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 خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

 1399ماه  آبان -شماره چهارم

 4 دانشگاه فرهنگیو  دانشجویی معرفی معاونت 

 های غیر ضروری و افزایش دانشگاه:تمرکز بر افزایش کارایی و اثربخشی خدمات منجر به کاهش هزینه سیرئ یدکتر دانائ

 9 گردد یوری مبهره

 10 کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از دو واحد تولیدی نمك در گرمسار ریبازدید مد 

 10 کوثر یدرمان یپژوهش یدانشگاه از مرکز آموزش سیرئ یدانائ دیدکتر نو دیبازد 

 تیبه بلوغ و حما ازیکشور است که ن تیحاکم یدر فضا دیو جد نینهاد نو رعاملیغ پدافند:دانشگاه سیرئ یدکتر دانائ 

  11  دارد

 13 شبکه بهداشت و درمان ریدیدار امام جمعه شهرستان گرمسار با مد   
 16 سال انیاستان سمنان تا پا یبازنشستگان دانشگاه علوم پزشک یکامل سنوات و مانده مرخص هیتسو 

 به  شهریدر دست احداث مهد مارستانیب ،یمارستانیچهارگانه ب زاتیاستان از ورود تجه یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 17 استان خبر داد

 تیداشته و متاسفانه وضع یفوق بحران طیاستان در مورد کرونا شرا یشهرستان ها یتمام:دانشگاه سیرئ یدکتر دانائ 

 17 میستیرا شاهد ن یمطلوب

 دردست احداث حوزه سالمت  یاز پروژه ها یو بهره بردار لیهم نتوانست مانع تکم کرونا:دانشگاه سیرئ یدکتر دانائ

 18 شود

 19 در سطح شهر سمنان یبهداشت یپروتکل ها یاز نحوه اجرا یو شهرستان یدانشگاه ،یاستان نیمسئول یدانیم دیبازد  
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 استان سمنان از آزمایشگاه تشخیصی بیماری  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دیبازدCOVID-19 23 دانشگاه   

 25 سالمت، بانوان و خانواده استان سمنان برگزار شد ،یفرهنگ ،یجلسه کارگروه اجتماع نیهفتم  

 27 دامغان هیریشهر ام ینرگس خاتم ساز خرم ادیزنده  ییروستا یافتتاح مرکز خدمات جامع سالمت شهر  

 29 گرمسار یمعتمد مارستانیاستان سمنان از ب یدانشگاه علوم پزشک استیسرزده ر دیبازد  

 از معاونت  ایکاهش خطر بال تیریدر امور مد یمشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یقدردان

  30 دانشگاه یبهداشت

 31 استان سمنان برگزار شد یدانشگاه علوم پزشک رعاملیپدافند غ تهیکم یو آرامش بخش یکارگروه اطالع رسان  

 استان سمنان برگزار  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش انهیسال شیهما نیو ششم یورزش هیتغذ یالملل نیکنگره ب نیدوم

  32 شد

 34 در مجموعه تحت پوشش دانشگاه 19-دیکوو یمراکز منتخب غربالگر شیافزا:دانشگاه سیرئ یدکتر دانائ   

 نماینده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت از عملکرد مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی  ریتقد

   35 دانشگاه نیا

 مردم  یازسو یعزم و مشارکت جمع كی ازمندیمنحوس کرونا ن روسیاز و یخالص یبرا:دانشگاه سیرئ یدکتر دانائ

 36 میهست زمانیعز
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 :فرهنگی و دانشجویی معرفی معاونت

دانشجویی و فرهنگی با علم به معاونت 

رسالت دانشگاه با گسترش بینش توحیدی 

و تجلی معنویت و مکارم اخالقی با ایجاد 

بستری مناسب در جهت رشد و شکوفایی 

استعدادها و توانایی های بالقوه و افزایش 

آگاهی دانشجویان در راستای کرامت 

انسانی و ارزشهای اسالمی می پردازد، به 

سطح کیفی و کمی سالمت  منظور ارتقاء

دانشجویان با ارتقاء کیفیت تسهیالت 

رفاهی زمینه توسعه سالمت دانشجویان عزیز را فراهم می نماید،از طرفی بسترهای مناسب برای مشارکت 

 و روحی مادی، نظر از سالم محیط حفظ با چنین هم نماید، ایجاد  دانشجویان در امورمختلف مذهبی و فرهنگی

برای دانشجویان و گسترش فعالیت های فرهنگی با توجه به اصول صحیح اعتقادی و با بهره مندی از عرصه  معنوی

زیبا و جذاب، محیطی با نشاط و شاداب در راستای تعلیم و تربیت نیروی انسانی کار آمد و متعهد و کارآفرینی و 

 .آورد گسترش تحقق فرهنگ دینی و انقالبی در سطوح مختلف دانشجویی فراهم

 :فعالیت محورهای

 دانشکده ها سطح در انقالبی و اسالمی های ارزش گسترش جهت ریزی برنامه 

 هنری و فرهنگی فعال دانشجویان از تقدیر 

 دانشجویی برنامه فوق امور ریزی برنامه 

 مختلف های مناسبت به فرهنگی مذهبی، مراسم برگزاری 

 دانشجویی و علمی هیئت اعضاء فرهنگی های پژوهش تشویق و حمایت 

 آن مصوبات شدن عملیاتی پیگیری و مرتبط شوراهای جلسات تشکیل 

 دانشگاه فرهنگی امور متولی نهادهای با فرهنگی مختلف های برنامه اجرای در مشارکت 

 انقالبی و فرهنگی نهادهای و موسسات و مراکز با همکاری و ارتباط ایجاد 

 فرهنگی و دانشجویی حوزه در مردمی معنوی و مادی های حمایت جذب 

http://mefda.ir/service/universities/semnan
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 دانشجویان رفاه صندوق تسهیالت کلیه ارائه 

 دانشجویی و فرهنگی درامور دانشجویان استعدادهای از حمایت 

 (آفرینی کار و نوآوری های مهارت تقویت) سوم نسل دانشگاه سوی به حرکت 

 صنفی شورای انتخابات برگزاری 

 دانشجویی علمی انجمن از حمایت 

 های انجام شده در دوران مبارزه با کرونا ویروس:فعالیتخالصه برخی 

 نظارت بر بهداشت و تغذیه سلف سرویس های  دانشجویی 

 تهیه و خرید تجهیزات حفاظتی و محلول ضد عفونی 

 یپاشش محلول ضدعفون کیو نصب دستگاه اتومات دیخر 

  بهداشت و استفاده از آموزش به همکاران شاغل در خوابگاهها و سلف سرویس در خصوص رعایت

 تجهیزات حفاظتی

 بازدید معاون و مدیران دانشجویی فرهنگی از خوابگاهها و اماکن دانشجویی فرهنگی 

  ثبت نامه از دانشجویان داوطلب رشته های پزشکی ، پرستاری،بهداشت و پیراپزشکی جهت همکاری با

 ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا

 جویی خواهرانتعطیلی خوابگاههای دانش 

 تعطیلی خوابگاههای دانشجویی برادران 

 گندزدایی و ضد عفونی خوابگاه های دانشجویی خواهران 

 گندزدایی و ضد عفونی خوابگاه های دانشجویی برادران 

  190همکاری اعضای کانون جهادی در مرکز پاسخگویی 

  4030حضور در مرکز پاسخگویی 

 اجرای طرح ضدعفونی منازل و معابر شهری 

 مشارکت در طرح آموزش مجازی درباره شیوه های پیشگیری از ابتالء به کرونا 

 ساخت انواع موشن گرافی ، طراحی بروشورها و پمفلت های متنوع و توزیع میان عموم مردم 

 حضور داوطلبانه تعدادی از دانشجویان پزشکی و پرستاری در بیمارستان کوثر 

 ی و تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کنندهجمع آوری کمک های مردمی توسط کانون جهاد 
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 نظارت روزانه بر تغذیه و بهداشت غذای دانشجویان در سلف و خوابگاه ها 

 اعالم رعایت موازین بهداشتی در سلف های دانشگاه به پیمانکار 

 معرفی پیمانکار جهت دریافت مواد ضدعفونی و دستکش از معاونت دارو و غذا 

 سطوح و وسایل سلف سرویس  بطور مستمر و روزانه ضدعفونی کردن سلف و آشپزخانه و 

 تعطیل شدن سلف های دانشگاه 

  دانشجویان در بیمارستان ها  حضور در بیمارستان به عنوان مسئول پیگیری وضعیت 

 ارائه بروشور برای پرسنل درمان 

 ارائه بروشور برای دانشجویان 

 تعطیلی سالن بدنسازی خوابگاه اندیشه 

  دانشگاهتعطیلی استخر نشاط 

  آذر 16تعطیلی سالن ورزشی 

 به صورت مستمر گندزدایی و ضد عفونی خوابگاه های دانشجویی 

  نقاهتگاه شهرستانهای سمنان ، دامغان ، گرمسار 3حضور دانشجویان در 

 همکاری اعضای کانون جهادی در طرح پایش تلفنی در سمنان و مهدیشهر 

  سمنان با هماهنگی ستاد مرکزیغربالگری در برخی محالت و مناطق محروم شهر 

  جمع آوری کمک های نقدی دانشجویی توسط کانون ها و تشکل های دانشجویی جهت خرید ماسک و

 مواد ضدعفونی کننده

 تاکید بر ضدعفونی کردن وسایل و دست ها در هنگام کار در آشپزخانه 

  غذا به دانشجویان در ظروف یکبار مصرفتوزیع 

  سبزیجات خام به دانشجویان غذاهای کبابی وتوزیع عدم 

  اذر 16ضد عفونی نمودن سالن 

 ارائه پیام مراقبتهای سالمت روان  مربوط به کرونا به دانشجویان 

  معرفی خط تلفنی مشاوره helpline) به دانشجویان) 

 ارائه مشاوره به دانشجویان متقاضی خدمات مشاوره 

 ارائه مشاوره به دانشجویان متقاضی خدمات مشاوره 

 نفر از پرسنل بیمارستان و اورژانس دامغان 250ئه مشاوره تلفنی به ارا 
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  (2مشاوره حضوری به بیماران میتال به کرونا )نفر 

 مشاوره تلفنی به خانواده بیماران مبتال 

 اتاق فکر روانشناسان 

 ( 25مشاوره تلفنی به خانواده متوفیان ) نفر 

  بستری نمودن دانشجویان تستPCR مثبت در نقاهتگاه تحت پوشش دانشگاه 

  قرنطینه کردن دانشجویان در ارتباط با دانشجویان مبتال و کسانیکه عالئم مشکوک به ویروس کرونا تا

 مشخص شدن وضعیت آنها

 توزیع پک بهداشتی) ماسک و محلول ضدعفونی(  به دانشجویان خوابگاه 

 رورزی و کارآموزی دارند و دانشجویان پزشکی(به اخذ گواهی سالمت از دانشجویان ) دانشجویانی که کا

 محض ورود به خوابگاه

  تب سنجی از دانشجویان به) دانشجویانی که کارورزی و کارآموزی دارند و دانشجویان پزشکی( محض

 ورود به خوابگاه

 2 نفره نمودن اتاق های دانشجویی در خوابگاه 
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ی  کاردرمان یاستان سمنان به مناسبت روز جهان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ كیتبر امیپ
05/08/99 

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

را به  یکاردرمان یاکتبر روز جهان 27 یامیسمنان در پ

و   یدانشکده توانبخش انیدانشجو د،یاسات س،یرئ

به  امیپ متن .گفت كیهمکاران کاردرمانگر دانشگاه تبر

 :است ریشرح ز

 

 بسمه تعالی

کاران این حوزه از  کارردمانی و بهاهن  اکتبر مصادف با ششم آبان ماه روز جهانی کارردمانی، فرصتی است ربای معرفی رشته 27 ای است ربای سپاسگزاری از هم

اینجانب  .اهی روزمره ی زندگی آنها تالش می کنندتوانبخشی، که با تالش و تعهد رد جهت ارتقاء کیفیت زندگی مراجعه کنندگان و کسب حداکثر استقالل رد فعالیت 

کاران کارردمانگر، رد کنار ساری اعضای تیم توانبخشی و زپشکی، گامی رد جهت توسعه نظ ام سالمت کشور، تقویت ضمن نکوداشت این روز، امیدوارم با تالش تمامی هم

گاه کارردمانی و تسکین آالم مردم نیازمند ربداریم دانم از تالش اهی تمامی کارردمانگران عززی که رد جهت اعتالی این رشته گام ربمی دارند، میرب خود الزم  .جای

کاران عززی تبریک عرض نمایم  .تشکر کرده و این روز را هب هم اساتید، دانشجویان و هم

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش
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 کرد: دیدانشگاه تاک سیرئ یدکتر دانائ

وری های غیر ضروری و افزایش بهرهو اثربخشی خدمات منجر به کاهش هزینه تمرکز بر افزایش کارایی

 05/08/99 .گردد یم

دانشگاه  سیرئ یدانشگاه با حضور دکتر دانائ صیتخص تهیکم

استان سمنان، دکتر پهلوان معاون توسعه  یعلوم پزشک

 یامور مال ریمد انیمیرح ،یزیمنابع و برنامه ر ت،یریمد

دانشگاه و مصدق مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد 

 نیا در .دانشگاه برگزار شد استیدانشگاه در محل دفتر ر

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یجلسه دکتر دانائ

موعود  یمهد تیاالول آغاز امامت و وال عینهم رب کیبا تبر

و کارکنان  رانیاز زحمات مد ی)عج( و ضمن خداقوت و قدردان

کرد: با توجه به  دیاستان سمنان، تاک یدانشگاه علوم پزشک

 دیدر کشور، با روسیکرونا و یماریو موضوع ب یکنون طیشرا

ها  نهیها بر هز تیالو نییو تع ییتمام تالش ما بر صرفه جو

 یداشت: مراکز درمان انیدر ادامه ب یدانائ دینو دکتر  .باشد

نظام سالمت را به خود اختصاص  بخش قابل توجهی از بودجه

ها ایجاب و ماهیت خدمات بیمارستان نیدهند. نوع مراجعمی

بر یک سیستم  یمراکز درمان یمال رانیکند که روسا و مدمی

خدمات  تریزی، بهبود و ارزشیابی کیفیهدفمند برای برنامه

دانشگاه افزود: مثلت  سیرئ .ندیارائه شده، نظارت نما

دسترسی، کیفیت و هزینه همواره مورد توجه سیاستگذاران و 

حوزه سالمت باید تمام  رانیباشد. مدمدیران نظام سالمت می

تالش خود را به کار گیرند تا خدمات اثربخش به صورت 

کارآمد ارائه شود. عدم توجه به کارایی )انجام درست کارها( و 

بخشی )انجام کار درست( منجر به ارائه فقط در نظر گرفتن اثر

خدمات سالمت با قیمت بسیار باال خواهد شد که در  نهایت 

کند. از طرف دیگر، دسترسی به خدمات سالمت را محدود می

اتالف منابع سالمت منجر به عدم توانایی در ارائه خدمات 

اثربخش در بلندمدت خواهد شد و به نوعی کیفیت خدمات 

بر  نیهمچن یو .تأثیر قرار خواهد گرفت تحتسالمت هم 

تمرکز بر افزایش کارایی و اثربخشی خدمات که منجر به 

وری در مراکز های غیر ضروری و افزایش بهرهکاهش هزینه

 سیرئ یدانائ دکتر .نمود دیگردد، تأک یم یدرمان یبهداشت

منابع  تیریاستان سمنان ادامه داد: مد یدانشگاه علوم پزشک

 یداریپا یها، دو گام مهم در راستا نهیدر هز ییو صرفه جو

از مشکالت مجموعه دانشگاه بوده و  یریو جلوگ یمال

متوازن و به موقع منابع  ق،یدق صیو تخص تیریبا مد میدواریام

 یتحت پوشش دانشگاه، در ارتقا یمورد نظر به مجموعه ها

 نیادامه ا در .میدانشگاه گام بردار نیاهداف ا شیاز پ شیب

از  یجلسه ضمن قرائت دستور کار، بر اساس درخواست ارسال

دانشگاه، بحث و تبادل نظر  نیتحت پوشش ا یحوزه ها یسو

 .دیالزم اتخاذ گرد ماتیانجام و در تصم
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کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از دو واحد تولیدی نمك در  ریبازدید مد

 05/08/99 گرمسار

دکتر عزیزی مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی 

سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 

و هیات همراه از مجتمع تولیدی نمک تصفیه خاتون در 

شهرک صنعتی گرمسار و شرکت معدنی امالح ایران در منطقه 

دکتر شجاع مدیر عامل مجتمع تولیدی  .ده نمک بازدید نمود

نمک تصفیه خاتون ضمن خیر مقدم به این عزیزان گزارش 

مبسوطی از نحوه تهیه  سنگ نمک از معدن و پروسه تبدیل 

آن به نمک را بیان و خطوط تولید و سایر واحدهای مجتمع 

در ادامه دکتر عزیزی  با حضور در   .را به حضار معرفی نمود

ح ایران از قسمت های مختلف شرکت شرکت معدنی امال

بازدید و با مهندس فرجی مدیر عامل این شرکت  و سایر 

مسئوالن در مورد فرآورده های غذایی به ویژه نمک بحث و 

در ابتدای این جلسه فرجی ضمن خیر مقدم  .گفتگو نمودنند

و تشکر از دکتر عزیزی و سایر مسئوالن، گزارشی کامل و نحوه  

در این  .خطوط تولید را  با تصویر ارائه نمودفعالیت شرکت و 

بازدید ها دکتر عزیزی از مدیر و پرسنل شرکت ها تقدیر و 

دکتر رستم زاده  .قدر دانی و مواردی مهمی را یادآوری کرد

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،دکتر 

عرب آرادانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمسار 

دکتر قدس سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ،

آرادان و کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه و 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار در این بازدیدها  

 حضور داشتند.

