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 3 معرفی معاونت بهداشتی 

  استان سمنانبا حضور معاون محترم آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی 

o 7 هادرخشش سی ساله دانشگاه در کلیه زمینه 

o 10 افتتاح کلینیک آموزشی درمانی توانبخشی سالمندی خیرساز حاج هادی و فرهاد فامیلی 

o  برای اولین بار در کشور؛ دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان پیشگام در پیشگیری از بیماری های دهان و دندان با استقرار

 11 در استان "ت دهان و دندانقرارگاه سالم"

o 12توسعه مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حضور معاون آموزشی مقام عالی وزارت بهداشت 

 12 پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط   

  13 خاضعانه از خاک و امنییت و سالمت این مرز و بوم دفاع کردندغرور آفریننان دیروز و امروز خالصانه و   

 های درمانی بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از مرکز پایش مراقبتMCMC  دانشگاه علوم

 15پزشکی استان سمنان 

 17رمانی و پژوهشی دارند اعضای هیات علمی یک دانشگاه نقش موثری در ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی، د  

 19 استاندار سمنان: عدم استفاده از ماسک و رعایت نکردن موارد و پروتکل های بهداشتی تخلف است   
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  21 ارد مثبت کرونا شناسایی شده استنفر در مجموعه تحت پوشش این دانشگاه به عنوان مو ۴732تا کنون 

  22دکتر دانائی رئیس دانشگاه: مدیریت و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر نیاز به عزم عمومی دارد  

  امام جمعه شهرستان دامغان: یقینا صحنه های زیبا و به یاد ماندنی از زحمات خالصانه کادر پزشکی و پرستاران در

  2۴خاطرات مردم ما نقش خواهد بست. 

 لوم پزشکی استان سمنان از مراکز و پروژه های دردست احداث بهداشتی و درمانی شهرستان بازدید رئیس دانشگاه ع

  25دامغان 

  26رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: هیچ دارو و واکسنی موثرتر از رعایت پروتکل های بهداشتی نیست  

  29حال انجام است دکتر دانائی رئیس دانشگاه: تجهیز بیمارستان در دست احداث مهدیشهر در  

 30 هجدهمین ستاد دانشگاهی سازماندهی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان   

   31ارتقاء سطح کیفیت خدمات بیمارستان کوثر با بهره برداری از پروژه در دست احداث اورژانس این بیمارستان 

  32المللی سازی دانشگاهگردشگری سالمت گامی بزرگ در بین   

  افتتاحVIP  35 )هتل بیمارستان(؛ برای اولین بار در شهرستان گرمسار   

  38پیام دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بالیا  

 ۴0ان بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان، از کلینیک تخصصی برادران رضایی دامغ 

 ور به دستگاه ونتیالت 5زشکی، اضافه شدن رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از ارتقای تجهیزات تخصصی پ

  ۴3ظرفیت بیمارستان والیت دامغان خبر داد  
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  معرفی معاونت بهداشتی دانشگاه:

مجموعه های بهداشت و درمان زیر معاونت بهداشتی و شبکه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

می باشد و بر اساس شرح وظائف پیش بینی شده در سیستم 

واحد ستادی  9بهداشتی ) با مدیریت معاونت بهداشتی( در تعداد 

به امر برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی برنامه ها و 

شت شهرستانها )باهماهنگی و ارزشیابی آنها در سطح مراکز بهدا

 .همکاری سایر معاونت های دانشگاه( می پردازد

 مسئولیت ها:

 واگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها های واگیر و غیرکنترل و مراقبت بیماری 

 شبکه های کشوری و ابالغ به کلیه تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاست

 ها و مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه

 مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات سالمت باروری 

  نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و

 دفع بهداشتی زباله

  آور شغلی در محیطهای شغلینظارت وکنترل عوامل زیان 

 توسعه آموزش سالمت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم 

 تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه 

 برآورد، تهیه و تدارک دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه 

 های فنی و اداری مالی واحدهای تابعه در سطح دانشگاهبر کلیه فعالیت نظارت و ارزشیابی 

 برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سالمت دانش آموزان در هماهنگی با آموزش و پرورش 

 تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سالمت روان(mental health)  در سطح جامعه 

 نظور اصالح عادات و سبد غذایی جامعهمدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به م 

 مدیریت اطالعات و آمار در سیستم شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها 

https://health.semums.ac.ir/
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 شناسایی و طبقه بندی مشکالت بهداشتی منطقه به همراه مشکالت اجرایی و فنی 

 جامعه  تدوین طرح گسترش واحدهای بهداشتی مطابق با تغییرات توزیع جمعیت و سهولت دستیابی افراد

 به خدمات بهداشتی

 شرکت در طرح و تکمیل آموزش پزشک جامعه نگر در واحدها 

 همکاری در تحقیقات ملی در زمینه فیلدهای بهداشتی منطقه 

  جمع آوری و بررسی گزارشهای فعالیتهای مراکز بهداشت، اعالم نتایج و تهیه گزارشات 

 بیماری کرونا ویروس:های انجام شده در دوران مبارزه با خالصه برخی فعالیت

برگزاری جلسات مستمر با رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر دانائی و هیات رئیسه و ستاد کنترل بیماری 

 کرونای دانشگاه و انجام برنامه ریزی های الزم

 آموزش و اطالع رسانی در باره بیماری کرونا ویروس به عموم مردم و کارکنان ادارات 

 شماره و  190، 4030سواالت مردم از طریق مرکز تماس با شماره های  پاسخگویی دائمی به

 های بهداشتیدر راستای اعالم عدم رعایت پروتکل 31700 هاختصاصی دانشگا

 های آموزشی و توجیهی برای گرو ه های داوطلب بسیجی و دانشجویی برای همکاری برگزاری کالس

 گری و ...در زمینه های مختلف از جمله مرکز تماس، غربال

 اطالع رسانی شهری با هماهنگی با استانداری و شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد 

 پیشنهاد برای تعیین سخنگو برای اطالع رسانی و ارائه آمار به مردم از طریق صدا سیما و جراید 

 یت تهیه نقشه نقطه ای وضعیت پراکندگی بیماری به صورت دستی و نرم افزاری، برای تعیین وضع

 بیماری و اتخاذ استراتژی مناسب در برخورد با بیماری کرونا ویروس

  پیگیری برای تولید و تهیه ماسک و لوازم حفاظت فردی و تولید الکل برای ارائه به واحدهای ارائه

 خدمت

 حضور کلیه پرسنل بصورت تمام وقت و حتی خارج از زمان اداری 

 پیشنهاد برای انتخاب دبیر برای ستاد کرونا 

 تدوین برنامه عملیاتی آمادگی و پاسخ به بیماری کرونا(EOP)   ایجاد ساختار اداری ارائه خدمات و

 های موجود در بحران با استفاده از دستور العمل
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  جمع آوری آمار موارد مشکوک سرپایی از کلینیک های تخصصی دانشگاه ، تامین اجتماعی و مرکز

عات موارد بستری در بیمارستان ها در تمامی شهرستانهای غربالگری بیماری های واگیر و ثبت اطال

و تهیه آمار دقیق و یکسان  HISو  MCMCسازی آمارهای پورتال بیماری کووید، همسانتابعه و 

 سازی و بررسی صحت آمارها برای پیش بینی وضعیت گسترش بیماری

 عته( و تامین پرسنل، موارد سا 24و  16) مراکز 19-برنامه ریزی و آماده سازی مراکز منتخب کوید

مورد نیاز و ... جهت پاسخ گویی موثر، که با این برنامه ریزی آمادگی الزم برای رویارویی با بیماری 

وجود داشت و مشکل پر شدن ظرفیت تخت های بیمارستانی و غیره به علت پیش بینی های الزم و 

 پاسخ به بیماران سرپایی وجود نداشت.

  اپیدمیولوژیک به کمک یکی از همکاران اپیدمیولوژیست و ارائه گزارشات ادواریتهیه گزارشات دقیق 

 ها های بهداشتی، پیشگیری و درمانی برای تمام بخشدر دسترس قرار دادن سریع کلیه دستور العمل

 و واحدهای ارائه خدمت

 جمع آوری اطالعات ها و مراکز ارائه خدمت و های پایش و نظارت برای نظارت بر بیمارستانایجاد تیم

 مورد نیاز

  19انجام سه نوبت غربالگری از جمعیت تحت پوشش برای بیماری کووید 

  استفاده از طرح هر خانه یک پایگاه سالمت، که در سمنان بصورت پایلوت به اجرا در آمده بود، برای

ت به پوشش اطالع رسانی و غربالگری به صورت مجازی که مراکزی که مجری این طرح بودند، به سرع

 مورد نظر رسیدند.

  استفاده از توان بالقوه بسیجیان عزیز و همکاران بین بخشی در تیم ها به شرح زیر برای ارائه خدمات

 گسترده تر و مطلوب تر به مردم:

o ها اقدام به شناسایی، رهگیری و پیگیری نیروهای واحد بیماری های مراقبت بیماری:تیم

بیماران و اطرافیان آنها برای نمونه برداری، درمان سرپایی، ایزوله و قرنطینه نمودن و ارجاع به 

پایش تمامی مراکز تجمعی از جمله اردوگاه افاغنه، سرای مراکز درمان تخصصی در صورت نیاز و 

 می نمایند.مایشات موارد مشکوک و اطرافیان سالمندان، زندان و رصد نمونه گیری و نتایج آز

o :نیروهای بهداشت محیط با همیاری شهرداری ها، فرمانداری ها و  بهسازی و کنترل محیط

های اجرایی، اقدام به ضد عفونی معابر، اماکن عمومی و منازل استانداری، بسیج و سایر دستگاه
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تکل ها و الزام به قرنطینه خانگی ، بازدید بیماران، اخذ تعهدنامه از بیماران در خصوص رعایت پرو

و نظارت از ادارات، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در خصوص رعایت 

 پروتکل های ابالغی و ... کردند.

o :این فعالیت توسط هالل احمر و با کمک مراکز  کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرها

 بهداشت و بسیج انجام شد.

o ها و بسیج انجام می شود.این فعالیت توسط واحد بیماری های کنترل ادارات:تیم 
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ها و ابراز امیدواری برای درخشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در این سی سال در تمام عرصه

01/07/99های بین المللی طی سالیان آینده    درخشش در عرصه

یکم مهر ماه سال جاری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 

برای اولین بار میزبان معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی بود. به مناسبت گرامیداشت چهلمین 

سالگرد دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع 

مقدس و مدافع سالمت، دکتر حقدوست معاون آموزشی مقام 

ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفریکروزه عال

پزشکی خود به اتفاق دکتر هوشمند دبیر شورای آموزش دندان

و تخصصی وزارت بهداشت، دکتر اکبری قائم مقام معاون 

آموزشی وزارت بهداشت و هیات همراه به این دانشگاه با 

حضور در جمع هیات رئیسه، روسای دانشکده ها و مدیران 

زشی این دانشگاه به بیان موضوعات مختلف آموزشی در آمو

 .سطح ملی و دانشگاهی پرداخت

 سمنان در این سی سال در تمام عرصه ها و طی نمودن پله های ترقی تا شصت سالگی درخشش دانشگاه علوم پزشکی استان

معاون آموزشی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در جمع مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی استان 

سمنان با اشاره به درخشش این دانشگاه در سی سال گذشته 

ز این دانشگاه را دربین دانشگاه های بیان داشت: آنچه امرو

دیگر مطرح نموده چه ازجنبه آموزشی یا جنبه های دیگر، 

حاصل زحمات شبانه روزی تمامی کارکنان این دانشگاه از 

پایین ترین سطح تا باالترین است که امانتی است نزد شما و 

باید تالش کنید این درخشش سی ساله را با برنامه ریزی و 

دت ارتقای داده و موفقیت های بیشتری را کسب نگاه بلند م

نمائید تا در شصت سالگی دانشگاه آیندگان شاهد ارتقای کمی 

و کیفی این دانشگاه باشند و همچون حال بین دانشگاههای 

 .داخلی و خارجی جایگاه رفیعی داشته باشد

 دانشجویان و کارکنان نگاه بلند مدت و نهادینه کردن شعار دانشگاه در بین اساتید،

دکتر حقدوست معاون آموزشی مقام عالی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اهمیت یک نگاه بلند مدت 

و نهادینه کردن شعار دانشگاه در بین دانشجویان و اساتید، 

بیان داشت: نهادینه نمودن شعاری که همه اعضاء هیات 

کارکنان در حیطه رسیدن به هدف تعیین علمی، دانشجویان و 

شده، بسیار مهم و ارزشمند است و همه باید در این راستا 

تالش نمایند. که بدون داشتن شعاری متناسب با حقایق، 

واقعیت ها، آرمان و اهداف، تالش ها و زحمات افراد زایل و 

معاون آموزشی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان  .هرز می رود

پزشکی ادامه داد: کیفیت در آموزش و تربیت هر و آموزش 

چه بهتر و مطلوب تر نسل آینده به کمیت و مهم برشمردن 

آمار ارجعیت دارد. سبک تربیت دانشجو و پرورش دانشجویان 

حکیم در تمامی رشته های تحصیلی با انسجام و ساختار 

 فکری عمیق بسیار مهم است.
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 تید و دانشجویان در سطح بین المللیتبادل اطالعات علمی، اسا

دکتر حقدوست تاکید نمود: توانمندی و دانش نباید محدود و 

محبوس در چهاردیواری کشور باشد و باید در حوزه آموزش 

با تبادل اطالعات علمی، اساتید و دانشجویان به کشورهای 

دیگر درصدد کسب موفقیت های بیشتر در این حوزه باشیم 

سخنرانی و حضور اساتید ایرانی در برنامه های بین المللی و 

وی افزود: وجوه  .های علمی در این امر مهم بسیار اهمیت دارد

متعدد درخشش دانشگاه را درنظر بگیرید و دانشجویانی 

تربیت کنید که دغدغه و مشکالت مردم را درک کنند و در 

 .آینده گام هایی به سوی رفع این دغدغه ها بردارند

 طه های مختلف به ویژه حوزه آموزشیدرخشش سی ساله این دانشگاه در حی

دکتر حقدوست معاون آموزشی مقام عالی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از رئیس، معاون 

