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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

بار دیگر ،فعالیت دانشگاه در عرصه بین الملل:

در راستای عملکرد پورتـال قلب
سالم وزارت بهداشت از معاونت
بهداشتیدانشگاهتقدیرکرد

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های علوم پزشکی کاشان و نیواولم آلمان

4

تقدیر اعضــای هیـات رئــــیسه
دانشگــاه از تیم والیبـال بانوان
کارمند و نائب قهرمان مسابقات
آسیایی گلبال
4

افتتاح بخش بستری روانپزشکی
کودک و نوجوان بیمارستـــــان
کارگرنژادکاشان
4

ارائه گزارش عملکرد روابط
عمومی دانشگاه
4

انجـــــام  10هــــزار مورد
شیمی درمانی در بیمارستان
شهید بهشتی کاشان
3

به مناسبت روز جهانی غذا:
همایش پیاده روی پرسنل
دانشگاه برگزار شد
2

در راستای اهداف طرح تحول و نوآوری در آموزش صورت گرفت:
بازدید هیات عالی رتبه دانشگاه نیواولم از دانشگاه
در راســتای اهــداف
طــرح تحول و نــوآوری
در آمــوزش و اجرایــی
ســازی بســته بین المللی
ســازی دانشــگاه ،بازدید
هیات عالی رتبه دانشــگاه
نیواولــم المــان ( Neu-
Ulm University of
)Applied Sciences
از دانشــگاه روز دوشــنبه
مورخ  96/7/10انجام و طی آن نشست مشترکی
با مســئولین دانشــگاه با موضوع توسعه همکاری
های مشــترک دو دانشــگاه به ویژه در راســتای
ماموریت ویژه دانشــگاه "توســعه دانش فناوری
اطالعــات ســامت و انفورماتیــک پزشــکی"
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشــگاه در ابتدای
نشســت ضمــن خیرمقدم ،بــه معرفی دانشــگاه
و ظرفیــت هــای آن در عرصــه هــای مختلف
آموزشی ،پژوهشی و درمان پرداخت.

دکتــر اســماعیل
فخاریان مشاور عالی
رئیــس دانشــگاه نیز،
در خصــوص جایگاه
پزشــکی در کاشــان
سخنانی بیان کردند.
دکتــر همایــون
معــاون
نادریــان
آموزشی دانشگاه نیز
در این نشست ،ضمن
معرفی حــوزه آموزش ،به اهــداف طرح تحول و
ماموریت ویژه دانشگاه سخنانی را بیان کرد.
رئیــس دانشــگاه نیوالم نیز در ادامه جلســه ،در
خصــوص معرفی دانشــگاه مربوطــه و زمینه های
همکاری های مشترک سخنانی را ارائه نمود.
در پایــان این مراســم ،میــز دانشــگاه نیوالم در
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان افتتاح شــد و
ســپس اعضــاء هیــأت آلمانــی با اعضــای گروه
 HITدانشــگاه ،نشســت تخصصــی جداگانه ای
برگزار کردند.

سومین نشست شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور در دانشگاه برگزار شد
ســومین نشست مشورتی شــبکه تحقیقات بهداشت محیط کشــور با حضور دکتر علیرضا مصداقی نیا
رئیس این شبکه ،رئیس دانشگاه و جمعی از معاونین ،اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات بهداشت
محیط کشور ،روسای دانشکده های بهداشت ،مدیران گروه ها و مراکز تحقیقاتی بهداشت محیط کشور
روز پنج شنبه  20مهرماه  1396در سالن دکتر قریب دانشگاه برگزار شد.
رئیس شــبکه تحقیقات بهداشــت محیط کشور ،هدف از این جلسه را حمایت از دو یا سه عنوانی مهم
کشوری در برنامه تحقیقاتی بهداشت محیط بیان کرد.
بهگفتــه دکتر علیرضا مصداقی نیا ،این ســومین نشســت شــبکه تحقیقات بهداشــت محیــط ایران در
دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور اســت که نخســتین آن در تهران ،دومی در یزد و سومین آن امروز
در دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان تشکیل شــد .وی ،با اشاره به اینکه شــبکه تحقیقات بهداشت محیط
ایران متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی وزارتخانه است،
اظهارداشــت :گروه ها و مراکز مختلف بهداشــت محیــط و تحقیقاتی را در این شــبکه به عنوان مجمع
عمومی داریم که در آن مجمع راجع به مســایل عمده بهداشت محیط ایران گفتگو و خط مشی پژوهش
بهداشت محیط مورد نیاز کشور در سال های آتی را مشخص می کنیم.
رئیس دانشــگاه در این مراســم ،با بیان اینکــه در جهان امروزه ،ارتقاء بدون برنامــه ریزی امکان پذیر
نیســت ،اظهار داشــت :با پیشــرفت علم و بروز بیماری های جدید الزم اســت روش های مقابله با آنان
کشف و به کارگیری شود .دکتر ابراهیم کوچکی ،ضمن اشاره به نقش شبکه تحقیقات بهداشت محیط
در ساماندهی و مدیریت علوم افزود :این شبکه در همسو کردن علوم بنیادی در حوزه بهداشت محیط و
ارتباط با مراکز مرتبط و حضور فعال و پویا در جوامع بین المللی موثر است.
دکتر غالمرضا مصطفایی دبیر سومین نشست شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور نیز در این نشست،
اظهار داشــت :این نشســت به این منظور برگزار شده است که اهداف شــبکه بهداشت محیط و شورای
راهبردی شبکه تحقیقات به اطالع دست اندرکاران کل کشور رسانده شود.
الزم به ذکر است در این نشست دو کارگروه جداگانه ،اولویت های تحقیقات بهداشت محیط کشور
را مورد بحث و بررســی قرار داده و راهکارهای اجرایی آن ارائه نمودند و در پایان بیانیه نهایی نشســت
قرائت گردید.

نشست همفکری درون سازمانی مسئول روابط عمومی دانشگاه با مسئولین
و کارشناسان روابط عمومی برگزار شد
نشســت مسئول روابط عمومی دانشگاه با مســئولین ،رابطین و کارشناسان روابط عمومی جهت بیان
نقطه نظرات و ارائه گزارش کار روابط عمومی دانشــگاه روز یکشــنبه مورخ  96/7/23در سالن دکتر
قریب تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،حوریه زاهد مسئول روابط عمومی دانشگاه در این نشست ،ضمن تقدیر و تشکر
از زحمات همکاران در شــش ماهه نخســت ســال ،بر لزوم همکاری و تعامل بیشــتر با روابط عمومی
دانشگاه تاکید کرد.
مســئول روابط عمومی دانشــگاه در این جلســه ضمن ارائه گزارش کار روابط عمومی دانشگاه ،در
خصوص صرفه جویی هایی که در زمینه نیروی انســانی ،مالی و منابع فیزیکی در حوزه روابط عمومی
انجام شــده مطالبی را بیان کرد .وی ،راه اندازی رادیو سراســری دانشــگاه ،خرید سرور مخصوص
روابط عمومی جهت نرم افزارهای مرتبط به خصوص آرشــیو عکس و فیلم ،تخصیص بودجه ســاالنه
جداگانــه به روابط عمومی دانشــگاه و واحدهای تابعه ،تجهیز و بروزرســانی ســالن ها زیر مجموعه
روابط عمومی دانشــگاه را از برنامه های آتی روابط عمومی عنوان کرد.
زاهد اظهار داشــت :روابط عمومی نقشــی بســیار موثر در بهبــود وضعیت ســازمان و ایجاد تعامل
بیــن مجموعه های درون و برون ســازمانی دارد و مســئول روابط عمومی بایســتی واجد یک ســری
خصوصیات و روش های کار آمد در اداره امور و انجام وظایف شغلی باشد تا بتواند موجب پیشرفت
کاری در ادارات و سازمان ها شود .وی ،روابط عمومی پویا و هدفمند را بازوی اصلی مدیران دانست
و افزود :حفظ ارزش ها ،احترام به حقوق مردم ،امانتداری ،رصد افکار عمومی ،الگو سازی و ترویج
اخالق و فرهنگ ســامت از مهمترین نکاتی اســت که باید در موضوع روابط عمومی دانشگاه به آن
توجه داشــت و در تحقق آن تالش کرد .الزم به ذکر اســت در پایان نشست کلیه مدعوین ضمن بیان
مشــکالت موجود در واحدهای تابعه پیشنهاداتی را در راستای ارتقا اطالع رسانی عنوان نمودند.

به مناسبت روز جهانی غذا:
مراسم بزرگداشت روز جهانی غذا برگزار شد
مراسم روز
جهانــی غذا
بــا حضــور
معــاون غذا
دارو،
و
کارشناســان
اداره نظارت
بــر مــواد
غذ ا یــی ،
آشــامیدنی،
آرایشــی و
بهد ا شــتی ،
آزمایشگاه کنترل غذا ،مدیران عامل و مسئولین
فنــی کارخانجــات صنایع غذایی روز دوشــنبه
مــورخ  96/7/24در محل ســالن دکتر قریب به
همت معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون غذا و دارو دانشگاه
در این مراســم اظهار داشــت16 :اکتبر مصادف
با  24مهر ماه به مناســبت ســالروز تاســیس فائو
(ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد)در
ســال  1945به عنوان روز جهانی غذا نامگذاری
شــده و شــعار روز جهانی غذا در سال جاری "
تغییر آینده مهاجرت ،سرمایه گذاری در امنیت
غذایی و توســعه روســتایی" و شــعار ملی روز

جهانی غذا در
ایران "اصالح
الگوی تغذیه
بــرای حفــظ
ســامت و
ارتقاء سالمت"
می باشد.
دکتــر
حمید ر ضــا
بنفشــه ،ضمن
گرامیداشــت
ایــن روز،
در زمینــه تاریخچــه و شــعار روز جهانی غذا و
برگزاری این مراســم با هــدف "ترویج مصرف
غــذای ســالم و اصــول تغذیــه ای صحیــح"
مطالبی راعنوان کرد.
وی ،در ادامــه بــه اهمیــت کاهــش مصرف
قنــد ،نمک ،چربی ،نشــانگر رنگــی تغذیه ای،
کنترل برچســب اصالت کاال ،مبــارزه با قاچاق
کاال ،ترویج و معرفی نشــان ایمنی و ســامت و
فراورده های حالل تاکید کرد.
گفتنــی اســت در پایان مراســم ،از واحدهای
تولیدی و مســئوالن فنی برتر ســال  96با اهدای
تندیــس و لوح ،تقدیر به عمل آمد.

