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 معرفی شهرستان کاشان

کیلومتری جنوب تهران و  041متری از سطح دریا،  0011 کاشان یکی از مهمترین شهرهای استان اصفهان است که در ارتفاع

شمال اصفهان واقع شده است و از طریق بزرگراه و راه آهن با تهران و اصفهان در ارتباط است. جمعیت  کیلومتری 001

  هکتار سکنی گزیده اند. 0011نفری شهر در مساحتی قریب به   044444 تقریبا  

 0۷۳0 سال اواخر از دانشگاه عنوان به را خود فعالیت که است اصفهان استان هایدانشگاه از یکی کاشان پزشکی علوم دانشگاه

 .کرد شروع

-00اریخ در ت کاشان پزشکی علوم دانشگاههای علوم پزشکی کشور  به میزبانی هفدهمین کنگره پژوهشی دانشجویی دانشگاه

 برگزار شد. 0۷11شهریورماه  01

 پوسترمقاله به عنوان  9 مقاله به عنوان سخنرانی و 0  از میان مقاالت ارسالی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 شدند. پذیرفته

 اتکمیته تحقیق دکتر مجددی ، دبیر آقایسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی  شامل نفر 8 سبزوار پزشکی علوم تیم اعضای

 ، سیدجواد داوری ثانیبیژن خلیلی انآقای، و لح مراممریم صامریم جوادی، فرانک جعفری،  هاو خانم فاطمه اهتمام  دانشجویی

 .بودند مسعود حیطه و

 

 



 

 

 

 

 

  :شهریور ماه 61

 
افتتاحیه ی کنگره برگزار  0۳.راس ساعت حرکتبا ون آقای علیشاهی از سبزوار به سمت کاشان صبح  0 ساعتشانزدهم شهریور 

ه ی بچه م و همبگاه به سمت سالن پذیرایی رفتیشد و در آخر با موسیقی سنتی به پایان رسید .پس از ثبت نام و اخذ فرم خوا

و آقای حیطه مقاله ی خود را با عنوان ) بررسی میزان خطاهای  نشستیمها به همراه دکتر مجددی دور یک میز در محوطه 

 ( برای دکتر مجددی 0۷1۷سبزوار در سال نامل زمینه ساز آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستاپرستاری و عو

به سالن غذاخوری  13۷1زد نمودند .راس ساعت باز خوانی کردند و ایشان با دقت نظر فراوان اشکاالت کار را به ایشان گوش

 بگاه سپری نمودیم.مرکزی دانشگاه برای صرف شام حرکت کردیم و شب را در خوا

 

د و پوستر خو سخنرانیم پزشکی سبزوار دو نفر از دانشجویان علومحسوب میشد. در این روز،  کنگرهروز اول  شهریور ماه: 61

با عنوان ) بررسی میزان خطاهای پرستاری و عوامل زمینه ساز آن در پرستاران  ، سخنرانیآقای مسعود حیطهرا ارائه کردند3 

با عنوان )بررسی اثر  پوستر توسط ،آقای سید جواد داوری ثانی( و  0۷1۷شاغل در بیمارستان های شهرستان سبزوار در سال

به  0۳ . ساعتیم غذایی پر چرب(ژرر موش های صحرایی دریافت کننده سطوخودوس بر پروفایل لیپیدی دهیدروالکلی گیاه ا



 

 

 ،سنتی پذیرایی شد در این محل روی کوه حرکت نمودیم و در آنجا  از دانشجویان  با بستنی کاشان سمت باغ پرندگان قمصر 

 411از طی حدود  بود. پسب و شادی بخشی را ایجاد نموده پله کاری شده بود و جویی در وسط آن روان بود و محل بسیار جذا

متر به یک دریاچه ی زیبا برخورد کردیم که روی آن چند قایق پارویی موجود بود .پس از طی کمی پیاده روی ، محل نگهداری 

سمت  ت میشد. کمی بهچهارپایان نظیر انواع شتر ،بزهای گوناگون ،اسب مینیاتوری، پرندگانی نظیر شتر مرغ  در این محل یاف

رو در  خورد. شامطاوس و ... به چشم می  ،پایین کوه حرکت کردیم که باغ پرندگان بود که در آن انواع طوطی های مختلف

رفه ای که دارای  وسایل تزئینی و لباس های غقمصر که در این محل بود صرف نمودیم .پس از میل شام بچه ها از رستوران 

 دند.سنتی بود دیدن کر

 

 

با عنوان) بررسی اثر آمبلی خود را سخنرانی  0341در ساعت هار خانم فرانک جعفری ابعد از صرف صبحانه ون شهریور ماه : 61

. ارائه کردنددر موش صحرایی نر(  cci سیا تیکبستن مزمن عصب  نروپاتیدر مدل  نروپاتیپرنین بر پاسخ های رفتاری  درد 

ضای ف . بسیارشدبه سمت باغ فین کاشان حرکت نمودیم در ورودی آن با بستنی سنتی از دانشجویان پذیرایی  0۳ساعت  در

دلچسب و آرامش بخشی بود پس از آن در محلی که در آنجا انواع عرقیات گیاهی و گالب و... موجود بود رفتیم و دکتر مجددی 

صرف شام در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از  نمودند. پس خریدارینوان هدیه برای همه ی بچه ها یک شیشه بطری گالب به ع

برای داشتن اوقاتی مفرح به شهربازی که در نزدیکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود رفتیم و لحظات خوبی را درآن جا با 

 خاطراتی دل نشین داشتیم.



 

 

 

محمدی با عنوان )افت شنوایی کارگران در  3 پریا خانم هاخود را ارائه کردند3  سترپو دانشجویاناز  دونفر شهریور ماه : 61

 ارزیابیشناسایی و با عنوان ) مریم جوادیو  -(0۷1۷و  0۷81ماشین های الکترونیک  جوین )جمکو( از سال کارگاه های شرکت 

 .و ویلیام فاین  fmeaو مقایسه  فاکتور های خطر  در یک شرکت  قطعه سازی  خودرو با روش های 

 

طالیی  شد. دکترارائه جشن اختتامیه  شروع شد و پس از قرائت سرود ملی مقدمه ای از جشن توسط مجری  003۷1در ساعت 

ا و یک فیلم خالصه از مکان های زیب داشتند. سپسرانی دبیر اجرایی کمیته نیز سخن دکتر قادریاز روند داوری سخن گفتند و 

بود  و داوران تهیه شده کنند گانای از شرکت  و مصاحبهدیدنی مثل امامزاده سید علی بن باقر و دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 نمایش داده شد.

ر نظارتی و نفرات برتر تقدی-از عوامل اجراییی داشتند و در انتها سخنران حنانی میترا مهندس خانمو امانلو  مسعود دکتردر ادامه 

 به عمل آمد ....



 

 

از خواندن نماز  رفتند. پسبه سالن غذاخوری دانشجویان گواهی شرکت در کنگره و کارگاه ها را اخذ نموده و برای صرف نهار 

در پلیس راه قم گروه را ترک کرده و بقیه   به سمت کاشان حرکت کردیم و خانم صالح مرام و آقای خلیلی 04راس ساعت 

 بامداد به شهرستان سبزوار رسیدند. ۷ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مریم جوادی دانشجوی بهداشت عمومی نویسنده سفرنامه:


