مدظلــه العالی( روی 
سیاست های ســالمت، علم، فناوری و اصالح شدن 
دانشــگاه گفت: امید اســت در فرهنگســتان قرآنی 

بتوانیــم در این زمینه گام های موثر را برداریم.

می شــود و مســئولین بــرای تامین نیروهــای مناطق 
محروم، با مشــکالت جدی مواجه می شــوند؛ زمانی 
کــه از دیــدگاه دانــش آموختــگان این نظــام نگاه                             
می کنیم، شــاهد تمرکز به ســمت پربرخوردار ترین 
شهرهای کشور می باشــیم که این توزیع غیرعادالنه 

متخصصین را نشان می دهد. 

7
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چهارمین شورای روابط عمومی شهرستان کاشان در دانشگاه برگزار شد

همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر:
خانه بهداشت روستای علی آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل افتتاح شد

به مناسبت دهه فجر:
برنامه کویرنوردی دانشگاه برگزار شد

همزمان با ششمین روز از دهه فجر:
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی ازوار کاشان بهره برداری شد

اعضاء هیأت بورد گروه جراحی مغز و اعصاب وزارت بهداشت از دانشگاه بازدید کردند

نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه برگزار شد

چهارمین شــورای سیاســت گذاری و هماهنگی 
انجمن روابط عمومی شهرســتان کاشان به میزبانی 
دانشــگاه روز سه شــنبه مورخ 96/11/10 در محل 
ســالن مرحوم رعیت معاونت بهداشــتی دانشــگاه 

برگزار شد.
سرپرست روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان ضمن خوش 
آمدگویــی، تشــکر از پذیرفتن میزبانی دانشــگاه و 
تقبل ارســال دعوتنامه از ســوی معاون اســتاندار و 
فرماندار ویژه کاشــان، به اهداف تشــکیل جلســه  
که در راســتای اهمیت هفته پویــش ملی مبارزه به 
ســرطان و اطالع رســانی کامــل در این خصوص                    

بود پرداخت.

همزمان با ســومین روز از دهه مبارک فجر، خانه 
بهداشت روســتای علی آباد از توابع بخش مرکزی 
شهرســتان آران و بیدگل با حضور ریس دانشگاه، 
معاون توســعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران 
دانشــگاه و شــبکه بهداشــت و درمان، فرماندار و 
مســئولین ادارات و نهادها این شهرســتان روز شنبه 

مورخ 96/11/14 برگزار گردید.
به گزارش وب دا، رییس دانشــگاه  در این آیین، 
ضمن تبریک دهه فجر و ســالگرد پیروزی انقالب  
گفت: خانه بهداشــت علی آباد در سال 1۳60 با 90 
متــر زیر بنا و ۳57 متر مســاحت ســاخته و به مردم 

محترم روستا خدمت رسانی کرده است.
دکتر ابراهیم کوچکی افزود: نوســازی این خانه 

برنامــه کویرنوردی بــا حضور معاون توســعه و 
مدیریــت منابــع دانشــگاه و سرپرســت اداره رفاه 
کارکنان و بیش از 45 نفر از همکاران دانشــگاهی 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، معاون توسعه و مدیریت منابع 
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشــان در این برنامه، به لزوم انجام ورزش و تاثیر 
آن بر پیشــگیری از بیماریها و ارتقاء سطح سالمت 

همزمــان بــا ششــمین روز از دهه فجــر انقالب 
اســالمی مرکــز خدمات جامع ســالمت روســتای 
ازوار، از توابع بخش برزک، روز ســه شــنبه مورخ 
96/11/17 با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه 
کاشــان، رییس دانشــگاه ، معاون توســعه مدیریت 
ومنابع و مدیر عامل مجمع خیرین ســالمت، معاون 
بهداشتی جمعی از مســئوالن شهرستان، دانشگاه و 

مردم منطقه به بهره برداری رسید.
به گزارش وب دا، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان در این مراسم 
بــا بیان اینکــه  مرکز ســالمت روســتای ازوار در                                                                                          
بهداشــتی،  پرســتاری،  درمانــی،  هــای  زمینــه 
دندانپزشــکی، بهداشــت محیــط کار و دارویــی 
خدمات ارائه خواهد داد.اظهار داشــت: 10 میلیارد 
ریال برای ســاخت و تجهیز این مرکز در زمینی به 

اعضاء هیأت بورد گروه جراحی تخصصی مغز و 
اعصاب  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
روز پنج شــنبه مــورخ 96/11/19 از گروه جراحی 
مغز و اعصاب  دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کاشان بازدید کردند.
بــه گزارش وب دا: این بازدید به منظور بررســی 
ظرفیتهای دانشــگاه در خصوص امکان ادامه تربیت 
دانشجویان مقطع  دستیاری رشته جراحی تخصصی 

نشست هم اندیشــی اساتید دانشــگاه با موضوع 
»اقتصــاد مقاومتــی دانــش بنیــان بــا تاکیــد بــر 
گردشگری ســالمت: با حضور دکتر محمد حسین 
کریم دانشــیار دانشــگاه تهران در روز پنج شــنبه 
96/11/12 در ســالن طبیــب دانشــکده پزشــکی 

برگزار شد.
ایــن  در  کریــم  دکتــر  دا،  وب  گــزارش  بــه 
نشســت ضمن تبریــک ایام ا... دهــه مبارکه فجر، 
بــه بیــان تقســیم بنــدی کالن مســائل اقتصادی، 
تعریــف نظام هــای اقتصادی دنیــا و تاریخ عقاید 
اقتصــادی پرداخت و در ادامه عمده مشــکالت و 

حوریه زاهد افزود: آگاه ســازی پرســنل ادارات 
شهرســتان از طریــق پخش تیزرهای آموزشــی که 
توســط روابط عمومی دانشــگاه در کانال تلگرامی 
انجمن بارگذاری خواهد شــد از اهمیت به ســزایی 
در ارتقــا آگاهــی افــکار عمومی از ایــن بیماری 

خواهد داشت.
وی، به لــزوم درج لینک کلیه ادارت شهرســتان 
به کانال تلگرامی و ســایت دانشــگاه تاکید کرد و 
در خصوص سامانه خبرنامه الکترونیک بارگذاری 

شده در این سایت توضیحاتی را ارائه نمود.
کحال دبیر شــورای سیاست گذاری و هماهنگی 
انجمــن روابط عمومی شهرســتان کاشــان در این 
جلســه، براســاس  مصوبــات صورتجلســه قبلی به 

بهداشت در ســال 1۳95 به همت و تالش مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی کاشــان در بنایی با 180 متر 
مربــع آغاز و بــا هزینه بالغ بــر دو  میلیارد و پانصد 
میلیون ریال شروع شد و اکنون  مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
وی، در بخش دیگری از ســخنان خــود به لزوم 
بازســازی جــاده بخــش مرکــزی اشــاره و اظهار 
امیــدواری کرد: با تــالش ها و پیگیری مســئولین 
ارگانهــای مربوطه هرچه ســریعتر آمــاده گردد تا 

دیگر شاهد تصادف در این جاده نباشیم.
دکتر کوچکی، نیز خواســتار فرهنگ ســازی در 
راســتای اســتفاده از وســیله نقلیه عمومــی به جای 

موتور سیکلت شد.

جســمی و روانی تاکیــد کرد و خواســتار حضور 
بیشتر همکاران در راســتای ارتقای هدف دانشگاه 

»گسترش سالمت« شد.
وی بر اهمیت تاثیر ورزش کوهنوردی بر سالمت 
روح و جلوگیری از بیماریهای روانی و افســردگی 
اشــاره کرد و گفت: باید شــرایطی فراهم شــود تا 
انجام فعالیتهای ورزشــی ســبب افزایــش روحیه و 

راندمان سازمان شود.

مســاحت 2 هزار مترمربع با زیربنــای 520 مترمربع 
هزینه شــده که ســه میلیارد ریال از سوی دانشگاه 
علــوم پزشــکی و هشــت میلیــارد ریــال از محل 
مشارکت خیرســالمت خانواده زنده یاد حاج رضا 

طالبیان فر تامین شد.        
دکتــر ابراهیم کوچکــی افزود: مرکــز خدمات 
جامع ســالمت روســتای ازوار 2 هــزار و 700 نفر 
جمعیت روســتایی )ازوار، ویــدوج و ویدوجا( را 

زیر پوشش قرار می دهد.         
حمیدرضا مومنیان معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان کاشــان نیز در این مراسم ضمن اشاره به 
افتتاح طرح های عمرانی شهرســتان کاشان در دهه 
فجــر اظهار داشــت: طرح تحول ســالمت یکی از 
موفق ترین طرح های اجرایی دولت است که مردم 
بخوبــی نتایج اجرای این طــرح را در زندگی خود 

مغز و اعصاب صورت گرفت.
دکتر ســید علی صفوی نائینی معاون ارزشیابی و 
اعتبار بخشــی دبیرخانه شــورای تخصصی و دیگر 
اعضــاء هیئت بــورد و کارشــناس دبیرخانه در این 
بازدید از امکانات و فضاهای آموزشی و تحقیقاتی 
گروه و مراکز مرتبط با گروه در مجتمع بیمارستانی 

شهید دکتربهشتی بازدید  به عمل آوردند.
بر اســاس ایــن گــزارش،در این نشســت رئیس 

اقتصاد کشور را عنوان کرد. آسیب پذیری های 
وی، در ادامــه اقتصاد مقاومتــی را تعریف کرد 
و اظهــار داشــت: یکی از جامع تریــن تعریف ها، 
اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد تدبیری اســت که بر 
اساس اقتصاد تشــریعی و تحلیلی در راستای حفظ 
و پایداری توســعه اقتصادی کشور برنامه ریزی و 

اعمال می شود.
 دکتر کریــم، در ادامه به راهبــرد های  تقویت  
اقتصــاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتــی، اقتصاد دانش 

اقتصادی پرداخت. بنیان و موانع توسعه 
ســالمت  بحث گردشــگری  بــه  وی،همچنیــن 

گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینه 
پرداخت.

مقداد نوابی سرپرســت روابــط عمومی فرمانداری 
ویژه کاشان نیز در این نشست، ضمن ارائه توضیحاتی 
در خصــوص دیدگاه فرماندار نســبت  بــه اهمیت و 
جایگاه شورای سیاســت گذاری و هماهنگی انجمن 
روابــط عمومی شهرســتان مــواردی را در خصوص 

ارتقا سطح عملکردی این شورا بیان نمود.
 ایــن گزارش حاکیســت: کلیه اعضا شــورا نیز در 
ادامــه، به طــرح مشــکالت، مســائل و راهکارهای 

پرداختند. مربوطه 
ایــن نشســت به همــت روابــط عمومی دانشــگاه 
با حضــور اعضــاء انجمــن روابط عمومــی ادارات 

شایان ذکر است فعالیت های اجرایی خانه بهداشت 
علی آباد شــامل مراقبت از کودکان، واکسیناسیون، 
آمــوزش  عالمتــی،  ســاده  هــای  درمــان  اجــرای 
فرزنــد آوری ســالم و مشــاوره ســالمت بــاروری، 
مراقبــت هــای دور ه ای ســالمت زنــان و مــردان،                                                                                      
مراقبت مادران باردار و شناســایی مــادران پر خطر، 
آموزش های تغذیه ای در گروه های ســنی مختلف، 
مشاوره شــیردهی، شناسایی و ارجاع شیرخورانی که 
احتیاج  به شــیر خشــک دارند، برنامه مراقبت ادغام 

ناخوش های اطفال و کودک ســالم و ... می باشد.
الزم به ذکر است این خانه بهداشت در حدود 484 
خانوار را در روســتای علی آباد تحت پوشــش خود 

دارد و به مردم خدمات ارائه می نماید.

دکتــر نیک زاد با اشــاره به نقش مهم و مســئولیت 
بانــوان در حیطــه هــای اجتماعی و خانــواده افزود: 
بایــد در امر ورزش کارکنان به ویــژه بانوان اولویت 

بیشتری داده شود.
شــایان ذکر است در پایان برنامه، به مناسبت ایام ا.. 
دهــه فجر به قید قرعه به 20 نفر از شــرکت کنندگان 
در برنامــه هدایایــی از ســوی اداره رفــاه کارکنان 

دانشگاه اهداء شد.

لمس کرده اند.           
دکتر حســین نیکــزاد معــاون توســعه مدیریت و 
منابــع دانشــگاه و مدیر عامل مجمع خیرین ســالمت 
کاشــان، نیز در این مراسم با اشــاره به مشارکت بالغ 
بر 100ملیارد تومانی خیرین سالمت کاشان از ابتدای 
تشــکیل مجمع خیرین سالمت دانشــگاه درسال 87 
تاکنون اظهار داشــت:  مرکز خدمات جامع سالمت 
روستایی ازوار کاشان دومین پروژه ایست که توسط 
خانــواده مرحوم طالبیان فر به بهره برداری می رســد 
و درخواســت همکاری بیشــتر خیرین ارجمند برای 

کمک به پروژه های بخش سالمت را داشت.
دکتر ســید علیرضا مروجی معاون بهداشتی دانشگاه 
ضمــن تقدیر از خیرین ســالمت در حوزه بهداشــت 
اظهار داشــت: از گذشــته تــا کنون خیرین ســالمت 

اقدامات موثری در این حوزه انجام داده اند.

دانشــگاه ، سرپرســت و مدیران دانشــکده پزشکی، 
اعضای هیئــت علمی گروه جراحــی مغز و اعصاب 
دانشــگاه  و اعضاء هیــأت بــورد وزارت متبوع  در 
خصوص چالشــها و مســایل  پیش روی این گروه به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
دکتــر اســماعیل فخاریــان  مدیر گــروه جراحی 
تخصصــی مغز و اعصاب دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان نیزدر این نشست در 

پرداخــت و چنــد کشــور را کــه در گردشــگری 
نمود. بودند معرفی  سالمت سرآمد 

این گزارش حاکیست: در پایان نشست دکتر کریم 
به سواالت اساتید شرکت کننده جواب دادند.

Health Tourism:بــه  گردشــگری ســالمت 
مســافرتی اطالق می شــود که افــراد از محل دائم 
زندگی خــود جهت حفظ، بهبود یــا حصول مجدد 
ســالمت جســمی و ذهنی خود به مدتی بیش از 42 
ساعت و کم تر از یک سال دور  شوند. گردشگری 
ســالمت شامل سه زیرمجموعه گردشگری پزشکی، 

درمانی و تندرستی است.

شهرســتان کاشــان و اصحاب رســانه  و با همکاری 
گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماری هــای غیرواگیر 

معاونت بهداشتی  اجرا شد.

در پایــان بــا اهدا لــوح و کادو از طــرف دهیاری 
و شــورای ایــن روســتا از خدمات رییس دانشــگاه 
و کلیه دســت اندرکاران این پروژه تقدیر و تشــکر                                  

به عمل آمد.

این گزارش حاکیســت: این برنامــه به همت گروه 
کوهنوردی همنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان به مدت ۳ ساعت بعد از ظهر 
روز دوشــنبه مورخ 16 بهمن در کویر سنبک منطقه 

آران وبیدگل انجام شد.
الزم بــه ذکــر اســت برنامــه کوهپیمایــی گــروه 
کوهنوردی همنورد دانشــگاه هر هفته روز دوشــنبه 

ساعت 15 از ستاد مرکزی دانشگاه انجام می شود.

دکتر ســید علیرضا مروجی ســاخت، راه اندازی و 
تجهیز مراکز و پایگاه های خدمات جامع ســالمت را 
از این اقدامات بر شــمارد.گفتنی است: در این مراسم 
یاد و خاطره خیر ارجمند زنــده یاد حاج رضا طالبیان 
فر گرامی داشته شــد و از فرزندان ایشان هم که ادامه 

دهندگان راه پدر هستند تقدیر و تشکر بعمل آمد.

رابطه با ســابقه گروه جراحی مغز و اعصاب، اهمیت 
این رشــته، اعضاء هیئت علمی،  دســتیاران، امکانات 
گــروه و همچنیــن حمایــت دانشــگاه توضیحــات 

مبسوطی را ارائه نمود.
در پایــان هریــک از اعضاء،به بیان دیــدگاه خود 
در مــورد تربیــت دانشــجویان در مقطع دســتیاری، 
امکانات، انگیزه و عالقه خود جهت پذیرش دانشجو 

و پشتیبانی دانشگاه به این امرپرداختند.