صفحه 4

همزمان با دومین روز از ماه صفر:
نهمین سالگرد شهدای گمنام دانشگاه
علوم پزشکی کاشان برگزار شد
نهمین سالگرد خاکسپاری سه تن از شهدای گمنام
دانشــگاه با حضور خانواده شــهید سرافراز محسن
حججی ،امام جمعه کاشان حضرت آیت ا ...نمازی
و ســایر مسوولین دانشگاهی ،شــهری و استانی ،با
اســتقبال کم نظیر دانشــجویان شــامگاه یکشــنبه
 96/7/30در مســجد بقیه اله دانشــگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،رییــس دانشــگاه در این
مراســم ،ضمــن خیــر مقــدم بــه خانــواده های
شــهدای مدافــع حــرم و تقدیــر و تشــکر از همه
دانشــجویان بــه خصــوص دانشــجویان بســیجی
بــه جهــت برگزاری این مراســم اظهار داشــت،
شــهدای گمنــام پس از  ۲۰ســال برای گســترش
و زنده کــردن فرهنــگ ایثار و شــهادت آمدند.
دکتر ابراهیم کوچکی افزود :امروز هم جوانان ما
با تبعیت از شهدای  ۸سال دفاع مقدس ،برای زنده
نگهداشــتن فرهنگ ایثار و مقاومــت در راه دفاع
از حریم والیت و اهلبیت به شــهادت میرســند.
وی با اشــاره بــه فلســفه حضور مدافعــان حرم
در ســوریه بیــان کرد :دفــاع از حریــم اهلبیت،
دفــاع از انســانیت اســت ،در ایــن مســیر ملیــت
معنایــی نــدارد؛ همه شــهدای مدافع حــرم برای
دفــاع از حریــم اهلبیــت و حریــم انســانیت
در ایــن مســیر قــدم گذاشــتند و بــا فــداکاری
خود تمــام نقشــههای دشــمنان را نابــود کردند.
مســوول روابط عمومــی معاون امــور راهبردی
ســتاد کل نیروهای مســلح نیز در این مراســم در
واکنش به یاوهگوییهای رییــس جمهور آمریکا
اظهار داشت :یک دانشــجوی ساده مسائل نظامی
هم میداند که ســخنان ترامپ تا چه حد خندهدار
اســت ،همانطــور کــه قرآن وعــده داده اســت،
عدهای کــم به اذن خدا میتواننــد بر عدهای زیاد
غلبه کننــد؛ امروز قــدرت جمهوری اســامی به
قدری اســت کــه میتوانــد ۱۸ارتش بــزرگ را
آموزش ،تجهیــز ،ســازماندهی و فرماندهی کند.
ســردار داوود غیاثی راد با اشــاره به اینکه دفاع
مقــدس و دفــاع از حرم بــدون نام عاشــورا معنا
نــدارد ،افزود :امام حســین(ع) ســمبل آزادی و
آزادگی اســت و هر مبارزه آزادیخواهانه ای در
هــر جای دنیا بدون نام امام حســین(ع) معنا ندارد.
این گــزارش حاکیســت :از دیگــر برنامه های
نهمین ســالگرد شهدای گمنام دانشــگاه که مورد
اســتقبال قرار گرفت حضور خانواده شهید محسن
حججــی خواهــر و عموی شــهیددر برنامــه بود
گفتنی اســت :برپایی نمایشــگاه سبک زندگی
اســامی و تاســیس کانــون فرهنگی دانشــجویی
اردوهــای جهــادی بــا دســت نوشــته هایــی از
آیت ا ...نمازی امام جمعه کاشــان و خانواده شهید
محســن حججی و دکتر ابراهیــم کوچکی بر آرم
کانــون مزیــن به عکس شــهید بزرگوار محســن
حججــی از دیگــر برنامه هــای این مراســم بود.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه
مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه برگزار شد

مراســم تکریــم و معارفــه سرپرســت دانشــکده
دندانپزشــکی با حضــور رییس دانشــگاه ،معاونین و
جمعی از مسئولین و کارکنان دانشگاه روز چهارشنبه
 96/7/26در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشــگاه در این مراسم،
به بیاناتی در خصوص اهمیت مسئولیت پذیری و نظم
درامور آموزش و درمان دانشجویان اشاره کرد.
دکتــر ابراهیــم کوچکــی ،در ادامــه در زمینــه
پروژه های عمرانی مرتبط با دانشکده دندانپزشکی و
میزان پیشرفت آنها توضیحاتی را بیان نمود و همچنین
به دانشجویان در خصوص تاثیر فرهنگ صرفه جویی
در پیشــرفت دانشــگاه ،شهرستان و کشــور و لزوم
رعایت آن در زمان تحصیل سخنانی را عنوان نمود.
گفتنی اســت رییس دانشــگاه در پایان ســخنانش
از خدمات دکترســامی سرپرســت ســابق دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه به عنوان پایه گذار این دانشکده
تکریم و برای دکتر دباغ سرپرســت جدید دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه آرزوی موفقیت نمود.
سرپرســتان جدید و قدیم دانشــکده دندانپزشکی
دانشگاه نیز در این مراسم مطالبی را بیان کردند.
به مناسبت هفته دفاع مقدس:
رئیس دانشگاه از خانواده های ایثارگر
شاغل در دانشگاه دیدار کرد
رئیس دانشــگاه به همراه مشاور رییس و مدیر دفتر
ریاست ،مسئول دفتر ایثارگران ،مدیر روابط عمومی
دانشــگاه و تعدادی از کارکنان شــاغل در دانشگاه،
روز پنــج شــنبه مــورخ 96/7/6از خانــواده شــهید
سقاحضرتی و شهید ژاله خواه دیدار کردند.
به گــزارش وب دا ،رییس دانشــگاه در این دیدار
بــه مناســبت هفته دفــاع مقدس صــورت گرفت از
نزدیک خاطرات ســال های دفــاع مقدس را از زبان
خانواده های آنها استماع کرد.
الزم به ذکر اســت در پایان به پــاس ارج نهادن به
زحمات بی دریغ این شــهیدان سرافراز در جبهه های
جنگ به خانواده های ایشان لوح تقدیر اهدا شد.
کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ مادر برگزار شد
کمیتــه دانشــگاهی مراقبت مرگ مــادر به منظور
شناخت عوامل موثر در مرگ و میر مادران و نوزادان
و طراحی مداخله مناســب روز یکشــنبه  23مهر ماه
ســال جاری با حضور رییس دانشــگاه و سایر اعضاء
در سالن شهدا ستاد دانشگاه برگزارگردید.
به گزارش وب دا ،در این جلسه تاکید شد با توجه
به دستورالعمل های کشــوری ،گواهی فوت مادران
باردار تا  42روز پس از زایمان ،با هماهنگی پزشکی
قانونی و تنها توسط پزشکان بیمارستان صادر شود.
همزمان با ایام ا ...عاشورای حسینی:
برگزاری گردهمایی بسیجیان دانشگاه به
مناسبت هفته دفاع مقدس
گردهمایی بســیجیان دانشگاه به مناسبت هفته دفاع
مقدس همزمان با ایام اهلل عاشورای حسینی در تاریخ
 96/7/3در سالن ســامت معاونت بهداشتی دانشگاه
به همت پایگاه های حضرت حمزه سید الشهدا (ع) و
حضرت زینب (س) برگزار شد.
بــه گزارش وب دا ،علیرضا کاشــانی نژاد مســئول
پایــگاه حضــرت حمــزه ســید الشــهدا (ع) در این
گردهمایــی ،ضمن خیر مقدم به کلیه اعضا حاضر به
ایراد سخنانی پرداخت.
ســرهنگ هیزمــی نیــز در ایــن مراســم ،ضمــن
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای هشت سال دفاع
مقدس همچنین شــهدای مدافع حرم به ویژه شــهید
محســن حججی به تشــریح حمله صدام بــه ایران و
شرایط آن زمان پرداخت.
وی ،در مقایســه آن دوران و زمــان کنونی ،ایران
را یکــی از قدرتمندترین کشــورهای دنیا به ویژه در
صنایع نظامی بر شمرد.
وی ،همچنین با اشاره به توان موشکی ایران افزود:
در حــال حاضــر مهمترین مراکز اســتراتژیک رژیم
اشــغالگر قــدس در تیــررس موشــکهای دوربرد ما
می باشد که در صورت کوچکترین خطایی از طرف
دشمن به فضل الهی قادر به نابودی آن می باشیم.
برگزاری کمیته منطقه ای تعیین
تعرفه های بخش خصوصی
کمیته منطقه ای تعیین تعرفه های بخش خصوصی
روز یکشنبه مورخ  96/7/2با حضور رئیس دانشگاه،
معــاون درمــان ،نماینده فرمانــداری ویژه کاشــان،
نماینده سازمان نظام پزشــکی ،رؤسای سازمان های
بیمه پایــه و نماینده بیمه های تکمیلی شهرســتان در
محل ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،در این نشســت مبلغ ویزیت
گروه های مختلف پزشــکی ،هزینه اقامت (هتلینگ)
و ضریب ریالی  Kدر خدمات پزشــکی مشــخص و
ابالغ گردید.