آموزشی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 

تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

سال گذشته در حیطه های مختلف به  استان سمنان در سی

ویژه حوزه آموزشی خوش درخشیده است و امیدوارم در سال 

 .های آینده نیز همچون گذشته درخشان و موفق پیش رود

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن 

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس و 

چنین چهلمین سالگرد دفاع شهدای مدافعان سالمت و هم

مقدس، اولین میزبانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از 

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با 

حضور دکتر حقدوست معاون آموزشی مقام عالی وزارت 

رئیس دانشگاه  .بهداشت را افتخاری بزرگ و ارزشمند دانست

ترین ارائه گزارشی از مهمعلوم پزشکی استان سمنان با 

فعالیت های آموزشی دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات  

بهداشتی درمانی استان سمنان، بیان داشت: این دانشگاه در 

رشته تحصیلی در مقطع های کاردانی،  49مجموع 

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای 

دکتر  .ردو دکترای تخصصی بالینی دا (Ph.D) تخصصی پایه

دانائی گزارش کاملی از تعداد دانشجویان در حال تحصیل در 

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشکده های تحت پوشش 

این دانشگاه ارائه و بیان نمود: با توجه به بین المللی سازی 

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و پذیرش دانشجویان غیر 

ر ایرانی در رشته های ایرانی، در حال حاضر دانشجویان غی

تحصیلی اتاق عمل، پرستاری پیوسته، فیزیوتراپی در مقطع 

کارشناسی و رشته های پزشکی و دندان پزشکی در مقطع 

تحصیلی دکترای عمومی در دانشکده پردیس بین الملل در 

حال تدریس می باشند. وی ادامه داد: با همت اساتید این 

زشکی استان سمنان در دانشگاه، دانشجویان دانشگاه علوم پ

کسب رتبه های برتر کشوری خوش درخشیدند که در این 

خصوص می توان به کسب رتبه های برتر دو و نیم درصد برتر 

، 98کشوری در آزمون های علوم پایه و پیش کاروزی سال 

 98کسب رتبه های برتر کشوری آزمون کارشناسی ارشد سال 

الگری دوازدهیمن و کسب موفقیت دانشجویان در آزمون غرب

  .المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور اشاره نمود

رئیس دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز آموزش 

مداوم دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، گفت: مرکز 

رتبه ممتاز و  1398آموزش مداوم در اعتبار بخشی سال 

ت دکتر امیر قطعی را کسب نموده است که جا دارد از زحما

موالیی مدیر مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه 

دکتر دانائی میانگین ارزیابی انطباق فعالیت  .قدردانی نمایم

های مشترک دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سامانه 

پایش برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
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کرد و گفت: در بسته  را به تفکیک هر بسته بیان 98در سال

توسعه هدفمند و ماموریت گرای آموزش در این دانشگاه 

اقداماتی از قبیل توسعه در راستای سند بازمهندسی رشته ها 

و دانشکده های دانشگاه مصوب شورای گسترش دانشگاه ها، 

توسعه علوم بین رشته ای مثل علوم سلولی کاربردی و 

بط با سالمندی مثل مهندسی بافت و ...، توسعه علوم مرت

توانبخشی سالمندی و ...، توسعه علوم بالینی در جهت تامین 

نیازهای حوزه سالمت استان مثل جراحی عمومی و توسعه 

رشته های حدواسط و دوره های مهارتی و حرفه ای انجام 

وی توسعه زیرساخت الزم برای آموزش و آزمون  .شده است

در زمینه مهارت های  های مجازی، آموزش و بازآموزی اساتید

الزم برای آموزش مجازی، توسعه سامانه های مجازی سازی، 

توسعه همکاری های بین بخشی در راستای توسعه آموزش 

مجازی و ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی اجرا 

شده در دانشگاه در اجرای بسته توسعه آموزش و آزمون های 

پایگاه سالمت، توسعه  مجازی و اجرای طرح هر خانه یک

مراکز جامع سالمت شهری و روستایی آموزشی، برگزاری دوره 

هایی برای آشنایی دانشجویان با معضالت اجتماعی موجود و 

اجرای مقدمات طرح سالمت دهان و دندان )قرارگاه سالمت 

دهان و دندان( را در اجرای بسته توسعه آموزش مبتنی بر 

و از تالش های رئیس و کارکنان  جامعه در این دانشگاه عنوان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه قدردانی 

وی پیرامون فعالیت های انجام شده در خصوص توسعه  .نمود

دانش سالمت سالمندی بیان داشت: پیگیری توسعه کلینیک 

جامع سالمندی  در شهر سمنان، توسعه و ساخت کلینیک 

نان و اطالع رسانی مجازی در توانبخشی سالمندی در سم

خصوص اموزش مسائل مرتبط با سالمندی گوشه ای از 

اقدامات صورت پذیرفته این دانشگاه درخصوص توسعه دانش 

سالمت سالمندی است. دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی استان سمنان تصریح کرد: پردیس بین الملل دانشگاه 

را آغاز و دانشجویانی را در فعالیت خود  1398از تیر ماه سال 

 دندانپزشکی (MD,MBBS) رشته های مختلف پزشکی

(BDS , DDS)   فیزیوتراپی و پرستاری پذیرش نموده است و

با توجه به چشم اندازها و اهداف پردیس بین الملل که همانا 

گسترش دانش و فرهنگ ایرانی اسالمی در کشورهای منطقه 

انشکده بر ارتقای سطح علمی می باشد، اهم فعالیت های این د

و فرهنگی دانشجویان بین الملل بنا شده است. از این رو 

دانشجویان عالوه بر فعالیت های علمی در حوزه های فرهنگی 

مشارکت فعال داشته و به طور مداوم در نظرسنجی های 

مربوط  کیفیت آموزش و خدمات ارائه شده در این دانشکده 

شگاه افزود: ارتباط بیشتر با رئیس دان .شرکت می نمایند

کشورهای منطقه از جمله قرقیزستان، قزاقستان و گرجستان 

دانشگاه  4در دستور کار است و در حال حاضر این دانشگاه با 

وی در پایان ضمن  .کشور قرقیزستان تفاهم نامه همکاری دارد

قدردانی از حضور دکتر حقدوست معاون آموزشی مقام عالی 

درمان و  آموزش پزشکی در این دانشگاه، وزارت بهداشت، 

تاکید نمود: در طی سال های گذشته ما درس های زیادی از 

حضرتعالی آموختیم و تمام تالش و همت ما بر این است که 

شاگردی درخور و مورد پسند شما باشیم و امروز فرصت خیلی 

 خوبی است که از تجربیات حضرتعالی بهره مند شویم.
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افتتاح کلینیک آموزشی درمانی توانبخشی سالمندی خیرساز حاج هادی و فرهاد فامیلی با حضور 

 01/07/99 معاون آموزشی وزیر بهداشت  

به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و یاد و 

خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافع سالمت، 

سالمندی خیرساز حاج کلینیک آموزشی درمانی توانبخشی 

هادی و فرهاد فامیلی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، 

با حضور دکتر حقدوست معاون  1399مهر ماه  1سه شنبه 

آموزشی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

پزشکی و تخصصی دکتر هوشمند دبیر شورای آموزش دندان

معاون آموزشی وزارت وزارت بهداشت، دکتر اکبری قائم مقام 

بهداشت، بینایی مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری 

سمنان، دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

سمنان، فامیلی خیر این کلینیک و جمعی از مسئولین 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه  .شهرستانی و دانشگاهی افتتاح شد

ا روابط عمومی وگو بعلوم پزشکی استان سمنان در گفت

دانشگاه بیان داشت: کلینیک آموزشی درمانی توانبخشی 

سالمندی به همت خیران حاج هادی و فرهاد فامیلی در 

 2مترمربع و اعتبار هزینه شده   400ساختمان  به مساحت 

رئیس دانشگاه علوم  .میلیارد ریال به بهره برداری رسید

ک پرونده های پزشکی استان سمنان ادامه داد: در این کلینی

سالمت براساس الگوی ارزیابی جامعه سالمندی تشکیل و 

خدماتی درخصوص اختالالت عصبی عضالنی، شکستگی، 

تعویض مفصل، سابقه افتادن و سقوط، سکته مغزی، بیماری 

 .نورولوژیک و آرتریت های پیشرفته به سالمندان ارائه می شود

لمندانی با وی افزود: همکارانم در این کلینیک پذیرای سا

ضایعات نخایی، اختالالت حافظه و شناختی، زخم بستر، 

اختالل بلع، اخالالت گفتاری و تعادلی و همچنین پوکی 

استخوان با تجهیزات پیشرفته همچون مگنت تراپی، لیزر 

درمانی، تراکشن ستون فقرات، نوروبیوفیدبک، ورزش درمانی 

یکی مغزی، پیشرفته، نرم افزارهای توانبخشی، تحریک الکتر

دکتر  .دستگاه بررسی امواج مغزی و تجهیزات تعادلی هستند

دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با قدردانی 

از حمایت و مساعد خیرین محترم حوزه سالمت به ویژه 

تر خیرین این پروژه، بر نقش موثر خیرین در ارائه مطلوب

ارم با بهره برداری خدمات به مردم تاکید و بیان داشت: امیدو

از این کلینیک و ارائه خدمات درمانی به سالمندان عزیز و 

گرانقدر که حق بسیاری بر گردن ما دارند، بتوانیم از آالم و 

در ادامه این آیین به رسم قدردانی  .درد این عزیزان بکاهیم

از خیرین محترم، لوح سپاس از سوی دکتر حقدوست معاون 

رمان و آموزش پزشکی تقدیم اقایان آموزشی وزیر بهداشت د

 .هادی و فرهاد فامیلی گردید
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برای اولین بار در کشور؛ دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان پیشگام در پیشگیری از بیماری های 

 01/07/99در استان   "قرارگاه سالمت دهان و دندان"دهان و دندان با استقرار 

گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و یاد و خاطره به مناسبت 

شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافع سالمت، در ادامه سفر یک 

روزه معاون آموزشی وزارت به دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، 

فاز نهایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

متر مربع و اعتباری  200بهداشتی درمانی استان سمنان با زیربنای 

در آیین  .میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید 2۵بالغ بر 

افتتاح که دکتر حقدوست معاون آموزشی مقام عالی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر هوشمند دبیر شورای 

پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، دکتر اکبری قائم آموزش دندان

موزشی وزارت بهداشت، دکتر نوید دانائی رئیس مقام معاون آ

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، دکتر دانایی فرماندار شهرستان 

سمنان و جمعی از مسئولین شهرستانی و دانشگاهی حضور داشتند، 

که برای اولین بار در  "قرارگاه سالمت دهان و دندان "از برنامه 

شوری، استانی، شهرستانی کشور اجرایی میشود، با حضور مقامات ک

دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه علوم   .و دانشگاهی نیز رونمایی شد

پزشکی استان سمنان در نشستی در سالن جلسات دانشکده دندان 

پزشکی بیان نمود: اگرچه اکثریت بیماری های دهان و دندان قابل 

پیشگیری هستند. اما متاسفانه بهداشت ضعیف دهان باعث 

ی دندان، بیماری لثه و سرطان دهان می شود که این امر پوسیدگ

دکتر  .موجب ایجاد درد، ناراحتی، بدشکلی و حتی مرگ می گردد

دانائی گفت: مشارکت بخش خصوصی و موسسات و ساماندهی امور 

طرح قرارگاه سالمت "حوزه دندانپزشکی کشور از مزایای ایجاد 

ه برنامه کوتاه مدت، است و  این برنامه دارای س "دهان و دندان

وی افزود: تعیین نقشه راه، تهیه  .میان مدت و بلند مدت می باشد

یران برنامه کوتاه مدت، و تنظیم سند جامع دندانپزشکی جامعه نگر ا

موزش دندانپزشکی، تصویب سند جامع دندانپزشکی تحول در آ

ه میان مدت برنام Field Education جامعه نگر ایران و گسترش

موزش دندانپزشکی جامعه نگر و بهینه کت بخش خصوصی، آو مشار

سازی خدمات دندانپزشکی در ایران و افزایش دسترسی آحاد مردم 

دکتر حقدوست  .برنامه بلند مدت برای اجرای این برنامه است

معاون آموزشی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

که   "مت دهان و دندانقرارگاه سال "در آیین رونمایی از برنامه 

برای اولین بار در کشور اجرایی میشود، با اشاره به اهمیت آموزش 

بهداشت دهان و دندان در مدارس، بیان کرد: در این خصوص می 

توانیم از تجربیات کشورهای موفق در بهداشت دهان و دندان 

استفاده کنیم و چگونگی روند پیشرفت این کشورها را بررسی و از 

معاون آموزشی مقام عالی وزارت بهداشت،  .گوبرداری نماییمآن ال

درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: باید برنامه ها و طرح های اجرایی 

در حوزه سالمت بلند مدت باشند و طوری طراحی شود که با تغییر 

و جابجایی مدیران و افراد، خللی در اجرای این طرح ها ایجاد نشود 

در ادامه  .راد خبره و تاثیرگذار استفاده نماییمو همچنین باید از اف

دکتر هوشمند دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 

و ابراز خرسندی از حضور در شهرستان سمنان و رونمایی از برنامه 

کده دندانپزشکی ملی قرارگاه سالمت دهان و دندان، گفت: دانش

سمنان با بیش از سه دوره فارغ التحصیل، با توجه به نوپا بودن این 

دانشکده، ولی یکی از دانشکده های موفق کشور است و وفاق و 

همدلی بین اعضای هیات علمی این دانشکده با مسئولین دانشگاه 

رمز موفقیت این دانشکده است. همچنین پیشرو بودن این دانشگاه 

ه های ملی بزرگ ملی از جمله طرح ملی هر خانه یک پایگاه در برنام

سالمت، نشان از تالش و کوشش شبانه روزی جامعه دانشگاهی این 
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وی در  .دانشگاه دارد که پله های ترقی را با موفقیت طی می کنند