کمیته دارو و تجهیزات دانشــگاه با حضور رییس 
دانشــگاه و ســایر اعضاء روز شنبه مورخ 96/11/7 

در سالن شــهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا، رییس دانشگاه در این نشست 
ضمــن تاکید بر لزوم برگــزاری ماهیانه کمیته دارو 
و تجهیزات در مراکز تابعه دانشــگاه اظهار داشت: 
دارو و تجهیزات مورد نیــاز کلیه مراکز به صورت 
فصلــی و بــا ذکــر حجــم و برنــد در ایــن کمیته 
مطــرح  و خرید هــا صرفا پس از تاییــد این کمیته                          

گردد. تهیه 

پنجمین جلســه کمیســیون حمایت از استعدادهای 
درخشــان دانشــگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر 
اعضاء روز ســه شــنبه مــورخ 96/11/24 در ســالن 

شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
بــه گزارش وب دا، دکتر ابراهیــم کوچکی رییس 
دانشــگاه در این نشســت، با اشــاره به اینکه نخبگان 
هــر کشــور مهمترین منابع آن کشــور برای توســعه 
پایدار محســوب می شوند، اظهار داشــت: در زمینه 
ارتقاء آموزش علوم پزشــکی دانشــگاه با محوریت 
فعالیت های دانشــجویی، باید برنامه ریزی صحیح در 
خصوص استفاده از دانشجویان توانمند در برگزاری 
کارگاه های آموزشــی، بــه کارگیری دانشــجویان 
استعداد درخشان در استفاده از تکنولوژی های نوین 
جهت  مجاری ســازی محتوای درسی با هدف انتشار 
و در دســترس قــرار دادن مطالب علمی برای ســایر 

دانشجویان برنامه ریزی صحیح صورت گیرد.
ایــن گــزارش حاکیســت: اعضــاء این جلســه در 
خصوص تائیدیه و امتیازدهی جداول مربوط به آیین 
نامه اجرایی )موضوع 5 نشســت 66 شورای آموزشی 
پزشــکی(و تخصصی جهت دانشجوی پزشکی خانم 
هانیــه محمدی، تعییــن مصادیق مشــارکت در زمینه 
اقـــدامات ویــژه در حیطه علوم پزشــکی و ســقف 

امتیازات آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شایان ذکر اســت: کمیسیون حمایت از دانشجویان 
اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه در جهت پیگیری 
و ارائــه تســهیالت ویژه بــه این دانشــجویان فعالیت                    

می کند.

جلسه بررســی مســایل کارکنان مشاغل کارگری 
مجتمع بیمارســتانی شــهید بهشــتی با حضور رییس 
دانشــگاه، معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه 
و ســایر مدیران مرتبــط و نماینــده کارکنان مجتمع 
بیمارســتانی شــهید دکتر بهشــتی روز شــنبه مورخ 

96/11/14 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، در این جلســه در خصوص 
طبقه بندی مشــاغل کارگری و ســایر اقالم حقوقی 
کارکنــان بحث و تبادل نظر شــد و مقرر شــد برای 
پیگیری مســایل مطرح شده در اسرع وقت کمیته ای 

شود. تشکیل 

حــدود 850  لیتــر گالب، عرقیات و شــربت های 
رنگی از محــور اتوبان عوارضی قمصر، فین، مســیر 
اتوبان قم –کاشــان با همکاری و مشارکت کالنتری 
مشکات، پلیس راهور  و اداره راهداری جمع آوری 

شد.
به گزارش وب دا، کارشــناس مســئول بهداشــت 
محیــط دانشــگاه، با اشــاره به انجــام این اقــدام در 
راستای مصوبات شورای ســالمت و امنیت غذایی و                             
پیگیری های گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه 
اظهار داشت: این شــربت های رنگی به دلیل استفاده 
از رنــگ های غیــر مجاز، تهیــه در کارگاه های غیر 
بهداشــتی و فروش بــه صورت دوره گــردی باعث 

آسیب به سالمت می شود.
مهنــدس محســن فتحــی مقــدم، خواســتار تهیــه 
و خریــداری ایــن محصــوالت از مراکــز معتبــر و                     
فروشــگاه ها محصوالت دارای مشخصات بهداشتی 
کامــل از قبیل پروانه ســاخت،مواد متشــکله، تاریخ 

تولید، انقضا و آدرس محل تولید شد.
کارشــناس مسئول بهداشــت محیط دانشگاه اظهار 
داشت: عموم مردم و همشهریان گرامی می توانند در 
صورت مشــاهده هر گونه تخلف بهداشــتی موارد را 

سریعا به سامانه 190 بهداشت اعالم نمایند.

کمیته دارو و تجهیزات دانشگاه برگزار شد

جلسه کمیسیون حمایت از استعدادهای 
درخشان دانشگاه برگزار شد

جلسه بررسی مسایل کارکنان مشاغل کارگری 
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی برگزار شد

امحاء 850 لیتر شربت های رنگی غیر مجاز از 
اتوبان قم- کاشان
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جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه 
و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 96/11/24 در ستاد 

مرکزی دانشگاه تشکیل شد.
بــه گــزارش وب دا، در این جلســه پرونده اعضای 
هیات علمی که از ســوی کمیته های تخصصی ارجاع 

شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
برپایه ایــن گزارش: موافقت با ارتقــای مرتبه دکتر 
معصومه عابدزاده کلهرودی از استادیاری به دانشیاری 

از مصوبات این جلسه بود.

جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی در 
ســال جاری با حضور رئیس دانشــگاه و سایر اعضاء 
روز سه شنبه مورخ 96/11/24 در سالن دفتر ریاست 

دانشگاه برگزار شد .
 بــه گزارش وب دا، در این جلســه، بحث و تبادل 
نظــر پیرامون بررســی نیازهــای دانشــگاه به جذب 
اعضــای هیئــت علمــی متعهــد خدمــت در مقاطع 
تخصــص، Ph.D و فوق تخصــص، تبدیل وضعیت 
متقاضیــان تعهــدات قانونی از درمانی به آموزشــی، 
تمدیــد تعهدات قانونی و ارتقــا اعضای هیئت علمی 

از محورهای اصلی این جلسه بود.
 گفتنی اســت تصمیم گیــری در رابطه با فعالیت و 
جذب اعضای هیات علمی دانشگاه محور اصلی این 

کمیته است.

کمیته دانشــگاهی مراقبت مرگ مادری در تاریخ 
دوم اســفند ماه 96 با حضور رئیس، معاونین  درمان 
و آموزشــی دانشــگاه، رئیس اداره مــادران وزارت 
بهداشت و درمان، کارشناس اداره و پریناتالوژیست 
قطــب دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، رئیــس 
دانشــکده پزشــکی، مدیران گــروه هــای مربوطه، 
رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی و دیگــر مدعوین                                                                                                     

برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، بعد از ارائه ســناریوی مرگ 
مادر که توســط گروه پرسشــگر دانشــگاه تهیه شده 
بــود و بحث و تبــادل نظر بین جمــع حاضر، چندین                    
مــادران                                                         ســالمت  ارتقــاء  خصــوص  در  مصوبــه 

تصویب شد.

شــنبه  پنــج  روز  دانشــگاه   20 مــاده  کمیســیون 
مــورخ 96/12/۳ با حضــور رئیس دانشــگاه، معاون                                  
درمــان و ســایر اعضــاء در دفتر ریاســت دانشــگاه                                                                

برگزار شد.
به گزارش وب دا، در این جلسه با درخواست تغییر 
مســوول فنی چند مرکز سوء مصرف مواد در کاشان، 
انتقــال مرکز ارائه خدمات مشــاوره مامایی از آران و 
بیدگل به کاشــان، انتقال مرکز ســوء مصرف مواد از 

قمصر به کاشان موافقت به عمل آمد.
الزم به ذکر اســت: در این جلســه با تمدید موافقت 
اصولــی و بهره بــرداری مرکــز فیزیوتراپی و ســوء 

مصرف مواد موافقت گردید.

جلســه بررسی گزارش گروه برد جراحی عمومی با 
حضور رییس دانشــگاه، سرپرست دانشکده پزشکی ، 
جمعی از مدیران، مســوالن دانشکده پزشکی و مدیر 
گروه جراحی عمومی در ســالن شهداء ستاد  مرکزی 

دانشگاه روز شنبه مورخ 5/12/96 برگزار شد.
به گــزارش وبــدا، در این جلســه گــزارش گروه 
بــرد جراحی عمومی ارائــه و  نقاط قوت، مســایل و 
مشــکالت گروه جراحی عمومی دانشگاه مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت.

جلسه هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه با حضور 
رئیس دانشــگاه و ســایر اعضــاء روز یکشــنبه مورخ 

96/12/6 در دفتر ریاست تشکیل شد.
به گــزارش وب دا، دکتــر مهــدی نورالدینی دبیر 
نظارت بر تشکل های دانشــگاه اظهار داشت: در این 
جلسه سخنران پیشنهادی یکی از تشکل ها و همچنین 
فعالیت های تشــکل های دانشــگاه مورد بررسی قرار 
گرفــت و در این خصوص تصمیــم گیری های الزم 

اتخاذ گردید.
گفتنی اســت: نظارت بر سخنرانی ها، اساس نامه ها 
و چگونگی برگزاری انتخابات تشــکل های مختلف 
دانشــگاه از جملــه فعالیــت هــای هیات نظــارت بر                   

تشکل ها است.

جلسه هیات ممیزه دانشگاه تشکیل شد

جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات 
علمی دانشگاه برگزار شد

کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ مادری 
برگزار شد

کمیسیون ماده 20 دانشگاه برگزار شد

جلسه بررسی گزارش گروه برد جراحی 
عمومی برگزار شد

جلسه هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه 
تشکیل شد

در المپیاد دانشجویان پسران دانشگاه های علوم پزشکی:
دانشجویان دانشگاه موفق به کسب مقام شدند

با حضور حجت االسالم دهنوی:
کارگاه آموزشی سبک زندگی ویژه زوجین دانشجو برگزار شد

برگزاری کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیرعامل شورای هماهنگی مدیریت بحران کاشان

به مناسبت روز وکیل مدافع:
نشست رئیس دانشگاه با سرپرست و کارکنان دفتر حقوقی دانشگاه

قائم مقام وزیر بهداشت در دانشگاه عنوان کرد: 
خیرین سالمت تجهیز مراکز بهداشتی درمانی را در اولویت قرار دهند

معاون درمان دانشگاه خبر داد:
فعالیت 28 مرکز درمانی در ایام نوروز در منطقه کاشان

از خبرنگاران حوزه سالمت تقدیر شد

معاون دانشــجویی فرهنگی دانشگاه اظهار داشت: 
دانشــجویان دانشــگاه در ســومین المپیــاد همگانی 
دانشجویان پسران دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

موفق به کسب مقام شدند.
به گزارش وب دا، دکتر حمیدرضا گیالسی افزود: 
کاروان ورزشی دانشگاه در این مسابقات در مجموع 
موفق به کســب مقام در رشــته های طناب زنی بلند 

کارگاه آموزشــی ســبک زندگی ویــژه زوجین 
دانشــجو با حضــور حجت االســالم و المســلمین 
دهنوی مشــاور و کارشــناس مســایل خانواده روز 
جمعــه مــورخ 96/12/11 در باغ پرنــدگان قمصر 

برگزار شد.

سومین کارگروه ســالمت در حوادث غیر مترقبه 
و پدافنــد غیرعامــل شــورای هماهنگــی مدیریت 
بحران شهرســتان کاشان  روز شــنبه 96/12/12 در 

دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر ریاحی دبیــر کمیته 
پدافند غیر عامل شهرســتان کاشــان، در خصوص 

به مناســبت فرارسیدن هفتم اســفند ماه روز وکیل 
مدافع، نشست رئیس دانشگاه با سرپرست و کارکنان 
دفتــر حقوقی دانشــگاه در محل دفتر ریاســت روز 

یکشنبه مورخ 96/12/1۳  تشکیل گردید.
بــه گــزارش وب دا، رئیس دانشــگاه در ابتدای 
جلسه، ضمن تبریک این روز، از زحمات مجموعه 

قائم مقــام وزیر و معاون کل وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی اظهار داشــت: خیرین 
سالمت تجهیز مراکز بهداشــتی درمانی را در کنار 

ساخت این مراکز در اولویت قرار دهند.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر ایــرج حریرچی در 
تاریخ  96/12/25 در مراســم افتتاح مرکز خیرساز 
خدمات جامع ســالمت مهرپرور در کاشان گفت: 
خیریــن گرامی مــی توانند در امور نــرم افزاری و 
حتی مدیریتی با دانشــگاه های علوم پزشکی تعامل 

و همکاری داشته باشند.
از زحمات خیرین ســالمت به خصوص خانواده 
خیر ســالمت زنده یادحاج علــی مهرپرور که برای 
مردم شهر و ســالمت جامعه چنین اقدام شایسته ای 

معــاون درمــان دانشــگاه، از فعالیــت 28 مرکز 
درمانی در ایام نوروز در شهرســتان های کاشــان و 

آران و بیدگل خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر محمد حاجی جعفری در 
نشست خبری نوروز در روز شنبه مورخ 96/12/26 
گفــت: این مراکــز درمانی شــامل بیمارســتان ها، 
درمانگاه های شــبانه روزی، مراکز آزمایشــگاهی، 
تصویربــرداری، دیالیــز، دندانپزشــکی و کلینیک 

ویژه می باشند.

در نشســت نوروزی رییس و معاونین دانشــگاه 
شــنبه  روز  در  ســالمت  حــوزه  خبرنــگاران  بــا 
مــورخ 96/12/26 از  خبرنگاران حوزه ســالمت                     

شد. تقدیر 
به گزارش وبدا، رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشــان بــا اعــالم این خبــر افــزود: ارتبــاط این 
دانشــگاه با رســانه ها لحظه ای و همیشــگی است 
و تاکید کــرد خبرنگاران در انعــکاس اخبار باید 

امدادی، طناب زنی سرعت و استقامت شد.
وی تصریح کرد: ۳6 ورزشــکار در قالب 10 تیم 
دارت، طنــاب زنی، طناب کشــی، فریزبی، فوتبال 
رومیزی، روبیک، لیوان چینی، آمادگی جســمانی، 
پله نوردی و داژبال در این دوره مســابقات حضور 

داشتند.
مقام های کســب شــده توســط کاروان ورزشی 

بــه گــزارش وب دا، ایــن کارگاه در دو بخش، 
به صورت مشــترک برای زوجین و جداگانه برای 

عروس و دامادها تشکیل شد. 
حجــت االســالم دهنــوی در کارگاه مشــترک 
زوجین، به بیان حقوق زن و مرد از دیدگاه اسالم و 

اقدامات انجام شده و در حال اجرا در حوزه درمان 
و فوریت های پزشــکی گزارش مبســوطی را ارائه 

کرد.
مدیــر مرکز مدیریــت بحران و کنتــرل حوادث 
فرمانداری شهرستان کاشــان نیز، بر فرآیند تشکیل 
و آماده ســازی گروه هــای همیار و تیم پزشــکی 

دفتــر حقوقــی تشــکر و مطالبــی را در خصــوص 
اهمیت جایگاه و وظایــف دفتر حقوقی بیان کرد و 
بر اهمیت حفظ، اســتقالل و شــأن جایگاه این دفتر 

تاکید نمود.
دکتــر ابراهیــم کوچکی، لزوم همــکاری تمامی 
واحدهای دانشــگاه با دفتر حقوقــی در زمینه های 

را انجام داده اند، تقدیر و تشکر کرد.
وی، با اشــاره بــه اینکه یکی از بــرکات زندگی 
خیرین انجام چنین اموری اســت، افــزود: خداوند 
فرمــوده هرچه کار خیر انجام دهید بیشــتر از آن را 

جبران می کند.
قائم مقــام وزیر و معاون کل وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به دسترسی آسان 
به خدمات بهداشــتی درمانی تصریــح کرد: مناطق 
حومه و حاشــیه شــهر از نظر دسترســی به خدمات 
بهداشــتی درمانی جزء مناطق محروم محسوب می 
شــوند و ســاخت و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی 
در این مناطق باعث دسترســی مــردم این مناطق به 

خدمات بیشتر و با کیفیت تر می شود.