بازدید رئیس دانشگاه از مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
همزمان بــا دومیــن روز ثبت نام از دانشــجویان
جدیدالورود ،دکتر ابراهیم کوچکی رئیس دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به
همراه معاونین فرهنگی و دانشــجویی و آموزشی و
مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در
دانشگاه با حضور در دانشکده پزشکی از چگونگی
و مراحــل ثبــت نــام ایــن دانشــجویان در حــوزه
معاونــت هــای دانشــجویی فرهنگی و آموزشــی
بازدید به عمل آورد.
بــه گــزارش وب دا،دکتــر ابراهیــم کوچکــی

در ایــن بازدیــد ،از غرفــه هــای کانــون هــا و
تشکل های دانشجویی فرهنگی که به منظور استقبال
از دانشجویان جدید الورود توسط دانشجویان فعال
فرهنگی برپا شده بود ،بازدید و از دانشجویان فعال
فرهنگی به دلیل کمک در ســازماندهی ،مشاوره و
هدایت دانشجویان جدید الورود قدردانی نمود.
وی ،با حضور در دانشــکده پزشکی ضمن دیدار
بــا دانشــجویان جدیدالــورود و خانواده هایشــان،
از قســمت های مختلــف محل تکمیــل و دریافت
مدارک دانشجویان شامل اداره رفاه ،امور فرهنگی،

در ثبت نام امســال نیز همانند سال گذشته با تمهیدات
انجام شده توسط کمیته ثبت نام ،بسیاری از مراحل به
صورت اینترنتی انجام گردیده که سبب کاهش هزینه
ها و تسریع در این فرایند شده است.
گفتنی اســت از صبح روز شــنبه مــورخ یک مهر
مــاه ثبت نــام از دانشــجویان جدیدالورود دانشــگاه
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان بر
اســاس رشــته های تحصیلی در حوزه های معاونت
های آموزشــی و فرهنگی و دانشــجویی و همچنین
دانشکده ها آغاز شده است و تا سوم مهر ادامه دارد.

اداره تربیــت بدنــی و ثبت نام خوابگاه ها و مشــاوره
بازدید کرد.
دکتــر حمیدرضــا گیالســی معــاون فرهنگــی و
دانشــجویی دانشــگاه نیز در این بازدید ،توضیحاتی
در خصــوص روند ثبت نــام و اقدامات انجام شــده
جهت رفاه و آســایش دانشــجویان و همراهان آنها و
تمهیــدات صورت گرفته به منظور تســریع در فرایند
ثبت نام ارائه داد.
این گزارش حاکیســت ،ثبت نام دانشجویان جدید
بــه دو صورت اینترنتی و حضــوری انجام می پذیرد.

انجام معاینات دانشجویان بدو ورود به دانشگاه
معــاون بهداشــتی دانشــگاه ،از انجــام معاینات
دانشجویان بدو ورود به دانشگاه خبر داد.
به گــزارش وب دا ،دکتر ســید علیرضا مروجی
افــزود :با توجه به شــروع ســال تحصیلــی جدید
و همزمان بــا ثبت نــام دانشــجویان جدیدالورود
به دانشــگاه از تاریــخ اول تا ســوم مهرماه ،ضمن
هماهنگــی بــه عمــل آمــده بیــن معاونــت های
بهداشــتی و فرهنگــی و دانشــجویی معاینــات
جســمانی (شــامل ارزیابــی مقدماتــی و معاینات

عمومی پزشــکی) کلیه دانشــجویان براســاس فرم
مراقبتی گروه ســنی  18 -29ســال در کلیه مراکز
و پایــگاه هــای خدمــات جامــع ســامت انجام
می شود.وی تصریح کرد :دانشجویان جدیدالورود
بــه نزدیکترین مرکز خدمات جامع ســامت محل
ســکونت خود مراجعه و نســبت به انجام معاینات
براســاس فرم مراقبتی جوان و دریافت فرم گواهی
ســامت با مهر و امضای پزشــک محل ســکونت
خود اقدام نمایند.

دکتر مروجی تصریح کرد :دانشــجویان غیربومی
کــه موفق به انجام معاینات در محل ســکونت خود
نشــده انــد ،طبــق هماهنگی بــا پزشــک و مراقبین
ســامت پایگاه ســامت کتابچی،ایــن خدمات در
پایگاه فوق ارائه می گردد.
قابل ذکر است مکمل یاری با پرل ویتامین D3در
کلیــه پایگاه هــا و مراکز خدمات جامع ســامت و
در افــراد جامانده در محل ســتاد ثبت نــام واقع در
دانشکده پزشکی انجام می شود.

مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید بیمارستان نقوی برگزار شد
مراســم تکریم و معارفه رئیس جدید بیمارســتان
نقوی روز دوشنبه مورخ  96/7/3برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون درمان دانشــگاه در این
مراســم گفت :با انتقال کلینیک ها از نقوی تا پایان
ســال جاری ،این بیمارســتان به جایگاه اصلی خود
باز می گردد.
دکتــر محمد حاجــی جعفــری افــزود :همدلی

و مشــارکت دلســوزانه همــه کارکنــان در امــور
بیمارســتان ،کمــک شــایانی برای رســیدن به این
جایگاه می کند.
وی تصریــح کــرد :ایــن بیمارســتان بایــد از
ظرفیت های آموزشــی بالقوه و بالفعل خود به نحو
استفاده نماید.
مطلوب
وی ،همچنین از دکتر حامد یزدان پناه سرپرســت

سابق بیمارســتان نقوی تقدیر و برای دکتر ابوالفضل
شــجاعی در ســمت جدید به عنوان سرپرست جدید
بیمارستان آرزوی موفقیت کرد.
مدیر بیمارســتان نقوی نیز در این مراســم گفت :با
توجه بــه قدمت بیمارســتان نقوی ،ســاختمان مرکز
نیازمنــد هزینه هــای بــاالی نگهداری ،بهســازی و
تعمیرات می باشد.

محمــد واحدی پــور ،از زحمات پرســنل در زمان
تصدی سرپرســت ســابق بیمارســتان تقدیــر کرد و
خواســتار تــداوم این همــکاری و همدلــی در زمان
ریاست جدید بیمارستان شد.
در این مراســم ،مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست
دانشگاه و جمعی از مســئولین و کارکنان واحدهای
مختلف بیمارستان حضور داشتند.

جشن روپوش سفید دانشجویان پردیس خودگردان ورودی بهمن ماه  92برگزار شد
جشــن روپوش ســفید اولیــن دوره دانشــجویان
پردیــس خودگــردان دانشــگاه علوم پزشــکی و
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان با حضور دکتر
نادریــان معاون آموزشــی دانشــگاه ،دکتــر تقوی
اردکانی سرپرست دانشکده پزشکی ،دکتر اسماعیل
فخاریان مدیر گــروه جراحی مغز و اعصاب ،دکتر
منصوره مومن هروی مدیر مرکز EDOدانشــکده
پزشــکی و سرپرســت و معاون آموزشــی پردیس

برگزار در این واحد شد.
به گزارش وب دا ،دکتر اطلسی سرپرست پردیس
و دکتر نورالدینی معاون آموزشی پردیس درابتدای
این مراسم ،نکاتی را در مورد جشن روپوش سفید و
ورود دانشجویان به مرحله کارآموزی بیان کردند.
دکتر اسماعیل فخاریان نیز در این مراسم ،سخنانی
در باره فلســفه جشــن روپــوش ســفید و وظایف
دانشجوی پزشکی در دوره بالینی عنوان نمود.

دکترمومن هروی همچنین ،ضمن معرفی بخش ها
و گروه های بالینی ،به مواردی که رعایت آن در این
دوره برای دانشجویان الزم است ،تاکید کرد.
ایــن گــزارش حاکیســت :تقدیــر از دانشــجویان
برتر ،اجرای مراســم موسیقی ســنتی و پخش کلیپی
از خاطــرات دانشــجویان از جملــه برنامــه های این
مراســم بود .شایان ذکر است :در پایان نشست ،میثاق
نامه توسط دکتر فخاریان برای دانشجویان قرائت شد.