 06/08/99 کوثر یدرمان یپژوهش یدانشگاه از مرکز آموزش سیرئ یدانائ دیدکتر نو دیبازد

استان سمنان، با حضور در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ 

 یکرونا و جراح وی یس یکرونا، ا یکوثر از بخش ها مارستانیب

پروتکل  یبخش ها و اجرا نیو روند ارائه خدمت در ا دیبازد

 یدانائ دینو دکتر .نمود یکرونا را بررس یماریب یدرمان یها

 یایو جو ازمندیخدمت به مردم ن د،یبازد نیدانشگاه درا سیرئ

دانشگاه دانست و  یمجموعه درمان یذات فهیسالمت را وظ

 زانیاست که م فهیاظهارداشت: وجدان حاکم برانجام وظ

که مرکز  نیبااشاره به ا ،یو .کند یم نییارزش کارها را تع

سطح  مارستانیکوثر سمنان، ب یدرمان یپژوهش یآموزش

ماهانه  ییبا پاسخگو مارستانیب نیارجاع استان است، گفت: ا

به ارائه خدمت به مردم  ن،یاز ده ها هزارنفر ازمراجع شیبه ب

ضمن  یو .باشد یاستان و شهرستان سمنان مشغول م

 مارستان،یب  نیخالصانه کادر ا یاز زحمات شبانه روز یقدردان

 نیبا پرسنل ا ،ییکرونا مارانیبه ب یارائه خدمات درمان ژهیبه و

 ییدر فضا زیبخش ها به گفت و گو پرداخت و پرسنل ن
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 انیدانشگاه درم سیخود را با رئ یمسائل حوزه کار یمیصم

دکتر رستم زاده معاون  دیبازد نیاست: در ا یگفتن .گذاشتند

دانشگاه را  سیرئ است،یحوزه ر ریمد ییایحیغذا و دارو و 

 نمودند. یهمراه

 

 

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

  دارد تیبه بلوغ و حما ازیکشور است که ن تیحاکم یدر فضا دیو جد نینهاد نو رعاملیغ پدافند
06/08/99 

 یشورا کیولوژیبهداشت، سالمت و ب یجلسه کارگروه تخصص

 سیرئ یدکتر دانائ استیعامل استان سمنان به ر ریپدافند غ

دانشگاه و با حضور 

کارگروه، در  نیاعضا ا

سالن اجتماعات امام 

 یجواد)ع( ستاد مرکز

دانشگاه برگزار  نیا

 یدانائ دینو دکتر .شد

دانشگاه علوم  سیرئ

و خدمات  یپزشک

 یو درمان یبهداشت

توسط  یکسب مقام برتر کشور کیاستان سمنان، ضمن تبر

 یبرا تیموفق یاستان سمنان و آرزوعامل  ریحوزه پدافند غ

هفته اول آبان به نام  نکهیا انیحوزه، با ب نیدست اندرکاران ا

شده است، اظهار داشت: با  ینامگذار «رعاملیپدافند غ»هفته 

ها در چهارچوب پدافند برنامه دیجامعه با داتیتوجه به تهد

 یابه گونه یستیو ز یبریسا ،یاقتصاد یهادر حوزه رعاملیغ

 یها برااز آن را در بحران یورشود که امکان بهره یزیربرنامه

بهداشت، سالمت و  یکارگروه تخصص سیرئ .ما فراهم کند

 ،یعامل استان سمنان، سازمانده ریپدافند غ یشورا کیولوژیب

استان  رعاملیپدافند غ یاتیعمل یهابرنامه تیو هدا یطراح

را  داتیدر مقابله با تهد

 نیا فهیوظ نیمهمتر

 .کارگروه برشمرد

دانشگاه علوم  سیرئ

استان سمنان،  یپزشک

 شاتیبا اشاره به فرما

در  یمقام معظم رهبر

کرونا،  یجلسه ستاد مل

داشت: حضرت  انیب

 روسیمقابله با و یخود در راستا مانهیآقا با سخنان حک

همگان  یراه را به صورت کامال شفاف برا ریمنحوس کرونا، مس

فراهم کردن  نکهیبا اشاره به ا یدانائ دکتر .نمود میترس

و بعد  نیها قبل، حبحران یریگمقابله با شکل یبرا یانهیزم

در زمان وقوع  هاتیظرف ییاز آن مهم است، گفت: با شناسا

حفظ انسان  یبرا توانیم یاجتماع یستیز داتیاز تهد یبرخ

بر فرهنگ  دیبا تأک یو .از مخاطرات اقدام کرد عتیو طب

 تیعنوان کرد: با عموم رعاملیدر حوزه پدافند غ یساز
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بر  شتریو نظارت ب دغدغه جادیفرهنگ و ا نیبه ا دنیبخش

 دکتر .افتی میدست خواه یموفق جهیها به نت تیروند فعال

و نظارت بر  یبهداشت یهاپروتکل تیبر رعا دیبا تأک یدانائ

 یستیز دیتهد پروتکل ها در سطح جامعه، کرونا را یاجرا

 یبانیدر پشت ینقش مهم رعاملیعنوان کرد و گفت: پدافند غ

 یمجاز یدارد و تالش شود از قدرت و توان فضا یماریب نیاز ا

ادامه داد: دانشگاه علوم  یو .محتوا استفاده شود دیدر تول

کرونا موفق  یماریاستان سمنان در حوزه درمان ب یپزشک

 یاز همراه یرظینیب یهاراستا جلوه نیعمل کرده است و در ا

و  یرنظامیو غ ینظام یهانهادها و دستگاه یهاتیو حما

 یهابرنامه نکهیا انیبا ب یدانائ دکتر .میرا شاهد بود یمذهب

 یمقاومت فعال، تاب آور»با شعار  رعاملیهفته پدافند غ

از پنجم آبان آغاز شده است، افزود:  «یقو رانیا ز،یانگ رتیح

کشور  تیحاکم یدر فضا دیو جد نینهاد نو رعاملیپدافندغ

 شتریو آموزش ب یرساناطالع ت،یبه بلوغ، حما ازیاست که ن

بهداشت، سالمت و  یکارگروه تخصص ریدب یتجل دکتر .دارد

عامل استان سمنان در خصوص  ریپدافند غ یشورا کیولوژیب

دانشگاه علوم  یجلسه و اقدامات و برنامه ها نیدستور کار ا

را ارائه نمود و بر ادامه  یاستان سمنان گزارش یپزشک

کرونا همانند گذشته  روسیمقابله با و یها در راستا تیحساس

 انیبه ب نیاز حاضر کیجلسه هر  نیا انیپا در .کرد دیتأک

آن دستگاه در  یو برنامه ها شنهاداتینقطه نظرات، پ

 .کرونا و هفته پدافند پرداختند یماریو مقابله با ب یریشگیپ

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

که سالمت جامعه را به مخاطره اندازد، برخورد  یارگان ایمردم خط قرمز ماست، با هر شخص  سالمت

 06/08/99  خواهد شد یقاطع و قانون

سازماندهی پیشگیری و مقابله با  یستاد دانشگاه نینوزدهم

استان سمنان با حضور  یبیماری کرونا دانشگاه علوم پزشک

استان سمنان،  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 یشبکه ها رانیو مد یدانشگاه  تهیکم یاعضا ن،یمعاون

 یتحت پوشش و روسا یبهداشت و درمان شهرستان ها

کنفرانس در  دئویپوشش به صورت و تحت یها مارستانیب

 .دانشگاه برگزار شد یالسالم ستاد مرکز هیسالن امام جواد عل

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یجلسه دکتر دانائ نیا یابتدا  در

مقابله با  یاستان سمنان در خطاب به اعضاء ستاد دانشگاه

 یماریب وعیاز بروز و ش یشده ناش جادیکرونا گفت: بحران ا

 طیباعث به وجود آمدن شرا یجهان یبحران کیکرونا به عنوان 

 رغمیاست که عل دهیدر کشور و سراسر جهان گرد یخاص

 حیصح تیریبا مد دیهمکاران و مشکالت موجود، با یخستگ

مهمان ناخوانده  نیا تیریبحران، در کنترل و مد نیو خاص ا

 تیدانشگاه در ادامه با اشاره به نقش و اهم سیرئ .مییاقدام نما

و  رانیمد ینظارت ها در سطوح مختلف دانشگاه، افزود: تمام

 یسازمان تیهمکاران در سطوح مختلف و با توجه به مسئول

پروتکل ها و دستورالعمل  حیو صح قیدق یبر اجرا دیخود با

 یسواز  یابالغ روسیکروناو یماریو مقابله با ب یریشگیپ یها

که  یارگان ایکرونا را نظارت نموده و با هر شخص  یستاد مل

 یاندازد، برخورد قاطع و قانون یسالمت جامعه را به مخاطره م
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استان سمنان ادامه داد:  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .ندینما

تحت پوشش دانشگاه اعم از معاونت ها،  یمجموعه ها یتمام

تحت پوشش،  یها و سطوح مختلف در شهرستان ها تیریمد

خود  ییاجرا ینسبت به ثبت مستندات اقدامات و برنامه ها

درس  نیاستفاده از ا کینزد یا ندهیآ اقدام نموده تا در 

با اشاره  یدانائ دکتر .رو باشد شیپ ریمس یها، راهگشا هآموخت

کرونا،  یدر جلسه ستاد مل یمقام معظم رهبر شاتیبه فرما

 تیاهم یمعظم انقالب به خوب رهبر مانهیحک اناتیادامه داد: ب

 میدر تصم تیاصل و اولو شانیسالمت مردم را متذکر شده و ا

چهار  نیهمچن شانیها را سالمت مردم برشمردند. ا یریگ

استفاده از ماسک،  تیمهم در مبارزه با کرونا را تقو یاستراتژ

اطالع  تیو تقو یخانگ نهیقرنط تیتقو ،یغربالگر تیتقو

معاون  یادامه دکتر جندق در .دانستند یعموم یرسان

 یگزارش انیاستان سمنان با ب یدانشگاه علوم پزشک یبهداشت

پروتکل  یمعاونت در اجرا نیا ینظارت یاز اقدامات و برنامه ها

 یدر ادارات و دستگاه ها یبهداشت یها و دستورالعمل ها

 دکتر .صنوف مختلف و در سطح جامعه ارائه نمود ،ییاجرا

توسط  یبهداشت یپروتکل ها تیگفت: عدم رعا یجندق

حوزه  ریگ بانیرا گر یا دهیاز افراد جامعه مشکالت عد یگروه

 یسامانه ها قیاز طر یکند و گزارشات مردم یسالمت م

 یستاد مل یریگ میدر تصم یینقش بسزا یو نظرسنج اتیشکا

ها  تیمحدود شیافزا ایمقابله با کرونا در اعمال و  یو استان

و کنترل بهتر  تیریامعه خواهد داشت تا در جهت مددر ج

 ریدب وریدکتر فر نیادامه همچن در .میقدم بردار یماریب نیا

از اقدامات انجام شده، مصوبات  یستاد کرونا دانشگاه، گزارش

از  کیهر  سپس .جلسه ارائه نمود نیو دستور کار ا یقبل

نظرات،  انیدر جلسه به ب نیو حاضر رانیمد ن،یمعاون

و اقدامات انجام شده در حوزه تحت پوشش خود  شنهاداتیپ

الزم  ماتیپس از بحث و تبادل نظر، تصم انیپرداخته و در پا

 واحدها ابالغ خواهد شد. یاتخاذ و در جهت اجرا به تمام

 06/08/99  شبکه بهداشت و درمان ریدیدار امام جمعه شهرستان گرمسار با مد

حجت االسالم آرامی امام جمعه شهر گرمسار به اتفاق   

مدیران و معاونین حوزه علمیه برادران با حضور در سالن 

اجتماعات شهید عامری شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

گرمسار با دکتر عرب آرادانی مدیر این شبکه دیدار و ضمن 

افعان سالمت شبکه تبریک ایام خجسته، از زحمات مد

آرامی  .بهداشت ودرمان این شهرستان تقدیر و تشکر نمود

هدف از این دیدار را لبیک مجدد به پیام و فرمایشات مقام 

معظم رهبری جهت استمرار و روند حرکت جهادی مسئوالن 

وی گفت روحانیون و . در کمک به کادر سالمت دانستند
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هر جا که مسئوالن طالب حوزه ها آماده گی کامل دارند تا 

شبکه بهداشت اعالم کنند با تمام توان در خدمت کادر سالمت 

دکتر عرب آرادانی ضمن تشکر از حضور امام جمعه و . باشند

هیت همراه گزارش مبسوطی از اقدامات و عملکرد این شبکه 

از زمان شیوه بیماری ویروس منحوس کرونا در شهرستان را 

بسیج همگانی و اطالع رسانی ارائه و مواردی مهمی را جهت 

روحانیون به عموم مردم در راه پیشگیری و رعایت پروتکل ها  

در این دیدار مهندس کاظمی معاون  .را خواستار شدند

بهداشتی شبکه و عرب عامری مدیر داخلی بیمارستان 

.معتمدی هم حضور داشتند

در آزمون  یپزشک یاطالع رسانو  تیریو مد ییعلوم غذا ه،یدرخشش دانش آموختگان دانشکده تغذ