ادامه افزود: در راستای پیاده سازی دندانپزشکی جامعه نگر، وزارت 

کی پس از یک سال مطالعه و هم بهداشت درمان و آموزش پزش

اندیشی، سی و نهمین شورای تخصصی دندانپزشکی کشور با حضور 

مقام عالی وزارت برگزار شد که در این جلسه چندین برنامه به 

تصویب رسید که برنامه قرارگاه سالمت دهان و دندان از جمله این 

برنامه ها بود که در دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 

انشگاه علوم پزشکی استان سمنان آغاز گردید. این برنامه با هدف د

ایجاد یک هماهنگی و ساماندهی بر اساس نیاز سالمت دهان و 

همچنین در این نشست دکتر لبیب  .دندان در کشور اجرا می گردد

 "زاده معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی به تشریح برنامه 

 داخت. پر "قرارگاه سالمت دهان و دندان

توسعه مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حضور معاون آموزشی مقام 

 01/07/99عالی وزارت بهداشت  

به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و یاد و خاطره 

شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافع سالمت، توسعه مرکز 

لکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حضور آزمون ا

دکتر حقدوست معاون آموزشی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان 

پزشکی و آموزش پزشکی، دکتر هوشمند دبیر شورای آموزش دندان

و تخصصی وزارت بهداشت، دکتر اکبری قائم مقام معاون آموزشی 

لوم پزشکی استان وزارت بهداشت، دکتر دانائی رئیس دانشگاه ع

سمنان، دکتر دانایی فرماندار شهرستان سمنان و جمعی از 

دکتر دانائی رئیس  .مسئولین شهرستانی و دانشگاهی افتتاح شد

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در حاشیه این افتتاح بیان 

داشت: مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 

 10مترمربع و اعتبار هزینه شده   ۵70مساحت با زیربنایی به 

رئیس دانشگاه علوم  .میلیارد ریال به افتتاح شد و بهره برداری رسید

پزشکی استان سمنان ادامه داشت: توسعه پروژه مرکز آزمون 

الکترونیک دانشگاه با هدف برگزاری آزمون های الکترونیکی به 

احی و ساخته صورت درون دانشگاهی، کشوری و بین المللی طر

شده است و حائز استاندارد های الزم برای برگزاری آزمون های بین 

 .المللی است

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط  
0۵/07/99 

 

دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

انی بهداشت محیط را به همکاران سمنان در پیامی روز جه

متن این پیام به  .بهداشت محیط این دانشگاه تبریک گفت

 :شرح زیر است
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ري ا ر رد ميان ملل مختلف با توجه هب شرايط خاص اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي آن اه معنا مي يابد ولي محور هر توسعه پايدا حفظ دستاورداهي نظام سالمت  نسان سالم است.توسعه پايدا

ر رب مبناي انسان سا لم را رد پي دارد.رشد ف توسعه پايدا روز افزون پديده شهرنشيني و پيشرفت  كشور و حفظ و ارتقاء سطح سالمت آحاد جامعه، حركت رد مسيري است كه تحقق اهدا

شت محيط جهت پيشگيري از بيماري اه و حفظ و ارتقاء سطح سالمت صنعت و تكنولوژي و افزايش آالينده اه خطرات بسياري را متوجه انسان مي نم ايد لذا اراهئ فعاليت اه و خدمات بهدا

كار انپذري است شت محيط محسوب مي شود و ميتواند تالشي ديگر رباي آماده سازي عمو 26مهر )  5 .جامعه ضرورتي ان شت محيط نقطه عطفي رد ربانمه اهي بهدا مي سپتامبر( روز جهاني بهدا

كاران،  شت محيط فرصتي مناسب رباي تقدري از زحمات هم همچنين فرارسيدن روز جهاني بهدا
كاريهاي بين بخشي و حمايت مسئولين باشد  بازنگري فعاليت اهي انجام شده و و جلب هم

ش  .ربانمه رزيي رباي آينده را فراهم مي آورد كاران بهدا گام اينجانب ضمن تقدري و تبريك اين روز هب تمامي هم رصه مقابله با کروان نيز پيش گاه كه رد شرايط حساس کنوني رد ع ت محيط دانش

وند متعال سعادت، بهروزي و موفقيت آانن را خواستارم  .بوده و تالش شباهن روزي دارند، از ردگاه خدا

 دکتر نويد داانئي

گاه  رئيس دانش

 

 امنیت و مدافعان سالمت:دکتر دانائی رئیس دانشگاه در آیین تجلیل و گرامیداشت حافظان 

غرور آفریننان دیروز و امروز خالصانه و خاضعانه از خاک و امنییت و سالمت این مرز و 

 06/07/99بوم دفاع کردند  

به مناسبت چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس آیین 

تجلیل و گرامیداشت حافظان امنیت و مدافعان سالمت، با 

یس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، حضور دکتر دانائی رئ

مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان سمنان، 

هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه، جمعی از مسئولین استانی، 

شهرستانی و دانشگاهی، ایثارگران دفاع مقدس و مدافعان 

در این آیین که افتخارآفرینان دفاع  .سالمت برگزار شد

مقدس، مدافعان سالمت و خانواده شهید اکبر ناظری پور 
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شهید مدافع سالمت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز 

حضور داشتند، دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

سمنان ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و 

مخ شهدای دفاع مقدس و مدافعان سالمت، احترام به مقام شا

بیان داشت: در ایام هشت سال دفاع مقدس رزمندگان 

غرورآفرین ما با اهدای زندگی خود در خط مبارزه با دشمن 

از کشور و خاک خود دفاع و در مقابل دشمن ایستادگی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد:  .کردند

ارانم در حوزه سالمت کشور و استان در چند ماه اخیر همک

جهادگونه در راه مبارزه با ویروس منحوس کرونا همچون 

رزمندگان دفاع مقدس با اهدای سالمتی یا حتی جان خود 

وی افزود: عزیزانی که با تحمل سختی ها و دشواری  .جنگیدند

های مبارزه با این ویروس نعمت بزرگ سالمتی را با مدد الهی 

دیه دادند که بنده به عنوان عضو کوچکی از به بیماران ه

خانواده دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به پاس 

قدردانی از تالش ها و زحمات شبانه روزیشان، دست تک تک 

دکتر دانائی تصریح نمود:  .این افتخارآفرینان را می بوسم

اه رزمندگان ما به عنوان الگویی ارزشمند برای نسل امروز در ر

دفاع از کشور و مردم عزیز کشورمان هستند و هفته دفاع 

مقدس جزء روزهای بزرگ و ماندگار همواره در تاریخ ایران 

دکتر مهدی عباسی نویسنده دفاع  .اسالمی خواهد درخشید

مقدس، دکترای علوم سیاسی و یادگار شهید عباسی که به 

نرانی عنوان سخنران در این آیین حضور داشت، بیان کرد: سخ

در محضر مدافعین مکتب اسالم و سالمت و کسانی که در 

نهایت عاشقی و ایثارگری هستند، کاری بس دشوار و زبان از 

ادای حقیقت مطلب در جمع بزرگانی چون شما قاصر می 

این نویسنده دفاع مقدس ضمن قرائت سوره مبارکه  .باشد

والعصر، گفت: همانطور که خداوند در آیات شریفه سوره 

والعصر می فرمایند، همانا انسان هایی که در خسران و زیان 

هستند؛ عمر گرانقدر و ارزشمند خود برای بدست آوردن 

دکتر مهدی عباسی با  .مقصودی بی ارزش هدر می دهند

تاکید بر این که خداوند متعال در ادامه آیات این سوره مبارکه 

ران می فرمایند؛ کسانی که ایمان آوردند در زیان و خس

نیستند، تصریح نمود: عمده کسانی که ادعای ایمان کامل 

داشتن را به خدای متعال دارند، خداوند در خصوص این انسان 

ها، می فرمایند که شما ایمان نیاوردید؛ بلکه تسلیم شده اید 

و کسانی که خود را در برابر پرسش های خداوند و فرامین 

وی ادامه داد:  .دالهی مسئول می دانند مومنان واقعی هستن

انسان خلیفه خداوند در روی زمین است و رسیدن به مقام 

شامخ انسانیت که همان قرب الهی و فنای فی اهلل است، با 

انجام عمل صالح یعنی عملی که انسان و مردم پیرامون آن 

دکتر مهدی  .عمل، به رشد و سعادت برسند، امکان پذیر است

رد: رزمندگان دوران عباسی نویسنده دفاع مقدس بیان ک

هشت سال دفاع مقدس عاشقانه برای رضای خدا از کشورشان 
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آنچه که مورد پسند |دفاع کردند و به دور از شعار کاری 

خداوند متعال است را انجام  

دادند و شهدای عزیز ما طوری 

رفتار و عمل کردند که خداوند 

صمد عاشق این عزیزان شده 

وی ضمن قدردانی از .است

و تالش های جامعه زحمات 

حوزه سالمت به ویژه در دوران 

مبارزه با کرونا ویروس، گفت: 

بنده به عنوان فرزند شهید و 

کسی که حدود سی سال دوری از پدر را تحمل کرده است، 

درک می کنم شما مدافعان سالمت چگونه با از خودگذشتگی 

و ایثارتان دوری از خانواده را تحمل کرده و برای خدمت 

 .ی به مردم  و بیماران، سختی ها را تحمل می نماییدرسان

الزم به ذکر است: در این آیین 

های از جمعی از خانواده 

شهدای دانشگاه و ایثارگران 

هشت سال دفاع مقدس  و 

خانواده شهید ناظری پور 

شهید مدافع سالمت و 

مدافعان سالمت این دانشگاه 

به رسم یادبود با اهدای لوح 

مدافع " سپاس و تندیس

از دیگر برنامه های این آیین  .قدردانی شد "سالمت سپاس

نامه فرزندان شهدای مدافع حرم به مدافعان  "پخش کلیپ 

 .این دانشگاه بود "سالمت

کسب رتبه های تک رقمی آزمون ارشد توسط دانش آموختگان دانشکده تغذیه، علوم غذایی و 

 07/07/99شگاه  مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دان

دو تن از دانش آموختگان اولین دوره مهندسی علوم و صنایع 

غذایی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، به نام های 

بهنام علیزاده و مریم شهامتی  بترتیب موفق به کسب رتبه 

های ششم و هفتم در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 

دکتر همامی ضمن اعالم این خبر گفت: دانش  .گردیدند 99

در این دانشکده  139۵آموختگان مذکور، ورودی مهر ماه سال 

بوده و در تابستان سال جاری به افتخار دانش آموختگی نائل 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  .آمده بودند

و دانشکده تغذیه، علوم غذایی و مدیریت و اطالع رسانی 

زشکی، کسب این موفقیت ارزشمند را به این عزیزان و پ

خانواده های آنان، تمامی اعضای محترم هیات علمی، کارکنان 

خدوم و دانشجویان عزیز این دانشکده تبریک عرض نموده و 

توفیق روز افزون آنان را در تمام مراحل زندگی از درگاه 

 ایزدمنان مسئلت می نماید.

 MCMCهای درمانی ن سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از مرکز پایش مراقبتبازدید معاو

 07/07/99دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  
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پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار دکتر خجسته

سمنان به اتفاق دکتر دانایی فرماندار شهرستان سمنان از 

دانشگاه علوم  MCMCی درمانی هامرکز پایش مراقبت

در این بازدید که دکتر  .بازدید کرد پزشکی استان سمنان

گوهری معاون درمان و دکتر اطهری مدیر حوادث و 

های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز فوریت

پور معاون سیاسی، اهلل خجستهحضور داشتند، دکتر حبیب

امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بیان داشت: اورژانس 

ار مردم قرار دارد همواره در خط مقدم خدمات رسانی به اقش

و شیوع کرونا ویروس باعث شد که اهمیت جایگاه نیروهای 

 .درمانی و خدمات رسان برای آحاد جامعه ملموس تر شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان خاطر 

های اجرایی با اورژانس برای نشان کرد: همکاری دستگاه

افزایش یابد و در این رسانی مطلوب تر به اقشار جامعه خدمات

راستا در قالب نشست های هماهنگی و مدیریت بحران 

موضوعات مطرح شده در این جلسه به بحث و تبادل نظر 

افزاری و رفع گذاشته خواهد شد. وی ادامه داد: در حوزه نرم

مسائل زیرساختی هماهنگی های الزم از سوی استانداری 

هتر اورژانس انجام سمنان و فرمانداری ها برای بهره وری ب

اندازی آمبوالنس ریلی با پیگیری در سطح ملی در شود و راه

دستور کار قرار گیرد و استانداری سمنان برای ساخت مرکز 

های پزشکی و اورژانس در کنار مدیریت بحران و فوریت

دکتر دانایی  .دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان خواهد بود

قدردانی از از تالش های فرماندار شهرستان سمنان ضمن 

خالصانه مجموعه اورژانس سمنان که با جدیت برای خدمات 

رسانی مطلوب به شهروندان در تالش هستند، گفت: با 

همکاری اورژانس با دیگر دستگاه های خدمات رسان در برخی 

از جاده های سمنان که امکان حضور اورژانس فراهم نیست، 

حاشیه این بازدید دکتر  در .رسانی افزایش می یابدخدمات

گوهری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در 

های روستایی، پایگاه اورژانس در بخش 31گزارشی بیان نمود: 