با حضور رییس اداره موسسات خیریه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت:
برگزاری نشست تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی در دانشگاه
نخســتین نشســت توجیهی  -آموزشــی تشکیل
و اداره موسســات خیریه بیمارســتانی در دانشگاه
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
برگزار شد.
بــه گزارش وب دا ،این نشســت با حضور دکتر
اشــراقی رییــس اداره موسســات خیریــه معاونت
اجتماعــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشــکی ،دکتر مروجی قائم مقــام امور اجتماعی
دانشــگاه ،سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان،
مدیران و مــددکاران بیمارســتانهای دولتی تابعه
و نماینــده مدیــر عامــل مجمــع خیرین ســامت

تشکیل گردید.
دکتر اشراقی در این جلسه ،در خصوص ساختار
معاونــت اجتماعــی و دالیــل برگزاری نشســت
توجیهــی -آموزشــی تشــکیل و اداره موسســات
خیریه بیمارســتانی در بیمارستان های دولتی تحت
پوشش دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان مطالبی را
عنوان کرد.
وی ،در ادامــه بــه اهمیــت و ضرورت تشــکیل
موسســه خیریه بیمارســتانی به منظــور حمایت از
بیمارســتان هــا در جهــت ارائه خدمــات درمانی
مطلوب ،افزایــش منابع مالی بیمارســتان ها به نفع

بیماران ،توســعه واحدهــای بیمارســتانی و افزایش
جــذب مشــارکت خیریــن و تســهیل در فرآینــد
مشــارکت هــای مردمی در حــوزه درمــان و امور
رفاهی بیماران اشاره کرد.
دکتــر اشــراقی رییــس اداره موسســات خیریــه
معاونت اجتماعی وزارت بهداشت ،سپس به بررسی
دســتورالعمل ها ،آییــن نامه ها و شــیوهنامه تدوین
شده در زمینه تشکیل موسسه خیریه در بیمارستانها
پرداخــت و افــزود :خیریــه هــای بیمارســتانی در
اعتباربخشــی بیمارستانهای مدنظر وزارت بهداشت
قــرار خواهند گرفــت و هر چه ســریعتر واحدهای

مددکاری میبایســت نســبت به راهانــدازی خیریه
بیمارســتانی محــل خدمت خویش همــت گمارند.
دکتر ســید علیرضا مروجی قائم مقام امور اجتماعی
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی
کاشــان نیز ،به اهمیت تشکیل و راه اندازی معاونت
اجتماعــی از طــرف وزارت متبــوع بــه عنوان یک
ضرورت اشــاره کرد و با تاکید براستفاده از پتانسیل
و ظرفیت ایجاد شــده ،خواســتار پیگیــری مجدانه
تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی شد.
این گزارش حاکیســت :حاضرین در این نشســت
به بیان نقطه نظرات و راهکارهای اجرایی پرداختند.

در نشست رئیس دانشگاه با کارشناسان فناوری اطالعات عنوان شد:
تحول عظیمی در نظام ارائه خدمات سالمت با توسعه فن آوری اطالعات
رییس دانشگاه گفت :توسعه فن آوری اطالعات
در حــوزه ســامت تحــول عظیمی در نظــام ارائه
خدمات سالمت ایجاد کرده است.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر ابراهیــم کوچکی در
نشســت با کارشناســان فناوری اطالعــات در روز
دوشــنبه مورخ  96/7/10افزود :هــر حرکت عمده
و زیــر بنایــی در حوزه ســامت نیازمنــد فناوری
اطالعات است.
وی ،اولین گام در تشــکیل پرونــده الکترونیک
ســامت برای تک تک شــهروندان را اســتفاده از

زیرســاخت فن آوری اطالعات عنوان و بر استفاده
از فناوری اطالعــات و بهره برداری از امکانات آن
در حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد.
دکتــر کوچکی ،بــه اهمیت جایــگاه و نقش فن
آوری اطالعات در نظام ســامت اشــاره و تصریح
کرد :سرمایه گذاری در حوزه فن آوری اطالعات
و ارتباطات زمینه ســاز توسعه پایدار در کشور و از
عوامل موفقیت دانشگاه می باشد.
سرپرســت مرکــز مدیریــت آمار و فــن آوری
اطالعات دانشــگاه نیز در این نشست ،ضمن تشکر

از حســن توجه رئیس دانشــگاه به این حوزه ،به بیان
عملکرد چند ساله اخیر این مرکز پرداخت.
مرتضی نــادی ،اســتقرار بیش از  100ســامانه نرم
افــزاری در حوزه های محتلف دانشــگاه ،اســتقرار
ســخت افزار و تجهیزات مــورد نیاز واحدهای تحت
پوشــش دانشــگاه جهت بهره مندی اعضــای هیات
علمــی ،دانشــجویان و پرســنل دانشــگاه از خدمات
متنوع  ،ITاســتقرار ،توســعه و گســترش زیرساخت
و ارتباطات شــبکه ای تا ســطح خانه های بهداشت،
اســتقرار سیســتم اطالعــات بیمارســتانی و توســعه

ســامانه پرونده الکترونیک سالمت (سپاس) همراه با
راه انــدازی  8ســرویس تبــادل اطالعات با ســپاس
وزات متبــوع ،پیــاده ســازی فیبرنــوری در پردیس
دانشگاه و  5مرکز درمانی تابعه و تامین  100مگابیت
پهنــای باند اینترنت جهت دسترســی بیــش از 6500
کاربر در مجموعه دانشــگاه طی  10ســال اخیر را از
دستاوردهای این مرکز عنوان کرد.
این گزارش حاکیست :در ادامه نشست کارشناسان
 ITواحدهــای دانشــگاه بــه بیــان مشــکالت و
دغدغه های خود پرداختند.

به مناسبت روز جهانی غذا :همایش پیاده روی پرسنل دانشگاه برگزار شد
همایــش پیاده روی به همت معاونت غذا و دارو
و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشــتی درمانی کاشان ،در تاریخ  23مهر ماه 96
در مســیر میــدان جهاد تا پارک آیــت اله مدنی با
حضور کارکنان و خانواده های آنها برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر حمیدرضا بنفشه معاون
غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات
بهداشــتی درمانی کاشــان گفت :ایــن همایش با

برپایی ایســتگاهی توســط واحد نظــارت بر مواد
خوراکی ،آشــامیدنی ،آرایشــی و بهداشــتی و با
هدف اطالع رســانی در خصــوص حفظ و ارتقاء
ســامت مبنی بر ضــرورت کاهش مصــرف قند،
نمــک و چربــی ،نشــانگرهای رنگــی تغذیه ای،
برچســب اصالت – مبارزه با قاچاق کاال ،ترویج و
معرفی نشان ایمنی و سالمت برگزار گردید.
شــایان ذکر است در پایان این مراسم به تعدادی

از شــرکت کننــدگان به قیــد قرعــه هدایایی اهداء
گردیــد .گفتنــی اســت  16اکتبــر مصــادف با 24
مهر ماه به مناســبت ســالروز تاســیس فائو (سازمان
خواربار و کشــاورزی ملل متحد) در سال  1945به
عنوان روز جهانی غذا نامگذاری شــده و شعار روز
جهانی غذا در ســال جاری تغییر آینــده مهاجرت،
ســرمایه گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی
نامگذاری شده است.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

اجرای الگوی تغذیه سالم در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدیر دانشجویی دانشگاه ،از اجرای الگوی تغذیه سالم در این دانشگاه خبر داد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتــر علی یوســفیان ،اهم
اقدامات این معاونت در راستای اجرای الگوی تغذیه
سالم دانشــجویان در طی ســال تحصیلی گذشته و
جدید را شــامل استفاده از روغن مایع گیاهی جهت
پخت و پز ،رعایت اصول اولیه در تفت و سرخ کردن
مــواد غذایی ،محدودیت مصــرف چربی و نمک و
استفاده از نمک استاندارد و ید دار ،گنجاندن حداقل
دو وعده ماهی در برنامه غذایی ،اختصاص  ۱۰واحد
لبنیات (شیر -ماســت -دوغ -ماست موسیر و  )...در

برنامه غذایــی هفتگی عنوان کرد .وی ،با اشــاره به
اختصاص  7الی  8واحد ســبزی یا ســاالد در برنامه
غذایی هفتگی ،استفاده از سبزی و صیفی جات تازه
با رعایت مراحل سالم سازی و بهداشتی سبزیجات،
اختصاص حداقل شــش وعده میوه در برنامه غذایی
بــه هفتگــی ،تغییر برنامــه غذایی از تــک منویی به
دومنویی و قراردادن کلیــه گروههای غذایی (نان و
غالت ،گوشــت و جانشینهای آن ،حبوبات ،شیر و
لبنیات ،میوه و سبزیجات ،قندهای ساده و چربی) در

حد اســتاندارد در منوهای غذایی برنامه هفتگی غذای
دانشجویان تاکید کرد.
دکتر یوســفیان ،اعتبار ســنجی آشــپزخانه و سلف
دانشجویی و اقدام جهت صنعتی سازی پخت از طریق
ایجاد و تعهد خرید بــرای پیمانکار طبخ ،حذف تمام
غذاهای فســت فــودی از جمله کالباس ،سوســیس،
همبرگــر و  ...را ازدیگر اقدامــات معاونت فرهنگی و
دانشــجویی دانشگاه در راســتای اجرای الگوی تغذیه
سالم در این دانشگاه برشمرد.

انجام  10هزار مورد شیمی درمانی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان
حــدود  10هــزار مورد شــیمی درمانــی در مرکز
تزریقات خاص مجتمع بیمارســتانی شــهید بهشــتی
کاشــان با تعرفه رایگان در طی سه سال گذشته انجام
شده است.
به گزارش وب دا ،رئیس مجتمع بیمارستانی شهید
بهشتی کاشــان با اعالم این مطلب گفت :صد درصد

از تزریقــات خــاص در این مرکز بــدون هیچ گونه
عارضــه ای و با تعرفه دولتی که تقریبا  ۹۵درصد آنها
رایگان بوده ،انجام می شود.
دکتر مهران شــریفی ،ســهولت انجام و دسترســی
بیمــاران به این مرکــز حتی از شــهرهای مختلف به
خصوص هم جوار و رعایت استانداردها در حد مراکز

خصوصی و دولتی مجهز از مزایای این مزکزعنوان کرد.
فــوق تخصــص خــون و ســرطان بالغین دانشــگاه
علوم پزشــکی کاشــان ،بــه وجود بیســت تخت فعال
و پرســنل و پرســتاران دلســوز اشــاره کــرد و افزود:
بیش از  10هزار تزریق طی ســه ســال گذشــته در این
مرکز انجام شــده و همچنیــن در حــال ارائه خدمات

ارزشمند درمانی به همه هموطنان مراجعه کننده به این
مرکز می باشد.
الزم بــه ذکر اســت مرکز تزریقات خــاص مجتمع
بیمارســتانی شــهید بهشــتی کاشــان در آذرمــاه ۹۳با
افزایــش ظرفیــت از شــش تخــت بــه  20تخــت در
خدمت مردم می باشد.

جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات تروما برگزار شد
جلســه شــورای عالی مرکــز تحقیقــات تروما با
حضور رییس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه
مورخ 1396/7/12در محل دفتر ریاســت دانشــگاه
برگزار شد.
بــه گزارش وب دا ،دکتر ابراهیم کوچکی رییس
دانشــگاه در این جلســه ،ضمن تقدیر از فعالیت ها
و اقدامات انجام شــده در مرکــز تحقیقات تروما،
تدوین برنامه اســتراتژیک را نشــان دهنده هدفمند
بودن و انجام کارهای عملیاتی این مرکز دانست.
دکتر محمدرضــا فاضل رییس مرکــز تحقیقات

تروما دانشــگاه ،گزارشــی از فعالیت های مرکز از
زمان تأســیس تاکنون با توجه به برنامه استراتژیک
و رونــد جدیــد مرکــز بــرای ارتقــای مراقبت از
بیماران آســیب دیده ،انجام طرح هــای تحقیقاتی
جهــت بهبــود مراقبت بیمــاران ترومایــی و ایجاد
درمانــگاه هایی بــرای آنهــا ،ایجاد پژوهشــکده،
همکاری اساتید گروه های علمی مرتبط با تروما در
پروژه های تحقیقاتی ،جذب هیات علمی پژوهشی
برای مرکز ،توانایی مرکز جهت ارتباط با مراکز بین
المللــی و  ...را ارائه کــرد .غالمعلی حمیدی معاون

تحقیقات و فناوری دانشــگاه ،ضمن اشاره به پیگیری
در خصوص بودجه مســتقل مرکز از وزارت متبوع،
اظهار داشت :این معاونت به طور اختصاصی از طرح
هــای بنیــادی و کاربردی مرکز همچــون کوهورت
بازتوانــی و مراقبــت بیماران HSR ،هایــی در زمینه
ارتقا بانــک اطالعــات و ارتقا فرایند هــای درمانی
بیماران و ترجمان دانش حمایت می نماید.
دکتر علیرضا مروجی معاون بهداشــتی دانشگاه و
دکتر مجتبی صحت عضو شورای عالی این مرکز نیز
در این جلسه سخنانی را ایراد کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه ،از امحاء بیش از هشت تن
شربت های رنگی غیر مجاز در کاشان خبر داد.
به گــزارش وب دا ،دکتر ســید علیرضــا مروجی
گفت :پیرو مصوبات شورای سالمت و امنیت غذایی
شهرســتان و پیگیری های گروه مهندســی بهداشت
محیط دانشــگاه ،هشــت هزار لیتر گالب ،عرقیات و
شربت های رنگی غیرمجاز جمع آوری شده در مسیر
اتوبان قم –کاشان (عوارضی قمصر) با حضور اعضای
این شورا امحاء گردید.
وی افزود :این مقدار گالب ،عرقیات و شربت های
رنگی معدوم شــده طی  70مورد بازرسی انجام شده
توسط مهندسین بهداشت محیط دانشگاه جمع آوری
شده بود.
معاون بهداشتی دانشگاه در ادامه ،با بیان اینکه امروزه
در صنعت غــذا از رنگهای خوراکــی مصنوعی و
غیر مجــاز به میزان زیادی در تهیه انواع شــربت های
رنگی ،آبمیوه ،بســتنی ،جوجه هــای رنگی و انواع

شیرینیجات استفاده میشود ،تصریح کرد :این دسته
از افزودنیها که بیشتر به منظور جذب مشتری ،پوشش
دادن رنگ نامطلوب محصول و شــدت بخشــیدن به
رنگ یا هویت ماده غذایی اســتفاده میشــود ،اغلب
منشــأ شــیمیایی داشــته و میتواند در طوالنی مدت
مسمومیتهایی را در مصرفکننده ایجاد کند.
وی ادامــه داد :البته در گــروه رنگهای خوراکی
رنگهای طبیعی که منشــأ گیاهی داشته یا رنگهای
مشابه طبیعی که فرمولشان شبیه رنگهای طبیعی است،
نیز وجود دارند ولی به دلیل آن که رنگهای شیمیایی
جذابیت بیشــتر داشته و ارزانتر و راحتتر تهیه شده،
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه ،با اشــاره بــه اینکه این
رنگها اغلب روی دو سیستم سمزدای بدن مثل کلیه
و کبد بیشــتر از سایر اندامها تأثیر سوء داشته و شدت
تأثیــر آن در کودکان ،خانمهای باردار و ســالمندان
بیــش از گروههای دیگر اســت ،اظهار داشــت :این

معاون بهداشتی دانشــگاه ضمن گرامیداشت این
هفته با شــعار جهانی ســامت روان در محیط کار،
پیشگیری از پیدایش مشکالت روانی در کارکنان،
ســالم ســازی فضای روانــی کار و ایجــاد روابط
مطلوب در محیط کار را از مصادیق ســامت روان

در محیط کار عنوان کرد.
دکتر ســید علیرضا مروجی اظهار داشت :امروزه
استرس شــغلی یک جزء جدایی ناپذیر زندگی هر
فرد شــده اســت و  WHOاز آن به عنوان اپیدمی
جهانی نام برده است که تاثیر آن بر سالمت جسمی

معاون غذا و دارو دانشگاه گفت 16 :اکتبر مصادف
با  24مهر ماه به مناسبت سالروز تاسیس فائو (سازمان
خواربار و کشــاورزی ملل متحد) در ســال  1945به
عنوان روز جهانی غذا نامگذاری شــده و شعار روز
جهانی غذا در ســال جاری تغییــر آینده مهاجرت،
ســرمایه گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی
می باشد.
به گزاش وب دا ،دکتر حمیدرضا بنفشه در نشست
خبری به مناســبت روز جهانی غذا افزود :شعار ملی

روز غذا در ایــران اصالح الگوی تغذیه برای حفظ
سالمت و ارتقاء سالمت است.
وی تصریح کــرد 76 :درصد کل بیمــاری ها در
کشور شامل بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت،
فشارخون باال ،بیماری های قلبی-عروقی و سرطان و
 ...است که بیشتر بودجه های وزارت بهداشت برای
این بیماری ها هزینه می شود.
دکتر بنفشــه در ادامه ،به توضیحاتی در خصوص

به مناسبت روز جهانی قلب و غذا و هفته سالمت
بانوان ،برپایی ایستگاه ســامت و مشاوره ورزشی
به همت معاونت بهداشــتی دانشــگاه و با همکاری
اداره ورزش و جوانــان در مقابل ورزشــگاه تختی
کاشان برگزار شد.
به گــزارش وب دا ،معاون بهداشــتی دانشــگاه
گفت :عــدم تحرک و فعالیــت فیزیکی خطر ابتال
به مــرگ هــای زودرس ناشــی از ســکته مغزی،

بیمــاری های قلبی ،ســکته هــای قلبــی و مغزی،
دیابت نوع دو و برخی سرطان ها را در بزرگساالن
افزایش می دهد.
دکتــر ســید علیرضــا مروجی افــزود :بر اســاس
دســتور العمل مرکز بین المللی پیشــگیری و کنترل
بیماری ها ،همه افراد بزرگسال باید حداقل  150دقیقه
در هفته ورزش و فعالیت فیزیکی با شــدت متوسط
داشــته باشــند اما اغلب افراد به ویژه زنان از ورزش

با مسئولین بنیاد شهید کاشان
رئیس دانشــگاه در نشســتی با رئیس بنیاد شــهید و
امور ایثارگران شهرســتان کاشان روز سه شنبه مورخ
 96/7/11در دفتر ریاست دانشگاه دیدار کرد.
بــه گــزارش وب دا ،در ایــن نشســت پیرامــون
موضوعات مختلف مربوطه بحث و تبادل نظر شد.

جلسه کمیسیون ماده 20موسسات پزشکی و
پیراپزشکیتشکیلشد

موجب تغییرات عصبی و هورمونی در زنان باردار شود.
دکتر مروجــی ،از عموم مردم و همشــهریان گرامی
خواســت که از مراکز معتبر و فروشگاه ها محصوالت
دارای مشخصات بهداشتی کامل از قبیل پروانه ساخت،
مواد متشکله ،تاریخ تولید و انقضا و آدرس محل تولید
تهیه و خریداری نمایند و در صورت مشــاهده هر گونه
تخلف بهداشتی موارد را سریعا به سامانه  190بهداشت
اعالم گزارش نمایند.

دکتر مروجی ،آموزش مهارت مدیریت اســترس و
مدیریت زمان در محیط کار ،خودمراقبتی از سالمت
روان در کارکنان و ارتقــاء مهارت روابط بین فردی
در محیط کار را از راهکارهای ارتقاء ســامت روان
در محیط کار برشمرد.