 10/08/99  99ارشد  یکارشناس

دوره از  نیاول یو همزمان با دانش آموختگ یدر سال جار

 یو کارشناس هیعلوم تغذ یکارشناس یرشته ها انیدانشجو

و  ییعلوم غذا ه،یدر دانشکده تغذ ییغذا عیعلوم و صنا

دانش  نیا %30حدود  ،یپزشک یو اطالع رسان تیریمد

 دکتر .شدند رفتهیورود به مقطع باالتر پذ یآموختگان برا

و اطالع  تیریو مد ییعلوم غذا ه،یدانشکده تغذ سیرئ یهمام

 نیکسب ا کیخبر و تبر نیضمن اعالم ا یپزشک یرسان

مهر ماه  یبزرگ، گفت: دانش آموختگان مذکور، ورود تیموفق

به  یدانشکده بوده و در تابستان سال جار نیدر ا 1395سال 

دانشکده  سیرئ .نائل آمده بودند یافتخار دانش آموختگ

ادامه  یپزشک یو اطالع رسان تیریو مد ییعلوم غذا ه،یتغذ

ارشد دانشگاه ها و موسسات  یداد: در آزمون امسال کارشناس

دانشکده در  نینفر از دانش آموختگان ا 7تعداد  ،یآموزش عال

 ییغذا عیو علوم و صنا هیتغذ یمختلف رشته ها یها شیگرا

 یاسام .باالتر شدند یلیتحص عموفق به اخذ مجوز ورود به مقط

  :است ریبشرح ز زانیعز نیا

 یعلوم پزشک - ینیبال هیارشد تغذ یکارشناس     یحجاز نیثم

 مشهد

 شیگرا ییغذا عیارشد علوم و صنا یکارشناس    یشهامت میمر

 زیتبر یعلوم پزشک - یو بهداشت یفیکنترل ک

 شیگرا ییغذا عیارشد علوم و صنا یکارشناس    زادهیعل بهنام

 زدی یعلوم پزشک - یو بهداشت یفیکنترل ک

 – هیدر تغذ یارشد علوم بهداشت یفروزش    کارشناس ذیپان

 زیتبر پزشکی علوم

 پزشکی علوم – یورزش هیارشد تغذ یکارشناس   یانیکاو نبیز

 زیتبر

 – هیدر تغذ یارشد علوم بهداشت یکارشناس      یدیمف میمر

 تهران پزشکی علوم

 پزشکی علوم – هیارشد علوم تغذ یکارشناس     یمهدو فائزه

 لرستان

استان سمنان و دانشکده  یدانشگاه علوم پزشک یعموم روابط

کسب  ،یپزشک یو اطالع رسان تیریو مد ییعلوم غذا ه،یتغذ

آنان،  یو خانواده ها زانیعز نیارزشمند را به ا تیموفق نیا

کارکنان خدوم و  ،یعلم اتیمحترم ه یاعضا یتمام

 قیعرض نموده و توف کیدانشکده تبر نیا زیعز انیدانشجو
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 زدمنانیاز درگاه ا یافزون آنان را در تمام مراحل زندگ روز

 .دینما یمسئلت م

 

 12/08/99  استان سمنان یعلوم پزشککمیته مهندسی مشاغل دانشگاه 

استان سمنان  یکمیته مهندسی مشاغل دانشگاه علوم پزشک

با حضور دکتر پهلوان معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه 

دانشگاه، ادهم مدیر توسعه  یریزی، نصیری مدیر منابع انسان

سازمان و تحول اداری و فرخ نژاد کارشناس مسئول مهندسی 

ریزی  رنامهمشاغل در دفتر معاونت توسعه مدیریت، منابع و ب

 رامونیجلسه در پ نیحاضر در ا یاعضا .دانشگاه برگزار شد

احتساب مدرک تحصیلی، مجوز ادامه تحصیل، تغییر شغل 

سوابق تجربی پرسنل قراردادی،  پرسنل قراردادی، احتساب

تغییر عنوان پرسنل رسمی و پیمانی و  صدور ابالغ انشائی 

درخواست های  رامونیپ نیهمچن .بحث و تبادل نظر شد

واصله از واحدهای تحت پوشش دانشگاه تبادل نظر و تصمیم 

 .گیری گردید

  یر شبکه بهداشت و درمان این شهرستاندیدار فرمانده سپاه پاسداران شهرستان گرمسار با مد
12/08/99 

سرهنگ گلینی فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

شهرستان گرمسار به اتفاق مسئوالن درمانگاه مهر شفاء سپاه 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  ریبا دکتر عرب آرادانی مد

 .وگو نمودشبکه دیدار و گفت نیا تیریگرمسار در دفتر مد

گلینی فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی  سرهنگ

و  یشهرستان گرمسار ضمن خدا قوت به دکتر عرب آرادان

کارکنان حوزه سالمت، آمادگی نیروهای سپاهی و بسیجی 

کنترل بیماری ویروس منحوس کرونا و کمک به مدافعان  یبرا

شبکه بهداشت  ریب آرادانی مدعر دکتر .سالمت را  اعالم نمود

و درمان شهرستان گرمسار هم ضمن خیر مقدم و تشکر از 

حضور سرهنگ گلینی، مواردی مهمی را جهت همکاری و 

به ذکر  الزم  .مساعدت سپاه با این شبکه را یادآوری نمود

است: در این دیدار مهندس کاظمی معاون بهداشتی و حسینی 

 کارشناس نظارت بر درمان این شبکه حضور داشتند.
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 انیاستان سمنان تا پا یبازنشستگان دانشگاه علوم پزشک یکامل سنوات و مانده مرخص هیتسو

 14/08/99  98سال

بازنشستگان دانشگاه  یو مانده مرخص یسنوات بازنشستگ

فردا پانزدهم  98سال  انیاستان سمنان تا پا یعلوم پزشک

دانشگاه در  سیرئ یدانائ دینو دکتر .شود یآبانماه پرداخت م

استان  یدانشگاه علوم پزشک یگفت و گو با روابط عموم

 یو مانده مرخص یسمنان، گفت: سنوات بازنشستگ

سال  انیاستان سمنان تا پا یپزشک بازنشستگان دانشگاه علوم

 زیوار زیفردا پانزدهم آبان ماه به حساب بازنشستگان عز 98

 انیاستان سمنان ب یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .خواهد شد

انسان  یاز زندگ یمرحله خاص یو سالمند یداشت: بازنشستگ

 یتدارک گذر از نقش ،ی. دوران بازنشستگشودیمحسوب م

است. دوران  یاز زندگ یدیو انتقال به مرحله جد گرید

 یصنعت-یاست که با توسعه اجتماع یادهیپد یبازنشستگ

 یدانائ دکتر.شده است یشتریب تیاهم یعصر حاضر، دارا

از  یاستان سمنان با قدردان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

دانشگاه، گفت:  نیساله بازنشستگان ا یخدمات صادقانه س

 شهیمختلف و تراوش اند یگان درعرصه هاحضور بازنشست

 نیجامعه را تضم یسربلند ،یو فرهنگ یفکر یآنان در مبان

از تالش  یدانشگاه ضمن قدردان سیرئ یدانائ دکتر  .دینمایم

 یزیمنابع و برنامه ر ت،یریها و زحمات معاونت توسعه مد

 یریگیداشت: بحمداهلل با پ انیامر، ب نیتحقق ا یدانشگاه برا

منابع و برنامه  ت،یریمعاونت توسعه مد یانجام شده از سو یها

دانشگاه و مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد  یزیر

استان  یدانشگاه، مطالبات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشک

 یو مانده مرخص ها یسمنان شامل سنوات بازنشستگ

 فردا پانزدهم آبان ماه  پرداخت 98سال  انیتا پا یپرسنل

استان سمنان ضمن  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .خواهد شد

گفت: با  ز،یبازنشستگان عز یبرا تیو موفق یسالمت یآرزو

در کشور ما، سهم  یبه زندگ دیام شیبه افزا تیعنا

است، از  افتهی رییکشور تغ یتیجمع بیبازنشستگان در ترک

بازنشستگان در جامعه افزونتر  یاجتماع تیرو، نقش و اهم نیا

از  زیدانشگاه ن نیا دوارمیشده است. که ام گریاز هر زمان د

 بهره مند گردد. زیارزشمند بازنشستگان عز اتیتجرب

در دست  مارستانیب ،یمارستانیچهارگانه ب زاتیاستان از ورود تجه یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 14/08/99 به استان خبر داد شهریاحداث مهد

در دست احداث  مارستانیب ،یمارستانیچهارگانه ب زاتیتجه

دانشگاه  سیرئ یدانائ دکتر .وارد استان سمنان شد شهریمهد

 یوگو با روابط عموماستان سمنان در گفت یعلوم پزشک

 کی زیداشت: احداث و تجه انیخبر، ب نیدانشگاه با اعالن ا

 کیاز یبهره بردار یموضوعات در راستا نیمهمتر مارستان،یب

استان سمنان،  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .است مارستانیب

توسط اداره کل مسکن و  شهریمهد مارستانیگفت: احداث ب

استان سمنان در حال انجام است و دانشگاه علوم  یشهرساز

اداره کل موظف به  نیا لیاستان سمنان پس از تحو یپزشک

دانشگاه  سیرئ یدانائ دکتر .باشد یم مارستانیب نیا زیتجه
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 نیا یو اساس یمارستانیچهارگانه ب زاتیادامه داد: تجه

و وارد استان شده است  یداریدردست احداث خر مارستانیب

در  مارستانیب نیساخت ا لیعدم تکم لیمتاسفانه به دل یول

 .باشد ینم ریامکان پذ مارستانیآن ب زیدست احداث، تجه

تر احداث  عینمود: ان شاءاهلل هر چه سر یدواریابراز ام یو

برسد و جهت  انیبه پا شهریشهرستان مهد یپروژه درمان نیا

 سیرئ یدانائ دکتر .ردیدانشگاه قرار گ نیا اریدر اخت زیتجه

به مردم  نکه،یاستان سمنان، با اشاره به ا یدانشگاه علوم پزشک

 نیا زیتجه یقول داده بودم با تمام توان برا شهریمهد زیعز

 زاتیاظهار نمود: به لطف خداوند تجه م،یتالش نما مارستانیب

وارد دانشگاه شده است و با توجه به  یمارستانیچهارگانه ب

 هیبق دیمنطقه داده ام در حال خر نیا زیکه به مردم عز یقول

شگاه دان سیرئ .میهست مارستانیب نیا ازیمورد ن زاتیتجه

استان  زیکرد: مردم عز دیاستان سمنان، تاک یعلوم پزشک

 نیهستند و از مسئول تیفیخدمات باک افتیدر قیسمنان ال

 یاز پروژه ها یبهره بردار یخواهم در راستا یم یاستان

 یدانشگاه گامها نیا نیحوزه سالمت، همگام با مسئول یعمران

را به  یو مناسب تر بخدمات مطلو میبردارند تا بتوان یموثر

 .میاستان ارائه ده فیمردم شر

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

را  یمطلوب تیداشته و متاسفانه وضع یفوق بحران طیاستان در مورد کرونا شرا یشهرستان ها یتمام

 14/08/99 میستیشاهد ن

مقابله با کرونا استان سمنان با  تیریمد یجلسه ستاد استان

دانشگاه  سیرئ یحضور آشناگر استاندار سمنان، دکتر دانائ

ستاد، در محل  نیاعضاء ا ریاستان سمنان و سا یعلوم پزشک

 .سمنان برگزار شد یامام )ره( استاندار ادگاریسالن اجتماعات 

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یجلسه دکتر دانائ نیا در

 یکرونا در شهرستان ها یبحران طیسمنان با اشاره به شرا

استان در  یشهرستان ها یتحت پوشش دانشگاه، گفت:  تمام

را  یمطلوب تیقرار دارند و  متاسفانه وضع یفوق بحران طیشرا

 زین ندهیشود تا در دو هفته آ یم ینیب شیو پ میستیشاهد ن

 یماریب شتریب وعیقرار داشته و شاهد ش تیوضع نیدر ا

 بیبا ش ماران،یتعداد ب شیافزود: روند افزا یدانائ دکتر .میباش

 60تا  40روزانه  کهیاست به طور شیو در حال افزا یصعود

در  ییکرونا مارانیب صیترخ زانیشوند و م یم ییشناسا ماریب

درصد  80استان سمنان حدود  یپزشک مجموعه دانشگاه علوم

حال  در  یبه صورت شبانه روز باشد و همکاران درمان یم

 زیها ن مارستانیب یبرا زاتیدارو و تجه نیتالش هستند و تام

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .در دستور کار قرار دارد
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ماه است  9سمنان ادامه داد: کادر درمان و بهداشت، بالغ بر 

هستند که  تیکه به صورت مستمر و شبانه روز در حال فعال

مشکالت متعدد،  نیو همچن یمتاسفانه به واسطه فشار کار

که در  یاست به طور شیدر حال افزا زانیعز نیا شیفرسا

در نظر  یمارستانیتخت ب تیسوم ظرف دوحال حاضر بالغ بر 

 شیکرونا اشغال شده است که در صورت افزا یگرفته شده برا

مواجه  یمشکالت حوزه با نیدر ا ماران،یتعداد ب شیاز پ شیب

 .باشد یحوزه م نیدر ا یا ژهیبه اقدامات و ازیکه ن میشو یم

در مجموعه تحت  ییکرونا مارانیبا اشاره به آمار ب یدانائ دکتر

تا به  یماریب وعیشروع ش یپوشش دانشگاه، گفت: از ابتدا

به کرونا در مجموعه  یقطع ینفر با ابتال 855هزار و 2امروز، 

و تحت درمان قرار  ی،بسترییدانشگاه شناسا نیا یدرمان یها

با جواب تست  ییسرپا تبه صور زینفر ن 696هزار و 5گرفته و 

و در حال  ییشناسا تیریتحت مد یمجموعه ها نیمثبت در ا

 نیا یها مارستانیب ژهیو یدر بخش ها ماریب 36 زیحاضر ن

 ازیاز گذشته ن شیافزود: امروز ب یو .هستند یمجموعه بستر

از اقدامات  یریجلوگ یها برا یاست تا نظارت ها و بازرس

 وعیو ش یبهداشت ینکردن پروتکل ها تیپرخطر و رعا

افزوده  زین ینظارت یو بر تعداد گشت ها ابدی شیافزا ،یماریب

که در استان وجود دارد،  یفوق بحران طیشود و به واسطه شرا

حوزه  نیدر ا نیبا متخلف یو قهر یجد برخورداست تا  ازین

در  زین نیسنگ ینقد مهیو جر ردیدر سطح جامعه صورت گ

 نظر گرفته شود.

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 14/08/99 دردست احداث حوزه سالمت شود. یاز پروژه ها یو بهره بردار لیهم نتوانست مانع تکم کرونا

دانشگاه علوم  یپروژه سوختگ شرفتیروند پ یجلسه بررس

دانشگاه،  سیرئ یاستان سمنان با حضور دکتر دانائ یپزشک

مدیر امور  انیمیدانشگاه، رح یدفتر فن ریمد یمهندس مومن

 نیا مانکاریمالی دانشگاه و مهندس مشاور پروژه و شرکت پ

 گزاربر یپروژه ها در محل پروژه در دست احداث مرکز سوختگ

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیئر یدانائ دکتر .شد

 یدانشگاه امر یعمران یاز پروژه ها یکرد: بهره بردار انیب

به مردم  شتریارائه خدمات هرچه ب یمهم است و برا اریبس

 تیفیبا ک یاستان در حوزه سالمت، اتمام و بهره بردار فیشر

 ین دانشگاه میا یبرنامه ها تیپروژه ها در اولو نیاز ا عیو سر

استان سمنان با اشاره به  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .باشد

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک یکه مرکز سوختگ نیا

و  زیتجه دینمود: با دیاستان است، تاک یمرکز سوختگ نیاول

به اتمام برسد و  یبه زود یاز مرکز سوختگ یبهره بردار

با  یو .مییمنطقه ارائه نما زیخدمات در خور شان مردم عز
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 روس،یکرونا و یماریحوزه سالمت با ب یریدرگ نکهیا انیب

 حیدردست احداث نشده است، تصر یپروژه ها شرفتیمانع پ

با  ینیتخت در زم 40از  شیبا ب ینمود: پروژه مرکز سوختگ

 شرفتیدرصد پ 75از  شیهزارمتر مربع است که ب7 یربنایز

توان  یم ردد،گ نیپروژه تام نیا لیتکم یدارد و اگر منابع مل

 یو به بهره بردار زیو تجه لیتکم یمرکز در سال جار نیا

همه با  دیکشور با یکنون طیافزود: در شرا یدانائ دکتر .برسد

از  یو بهره بردار زاتیتجه یتا با به روز رسان میهم کمک کن

به مردم  ستهیتمام حوزه سالمت، خدمات شا مهین یپروژه ها

 .منطقه ارائه گردد فیشر

در  یبهداشت یپروتکل ها یاز نحوه اجرا یو شهرستان یدانشگاه ،یاستان نیمسئول یدانیم دیبازد