شهری و هوایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان 

های استان سمنان فعال است و به طور متوسط در جاده

تر مستقر است و به کیلوم 40سمنان ، اورژانس در هر 

معاون درمان  .مصدومان احتمالی خدمات رسانی می کند

دانشگاه ادامه داد: کاهش سفرها به دلیل کاهش شیوع کرونا 

ویروس باعث کاهش سوانح رانندگی و میزان ماموریت های 

وی با تاکید  .اورژانس سمنان در ماه های گذشته شده است

مصدومان و بیماران در رسانی به بر این که کیفیت در خدمات

سال های گذشته در اورژانس سمنان مورد توجه قرار گرفته 

ها با است، گفت: توجه به دولت الکترونیک و انجام ماموریت

بهره گیری از زیرساخت های ارتباطی به طور جد در دستور 
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دکتر گوهری تصریح نمود: زمین  .کار اورژانس سمنان است

رژانس سمنان فراهم شده برای ساخت ساختمان جدید او

است و با جذب اعتبارهای ملی و همراهی مسئوالن ارشد 

استان برای تسریع در آغاز عملیات اجرایی و تکمیل این طرح 

اقدام می شود. ساخت و تجهیز مرکز مدیریت بحران و فوریت 

های پزشکی و اورژانسی در سمنان در اولویت است و برای 

دکتر  .مامی مسئوالن هستیماجرای این نیازمند مساعدت ت

های پزشکی دانشگاه نیز بیان اطهری مدیر حوادث و فوریت

کرد:  متوسط آمار زمان رسیدن نیروهای اورژانس بر بالین 

مصدومان و بیماران در حوزه های مختلف از متوسط استاندارد 

در نظر گرفته شده پایین تر است که این امر نشان از 

مدیر  .بخش خدمات رسان است مندی کارکنان ایندغدغه

های پزشکی دانشگاه گفت:راه اندازی پایگاه حوادث و فوریت

اورژانس در شهرک صنعتی سمنان در دستور کار است و در 

های آینده مکاتبه هایی با مسئوالن مربوط در این حوزه هفته

انجام خواهد شد و راه اندازی قطار آمبوالنس با نگاه ملی باید 

نان راه اندازی شود و با اجرای این طرح می توان در استان سم

وی افزود:  .در خدمات رسانی به مصدومان می شود اقدام کرد

درصد راه فرعی در  70های اصلی و درصد از راه 6۵افزون بر 

الزم به ذکر  .استان سمنان تحت پوشش اورژانس سمنان است

وم دانشگاه عل MCMCهای درمانی است:  مرکز پایش مراقبت

پزشکی استان سمنان با حضور دکتر جان بابایی معاون درمان 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه سال 

مترمربع در شهرستان سمنان مجتمع  130جاری در زیربنای 

بهداشتی، درمانی، پژوهشی و فرهنگی فضل اهلل تدین به 

راری برداری رسید. در این مرکز اقدامی همچون  برقبهره

بیمارستانی  ارتباط موثر و مستمر بین خدمات اورژانس پیش

و بیمارستانی، تسهیل در فرایند پذیرش و انتقال بیماران، 

های موجود در مراکز درمانی دسترسی به موقع اطالعات و داده

به منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه، بحرانی و بالیا، شناسایی 

رائه خدمات به بیماران مشکالت بیمارستانی و تسریع در ا

پرخطر و ایجاد یک سامانه منسجم اطالعاتی ونظارتی انجام 

 می پذیرد.

 دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان:

اعضای هیات علمی یک دانشگاه نقش موثری در ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی، درمانی و 

 08/08/99پژوهشی دارند  

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه و گرامیداشت 

چهلمین سالگرد دفاع مقدس؛ نشستی صمیمی اعضای هیات 

علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

سمنان با دکتر دانائی رئیس دانشگاه در سالن آمفی تئاتر 

حکیم جرجانی پردیس آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم 

در این نشست که اعضای  .کی استان سمنان برگزار شدپزش

هیات رئیسه دانشگاه نیز حضور داشتند، دکتر دانائی رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بیان داشت: اعضای هیات 
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علمی به عنوان پشتیبان امور آموزشی، درمانی و پژوهشی یک 

دانشگاه محسوب می شوند و بدون تالش و همکاری شما 

رسیدن به اهداف دانشگاه ممکن نمی باشد، بنابراین نقش شما 

 .در باالبردن کیفیت آموزش، درمان و پژوهش بسیار مؤثر است

های اعضاء هیأت علمی و دکتر دانائی با اشاره به موفقیت

های مختلف آموزشی و دانشجویان این دانشگاه در بخش

کاران و پژوهشی گفت: دانشگاه به خود می بالد که چنین هم

دانشجویانی را با خود همراه دارد. من امروز در جمع شما 

 ها و دانشگاه خیلیعزیزان هستم تا در خصوص دانشکده

صمیمی صحبت داشته باشیم که موجب همراهی و همدلی 

رئیس دانشگاه با اشاره به اهمیت ارتقای .بیشتر خواهد شد

که جایگاه علمی دانشجویان، بیان کرد: با توجه به این

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با سالمت و 

زندگی مردم سر و کار دارند، ارتقای سطح علمی این 

سزایی در زندگی و سالمت مردم خواهد دانشجویان تاثیر به

وی اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس دانشگاه از  .گذاشت

برای اعضای هیأت علمی درخواست دارم، طرح و نظر خود را 

بهبود شرایط دانشگاه جهت درآمدزایی ارائه نمایند، زیرا 

دانشگاه پویاست و توانایی آن را دارد که مسائل خود و به تبع 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی  .آن، مسائل جامعه را حل کند

استان سمنان از همکاری و تعامل اعضای هیات علمی این 

قدردانی کرد و حضور  دانشگاه در دوران مبارزه با کرونا ویروس

در ادامه  .و همراهی این عزیزان را مهم و تاثیر گذار دانست

اعضای هیات علمی دانشگاه با طرح مسائل در فضایی صمیمی 

با دکتر دانائی رئیس دانشگاه و معاونین به گفت و گو پرداختند 

و رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از همراهی و همکاری اعضای 

فت و ارتقای این دانشگاه، راهکارهای هیات علمی در پیشر

 عملیاتی پیرامون مسائل مطرح شده بیان نمود.

 

 برای اولین بار در استان سمنان...

روزه با پیونفروز انسدادی ناشی از حالب اکتوپیک سیستم  60جراحی پیلوستومی در نوزاد شیرخوار 

 08/07/99منفرد چپ  

برای اولین بار در استان سمنان جراحی پیلوستومی نوزاد 

روزه با پیونفروز انسدادی ناشی از حالب اکتوپیک  60شیرخوار 

سیستم منفرد چپ توسط دکتر شهاب فوق تخصص اورولوژی 

اطفال در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین)ع( 
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رمانی دکتر حسینی رئیس مرکز آموزشی د .سمنان انجام شد

امیرالمومنین)ع( ضمن اعالم این خبر گفت: این نوزارد با 

مشکل مادرزادی در بیمارستان امیرالمومنین )ع( بستری شد. 

گونه بود که بیماری این نوزاد این

حالب سمت چپ به جای باز 

شدن در مثانه، بین مقعد و واژن 

باز شده و این بیماری باعث ایجاد 

لیل عفونت شدید شده بود و به د

عفونت و حال بسیار بد به مدت 

بیمارستان  ICU چهار روز در

امیرالمومنین )ع( بستری و سپس جهت انجام عمل به اتاق 

رئیس مرکز آموزشی درمانی  .عمل منتقل شد

امیرالمومنین)ع( ادامه داد: طبق گفته دکتر شهاب 

اورولوژیست مرکز در اتاق عمل کلیه سمت چپی که دارای 

تر عفونت امناسب بود برای خروج هرچه سریعحالب با جای ن

ساله شدن کودک و وزن گیری  2به پوست وصل شد تا پس از 

مناسب بتوان عمل جراحی اصلی که اتصال حالب به مثانه 

دکتر حسینی گفت: این عمل جراحی توسط  .است انجام شود

دکتر شهاب فوق تخصص 

اورولوژی اطفال و با همکاری تیم 

متخصص جراحی از جمله 

بیهوشی آقای دکتر عبداهلل پور در 

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 

امیرالمومنین)ع( دانشگاه علوم 

پزشکی استان سمنان انجام 

پذیرفت و هم اکنون وضعیت عمومی این نوزاد مطلوب و خوب 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان،  .است

روزه، این موفقیت  60ضمن تبریک به تیم درمانی این نوزاده 

را به جامعه پزشکی و پرسنل پرتالش دانشگاه تبریک عرض 

.می نماید

استاندار سمنان: عدم استفاده از ماسک و رعایت نکردن موارد و پروتکل های بهداشتی تخلف است  
08/08/99 

در جلسه ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا به ریاست 

ار سمنان و با حضور دکتر دانائی رئیس مهندس آشناگر استاند

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و سایر اعضای این ستاد 

 .در سالن یادگار امام )ره( استانداری سمنان برگزار شد

مهندس آشناگر استاندار سمنان با بیان اینکه مبنا و چراغ راه 

 ما در مسیر مقابله با بیماری کرونا، تصمیمات، نظرات و فتوای

مقام معظم رهبری و سایر مراجع اعظام تقلید است که صراحتا 

در خصوص مراسم عزاداری و مراسم اربعین اعالم نظر داشتند، 

گفت: مردم ما باید بدانند که تشدید اجتماعات یکی از عوامل 

اصلی افزایش ابتال به بیماری و تسریع روند سرایت ویروس در 

یری از آسیب به هم نوعان جامعه است و ما نیز باید برای جلوگ

استاندار  .خود، تابع نظرات راهگشای مقام معظم رهبری باشیم

سمنان ادامه داد:خانواده ها اساس مبارزه و مقابله با بیماری 

کرونا را بر رعایت تمامی جوانب بهداشتی قرار دهند، چرا که 

ویروس کرونا بسیار هوشمند بوده و با کوتاهترین غفلت، 

وی  .ان و همشهریان عزیز را نشانه خواهد رفتسالمت هموطن

مناسبات اجتماعی  با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک، تنظیم

و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به صورت ویژه در دستور کار 

خانواده ها و هم استانی های عزیز باشد، خاطر نشان کرد: 

ماری پیدا امروز کادر درمانی ما اشراف بسیار مطلوبی به این بی

کرده اند و به همین واسطه شاهدیم که نرخ مرگ و میر 

استاندار سمنان  .بیماری کرونا در استان کمتر شده است

اذعان داشت: استان ما محل تردد بسیاری از مسافران از معابر 

و راه های ارتباطی است که همین مهم میزان سرایت ویروس 
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امات انجام شده و را افزایش داده است؛ ولیکن به دلیل اقد

رعایت پروتکل های بهداشتی، شیب بسیار کندی به سمت 

کاهش ابتال به بیماری در استان بوجود آمده که امیدواریم در 

صورت رعایت بهتر موارد بهداشتی، به شرایط تثبیت شده 

وی شروع فصل سرما و افزایش میزان  .گذشته بازگردیم

سرایت آنفلوآنزا را 

ی ها عامل افزایش نگران

در حوزه مقابله با کرونا 

دانست و گفت: 

بازنگری در اقداماتی 

که تا حال انجام شده 

همراه با تبلیغ، اطالع 

رسانی و فرهنگ سازی 

در خصوص رعایت 

بتوانیم در موارد و مسائل بهداشتی در دستور کار قرار گیرد تا 

مهندس  .این راه کمک حال دولت و کادر درمانی باشیم

آشناگر از کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به واسطه 

تالش های شبانه روزی و دلسوزانه با خطر پذیری باال و همراه 

با اخالص، تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: از نماینده ولی 

فقیه در استان، روحانیون، هئیت های مذهبی، فرمانداران، 

واسطه تالش برای سرایت  بخشداران و دست اندرکاران به

حداقلی بیماری کرونا در استان و رعایت حداکثری 

دستورالعمل های برگزاری مراسم عزاداری، تقدیر و تشکر دارم 

و ان شاءاهلل این همکاری و همراهی در آینده نیز ادامه داشته 

وی در ادامه تاکید کرد: نگاه دولت تا به امروز در بحث  .باشد

لی بوده است و بحث شرایط و مسائل اقتصادی کرونا، نگاه تعاد

و روزمره جامعه را در کنار توجه و مدیریت مقابله با امر بیماری 

استاندار سمنان با بیان  .به صورت همزمان پیش گرفته است

اجتماعی این مطلب که بیمارستان های تحت مدیریت تامین 

ری کرونا نیز موظف به همکاری همه جانبه در امر مقابله با بیما

هستند، گفت: با وجود اینکه دشمنان نظام و کشور مشکالتی 

را برای دریافت واکسن آنفلوآنزا ایجاد کردند اما نیاز است تا با 

وی همچنین  .مهم صورت بگیرد و تامین شودتالش ویژه، این

با انتقاد از این مطلب که افزایش نرخ مرگ و میر به واسطه 

ای مزمن و زمینه ای در این قشر سالمندان و وجود بیماری ه

مطلب است، گفت: این

به هیچ عنوان پذیرفته 

نیست و الزم است تا 

خانه های سالمندان در 

راستای مراقبت از این 

افراد و همچنین 

بیماریابی، بیش از 

پیش مورد توجه قرار 

گرفته و سرویس های 

الزم در خصوص موارد بهداشتی به این عزیزن ارائه شود، چرا 

 .که ما در مقابل جان و سالمت این افراد مسئول هستیم

مطلب که فرهنگ سپاس  مهندس آشناگر با تاکید بر این

گذاری جمعی و عمومی از سوی مردم و تشکل ها نسبت به 

کادر درمانی برای از بین بردن خستگی و رنج ها و همچنین 

ایجاد انگیزه و روحیه جدید باید شکل بگیرد، گفت: کادر 

انی، امروز نیاز به حمایت همه جانبه دارد، عدم رعایت درم

موارد و پروتکل های بهداشتی و نزدن ماسک از سوی کارکنان 

دستگاه های اجرایی، صنوف، صاحبان مغازه ها، فعالین در 

مجتمع های تجاری، نیروهای راهنمایی و رانندگی، انتظامی 

به بیماری به  و ... تخلف است و بار سنگینی را با افزایش ابتال

استاندار سمنان با بیان اینکه  .دوش کادر درمانی وارد می کند

ناگریزیم با هماهنگی برخی از محدودیت هایی را اعمال کنیم، 

گفت: فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای به صورت مستمر در 

سطح استان بررسی و تحت نظارت قرار گرفته و درصورت عدم 

 ل شوند.رعایت موارد بهداشتی، تعطی
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان: دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم

نفر در مجموعه تحت پوشش این دانشگاه به عنوان موارد مثبت کرونا شناسایی شده  ۴732تا کنون 

 08/07/99است.  