بایســتی دارای برچســب اصالت یا برچســب ردیابی،
رهگیری و کنترل اصالت باشــند و هیچگونه برچسب
دیگری مورد تایید نمی باشد.
وی ،با اشــاره به اینکه همشهریان عزیز می توانند از
طریق ســامانه الکترونیکی  www.ttac.irو شــماره
پیامک  20008822و یا شــماره تلفن گویا 0216185
به بررسی و کنترل اصالت کاال بپردازند ،تصریح کرد:
فقط شماره پیامک  20008822صحیح می باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد:
برپایی ایستگاه سالمت و مشاوره ورزشی
کردن سرباز می زنند و بنابراین شیوع کم تحرکی در
زنان کشور نسبت به مردان  2برابر می باشد.
وی افزود :در راســتای اطالع رســانی روز جهانی
قلب و غذا و هفته ســامت بانــوان ایرانی ( 24تا 30
مهر مــاه) با محوریت ترویج فعالیت بدنی ،ایســتگاه
ســامتی با نصب چادرهای ارائه خدمات سالمت و
مشاوره در مقابل ورزشگاه تختی برپا گردید.
دکتر ســید علیرضا مروجی تصریــح کرد :در این

دیداررئیسدانشگاه

نشســت دفتر بازرســی دانشــگاه با اداره بازرســی
شهرستان کاشان در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دهقان رئیس بازرسی شهرستان
در این جلسه ،در مورد وظایف اصلی و شرح وظایف
ادارات بازرسی توضیحاتی را ارائه کرد.
این گزارش حاکیســت :بازرســان دفتر بازرســی
دانشــگاه در ادامــه مشــکالت خــود را در رونــد
بازرســی هــا بیــان کردند و قرار شــد کــه از طرف
ایــن دفتر تعامل و هماهنگی بیشــتری بــا معاونت ها
انجام شود.

شعار روز جهانی غذا عنوان شد:
تغییر آینده مهاجرت ،سرمایه گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی
نشــانگرهای تغذیه ای و برچســب ســیب سالمت در
محصوالت غذایی پرداخت و گفت :درج نشانگرهای
رنگی بــا هدف افزایش آگاهی مصــرف کنندگان و
اصالح الگوی مصرف در ارتقا ســامت مردم کشور
طراحی و تدوین شده است.
معاون غذا و دارو دانشــگاه اظهار داشــت  :در حال
حاضر کلیه محصوالت ســامت محــور (انواع دارو،
محصوالت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی)

نشست رییس دانشــگاه با مسئولین شهرستان های
دلیجان و محالت روز چهارشــنبه مورخ  96/7/19با
حضور رییس دانشــگاه ،معاون درمان ،رییس شبکه
بهداشت و درمان شهرستان دلیجان و اعضای شورای
شــهر شهرســتان های محالت و دلیجان با محوریت
ارائه خدمات درمانی به بیماران دو شهرســتان برگزار
شد.
به گزارش وبدا ،دکتر کوچکی رییس دانشگاه در
این جلسه ،با اشــاره به لزوم ارائه خدمات تشخیصی
و درمانی در راســتای طرح تحول سالمت و اهمیت
موضوع عدالت در سالمت جامعه ،به ادامه همکاری
و ارائه خدمت به بیماران ارجاعی از شهرســتان های
محالت و دلیجان تاکید کرد و خواستار رفع موانع و
نقایص از طریق فرایندهای قانونی شد.

با اداره بازرسی کاشان

گفتگو با معاون بهداشتی دانشگاه به مناسبت هفته ملی سالمت روان
و روانی کارکنان انکارناپذیر است.
وی حجم باالی کار ،فشــار زمانی زیــاد در انجام
کار ،احســاس عدم امنیت شــغلی و عــدم توازن بین
تالش فرد و پاداش دریافتی را از عوامل ایجاد استرس
و نارضایتی شغلی دانست.

شهرستان های دلیجان و محالت برگزار شد

نشستدفتربازرسیدانشگاه

امحاء بیش از هشت تن شربت های رنگی غیر مجاز در کاشان
رنگها به طور نسبی سمی بوده و برخی از آنها حالت
تجمعی در بافتهای بدن دارند و کمتر دفع میشــوند
بنابراین با گذشــت زمان بر مقدارشــان افزوده شــده و
مسمومیتزامیشوند.
دکتر مروجی یادآور شــد :همچنیــن طبق تحقیقات
انجام شده تأثیر رنگهای مصنوعی روی بدن به گونهای
اســت که گاه بــا تکثیر بیش از اندازه ســلولها به ویژه
در کــودکان در بلندمدت باعث ایجاد انواع تومورهای
خوشخیــم و بدخیم شــده و زمینه ابتال به ســرطان را
فراهم میکنند.
وی گفــت :همچنیــن ایــن افزودنیهــا میتواننــد
موجب بروز اختالالت رفتــاری ،عقبافتادگی ذهنی،
واکنشهای شــدید آلرژیک و حتی تشدید بیشفعالی
شوند که بروز این حالتها میتواند برای کودکان بسیار
خطرناک باشــد و از سوی دیگر امکان بروز ناهنجاری
کودک و ســقط جنین در مادرانی که از خوراکیهای
رنگی به وفور استفاده میکنند نیز وجود دارد و میتواند

نشسترییسدانشگاهبامسئولین

چادرهــا ارزیابی وزن ،وضعیت تــوده بدنی و چاقی
شــکمی ،انــدازه گیری فشــارخون و مشــاوره های
بهداشــتی و ورزشــی الزم برای زنان و ســایر افراد
مراجعــه کننده انجــام و در کنار آن ســایر خدمات
ســامت که با شــروع طرح تحول نظام ســامت در
مراکز خدمات جامع ســامت ارائه می شوند معرفی
شــد و همچنین لزوم فعال سازی پرونده الکترونیک
سالمت اطالع رسانی گردید.

جلســه کمیســیون ماده  20موسســات پزشکی و
پیراپزشــکی با حضور رئیس دانشــگاه و سایر اعضاء
روز چهار شــنبه مــورخ  96/7/12در دفتر ریاســت
دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،موافقت با مجوز تأسیس مرکز
فیزیوتراپی در شــهر کاشــان و پروانــه بهره برداری
ومســئول فنی آمبوالنس خصوصی موسی بن جعفر
(ع) در آران وبیــدگل ،موافقــت اصولــی دو مرکز
مشاوره وارائه خدمات پرستاری در آران وبیدگل از
موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
نشست شورای دانشگاه بر گزار شد
دومین نشست شورای دانشگاه در سال جاری روز
شــنبه مورخ  96/7/29با حضور رییس دانشــگاه و
کلیه اعضا در ســالن اجتماعات شهدای ستاد برگزار
شد.
به گزارش وب دا،رییس دانشــگاه در این نشســت
ضمن خوشــامدگویی ،بر اهمیت شورای دانشگاه به
عنوان دومین رکن سیاســتگذاری در دانشگاه پس از
هیــات امنا اشــاره و بر لزوم اســتفاده از ظرفیت ها و
اختیارات شــورا در حل مســائل کالن دانشگاهی در
عرصه آموزش عالی دانشگاه تاکید کرد.
دکتر همایون نادریان معاون آموزشــی دانشگاه نیز
بــه مرور و نتایــج اقدامات انجام شــده در خصوص
مصوبات جلسه قبل پرداخت.
این گزارش حاکیســت :تاسیس دپارتمان مجازی،
گــروه آموزشــی طب فیزیکــی  ،الزام دانشــجویان
دســتیاری به گذراندن کارگاه اخــاق حرفه ای در
پژوهشــهای زیســت پزشــکی ،جذب هیات علمی
پژوهشــی جهت مراکز تحقیقاتــی و تصویب برنامه
اســتراتژیک مرکز تحقیقات تروما از اهم پیشنهادت
ارائه شده بود.

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه برگزار شد
جلســه هم اندیشی اساتید دانشــگاه با حضور دکتر
ابراهیم متقی اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه تهران و
تحلیل گر مســایل بین الملل و مســایل منطقه ای در
روز ســه شــنبه مورخ  96/7/18در سالن دکتر قریب
دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش وب دا  ،دکتر متقی در این جلســه که با
موضوع مسائل اقلیم کردســتان عراق برگزار شد ،به
تبیین سیاســت بین الملل و مسایل منطقه ای بر مبنای
پیونــد موضوعات هنجاری ،اجتماعی ،ســاختاری و
منطقه ای پرداخت و با تبیین مســایل تاریخی منطقه
و تحوالتــی کــه در آن بــه وجود آمده اســت و به
چگونگی شکل گیری کردستان عراق اشاره کرد.

ارائه گزارش عملکرد روابط عمومی دانشگاه

تقدیر اعضای هیات رئیسه دانشگاه از تیم والیبال بانوان کارمند و
نائب قهرمان مسابقات آسیایی گلبال

مســئول روابــط عمومی دانشــگاه در
جلسه هیئت رییســه دانشگاه روز یکشنبه
مــورخ  96/7/2گزارشــی از عملکــرد
پنج ماهه این واحد ارائه کرد.
بــه گــزارش وب دا ،حوریــه زاهــد
در این نشســت ،نیازســنجی یک ســاله
نشســت های خبری واحدهــای مختلف
دانشــگاه ،کارشناســی و درخواســت
 4نرم افــزار از جمله خبرنامه الکترونیک
و اقــدام به خریــد خبرنامــه الکترونیک ،اســتفاده از ابــزار الکترونیــک جهت اطالع رســانی مانند
تابلــو روان ،تهیــه و تدوین فرآیندهــای روابط عمومی( 21عدد) و بارگذاری در ســایت دانشــگاه،
تهیه و تدوین دســتورالعمل اصول و قواعد خبرنویســی و ارســال به واحدها و بارگذاری در ســایت،
پیگیــری آرشــیو مجله حیات از ســال  1377تاکنــون و  ...از اقدامات بارز روابــط عمومی در حیطه
اطالع رسانی برشمرد.
وی ،بهســازی و زیبا سازی سالن شــهداء ،تجهیز کردن آمفی تئاتر دندانپزشکی به  dvdریکورد،
پیگیری درآمدهای تحقـــق یافته ســالن ها و بروزرســـانی قرارداد مالی و تعیین محـــل واریز درآمد
جهت ردیابی درآمدهای وصول شــده ،برگزاری اولین جشن بزرگداشت روز روابط عمومی و  ...از
دیگر اقدامات این حوزه برشمرد.
حوریه زاهد ،همچنین در خصوص صرفه جویی در حوزه روابط عمومی در زمینه نیروی انســانی،
مالی و منابع فیزیکی مطالبی را بیان کرد.
مســئول روابــط عمومی دانشــگاه ،همچنیــن برنامه هــای آتی این واحــد در حیطه هــای مختلف
را بیان کرد.