وی افزود: در تمام رشــته های تخصصی پزشکی 
برنامه آنکالی مشــخص شــده در ایام نوروز تنظیم  
شده و دسترســی به پزشک، پرستار و سایر اعضای 
تیم درمانی وجــود دارد و کمبود خاصی نخواهیم 

داشت.
معــاون درمان دانشــگاه، به ارائه خدمات شــبانه 
روزی دنــدان پزشــکی در مراکــز خصــوص بــه 
صــورت پــاره وقــت و مرکــز دولتی بــه صورت                                                          
شبانه روزی اشاره و تصریح کرد: اطالعات مربوط 

به دو شــاخص صداقت در گفتار و امانتداری که 
از مهمترین وظایف خبرنگاران می باشــد توجه و 
اهتمام جدی بورزند و ســرلوحه فعالیت های خود 

قرار دهند .
دکتر ابراهیم کوچکــی تالش فعاالنه و صبورانه 
خبرنــگاران شهرســتان را ارج نهاد و خاطر نشــان 
کــرد اکنــون تعامــل خوبی بیــن دانشــگاه علوم 
پزشــکی کاشــان و رســانه هــای جمعــی وجود 

دانشگاه: دانشجویان 
· مقام دوم تیمی توسط تیم طناب زنی 

· مقــام دوم طناب زنی در مــاده طناب بلند امدادی 
توســط آقایان مهدی قائدی، رضــا رفیعی، امیراحمد 

رشادفر
· مقام ســوم طناب زنــی در ماده ســرعت امدادی 
توســط آقایان مهدی قائدی، رضــا رفیعی، امیراحمد 

غربی ها پرداخت و این حقوق را باهم مقایســه کرد.
 وی گفت: حقوقی که خداوند به زن داده منطبق با 
فطرت اســت چون ریشه در منبع الهی و وحی دارد و 
آفریدگار نیازهای ما را می شناسد اما در دنیای غرب 

حقوق ریشه در مغز ناقص انسان دارد.

اضطــرار در بحران با عنایت به ظرفیت ها و پتانســیل 
موجــود در ســاماندهی تیم هــای اورژانســی حادثه 

تاکید کرد.
مهندس مزروعی، برنامه ریــزی با هدف  آمادگی  
بیشــتر در بحران و حوادث را از  اولویت های  برنامه  
سال 97 برشمرد و  شفاف سازی و استفاده از ظرفیت 

قضایــی، دیوان عدالــت اداری، موقوفــات، امالک 
و مســتغالت، قراردادها و ســایر امور مرتبط با شرح 

وظایف دفتر حقوقی را خواستار شد.
رضا کردی سرپرســت دفتر حقوقی دانشگاه نیز در 
این نشســت، گزارشــی از عملکرد کارکنان دفتر در 

سال جاری را بیان کرد.

وی، انتخاب منطقه مســکن مهر را نیز برای ساخت 
و تجهیــز مرکز خدمات جامع ســالمت حائز اهمیت 
برشــمرد و توصیــه کــرد: در ایــن مرکز عــالوه بر 
اقدامات بهداشــتی، فعالیت های درمانی ســرپایی نیز 

انجام شود.
وی، به اهمیت ارائه خدمات شبانه روزی در مراکز 
خدمات جامع سالمت اشاره کرد و ارائه خدمات در 
مرکــز مهرپــرور را به صورت شــبانه روزی یکی از 

نقاط قوت و برجسته آن برشمرد.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان کاشان 
نیز در این مراســم، با اشــاره به اقدامــات خیرین در 
حوزه ســالمت،  ارائه خدمات خیرخواهانه در منطقه 

کاشان را با قدمت دیرینه عنوان کرد.

بــه مراکز فعــال درمانــی در ایام نــوروز به صورت 
پمفلــت با شــماره تلفن و آدرس در اختیار ســازمان 
میــراث فرهنگی قــرار گرفته اســت  تا بــه میهمانان 

نوروزی اطالع رسانی شود.
 دکتــر حاجــی جعفــری ادامــه داد: پایگاه ســتاد 
نــوروزی در حوزه درمان در مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی مســتقر  اســت و پایش کلی 
مراکز درمانی از طریق ســتاد نوروزی مثل سال های 
گذشــته  با هــدف تقویــت، پیگیــری  و پایش ارائه 

داردوجدای از انعکاس اخبار و رویدادهای روزانه، 
مهم ترین رســالت خبرنگاران، تولید اخباری اســت 
که در جهت ســالمت و توسعه و آبادانی شهر باشد.

در ادامــه ، معاونین دانشــگاه عملکرد یکســاله و 
برنامــه های نوروزی حوزه مربوطه را ارائه دادند.

گفتنــی اســت: در پایــان این نشســت بــا تقدیم 
از زحمــات یکســاله خبرنــگاران حوزه  هدایایــی 

تقدیر شد. سالمت 

رشادفر، حمیدرضا شجاعی فر
· مقام ســوم طناب زنی در ماده ۳ دقیقه اســتقامت 

توسط آقای حمیدرضا شجاعی فر
    همچنین تیم داژبال شــرکت کننده در این دوره 
از مسابقات موفق به کسب مقام پنجمی شد،  در رشته  
دارت نیز وحید عربی از بین 75 ورزشــکار این رشته 

موفق به کسب مقام نهم شد.

مشــاور و کارشــناس مســایل خانواده نیز بــه بیان 
حقوق مادی و معنوی زن و مرد پرداخت.

در ادامه حجت االســالم دهنــوی کارگاهی برای 
دامادهــا و خانم امین زاده مشــاوره خانواده نیز برای 

عروس خانم ها برگزار نمودند.

هــای موجود و حضور روســای بیمارســتان ها را در 
کارگــروه جهت عملیاتی شــدن برنامــه ها ضروری 

دانست.
معــاون غــذا و دارو، مســئول دفتر فنــی و نماینده 
معاونت درمان دانشگاه نیز در پایان، به ارائه گزارش 
عملکرد بحران در سال 96 حوزه های خود پرداختند.

این گزارش حاکیســت: تمامی کارکنان دفترحقوقی 
دانشــگاه نیز در این جلســه، مطالبی را در زمینه شــرح 
وظایف محوله و روند و چگونگی انجام آن بیان نمودند.

الزم به ذکر اســت در پایان نشســت بــا اهداء لوح 
تقدیــر از زحمات ارزشــمند کارکنــان دفتر حقوقی 

تقدیر به عمل آمد.

حمیدرضا مومنیان، حضور خیرین در کاشــان را از 
برکات این منطقه برشــمرد و تصریح کرد: ســاخت 
و تجهیــز بیمارســتان، باتوجه به موقعیــت جغرافیایی 
و مهاجــرت هــا بــه ایــن منطقــه از اهمیــت باالیی                        

برخوردارست.

خدمات سالمت انجام خواهد شد.

نشست شورای سالمت و امنیت غذایی دانشگاه برگزار شد
نشســت شورای ســالمت و امنیت غذایی با حضور 
رئیس دانشــگاه، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
کاشــان، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری و جمعی 
از مسئولین شهرستان و دانشگاه در سالن شهداء ستاد 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر حمید رضــا مومنیان 

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان کاشان در 
این نشســت، ضمن تقدیر و تشــکر از رئیس دانشگاه 
و اعضای شــورا، در خصــوص مطالب ارائه شــده، 
اجــرای به موقــع مصوبــات و آمادگــی ادارات در 
مدیریت بحران ها، اســتفاده از کلیه امکانات موجود 
و مستندسازی تجارب در کاهش آسیب های ناشی از 

بحران های شهرستان را خواستار شدند.
 دکتــر ابراهیم کوچکی رئیس  دانشــگاه نیز در این 
نشســت ضمن تســلیت شــهادت حضرت زهرا )س(،  
در خصــوص لزوم برخــورد قانونــی ادارات ذیربط با 
فروشــندگان دوره گرد گالب، عرقیات و شربت های 
رنگــی غیر مجاز که ســالمت مردم را بــه مخاطره می 

اندازند سخنانی را عنوان کرد.
 این گزارش حاکیست: ارائه گزارشی از آنفلوآنزای 
پرندگان، آشنایی با برنامه های اجرایی سالمت نوروزی 
توســط گروه مهندسی بهداشــت محیط، پیشگیری از 
آســیب های ناشی از حوادث چهارشنبه پایان سال و ... 

موضوعات مورد بحث و تبادل نظر در این نشست بود.

ادامه از صفحه 1
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شماره 166. زمستان 1396                                                                                                      نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

حیات

همزمان با سراسر کشور:
مانور مدیریت مهندسی بهداشت محیط در سالمت نوروزی 1397 در کاشان برگزار شد

برگزاری نشست قائم مقام وزارت بهداشت با اعضای هیات رئیسه دانشگاه

نشست ستاد نوروزی دانشگاه تشکیل شد

افتخار آفرینی تیم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اولین کنگره سالیانه طبری

به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا)س(:
مراسم بزرگداشت روز زن به همراه تجلیل از بانوان منتخب دانشگاه برگزار شد

بازدید قائم مقام وزیر بهداشت از مراکز درحال ساخت دانشگاه

همزمان با سراسر کشور مانور سالمت نوروزی سال 
1۳97، با حضور مســئولین دانشگاه و  شهرستان روز 
ســه شــنبه مورخ 96/12/15 به همت گروه مهندسی 
بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار 

شد.
به گزارش وبدا، دکتر ســید علیرضا مروجی معاون 
بهداشــتی دانشــگاه، حفظ و ارتقای ســطح سالمت 
شــهروندان و مســافران نوروزی در ایام تعطیالت را 
هــدف کلی برنامه دانســت و اظهار داشــت: افزایش 
نظارت و بازرسی های بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع، 
عرضــه و فروش مواد غذایــی، اماکن عمومی  و  بین 
راهــی تحت پوشــش، نمونه بــرداری از مواد غذایی 
حســاس مراکز تهیــه، توزیع، عرضه و فــروش مواد 
غذایی و کنترل کیفی آب اشــامیدنی )کلرســنجی و 
نمونه برداری( در اماکن عمومی و مراکز اقامتی و بین 

نشســت قائم مقــام وزیــر و معــاون کل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعضای هیات 
رئیسه دانشــگاه به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون 
مسائل و مشکالت حوزه ســالمت در منطقه کاشان 
روز جمعه مورخ 92/12/25 در ســالن شــهداء ستاد 

مرکزی برگزار شد. 
به گــزارش وب دا، دکتر ایــرج حریرچی در این 
نشســت، به وظایف وزارت متبوع و دانشــگاه اشاره 
کــرد و آن را ســالمت مــردم، محافظــت مالــی از 
مخاطــرات این حوزه و افزایــش رضایتمندی مردم 

برشمرد.
قائــم مقام وزیــر و معاون کل وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی، در خصوص متوســط 
تخت در کشــور و خدمات حوزه درمان سخنانی را 

بیان کرد.

نشست ســتاد نوروزی دانشــگاه با حضور رئیس 
دانشگاه و سایر اعضا روز شنبه موخ 96/12/19 در 

سالن شهداء دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش وبدا، رئیس دانشــگاه در این نشست، 
ضمن تأکید بر اجرای دستورالعمل نوروزی توسط 
کلیــه واحدها، بــه رعایت رفاه حال همشــهریان و 
مســافران نوروزی اشــاره کرد و افزود: با توجه به 
رســالت دانشگاه خدمات بهداشــتی درمانی باید به 

موقع و منظم ارائه شود.
دکتر ابراهیم کوچکی، همچنین خواســتار ارسال  
لیســت آنکالی پزشکان در اســرع وقت به معاونت 
درمان شــد و حضور پزشــکان متخصص آنکال را 

بر بالین بیماران را برابر مقررات  ضروری دانست.

تیــم کمیتــه تحقیقات دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشــان در اولین کنگره ســالیانه طبری و بیســت 
و یکمین کنگره ســالیانه دانشــگاه علوم پزشــکی 

مازندران موفق به کســب مقام برتر شد.
بــه گزارش وب دا، در این کنگــره که به همت  
کمیته تحقیقات دانشــجویی دانشگاه علوم پزشکی 

مراســم گرامیداشــت روز زن به همــراه تجلیل از 
بانوان منتخب دانشــگاه روز دوشنبه مورخ 21 اسفند 
جاری در محل آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه به همت 

امور بانوان دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر مازوچی مشــاور امور 
بانوان دانشگاه ضمن تبریک فرخنده میالد حضرت 
زهرا »س«، با اشــاره به راه اندازی شورای مشارکت 
های مردمی زنان مجمع خیرین ســالمت کاشان در 
شــهریور ماه ســال96 ،  اولویت اصلی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان در بخش سالمت را ساخت و تجهیز  

قائم مقــام وزیر و معاون کل وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی از مراکز آموزشــی، 
پژوهشــی، رفاهــی، بهداشــتی و درمانــی درحال 
ســاخت دانشــگاه روز جمعــه مــورخ 96/12/25 

بازدید کرد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر ایــرج حریرچی از 
مراحل اجرا و نحوه تکمیل ساخت و ساز بیمارستان                      
بقیه ا... االعظم، مرکز تشخیص سرطان و غربالگری 

راهی از اهداف اختصاصی مانور است.
دکتــر مرتضــی پنجه شــاهی معاون فنــی معاونت 
بهداشــتی دانشــگاه نیز بــا اشــاره  به اجــرای طرح 
ســالمت نوروزی در شهرســتان های کاشان و آران 
و بیدگل اظهار داشت: هر ســاله با نزدیک شدن ایام 
تعطیالت نوروزی بــا افزایش فعالیت برخی از مراکز 
تهیه، توزیــع، عرضه و فروش مــواد غذایی از جمله                           
فروشگاه ها، اماکن اقامتی - تفریحی، اماکن بین راهی 
و ســرویس های بهداشتی در سطح شــهر و در کنار                                                                                                  
جاده هــا، مرکز ســالمت محیــط و کار و مجموعه 
معاونتهای بهداشــتی دانشــگاه های علوم پزشکی در 
ســطح کشور مســئولیت تامین شــرایط بهداشتی در 
راســتای حفظ و ارتقای سطح ســالمت شهروندان و 
مســافران نوروزی و پیشــگیری از بروز اپیدمی های 

منتقله از آب و غذا در این ایام را بر عهده دارند.

دکتــر حریرچی اظهار داشــت: سیاســت وزارت 
بهداشــت در زمینــه طرح آمایش ســرزمین الگویی 
است که مورد توجه وزارت علوم قرار گرفته است.

وی، با اشــاره به توجه وزیر، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی به مصلحت کل کشــور ادامه داد: 
امــور وزارت بهداشــت بــا طرح آمایش ســرزمین                 

آسان تر شده در حالیکه کمتر نمی شود.
قائــم مقام وزیــر و معاون کل وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی، ضمن تشکر از خدمات 
ویژه در دانشــگاه، به ارتقای ســالمت، شــاخص ها   

WHO در کشور و کاشان تایید کرد.
دکتر کوچکی رئیس دانشــگاه در این نشســت، با 
اشاره به پتانســیل های موجود در دانشگاه و منطقه، 
خواســتار توجه ویژه وزارت متبوع شد و در ادامه به 

تشریح مسائل و نیاز های دانشگاه پرداخت 

وی، بر رعایت تمام موارد دســتورالعمل از جمله 
خدمات اورژانس، بازرســی از کلیه مراکز عرضه و 

ارائه خدمات درمانی تاکید کرد.
معاون درمان دانشــگاه نیز در این نشســت، ضمن 
قرائــت دســتورالعمل طرح نــوروزی ســال 97 به 
ضرورت اجرای بند به بند دســتورالعمل وارسال به 
موقع گزارشات در سامانه های مربوطه تأکید کرد.

دکتــر محمــد حاجــی جعفــری افــزود: مراکز 
درمانگاهــی،  بیمارســتانی،  درمانــی  فعــال 
دندانپزشکی،آزمایشــگاهی و تصویر برداری مانند 
سال های گذشته آماده ارائه خدمات به همشهریان 

و مسافران نوروزی هستند.
دکتر ســید علیرضــا مروجــی معاون بهداشــتی 

مازندران در شــهر ساری برگزار شــد، تیم کمیته 
تحقیقات دانشــگاه با ارائه 22 مقاله، شــامل چهار 
مقالــه به صورت ســخنرانی و 18 مقاله به صورت 
پوســتر  رتبه ســوم دانشــگاه های علوم پزشــکی 
کشــور را از نظر تعــداد مقاالت پذیرفته شــده به 

دست آورد.