 14/08/99  سطح شهر سمنان

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ یدهایدر سلسله بازد

در سطح  یبهداشت یپروتکل ها یاستان سمنان از نحوه اجرا

، دکتر 99شهرستان سمنان، عصر امروز چهاردهم آبان ماه 

فرماندار شهرستان  ییدانشگاه به اتفاق دکتر دانا سیرئ یدانائ

 وریدانشگاه، دکتر فر یمعاون بهداشت یسمنان، دکتر جندق

از  یریشگیسازماندهی و پ یو اعضاء ستاد دانشگاه ریدب

و  یدانشگاه رانیاز مد یکرونا دانشگاه و جمع یماریب

 یپروتکل ها و دستورالعمل ها یاجرا یاز چگونگ یشهرستان

 یدانائ دکتر .کردند دیاز کرونا در مرکز استان بازد یریشگیپ

 یاستان سمنان با حضور در ورود یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

شهرستان سمنان، سالن ها و اماکن  یشمال ،یشرق ،یغرب یها

 ،یا رهیزنج یفروشگاه ها د،یاز مراکز خر یتعداد ،یورزش

ها و سوپر  ییشاپ ها، آموزشگاه ها، داروخانه ها، نانوا یکاف

 ینحوه اجرا یررسسطح شهر، عالوه بر ب یمارکت ها

ترددها، موارد  یکرونا در راستا یستاد مل یدستورالعمل ها

 .شد ادآوریدستورالعمل ها  نیا یاجرا انیرا به مجر یمهم

استان سمنان از مردم خواست با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

فاصله  تیمداوم دست ها، رعا یوشواستفاده از ماسک، شست

عدم حضور در اماکن پرتجمع، مسافرت  ،یاجتماع یگذار

وزارت  یاز سو یارسال یبهداشت یپروتکل ها تینکردن و رعا

کشور، مدافعان سالمت را  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .ندینما یاری روسیمنحوس کرونا و یماریمبارزه با ب یبرا



 

  

99آبان -خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه  20 

 

 

 

شهرستان دامغان  یدر فرماندار روسیو مقابله با کرونا و یریشگیپ ،یستاد سازمانده یجلسه شهرستان

 17/08/99  دیبرگزار گرد

و مقابله با کرونا  یریشگیپ ،یستاد سازمانده یجلسه شهرستان

فرماندار  یشهرستان دامغان، با حضور بندرآباد روسیو

 یشبکه بهداشت و درمان، گل ریمد یدامغان، دکتر پور محمد

عضو در  یادارات و سازمان ها نیدادستان دامغان و مسئول

در محل  روسیو مقابله با کرونا و یریشگیپ ،یستاد سازمانده

شد به ر تیجلسه با عنا نیا در .شد لیدامغان تشک یفرماندار

کرونا درکشور و شهرستان دامغان، موضوع  روسیو ندهیفزا

دستورالعمل 

مراکز،  تیفعال

 یاماکن، واحدها

 یو خدمات یدیتول

گروه  هیکل تیوفعال

مشاغل  یشغل یها

در  4و  3، 2طبقه 

شهرستان دامغان 

به بحث و تبادل 

نظر گذاشته شد و 

  یشغل یگروه ها هیکل تیفعال .دیگرد بیتصو لیموارد ذ

 یهیگردد. بد لیدر شهرستان تعط 4و  3، 2مشاغل طبقه 

بر اصل خواهد  یمستثن 1 یمشاغل گروه شغل تیاست فعال

اصناف مذکور از ساعت  هیکل تیاساس فعال نیبود. لذا بر ا

ساعت  تیلغا 12/08/99صبح روز دوشنبه مورخ 08:00

ممنوع خواهد بود و با 17/08/99صبح روز شنبه مورخ 08:00

منظور  به . برخورد خواهد شد یبرابر ضوابط قانون نیمتخلف

محترم در سطح شهر دامغان، مقرر  انیکاهش تردد همشهر

 دانیامام تا م دانیحوزه مرکز شهر دامغان حد فاصل م دیگرد

تا بلوار  "یشمال" یشهدا و حد فاصل بلوار آزاد

دوشنبه  یروزها 21:00 تیلغا 16از ساعات  "یجنوب"یروزیپ

 دودمس هینقل لیبه منظور عبور وسا یجمعه هفته جار یال

شهر دامغان در  یو خروج یورود یمباد دیگرد مقرر  .گردد

 یو حمل و نقل جاده ا یمذکور توسط اداره راهدار یروزها

مسدود و منع مقررات رفت  ربطیذ یمراجع قانون یبا هماهنگ

 .شهرستان اعمال گردد یها در ورود یبازرس دیو آمد و تشد

به عدم  تیعنا با

مقررات و  تیرعا

 یپروتکل ها

در مراسم  یبهداشت

 نیو تدف عییتش

 دیاموات، مقرر گرد

هرگونه  یبرگزار

تجمع در مراسم 

مذکور ممنوع و با 

برابر  نیمتخلف

هرگونه  یلذا برگزار رد،یصورت پذ یمقررات برخورد قانون

ر به منظو .به صورت گسترده ممنوع خواهد بود عییمراسم تش

 یستاد مبارزه با کرونا یها ینظارت و بازرس دیتشد

با حضور ادارات  یگشت مشترک فوق العاده ا میشهرستان، ت

صنعت معدن و  ،یانتظام یرویاصناف، اماکن ن رات،یتعز

از  یو نسبت به بازرس لیتجارت و بهداشت و درمان تشک

و کالته به  هیریام باج،یدامغان، د یشهرها یصنف یواحدها

 .ندیصورت مستمر اقدام نما
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 17/08/99ی  ولوژیاستان سمنان به مناسبت روز راد یدانشگاه علوم پزشک سیرئ كیتبر امیپ

 

 یامیاستان سمنان در پ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 كیحوزه تبر نیو کارکنان ا انیدانشجو د،یرا به اسات یولوژیروز راد

 :است ریبه شرح ز امیپ نیا متن .گفت

 

 هب انم خدا 

گاران و رادیولو اه رد تشخیص و ژیستهشتم نوامبر سالروز کشف اشعه ایکس، بهاهن ای ربای تقدری و پاسداشت از خدمات شایسته و احساس مسئولیت و دلسوزی رپتون

کاران عززیم  .سالمت استاه رد نظام تسکین آالم بیماران و حمایت از زندگی و سالمت انسان رد این روزاهی سخت و دشوار مبارزه با وریوس منحوس کروان، هم

 وریوس بودند که جای با حس از خودگذشتگی و احساس مسئولیت رد حوزه تصوری ربداری جزء افراد حاضر رد خط مقدم تشخیص و خدمت رسانی هب بیماران مبتال هب کروان

کشان این عرصه رد جهت تحقق سالمت ردیغ و تالش اهی مجداهن تالشگران و زحمتاینجانب ضمن تبریک روز رادیولوژی؛ از زحمات بی .بسی قدردانی دارد

 .نمایم و از خداوند متعال ربای آانن زندگی با عزت و همراه با آرامش مسئلت دارمجامعه تقدری و تشکر می

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش
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 17/08/99  هیدر آزمون علوم پا یدانشکده دندانپزشک انیدانشجو یرتر کشورکسب رتبه ب

دو و نیم درصد برتر 

پذیرفته شدگان آزمون 

کشوری )علوم پایه 

دندانپزشکی شهریور ماه 

دکتر  .( معرفی شدند99

کساییان معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

اعالم استان سمنان با 

این خبر گفت: از سوی مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت  

درمان و آموزش پزشکی، مهران صداقت دانشجوی رشته 

دندان پزشکی )فرزند بتول الجوردی کارشناس مسئول 

مهندسی سازمان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ( با 

کسب  رتبه یازدهم  کشوری ) رتبه اول قطب یک ( در آزمون 

پایه دندانپزشکی کشوری و شکیبا قربانیان دانشجوی علوم 

رشته دندانپزشکی با رتبه سیزدهم کشور )رتبه دوم قطب یک 

( در آزمون علوم پایه دندانپزشکی کشوری  به عنوان دو  نیم 

درصدر برترپذیرفته 

شدگان آزمون علوم پایه 

 1399شهریور ماه 

کشوری ) دانشجویان 

ممتاز و استعداد 

معرفی درخشان (  

معاون آموزشی،  .شدند

، مدیر آموزش EDC مدیر

و تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه و دفتر استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی استان 

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک یسمنان و روابط عموم

کسب این موفقیت علمی را به نامبردگان و خانواده گرامی و 

می  کپزشکی تبری  همچنین اساتید دانشکده دندانپزشکی

گوید. امید است درتمام مراحل زندگیشان سربلند و پیروز 

باشند و در سایه عنایات الهی شاهد خدمات ارزنده این عزیزان 

در حیطه علوم پزشکی و خدمت رسانی به بیماران نیازمند در 

 .کشور عزیزمان باشیم

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سهیرئ اتیدانشگاه در جلسه ه سیرئ یدکتر دانائ

 18/08/99  .باشد یم ریبحران فقط با حفظ آرامش امکان پذ تیریمد

و نمو عملکرد ما  یتعال نیسطح سالمت مردم و همچن یاستان سمنان: ارتقا یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 .دارد یبستگ یانسان یرویمطلوب ن طیدر حوزه سالمت به شرا

با  ،استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سهیرئ اتیجلسه ه

در  سهیرئ اتیدانشگاه و اعضاء ه سیرئ یحضور دکتر دانائ

 یابتدا در .دانشگاه برگزار شد استیسالن جلسات حوزه ر

حجت االسالم و  د،یاهلل مجاز کالم یاتیجلسه پس از تالوت آ

مقام معظم  یندگینژاد مسئول نهاد نما یمهدو نیالمسلم

)ع(  یامام حسن عسگر ثیدر دانشگاه با اشاره به حد یرهبر

اشاره شده است،  اتیبه دو نوع ح میداشت:  در قرآن کر انیب

اللّه است که اولیاى خدا  ى( ره اورد سیر الیحیات طیّبه)معنو

با پیمودن مسیر بندگى و پاس دارى از پیمان فطرى و میثاق 

ملکوتى به آن رسیده و از ثمرات آن بهره مى برند و در مقابل 

حیات طیّبه، حیات مادى در عالم موهوم دنیا و تحت والیت 

شیطان با معیار شرک صورت بندى شده است و در اثر غلبه 
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نهاد  مسئول .بشر را گرفتار مى کند تهوس ها و نفسانی

استان  یدر دانشگاه علوم پزشک یمقام معظم رهبر یندگینما

بال و  روسیمنحوس کرونا و یماریکه ب نیسمنان با اشاره به ا

 وعیو ش ریاخ یبشر است، گفت: در ماه ها یبرا یبزرگ بتیمص

در کشور و به تبع آن در استان سمنان، شاهد  روسیکرونا و

و  ثاریا ،یگذشتگاز خود

 ژهیها به و انسان یاریهم

در حوزه  زمانیهمکاران عز

و  میبهداشت و درمان بود

و  یماریب نیمبارزه با ا

سطح سالمت مردم  یارتقا

 دکتر .قرار دارد تیدر اولو

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ

استان سمنان با  یپزشک

 مارانیب ژهیبه و مارانیب یعاجل برا یو شفا یسالمت یآرزو

 یخاص و روزها طیکرد: شرا حیتصر روس،یمبتال به کرونا و

دانشگاه  یحوزه ها یو تمام میگذران یرا م یسخت و دشوار

 دوارمیهستند، ام روسیکرونا و یماریب ریاز گذشته درگ شیب

همکارانم در حوزه  شیاز پ شیمتعال، همت ب یبا کمک خدا

را پشت سر  یامتحان اله نیا زیمردم عز یسالمت و همراه

خوب و به دور از  ییروشن و روزها یا ندهیگذاشته و به آ

استان سمنان از  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .میبرس یماریب

در  ژهیدانشگاه به و نیو همکاران ا سهیرئ اتیه یاعضا

 زانیعز نیا یشبانه روزمدافعان سالمت به پاس زحمات 

مناسب و با  یزیبرنامه ر ر،یبا تدب دینمود: با دیو تاک یقدردان

گرفته شود تا خدمات بهتر و مناسب  یمنطق ماتیآرامش تصم

بحران  تیریافزود: مد یو .استان ارائه شود زیبه مردم عز یتر

و  طیشرا نیباشد و در ا یم ریفقط با حفظ آرامش امکان پذ

توجه  یانسان یرویاز گذشته به ن شیب دیخاص با تیموقع

شود، چرا که ارائه خدمات 

سطح  یارتقا ت،یفیبا ک

 نیسالمت مردم و همچن

و نمو عملکرد ما در  یتعال

 طیحوزه سالمت به شرا

 یانسان یرویمطلوب ن

 یدانائ دکتر  .دارد یستگب

ادامه داد: خدا را شاکرم به 

همت معاونت توسعه 

 یمال یها یدانشگاه پرداخت یزیمنابع و برنامه ر ت،یریمد

 یا ندهیکارکنان دانشگاه نسبت به گذشته بهتر شده و در آ

 .داشت میخواه یپرسنل یها یدوباره پرداخت زین کینزد

به محمدرضا علی بابایی  یریلوح تقد یدانشگاه با اهدا سیرئ

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به  ،یسابق اداره بازرس سیرئ

و حکم حمید ارسطو رئیس  یقدردان یشکایات دانشگاه از و

اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را به 

ادامه  در .نمود تیو موفق یسالمت یآرزو یو یابالغ و برا یو

اعضاء درخصوص دستور کار جلسه به بحث و تبادل نظر 

 الزم را اخذ نمودند. ماتیپرداختند و تصم

 COVID-19استان سمنان از آزمایشگاه تشخیصی بیماری  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دیبازد

 19/08/99  دانشگاه

استان سمنان از  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 دیدانشگاه بازد COVID-19 آزمایشگاه تشخیصی بیماری

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر.کرد

 صیتشخ شگاهیاز تالشگران گمنام و موثر آزما یقدردانضمن 

اقدامات سال  نیترداشت: از مهم انیدانشگاه، ب روسیکرونا و

مبتال  مارانیبه ب یخدمت رسان یدانشگاه درراستا نیا ریاخ
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توسعه  روس،یبه کرونا و

 یتخصص شگاهیآزما ریفراگ

دانشگاه  یشناس روسیو

بوده است که در عرصه ارائه 

در بحران کرونا خدمات 

به  یانیو کمک شا سیتاس

 سیئ. رنمود یماریکنترل ب

استان  یدانشگاه علوم پزشک

گفت:  شگاه،یآزما نیوگو با پرسنل اسمنان ضمن گفت

افراد مشکوک به ابتال به کرونا  یبرا یماریب عیسر صیتشخ

است و زحمات  مارانیو درمان ب تیریمهم در مد یگام روسیو

 .باشد یم تیو حائز اهم یستودن اریبس زانیو تالش شما عز

با تشکر و  یدکتر دانائ

شبانه  یاز تالش ها یقدردان

مدافعان  یتمام یروز

سالمت دانشگاه در 

و  صیتشخ ،یریشگیپ

گفت:  ماران،یدرمان ب

 جادیدر کنار ا میدواریام

مناسب و با  یها رساختیز

در مجموعه بزرگ دانشگاه علوم  یهمکاران گرام یهمت واال

سطح سالمت  فزونروزا شیاستان سمنان، شاهد افزا یپزشک

دکتر  دیبازد نیاست: در ا یگفتن .میدر جامعه و استان باش

 حضور داشت. زیدانشگاه ن یو فناور قاتیمعاون تحق ییکوخا

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانشگاه در امور بانوان از دکتر دانائ استیمشاور ر یقدردان

 19/08/99  سمنان

 سیرئ یاز دکتر دانائ یاستان سمنان در امور بانوان با ارسال نامه ا یدانشگاه علوم پزشک استیزاده مشاور ر یدکتر زهرا احمد

  :است رینامه به شرح ز نیا متن .دانشگاه درخصوص انتصاب بانوان توانمند در سمت های مدیریتی قدردانی کرد