 پزشکی و خدمات بهداشتی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم

درمانی استان سمنان در جلسه ستاد استانی مدیریت مقابله 

با کرونا با قدردانی از کادر حوزه سالمت دانشگاه، بیان داشت: 

نفر با تست مثبت کرونا تا به امروز در مجموعه تحت  1811

نفر نیز به صورت  2921مدیریت این دانشگاه بستری و 

ر مجموع سرپایی با تست مثبت کرونا شناسایی شدند که د

نفر در مجموعه تحت پوشش این دانشگاه به عنوان  4732

 رئیس دانشگاه علوم  .موارد مثبت کرونا شناسایی شدند

پزشکی استان سمنان ادامه داد: شرایط از نظر بیمار یابی 

نسبت به فوت بیماران، نسبت مطلوبی است و نشان از سرعت 

وی افزود: در حوزه های دانشگاه  .قابل قبول بیمار یابی دارد

مطلوبی در  علوم پزشکی استان سمنان سمنان، خدمات بسیار

حال ارائه و در حال حاضر توان آی سی یو و تخت های بستری 

دکتر دانائی ادامه داد: امیدواریم مردم  .در حال افزایش است

وی از رعایت  .همچنان موارد بهداشتی را رعایت کنند

و موارد بهداشتی در خصوص مراسم های  دستورالعمل ها

عزاداری محرم تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود: 

امیدوارم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در خصوص 

برگزاری مراسم های ماه صفر نیز ادامه داشته باشد تا در آینده 

 .شاهد کاهش موارد ابتال و در نهایت کنترل بیماری باشیم

ی با تاکید بر اینکه گزارش های مردمی با سامانه دکتر دانائ

در راستای ارتقاء موارد و مسائل  31700و  190 و۴030 های

بهداشتی توسط دانشگاه علوم پزشکی جمع آوری می شود، 

حوزه نیاز است تا در گفت: دستگاه های اجرایی متولی این

بحث نظارت بر رعایت موارد و مسائل بهداشتی به منظور 

 .ه با سرایت و انتقال بیماری ورود جدی داشته باشندمقابل

رئیس دانشگاه بیان نمود: بسیج و سازمان های مردم نهاد، 

نظام پزشکی و نظام پرستاری و سایر سازمان های مردم نهاد 

در سطوح مختلف نیز می توانند در بحث نظارت، ورود جدی 

ستا گام داشته باشند و ما نیز در دانشگاه ها باید در این را

برداریم. کارگروه نظارتی استانداری که با درایت استاندار 

محترم، راه اندازی شد، سطح نظارتی بسیار مطلوبی را در 

حوزه رعایت موارد و مسائل بهداشتی به انجام رسانده است و 

سطح نظارتی در  خصوص مقابله با  ۵عمال در استان سمنان 

نشاهلل در آینده شاهد بیماری کرونا در حال انجام است که ا

دکتر دانائی گفت: بر اساس  .هفته های بهتر در استان باشیم

گزارش ها، به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با 

کرونا، میزان ابتال به آنفلوآنزا در مقایسه با سال گذشته با روند 

کاهشی مواجه شده که امیدواریم در کشور نیز با این روند 

مرحله توزیع واکسیناسون  3وی ادامه داد: در  .روبرو شویم

انجام می شود که در مرحله اول پرسنل بهداشت درمان، 

بیماران خاص و زنان باردار در دستور کار قرار گرفته و طی 

یک هفته انجام می شود. در مرحله دوم تحویل واکسن، در 

سال، توزیع  6۵بین افراد در معرض خطر همچون افراد باالی 
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ود. در مرحله سوم نیز مقرر شده در صورت تامین، با می ش

قیمت آزاد واکسن آنفلوآنزا به صورت عمومی در اختیار همگان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بیان  .قرار بگیرد

نمود: امیدواریم با رعایت موارد و مسائل بهداشتی از سوی 

ر هفته های مردم و اقدامات در حال انجام با یک روند ثابت د

آتی، به سوی کاهش ابتال به بیماری گام برداریم و شاهد 

خبرهای بهتر در این حوزه برای مردم عزیز باشیم تا پائیز 

 خوبی برای مردم استان رقم بخورد.

انجام جراحی و ترمیم پارگی ناحیه آرنج )آنتی کوبیتال( و پارگی و له شدگی شریان براکیال، عصب، 

 09/07/99ن و عضله  تاندو

برای اولین بار در استان سمنان عصر روز سه شنبه هشتم مهر 

، جراحی و ترمیم پارگی ناحیه آرنج )آنتی کوبیتال( و 99ماه 

پارگی و له شدگی شریان براکیال، عصب، تاندون و عضله در 

دکتر .مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان انجام شد

معماریان مدیرعامل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر 

ساله به علت  17سمنان ضمن اعالم این خبر، گفت: جوانی 

اصابت چاقو دچار پارگی ناحیه آرنج )آنتی کوبیتال(، پارگی و 

له شدگی شریان براکیال، عصب، تاندون و عضله شده 

ر ادامه مدیرعامل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوث.بود

داد: با تالش تیم جراحی و بیهوشی شامل دکتر حسن 

موحدین فوق تخصص جراحی عروق، دکتر موالیی فوق 

تخصص جراحی پالستیک و ترمیمی، دکتر همتی متخصص 

ساعت تحت عمل جراحی  ۵بیهوشی و سایر همکاران به مدت 

پیوند شریان براکیال، ترمیم عصب، عضله و تاندون قرار 

ماریان بیان نمود: با عنایت خداوند متعال و دکتر مع.گرفت

تالش پزشکان مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، 

وی افزود: .عالیم حیاتی دست بیمار)نبض( بهبود پیدا کرد

ضمن عرض خداقوت به تمامی مدافعان سالمت و تبریک بابت 

این جراحی موفقیت آمیز، از تالش های همکاران گرامی تقدیر 

 کر می نماییم.و تش

دکتر دانائی رئیس دانشگاه: مدیریت و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر نیاز به عزم عمومی دارد  
09/07/99 

جلسه بررسی حوزه بهداشت و درمان شهرستان دامغان با 

حضور بندرآبادی فرماندار شهرستان دامغان، دکتر دانائی 

م پزشکی استان سمنان، دکتر جندقی رئیس دانشگاه علو

معاون بهداشتی و دکتر گوهری معاون درمان دانشگاه، نوچه 

ناسار معاون فرماندار، دکتر پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت 

و درمان شهرستان دامغان، یحیایی مدیر اجرایی حوزه ریاست 
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و مهدیان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه در 

دکتر دانائی رئیس .این شهرستان برگزار شدفرمانداری 

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با تبریک انتصاب فرماندار 

دامغان و آرزوی موفقیت برای وی بیان داشت: آنچه که در 

حوزه سالمت نمود پیدا می کند، وقوع بیماری است. زمانی 

که بیماری واقع شد، ما در جهت درمان آن بیماری اقدام می 

یم. حوزه سالمت درخصوص موضوع پیشگیری در معاونت کن

بهداشت و در خصوص موضوع درمان از طریق معاونت درمان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با .اقدام می نماید

اشاره به شیوع کرونا ویروس و اهمیت مدیریت این بیماری، 

 گفت: مسائل معیشتی مردم در کنار مساله کرونا حائز اهمیت

است، اما می توان با افزایش آگاهی بیشتر مردم از ویروس، 

کنترل تجمعات و اجباری کردن استفاده از ماسک بیماری را 

وی ضمن قدردانی از تالش ها و زحمات شبانه .مدیریت کرد

روزی مدافعان سالمت این دانشگاه، بیان نمود: در حال حاضر 

ال های در حوزه سالمت سخت ترین فضای کاری نسبت به س

گذشته داریم و الزم است یادآوری نمایم که اعضای هیات 

رئیسه، مدیران و کارکنان این دانشگاه با تمام قوا و توان در 

دکتر دانائی .حال خدمت رسانی به مردم شریف استان هستیم

تاکید کرد: آنچه برای ما در حوزه سالمت مهم است این است 

علمی باید گام برداریم که ما بر مبنای یک روند کارشناسی و 

و از انجام کارهای عوام فریبانه پرهیز نماییم و بر این امر مهم 

اعتقاد دارم که نتیجه فعالیت ها و کارهای عوام فریبانه آسیب 

رساندن به مردم است، مردمی که خدمت رسانی به آن ها از 

وی با تاکید بر اهمیت تعامل .وظایف ذاتی این حوزه می باشد

همکاری بین بخشی بیشتر دستگاه های اجرایی شهرستان و 

دامغان و دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، گفت: با توجه 

به این که بیماری کرونا ویروس و همچنین بیماری سالک که 

یک بیماری بومی این منطقه است، جز بیماری های واگیر 

هستند؛ حوزه سالمت برای کنترل این دو بیماری بیش از 

رئیس دانشگاه .میشه به تعامل بین سازمانی احتیاج دارده

ادامه داد: مدیریت و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر 

همچون کرونا ویروس و سالک نیاز به عزم عمومی دارد. مردم 

عزیز این منطقه با رعایت اصول بهداشتی مربوطه و دستگاه 

ظایف خود، های اجرایی مربوطه با انجام مطلوب مسئولیت و و

حوزه سالمت را در مدیریت و کنترل این بیماری ها یاری 

وی ضمن قدردانی از تعامل و همکاری دستگاه های  .نمایند

این شهرستان با حوزه سالمت درخصوص بیماری کرونا 

ویروس، گفت: ما باید در کنار یکدیگر به طور جدی برای 

به امید تعطیلی تمامی مراسمات و اجتماعات اقدام کنیم تا 

خدای متعال بتوانیم از روند صعودی و تزایدی این بیماری 

در ادامه بندرآبادی فرماندار شهرستان دامغان .جلوگیری کنیم
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ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی استان سمنان در این جلسه، گفت: با توجه به 

زوم مدیریت بیماری موارد مطرح شده از سوی حضرتعالی و ل

های کرونا و سالک در این منطقه، مسئولین و دستگاه های 

اجرایی تحت پوشش این شهرستان با تمام توان و با استفاده 

از ظرفیت های موجود در کنار حوزه سالمت خواهند 

فرماندار شهرستان دامغان با اشاره به تالش های .بود

در دوران مبارزه ناپذیر مدافعان سالمت جهادگونه و خستگی

با کرونا ویروس، بیان داشت: تالش های شبانه روزی و 

دلسوزانه با خطر پذیری باال و همراه با اخالص عزیزان حوزه 

در ادامه این جلسه .بهداشت و درمان فراموش نشدنی است

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و سایر 

شرفت پروژه های در حاضرین در جلسه پیرامون درصد پی

دست احداث، خدمات انجام شده در پایگاه ها و مراکز سالمت 

تحت پوشش و مسائل بهداشتی درمانی این شهرستان به بحث 

 و تبادل نظر پرداختند.

امام جمعه شهرستان دامغان: یقینا صحنه های زیبا و به یاد ماندنی از زحمات خالصانه کادر پزشکی و 

 09/07/99ان در خاطرات مردم ما نقش خواهد بست.  پرستار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سفر یکروزه 

خود به شهرستان دامغان، با حضور در دفتر امام جمعه این 

شهرستان با وی در خصوص مسائل بهداشتی درمانی به گفت 

 در این دیدار حجت االسالم و المسلمین.و گو پرداخت

حسینیان امام جمعه شهرستان دامغان ضمن خیرمقدم 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، بیان داشت: 

تالش های ریاست، معاونین و تمامی کارکنان دانشگاه علوم 

پزشکی استان سمنان نقش بسزایی در مدیریت بیماری کرونا 

در استان داشته است که بنده به نمایندگی از جامعه روحانیت 

و ائمه جماعات استان، از تالش های شبانه روزی تمامی این 

حجت االسالم و المسلمین .عزیزان قدردانی می نمایم

حسینیان ادامه داد: یقینا این صحنه های زیبا و به یاد ماندنی 

از زحمات خالصانه کادر پزشکی و پرستاران در خاطرات مردم 

عزیزان  ما نقش خواهد بست و ملت ما قدردان زحمات این

وی با تاکید بر انجام فعالیت ها و تصمیمات بر .خواهند بود

پایه کارشناسی های تخصصی، افزود: خوشبختانه با تالش و 

اهتمام همکاران حوزه بهداشت و درمان و توجه مسئوالن 

شهرستانی، خدمت مردم به شهرستان دامغان روند مطلوبی 

وفیقات امام جمعه شهرستان دامغان ضمن آرزوی ت.دارد

روزافزون برای دست اندرکاران حوزه سالمت، بیان داشت: 

تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های در دست احداث 

مراکز بهداشتی درمانی این شهرستان، نقش بسزایی در ارائه 
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خدمات مطلوب و مناسب به مردم عزیز این منطقه و مسافرین 

دانائی رئیس دانشگاه در ادامه دکتر .و زائران حرم رضوی دارد

علوم پزشکی استان سمنان با تشکر از وی و تمامی ائمه 

جماعات و روحانیت معزز در آگاهی بخشی جامعه در راستای 

رعایت کامل پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی توسط 

جامعه و  مدیریت بهتر بیماری کرونا، افزود: همراهی و همدلی 

ت استان با حوزه سالمت به ویژه جامعه روحانیت و ائمه جماعا

در ماه های محرم و صفر درخصوص رعایت دستورالعمل ها 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم .بسیار ستودنی می باشد

پزشکی استان سمنان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت و نحوه 

ارائه خدمت به مردم این شهرستان، بیان کرد: شاخص نسبت 

ت به طور استاندارد برابر با یک و تخت در هر هزار نفر جمعی

نیم تخت می باشد این در صورتی است که در شهرستان 

وی ادامه  .دامغان این شاخص برابر با یک و هفت دهم است

تخت بستری و ویژه به 30داد: به امید خدا در روزهای آتی 

 .مجموعه تخت های مرکز درمانی این شهرستان اضافه میشود

مام تالش و همیت مجموعه دانشگاه رئیس دانشگاه گفت: ت

علوم پزشکی استان سمنان ارائه خدمات با کیفیت و در شان 

مردم است و امیدوارم با همکاری و همدلی بیشتر مسئولین 

شهرستان ها با حوزه سالمت بتوانیم خدمات مطلوب تر و 

گفتنی است: در این دیدار فرماندار .مناسب تری را ارائه نمائیم

ونین بهداشت و درمان و مدیران ستادی، ریاست دامغان، معا

 دانشگاه را همراهی نمودند.