بیمارســتان بقیة ا... شهرســتان بیان کــرد و از بانوان 
خیر حوزه ســالمت شهرستان از جمله فقیه و تفضلی 

تقدیر و تشکر نمود.
دکتر مهدی دوایی دکترای علوم تربیتی و کارشناس 
روانشناســی تربیتی نیــز در ادامه این مراســم، ضمن 

تعریف کلمه هویت به بیان و تبیین عشق پرداخت.
وی، از جمله عوامل شــکل گیری هویت عشق را 
توجه کردن افراد به یکدیگر در خانواده ها و داشتن 
رابطه های دو به دو اشاره کرد و گفت: پدر خانواده 
عــالوه بر رابطه ای که به طور گرم و صمیمی با همه 

بیمارستان شهید بهشــتی، مجتمع آموزشی زنده یاد 
دکتــر زهرا فرقانی، کلینیک ویژه دانشــگاه و موزه 

پزشکی بازدید کرد.
رییس دانشــگاه در این بازدیدها، توضیحاتی در 
خصــوص هزینه، محل اعتبــارات، کاربری، تاریخ 

شروع و پایان آنان ارائه دادند.
دکتر ابراهیم کوچکی، ضمن تشــکر از همراهی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی در 

کارشــناس مســئول بهداشــت محیط دانشگاه ضمن 
قرائت دســتورالعمل مدیریت مهندسی بهداشت محیط 
در ســالمت نــوروزی 1۳97 ارســالی از وزارت متبوع 
و مروری بــر مفاد نامه به اهمیــت موضوع و ضرورت 
افزایش نظارت های بهداشــتی گفت : برنامه ســالمت 
نوروزی از پانزدهم اسفند ماه تا پایان پانزدهم فروردین 
ســال بعد به صورت شــبانه روزی و از ساعت 8 صبح 
لغایت 20 شــب در کلیه روزهای اداری و تعطیل و در 
صورت لزوم تا رفع مشــکالت و رسیدگی به شکایات 
مردمی سامانه 190 با همکاری پرسنل بهداشت محیط با 
تاکید بر اماکن و مراکز حســاس اجرا می شود. محسن 
فتحی مقدم افزود: در این مانور ، 15 گروه از بازرسان و 
کارشناسان بهداشت محیط به صورت تیمی با همراهی 
نیروی انتظامی در خیابانهای مرکزی شهرســتان کاشان 
حرکت خواهند نمود و ســپس بازرسی از کلیه مراکز 

حجت االســالم و المسلمین شــاه فضل مسئول نهاد 
نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه، بر کمک 
بیشتر به برنامه ریزی فرهنگی برای آموزش دانشجویان 

تاکید کرد.
این گزارش حاکیســت: مشاور رئیس و مدیر حوزه 
ریاســت، معاونین توســعه مدیریت و منابع، آموزشی، 
پژوهشــی، بهداشــتی، درمان و غذا و دارو، سرپرست 
مجتمع بیمارستانی شهید بهشــتی، سرپرست دانشکده 
دانشکده پزشــکی، مدیر حراســت، سرپرست روابط 
عمومی و مســئول دفتر فنی دانشــگاه به بیان اقدامات، 
اهم برنامه ها و مشکالت واحد مربوطه خود پرداخت.

الزم به ذکر است توجه به جایگاه و قدمت دانشگاه، 
طــرح آمایــش ســرزمین، نــگاه ویژه بــه تحصبالت 
تکمیلــی، بازنگــری قوانیــن در حــوزه دارو و غذا، 
کسورات سازمان های بیمه گر، دیر ارسال شدن تعرفه 

دانشــگاه نیز، از پایگاه های فعال 24، 12 و 6 ســاعته 
در طــول نــوروز خبــر داد و افــزود: نمونــه گیری 
هایپوتیروئیــدی از نــوزادان در مرکــز گالبچــی از 
تاریــخ 96/12/29، دوم، چهارم ودوازدهم فروردین 

ماه سال 97 از ساعت 8:۳0 صبح انجام می شود.
دارو  و  غــذا  معــاون  بنفشــه  حمیدرضــا  دکتــر 
دانشــگاه نیز، به ارائه گــزارش از فعالیــت های این 
معاونــت پرداخت و گفت: در حــوزه دارو عالوه بر                           
داروخانه های شــبانه روزی، داروخانه های ورودی 
شــهر، نوش آباد، سفید شــهر، طاهر آباد، مشکات و 

قمصر نیز 12 ســاعت در روز  فعال می باشند.
سرپرست روابط عمومی دانشگاه حوریه زاهد  نیز، 
به لزوم اجرای بند مرتبط دســتورالعمل در خصوص 

دانشــجویان دانشــگاه شــرکت کننــده درکنگره 
مذکــور در مجموع موفق به کســب چهار رتبه برتر 

به شرح ذیل شدند:
 - زهرا اســماعیلی، دانشجوی ارشــد فیزیولوژی 
پزشــکی  کسب عنوان مقاله برتر در بخش سخنرانی

-  عاطفه علیزاده، دانشــجوی رشــته دندانپزشکی  

اعضــا ی خانواده دارد؛ باید رابطه دو به دویی نیز با هر 
یک از اعضای خانواده دنبال کند.

این مشــاوره خانواده، در تبیین عقل ورزی در شکل 
گیری هویت عشــق افزود: زمانی هویت عشــق در ما 
صــورت می گیرد کــه این هویت با شــناخت و عقل 
ورزی همراه باشد، رشد اخالقی تابعی از رشد عقالنی 
اســت، یعنی هر چه انسان عقلش بیشتر شد، اخالقیات 

بیشتر در رفتار او نمود پیدا می کند.
گفتنی اســت: در پایان این مراســم با حضور مشاور 
امــور بانــوان دانشــگاه و همچنیــن معاونین توســعه 

ساخت و تجهیزات مراکز مختلف در حوزه سالمت، 
خواستار کمک و تعامل بیشتر وزرات متبوع شد.

وی، به توجه بیشــتر وزارت بهداشــت به دانشــگاه 
اشــاره و تصریح کــرد: این دانشــگاه در کنار تعامل 
ســالمت                                            خیریــن  کمــک  از  بهداشــت،  وزارت 

بهره مند می شود.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان، خیرین 

سالمت را سرمایه و پشتوانه اصلی دانشگاه برشمرد.

و اماکن حســاس بــا اولویت رعایت بهداشــت فردی 
متصدیــان و حفظ ایمنی مــواد آب و غذا و ...  ازدیگر 

اقدامات  بازرسان در این مانور است.
شایان ذکر است مانور سالمت نوروزی در شهرستان 
آران و بیدگل با 5 اکیپ بازرســی و حضور مســئولین 
محترم شــبکه و مرکز بهداشــت شهرســتان همزمان با 
اجرای مانور در شهرستان کاشان به مرحله اجرا در آمد .

از سوی وزارت بهداشت، ضرورت افزایش پرداختی 
بســته خدمتی ارتقــای خدمات هتلینــگ طرح تحول 
سالمت در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی )باتوجه به 
اینکه زیربنا و تاسیســات این بیمارستان قدیمی است(، 
پروژه های عمرانی، تعداد و وضعیت استخدامی نیروی 
انسانی، تعداد دانشجویان، کسب درآمد اختصاصی و 

... از جمله امور مطروحه در این نشست بود.

نحوه اطالع رســانی اقدمات ایام نوروز اشــاره نمود 
و افــزود: فعالیت روابط عمومی دانشــگاه قبل از ایام 
نوروز در راستای آگاهی شهروندان و مسافران عزیز 
از خدمات بهداشــتی و درمانی دانشــگاه و گزارش 
اقدامــات مهم در حین و بعــد از اتمام این روزها در 
جهــت ایجــاد تنویر افکار عمومی بســیار بــا اهمیت 

دانست.
مســوول مرکز مدیریــت حــوادث و فوریت های 
پزشــکی دانشــگاه نیز در این جلســه، از فعالیت  پنج 
پایــگاه شــهری و 15 پایگاه جــاده ای در ایام نوروز 
خبــر داد وافزود: تیــم فوریت های پزشــکی آماده 
ارائه خدمات شــبانه روزی به همشــهریان ومیهمانان 

نوروزی است.

کســب عنوان مقاله برتر در بخش پوستر
 - اسماعیل علیپور، دانشجوی علوم تغذیه و رژیم 
درمانی کســب عنوان دبیر کل برگزیده کمیته های 

تحقیقات دانشــجویی کشور در همکاری با کنگره
- امید رضا تمتاجی، دانشــجوی ارشد فیزیولوژی 

پزشکی کسب عنوان داور برتر

مدیریت و منابع و بهداشــتی  دانشگاه از بانوان منتخب                                                             
حــوزه های مختلــف با اهــدای لوح تقدیــر و هدیه                           

تجلیل شد.

رئیس دانشگاه، در پیامی درگذشت همکار گرامی 
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی معاون فرهنگی 

نهاد رهبری دانشگاه را تسلیت گفت.
 به گزارش وب دا، در این پیام آمده است:

  ُکلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت ثمَّ إِلَیْنا تُْرَجُعوَن
خبر درگذشــت همکار گرامی حجت االســالم و 
المســلمین جمشیدی، ســنگین و جانســوز است که 
به دشــواری به باور می نشــیند، ولی در برابر تقدیر و 

مشیت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.
بدینوســیله مراتب تسلیت خود و همکاران دانشگاه 
علوم پزشــکی کاشــان را بــه خانواده محترم ایشــان 
عــرض نمــوده و از خداونــد رحمان و غفــار برای 
آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت الهی و برای ســایر 

بازماندگان صبر و سالمتی را آرزومندم.
 

دکتر ابراهیم کوچکی
رئیس دانشگاه

کارگاه یــک روزه تدویــن برنامه پاســخ در بالیا 
بــا حضور اســاتید مولــف« برنامــه ملی پاســخ نظام 
ســالمت در حوادث و بالیــا« روز پنج شــنبه مورخ  

17/12/1۳96 در دانشکده  پزشکی  برگزار گردید.
به گــزارش وبدا، دکتــر ابراهیــم کوچکی رییس 
دانشــگاه ضمن تأکیــد بر اهمیت مدیریــت بحران و 
آمادگی مراکز درمانی در پاســخ بــه بالیا واحدهای 

دانشگاه را ملزم به تدوین EOP حوزه خود نمود.
دکتر حســین ریاحی رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه و دبیــر کار گــروه 
سالمت در بالیای شهرســتان نیز ضمن خیر مقدم  به 
مدعویــن، با تاکیــد براهمیت تدوین برنامه پاســخ به 
بالیا در دانشگاه در خصوص جدول زمانی تهیه شده 

مربوطه مطالبی را بیان داشت.
گفتنی اســت: این کارگاه با تدریــس دکتر محمد 
جــواد مرادیان و دکتر بهناز رســتگار فرد؛  ریاســت 
و معاونــت فنــی ســازمان اورژانــس اســتان فارس، 
بــرای معاونین و مدیران ســتادی دانشــگاه، مدیران،                   
کلیــه                     بحــران  کمیتــه  کارشناســان  و  هــا  متــرون 
بیمارســتان های دولتی،خصوصــی و تأمین اجتماعی 
منطقــه و کارشناســان مرتبــط حوزه هــای فوریتها، 
درمان و بهداشــت به همت مرکــز مدیریت حوادث 

و فوریتهای پزشکی برگزار گردید.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به مناسبت 
درگذشت حجت االسالم جمشیدی معاون 

فرهنگی نهاد رهبری دانشگاه

کارگاه تدوین برنامه پاسخ به حوادث وبالیا 
برگزار شد

معــاون بهداشــتی دانشــگاه، از شناســایی و پلمب 
کارگاه تهیه لواشــک غیر بهداشتی در کاشان توسط 

گروه بهداشت محیط خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر سید علیرضا مروجی گفت: 
براســاس گزارش مردمی به ســامانه 190رسیدگی به 
شــکایات مردمــی، در خصوص فعالیــت غیر مجاز و 
مخفیانه آماده ســازی تمر با استفاده از رنگ های غیر 
مجاز در یکی از ســوله های صنایع کارگاهی واقع در 
بلوار شهدا، گروه بهداشت محیط مرکزخدمات جامع 

سالمت صدوقی جهت شناسایی به محل اعزام شد.
وی افزود: پس از بازدید، بررســی موارد و مشاهده 
کارگاه تهیه لواشــک با مــارک جعلی و تقلبی محل 
پلمــپ و پرونــده نامبرده بــه مراجع قضایی ارســال 

گردید.
دکتر مروجی، از عموم مردم و همشــهریان گرامی 
خواستند در صورت مشــاهده این محصول، موضوع 
را به ســامانه 190 بهداشــت ســریعا اعالم تا پیگیری 

الزم انجام شود.

نشست مجمع خیریه بیمارســتانی دانشگاه در مجتمع 
بیمارستانی شهید بهشتی با حضور رییس دانشگاه و سایر 

اعضاء روز چهارشنبه مورخ  96/12/2۳ برگزار شد.
به گزارش وب دا، رییس دانشــگاه در این نشست، 
ضمن اشــاره به نقش مؤثر وسازنده خیرین در پیشبرد 
اهداف دانشگاه، بر اهمیت مشارکت های مردمی در 
ارتقاء ســالمت جامعه  به منظــور بهبود ارائه خدمات 

در سطح بیمارستان ها تاکید کرد.
 دکتر ابراهیم کوچکــی افزود: لزوم اولویت بندی 
نیازها در بیمارســتان به منظور برنامــه ریزی اجرایی 

شدن اهداف بسیار ضروری است.

کارگاه تهیه لواشک غیر بهداشتی در کاشان 
شناسایی و پلمب شد

نشست مجمع خیریه بیمارستانی دانشگاه        
برگزار شد



11
شماره 166. زمستان 1396                                                                                                      نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

حیات 10

جلســه کمیسیون ماده 11 با حضور رئیس و معاونین 
درمان و غذا و دارو دانشــگاه، رئیس نظام پزشــکی و 
نماینده تعزیرات حکومتی جهت بررســی تعدادی از 
پرونده های که موارد تخلفات دارویی و بهداشتی در 

دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشــگاه در این جلسه، به 
اعضاء کمیســیون بر رعایت ضوابط و رفتار قانونی با 
افرادی که در راســتای مقرارت نســبت به موارد ذکر 
شــده دقت نمی نمایند و سالمت و حقوق شهروندی 

را در نظر نمی گیرند، تاکید کرد.
در ایــن زمینه تعــدادی از پرونده ها کــه علی رغم 
اخطارهــای قبلی در اجرای قوانیــن و مقررات تخطی 
نموده بودنــد، به مرجع قضایی ارجــاع و در مواردی 
بــرای رســیدگی و تذکر به ســازمان نظام پزشــکی            

محول شد.
الزم به ذکر اســت همچنین رســیدگی به تخلفات 
تعــدادی از واحدهای صنفی که بــه عنوان عطاری به 
فــروش دارو اقدام و در امور پزشــکی دخالت نموده 
و واحدهایــی که اقدام به تولیــد و عرضه محصوالت 
بدون مجوز نموده و یا با استفاده از برچسب غیرواقعی 
)عــدم تطابــق محتویان محصول با برچســب( تخلف 
کــرده بودنــد، جهت رســیدگی بــه مرجــع قضایی                 

ارجاع گردید.