 جناب آاقی دکتر نوید داانئی

گاه علوم زپشکی استان سمنان  رئیس محترم دانش

 با سالم و احترام؛

گاه از تدابير بی نظير و ضمن تشکر از زحمات، مسئولیت پذریی و تالش خالصاهن جنابعالی و کليه تالشگران مبارزه با وریوس کروان بدينوسیله از طرف کليه بانوان رد ارزشمند شما  مجموهع دانش

 .رد انتصاب بانوان توانمند رد سمت اهی مدرییتی قدردانی کرده و از خداوند متعال سالمتی و توفیقات روزافزون شما را خواستارم

 دکتر زهرا احمدی زاده

گاه رد امور بانوان  مشاور ریاست دانش
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 19/08/99  سالمت، بانوان و خانواده استان سمنان برگزار شد ،یفرهنگ ،یجلسه کارگروه اجتماع نیهفتم

سالمت، بانوان و  ،یفرهنگ ،یجلسه کارگروه اجتماع نیهفتم

دکتر خجسته پور معاون  استیخانواده استان سمنان به ر

استاندار سمنان و با حضور دکتر  یو اجتماع یتیامن یاسیس

 ریمد یینایاستان سمنان، ب یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

 اعضاء ریسمنان و سا یاستاندار یکل دفتر امور اجتماع

سمنان برگزار  یامام )ره( استاندار ادگاریکارگروه در سالن 

 نیا در.شد

جلسه دکتر 

خجسته پور 

 یاسیمعاون س

و  یتیامن

 یاجتماع

استاندار سمنان 

با اشاره به نقش 

 تیو اهم

سالمندان در 

جامعه، 

 اتیو بر استفاده از تجرب فیتوص ابینا یسالمندان را گوهرها

 اتیاز تجرب دیچگونه با مینیبب دیافزود: با یو .کرد دیآنها تأک

خصوص توجه به  نیو شرط اول در ا میسالمندان استفاده کن

 معاون. سالمندان است یو روان یروح ،یسالمت جسم

 نکهیاستاندار سمنان با اشاره به ا یو اجتماع یتیامن ،یاسیس

ارائه خدمت به سالمندان در  یمناسب برا یزیریدرصدد پ

 یکرد: در توجه به سالمندان مراجع دیتأک م،یبلندمدت هست

 یدگیمرجع رس نیو اول نیهستند که خانواده مهمتر لیدخ

استاندار  یو اجتماع یتیامن یاسیس معاون .به سالمندان است

به  توانندیاست که م یگروه نیسمنان گفت: خانواده، مؤثرتر

سالمندان  یکه امروز برا یو هر اقدام دیسالمندان خدمت نما

شامل حال ما هم خواهد شد و قطعًا  ی، روز میانجام ده

افراد را  بانیگر یبه سالمندان روز یتوجهیب نیترکوچک

 میما هم به جمع سالمندان خواه ی، چراکه روز گرفتخواهد 

ها گزارش یبا اشاره به برخ انیخجسته پور در پا دکتر .وستیپ

استان سمنان به  رانیمد یبرخ یبر عدم اجازه مرخص یمبن

 رانیکه مشکوک به ابتال کرونا هستند، ابراز کرد: مد یکارکنان

 یماریدر صورت مشاهده هرگونه عالئم ب ییاجرا یهادستگاه

 دینان بادر کارک

از ورود شخص 

 یادار یبه فضا

کنند،  یریوگجل

 کهیو درصورت

خالف  رانیمد

 یامر اقدام نیا

انجام دهند 

برخورد قاطعانه 

 .خواهد شد

 یدانائ دکتر

 طیشرا حیاستان سمنان با تشر یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

در آحاد  یاز افسردگ یریشگیکرونا در جامعه و پ یپاندم

 یدر دوران پاندم یسالمندان گرام ژهیمختلف جامعه به و

 یاجتماع یامدهایکرونا و پ روسیو وعیکرونا، گفت: ش روسیو

 عیوقا نیترمهم از یکیبه عنوان  دیبا ،یو مرتبط با سالمت

در نظر گرفته شود و ترس از قرار  21بشر در قرن  یاجتماع

در  یرمنطقیغ یمنجر به رفتارها ،یماریگرفتن در معرض ب

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .جامعه شده است

است  نیا یفعل یبحران طیدر شرا ریانکار ناپذ تیافزود: واقع

کند  ریرا درگ یسن یتواند تمام گروه ها یکرونا م یماریکه ب

توانند دوران  یدارند م یبهتر یمنیا ستمیکه س یاما کسان

موضوع شامل  نیا را گذرانده و از آن عبور کنند، یماریب
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 یریپذبیاست که آس یدر حال نیشود. ا یم زین مندانسال

 نیاست و به هم ادیز اریکرونا بس روسیسالمندان در برابر و

است، لذا خانواده  یافراد ضرور نیتوجه به سالمت روان ا لیدل

 یاضطراب و نگران جادیبدون ا دیافراد مسن با انیها و اطراف

 .تذکر دهند نرا به آنا ینکات بهداشت تیلزوم رعا ،یاضاف

در سالمندان،  یبا اشاره به عالئم افسردگ نیهمچن یدانائ دکتر

طور که سالمندان آن شودگفت:  افسردگی نه تنها موجب می

تواند عاملی برای به خطر باید از زندگی لذت نبرند؛ بلکه می

افسردگی در  نیانداختن سالمت آنان نیز باشد، همچن

مهمی روی  ارشود و آثسالمندان، غالباً تشخیص داده نمی

کیفیت زندگی، پیامدهای بیماری بالینی، وضعیت عملکردی، 

استفاده از خدمات پزشکی و مرگ و میر و ناتوانی آنان دارد. 

بیشتر سالمندان مبتال به افسردگی با شکایات جسمی به 

اختالل منجر به  نیو ا کنندمراکز مراقبتی اولیه مراجعه می

افزایش مصرف دارو، افزایش هزینه بیمار جهت داروهای 

تجویزی و فاقد نسخه، خطر باالتر مصرف الکل، افزایش مدت 

 نکهیا انیسپس با ب یو .شودهای مراقبتی میبستری و هزینه

با  دیباشند، با یجامعه م ریآسب پذ یسالمندان از گروه ها

مناسب و حفظ  هیزش روزانه، تغذمانند ور یانجام اقدامات

 شتریب یو ماندگار یبهداشت فرد تیبا رعا یتعامالت اجتماع

حضور  نیدر نظر گرفت و همچن زانیعز نیا یدر منزل  را برا

 دکتر .االمکان کاهش داد یقشر حت نیا یدر اجتماعات را برا

موثر برای مقابله با افسردگی  چند روش انیبا ب انیدر پا یدانائ

و لذت از زندگی،  یکرونا، ادامه داد: شاد وعیدر دوران ش

کردن به مطالب طنزآمیز، استفاده از یادگیری خواندن و گوش

مهارتی جدید و شکوفا شدن خالقیت آنها، صحبت با سالمند 

ها و اعمال مثبت ویژگی رو تمرکز ب یفعل طیشرا رشیجهت پذ

آموزش شناخت نقاط قوت و ضعف، استراحت مناسب و  خود،

 یصندل یرو یورزش روزانه حت ،یارتباط معنو تیتقو ،یکاف

در  یاختالل روان نیدر مقابله با ا ییو... نقش بسزا لچریو ایو 

 دوران کرونا خواهد داشت.

 19/08/99 استان سمنان یکل راه و شهرساز ریاستان سمنان با مد یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دارید

استان سمنان با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

استان سمنان امروز  یکل راه و شهرساز ریمهندس دهقان مد

 در .گو کردو گفت دارید یدوشنبه نوزدهم آبان ماه سال جار

دانشگاه علوم  یاداره حقوق ریمد انیینشست که فدا نیا

استان  یاستان سمنان و معاون اداره کل راه و شهرساز یپزشک

 یف یها یو همکار یحضور داشتند، در خصوص هماهنگ

 دکتر .بحث و تبادل نظر شد ییدو دستگاه اجرا نیا نیماب

استان سمنان با اشاره به  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

در دست  مارستانیب ،یمارستانیچهارگانه ب زاتیکه تجه نیا

وارد استان سمنان شده است، گفت:  شهریاحداث مهد

آماده شود و  زیتجه یپروژه برا نیتر ا عیهر چه سر میدواریام

 یمارستانیب زاتیتجه ریسا هیو ته دیدانشگاه در حال خر نیا

 مارستانیب نیا زیپروژه، تجه یاست که در صورت آماده ساز

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .انجام خواهد شد

خدمات  افتیدر قیاستان سمنان ال زیادامه داد: مردم عز

استان  یاداره کل راه و شهرساز نیهستند و از مسئول تیفیباک

دردست  یاز پروژه عمران یبهره بردار یخواهم در راستا یم

همگام با  شتریشهرستان، با تعامل ب نیا مارستانیاحداث ب

 میبردارند تا بتوان یموثر یدانشگاه گام ها نیا نیمسئول
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آن منطقه  فیرا به مردم شر یخدمات مطلوب و مناسب تر

استان  یکل راه و شهرساز ریدهقان مد مهندس .میارائه ده

سمنان از دست اندرکاران حوزه سالمت استان سمنان 

 یو آماده ساز دیخر یو موثر برا عیدرخصوص اقدام سر

دردست احداث شهرستان  ستانماریب یاساس زاتیتجه

 رامونیدر جلسه پ نیادامه حاضر در .نمود یقدردان شهریمهد

 به بحث و تبادل نظر پرداختند. شتریب یها یتعامل و همکار

 20/08/99 حضور فرماندار شهرستان گرمسار در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان

گرمسار به اتفاق همتی معاون متقی فرماندار شهرستان 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی این فرمانداری، مسئوالن و اعضاء 

ستاد اربعین شهرستان گرمسار با حضور در شبکه بهداشت و 

درمان این شهرستان ضمن خسته نباشید به دکتر عرب 

آرادانی مدیر این شبکه  و پرسنل، از زحمات این عزیزان در  

در این  .و درمانی به مردم تشکر  نمودارائه خدمات بهداشتی 

دیدار که با رعایت پروتکل های بهداشتی و در محوطه باز این 

شبکه برگزار شد، متقی فرماندار شهرستان گرمسار از تالش، 

فداکاری، ایثار و از خود گذشتگی کادر بهداشت و درمان و 

مدافعان سالمت که در این ایام جهت پیشگیری، مبارزه و 

بیماری ویروس کرونا شبانه روزی در خدمت عموم درمان 

مردم و مراجعین کار جهادی می کنند سپاسگزاری و قدردانی 

دکتر عرب آرادانی مدیر این شبکه ضمن خیر مقدم، از  .نمود

حضور متقی و سایر بزرگواران در شبکه بهداشت و درمان 

تشکر کرد و در ادامه از طرف ستاد اربعین شهرستان به 

از کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط که به  تعدادی

منظور نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی با این ستاد 

همکاری داشتند به رسم سپاس و یادبود، هدایائی اهداء 

 گردید.

  دامغان هیریشهر ام ینرگس خاتم ساز خرم ادیزنده  ییروستا یافتتاح مرکز خدمات جامع سالمت شهر
20/08/99 

نرگس  ادیزنده  ییروستا یمرکز جامع خدمات سالمت شهر

شهرستان دامغان با حضور سردار  هیریشهر ام یخاتم ساز خرم

 یمردم شهرستان دامغان در مجلس شورا ندهینما زادهیعل

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ ،یاسالم

 ریساشهر و  یو اعضاء شورا سیفرماندار، رئ یسمنان، بندرآباد

خانواده محترم و  ،یدانشگاه ،یشهرستان ،یاستان نیمسوول

شهرستان افتتاح  نیا فیو مردم شر شیاند کین ریمعزز خ

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر .شد

دانشگاه، گفت: مرکز جامع  نیا یوگو با روابط عمومدر گفت



 

  

99آبان -خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه  28 

 

 

نرگس خاتم ساز  ادیزنده  ییروستا یخدمات سالمت شهر

متر مربع با  2700به مساحت  ینیدر زم هیریشهر ام یخرم

دانشگاه  سیرئ .دیرس یمتر مربع به بهره بردار 580 یربنایز

ساخت  نهیکه هز نیاستان سمنان با اشاره به ا یعلوم پزشک

 انیشده است، ب الیر اردیلیم 20 رسازیمرکز خ نیا زیو تجه

وشش مرکز خدمات جامع سالمت تحت پ تیداشت: جمع

نفر  2630 ینرگس خاتم ساز خرم ادیزنده  ییروستا یشهر

 دیآباد و ص بهداشت عبداهلل یخانوار است که خانه ها 902با 

مرکز  نیا نیباشد و همچن یمرکز م نیمجموعه ا ریآباد ز

دانشگاه  سیرئ .است زین یاریقمر و س یروستا 12 یدارا

 نیریبر نقش موثر خ دیاستان سمنان ضمن تاک یعلوم پزشک

و تعامل با حوزه سالمت  یحوزه سالمت در همراه زیعز

نمود:  حیمطلوب به مردم، تصر یخدمت رسان یدرراستا

همکاران حوزه  شتریمرکز و تالش ب نیشاءاهلل با افتتاح اان

شان مردم  رخدمات مطلوب و د میشهرستان بتوان نیسالمت ا

نرگس خاتم  ادیخانواده زنده  نیهمچن .میآرادان ارائه ده زیعز

 یسالگرد آسمان نیروز اول نیکه ا نیبا اشاره به ا یساز خرم

نمودند که  یاز دست رفته است، ابراز خرسند زیعز نیشدن ا

ماندگار نام  یبنا نیبا افتتاح ا زیروز دردناک و غم انگ نیدر ا

تا ابد  یاتم ساز خرمنرگس خ ادیمهربان  زنده  ریخ ادیو 

 .ماند دانیجاو

 24/08/99  و کتابدار یدانشگاه به مناسبت هفته کتاب، کتاب خوان سیرئ یدکتر دانائ كیتبر امیپ

کارکنان حوزه کتابخانه  ژهیعرصه به و نیو کتابدار را به فعاالن ا یدانشگاه به مناسبت هفته کتاب، کتاب خوان سیرئ یدکتر دانائ

  :است ریبه شرح ز یدکتر دانائ کیتبر امیپ متن.گفت تیو تهن کیاستان سمنان تبر یدانشگاه علوم پزشک

 بسم الله الرحمن الرحیم

اهی سالم رد مسير کمک حال بشر بوده است ات آدمی با اندیشه اهاه و زمانآموزد. کتاب همواره رد تمامی دورهکند و راه ردست زیستن را هب او میمطالعه، انسان را از هویت خود با خبر می

طح سواد بدون کش مطالعه و کتاب خوانی با بهره گيری از منابع مفید و کارربدی عالوه رب افزایش سطح آگاهی و بینش خواننده کتاب، موجب افزایش س  .ردست زندگی گام ربدارد

گاه و روز کتابدار را خدمت اینجانب هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار را هب تمام اساتید، دانشجویان، دانش .جامعه و زمینه ساز رشد و پیشرفت کشور است ژپواهن و کارکنان دانش

گاهی تبریک عرض نموده سالمت و سعادت همه آنها را از خداوند متعال خواستارم گاه و جامعه دانش  .کتابداران گرانقدر و زحمتکش دانش

 داانئی دکتر نوید

گاه  رئیس دانش
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  1399خرداد مهدیشهر در آزمون سراسری  15از کارکنان بیمارستان  یفرزندان تعداد ینیافتخارآفر
24/08/99 

از کارکنان  یفرزندان تعداد

خرداد  15بیمارستان 

مهدیشهر موفق به کسب 

برتر در آزمون  یرتبه ها

 .شدند 1399سراسری 

مهدی یاراحمدی  دکتر

 15سرپرست بیمارستان 

خرداد مهدیشهر ضمن 

 تیموفق یو آرزو کیتبر

گفت: فاطمه زهرا جباری فرزند مقدسه  زانیعز نیا یبرا

جباری در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی تهران در دوره روزانه، امیر حسین رجبی فرزند مژگان 