اعضای هیات رئیســه دانشگاه در جلسه
مــورخ  ،96/7/2از تیــم والیبــال بانــوان
کارمنــدان دانشــگاه بــرای کســب مقام
قهرمانــی دومین المپیاد فرهنگی ورزشــی
کارکنــان وزارت بهداشــت و محمــد
ســرنجی نائب قهرمان مســابقات آسیایی
و اقیانوســیه گلبال انتخابی جام جهانی در
سال  96تقدیر کردند.
بــه گــزارش وب دا ،دکتــر ابراهیــم
کوچکی رئیس دانشــگاه در این نشست ،کسب موفقیت توســط تیم والیبال بانوان کارمندان دانشگاه و
موفقیت کارمند روشندل دانشگاه در رشته گلبال را تبریک گفت و اظهار داشت :این موفقیت مسئولیت
ما و شما را سنگین می کند.
دکتر حسین نیکزاد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز در این مراسم ،به بیان اقدامات این حوزه
در زمینه ورزش پرداخت و توجه به ورزش کارمندان به ویژه بانوان را ضروری دانست.
سید مجید اعتماد حسینی مسئول اداره رفاه کارکنان نیز ،به بیان گزارش عملکردی در این راستا پرداخت.
این گزارش حاکیست :در پایان نشست از این مقام آوران با اهداء گل و هدیه به رسم یادبود تقدیر شد.
الزم به ذکر اســت محمد سرنجی مقام آور در رشــته گلبال ،در مخابرات مرکزی دانشگاه مشغول به
خدمت می باشد.
اسامی اعضای تیم والیبال بانوان دانشگاه:
معصومــه گندمــی  -فاطمه آبادیــان  -لیال ســحرخوان  -لیال یزدان نیــا -الهه المع  -لیــا داروغه-
محبوبــه زمانــی  -راضیــه ترکی  -مهدیــه صابری  -زهــره عابدی  -مربــی تیم :محترم فــاح زاده -
سرپرست تیم :زهرا غالمی نصرآبادی

در نشست هیات رییسه صورت گرفت:

نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه
سال بیستم .شماره  .163مهر ماه 1396
ماهنامه
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ویراستار :لیال سحرخوان
همکاران این شماره :روح ا ...بادیزاده،
محمدرضا سلیمانی،مسعود محسنی ،فهيمه طاهري فرد،
حسین گرانمایه پور
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در  6ماهه سال جاری:
حدود  480بازرسی در منطقه تحت
پوشش دانشگاه انجام شده است
معاون غذا و دارو دانشگاه گفت :حدود 480
بازرســی در منطقه تحت پوشش دانشگاه در 6
ماهه سال جاری انجام شده است.
به گزارش وب دا ،دکتر حمیدرضا بنفشــه در
نشســت خبری اظهار داشت :از این تعداد158 ،
بازرسی از کارخانه ها 70 ،مورد از کارگاه19 ،
مورد از انبــار مواد اولیه 88 ،بازرســی از مرکز
لوازم آرایشــی و بهداشتی 14 ،مورد از عطاری
بازرسی و  102نیز از داروخانهها صورت گرفته
است.
وی گفــت52 :کارخانه مــواد غذایی ،چهار
کارخانه مواد آرایشــی و بهداشتی ،دو شرکت
تولیــد کننده داروهــای گیاهــی و  22کارگاه
فعال در منطقه دانشــگاه وجود دارد و عمده این
کارگاهها گالب و عرقیجات است.
معاون غذا و دارو دانشــگاه ،بــا بیان اینکه در
کارخانجــات مواد غذایی هشــت مورد پرونده
تخلف تشــکیل شده اســت ،افزود :سه مورد به
دادگاه و پنــج مورد از ایــن پروندههای تخلف
به تعزیرات معرفی شــدند و بــرای  13مورد در
فروشگاههای آرایشی بهداشــتی ،پنج مورد در
حوزه عطاری و دو مورد در داروخانهها پرونده
تخلف تشکیل شده است.
وی تصریح کرد :در طی بازرســی های شش
ماهه اخیــر ،حدود  108میلیــون تومان ،کاالی
قاچــاق کشــف و ضبط شــد و پرونــده مراکز
متخلف به تعزیرات و دادگاه ارجاع داده شد.

بازدید اعضاء هیأت بورد گروه های
جراحی عمومی و زنان و زایمان وزارت
بهداشت از دانشگاه
اعضــاء هیأت بورد گروه های جراحی و زنان
و زایمــان وزارت بهداشــت درمــان و آموزش
پزشــکی روز پنــج شــنبه مــورخ  96/7/27از
گروه هــای جراحی و زنان و زایمان دانشــگاه
بازدید کردند.
بــه گــزارش وب دا ،ایــن بازدید بــه منظور
ارزیابی وضعیت آموزش دســتیاری رشته های
تخصصــی جراحی عمومــی و زنــان و زایمان
صورت گرفت.
دکتر خســرو ایــازی ،دکتر ابراهیــم بهداد و
دکتر کــرم اله طوالبــی از اعضاء هیــات بورد
گروه جراحــی عمومی و دکتر مریم حســینی،
دکتــر صمصامی و دکتر الدن حقیقی از اعضاء
هیــات بــورد گــروه زنــان و زایمــان وزارت
متبوع به همراه دکتــر علی صفوی نائینی معاون
ارزشــیابی و اعتبــار بخشــی دبیرخانه شــورای
آموزش پزشکی و تخصصی و معصومه صفاری
کارشناس دبیرخانه در این بازدید از امکانات و
فضاهای آموزشــی و تحقیقاتــی گروه و مراکز
مرتبط با گروه در بیمارستان های بهشتی و شبیه
خوانی بازدید به عمل آوردند.
بر اســاس این گزارش ،رئیس دانشگاه نیز در
نشستی جداگانه با اعضاء هیأت بورد گروه های
جراحــی و زنان و زایمان وزارت بهداشــت ،به
بیان ظرفیت ها و پتانســیل های دانشگاه در این
راستا پرداخت.
دکتــر منصــوره صمیمی مدیر گــروه زنان و
زایمان و دکتر عبدالحســین داوود آبادی مدیر
گــروه جراحــی عمومــی نیز در این نشســت،
در رابطه با ســابقه گروه های زنــان و زایمان و
جراحــی عمومی ،اهمیــت این رشــته ،اعضاء
هیــات علمی ،دانشــجویان ،امکانــات گروه و
همچنین حمایت و پشتیبانی دانشگاه و دانشکده
توضیحات مبسوطی ارائه نمود.
این گزارش حاکیســت :در پایــان هریک از
اعضــاء دیدگاه های خــود را در مورد وضعیت
آموزش دستیاری رشته های تخصصی جراحی
عمومی و زنــان و زایمان ،امکانات و شــرایط،
انگیــزه و عالقه خود جهت پذیرش دانشــجو و
توجه دانشگاه به این امر را بیان کردند.

با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و  500میلیون ریال:

در یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد :

افتتاح بخش بستری روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان کارگرنژاد کاشان

دانشجوی دانشگاه موفق به کسب دیپلم افتخار طب اعتیاد شد

سرپرست بیمارســتان کارگرنژاد کاشان ،از
افتتاح بخش بســتری روانپزشــکی کودک و
نوجوان این بیمارستان خبر داد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر فاطمه ســادات
قریشــی افزود :این بخش در مســاحتی بالغ بر
 250مترمربع با ظرفیت شــش تخــت بیمار با
اعتبــاری بالغ بــر یک میلیــارد و  500میلیون
ریال جهت تهیه تجهیزات پزشکی سرمایه ای
و مصرفی ر اه اندازی شد.
وی ،بــا اشــاره به فعالیت  5نفر نیروی پرســتار در ایــن بخش تصریح کرد :این مرکــز دارای دو فوق
تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان است که در بخش مذکور مشغول خدمت می باشند.
دکتر قریشی در ادامه ،با اشاره به دیوارکشی به متراژ  1600مترمربع و با اعتبار  115میلیون تومان اظهار
داشــت :محوطه سازی شــامل زمین چمن مصنوعی به متراژ  2500مترمربع با اعتباری بالغ بر  230میلیون
تومان در این بیمارستان انجام شد.
گفتنی اســت بیمارســتان اعصاب و روان کارگرنژاد کاشان در ســال  1391با حضور وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان گفت:
دانشــجوی دانشــگاه موفق به کســب دیپلــم افتخار طــب اعتیــاد در یازدهمین کنگره بیــن المللی
دانش اعتیاد شد.
بــه گزارش وب دا ،دکتــر غالمعلی حمیدی افزود :در یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
کــه در مرکز همایش های بیــن المللی رازی تهران در تاریخ  24-22شــهریور  96برگزار گردید،
مقاله امیر قادری دانشــجوی دکتری تخصصی رشته مطالعات اعتیاد دانشگاه جزء  10مقاله برتر قرار
گرفت و موفق به دریافت دیپلم افتخار طب اعتیاد شــد.
وی تصریــح کرد :ایــن مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی دکتر حمیدرضا بنفشــه ،دکتر ذات ا...
عاصمی و امیر قادری به شــماره  9470با عنوان " بررســی اثرمکمل یاری ویتامین  Dبر نشــانه های
بالینــی و متابولیکــی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون" بود کــه در معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه به تصویب رسیده است.
دکتر غالمعلی حمیدی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تصریح کرد :ضمناً مقاله دیگری از این
طرح تحقیقاتی نیز در مجله معتبر با عنوان "Progress in Neuropsychopharmacology
 "& Biological Psychiatryبا ضریب تاثیر( 4.187 = ) IFمنتشــر شده است.
دکتــر غالمعلــی حمیدی ،ضمــن تبریک بــه مجریان این طــرح ،برای آنــان آرزوی موفقت
روزافزون کردند.