 Big ( نشســت تخصصــی بــا موضــوع کالن داده
Data( و کاربــرد آن در حــوزه ســالمت با حضور 
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، اعضای هیات 
علمــی، مدیران و کارشناســان  IT واحدهــای تابعه 
دانشــگاه همراه با سخنرانی دکتر ابراهیم پور از اساتید 
دانشگاه کاشان در روز پنج شنبه مورخ 96/12/24 در 
محل سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش وب دا،  دکتر ابراهیم پور در این نشست 
که به مناســبت نکوداشــت 5 اســفند و روز مهندسی 
برگــزار گردیــد، در خصوص اهمیــت کالن داده و 

نقش آن در حوزه سالمت به بحث پرداختند.
دکتر حسین نیک زاد معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشــگاه نیز در این جلســه، ضمن گرامیداشــت روز 
مهنــدس و تبریک ایــن روز به کارشناســان IT ، بر 
اهمیت، نقش و جایگاه فن آوری اطالعات در دنیای 

امروز تاکید کرد.
و  اطالعــات  فنــاوری  گســترش  گفــت:  وی 
ارتباطات در کشــورهای توســعه یافته باعث افزایش 
کارایــی اقتصاد این کشــورها شــده و بهبود عملکرد                                  
ســازمان ها، ظهور بازارهای جدیــد، بهبود متغیرهای 
خرد و کالن اقتصادی کشورهای توسعه یافته حاصل 
سیاست های اشــاعه فناوری اطالعات و ارتباطات در 

این کشورهاست.
دکتر نیــک زاد، بر اهمیــت ابزار تجزیــه و تحلیل                 
داده ها و لزوم استفاده از داشبوردهای مدیریتی تاکید 
و تصریح کرد: دانشــگاه با کاربــرد ابزارهای فناوری 
اطالعات و خودکارســازی کارهــا، می تواند کارایی 
و بهــره وری خود را افزایش دهد چرا که ثابت شــده 
است داشبوردها، از طریق تسهیل کارها، بهره وری را 

افزایش می دهند.
وی اظهار داشت: بسیاری از داده هایی که می توان با 
استفاده از آن ها عملکرد سازمان را در ابعاد گوناگون 
ارزیابی نمود در سیســتم های اطالعاتی ســازمان قرار 
دارند اما الزم اســت پیش از ارایه بــه مدیران، تحلیل 
های الزم بر روی داده ها انجام گیرد تا قابلیت ارایه به 
مدیران داشته باشد و فن آوری اطالعات در این زمینه 

می تواند کمک شایانی نماید.
دکتــر نیکــزاد، بــا تاکید بر ایــن کــه اولویت این 
معاونت، حوزه فن آوری اطالعات، توســعه و ارتقاء 
زیرساخت های مرتبط با آن می باشد، بر لزوم اجرای 
طــرح هــای تحقیقاتی در حــوزه IT تاکیــد کرد و 
افزود: می توان با انجام مطالعات علمی و الگو گرفتن 
از تجربیــات موفــق، حوزه IT دانشــگاه را ســرآمد                                                     

دانشگاه های علوم پزشکی نمود.
وی یادآورشــد: معاونت توسعه دانشــگاه آمادگی 
الزم جهت مشارکت در ســرمایه گذاری پروژه های 

فن آوری اطالعات را دارد.
مرتضــی نادی سرپرســت مرکز آمــار و فن آوری 
اطالعات دانشــگاه نیز در این مراســم، ضمن تبریک 
روز مهندس به کلیه کارشناســان ITاز زحمات یک 

ساله پرسنل این حوزه تشکر کرد.
وی، اولویــت ایــن مدیریت را تالش بــرای ارتقاء 
جایــگاه حوزه IT دانشــگاه دانســت و بــه برخی از 
موفقیت هــا و تالش های صورت گرفته در حوزه فن 

آوری اطالعات دانشگاه پرداخت.
الزم به ذکر اســت: در پایان مراسم، از زحمات ۳0 
ساله مهندس امیدی قدردانی و به دو نفر از کارشناسان  
نمونه  IT دانشــگاه مهندس مریــم یزدانی و مهندس 

هادی طلوعی نیز تقدیر گردید.

جلسه کمیسیون ماده 11 تشکیل شد

برگزاری نشست تخصصی با موضوع 
کالن داده و کاربرد آن در حوزه سالمت

معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد:
بهره مندی 425 مادر باردار از سبد کاال برنامه حمایت تغذیه ای در کاشان و آران و بیدگل 

40 تن مواد خوراکی فاسد در منطقه کاشان کشف و معدوم شد

معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد:
تشکیل پرونده الکترونیک سالمت برای بیش از 96 درصد مردم منطقه کاشان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان عنوان کرد:
پیشگیری از 80 درصد بیماری های قلبی عروقی با داشتن سبک زندگی سالم 

آماده باش 20 پایگاه جاده ای و شهری اورژانس 115 کاشان در نوروز 

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشان گفت: از مرداد 
ماه ســال 94 تاکنون، 425 مادر باردار طی دوران 
بــارداری و شــیردهی از ســبد کاال برنامه حمایت 
تغذیــه ای مــادران بــاردار نیازمنــد دچار ســوء 
تغذیه در شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل                 

بهره مند شده اند.
دکتــر ســید علیرضــا مروجــی، در گفتگــو بــا 
خبرنگاران افزود: این طرح توسط واحد بهداشت 
خانواده این معاونت و با مجوز وزارت بهداشــت، 

کارشناس مســئول بهداشت محیط دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان از 
کشــف، جمع آوری و معدوم ســازی 40 تن مواد 
خوراکی فاســد و تاریخ مصرف گذشته از ابتدای 
ســال جاری تاکنون در شهرســتان های کاشــان و 

آران و بیدگل خبر داد.
به گزارش وب دا، مهندس محســن فتحی مقدم 
در نشســت خبری با اصحاب رســانه گفت: بیشتر 
موادخوراکی کشــف شــده شــامل آبلیمو و پنیر 
تقلبی، زیتون شور، سوســیس، کالباس و لواشک 
بوده کــه در کارگاه های غیرمجــاز و فاقد پروانه 

معــاون بهداشــتی دانشــگاه، از تشــکیل پرونده 
الکترونیک ســالمت برای بیش از 96 درصد مردم 

شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
در نشســت خبری با اصحاب رســانه، با اشــاره به 
تشــکیل پرونــده الکترونیک ســالمت  برای 460 
هــزار نفرازجمعیت تحت پوشــش دانشــگاه با راه 
انــدازی ســامانه یکپارچه بهداشــت )ســیب(، به 
ارائــه و ثبــت بیش از 7 میلیون خدمت در ســامانه 

کرد. تاکید  بهداشت  یکپارچه 
وی، اجرای برنامه خدمات نوین ســالمت، ارائه 
خدمــات غربالگــری، مراقبــت و درمــان بیماری 
مراکــز خدمــات  در  دیابــت  فشــارخون،  هــای 
جامع ســالمت توسط مراقبین ســالمت به صورت 
رایگان،  خطرســنجی دیابت، فشــارخون و چربی 
خون، اجرای برنامه غربالگری ســرطان در مراکز 
به صــورت رایــگان،  خدمــات جامــع ســالمت 

معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان 
در گفتگــو بــا خبرنــگاران گفت: طبــق آمارهای 
ســازمان جهانی بهداشــت در صورت داشتن برنامه 
غذایــی صحیح، ورزش منظــم و ترک دخانیات از 
80 درصد بیماریهای قلبی و 70 درصد ســرطان ها 

پیشگیری می شود.
دکتــر محمد حاجــی جعفــری، به مناســبت 2۳ 
اســفندماه روز رژیــم درمان )دومین چهارشــنبه ماه 

سرپرســت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی دانشگاه، از  آماده باش 20 پایگاه جاده ای 

و شهری اورژانس 115 کاشان در نوروز خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر حسین ریاحی در نشست 
خبری نوروز در روز شــنبه مورخ 96/12/26 گفت: 
1۳ پایگاه جاده ای و 7 پایگاه شهری در دو شهرستان 
کاشــان و آران و بیــدگل همزمــان از آغــاز طرح 
سالمت نوروزی 24 اسفند امسال تا 15 فروردین 97 

خدمت رسانی انجام می دهند.
وی، اســتقرار ۳0 دســتگاه آمبوالنس فعال عالوه 
بــر 2 دســتگاه موتورالنس و یک دســتگاه اتوبوس 
آمبوالنس را یادآورشــد و افــزود: 20آمبوالنس به 
تله کاردیولوژی )بررســی عملکرد قلب از راه دور(  

مجهز شده است.
دکتــر ریاحــی تصریــح کــرد: آمبوالنــس های                     
جاده ای صبح ها از ســاعت 9-12 و بعدازظهرها از 

ساعت 16-20 کنار جاده ها مستقر هستند.
وی، با بیان اینکه دبیرخانه طرح ســالمت نوروزی 
و مرکــز فرماندهــی عملیــات بحران در ســاختمان 
مرکزی فوریت های پزشــکی کاشــان مستقر است، 
ادامــه داد: مرکــز فعال پایش و مراقبــت درمانی 24 
ســاعته نیز با  سه هدف اصلی رسیدگی به شکایات،  
پایش تصویری کل اورژانس ها و هدایت بیماران از 
بیمارســتان ها به ســطوح باالتری فوق تخصصی نیز 

مشغول به فعالیت می باشد.

درمــان و آمــوزش پزشــکی  با هــدف کمک به 
مــادران بــاردار و نیازمنــد که تــوان تهیــه مواد 
خوراکــی الزم برای دوران بــارداری رو ندارند، 

انجام می شود.
وی، با اشــاره به اینکه این ســبد شــامل 1۳ قلم 
مواد خوراکی ضروری جهت یک ماه مادر باردار 
مــی باشــد، تصریح کرد: از مرداد ماه ســال 94 تا 
کنــون مادران باردار در گروه هدف 6 ســبد کاال 

برای یک سال دریافت کرده است.
دکتــر مروجــی، با بیــان اینکــه مــادران باردار 

بهداشــتی و بهره برداری تولید شده بودند.
وی افزود: بیــش از ۳7 هزار مکان تهیه، تولید و 
عرضه مواد خوراکی امســال در مجموع بازرســی 
شــد که 82 مرکز بــا حکم قضایــی تعطیل و 244 

مرکز دیگر نیز به دادگســتری معرفی شدند.
کارشــناس مســئول بهداشــت محیط دانشــگاه، 
همچنیــن از جمع آوری و معــدوم کردن 8 هزار 
لیتــر گالب و شــربت هــای رنگــی غیرمجاز در 

بزرگراه قم- کاشان خبر داد.
وی، در ادامــه نیز به فعالیــت 597 واحد نانوایی 
بیــدگل  و  آران  و  کاشــان  هــای  شهرســتان  در 

غربالگــری ۳800 زوج متقاضــی ازدواج جهــت 
پیشــگری از بیماری تاالسمی، پیشــگیری از تولد 
40 کــودک مبتال بــه بیماری بتاتاالســمی ماژور، 
ارایــه خدمــات غربالگــری، مراقبــت و درمــان 
بیماری های کم کاری مــادرزادی تیروئید و فنیل 
کتونــوری و اجــرای پایلــوت برنامــه ادغام طب 
ایرانی درســطح اول نظام ارائه خدمات سالمت را 
از جمله اقدامات دانشــگاه در برنامــه تحول نظام 

سالمت در حوزه بهداشت عنوان کرد.
 ***کاهــش 280 میلیــارد ریــال پرداختــی از 
جیب مــردم از اجرای طرح تحول ســالمت دهان 

و دندان
 وی، با اشــاره بــه اجرای طرح تحول ســالمت 
دهــان و دنــدان گفت: نزدیــک بــه 280 میلیارد 
ریال میزان پرداختی از جیــب مردم این منطقه در 
بخش دندانپزشکی از زمان آغاز این طرح تاکنون 

است. یافته  کاهش 

مارس میالدی( افزود: با تغییر سبک زندگی و رواج 
عادات ناســالم غذایی در زندگی شهری و روستایی 
به نقش کارشناســان تغذیه  در امر پیشگیری، درمان 

و بازتوانی بیش از پیش توجه شده است.
وی تصریح کرد: چهار عامل ابتدایی از 10 عامل 

اصلی مرگ، در ارتباط مســتقیم با تغذیه می باشد.
دکتــر حاجــی جعفــری، بــا اشــاره بــه اینکــه                               
چالش های فرهنگــی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی 

سرپرســت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی دانشــگاه اظهار داشــت: در طرح سالمت 
نوروزی از طریق برپایی چادر ســالمت برای درمان 
بیماران ســرپایی و ارائه خدمات به مسافران نوروزی 
توسط نیروهای فوریت های پزشکی انجام می شود.

دکتــر ریاحــی، بهــره بــرداری از سیســتم تلــه 
کاردیولوژی )مراقبت قلبــی از بیماران از راه دور ( 
خبر داد و افــزود: این نرم افــزار قابلیت ثبت فوری 
نوار قلب از بیماران و ارسال آن از طریق سیم کارت 
بــه پایگاه تخصصی قلب اورژانــس تهران را دارد و 
به تشــخیص و درمان فوری بیماران کمک شــایان 

توجهی می کند.
اتوماســیون  بــه تجهیــز سیســتم  وی، همچنیــن 
 GPS آمبوالنس ها اشــاره کرد و ادامــه داد: نصب
در تمام آمبوالنس ها انجام شــده و در  این سیســتم 
بر اســاس موقعیت ســنجی بیمــار، آمبوالنس اعزام                       

می شود.
اجرای طرح کشیک نوروزی معاونت غذا 

و داروی علوم پزشکی کاشان 
طرح کشــیک نــوروزی معاونت غــذا و داروی 
دانشــگاه علوم پزشکی کاشان از 24 اسفند 96 تا 15 

فروردین 97 اجرا می شود.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر حمیدرضا بنفشــه در 
نشست خبری نوروز در روز شــنبه مورخ 96/12/26 
گفت: این طرح، بازرسی مستمر از کارخانجات فعال 

نیازمند و دچار ســوء تغذیه میتوانند از این سبد کاال 
بهره مند شوند، ادامه داد: شناســایی مادران نیازمند 
توســط مراقبیــن ســالمت در مراکز و پایــگا ههای 

روســتایی و حاشیه شهر انجام می پذیرد.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان، با 
تاکیــد بر اهمیت تغذیه دوران بارداری و شــیردهی 
بــر ســالمت مــادر و نــوزاد، یــادآور شــد: برنامه                     
تغذیــه ای مادران باردار از ســال  1۳94 تا کنون به                  
صورت مرتب توســط این معاونت با همکاری بنیاد 

علوی اجرا می شود.

اشــاره کرد و گفت: بر اســاس پایش ها 75 درصد 
از واحدهــای صنفــی پخت نــان از جوش شــیرین                            

کنند. نمی  استفاده 
مهنــدس فتحــی مقدم یادآور شــد: میــزان مجاز 
اســتفاده از نمــک بــرای پخت هر قــرص نان یک 
درصد تعیین شــده اما با این وجــود تنها ۳0 درصد 
از نانوایی هــای منطقه این مهم را رعایت می کنند.

وی، همچنیــن بــه وجــود 70 آب انبــار تاریخی 
در منطقه کاشــان اشــاره کــرد و گفت: دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تنهــا بــرای 44 آب انبــار مجــوز                              

آبگیری صادر کرده است.

دکتر مروجی تصریح کرد: 11 واحد دندانپزشکی 
از زمــان اجرای طرح تحول ســالمت تــا کنون در 
مراکز خدمات جامع ســالمت روستایی تجهیز و راه 
اندازی شــده در حالی که پیش از اجرای این طرح 
هیچ مرکزی روســتایی در این زمینه وجود نداشت.

وی ادامه داد: واحدهای دندانپزشکی تجهیز و راه 
اندازی شــده در مرکزهای جامع سالمت شهری نیز 
پیش تر ســه مرکز بود که از زمان آغاز طرح تحول 

سالمت به 9 مرکز افزایش یافت.
معاون بهداشــتی یادآورشــد: ســه مرکــز جامعه 
ســالمت شــهری امام علی ()ع(، گالبچی و پامیلی 
نیــز برای ارتقا و ارائه خدمات بیشــتر در شــهرهای 
کاشان و آران و بیدگل به صورت 2 نوبت خدمات 

ارائه می دهند. دندانپزشکی 
اجتماعی  معاونت  فعالیت  و  ***ایجاد 

دکتر مروجی، در ادامه به ایجاد معاونت اجتماعی 
در دانشــگاه اشاره کرد و گفت: این معاونت آسیب 

و روان شناختی فراوانی پیش روی کارشناسان تغذیه 
اســت، ادامه داد: به طور مثال برای کاهش وزن همه 
چیــز بخورید اما نصــف دریافــت معمولتان مصرف 
کنید، بیمــاران مبتال به دیابت باید برنــج را از برنامه 
غذایی خــود حذف کنند، شــیر باعــث افزایش قند 
خون می شــود و همیــن عوامل گوناگون، مشــاوره 
تغذیه را به امری پیچیده و زمان بر تبدیل کرده است.