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از مراکز و پروژه های دردست احداث بهداشتی و 

 09/07/99درمانی شهرستان دامغان  

استان در ادامه سلسه بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

سمنان در شهرستان دامغان، دکتر دانائی رئیس دانشگاه به 

اتفاق هیئت همراه از مراکز بهداشتی درمانی و پروژه های 

دردست احداث بهداشتی و درمانی این شهرستان بازدید 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان .نمود

ق هیئت همراه و بندرآبادی فرماندار شهرستان دامغان به اتفا

از پروژه دردست احداث بخش دیالیز در کلینیک تخصصی 

رضایی  بازدید و روند پیشرفت فیزیکی این پروژه درمانی را 

در ادامه ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان .بررسی نمودند

سمنان به اتفاق دکتر جندقی معاون بهداشتی و دکتر گوهری 

مدیر شبکه بهداشت  معاون درمان دانشگاه، دکتر پورمحمدی

و درمان شهرستان دامغان، یحیایی مدیر اجرایی حوزه ریاست 

و مهدیان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه ضمن 

بازدید از مرکز خدمات جامع سالمت در دست احداث شهید 
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حالجی و بررسی روند پیشرفت فیزیکی ساخت این پروژه، از 

واقع در مرکز خدمات جامع  19 مرکز غربالگری بیماران کووید

سالمت سیدالشهداء بازدید و روند ارائه خدمت را در این مرکز 

در این بازدید دکتر دانائی رئیس دانشگاه ضمن .ارزیابی نمود

بررسی نحوه ارائه خدمت به مراجعین و افراد دارای عالمت 

ابتال به بیماری کرونا ویروس؛ از زحمات و تالش های کارکنان 

در ادامه این سفر یک روزه، همچنین  .راکز قدردانی کرداین م

از پروژه در دست احداث ستاد شبکه و مرکز خدمات جامع 

سالمت شهید چراغیان بازدید و روند ارائه خدمات این مرکز 

را بررسی و با مسئول و کارکنان بهداشتی آن مرکز گفت و گو 

یفیت به کرد و رهنمودهای الزم در راستای ارائه خدمات باک

در خاتمه این سفر یک روزه رئیس .شهروندان را بیان نمود

دانشگاه با حضور در پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی کد 

چراغیان و سیدالشهداء شهرستان دامغان، ضمن بررسی  2و  1

تجهیزات عملیاتی و محل استقرار کارکنان اورژانس با کادر 

نی به شهروندان به این دو مرکز در خصوص نحوه خدمت رسا

 .گفت و گو پرداخت و از تالش های آنان قدردانی نمود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: هیچ دارو و واکسنی موثرتر از رعایت پروتکل های 

 12/07/99بهداشتی نیست  

 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در 

 :اینستاگرامش نوشت

 

 

 هب انم او كه آرامش بخش دل اهست

كارانم را رد مبارزه با کروان مروري كنم، آنچه رد تمام اين لحظات ربایم لذت بخش بود خدمت صاداقهن ۷امشب فرصتي دست داد ات  و بي منت  ماه خدمت صاداقهن و شباهن روزي هم

فعان سالمت از ابتدا ات اين لحظه بود. لحظاتي انب از عشق هب خدمت  ...مدا

گاه، از ه  ززيانم رد دانش گاه رد يادم نمي رود ما جزو اولين استان اهیي بودیم كه با موج بلندي از بيماران کروانیي مواجه شدیم اما همت همه ع يات ریيسه رپصالبت ات رپسنل خدوم اين دانش

گاههاي اجرایي، اصحاب رساهن شت و ردمان و آموزش زپشکي با کم رتين خسارت هب سرعت  كنار همراهي و همدلي مردم بافرهنگ اين استان و تك تك دست و پشتيباني وزارت بهدا
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شت؛ اما رد كنار اين همراهي اه زخم نيشتر عقده اهي حقارت ربخي هم فراموش شدني نيست؛ گرچه رد  ربارب زبرگي دعاي مردم سرزمينم خيلي زود سرفرود آورد و کم کم رو هب خاموشي گذا

كارانم يادآوري کردم كه اين روزاه مي گذرد و خيلي زود جو حماسي امروز سپري مي شود و روزاهي سختي پيش ۱۳۹۹ت رد اولين روزاهي سال يادم هس  .التيام يافت ، رد جلسه اي هب هم

ززيرت از جان استانم بيماري را فراموش کردند و من هر روز بلندرت از دريوز ال ...روي ماست تماسشان مي کردم و بي اعتنایي اه بيشتر مي شد. خيلي زمان زيادي نگذشت ات مردم ع

كاران خدومم رد مجموهع مراسمات و مهماني اه شروع شد؛ مسافرت اه از سرگرفته شد و ... و انگهان خيز دوم بيماري شروع شد و بدرت از همه اينکه آزموده را باز  آزمودیم و من ماندم و هم

گاه علوم زپشکي استان سمنان كه هر روز              ...سخت رت و سخت رت و سخت رت بايد هم پيشگيري مي کردیم، هم نظارت مي کردیم، هم ردمان مي کردیم و هم دعا مي کردیم اتدانش

  ...بگذریم

داریم هب فضل خدا اين کار را ادامه خواهيم داد.اين  هنوز اين روند با تمام توان رد حال انجام است و البته هیچ كس غير از خدا نمي داند ات کي قرار است ادامه يابد اما ات جان رد بدن

توجیه نمي كند! هر چند اين هدف مقدس و از روي روزاه هم مي گذرد اما يادمان رنود رباي رسيدن هب هر هدفي مسيري وجود دارد كه بايد عقالني، شرعي و اخالقي باشد. قطعا هدف وسيله را 

شتي را رعايت .خيرخواهي باشد کنيد رد مراسمات و تجمعات  باز هم رباي چندمين بار و شايد بيش از هزارمين بار خواهش مي كنم كه رباي حفظ سالمت خود و هم وطنانتان رپوتکل اهي بهدا

نيد كه راحت شدن از شر وريوس نيازمند نيد كه هیچ دارو و واكسني مهم رت از اين کار نيست و بدا گان است. وريوس کروان امروز همه جا هست، نياز هب آردس  شركت نکنيد و بدا همت هم

 "هب اتسي از فرمانده رپتوان نظام سالمت كشور اين شعر را وام مي گيرم كه: "يا رب مباد كس را مخدوم بي عنايت !غلط نيست

 يا حق
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نشگاهی توسعه حوزه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سطح بین دا

 13/07/99و بین المللی  

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در 

سفر یک روزه خود به شهرستان مشهد، تفاهم نامه ای در 

راستای مسائل علمی، آموزشی، پژوهشی و خدمات سالمت 

برای حضور در عرصه های داخلی و بین المللی بین دانشگاه 

ان سمنان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی است

ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با   .منعقد شد

دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی رییس دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد و سایر مسئولین این دانشگاه دیدار و گفت و 

از مهمترین برنامه های سفر به شهرستان مشهد،  .گو کرد

گاه علوم پزشکی مشهد، مدیرعامل دیدار با رئیس دانش

بیمارستان رضوی و مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم 

وگو پیرامون مسائل علمی، آموزشی، پزشکی مشهد و گفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی  .پژوهشی و خدمات سالمت بود

استان سمنان در نشستی با  دکتر سید محمد حسین بحرینی 

ای در زشکی مشهد، تفاهم نامهطوسی رئیس دانشگاه علوم پ

خصوص برقراری تعامل در حوزه های علمی، آموزشی، 

پژوهشی و خدمات سالمت برای حضور در عرصه های داخلی 

دکتر دانائی  .و بین المللی بین دو دانشگاه را منعقد نمود

رئیس دانشگاه در این نشست به تشریح جایگاه آموزشی، 

علوم پزشکی استان  پژوهشی و حوزه سالمت در دانشگاه

سمنان پرداخت و بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

های مطلوب آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و دارای زیرساخت

ها، زمینه درمانی است و با توجه به وجود این زیرساخت

وی افزود:  .باشدهمکاری بین دو دانشگاه کامالً فراهم می

ایل دارد با این دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تم

در زمینه علمی، آموزشی، پژوهشی و خدمات سالمت برای 

حضور در عرصه های داخلی و بین المللی همکاری نماید و در 

گیرد تا زمینه این مسیر تمام تالش خود را بکار می

های مشترک فراهم گردد و امیدواریم نتایج این همکاری

ش این دو دانشگاه کمک ازپیبه توسعه  همکاری بیش نشست

همچنین در این سفر دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم  .نماید

پزشکی استان سمنان به اتفاق دکتر صفری مدیر امور بین 

الملل دانشگاه از پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجتمع 

سپید، بیمارستان های هاشمی و رضوی بازدید و با مدیرعامل 

گفتنی است: در  .وگو نمودندو گفتبیمارستان رضوی دیدار 

این سفر دکتر صفری مدیر امور بین الملل دانشگاه، ریاست 

 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان را همراهی نمود.
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 13/07/99دکتر دانائی رئیس دانشگاه: تجهیز بیمارستان در دست احداث مهدیشهر در حال انجام است  

دکتر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، 

های سمنان، مهدیشهر و دکتر گلرو نماینده مردم شهرستان

سرخه در مجلس شورای اسالمی، دکتر دانائی رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی استان سمنان و میقانی فرماندار شهرستان 

مهدیشهر از بیمارستان در دست احداث شهرستان مهدیشهر 

دکتر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی  .ازدید کردندب

استاندار سمنان، ضمن تشکر از دست اندر کاران حوزه سالمت 

استان سمنان در ارتقای زیر ساخت های آموزشی، درمانی و 

بهداشتی، ابراز امیدواری نمود: ان شاءاهلل با تالش بیشتر 

ی متولی این پیمانکار، اداره راه و شهرسازی و سایر سازمان ها

با قوت هرچه بیشتر تکمیل و به بهره برداری برسد و  پروژه

معاون  .خدمات مورد نیاز مردم عزیز استان سمنان ارائه گردد

هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان افزود: ان شاء اهلل با 

تکمیل، تجهیز و بهره برداری از این پروژه مردم شریف 

جوار، دیگر نیازی به هم هایشهرستان مهدیشهر و شهر

دکتر دانائی رئیس .مراجعه به مراکز کالن شهرها ندارند

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان درخصوص اقدامات این 

دانشگاه در توسعه و نوسازی مراکز بهداشتی و درمانی در 

شهرستان مهدیشهر بیان داشت: امیدواریم هر چه سریع تر 

ود و این دانشگاه در حال خرید این پروژه جهت تجهیز آماده ش

و تهیه تجهیزات بیمارستانی است که در صورت آماده سازی 

رئیس دانشگاه  .پروژه، تجهیز این بیمارستان انجام خواهد شد

علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: تمام تالش ما بر این 

است که با بهره برداری از پروژه های عمرانی حوزه سالمت، 

دکتر  .تری را به مردم عزیز استان ارائه نماییمبخدمات مطلو

دانائی تاکید کرد: باید مسئولین استانی با تمام تالش و همیت 

خود در راستای بهره برداری از پروژه های عمرانی در حوزه 

سالمت گام بردارند تا بتوانیم خدمات مطلوب و مناسب تری 

ارائه خدمات با وی افزود:  .را به مردم شریف استان ارائه دهیم

کیفیت و در شان مردم از وظایف ذاتی حوزه سالمت است و 

امیدوارم با همکاری و همدلی بیشتر تمامی دستگاه های 

وب تر و مناسب تری را ارائه اجرایی استان بتوانیم خدمات مطل

دهیم.
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هجدهمین ستاد دانشگاهی سازماندهی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی 

 13/07/99استان سمنان  

هجدهمین ستاد دانشگاهی سازماندهی پیشگیری و مقابله با 

بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حضور 

ستان سمنان، دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ا

معاونین، اعضای کمیته دانشگاهی و مدیران شبکه های 

بهداشت و درمان 

شهرستان های تحت 

پوشش و روسای 

بیمارستان های تحت 

پوشش به صورت 

ویدئو کنفرانس در 

سالن امام جواد علیه 

السالم ستاد مرکزی 

 .دانشگاه برگزار شد

با  دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

تاکید مجدد بر رعایت پروتکل های بهداشتی، عدم حضور در 

مراسمات و اماکن شلوغ، استفاده از ماسک، بیان نمود: هیچ 

دارو و واکسنی مهم تر و موثرتر از رعایت اصول و پروتکل های 

بهداشتی نیست و برای خالصی از شر این ویروس نیازمند 

کی استان رئیس دانشگاه علوم پزش .همت همگانی هستیم

سمنان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیشرو بودن ایام اربعین 

حسینی، باید رعایت دستورالعمل های بهداشتی بیش از پیش 

در خصوص برگزاری مراسم های ماه صفر نیز ادامه داشته 

باشد تا در آینده شاهد کاهش موارد ابتال و در نهایت کنترل 

نظارت ها و بازدید ها در تمامی وی افزود: باید  .بیماری باشیم

شهرستان های تحت پوشش دانشگاه بیش از پیش افزایش 

یابد و همکاران محترم واحدهای بهداشتی از جمله بهداشت 

محیط، بیماری ها، 

مدارس، روان و .... 