جهانشیر رشته مهندسی 

انشگاه سمنان در د ترکامپیو

دوره شبانه و ایلیا روحانی 

فرزند مهوش یزدانی رشته 

مهندسی برق دانشگاه 

سمنان دوره شبانه قبول 

 یها یعموم روابط .شدند

استان  یدانشگاه علوم پزشک

را به  تیموفق نیسمنان ا

عرض نموده و  تیو تهن کیو خانواده محترم تبر زانیعز نیا

 روزافزون را مسألت دارد.   قیوفقآن ها از خداوند منان ت یبرا

 24/08/99  گرمسار یمعتمد مارستانیاستان سمنان از ب یدانشگاه علوم پزشک استیسرزده ر دیبازد

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

 سیرئ .کرد دیشهرستان گرمسار بازد یمعتمد مارستانیاز ب

استان سمنان به اتفاق دکتر عرب  یدانشگاه علوم پزشک

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار از  ریمد یآرادان

 مارستانی، آزمایشگاه و رادیولوژی بICUکرونا،  یبخش ها

 یاجرا وهیروند ارائه خدمت، ش یو به بررس دیبازد یمعتمد

کرونا  بهمبتال  مارانیو روند درمان ب یبهداشت یپروتکل ها

و  یضمن قدردان دیبازد نیدر ا یدانائ دکتر .پرداخت روسیو

کارکنان  یو تمام یدرمان ،یتیریمد میتشکر از زحمات ت

داشت:  انیدر مقابله با بحران کرونا، ب یمعتمد مارستانیب

مدت  نیدر ا ژهیبه و شهیزحمات کارکنان حوزه سالمت که هم

مبتال به  مارانیبه بجهادگونه  یو از خودگذشتگ ثاریبا ا ریاخ

 .ارزشمند است اریکنند، بس یم یخدمت رسان روسیو روناک

 طیشرا نیبا ا دیاست که با یهیدانشگاه ادامه داد: بد سیرئ
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 ،یگذارفاصله یهابرنامه قیدق یو ضمن اجرا میکن یزندگ

 زاتیو تجه طیمح ییمربوط به گندزدا یهاپروتکل تیرعا

 مارانیهم به ب یحفاظت فرد یاستانداردها تیو رعا یپزشک

را ارائه  ازیخدمات موردن مارانیب ریمبتال به کرونا و هم به سا

 .میکن

 

 

 

کاهش خطر  تیریدر امور مد یمشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یقدردان

 24/08/99  دانشگاه یاز معاونت بهداشت ایبال

 

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک مشاور معاون بهداشت

از زحمات دکتر  یادر نامه ا،یکاهش خطر بال تیریدر امور مد

کاهش  تیریدانشگاه و همکاران حوزه مد یمعاون بهداشت یجندق

 19 دیکوو یآموزش یمحتو دیو تول هیته یدر راستا ایخطر بال

 :نامه آمده است نیا در .نمود یقدردان

 جندقی جناب آاقی دکتر جعفر

گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی استان سمنان  معاون محترم بهداشت دانش

 با سالم واحترام،

کات ایمنی نگهداری مواد ضد عفونی  کات ایمنی رد مورد ضد عفونی تلفن همراه "، "ن کننده رد خوردو"، "پیشگيری از با توجه هب تهيه و تولید هس موشن گرافی با عناوین "ن

گاه علوم زپ کاری دفتر مدرییت خطر بالیا و معاونت بهداشتی دانش شکی استان سمنان، از زحمات و فعالیت اهی ارزشمند شیوع بیماری کروان رد زمان وقوع زلزله " با هم
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کاران ارجمند رد معاونت بهداشت رد تهيه و تولید این محتوا آموزشی سودمند تقدری و تشکر می گردد.توفیق، عزت و سربلندی  گان را از خداوند زبرگ جنابعالی و هم هم

 .مسئلت دارم

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک رعاملیغپدافند  تهیکم یو آرامش بخش یکارگروه اطالع رسان

 24/08/99  برگزار شد

پدافند  تهیکم  یو آرامش بخش یجلسه کارگروه اطالع رسان

استان سمنان در سالن  یدانشگاه علوم پزشک رعاملیغ

 ریمد انیمهد .دانشگاه برگزار شد استیحوزه ر نیمشاور

 یکارگروه اطالع رسان سیالملل و رئ نیو امور ب یروابط عموم

عامل دانشگاه ضمن  ریپدافند غ تهیکم یو آرامش بخش

 نیا یبه اعضا رمقدمیخ

 نیکرد: در ا انیب ته،یکم

و  یمدت کارگروه اطالع رسان

پدافند  تهیکم یآرامش بخش

عامل همانند گذشته  ریغ

 عات،ینسبت به کنترل شا

ارتباطات موثر  یبرقرا وهنح

 ریکرونا و سا وعیدر زمان ش

رسانه  تیریو مد یمجاز یرصد شبکه ها ،یاضطرار طیشرا

کارگروه اطالع  سیرئ .اقدامات الزم را به عمل آورده است

عامل دانشگاه با  ریپدافند غ تهیکم یو آرامش بخش یرسان

 نیو امور ب یروابط عموم تیریاز عملکرد مد یارائه گزارش

کرونا در کشور تاکنون،   یماریب وعیبروز و ش یالملل از ابتدا

کوتاه از زحمات و تالش  یها پیکل یو آماده ساز هیگفت:  ته

  ،یطراح ،یآموزش یها یگراف موشنمختلف،  یواحدها یها

 یاطالع رسان یو نصب بنرها یمجاز یچاپ، انتشار در فضا

 دیمراکز منتخب کوو یمعرف ،یبهداشت یها امیدرخصوص پ

تحت  یسطح شهرستان ها مختلف در یزهایو... در سا 19

اقدامات انجام شده حوزه روابط  یپوشش دانشگاه گوشه ا

کرد:  دیتاک یو .است دهمدت بو نیدانشگاه در ا یعموم

بحران در  تیریو مناسب در چرخه مد عیسر یرساناطالع

 نیآفرها مشکلدر زمان بحران شهیهم عاتیاست و شا تیاولو

 ت،یدر سا یاست و اخبار

 یمجاز یکانال و گروه ها

استان  یدانشگاه علوم پزشک

گردد، مورد  یسمنان درج م

از انتشار  دیاست و با دییتا

 یاخبار کذب خوددار

در  نیادامه حاضر در .میینما

جلسه ضمن مرور مصوبات 

نحوه  رامونیپ ،یجلسه قبل

به بحث و  یبحران طیو حفظ آرامش در شرا یاطالع رسان

 .تبادل نظر پرداختند و موارد مورد نظر مصوب شد
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 یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش انهیسال شیهما نیو ششم یورزش هیتغذ یالملل نیکنگره ب نیدوم

 24/08/99  استان سمنان برگزار شد

 یالملل نیکنگره ب نیدوم

 نیو ششم یورزش هیتغذ

 یپژوهش انهیسال شیهما

استان  یدانشگاه علوم پزشک

در  یناریسمنان به صورت وب

چهارشنبه و پنج  یروزها

آبان ماه سال  23و  22شنبه 

در سالن امام جواد)ع(  یجار

 در .سمنان برگزار شد یدانشگاه علوم پزشک یستاد مرکز

و  یورزش هیتغذ یالملل نیکنگره ب نیافتتاح دوم نییآ

 یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش انهیسال شیهما نیششم

ارتباط  قیدانشگاه از طر سیرئ یاستان سمنان، دکتر دانائ

دانشگاه علوم  ینمود: جامعه دانشگاه انیب یکنفرانس ویدیو

همه  زبانیمفتخر است که م اریاستان سمنان بس یپزشک

 .بزرگ و مهم باشد شیهما نیزان در سراسر کشور در ایعز

 یها یزیدانشگاه ادامه داد: طبق برنامه ر سیرئ یدانائ دکتر

 1398در اسفند ماه سال  شیهما نیصورت گرفته، قرار بود ا

 وعیمتاسفانه با توجه به ش یبه طور حضور برگزار شود ول

افتاد و ما امروز  قیبه تعو شیهما نیا یکرونا، برگزار روسیو

 یرا برگزار م شیهما نیا یو مجاز یوکنفرانسیدیبه طور و

در  یو مجاز یناریوب عیوس دادیرو نیاقدام اول نیو ا میینما

دانشگاه است که جا دارد از دست اندرکاران  نیمجموعه ا

و  قاتیکارکنان معاونت تحق ژهیبه و شیهما نیا یبرگزار

 .مینما یقدردان ییدانشجو قاتیتحق تهیدانشگاه و کم یفناور

از  یاستان سمنان ضمن قدردان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 ریوز یو فناور قاتیدکتر ملک زاده معاون تحق یها تیحما

بهداشت، درمان و آموزش 

 نیا یدر برگزار یپزشک

در دانشگاه علوم  شیهما

استان سمنان،  یپزشک

 نیا تیکرد: فعال حیتصر

 یپژوهش یمهم علم دادیرو

و سال  کیدانشگاه بالغ بر 

از هست که در دانشگاه  مین

زمان فراخوان جذب مقاالت شروع شده است و در روز پنج 

افزود:  یو .شود یبرگزار م شیهما نیا هیاختتام نییشنبه آ

 یها شیهما یهمچون سنوات گذشته که برگزار دوارمیام

شده  یو سالمت یسطح علم یدانشگاه موجب ارتقا نیا انهیسال

و  دیداشته باشد و اسات یدیمف جیهم نتا شیهما نیاست، ا

 دکتر .ندیمقاالت استفاده نما نیبتوانند از ا زیعز انیدانشجو

 ریضمن خ زیدانشگاه ن یو فناور قاتیمعاون تحق ییکوخا

 انیب ن،یبه زبان الت شیهما نیمقدم به شرکت کنندگان ا

 ،یپزشک ینیو بال هیعلوم پا ،ییغذا عیو صنا هیداشت: علوم تغذ

و  یپرستار ،یولوژیدمیبهداشت و اپ ،یو بازتوان یتوانبخش

علوم  ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریمد ،یراپزشکیپ ،ییماما

 نیششم  یو بهداشت دهان و دندان محورها یدندانپزشک

 یو فناور قاتیتحق معاون .دانشگاه است نیا انهیسال شیهما

 شیهما نیا رخانهیبه دب یمقاالت ارسال نیدانشگاه گفت: از ب

شده در  رفتهیشده و  تعداد مقاالت پذ رفتهیمقاله پذ 292

شده در  رفتهیمقاله و تعداد مقاالت پذ 48 یقالب سخنران

 نیکنگره ب نیدوم رامونیپ یو .است 244بخش پوستر 

و سالمت ورزشکاران،  هیاذعان نمود: تغذ یورزش هیتغذ یالملل



 

  

99آبان -دانشگاهخبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل   33 

 

 

در  هیتغذ ،یورزش یو عملکرد ورزشکاران، مکمل ها هیتغذ

 یدر ورزش ها هیتغذ ،یکاوریو ر یباز توان یورزش یها بیآس

 یدر گروه ها یورزش هیو تغذ یو آب یمیو ت یاستقامت ،یقدرت

کنگره  نیا ی)محورها یجسم نیو معلول زنانخاص کودکان 

ادامه داد: تعداد کل مقااللت ارسال شده  ییکوخا دکتر.است

 شده رفتهیمقاله، تعداد کل مقاالت پذ 224کنگره  تیبه سا

)مدعو(  یاصل یها یمقاله، تعداد سخنزان ORAL46ورتبه ص

شده به صورت پوستر  زفتهیمقاله، مقاالت پذ 42پانل  10در 

و  هیدانشکده تغذ سیرئ یهمام دکتر .باشد یمقاله م 156

 هیمبرز رشته تغذ دیاسات یاز همکار ریضمن تقد ییعلوم غذا

 رادیکنگره، ا یپانل ها سهیرئ اتیمشارکت در ه یبرا

به کنگره،  یمقاالت ارسال یو داور ،یدیکل یها یسخنران

از  شیکرونا را ب یپاندم امیدر ا هیتغذ یدانش تخصص تیاهم

موضوع، افزود: در  نیا انیبا ب یهمام دکتر .عنوان نمود شیپ

است که  یو ناشناخته ا دینوپد یماریب ریکه جهان درگ یزمان

 ست،یآن در دسترس ن یبرا یواکسن قطع ایهنوز درمان 

افراد در  یمنیمقاومت و ا شیبمنظور افزا یا هیمداخالت تغذ

 عیو تسر ،یماریاز ب یناش یبهایکاهش آس ،یماریب نیمقابل ا

 .است افتهیدوچندان  یتیمذکور، اهم یمارینقاهت ب حلمرا

 امیا ه،یما در حوزه تغذ نیمتخصص نکهیا انیدر ادامه با ب یو

پشت سر  ییسخت کرونا یرا در روزها یپرکار و پردغدغه ا

وزارت  یو جستجو در منابع رسم یگذارند؛ گفت: با بررس یم

 ،یکنون امیدر ا هیعلم تغذ نیمتبوع، مشهود است که متخصص

خاص اشتغال  یدر گروهها یا هیتغذ یبرنامه مراقبت نیبه تدو

 هیخاص تغذ یمراقبتها یردهیو ش یدوران باردار یدارند؛ برا

پنج  ریکودکان ز یمنیبهبود ا یدهند؛ برا یم شنهادیرا پ یا

کنند؛  یم میتنظ یا هیتغذ یها هیسال در مقابل کرونا، توص

سالمت را در طرح  رانیخود، سف یا هیتغذ یبا رهنمودها

جامعه بکار  هیتغذ یموزشهاآ یسالمت برا گاهیپا کیهرخانه 

مگادوز  یاریمکمل  لیاز قب ییطرحها شنهادیو با پ رند؛یگ یم

طرح کوچ  ایاز کرونا در کودکان، و  یریشگیپ یبرا A نیتامیو

و  ییساله، در جهت شناسا 5-18کودکان و نوجوانان  یبرا

سازان  ندهیدر آ یمداخله بمنظور مقابله با اضافه وزن و چاق

و  هیدانشکده تغذ سیرئ .دارند یاهتمام جد م،مرز و بو نیا

و حسن  تیاز حمادر خاتمه سخنان خود،  ییعلوم غذا

 یو فناور قاتیو همکاران معاونت تحق رانیمد یهمکار

و  IT و همکاران تیریدانشگاه، مد یدانشگاه، معاونت آموزش

و همکاران دانشکده  دیاسات یدانشگاه، تمام یروابط عموم

 ییدانشجو قاتیته تحقیکم انیو دانشجو ،ییو علوم غذا هیتغذ

 نیدوم یبرگزار یمختلف که برا یدانشگاه از دانشکده ها

 یخالصانه همکار رانیا یورزش هیتغذ یالملل نیکنگره ب

کنگره  نیدوم هیاختتام نییآ در .و تشکر نمود ریکردند، تقد

 یپژوهش انهیسال شیهما نیو ششم یورزش هیتغذ یالملل نیب

در  یناریاستان سمنان که به صورت وب یدانشگاه علوم پزشک

در سالن امام جواد)ع(  یآبان ماه سال جار 22روز پنج شنبه 

استان سمنان با حضور  یدانشگاه علوم پزشک یستاد مرکز

دانشگاه، دکتر  یو فناور قاتیمعاون تحق ییکوخا زیدکتر پرو

دکتر آنا  ،ییو مواد غذا هیدانشکده تغذ سیرئ یستاره همام

 یپژوهش انهیسال شیهما نیسرپرست ششم یعبدالشاه

 نیکنگره ب نیدوم یعلم ریدب یدانشگاه،  دکتر عاطفه اصحاب

کنگره و  ییاجرا میو ت رانیبه همراه دب یورزش هیتغذ یالملل

 ریضمن تقد یشد. در ابتدا دکتر آنا عبدالشاه اربرگز شیهما

 سیرئ ،یو فناور قاتیدانشگاه، معاون تحق استیو تشکر از ر

گزارش  ،ییو اجرا یعوامل علمو  ییو مواد غذا هیدانشکده تغذ

محور  ش،یهما ییو اجرا یعلم میت یاز روند برنامه ها یکامل

شده در  رفتهیمقاالت پذ ،یافتیتعداد مقاالت در ش،یهما یها

دکتر عاطفه  سپس .و پوستر ارائه نمود یبخش سخنران

 یورزش یپزشک ونیو تشکر از فدراس ریضمن تقد یاصحاب

)مرکز  فمارکیو ا رانیا هیانجمن تغذ ران،یا یاسالم یجمهور

 ی(، گزارش کاملرانیفوتبال ا یو بازتوان یپزشک یها یابیارز
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 یکنگره، محور ها ییو اجرا یعلم میت یاز روند برنامه ها