وی، بــا بیــان اینکه اصــالح الگوی خــوراک، به 

تولیــد کننده غذایی در ایام نوروز، بازرســی و نظارت 
بر عملکرد داروخانه های منتخب فعال و شــبانه روزی 
در ایام نوروز و ارائه مشــاوره دارویی و مســمومیت ها 
از طریــق انتقال تماس های تلفنی به مرکز پاســخگوی 
داروها و ســموم از طریق سامانه کشوری 1490 و 190 

اجرا می شود.
وی، برنامــه ریــزی برای تامیــن نیازهــای دارویی 
شهرســتان در ایــام تعطیــل را بــه عنوان یکــی دیگر 
از برنامه هــای ایــن طرح بیــان کرد و افــزود: فعالیت 
آزمایشــگاه مرجــع غــذا و دارو بــه منظــور انجــام                      
تســت های کنترل کیفی نمونه های اورژانسی در ایام 
نــوروز و فعالیت 20 داروخانه فعال غیــر از داروخانه 
هــای شــبانه روزی از دیگر برنامه هــای اجرای طرح 
کشــیک نوروزی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان است.
فعالیت 6 داروخانه شبانه روزی در نوروز

به گفته وی، 6 داروخانه مرجان، قانون و امام رضا در 
کاشــان، دکتر نجفی زاده در راونــد و داروخانه های 
دکتر شــکاری و دکتــر نمکــی در آران و بیدگل به 
عنوان داروخانه های شــبانه روزی فعال ایام نوروز در 

کاشان ، آران و بیدگل و راوند است.
اسامی و آدرس های داروخانه های فعال طرح نوروزی

دکتر بنفشــه، با تاکید بر اینکه داروهای خاص نیز طی 
ایام نوروز در داروخانه بیمارســتان نقوی تامین می شود، 
ادامه داد: داروخانه های کوثر در خیابان آیت اهلل کاشانی، 

هــای اجتماعــی و مولفــه هــای اجتماعــی موثر بر 
ســالمت مانند فقر، تحصیالت، تفریحات و فرهنگ 
عمومی جامعه را بررســی و برای کاهش این آسیب 

هــا مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه، تشــکیل کانون های 
اجتماع محور ســالمت با همکاری شهرداری، گروه 
های خودیار، موسســات خیریه بیمارستانی و مجمع 
ســالمت را از دیگــر اقدامــات معاونــت اجتماعی 

عنوان کرد.

ســادگی امکانپذیر نیســت، یــادآور شــد: تغییر در 
رفتارهــای غذایــی بــه صــورت مــادام العمــر جزء               
ســخت ترین تغییر رفتارها محسوب می شود و زمانی 
شــکل می گیرد که فرد به طور کامــل رفتار غذایی 
صحیح را پذیرفته باشــد و گرنه پیروی از رژیم های 
غذایی ســخت و بســیار کم کالری هرچند در کوتاه 
مدت سبب کاهش وزن می شود اما عوارض فراوانی 

به بار می آورد.

دکتر ســیدی ابتدای خیابان شهید رجائی، دکتر حق پناه 
جنب بیمارستان متینی، امیرکبیر جنب هتل امیرکبیر، دکتر 
طالبیان شهر قمصر، دکتر نجفی زاده ناحیه شهری راوند، 
دکتر زمانی میدان امام رضا و داروخانه دکتر پرویز خیابان 
نطنز تعــدادی از 18 داروخانه فعال در زمان اجرای طرح 

کشیک نوروزی است.
وی یادآور شــد: داروخانه بزرگمهر ناحیه مســکن 
مهر، داروخانه ســرپائی بیمارســتان نقــوی داروخانه 
ســرپائی مجتمع بیمارستانی شهید بهشــتی، داروخانه 
های دکتر عابد شــهر مشکات، دکتر مهدی زاده شهر 
نیاسر، دکتر خیاط سفیدشــهر، دکتر قنبری طاهرآباد، 
دکتر نجفی نوش آباد، دکتر رشیدی نوش آباد، دکتر 
عالیی برزک و داروخانه دکتر نســاج بلوار مطهری از 

دیگر داروخانه های اجرای این طرح است.
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شعار هفته ملی مبارزه با سرطان عنوان شد:
»سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و امید«

در جلسه شورای روابط عمومی شهرستان کاشان عنوان شد:
آموزش و اطالع رسانی مهم ترین راهکار پیشگیری از سرطان

معاون درمان دانشگاه خبر داد:
ارائه خدمات بیمه درمانی به معتادان به مواد مخدر، روان گردان و سایر مواد صناعی

شعار هفته مردان عنوان شد:
»ورزش، کلید طالیی سالمت مردان«

نشست بررسی مشکالت بیماران PKU در دانشگاه

معاون بهداشــتی دانشگاه گفت: هفته ملی مبارزه 
با ســرطان به عنوان »سرطان قابل پیشگیری ودرمان 
است با خود مراقبتی و امید« نامگذاری شده است.

دکتــر ســید علیرضــا مروجــی در گفتگــو بــا 
خبرنگاران، با اشاره به نامگذاری یکم لغایت هفتم 
بهمن ماه ســال جاری به عنــوان هفته ملی مبارزه با 
ســرطان اظهار داشــت: بیماری ســرطان به عنوان 
یکــی از چهــار بیماری مهــم غیرواگیر در ســطح 
جهان شــیوع فراوانی یافته است، اگر چه پراکنش 
جغرافیایی آن متفاوت اســت ولی ایران نیز از این 
پدیده به دور نمانده و این بیماری کشــور ما را نیز 

معــاون بهداشــتی دانشــگاه، آمــوزش و اطالع 
رســانی را مهم ترین راهکار پیشــگیری از سرطان 

عنوان کرد.
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
در چهارمین جلســه شــورای سیاســت گذاری و 
هماهنگــی انجمــن روابــط عمومی شهرســتان و 
اصحاب رســانه که به مناســبت پویش ملی مبارزه 
با سرطان روز سه شــنبه مورخ 96/11/10 برگزار 
شد، به اهمیت برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای 
غیرواگیر و عوامل خطــر آن از برنامه های تحول 

سالمت در حوزه بهداشت تاکید کرد.
وی، بیماری ســرطان را به عنــوان دومین عامل 
مرگ و میر پس از بیماری های قلبی و عروقی در 

معــاون درمــان دانشــگاه، از ارائه خدمــات بیمه 
درمانی بــه معتادان به مواد مخــدر، روان گردان و 

سایر مواد صناعی خبر داد.
دکتــر محمــد حاجــی جعفــری، در گفتگــو با 
خبرنگاران، با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده 
توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
در خصوص ارائه خدمات بیمــه درمانی به بیماران 
دچار  ســوء مصــرف مواد که تحت پوشــش یکی 

معاون بهداشــتی دانشــگاه، از نامگــذاری هفته 
ملی ســالمت مردان ایران، با عنوان«ورزش، کلید 

طالیی سالمت مردان« خبر داد.
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
گفــت: هر ســاله پویش هفته ملی«ســالمت مردان 
ایــران«، در هفتــه اول اســفندماه با هــدف اطالع 
رســانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه 
در خصوص اولویت های ســالمت مردان کشــور 

برگزار می گردد.
اینکــه مقولــه ســالمت مــردان  بیــان  بــا  وی، 

نشست بررســی مشکالت بیماران pku با حضور 
معــاون بهداشــتی دانشــگاه، دکتــر شیاســی فوق 
تخصــص غدد اطفال، نمایندگان ادارات و خانواده 
های این بیماران روز یکشــنبه مورخ 96/12/1۳ در 

درمانگاه مسلم ابن عقیل تشکیل شد.
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
در این جلســه با بیان اینکه در شهرستان کاشان کل 
کلینیک ویژه بیماران PKU برای مراقبت و درمان 
وجود ندارد، گفت: خانواده این افراد ناچار هستند 
جهت درمان و انجام آزمایشــات به بیمارستان امین 

اصفهان مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه هزینه های سرســام آور درمان، 
ایاب و ذهــاب و همچنین اقامت باعث مشــکالت 
فراوان برای این خانواده ها گردیده اســت که مسیر 

به انحا مختلف درگیر خود کرده است.
وی، با اشــاره به اینکه این بیمــاری هزینه باالیی 
را از دیــد مالی و انســانی بر مردم و نظام ســالمت 
تحمیــل مــی کنــد، گفــت: افزایش ســطح رفاه 
اجتماعی، تغییر شــیوه زندگی و تغییر نگرش فردی 
و اجتماعی در راســتای کاهش این بیماری بســیار 
موثر اســت که ایــن اقدامــات از طریق آموزش و 

فرهنگ سازی میسر خواهد بود.
دکتــر مروجــی تاکید کــرد: آموزشــی که هم 
بــه سیاســت گــزاران یادآور شــود کــه موضوع 
پیشــگیری از ســرطان را در اولویــت قــرار دهند 

ایران و کاشان معرفی نمود.
دکتر مروجی،  براســاس آمار سال 9۳ که برای 
اولین بار منتشر می شود، تعداد  مبتالیان به سرطان 
در کشــور 109 هزار نفر عنوان کرد و افزود: شایع 
ترین ســرطان های کل کشــور در زنان؛ به ترتیب 
سرطان پستان با شــیوع ۳1.۳ در هر 100 هزارنفر، 
سرطان روده بزرگ و سرطان پوست هر کدام 11 
، سرطان معده 9.8 و سرطان تیرویید 7 در هر 100  

هزار نفر است.
معاون بهداشــتی دانشــگاه ادامه داد: شایع ترین 
ســرطان های کل کشــور در مــردان؛ بــه ترتیب 
ســرطان معــده بــا عــدد 21 تــا 22 در هــر 100 
هزارنفــر، ســرطان پوســت 18.6، پروســتات 16 

از ســازمانهای بیمه گر )بیمه ســالمت ایران، تامین 
اجتماعی، نیروهای مســلح و کمیته امداد امام )ره(   
باشــند، افزود: این افراد  می توانند از این به بعد، از 
خدمات بیمــه ای درمان اعتیاد در مراکز خصوصی 
و دولتی طرف قرارداد بیمه ســالمت استان استفاده 

نمایند.
وی تصریح کــرد: بیماران با توجه به تعرفه اعالم 
شده از سوی دانشــگاه علوم پزشکی، ماهیانه صرفا 

موضوعی اســت کــه موجب اســتحکام و ارتقای 
ســالمت نیروی کار جامعه بوده و توســعه کشور 
را در پی خواهد داشــت، افزود: مردان نســبت به 
زنان کمتر به پزشــک مراجعه نمــوده و مراجعه به 
مراکز درمانــی را به دالیل مختلف تا بروز مراحل 
پیشــرفته و خطرناک بیماری به تأخیر می اندازند.

دکتر مروجی تصریح کــرد: بیماری های مزمن 
انســدادی ریه، قلبی و عروقی، خودکشــی، شدید 
روانی، شــغلی و آســیب های ناشــی از حوادث، 
رفتاری و جنسی در مردان بیشتر از زنان می باشد.

درمان این بیماران را بســیار ســخت نموده، افزود: 
در کنــار محدودیت هــای تغذیه ای و مشــکالتی 
کــه این بیماران با آن دســت و پنجــه نرم می کنند 
از لحاظ عاطفی بســیار شــکننده و نیاز به یکســری                                                    

حمایت های مددکاری دارند.
این گــزارش حاکیســت: خانواده هــای بیماران 
PKU نیــز در این نشســت، هر یک مشــکالت و 
ســختی های مراقبت و درمان فرزندان خود را بیان 

کردند.
بیماری فنیل کتونوری چیست؟

معــاون بهداشــتی دانشــگاه بیان داشــت بیماری 
فنیــل آالنین یک اســید آمینه ضروری بدن انســان 
اســت که در حالت عــادی پس از جذب توســط 
آنزیم فنیل آالنین هیدروکســیالز تجزیه شده و در 

و هــم به شــهروندان، مســئولیت های فردیشــان را                         
یادآوری کند.

وی، مقوله بعدی را رســیدگی به وضعیت و مسائل 
بیماران مبتال به ســرطان دانست که مستلزم تامین زیر 
ساخت ها و فراهم آمدن هزینه های گزافی است که 

برای مردم و نظام سالمت در پی دارد .
معاون بهداشــتی دانشــگاه، با اشــاره بــه اینکه در 
گام نخســت برای تحقق هر دو زمینــه فوق، نیازمند 
عزم، اراده و بســیج ملی هســتیم تصریح کرد: برپایه 
تحقیقــات و پایش هــای انجام شــده ، حداکثر 25 
درصد ســالمت مــردم در حیطه اختیــارات وزارت 

تــا 17، روده بزرگ 15 و ســرطان مثانــه 1۳ درهر                         
است. 100هزارنفر 

وی اظهار داشت:  بروز سرطان در کاشان و آران 
و بیــدگل  121/7 در صد هزار نفر می باشــد که از 
این بین ســرطان های پســتان، پوســت، خون، روده 
بزرگ و پروســتات رتبه اول تا پنجم بروز ســرطان 

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان را دارند.
دکتــر مروجی بیان داشــت:  هر چنــد میزان بروز 
ســرطان در ایران و کاشــان از متوســط جهانی آن 
پایین تر اســت ولی بــا توجه به گســتردگی عوامل 
خطر بروز  این بیماری، مشارکت جمعی برای آگاه 
ســازی مردم جهت مبارزه با این بیماری الزم است.

مهرداد جزایری کارشــناس برنامه سرطان دانشگاه 

مبلغ فرانشــیز را پرداخت می کنند و ســایر هزینه ها 
توسط اداره کل بیمه سالمت استان به مرکز پرداخت 

می گردد.
دکتر حاجــی جعفری ادامــه داد: مالک پرداخت 
هزینه ها توســط بیمه، تعرفه های دولتی می باشــد و 
چنانچه بیمار در مرکز خصوصی تحت درمان باشــد، 
الزم اســت مابه التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی را 

شخصا پرداخت نماید.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه تاکیــد کــرد: تامین 
ســالمت جســمی و روانــی مــردان در دوره هــای 
مختلف زندگی، حســاس سازی آنان به مقوله حفظ 
و ارتقا ســالمت، پیشــگیری اولیه و تشــخیص زود 
هنــگام بیماری های خطیر و بدون عالمت در جامعه 
مردان و  افزایش دسترسی آنها به اطالعات سالمتی 
از جمله اهداف وزارت بهداشــت در دهه اخیر بوده 
که با شــروع طرح تحــول نظام ســالمت در حوزه 
بهداشت و با تاکید بر تشــکیل شناسنامه سالمت در 

مردان، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

ســاخت پروتئین هــای مورد نیاز بدن مورد اســتفاده                                                                              
قرار می گیرد. امــا در بیماران مبتال به فنیل کتونوری 
بــه دلیل کمبــود یا فقدان ایــن آنزیم، فنیــل آالنین 
تجزیه نمی شــود در نتیجه فنیل آالنین اضافی به فنیل 
پیروویک اسید و فنیل اتیلن آمین تبدیل می شود که 
این متابولیت هــا به همراه فنیل آالنین اضافی موجب 

صدمات مغزی جبران ناپذیری در نوزاد می شوند.
ایشــان اضافه نمــود کودک مبتــال در ابتدای تولد 
طبیعی اســت و عقب ماندگی ذهنی بتدریج پیشرفت 
می کنــد و در صورتی که کودک تحت درمان قرار 
نگیرد به ازاء هر مــاه بطور میانگین 4 نمره از ضریب 
هوشــی او کاسته می شــود بصورتی که تا پایان سال 
اول زندگی حدود 50 نمره  ضریب هوشــی خود را 

از دست خواهد داد.

بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی بــوده و 75 
درصــد مابقــی در اختیــار ســازمان هــا و نهادهای 
دیگریســت که نیازمند توسعه پیوندها و همکاریهای 

میان بخشی است.
وی، افزایــش اگاهــی وجلــب مشــارکت مــردم 
در خصوص قابل پیشــگیری بودن ســرطان وشــیوه 
هــای آن، اصــالح باورهــای نادرســت مــردم در 
خصــوص ســرطان از جمله درمان ناپذیــر بودن آن 
و جلب مشــارکت سیاســتگزاران و مجریان سالمت 
را درکنتــرل عوامــل خطر ســرطان از اهــداف این                         

برشمرد. هفته 

نیز، عوامل خطر بروز ســرطان را نام برده و راه های 
پیشگیری از این بیماری را آموزش داد.