معاونت بهداشتی باید 

همچون گذشته در 

این راه قدم 

رئیس .بردارند

دانشگاه علوم پزشکی 

بیان استان سمنان 

نمود: امیدواریم با 

رعایت موارد و مسائل بهداشتی از سوی مردم و اقدامات در 

حال انجام با یک روند ثابت در هفته های آتی، به سوی کاهش 

ابتال به بیماری گام برداریم و شاهد خبرهای بهتر در این حوزه 

برای مردم عزیز باشیم تا پائیز خوبی برای مردم استان رقم 

نین در این جلسه دکتر جندقی معاون بهداشتی همچ .بخورد

دانشگاه و دکتر فریور مسئول دبیرخانه ستاد کرونا دانشگاه 

ضمن بیان مصوبات قبلی، دستور جلسه را مطرح نمود و 

حاضرین در جلسه پیرامون موضوعات مذکور به بحث و تبادل 

 نظر پرداختند.

 ی استان سمنان:دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشک

-ارتقاء بیش از پیش شاخص های بهداشتی و درمانی شهرستان های تحت پوشش، از مهمترین برنامه

 14/07/99های دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان است   
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جلسه هماهنگی و بررسی برنامه های حوزه سالمت شهرستان 

دامغان با حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

استان سمنان، حجت االسالم و المسلمین حسینیان امام 

جمعه معزز شهرستان، دکتر علیزاده نماینده مردم شریف 

شهرستان دامغان در مجلس شورای اسالمی و بندرآبادی 

در  .ر در محل فرمانداری شهرستان دامغان برگزار شدفرماندا

این جلسه دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

سمنان با تقدیر و تشکر از مسئولین پرتالش شهرستان، گفت: 

ارتقاء بیش از پیش شاخص های مراکز بهداشتی و درمانی 

شهرستان های تحت پوشش این دانشگاه، از مهمترین برنامه 

ای دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در راستای افزایش ه

خدمات بهداشتی و درمانی درخور شأن مردم عزیز منطقه می 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان افزود:   .باشد

امیدواریم در روزهای آینده با پرداخت بخشی از مطالبات 

 همکاران گرامی، گوشه ای از زحمات این عزیزان را جبران

 نماییم.

دکتر دانائی رئیس دانشگاه: ارتقاء سطح کیفیت خدمات بیمارستان کوثر با بهره برداری از پروژه در 

 1۵/07/99دست احداث اورژانس این بیمارستان  

دکتر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان به اتفاق 

لوم پزشکی استان سمنان، دکتر دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه ع

دانایی فرماندار شهرستان سمنان، دکتر گوهری و دکتر پهلوان 

معاونین درمان و توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی این دانشگاه، 

معاون شهردار، دکتر معماریان مدیر عامل مرکز آموزشی پژوهشی 

ال ساخت و درمانی کوثر و جمعی از مدیران دانشگاه از پروژه در ح

اورژانس جدید و همچنین پروژه بهسازی بخشی از محوطه سازی 

دکتر  .مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان بازدید کردند

نوید دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دراین بازدید 

ضمن ارائه گزارشی از درصد پیشرفت و روند ساخت این پروژه، بیان 

 287داشت: برای ساخت اورژانس بیمارستان کوثر که سه هزار و 

متر زیربنا خواهد داشت، در زمان آغاز ساخت و کلنگ زنی این 

 .بینی اعتبار هزینه شده بودیلیارد ریال پیشم 200پروژه، مبلغ 

 98دکتر دانائی با بیان اینکه پروژه اورژانس بیمارستان کوثر سال 

های موجود این شروع به ساخت شده است، گفت: تعداد تخت

تخت می باشد که با بهره برداری از این پروژه، به  74اورژانس 

وی با اشاره  .گردد تری ارائه میهمشهریان و زائران خدمات مطلوب

با وضعیت کنونی کشور و شیوع بیماری کرونا ویروس، عنوان نمود: 
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بهره برداری از بخش اورژانس بیمارستان کوثر سمنان برای ارتقای 

سطح خدمات درمانی به ویژه در وضعیت کنونی بسیار حائز اهمیت 

است و این پروژه یکی از پروژه های مهم دانشگاه است و انتظار 

یم با همکاری بیشتر دار

پیمانکار پروژه به زودی شاهد 

بهره برداری و افتتاح این 

رئیس دانشگاه  .بخش باشیم

گفت: با توجه به این که 

بخش اورژانس در بیمارستان 

به عنوان اولین میز خدمت 

برای مراجعین به بیمارستان 

در نظر گرفته شده است، 

تمام تالش ما بر این است با 

برداری از پروژه  افتتاح و بهره

های دردست ساخت بتوانیم خدمات مطلوب تر در فضاهای مناسب 

دکتر .تری را به مردم عزیز استان و زائرین حرم رضوی ارائه نماییم

فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان ضمن تشکر 

از دست اندر کاران حوزه سالمت استان سمنان در ارتقای زیر 

شی، درمانی و بهداشتی، ابراز امیدواری نمود: ان ساخت های آموز

ها شاءاهلل با  تالش بیشتر دست اندرکاران حوزه سالمت این پروژه

با قوت هرچه بیشتر تکمیل و به بهره برداری برسد و خدمات مورد 

معاون هماهنگی امور .نیاز مردم عزیز استان سمنان ارائه گردد

عمرانی استاندار سمنان 

خدمات با کیفیت  گفت: ارائه

یکی از اصول مهم است که 

باید به آن توجه شده و 

بحمداهلل با تالش مسئولین 

حوزه سالمت استان سمنان 

تا کنون این اصل رعایت شده 

و مطمئنا با افتتاح و بهره 

برداری از پروژه اورژانس 

بیمارستان کوثر که یکی از 

بزرگترین بیمارستان های 

عین از نقاط مختلف استان و استانهای این استان و پذیرای مراج

در ادامه .همجوار است، خدمات مطلوب تری به مردم ارائه شود

مسئولین استانی، شهرستانی و دانشگاهی رهنمودهای الزم را در 

راستای چگونگی روند پیشرفته فیزیکی و تسریع در بهره برداری 

 پروژه درمانی دردست احداث بیان داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: گردشگری سالمت گامی بزرگ در بین المللی سازی 

 1۵/07/99دانشگاه  

نشستی پیرامون گردشگری سالمت، جذب بیماران بین 

المللی و توریست درمانی در دانشگاه علوم پزشکی استان 

سمنان با حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه، دکتر گوهری 

اون درمان، دکتر پهلوان معاون توسعه مدیریت، منابع و مع

برنامه ریزی و روسای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه 

و جمعی از مدیران این دانشگاه در سالن جلسات حوزه ریاست 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی  .دانشگاه برگزار شد

اهداف  استان سمنان بیان داشت: با توجه به چشم انداز و

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، بین المللی شدن این 
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دانشگاه در زمینه های آموزشی و درمانی بسیار مهم و حائز 

اهمیت است. در حوزه آموزشی با توجه به بین المللی سازی 

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و پذیرش دانشجویان غیر 

یرانی در رشته های ایرانی، که در حال حاضر دانشجویان غیر ا

تحصیلی اتاق عمل، پرستاری پیوسته، فیزیوتراپی در مقطع 

کارشناسی و رشته های پزشکی و دندان پزشکی در مقطع 

تحصیلی دکترای عمومی در دانشکده پردیس بین الملل این 

رئیس دانشگاه علوم  .دانشگاه در حال تدریس می باشند

  لمللی سازی دانشگاهپزشکی استان ادامه داد: چشم انداز بین ا

فراتر از حوزه آموزشی است و در حوزه درمان هم باید با ارتقای 

بیش از پیش زیرساخت های موجود در بیمارستان های تحت 

پوشش این دانشگاه گردشگری سالمت توسعه یافته و بیماران 

بین المللی را 

 .جذب نماییم

وی افزود: با 

توسعه 

گردشگری 

سالمت و 

واحد بین 

لی المل

بیماران در 

بیمارستان 

های تحت 

پوشش دانشگاه، تمامی خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران 

خارجی با نیازهای مربوطه هماهنگ شده و واحد بین المللی 

گردشگری سالمت بیمارستان مراحل بستری و درمان این 

دکتر دانائی با اشاره به اینکه  .بیماران را پیگیری می نمایند

ین الملل، یکی از بسترها برای ارزآوری است، جذب بیمار ب

خاطرنشان کرد: پذیرش این بیماران در بیمارستان های تابعه 

دانشگاه نه تنها بار مالی اضافی برای بیمارستان ندارد و 

پذیرش بیماران خارجی مستلزم وجود تخت خالی در 

بیمارستان است و اولویت همیشه با بیماران داخلی و هم 

دکتر دانائی: گردشگری  .عزیزمان خواهد بود استانی های

به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با  ( IPD) سالمت

بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت 

وی افزود:  .به وطن و دریافت مراقبت های پس از عمل است

همکاری و تالش در جمع شما دانشگاهیان دانشگاه علوم 

سمنان باعث افتخار من است و امیدوارم بتوانیم  پزشکی استان

وظیفه و نقش خود را در قبال کشور عزیزمان به درستی ایفا 

الزم  .نماییم

به ذکر است: 

گردشگری 

سالمت به 

معنی 

مسافرت بیش 

ساعت  24از 

و کمتر از یک 

سال از محل 

اقامت دائم 

خود برای 

حفظ، بهبود یا بازیابی سالمت جسمی و روانی، گردشگری 

سالمت گفته می شود و بیمار بین المللی: فردی خارجی است 

عه که برای خدمات تشخیصی و درمانی به بیمارستان مراج

 .کرده است
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 دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان:

 1۵/07/99منحوس کرونا   شور حسینی، حافظ و تکیه گاه مدافعان سالمت در راه مقابله با بیماری

جلسه هماهنگی واحد عتبات عالیات دانشگاه با حضور دکتر 

علوم پزشکی استان سمنان، جمعی از  دانائی رئیس دانشگاه

مدیران دانشگاه، دوستمحمدی رئیس ستاد بازسازی عتبات 

عالیات استان و نمایندگان واحدهای عتبات عالیات مجموعه 

های تحت پوشش دانشگاه در سالن امام جواد )ع( ستاد 

در این جلسه دکتر دانائی رئیس دانشگاه  .مرکزی برگزار شد

علوم پزشکی 

منان با استان س

تسلیت ایام اربعین 

حسینی، گفت: در 

روزهای مبارزه با 

بیماری منحوس 

کرونا، مدافعان 

سالمت با تأسی از 

امام سوم شیعیان 

حضرت ابا عبداهلل 

الحسین )ع( و یاران با وفایش، با ایثار و جانفشانی در راه حفظ 

و حراست از سالمت جامعه به میدان آمده و  شور حسینی 

، حافظ و تکیه گاه آنان در راه مقابله با این بیماری این عزیزان

دکتر دانائی ادامه داد: همکاران گرامی در واحدهای  .می باشد

مختلف در امر معنوی و خطیر بازسازی عتبات عالیات نقش 

بسزایی ایفا نموده و واحد عتبات عالیات دانشگاه همگام با 

کوچک اما  سایر ادارات و دستگاه های اجرایی کشور، سهمی

در ادامه استقامت مسئول واحد  .با ارزش معنوی باال داشته اند

عتبات عالیات دانشگاه گزارشی از برنامه ها و اقدامات این 

واحد در امر جذب کمک های مادی و معنوی پرسنل این 

 .دانشگاه در بازسازی اماکن مذهبی عتبات عالیات ارائه نمود

ن جلسه ضمن بیان در پایان هر یک از حاضرین در ای

پیشنهادات و نظرات، گزارشی از اقدامات واحدهای تحت 

پوشش در همیاری و همکاری در کمک به بازسازی عتبات 

 .عالیات پرداختند

الزم به ذکر است: 

دکتر جندقی 

معاون بهداشتی و 

دکتر رستم زاده 

معاون غذا و دارو 

دانشگاه نیر در این 

جلسه حاضر بودند.
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تک رقمی و برتر توسط دانش آموخته های دانشکده بهداشت دامغان در مقطع کسب رتبه های 

 1۵/7/99کارشناسی ارشد  

به گزارش روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 

دانشجویان دانشکده بهداشت 

شهرستان دامغان در مقطع 

کارشناسی ارشد موفق به 

کسب رتبه های تک رقمی و 

د رضا دکتر حمی.برتر شدند

ناصحی نیا  رئیس دانشکده بهداشت دامغان  ضمن اعالم این 

خبر گفت: مرضیه بلجی کنگرلو موفق به کسب رتبه ششم، 

محمد قربانی رتبه هفتم، فاضله همتی رتبه هشتم و سپیده 

رئیسیان رتبه بیست و هشتم آزمون ورودی کارشناسی ارشد 

روابط .شدند 99سال 

عمومی دانشگاه علوم 

تان سمنان و پزشکی اس

دانشکده بهداشت، کسب 

این موفقیت ارزشمند را به 

این عزیزان و خانواده های 

آنان، تمامی اعضای محترم 

هیات علمی، کارکنان خدوم و دانشجویان عزیز این دانشکده 

تبریک عرض نموده و توفیق  روز افزون آنان را در تمام مراحل 

 زندگی از درگاه ایزدمنان مسئلت می نماید.