شده در بخش  رفتهیپذ مقاالت ،یافتیکنگره، تعداد مقاالت در

 ییکوخا زیدکتر پرو انیپا در .و پوستر ارائه کرد یسخنران

از  یدانشگاه ضمن ابراز خرسند یو فناور قاتیمعاون تحق

 یاز تمام یمهم دانشگاه و قدردان دادیدو رو نیخوب ا یبرگزار

 ینمود: در حال انیب انیدست اندرکاران و دانشجو ن،یمسئول

 شیهما نیو ششم یورزش هیتغذ یالملل نیکنگره ب نیدوم

استان سمنان را به  یعلوم پزشک شگاهدان یپژوهش انهیسال

 یسخت اریبس یروزها رانیو ا یکه جامعه جهان میبر یم انیپا

و کادر  یقشر دانشگاه یبرا یسخت نیکنند ا یم یرا سپر

سالمت و کشور هستند، جانکاه  ریکه درگ یو درمان یبهداشت

کرد: پزشکان، پرستاران  یدواریابراز ام یو .تر و دشوارتر است

و کارشان را  یدرمان که جان، زندگ کادر بهداشت و یو تمام

کوران و طوفان  نیکنند در ا یم نهیهز گرانیسالمت د یبرا

و دانش  دیکند چراغ ام یم دیانسان ها را تهد یکه زندگ ییها

حرکت در جهت  کیما  شیامروز از دست ندهند. هما یپژوه

 یجامعه ا یبرا ییدزایقشر جوان دانشجو، ام یبرا ییدزایام

درست  یراه علم افتنیروزها، سخت محتاج  نیاست که ا

 دکتر. باشد یم یجهان ریهمه گ یماریب نیجهت مبارزه با ا

را به صورت  دادهایرو نیا ینقطه مثبت برگزار ییکوخا زیپرو

 یها، کاهش آلودگ نهیبهتر زمان، کاهش هز تیریمد ؛یمجاز

 انیشد، ب میبا آن روبرو خواه ندهیکه دهه آ ستیز طیمح

 سهیدکتر نف ،یمسافر نیاالدیبه ذکر است: دکتر ض الزم .نمود

سخنرانان  یو دکتر حامد محمد انیدکتر فرناز شهداد ،یشکر

 ،ییزاده مقدم، زهرا دانا یقل هیعط ،ینجات هیبرتر کنگره، مرض

برتر  یپور پوسترها یجار مایو مهس یدشوریس یمرتض دیس

فر، دکتر  انینیکنگره، دکتر سمانه عرب، دکتر عاطفه ام

سخنرانان برتر  یسراب ایو پو یعبداله میمر ،یمیرح سیفرنگ

کنگرلو،  یبلج هیمرض ،یمحدثه صفار ،یزهرا زمان ش،یهما

دکتر  ش،یبرتر هما یپوسترها انیو الهه صباغ یتجل ثیحد

و  یعلم اتیداور برتر بخش ه یرمحمدخانیم دیمج

 بودند. ییمحمدحسن لواف داور برتر بخش دانشجو

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 24/08/99  در مجموعه تحت پوشش دانشگاه 19-دیکوو یمراکز منتخب غربالگر شیافزا

 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

خبر، گفت: هشت مرکز  نیاستان سمنان با اعالن ا یدرمان

تحت  یهادر مرکز استان و شهرستان 19-دیمنتخب کوو

افراد  گانیرا یو غربالگر رشیدانشگاه آماده پذ نیپوشش ا

در  گریمرکز د کیمشکوک به کرونا بودند که با اضافه شدن 

مجموعه  19-دیسمنان، تعداد مراکز منتخب کوو شهرستان

 دکتر .افتی شیزادانشگاه به نه مرکز اف نیتحت پوشش ا

 یماریب وعیمجدد ش شیابراز داشت: با توجه به افزا ،یدانائ

ارائه  تیفیو ک یتمندیرضا زانیم یارتقا یو برا 19دیکوو

به موقع و  یابیماریدر امر ب لیو تسه یخدمات بهداشت

بهتر،  یو ارائه خدمات بهداشت یآموزش، اطالع رسان نیهمچن

استان  یدر تمام مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک

جهت مراجعه افراد  19 دیکوو یماریسمنان، مراکز منتخب ب

از  یلیتعط یروزها یکرونا هر روز، حت روسیمشکوک به و

 گانیشب فعال و خدمات به صورت را 20صبح تا 8ساعت 

استان سمنان،  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .شود یارائه م
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مراکز خدمات جامع سالمت که با عنوان مراکز  نیفت: در اگ

شود  ینامبرده م 19-دیکوو یماریب یمنتخب غربالگر

پزشک، آموزش و  تیزیو ،ییو شناسا یشامل؛ بررس یخدمات

افراد و... به  یمشاوره، غربالگر ،یرینمونه گ ،یاطالع رسان

 زیعز یها یبه شهروندان و هم استان گانیرا "صورت کامال

گرمسار،  شهر،یادامه داد: سمنان، مهد یو .گردد یارائه م

آرادان، سرخه و دامغان مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم 

استان سمنان هستند که  یو خدمات بهداشت درمان یپزشک

در شهرستان  رزادیشهم یشهرستان و شهرها 6 نیدر ا

در گرمسار مراکز خدمات جامع سالمت  یوانکیو ا شهریمهد

 یکه دارا یاضافه کرد: کسان یو .فعال است19دیکوومنتخب 

مانند سرفه، تب  یعالئم مشکوک مبتال به کرونا و عالئم تنفس

توانند با مراجعه به مراکز  ینفس هستند، م یباال و تنگ

 تیوضع نیتوسط پزشک، از آخر نهیو معا 19-دیمنتخب کوو

کرد: مرکز  انیب یدانائ دکتر .خود مطلع شوند یجسمان

در شهرستان سمنان مرکز  19-دیکوو یمنتخب غربالگر

ابوذر بوده  دانیواقع در م وریشهر 17خدمات جامع سالمت 

 یتمندیمراجعات و در جهت رضا شیاست که با توجه به افزا

 میمرکز خدمات جامع سالمت محقق واقع در بلوار حک شتر،یب

به عنوان مرکز شماره دو  زین ز،کشاور دانیبه م دهینرس یاله

در مرکز استان  زیعز انیمنتخب، آماده ارائه خدمات به همشهر

در  19دیشد: مرکز منتخب کوو ادآوری یو  .باشد یم

 ابانیخ یامام)ره(، باالتر از شهردار دانیواقع در م رزادیشهم

در شهرستان دامغان مرکز منتخب  بخش،اضیف

شهرک  یدانشگاه ابتدا دانی)ع(واقع در مدالشهدایس19دیکوو

 یشهدا19 دیگلستان و در شهرستان سرخه مرکز منتخب کو

 نیشبکه بهداشت ودرمان ا لسرخه واقع در طبقه او

کرد: مرکز  حیتصر یو .شهرستان آماده ارائه خدمات است

واقع  شهریدر شهرستان مهد انیانیتب دیشه 19 دیمنتخب کو

شهرستان، مرکز منتخب  نیدر جنب شبکه بهداشت و درمان ا

درآرادان واقع در مرکز خدمات جامع سالمت آرادان،  19 دیکو

در شهرستان گرمسار  یشهر 2شماره  19 دیمرکز منتخب کوو

و مرکز  یاستخر طوس یروهروب وریشهر 17 ابانیواقع در خ

امام  دانیواقع در م یوانکیدرمان بستر ا 19 دیمنتخب کوو

دانشگاه علوم  سییر .فعال استامامزاده  ابانی)ع(، خیعل

استان سمنان اظهار  یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

سرخه  ،یوانکیدر ا 19دیدر مراکز منتخب کوو رشیداشت: پذ

 12مناطق  گریاست و در د یروزبه صورت شبانه رزادیو شهم

از هشت صبح تا هشت شب  توانندیساعته فعال بوده و افراد م

 یدانائ دکتر .کنند مراجعهمراکز  نیخدمات به ا افتیدر یبرا

دستورالعمل ها و  تیرعا تیبا اشاره به نقش و اهم انیدر پا

کرونا،  یماریو کنترل ب یریشگیدر پ یبهداشت یپروتکل ها

 تیبا رعا میخواه یم یگرام یها یهم استان یگفت: از تمام

 یاستفاده مداوم از ماسک، شستشو ،یاجتماع یفاصله گذار

 یاز محلول ها دهمکرر دست ها با آب و صابون و استفا

در اجتماع، عدم  یرضروریکننده، عدم حضور غ یضدعفون

و ماندن در خانه، در  یو عموم یاجتماعات خانوادگ یبرگزار

 .ندیکمک نما یماریب نیا تیریکنترل و مد

نماینده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت از عملکرد مدیریت امور  ریتقد

 26/08/99  دانشگاه نیپشتیبانی و رفاهی ا

مهندس هادی رئیس اداره پشتیبانی دانشگاه های کشور به 

عنوان نماینده معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 

وزارت  یمدی کارشناس قراردادهابه همراه مهندس اح

ارزیابی عملکرد مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی  یبهداشت برا

از دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بازدید کردند و در این 

بازدید عملکرد کمیته لجستیک ستاد مبارزه با کرونای 
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نشست با حضور مهندس  .دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت

شتیبانی دانشگاه های کشور، مهندس هادی رئیس اداره پ

احمدی، دکتر پهلوان معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه 

ریزی دانشگاه و مسئوالن واحدهای مدیریت امور پشتیبانی و 

دانشگاه برگزار  استیرفاهی دانشگاه در سالن جلسات حوزه ر

هادی رئیس اداره پشتیبانی دانشگاه های کشور  مهندس .شد

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت  و نماینده

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه  یبهداشت، پیام قدردان

نمود: در خصوص اقدامات  انیریزی وزرات متبوع را ابالغ و ب

و برنامه  منابع ت،یریصورت گرفته در حوزه معاونت توسعه مد

عملکرد مدیریت مقابله با بیماری کرونا ویروس از  یبرا یزیر

امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 

به عنوان یکی از برجسته ترین مدیریت های دانشگاه های 

پایان  در .شود یعلوم پزشکی سراسر کشور تقدیر و تشکر م

نیز مهندس هادی با تیم همراه از بخش های مختلف مرکز 

 .مودندآموزشی،پژوهشی و درمانی کوثر بازدید ن

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 زمانیمردم عز یازسو یعزم و مشارکت جمع كی ازمندیمنحوس کرونا ن روسیاز و یخالص یبرا

 26/08/99 میهست

سازماندهی پیشگیری و مقابله با  یستاد دانشگاه نیستمیب

استان سمنان با حضور  یبیماری کرونا دانشگاه علوم پزشک

استان سمنان،  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 یشبکه ها رانیو مد یدانشگاه تهیکم یاعضا ن،یمعاون

 یتحت پوشش و روسا یها انبهداشت و درمان شهرست

در  یکنفرانس دئویتحت پوشش به صورت و یها مارستانیب

 .دانشگاه برگزار شد یالسالم ستاد مرکز هیسالن امام جواد عل

استان سمنان با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر

است  یصعود روسیکرونا و یماریب وعیروند ش نکهیبر ا دیتاک

نمود: با توجه به  انیب م،یبر یبه سر م یبحران طیو در شرا

 یریو روند همه گ میکنیم یفصول سرد سال را سپر نکهیا

 یزهارو نیبا حفظ آرامش ا دیشده، با شتریب روسیو نیا

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .میرا پشت سر بگذار یبحران

از  دیبا شهیاز هم شتریب امیا نیاستان سمنان ادامه داد: در ا
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 دییمورد تا یو آمار میینما یریانتشار اخبار و آمار کذب جلوگ

 یارتباط یپل ها ای یرسم تیحوزه سالمت است که از سا

 یو .استان سمنان منتشر شود یعلوم پزشک یدانشگاه ها

درخصوص  یاطالع رسان یدرراستا شیاز پ شیب دیافزود: با

 تیبا رعا زمیعز یها یاقدام شود و هم استان روسیکرونا و

 تیریمد یدر کنار مدافعان سالمت برا یبهداشت یپروتکل ها

 یضمن قدردان یدانائ دکتر .ندیتالش نما روسیو نیو کنترل ا

 نینمود: در ا انیمدافعان سالمت، ب یاز تالش شبانه روز

 یانسان یرویاز گذشته به ن شیب دیخاص با تیو موقع طیشرا

سطح  یارتقا ت،یفیتوجه شود، چرا که ارائه خدمات با ک

و نمو عملکرد ما در حوزه  یتعال نیو همچنسالمت مردم 

 سیرئ .دارد یبستگ یانسان یرویمطلوب ن طیسالمت به شرا

عدم  ،یبهداشت یپروتکل ها تیمجدد بر رعا دیدانشگاه با تاک

حضور در مراسمات و اماکن شلوغ، استفاده از ماسک، گفت: 

 یاصول و پروتکل ها تیمهم تر و موثرتر از رعا یامر چیه

منحوس کرونا  روسیاز و یخالص یو برا ستین یبهداشت

 زمانیمردم عز یازسو یعزم و مشارکت جمع کی ازمندین

 رخانهیمسئول دب وریجلسه دکتر فر نیدر ا نیهمچن .میهست

دستور جلسه  ،یمصوبات قبل انیستاد کرونا دانشگاه ضمن ب

موضوعات مذکور  رامونیدر جلسه پ نیرا مطرح نمود و حاضر

 به بحث و تبادل نظر پرداختند.

:استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ  

 27/08/99 شدند ییشناسا ییکرونا مارینفر ب 444کنون سه هزار و  تا

ساعت گذشته در  24در  19دیمبتال به کوو دیجد ماریب 28

 یو خدمات بهداشت یعلوم پزشکمناطق تحت پوشش دانشگاه 

 سیرئ یدانائ دینو دکتر .شد ییاستان سمنان شناسا یدرمان

وگو با روابط استان سمنان در گفت یدانشگاه علوم پزشک

کرونا  یماریب وعیآمار ش نیآخر رامونیدانشگاه پ یعموم

تا کنون  روسیکرونا و یماریب وعیداشت: از ش انیب روسیو

ده در مناطق تحت پوشش دانشگاه ش ییشناسا مارنیتعداد ب

 26ساعت گذشته )از  24 درنفر بوده است و  444سه هزار و 

 یقطع یارهای( بر اساس معیآبان ماه سال جار 27یآبان ماه ال

در شهرستان  19دیمبتال به کوو دیجد ماریب 28 ،یصیتشخ

دانشگاه علوم  سیرئ  .شدند یو بستر ییتابعه دانشگاه شناسا

نفر از  26تا امروز  روزیاستان سمنان ادامه داد: از د یپزشک

شده اند و  در  صیها ترخ مارستانیو از ب افتهیبهبود  ماران،یب

 در بخش 19دیمبتال به کوو مارانینفر از ب 57حال حاضر 

ICU یدکتر دانائ .قرار دارند ژهیو تحت مراقبت و یکرونا بستر 

قرار دارد،  "قرمز" تیکه استان سمنان در وضع نیبا اشاره به ا

 تیدامغان، سمنان و گرمساردر وضع یگفت: شهرستان ها

 تیو گرمسار در وضع شهریسرخه، مهد یقرمز و شهرستان ها

 ینمود: افراد با عالئم سرماخوردگ دیتاک یو .قرار دارند ینارنج

 یدرمان یبا کارشناسان بهداشت یارتباط تلفن قیاز طر دیبا

 ، مراجعه به سامانه سالمت به آدرس4030سامانه 

salamat.gov.ir به مراکز  یمراجعه حضور نیو همچن

واقع در شهرستان ها تحت پوشش دانشگاه  19 دیمنتخب کوو

دانشگاه علم  سیرئ .ندینما یبررسخود را  یسالمت تیوضع

تحت پوشش  یاستان سمنان افزود: در شهرستان ها یپزشک
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در حال ارائه خدمت و  19 دییمنتخب کومرکز  9دانشگاه 

در  یدانائ دکتر .هستند نیسالمت مراجع تیوضع یبررس

دستورالعمل ها و  تیرعا تیبا اشاره به نقش و اهم انیپا

کرونا،  یماریو کنترل ب یریشگیدر پ یبهداشت یپروتکل ها

 تیبا رعا میخواه یم یگرام یها یهم استان یگفت: از تمام

 یاستفاده مداوم از ماسک، شستشو ،یاعاجتم یفاصله گذار

 یاز محلول ها دهمکرر دست ها با آب و صابون و استفا

در اجتماع، عدم  یرضروریکننده، عدم حضور غ یضدعفون

و ماندن در خانه، در  یو عموم یاجتماعات خانوادگ یبرگزار

 .ندیکمک نما یماریب نیا تیریکنترل و مد

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

 28/08/99  ساعت گذشته 24در  روسیمبتال به کرونا و دیجد ماریب 28 یبستر

ساعت گذشته در  24در  19دیمبتال به کوو دیجد ماریب 28

 یو خدمات بهداشت یمناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک

 سیرئ یدانائ دینو دکتر .شد ییاستان سمنان شناسا یدرمان

وگو با روابط استان سمنان در گفت یدانشگاه علوم پزشک

کرونا  یماریب وعیآمار ش نیآخر رامونیدانشگاه پ یعموم

تا کنون  روسیکرونا و یماریب وعیداشت: از ش انیب روسیو

شده در مناطق تحت پوشش دانشگاه  ییشناسا مارانیتعداد ب

 27ساعت گذشته )از  24نفر بوده است و در  472سه هزار و 

 یقطع یارهای( بر اساس معیآبان ماه سال جار 28یآبان ماه ال

در شهرستان  19دیمبتال به کوو دیجد ماریب 28 ،یصیتشخ

 .شدند یبستر یو در مراکز درمان ییتابعه دانشگاه شناسا

 روزیاستان سمنان ادامه داد: از د یلوم پزشکدانشگاه ع سیرئ

ها  مارستانیو از ب افتهیبهبود  ماران،ینفر از ب 26تا امروز 

مبتال به  مارانینفر از ب 54شده اند و  در حال حاضر  صیترخ

 ژهیو تحت مراقبت و یکرونا بستر ICU در بخش 19دیکوو

که استان سمنان در  نیبا اشاره به ا یدکتر دانائ .قرار دارند

دامغان،  یقرار دارد، گفت: شهرستان ها "قرمز" تیوضع

سرخه،  یقرمز و شهرستان ها تیسمنان و گرمسار در وضع

 دیتاک یو .قرار دارند ینارنج تیو آرادان در وضع شهریمهد

توانند با تماس به شماره  یاستان م نیا زینمود: شهروندان عز

را اعالن  یبهداشت یها پروتکل تیموارد عدم رعا 31700

 دیبا یدانشگاه افزود: افراد با عالئم سرماخوردگ سیرئ  .ندینما

سامانه  یدرمان یبا کارشناسان بهداشت یارتباط تلفن قیاز طر

 ، مراجعه به سامانه سالمت به آدرس4030

salamat.gov.ir به مراکز  یمراجعه حضور نیو همچن

واقع در شهرستان ها تحت پوشش دانشگاه  19 دیمنتخب کوو

دانشگاه علوم  سیرئ .ندینما یرا بررس دخو یسالمت تیوضع

تحت پوشش  یاستان سمنان افزود: در شهرستان ها یپزشک

در حال ارائه خدمت و  19 دیمرکز منتخب کوو 10دانشگاه 

مراکز شامل: دو  نیهستند. ا نیسالمت مراجع تیوضع یبررس

و محقق در شهرستان سمنان، مرکز  وریشهر 17مرکز 

و  یشهر 2 رهدر شهرستان دامغان، دو مرکز شما دالشهداءیس

 انیانیتب دیدر شهرستان گرمسار، دو مرکز شه یک وانیمرکز ا

دو مرکز خدمات  شهر،یدر شهرستان مهد رزادیو مرکز شهم

 یجامع سالمت و داور آباد در شهرستان آرادان و مرکز شهدا

 8 یصبح ال 8باشد که از ساعت  یشهرستان م نیسرخه در ا

کرونا به  یماریبشب آماده ارائه خدمات سالمت درخصوص 

با اشاره  انیدر پا یدانائ دکتر .باشد یم یگرام یها یهم استان

 یدستورالعمل ها و پروتکل ها تیرعا تیبه نقش و اهم

 یکرونا، گفت: از تمام یماریو کنترل ب یریشگیدر پ یبهداشت

 یفاصله گذار تیبا رعا میخواه یم یگرام یها یهم استان

مکرر دست ها  یاستفاده مداوم از ماسک، شستشو ،یاجتماع

کننده،  یضدعفون یاز محلول ها دهبا آب و صابون و استفا

اجتماعات  یدر اجتماع، عدم برگزار یرضروریعدم حضور غ
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 تیریو ماندن در خانه، در کنترل و مد یو عموم یخانوادگ

 .ندیکمک نما یماریب نیا

 :استان سمنان یپزشک دانشگاه علوم سیرئ یدکتر دانائ

 29/08/99 تحت پوشش دانشگاه یمراکز درمان ژهیو یمبتال به کرونا در بخش ها مارینفر ب 51 یبستر

ساعت گذشته در  24در  19دیمبتال به کوو دیجد ماریب 31

 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشکمناطق تحت پوشش 

 سیرئ یدانائ دینو دکتر .شد ییاستان سمنان شناسا یدرمان

وگو با روابط استان سمنان در گفت یدانشگاه علوم پزشک

کرونا  یماریب وعیآمار ش نیآخر رامونیدانشگاه پ یعموم

تا کنون  روسیکرونا و یماریب وعیداشت: از ش انیب روسیو

شده در مناطق تحت پوشش دانشگاه  ییشناسا مارانیتعداد ب

 28ساعت گذشته )از  24نفر بوده است و در  503سه هزار و 

 یارهای( بر اساس معیآبان ماه سال جار 29 یآبان ماه ال

در  19دیمبتال به کوو دیجد ماریب 31 ،یصیتشخ یقطع

 یبستر یو در مراکز درمان ییشهرستان تابعه دانشگاه شناسا

استان سمنان ادامه داد:  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .شدند

 مارستانیو از ب افتهیبهبود  ماران،ینفر از ب 31تا امروز  روزیاز د

مبتال  مارانینفر از ب 51شده اند و  در حال حاضر  صیها ترخ

 ژهیو تحت مراقبت و یکرونا بستر ICU در بخش 19دیبه کوو

ه استان سمنان در ک نیبا اشاره به ا یدکتر دانائ .قرار دارند

دامغان،  یقرار دارد، گفت: شهرستان ها "قرمز" تیوضع

سرخه،  یقرمز و شهرستان ها تیسمنان و گرمسار در وضع

افزود:  یو .قرار دارند ینارنج تیو آرادان در وضع شهریمهد

کرونا محسوب  یماریب یداشتن هر گونه عالئم سرماخوردگ

شهروندان به مراکز  دیدارد. و با یریگیو پ یبه بررس ازیشده و ن

 یگفتن .ندیمحل سکونت خود مراجعه نما 19 دیمنتخب کوو

مرکز  10تحت پوشش دانشگاه  یاست: در شهرستان ها

 تیوضع یدر حال ارائه خدمت و بررس 19 دیمنتخب کوو

 17مراکز شامل: دو مرکز  نیهستند. ا نیسالمت مراجع

در  دالشهداءیکز سو محقق در شهرستان سمنان، مر وریشهر

 یک وانیو مرکز ا یشهر 2شهرستان دامغان، دو مرکز شماره 

و مرکز  انیانیتب دیگرمسار، دو مرکز شه ستاندر شهر

دو مرکز خدمات جامع  شهر،یدر شهرستان مهد رزادیشهم

سرخه  یسالمت و داور آباد در شهرستان آرادان و مرکز شهدا

شب  8 یصبح ال 8باشد که از ساعت  یدر شهرستان سرخه م

کرونا به هم  یماریآماده ارائه خدمات سالمت درخصوص ب

 باشد. یم یرامگ یها یاستان

 

 :استان سمنان یپزشک دانشگاه علوم سیرئ یدکتر دانائ

 30/08/99 دانشگاه یاز مراکز درمان 19دیکوو صیبا تشخ مارانینفر از ب 26 صیو ترخ یبهبود

ساعت گذشته در  24در  19دیمبتال به کوو دیجد ماریب 45

 یو خدمات بهداشت یمناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک

 سیرئ یدانائ دینو دکتر .شدند یاستان سمنان بستر یدرمان

وگو با روابط استان سمنان در گفت یدانشگاه علوم پزشک

کرونا  یماریب وعیآمار ش نیآخر رامونیدانشگاه پ یعموم

تا کنون  روسیکرونا و یماریب وعیداشت: از ش انیب روسیو
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شده در مناطق تحت پوشش دانشگاه  یبستر مارانیتعداد ب

 29ساعت گذشته )از  24 رنفر بوده است و د 548سه هزار و 

 یارهای( بر اساس معیآبان ماه سال جار 30 یآبان ماه ال

در  19دیمبتال به کوو دیجد ماریب 45 ،یصیتشخ یقطع

 .شدند یبستر یشهرستان تابعه دانشگاه و در مراکز درمان

 روزیاستان سمنان ادامه داد: از د یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

ها  مارستانیو از ب افتهیبهبود  ماران،ینفر از ب 26تا امروز 

مبتال به  مارانینفر از ب 48شده اند و  در حال حاضر  صیترخ

 ژهیو تحت مراقبت و یکرونا بستر ICU بخشدر  19دیکوو

که استان سمنان در  نیبا اشاره به ا یدکتر دانائ .قرار دارند

دامغان،  یقرار دارد، گفت: شهرستان ها "قرمز" تیوضع

سرخه،  یقرمز و شهرستان ها تیسمنان و گرمسار در وضع

ابراز  یو .قرار دارند ینارنج تیو آرادان در وضع شهریمهد

 یکامل دستورالعمل ها و پروتکل ها تیکرد: با رعا یدواریام

 یبستر یو موارد انیان شااهلل شاهد کاهش مبتال ،یبهداشت

 .میمنحوس در کشور و استان باش یماریب نیاز ا یو فوت ناش

شامل؛ دو مرکز  19 دیبه ذکر است: مراکز منتخب کوو الزم

 دالشهداءیو محقق در شهرستان سمنان، مرکز س وریشهر 17

 وانیو مرکز ا یشهر 2در شهرستان دامغان، دو مرکز شماره 

و مرکز  انیانیتب دیدر شهرستان گرمسار، دو مرکز شه یک

دو مرکز خدمات جامع  شهر،یدر شهرستان مهد رزادیشهم

سرخه  یو داور آباد در شهرستان آرادان و مرکز شهدا المتس

 شب 8 یصبح ال 8باشد که از ساعت  یدر شهرستان سرخه م

کرونا به هم  یماریآماده ارائه خدمات سالمت درخصوص ب

 .باشد یم یگرام یها یاستان
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 انتصاب و قدردانی:

 
 

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

دکتر الهام صفاریه  یاستان سمنان در حکم

عضو محترم هیات علمی دانشگاه را به 

عنوان سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه 

 07/08/99. منصوب نمود

 

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دیدکتر نو

خطاب به  یاستان سمنان در نامه ا یپزشک

در دوران  یاز زحمات و ،یدیجد دیدکتر مج

 یرئیس دانشکده پزشک تیمسئول یتصد

 07/08/99 کرد. ریدانشگاه تقد

 

 

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

دکتر علی اکبر همتی را به  یحکم یسمنان ط

دانشگاه در امور خیرین حوزه  سیعنوان مشاور رئ

 18/08/99 .کردمنصوب  بهداشت و درمان

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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 تصویر نگار

 

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  رسازیخ شگاهیاحداث آزما اتیعمل

  03/08/99  سرخه آغاز شد

 

 

 

از نگاه کارشناسان مرکز بهداشت  فهیسالمت سربازان وظ

 03/08/99  است تیسمنان حائز اهم

 

 

 

 

  گرامیداشت مقام مدافعان سالمت بیمارستان والیت شهرستان دامغان

05/08/99 

 

 

 

 نیانشدانشکده بهداشت شهرستان دامغان با ج سیدیدار رئ

 05/08/99  فرمانده نیروی انتظامی شهرستان

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/--%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/--%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
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سالمت،  گاهیپا كیبرنامه هرخانه  ییروند اجرا یو بررس یجلسه هماهنگ

 06/08/99  در شبکه بهداشت و درمان دامغان

 

 

توزیع پرل ویتامین دی در شبکه بهداشت و درمان گرمسار 

 07/08/99  تخوانبه مناسبت هفته پوکی اس

 

 

 

واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سمنان  دیبازد

 07/08/99  شهرستان نیاز اصناف ا ینظارت یدستگاه ها نیو بازرس

 

 

 

مرکز مقداد  تیموسسه کوثر وال نیانجام تست کرونا از ساکن

 10/08/99  توسط کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان سمنان

 

 

 

  )ع( متولد شد نیرالمومنیام مارستانیدر ب روسینوزاد مادر مبتال به کروناو

10/08/99 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)--%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)--%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 شیها با افزا تیاز بروز مسموم یریشگینقش موثر رسانه ها در پ

 10/08/99  جامعه یآگاه

 

 

 

در شهرستان  روسیکرونا و یماریب یو سازمانده تیریجلسه مد یبرگزار

 11/08/99  گرمسار

 

 

واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان  دیبازد

از مراکز تهیه و توزیع مواد  ینظارت یسمنان و نمایندگان دستگاه ها

 11/08/99  غذایی

 

 

 یتولد نوزادان چهارقلو در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک نیاول

 11/08/99  1399استان سمنان در سال 

 

 

  )ع( نیرالمومنیام مارستانیعجول در محوطه ب یتولد نوزاد

12/08/99 

 

https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%8A
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%8A
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%8A
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)-


 

  

99آبان -خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه  46 

 

 

 

 

بهداشت و درمان شهرستان گرمسار از مرکز بازدید مدیر شبکه 

 14/08/99  115و پایگاه های اورژانس  19منتخب کووید 

 

 

 

نظارت کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان 

 14/08/99  شهرستان گرمسار بر تغسیل اموات

 

 

 

 یو درمان یسالك و مسائل بهداشت یماریب تیوضع یجلسه بررس

در شبکه بهداشت و  هیریشهر ام یشورا یبا حضور اعضا هیریام

 17/08/99  درمان دامغان برگزار شد

 

 

شبکه بهداشت و درمان  طیبهداشت مح یگشت مشترک واحد مهندس

اماکن و اداره صنعت، معدن و تجارت،  ندگانیشهرستان دامغان به همراه نما

 17/08/99  از صنوف دامغان

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%83%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-115
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%83%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-115
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
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با سرپرست شبکه بهداشت و  شگاهیکارشناسان آزما یجلسه هماهنگ

 18/08/99  درمان شهرستان آرادان برگزار شد

 

 

 

در شبکه بهداشت  ندهایفرآ یو مستند ساز یجلسه اعتبار بخش

 21/08/99  و درمان شهرستان آرادان برگزار شد

 

 

برگزاری جلسه ستاد مبارزه با کرونا در شبکه بهداشت و درمان 

 21/08/99  شهرستان گرمسار

 

 

بازدید فرماندار شهرستان گرمسار و کارشناسان بهداشت محیط 

 25/08/99  از واحدهای صنفی سطح شهر

 

 

 

ئه خدمات به بیماران کرونایی در شبکه بهداشت و درمان جلسه روند ارا

 28/08/99  شهرستان سرخه برگزار شد

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

  

99آبان -خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