ارائه تعرفه دولتی برای زوجین نابارور منطقه

دومین نشست شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سالمت

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان ،از ارائه تعرفه دولتی برای زوجین نابارور منطقه کاشان
خبر داد.
بــه گزارش وب دا ،دکتر محمد حاجی جعفری اظهار داشــت :بیــش از  85درصد هزینه های درمان
ناباروری بر اساس تعرفه های دولتی برای کلیه زوجین نابارور این منطقه می باشد.
وی افزود :مجتمع بیمارســتانی شهید بهشتی کاشــان با فعال بودن بخش نازایی اماده پذیرش و درمان
زوجین نابارور می باشد.
دکتر حاجی جعفری تصریح کرد :بخش نازایی بیمارستان بهشتی در پاییز سال 95با هزینه بالغ بر یک
و نیم میلیارد تومان جهت بازســازی بخش ،تجهیز وســایل مورد نیاز ،آموزش پرســنل بخش نازایی در
خصوص ورود اطالعات مادران نابارور تحت پوشــش و برگزاری جلسه هماهنگی جهت ارتقا عملکرد
بخش نازایی با حضور نمایندگان حوزه مرکز مدیریت پیوند وزارت متبوع راه اندازی شد.
وی ،با اشــاره به بار مالی درمان های ناباروری در محــروم ماندن زوجین از فرصت فرزندآوری ادامه
داد :مهمترین مشکل مردم در زمینه پرداخت هزینههای درمان می باشد و میزان خانوارهایی که به دلیل
هزینههای درمان نمی توانستند از خدمات درمان ناباروری استفاده کنند بسیار چشمگیر است.
دکتر محمد حاجی جعفری تاکید کرد :در راســتای اجرای سیاســت هــای ابالغی مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) وهمچنین سیاســت های جدید جمعیتی برنامه حمایت مالی زوج های نابارور ابالغ شــد
که با ابالغ این برنامه زوجین نابارور می توانند  85درصد از خدمات ناباروری خود را به صورت رایگان
دریافت نمایند.

دومین نشســت شــورای مشــارکت های مردمی زنان
مجمع خیرین سالمت مورخ  30شهریور ماه در این مجمع
برگزار شد.
بــه گزارش وب دا ،رئیس شــورای مشــارکت های
مردمی زنان مجمع خیرین سالمت در این نشست ،با اشاره
به ظرفیت های موجود در شهرســتان گفت :پتانسیل هایی
از قبیل اعتقادی ،دینی ،فرهنگی و وجود افراد خیر فراوان
در کاشان این شــهر را الگوی دیگر خیرین قرار داده و ما
باید از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم.
دکتر طاهره مازوچی ،اساس این شورا را تکیه بر نقش
محوری زنان در همیاری و حمایت دانســت و ضمن اشاره
به کمبود بیمارستان در کاشان ،ساخت بیمارستان بقیه ا ...را در اولویت کار خیرین عنوان کرد.
مشــاور امور بانوان فرمانداری ویژه کاشــان نیز در جلسه شورای خیرین سالمت گفت :بانوان خیر،
همیشه در کارهای خیر ،مشوق آقایان هستند و خیرین کاشانی در کشور شناخته شده و نمونه هستند.
مریم ارشــدی ،از تعداد 24عضو و تشــکیل کمیته هایی تحت مسئولیت های جداگانه در امر جذب
خیرین خبر داد و گفت :کمیته مالی ،تبلیغات و اســتانی از جمله کمیته هایی اســت که در این شــورا به
فعالیت می پردازند.

معاون پژوهش انجام مطالعات خانواده در دانشگاه:
اولین نشانه آینده حرفهای موفق ،اعتماد به خود است
معــاون پژوهش انجام مطالعات خانواده در ایران گفت :اولین نشــانه آینده حرفــهای موفق ،اعتماد به
خود است.
دکتــر عبدالرضا کردی در همایــش " آینده حرفه ای خود را چگونه بســازیم" که به همت معاونت
فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه ویژه دانشجویان جدیدالورود در شامگاه روز سه شنبه مورخ  ۱۸مهر ماه
سال جاری برگزار شد ،یکی از نشانه های انسان های موفق را اعتماد به خود دانست.
وی اظهار داشت :آدمهایی که نمیتوانند انگیزه خودشان را مرتب کنند نمیتوانند از آینده حرفهای
خوبی برخوردار باشند.
رئیــس مرکــز جهانی آموزش و پرورش خــاق در مالزی افزود :آدمهای حرفهای قشــنگ صبحت
میکنند ،با خودشــان مهربان هســتند و اهدافشــان را با افعال میتوانم و به دســت میآورم مینویسند؛
آدمهای حرفهای ،حرفهای تفکر میکنند و تصمیم میگیرند.
این اســتاد دانشــگاه ،با بیان اینکه در زندگی همواره برای خانواده و عبادت زمان بگذاریم و با افراد
بی انگیزه و افســرده معاشرت نکنیم ،بیان داشت :اولین نشانه آینده حرفهای موفق ،اعتماد به خود است؛
کسانی که مایلند تحول بپذیرند و تحول بدهند آینده حرفهای موفقی خواهند داشت.
دکتر کردی در پایان در رابطه با دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت :این دانشگاه به لحاظ منابع طبیعی
و امکانات از بســتر خوبی برخوردار است ،رفتار مسئولین و کارمندان با دانشجویان به گونهای صمیمی
و دوســتانه است ،همچنین دانشــجویان استعداد زیادی برای شــکوفایی دارند که باید از این استعدادها
استفاده شود.

در راستای عملکرد پورتال قلب سالم:
وزارت بهداشت از معاونت بهداشتی دانشگاه تقدیر کرد
وزارت بهداشت ،از معاونت بهداشتی دانشگاه در راستای عملکرد پورتال قلب سالم تقدیر کرد.
به گزارش وب دا ،معاون بهداشــتی دانشــگاه با اعالم این مطلب ،بیماری هــای قلبی عروقی را اولین
اولویت آموزشــی دانشــگاه در سال  1396برشمرد و گفت :در این راســتا از کارشناسان واحد آموزش
و ارتقای ســامت معاونت بهداشــتی به عنوان مدیر پورتال قلب ســالم کاشــان از طرف مدیر کل دفتر
آموزش و ارتقای سالمت وزارت متبوع تقدیر شد.
دکتر ســید علیرضا مروجی افزود :این پورتال در هفته سالمت سال  ،92توسط وزیر بهداشت افتتاح و
به عنوان یک شبکه اجتماعی به کلیه دانشگاه ها اعالم گردید.
وی ،با اشــاره به راه اندازی پورتال قلب سالم با همکاری مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه
در راســتای اطالع رســانی به مردم تصریح کرد :پورتال قلب ســالم دارای بخش های مختلفی شــامل
بیماری های قلبی عروقی و راه های پیشــگیری از آن ها و  ...می باشــد و با توجه به اولویت های موجود
مباحث مرتبط در این پورتال اضافه می شود .وی ،بیماری های قلبی عروقی را یکی از علل عمده مرگ
و میر و معلولیت در ســطح جهان و به عنوان اولین عامل مرگ ،یک ســوم کل مرگ و میرها در جهان
برشمرد .دکتر مروجی افزود :بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر در کشور می باشد.
گفتنی اســت :گســترش آمــوزش و ارتقای ســامت جامعه با اســتفاده ازابزارهای دیجیتــال و نوین
اطالعاتی ،ایجاد پایگاهی جهت پاســخ گویی به سواالت کاربران در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی
و عروقی ،برقراری ارتباط دوســویه مؤثر و هوشــمند با عموم مردم و  ...از مهم ترین اهداف راه اندازی
پورتال قلب سالم است.

بار دیگر ،فعالیت دانشگاه در عرصه بین الملل:

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های علوم پزشکی کاشان و نیواولم آلمان
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن دانشــگاه هــای
علوم پزشکی کاشــان و دانشــگاه نیواولم آلمان،
با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از مسئوالن روز
دوشــنبه مورخ  96/7/10در دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کاشان منعقد گردید.
بــه گــزارش وب دا ،مشــاور امور بیــن الملل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کاشــان در این راســتا گفــت :در ایــن تفاهم نامه
بر همکاری در زمینه مبادالت آموزشی و پژوهشی
تاکید شده است.
محمــد حســین زیلوچــی افــزود :از آنجــا
کــه دانشــگاه نیــو اولــم در زمینــه مدیریــت

اطالعــات ســامت فعالیــت دارد تالش دانشــگاه
علوم پزشــگی کاشان بر این اســت تا از تجربه این
دانشگاه در خصوص پیشبرد اهداف بسته های طرح
تحــول آموزش ،به ویژه ماموریت ویژه دانشــگاه با
عنوان "توســعه دانــش فناوری اطالعات ســامت"
استفاده نماید.