دکتر بخردی پزشــک شــرکت باریج اسانس نیز 
در ادامه، در خصوص پیشــگیری از سرطان پوست، 
بــه عنــوان دومین عامل بروز ســرطان در کاشــان، 

راهکارهای الزم را به حضار ارائه کرد. 
این نشســت به همــت روابط عمومی دانشــگاه و 
بــه مناســبت پویش ملی مبارزه ســرطان بــا حضور 
اعضــاء انجمــن روابــط عمومی ادارات شهرســتان 
بــا همــکاری گــروه  کاشــان و اصحــاب رســانه 
پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمــاری هــای غیرواگیــر                                                         
اســانس                                           باریــج  شــرکت  و  بهداشــتی  معاونــت 

اجرا شد.

وی یادآور شــد: درمان های ســرپایی نگهدارنده 
با متــادون، بوپره نورفین، تنتوراپیوم و نالتروکســان، 
درمان ســم زدایی با بوپره نورفین، کلونیدین و تنتور 
اپیــوم به صورت ســرپایی حداکثر دو بار در ســال، 
درمان ســرپایی مواد محرک و روان گردان حداکثر 
تــا 6 ماه و بیماران تحت پوشــش متــادون در مراکز 

گذری )DIC( هم امکان استفاده از بیمه را دارند.

وی ادامه داد: ســتاد برگزاری هفته ملی ســالمت 
مــردان، با توجــه به اهمیت و شــیوع کــم تحرکی 
در جامعــه و تاثیــر آن بــر ابعــاد ســالمت آنان از 
بیمــاری هــای قلبی عروقی و ســرطان هــا به عنوان 
اولیــن علل مرگ و میر و عوامل خطــر مهمی مانند 
چاقی و چاقی شــکمی، فشارخون باال، دیابت و ...، 
مشــکالت روانی اجتماعی، اسکلتی عضالنی و... به 
عنــوان مهمترین علل ناتوانی مردان، موضوع فعالیت 
بدنــی را بــه عنوان محــور اصلــی این هفتــه تعیین                   

است. نموده 

دکتــر مروجی افزود این بیماران نمــی توانند مانند 
ســایر کــودکان از شــیر مادر یا شــیر خشــک های 
معمولی استفاده کنند و در واقع هر گونه مواد غذایی 
حــاوی پروتئین در این بیمــاران محدودیت مصرف 
دارد. این بیماران از شیرخشــک های مخصوصی که 
فاقد فنیل آالنین می باشــد تغذیــه می کنند. همچنین 
یکســری مواد غذایی مختصص این بیماران تولید می 

گردد که فاقد این نوع اسید آمینه می باشد.
امید اســت با حمایــت های انجــام گرفته از طرف 
مسئولین دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
 PKU درمانی کاشان، با ایجاد کلینیک ویژه بیماران
و انجام آزمایشــات مربوطه بتوان مرهمی بر دردهای 
این خانواده ها گذاشته و سبب تسهیل در امر مراقبت 

آنها گردید.

نشســت رئیس دانشــگاه با مســئولین و دانشجویان 
پردیس خودگردان روز سه شنبه مورخ 96/12/8 در 

محل سالن شهدای دانشگاه برگزار شد.
بــه گزارش وب دا، این نشســت با حضــور معاون 
آموزشی، سرپرست پردیس خودگردان، مسئول امور 
مالــی پردیس خودگــردان، کارشــناس انفورماتیک 
معاونت آموزشــی و نمایندگان دانشجویان به منظور 
بررســی وضعیت پرداخت شــهریه های دانشــجویان 

پردیس خودگردان تشکیل گردید. 
الزم بــه ذکــر اســت: در ایــن جلســه آئیــن نامه 
پرداخت شــهریه ها، انتخــاب واحد و نحوه پرداخت                             
شــهریه ها در دوره های علوم پایــه فیزیوپاتولوژی و 
بالینی مورد بحث و بررســی قرار گرفت و مطابق نظر 

رئیس دانشگاه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

نشســت رییس دانشگاه با گروه ســلولی کاربردی 
دانشکده پزشکی روز دوشــنبه مورخ 96/12/14 در 

دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
 بــه گــزارش وب دا، در این نشســت کــه رییس 
دانشــگاه، معاون آموزشــی علوم  پایه، معاون اداری 
مالی دانشکده پزشــکی، مدیر و اعضای هیئت علمی 
گروه ســلولی کاربردی حضور داشتند در خصوص 
وضعیــت موجود گروه و سیاســت های آتی بحث و 

تبادل نظر شد.

کمیته دارو و تجهیزات پزشــکی دانشگاه با حضور 
رییس دانشــگاه و ســایر اعضاء روز پنج شنبه مورخ 
96/12/17 در ســالن شــهداء ســتاد مرکزی دانشگاه  

تشکیل شد .
بــه گزارش وب دا، در این جلســه بعــد از بحث و 
تبــادل نظــر بیــن اعضاء کمیتــه مصوب شــد مراکز 
درمانی لیســت اقالم پرمصرف مورد نیــاز ۳ ماهه را 
اعــالم و یک نماینده در حوزه تجهیزات پزشــکی و 

دارو معرفی نمایند.

جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه 
و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 96/12/22 در ستاد 

مرکزی دانشگاه تشکیل شد.
به گــزارش وب دا، در این جلســه پرونده اعضای 
هیات علمی که از سوی کمیته های تخصصی ارجاع 

شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
برپایــه این گزارش: موافقت بــا ارتقای مرتبه دکتر 
عصمت آقا داوود جلفایی از استادیاری به دانشیاری، 
دکتر محمدرضا فاضل از دانشیاری به استادی، دکتر 
مهرآور رفعتی از اســتادیاری به دانشــیاری و تبدیل 
وضعیــت دکتــر فاطمه ســادات ایــزدی از پیمانی به 

رسمی آزمایشی از مصوبات این جلسه بود.

دومیــن جلســه کمیته دانشــگاهی ترویــج تغذیه با 
شیرمادر در ســال جاری با حضور معاون بهداشتی و 
ســایر اعضاء در روز سه شــنبه مورخ 96/12/22 در 

محل سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گــزارش وب دا،دکتر مروجی معاون بهداشــتی 
دانشــگاه در این نشســت، به »اهمیت تماس پوست با 
پوست مادر و نوزاد بالفاصله پس از تولد)قبل از قطع 
بنــد ناف(« و »اهمیت تغذیه با شــیرمادر در 60 دقیقه 
اول بعد از تولد« در بیمارستان های دوستدار کودک 

تاکید کرد.

کتــاب                   تدویــن  از  دانشــگاه،  بهداشــتی  معــاون 
شاخص های ســالمت در حوزه بهداشت سال 1۳95 

در منطقه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضــا مروجی 
افــزود: ایــن اقــدام جهت بهــره برداری و ســهولت 
آخریــن                                            بــه  کارشناســان   و  اســاتید  دسترســی 

شاخص های سالمت حوزه دانشگاه تدوین شد.
وی، بــا بیان اینکه این معاونت در هشــتمین ســال 
پیاپی اقدام به تدوین و انتشــار کتاب شــاخص های 
سالمت نموده اســت، تصریح کرد: این کتاب شامل 
آخرین شاخص های سالمت معاونت بهداشتی همراه  

با برخی شاخصهای استانی و کشوری می باشد.
الزم به ذکر است درمجموع این دانشگاه درحدود 
نیم میلیــون نفرجمعیــت تحت پوشــش دارد که در  
2شهرستان، 10 شــهر و 151 روستا و آبادی گسترده 

می باشد

نشست رئیس دانشگاه با مسئولین و دانشجویان 
پردیس خودگردان

نشست رییس دانشگاه با گروه سلولی کاربردی 
دانشکده برگزار شد

کمیته دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه      
برگزار شد

جلسه هیات ممیزه دانشگاه تشکیل شد

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه 
با شیرمادر

تدوین کتاب شاخص های سالمت سال 1395 

توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از آنفلوانزا را جدی بگیریم
معاون بهداشــتی دانشگاه گفت: هر سال با شروع 
فصل ســرما شاهد انتشار ویروس آنفلوانزا در سطح  
کشــور می باشیم  لذا یکی از راهکارهای اصلی در 
برخورد با این بیماری شــناخت آن و رعایت اصول 
خــود مراقبتــی در این بیماری توســط شــهروندان 

است.
دکتــر ســید علیرضــا مروجی در توضیح شــیوع 
آنفلوانزا گفت: این بیماری یک بیماری ویروســی 
اســت و امــکان انتشــار آن در همه جای کشــور 
وجــود دارد و به طور قطع کاشــان نیز از این قاعده 
مســتثنی نیســت و لذا بهترین راه پیشگیری رعایت                    

توصیه های بهداشتی است.

وی، در زمینــه تفــاوت بیــن ســرماخوردگی و 
آنفلوانــزا تصریح کــرد: عالئم ســرماخوردگی به 
تدریج در بیمار ظهور می کند اما در آنفلوانزا بیمار 
به یکباره با عالئمی همچون تب، گلودرد، ســردرد 

و درد عضالنی مواجه می شود.
دکتر  مروجی، با اشــاره بــه اینکه در حال حاضر 
بیشترین گونه شایع آنفلوانزا در ایران گونه اچ وان. 
ان وان )H1N1( است، گفت: این ویروس قدرت 

انتشار بسیار زیادی دارد.
معاون بهداشــتی،درباره روش های پیشــگیری از 
این نوع آنفلوانزا توضیح داد: شســتن مرتب دستها 
به خصوص قبل و بعد از غذا خوردن از انتشــار این 

ویروس تا حد زیادی جلوگیری می کند.
وی تاکیــد کرد: افراد آلوده به ویروس آنفلوانزا از 
دســت دادن و روبوســی با دیگران خودداری کنند، 
همچنین ســرفه کردن بیش از نیم متر ترشحات دهان 
را به جلــو پرتاب می کند به همیــن دلیل توصیه می 
شــود افراد مبتال به ویروس آنفلوانزا در هنگام سرفه 
کردن دســتمالی مقابل دهان خود گرفته و پس از آن 

دستمال را در سطل زباله دردار معدوم کنند.
دکتــر مروجــی تصریح کرد: مردم الزم اســت در 
صورت ابتال بــه بیماری به پزشــک مراجعه نموده و 
داروهای خود را به موقع مصرف نمایند و از مصرف 

خود سرانه دارو خودداری کنند.

معــاون بهداشــتی خاطرنشــان کرد: خطــر ابتال و 
عــوارض این بیمــاری در افراد ســالمند، خانم های 
بــاردار، کــودکان زیر پنــج ســال و افــراد مبتال به                 
بیمــاری های مزمــن همچون بیماری های ســرطان، 

نارسایی کلیه، کبد و دیابت بیشتر است.
وی، با اشاره به اینکه واکسن آنفلوانزا در پیشگیری 
از ابتال به این بیماری تاثیر دارد، اظهارداشت: توصیه 
می شود تنها افرادی که اســتعداد ابتال به این بیماری 
را بیــش از ســایر افراد از جمله افراد ســالمند، بانوان 
بــاردار، کــودکان زیر پنــج ســال و افــراد مبتال به                 

بیماری های مزمن دارند، از واکسن استفاده کنند.
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ماهنامه

در رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور:
دانشگاه علوم پزشکی کاشان موفق به کسب رتبه دوم شد

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
موفق به کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری شد

 :H-Index براساس رتبه بندی شاخص بین المللی
دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه رتبه چهارم کشوری را کسب کرد

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
و پژوهشگاه فضایی ایران

تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه و شرکت معادن منگنز ایران امضا شد

افتتاح چندین پروژه در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی کاشان

با حضور مشاور مجمع مصلحت نظام و کارگزار نهاد ریاست جمهوری: 
کارگاه آشنایی با فرایند مدیریت شرکت های دانش بنیان در دانشگاه برگزار شد

پس از 80 سال:
انتقال تولیت بیش از 650 موقوفه مرحوم حاج محمدصادق نقوی به دانشگاه 

در رتبه بندی دانشــگاه های علوم پزشکی کشور در سی و دومین 
جشنواره ملی قرآن و عترت دانشــگاهیان سراسر کشور، دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان با کســب 26 امتیاز در مجموع توانست رتبه 
دوم را از میان دانشــگاه های علوم پزشکی به خود اختصاص دهد. 
به گزارش وب دا کاشــان، معاون دانشــجویی فرهنگی دانشگاه 
با اعالم این خبر افزود:  در ســی و دومین جشنواره قرآن و عترت 
دانشــگاهیان، که مرحله نهایی آن طی روزهــای 6 تا 8 آذرماه به 
میزبانــی مرکز قرآن و عتــرت وزارت بهداشــت در حوزه هنری 
تهران برگزار شــد،   دانشــگاه علوم پزشکی کاشان  با 2 استاد و 4 
دانشجو در بخشهای کتبی و آوایی جشنواره مذکور حضور یافت 
که در نهایت ســه نفر از مجموع شــش نفر شرکت کننده موفق به 

کسب مقام در جشنواره ملی سی و دوم شدند.
دکتر حمیدرضا گیالســی با بیان اینکه دکتر محمدرضا شریف، دکتر مهدی رجبی از اساتید دانشگاه 
کــه بــه ترتیب در بخش کتبی نهج البالغه و بخش آوایی حفظ کل شــرکت داشــتند موفق به کســب                 
رتبه های اول و دوم شــدند، اظهار داشــت: در بخش دانشــجویی نیز نعیمه داوودی دانشــجوی رشــته 

پزشــکی در بخش حفظ 10 جز موفق به کسب رتبه دوم شد.
گفتنی اســت طبق اعالم مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کسب 
52 امتیاز در صدر و جدول رتبه بندی،  کاشــان با 26 امتیاز و تبریز با 24 امتیازبه ترتیب موفق به کســب 

مقام های دوم  و سوم شدند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان، از کسب عنوان 
دانشجو نمونه کشوری توسط یکی از دانشجویان دانشگاه 

خبر داد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر ابراهیــم کوچکــی گفت: 
حمیدرضا صادقی گندمانی دانشــجوی رشته پرستاری در 
مقطع دکترای تخصصی موفق به کســب عنوان دانشجوی 
نمونه کشــوری در بیست و ششمین جشــنواره دانشجوی 

نمونه سال 96  شد.
وی افزود: گندمانی با ســابقه انتشــار بیــش از ۳0 مقاله 
علمــی در ژورنال هــا و کنفرانس ها، انتشــار بیش از 10 

کتاب در زمینه آموزش پرســتاری، ثبت دو اختراع در زمینه تجهیزات پزشکی و سوابق مختلف فرهنگی 
موفق به کســب رتبه دوم در بین 60 دانشــگاه علوم پزشــکی و در جمع ســیزده نفر برتر و نمونه وزارت 

بهداشت قرار گرفت.
رئیس و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، کسب این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک 

و تهنیت عرض نمودند.
مراســم تقدیر از دانشــجویان نمونه با حضور معاون اول رییس جمهور و وزرای بهداشــت و علوم در 
دانشــگاه تهران برگزار شــد در مجموع 40 نفر )27 نفر از وزارت علوم و 1۳ نفر از وزارت بهداشــت( به 

عنوان برگزیدگان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه سراسر کشور معرفی و تقدیر شدند.
الزم به ذکر است در این دوره از جشنواره، 466نفر از دانشجویان علوم پزشکی کشور شرکت نمودند.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان ضمن اعالم این خبر، این موفقیت را به مســوالن، مدیران و 
اعضای هیئت علمی  این دانشکده تبریک گفت.

به گزارش وب دا، دکتر ابراهیم کوچکی اظهار داشــت: این مقام طبق نتایج رتبه بندی دانشکده های 
پرســتاری مامایی کشور بر اساس شاخص بین المللی H-Index مبتنی بر مقاالت اعضای هیات علمی 
دانشــکده مربوطه در بانک اطالعاتی Scops )که در پایان سال میالدی 2017 استخراج شده( از سوی 

وزارت بهداشت اعالم شده است.
وی بــا بیان اینکه در ایــن رتبه بندی تعداد مقاالت تمامی اعضای هیات علمی دانشــکده پرســتاری 
مامایی هر دانشــگاه علوم پزشــکی به تفکیک دانشــگاه اســتخراج شده و سپس اســتنادات و شاخص 
H-Index آن درج گردیده اســت افزود: مبنای تشخیص دانشکده،  وابستگی سازمانی اعضای هیات 
علمی و دانشــکده ثبت شــده در اطالعات آنها در ســامانه علم ســنجی اعضای هیــات علمی وزارت 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
دکتر غالمعلی حمیدی، معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه نیز ضمن ابراز خرســندی، کســب مقام 
چهارمی دانشکده پرستاری مامایی  را به مسوالن، مدیران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه و آن دانشکده  

تبریک گفت.

دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان کاشــان و پژوهشگاه فضایی ایران )سامانه 
های حمل و نقل فضایی( تفاهم نامه پنج ســاله همکاری، امضا کردند.

به گزارش وب دا، این تفاهم نامه، در تاریخ 96/10/6 بین معاونت پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشــان و مرکز فضایی سامانه های حمل و نقل فضایی امضاء شد.

معاون پژوهشــی دانشــگاه با اعالم این خبر اظهار داشــت:  تفاهم نامه مذکور با موضوع استفاده بهینه 
از ظرفیت های طرفین در انتقال تجربیات، تعریف برنامه های  مشــترک تحقیقاتی، علمی،  اســتفاده از 
ظرفیــت های بالقوه طرفین و آشــنایی مجموعه دانشــگاهی با برنامه های روبه پیشــرفت و غرور انگیز 

فضایی کشــور در 2 نسخه و 9 ماده به مدت 5 سال منعقد شد.
دکتر غالمعلی حمیدی اظهار داشــت: فاز اول ایــن تفاهم نامه  تعیین نمایندگان از طرفین و برگزاری 

جلســات ماهیانه و تعیین اولویت پژوهشی و تحقیقاتی طرفین تعریف شده است.
دکتر غالمعلی حمیدی، معاون پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان              
با اشاره به امکانات ، زیرساخت ها و آزمایشگاه های بسیار مجهز  مرکز فضایی سامانه های حمل و نقل 
فضایی در حوزه های مختلف بویژه در حوزه ســالمت، ایمنی و مباحث زیست محیطی ابراز امیدواری 

کرد امضای این تفاهم نامه ظرفیت باالیی را برای کارهای مشــترک آتی فراهم آورد.

تفاهمنامه همکاری فی مابین دانشــگاه و 
شرکت معادن منگنز ایرن امضا شد.

بــه گــزارش وب دا، ایجــاد زمینه هــای 
خصــوص                             در  جانبــه  دو  همــکاری 
فعالیت های پژوهشی و آموزشی مشترک و 
استقرار نظام های مدیریت  بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست از مهمترین بخش های این 

تفاهم نامه است.
این تفاهــم نامه با همت گروه مهندســی 

بهداشت حرفه ای و ریاست دانشکده بهداشت با اهداف ذیل می باشد:
- استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های دانشگاه در حوزه پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی

HSE گسترش فرهنگ- 
- حرکت در جهت دانشگاه های نسل سوم )پیگیری ارتباط صنعت و دانشگاه(

 - اقتصادسنجی و درآمدزایی
- آشنایی بیشتر دانشجویان با چالش های بخش صنعت و معدن

به موجب این تفاهم نامه مقرر شــد کمیته هماهنگی مشــترک دو سازمان جهت تدوین و طراحی برنامه 
اجرایی تفاهم نامه تشکیل شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از افتتاح چندین پروژه 
در حوزه اورژانس  پیش بیمارستانی کاشان توسط وزیر بهداشت با حضور رئیس و مسئولین این دانشگاه به 

صورت تله کنفرانس خبر داد. 
 به گزارش وب دا، دکتر حســین ریاحی افزود: ســه پایگاه شهری  شامل پنج کاشان، دو آران و بیدگل و 
نوش آباد، واحد متمرکز ارتباطات دانشــگاه، مرکز جدید فرماندهی عملیات بحران)EOC(، مرکز پایش 
مراقبت های درمانی)MCMC(، برنامه اتوماسیون عملیاتی پیش بیمارستانی و برنامه تله کاردیولوژی)بررسی 
عملکــرد قلب از راه دور( از جمله این پروژه ها می باشــد که با هزینــه ای حدود 40 میلیارد ریال با کمک 

خیرین سالمت افتتاح گردید.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان، با اشاره به با زمین 
اهدایی و ساختمان خیر ساز پایگاه پنج شهری کاشان )پایگاه فین( توسط نصرت الملوک کاشانی از خیرین 
حوزه سالمت، افزود: اعتبار تجهیزات معیشتی و ارتباطات آن حدود یکهزارمیلیون ریال از محل درآمد های 
اختصاصی دانشــگاه می باشد. وی، به پایگاه دو شــهری آران و بیدگل )پایگاه فاطمیه( با زمین و ساختمان 
ملکی این دانشگاه اشاره و تصریح کرد: هزینه تجهیزات، تعمیرات و ارتباطات این پایگاه حدود 500 میلیون 

ریال از محل اعتبارات تمام دارایی استانی تامین شده است.
دکتر ریاحی، به تامین زمین و ساختمان ملکی پایگاه شهر نوش آباد توسط دانشگاه )بخشی از مرکز جامع 
خدمات ســالمت ثامن الحجج( اشاره و عنوان کرد: اعتبار تجهیزات و ارتباطات حدود 500 میلیون ریال از 
درآمد های اختصاصی دانشگاه می باشد.وی اظهار داشت: جهت استفاده از برنامه تله کاردیولوژی )بررسی 
عملکرد قلب از راه دور( 25 دستگاه مانیتور تله کاردیولوژی برای آمبوالنس های دانشگاه علوم پزشکی با 
اعتبار افزون بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال خریداری شــد که بیش از 900 میلیون ریال آن از ردیف های 

ابالغی فوریت های پزشکی کشور تامین شده است.
دکتر ریاحی ادامه داد: اجرای برنامه اتوماســیون عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی برای تمام پایگاه ها و 
آمبوالنس های 115 نیز با اعتبار ســه میلیارد ریال اجرا شــد که 2 میلیارد و 150 میلیون ریال آن ردیف های 
ابالغی فوریت های پزشــکی کشــور بود. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی دانشگاه 
یادآور شــد: راه اندازی مرکز پایش مراقبت های درمانی )MCMC( این دانشگاه نیز با اعتبار 600 میلیون 

ریال از محل درآمدهای اختصاصی این دانشگاه تامین اعتبار شد.
دکتر ریاحی گفت: راه اندازی مرکز ارتباطات متمرکز دانشــگاه و ادغام مراکز پیام شهرســتان های تحت 
پوشــش دانشگاه نیز در راســتای اقتصاد مقاومتی و سیاست های اورژانس کشور مبنی بر طرح پوشش فراگیر 
خدمات اورژانس کشور با تامین نیروی انسانی کافی در واحد اپراتوری، واحد هدایت و راهبری آمبوالنس با 
اعتباری حدود 500 میلیون ریال از محل درآمد های اختصاصی دانشگاه هزینه شده است.صورت گرفته است.

وی افــزود: تجهیز و راه اندازی محل جدید مرکز فرماندهی عملیات )EOC( و فاز نخســت انبار بحران 
دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان نیز با اعتبار 500 میلیون ریــال از محل ردیف های ابالغــی و درآمدهای 

اختصاصی دانشگاه تامین شده است.

کارگاه آموزشــی یک  روزه »آشــنایی بــا فرایند مدیریت شــرکت های دانش بنیــان« به همت گروه 
مهندســی بهداشت حرفه ای در دانشکده بهداشت برگزار شد.

رئیس دانشــکده بهداشــت دانشگاه، به تشــریح اهداف تشــکیل این کارگاه پرداخت و آن را گامی 
مهم در جهت فرهنگ ســازی و حرکت به ســمت دانشگاه های نسل ســوم و آشنایی بیشتر دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی و اســاتید با فرایند ایجاد و نگهداری این شرکت ها عنوان کرد.  
دکتر غالمرضا مصطفایی،به ضرورت ارتباط دانشــگاه و بخش صنعت جهت اســتفاده از ظرفیت های 
بالقوه یکدیگر اشــاره و برگزاری چنین جلســات و کارگاه های مشــترک  را گام مهمی در راســتای 
منویــات مقام معظــم رهبری )مدظله العالی( در خصــوص ارتباط منظم و یکپارچه صنعت و دانشــگاه 

دانستند.
مهندس ضیایی مشــاور مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایراد سخنرانی پرداخت و توضیحات جامعی 
در ارتباط با ســاختار شرکت های دانش بنیان، تهدیدات و فرصت های پیشرو در این حوزه ارائه کرد.

  کارگزار نهاد ریاســت جمهوری در حوزه فناوری های نانو و شرکت های دانش بنیان نیز در بخش 
دوم کارگاه، ســخنانی را بیان کرد و به اعالم آمادگی بخش صنعت و معدن جهت ایجاد شــرکت های 

مشــترک در حوزه های دانش بنیان با همکاری دانشگاه پرداخت.
دکتر فدایی، به  نمونه هایی از شــرکت های موفق دانش بنیان در ســطح استان اشاره و توضیحاتی در 

ارتباط با مکانیســم های تشویقی و بسته های حمایتی ایراد کرد.
این گزارش حاکیســت: در این کارگاه، نمایندگانی از ســازمان ها و صنایع پیشــرو کشــور از جمله 
پژوهشــگاه فضایی ایران حضور داشتند و در پایان این نشست، جلسه پرسش و پاسخ با محوریت ایجاد 

و حمایت شرکت های دانش بنیان برگزار شد.
الزم به ذکر اســت برگزاری کارگاه آشــنایی با فرایند مدیریت شــرکت های دانش بنیان با همکاری 

مشــترک دانشگاه علوم پزشکی و اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان صورت پذیرفت.

سرپرســت دفتر حقوقی دانشــگاه، از انتقال تولیت بیش از 650 موقوفه ) کلیه امالک، رقبه، مجاری 
و اموال( مرحوم حاج محمدصادق نقوی به دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان پس از 80 سال خبر داد.

بــه گزارش وب دا، رضا کــردی گفت: مرحوم حــاج محمد صادق نقوی به موجــب وصیت نامه 
رســمی، تمامی اموال، امالک، مجاری و قنوات خود را وقف بر بیمارســتان نقوی و عواید آن ها را 

تا ابد برای درمان بیماران و تجهیز بیمارســتان قرار داده است.
وی، با اشــاره به وصیت نامه این خیر ســالمت، افزود: اداره این امالک و مســتغالت تا هفتاد سال 
از تاریخ وقف بر عهده متولی خاص بود و بعد از هفتاد ســال منحصراً و دائماً تولیت آن با دانشــگاه 

باشد. علوم پزشکی کاشان می 
سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه تصریح کرد: رأی انتقال تولیت موقوفات مرحوم حاج محمدصادق 
نقوی با پیگیری های این دفتر، طبق مقررات اداره اوقاف و امور خیریه، مســاعدت حضرت آیت اله 
نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه معزز کاشــان و نیز مســئولین مربوطه در اداره اوقاف شهرســتان 

و اســتان، به نمایندگی ریاست این دانشگاه اخذ و ابالغ شد.
وی اظهار داشــت: دانشــگاه حســب وظیفه خود به منظور حراســت و اداره موقوفات مکلف است 
پیگیــری شــرعی و قانونی را بــرای احیای حقوق موقوفه خود انجام دهد و بر این اســاس نشســتی با 
ریاســت اداره اوقــاف و امور خیریه به منظــور تحویل و تحول پرونده هــای موقوفات مرحوم نقوی 

گردید. برگزار 
کردی یادآور شــد: کلیه مســتاجرین و متصرفین به منظور اجرائی شدن نیت واقف و تعیین تکلیف 
شــرعی و قانونی دیون و امالک تحت تصرف به دفتر حقوقی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان واقع 
در میدان پانزده خرداد ، ابتدای خیابان اباذر، ســتاد مرکزی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان مراجعه 
نمایند تا ضمن شــرعی بودن ادامه تصرفات خود، عواید مربوطه صرف ســاخت و تجهیز بیمارســتان 

نقوی شود.
وی، در پایان ضمن تشــکر و قدردانی از تالش های متولــی قبلی این موقوفات و زحمات مدیریت 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان کاشــان و نیز اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان در راستای 
اداره و نظارت عالیه خود بر موقوفات، اعالم داشــت: این دانشــگاه تمام ســعی و مســاعی خود را به 
منظــور اداره هر چه بهتر موقوفات مرحوم حاج محمد صــادق نقوی و نیز اجرای نیات واقف محترم 

انجام خواهد داد تا از عواید آن در راســتای ارتقای ســالمت مردم منطقه استفاده گردد.
شــایان ذکر است بیمارستان نقوی در سال 1۳1۳ توســط مرحوم حاج محمد صادق نقوی به منظور 
ارائه خدمات ســالمت مردم منطقه بنیانگذاری گردیده و حســب وصیــت آن مرحوم موقوفات قابل 
توجهــی اعم از امالک و مســتغالت و مجاری به منظور تکمیل این اقدام خیــر و تعمیر و نگهداری، 

تجهیز و اســتمرار خدمت رسانی نیز وقف گردیده است.

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به 
عنوان برگزیده جشنواره علوم پزشکی 

رازی

مراسم تکریم و معارفه سرپرست 
مدیریت منابع انسانی دانشگاه برگزار 

شد

معاونت تحقیقات و فناوری دانشــگاه، از انتخاب 
عضو هیــات علمی دانشــگاه به عنــوان برگزیده 

جشنواره علوم پزشکی رازی خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر غالمعلی حمیدی افزود: 
دکتر ذات اله عاصمی به عنوان برگزیده بیســت و 
سومین جشنواره علوم پزشــکی رازی با اعالم دبیر 
بیست و سومین جشنواره علوم پزشکی رازی انتخاب 

شد.
وی تصریح کرد: دکتر ذات اله عاصمی دانشــیار 
گــروه تغذیه و عضو مرکز تحقیقات بیوشــیمی و 
وتغذیه در بیماری های متابولیک دانشگاه با انتشار 
نزدیک به 200 مقالــه در مجالت معتبر برگرفته از 
118 طرح تحقیقاتی به این موفقیت بزرگ دســت 

یافتند.
معاونــت تحقیقــات و فناوری دانشــگاه، ضمن 
تبریک کســب این موفقیت و دســتاورد بزرگ به 
ایشان و همه دانشگاهیان تبریک و برایشان آرزوی 

سالمتی و موفقیت های بیشتری را نمود.
گفتنی است جشــنواره علوم پزشکی رازی یکی 
از بزرگترین و معتبرترین جشــنواره های پژوهشی 
در حوزه علوم پزشکی است که هر ساله به انتخاب 

پژوهشگران برتر این حوزه اقدام می کند.

مراســم تکریم و معارفه مدیر توسعه سازمان 
و تحول اداری دانشــگاه  و سرپرست مدیریت 
منابع انسانی روز پنج شنبه مورخ 96/11/19 در 

سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گــزارش وب دا، معاون توســعه مدیریت 
و منابــع دانشــگاه در این مراســم با اشــاره به 
تفکیک حوزه توســعه ســازمان از منابع انسانی 
بر اساس ســاختار تشــکیالتی جدید دانشگاه، 
از زحمات زهره باغشــیخی سرپرســت ســابق 
مدیریــت  توســعه ســازمان و منابــع انســانی، 
برای رضا رضایی  و حســن عرب ســعیدی در                                         

سمت های جدید آرزوی موفقیت کرد.
دکتر حســین نیک زاد، با اشــاره بــه اهمیت 
مدیریت منابع انســانی اظهار داشــت: مدیریت 
منابع انســانی به عنوان یک امر مهم و اساســی 

هر سازمانی است.
وی گفت: نیروی انســانی در راه رســیدن به 
اهداف ســازمان جایگاه مهمی دارد و موفقیت 
هرســازمانی در گــرو علــم بــروز و آشــنایی 

کارکنان با منابع و  ابزار جدید است.
معــاون توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه 
در ادامــه بــه اهمیت نقش ســاختار ســازمانی 
در ســازماندهی نیروهــا براســاس ظرفیــت و 
نیاز دانشــگاه تاکید کرد و افزود:  بایســتی در 
زمینه افزایش انگیــزه کارکنان گام های مهمی 

برداشته شود.
 دکتــر نیــک زاد، در پایــان بــه بعضــی از 
مشــکالت موجود و انجــام اقدامــات در این 

حوزه پرداخت.
ایــن گزارش حاکیســت: مســئولین ســابق و 
جدیــد مدیریت منابع انســانی دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان 
نیز در این جلســه ســخنانی را به ویژه در زمینه 

فعالیت های خود بیان کردند.
شایان ذکر است در پایان این مراسم با اهداء 
لوح تقدیر و هدیه به رسم یادبود از تالش های 

این عزیزان تجلیل به عمل آمد.