 خدمتی دیگر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان:

 19/07/99)هتل بیمارستان(؛ برای اولین بار در شهرستان گرمسار    VIPافتتاح 

دو بخش درمانی در بیمارستان  99شنبه نوزدهم مهر ماه 

دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه  .معتمدی گرمسار افتتاح شد

وگو با روابط عمومی علوم پزشکی استان سمنان در گفت

بیمارستان معتمدی   ICU و VIP دانشگاه بیان کرد: بخش

گرمسار با حضور دکتر خجسته پور معاون سیاسی، امنیتی و 

اجتماعی استاندار سمنان، مطهری نماینده مردم شهرستان 

کی در مجلس شورای اسالمی، وانهای گرمسار، آرادان و ای

حجت االسالم و المسلمین آرامی امام جمعه شهرستان 

گرمسار، متقی فرماندار گرمسار و جمعی از معاونین، مدیران، 

با بهر  .مسئولین و پزشکان شهرستان گرمسار افتتاح شد

بیمارستان معتمدی، برای اولین بار خدمات   VIP برداری از

ستان گرمسار به مراجعین به این هتل بیمارستان در شهر

 VIP دکتر دانائی گفت: بخش .مرکز درمانی ارائه می گردد

تخت بیمارستانی در  7بیمارستان معتمدی گرمسار مجهز به 

 400متر مربع با هزینه  600مساحتی با زیربنای حدود 

میلیون تومان جهت ارائه خدمات هتل بیمارستان به مردم 

 .این منقطه به بهره برداری رسیدعزیز شهرستان گرمسار و 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بیان داشت: با 
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وجود شرایط چند ماه اخیر و درگیر بودن پرسنل بیمارستانی 

با بیماری کرونا ویروس، خدمت رسانی مطلوب به مردم 

عزیزمان در تمامی شهرستان 

های تحت پوشش این دانشگاه 

فراموش نشده و با تالش 

روزی همکاران بازآرایی و بانهش

تجهیز این بخش به اتمام رسید و 

انشاهلل این خدمت جدید مورد 

استقبال مردم گرامی این منطقه 

دکتر دانائی با بیان  .واقع شود

های مختلف نیز قرارداد اینکه برای کاهش هزینه مردم با بیمه

 منعقد شده است، افزود: تالش شده که بار مالی زیادی هم به

در بیمارستان  ICU بخش جدید .مردم و بیماران تحمیل نشود

همچنین دکتر دانائی رئیس  .معتمدی گرمسار افتتاح شد

 ICU دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از راه اندازی بخش

بیمارستان  ICU این بیمارستان خبر داد و گفت: تاکنون بخش

یرش تخت در حال خدمت رسانی و پذ 12معتمدی گرمسار با 

بیماران بوده است و با توجه به نیاز این شهرستان، امروز بخش 

تخت بیمارستانی پذیرای بیماران عزیز  6نیز با  ICU جدید

رئیس دانشگاه اضافه کرد: این بخش با مساحت  .می باشد

متر مربع و با اعتباری بالغ  170

میلیون تومان  ۵00میلیارد و  4بر 

با تجهیزاتی به روز آماده خدمت 

وی ضمن آرزوی  .رسانی است

سالمتی برای هموطنان و هم 

های عزیز، بیان داشت: استانی 

هدف کارکنان مجموعه دانشگاه 

سمنان ارائه  علوم پزشکی استان

خدمات مطلوب و شایسته به مردم شریف استان می باشد و 

بهره برداری از این بخش ها در جلب رضایت مردم بسیار تاثیر 

الزم به ذکر است: در حاشیه این آیین از مدافعان  .گذار است

سالمت بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار به پاس تالش 

ن بیماران مبتال به کرونا و مجاهدت های این عزیزان در درما

 "مدافع سالمت"ویروس، با اهدای لوح تقدیر و تندیس 

 .قدردانی شد

بالغ بر  یبا اعتبار یمعتمد مارستانیب یدرمان یاز بخش ها یدانشگاه: بهره بردار سیرئ یدکتر دانائ

 19/07/99  الیر اردیلیم 50

 یو بررس یجلسه هماهنگ یمهر ماه سال جار 19روز شنبه 

 یمعتمد مارستانیب ژهیحوزه سالمت شهرستان گرمسار به و

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یبا حضور دکتر دانائ

گرمسار،  یشهرستان ها فیمردم شر ندهینما یسمنان، مطهر

دکتر عرب  ،یاسالم یدر مجلس شورا یکوانیآرادان و ا

 یو جمع مارستانیب سیرئ ینیشبکه، دکتر چگ ریمد ینآرادا

دانشگاه، شبکه بهداشت و درمان  رانیو مد نیاز معاون

در سالن جلسات  یمعتمد مارستانیشهرستان گرمسار و ب

نشست  نیا یابتدا در .برگزار شد مارستانیب نیا استیحوزه ر

استان سمنان،  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 ،یبهداشت یها دانشگاه در حوزه نیاز عملکرد ا یگزارش
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ارائه  یعمران یپروژه ها یریگیو پ یو پژوهش یآموزش ،یدرمان

 مارستانیب گاهیو جا تیبا اشاره به اهم یدانائ دکتر .نمود

نمود: شهرستان گرمسار هم  انیشهرستان گرمسار، ب یمعتمد

منطقه جزء مناطق  نیاست و ا تیپر جمع یجوار با استان ها

از  شیگردد، لذا توسعه ب یپر رفت و آمد استان محسوب م

 یبرا مارستانیب نیا شیپ

استان  یدانشگاه علوم پزشک

مهم و حائز  اریبس انسمن

با اشاره به  یو  .است تیاهم

در  یافتتاح دو بخش درمان

گرمسار  یمعتمد مارستانیب

 نیکه امروز با حضور مسئول

کرد: امروز  حیبرگزار شد، تصر

 VIP و ICU یبخش ها

با  یمعتمد مارستانیب

 نیاست که ا یهیافتتاح و بد الیر اردیلیم ۵0بالغ بر  یاعتبار

 مارستانیب نیا شرفتیمهم در توسعه و پ یافتتاحات گام

از  یاستان سمنان با قدردان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .است

مختلف تحت پوشش دانشگاه  یمدافعان سالمت مجموعه ها

شهرستان گرمسار،  یمعتمد مارستانیاز جمله پرسنل شاغل ب

از  19-دیکوو یماریب یگفت: اقدامات انجام شده در سازمانده

در خدمات  یو درمان، نقطه عطف صیتشخ ،یریشگیجمله؛ پ

 یبا توانمند میدواریو با ارزش حوزه سالمت بوده که ام ممه

هموطنان و هم  شیاز پ شیب یمجموعه و همکار نیا یها

 نیرفتن ا نیاز ب جهیشاهد کنترل و در نت ،یگرام یها یاستان

 ریبر تاث دیبا تاک یدانائ دکتر .میدر جهان و کشور باش یماریب

دانشگاه بر ارتقاء سالمت مردم استان،  شیاز پ شیتوسعه ب

و استفاده از ظرفیت  یو تعامل حضرتعال یگفت: با همراه

 گریکدینمایندگان پرتالش استان در حوزه سالمت در کنار 

استان تالش  زیمطلوب تر به مردم عز یخدمت رسان یبرا

گرمسار،  یمردم شهرستان ها ندهینما یمطهر .کرد میخواه

با اشاره به خدمات  یاسالم یدر مجلس شورا یک وانیآرادان، ا

در زمان مبارزه با کرونا  ژهیارزنده حوزه سالمت استان به و

در حوزه  یداشت: بحمداهلل خدمات ارزنده ا انیب روس،یو

ارائه استان  نیسالمت ا

نشان از  نیاست که ا دهیگرد

مطلوب شما و  خدماتارائه 

همکارانتان در مراکز 

تحت  یدرمان یبهداشت

 یپوشش دانشگاه علوم پزشک

استان سمنان است، که از 

همه همکارانتان تشکر و 

و از درگاه  مینما یم یقدردان

همه دست  یخداوند منان برا

  .روز افزون را خواستارم قیاندرکاران حوزه سالمت استان توف

در  یک وانیگرمسار، آرادان، ا یمردم شهرستان ها ندهینما

مردم  ندهیادامه داد: بنده به عنوان نما یاسالم یمجلس شورا

مطلوب تر و مناسب تر به مردم  یخدمت رسان یمنطقه برا نیا

کنم و همه جانبه  ینم غیدر یکمک و تالش چیاز ه زیعز

 یهردوشادوش حوزه سالمت استان در راه خدمت به هم ش

ادامه ضمن ارائه نظرات و  در .دارم یگام برم زمیعز یها

ساخت ها و  ریدر جهت گسترش ز ن،یحاضر شنهاداتیپ

 مارستانیو ب یخدمات قابل ارائه در مراکز بهداشت شیافزا

 ینشست دکتر دانائ نیا هیحاش در .دیاتخاذ گرد یماتیتصم

و  نیاستان سمنان به اتفاق معاون یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 یمعتمد مارستانیدانشگاه از بخش اورژانس ب نیا رانیمد

و  مارانینحوه ارائه خدمت، با ب یو ضمن بررس دیگرمسار بازد

 وگو نمود.بخش گفت نیکارکنان ا
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نشست مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  
21/07/99 

در نشستی مشترک، مهندس دارایی مدیر منطقه، مهندس 

مرتضایی مدیر بازاریابی، دکتر قزوینیان مدیر تجاری در شاه

شرکت مخابرات منطقه سمنان با دکتر دانائی رئیس دانشگاه 

در این  .وگو کردلوم پزشکی استان سمنان دیدار و گفتع

نشست دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

سمنان، ضمن خیرمقدم، از همکاری خوب و مناسب شرکت 

مخابرات منطقه سمنان با این دانشگاه در حوزه های ارتباطات 

زیرساخت و آگاهی بخشی به شهروندان واطالع رسانی در 

در  .شگیری ازابتالء به ویروس کرونا تشکر نمودخصوص پی

ادامه مهندس دارایی مدیر منطقه سمنان ضمن قدردانی از 

زحمات رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و کارکنان 

منظور تحقق این دانشگاه در شرایط کرونا بیان داشت: به

روزی مشتری مداری حداکثری و همچنین ارائه خدمات شبانه

باش در تمام مراکز استان های آمادهام مشتریان، شیفتبه تم

شده که با استفاده از تمهیدات صورت گرفته در در نظر گرفته

راستای افزایش پهنای باند و تضمین پایداری ارتباطات، تمام 

وطنان در مناطق مخابراتی سراسر استان نیازهای ارتباطی هم

ه حاضرین در در ادام .شودصورت کامل پوشش داده میبه

جلسه پیرامون تعامل و همکاری های سازنده بین دو سازمان 

الزم به ذکر است: در این  .به بحث و تبادل نظر پرداختند

جلسه دکتر پهلوان معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه 

ریزی و مهندس همتیان مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه 

 حضور داشتند.

 22/07/99کتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بالیا  پیام د

 

 

دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در پیامی 

 :متن پیام به شرح ذیل می باشد .روز جهانی کاهش خطر بالیا را تبریک گفت
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 هب انم خدا 

ري يك روز جهت رتویج فرهنگ جهاني آگاهي از ريسك و کاهش خطر و پس از فراخواني مجمع عمومي سازمان ملل متحد رباي انم 1989طبیعي رد سال روز جهاني کاهش خطر بالياي  گذا

ص اهميت جلوگيري از خطرات پيش رو را اه رد خصواکتبر مردم و جوامع رد سراسر جهان کاهش قرارگيري رد معرض باليا و افزايش آگاهي 13ساله رد بدين رتتيب همه.باليا آغاز شد

ز روشن، ربانمه اه و نهاداهي توانمند و داراي صالحيت داریم كه بتوانند با توجه هب COVID-19 .دارندگرامي مي  تغیيرات اقليمي نشان دادند كه ما نياز هب چشم اندا

اهي از آنجا كه ربانمه .ي ملي و محلي رباي کاهش خطر باليا توسط كشوراهي عضو سازمان ملل متحد مي باشدشواهد علمي رباي منافع عمومي عمل کنند. اين امر مستلزم داشتن استراژتي اه

ي" تدوين گام با چارچوب اصلي "سند سندا ف مذکور و آمادگي رباي پاسخ با کیفيت هب بالياي احتمارزيي رد راستاي دستشده است، لزوم ربانمهنظام سالمت كشور هم لي يابي هب اهدا

ماتي از قبیل ارزيابي مخاطرات، ارزيابي آسيبرت ميرپرنگ پذريي اهي کاهش آسيبپذريي، ارزيابي خطر جهت شناسایي ريسك و سپس تدوين ربانمهشود. رد اين راستا اقدا

اهي کارگاهي و عملياتي، ت رد ربارب باليا از طریق آموزشاي، افزايش توان عملکردي کاركنان نظام سالمت، افزايش آمادگي جمعيت تحت پوشش نظام سالم اي و غير سازهسازه

اندرکاران امور اهي همه مسئولين و دستاين روز فرصت مغتنمي است ات از زحمات و تالش .توانمندسازي دانش آموزان و دانشجويان رد حوزه کاهش خطر باليا از اوليت اهست

دي، کارگروه صصي استاني و شهرستاني مرتب امدا تخ
ط با مدرييت و کاهش خطر باليا، مدرييت بحران و کارشناسان امور حوادث و کاهش خطر باليا، قدرداني و سپاسگزاري گردد. اميد است اهي 

شت مجدد اين روز و تقدري از همه .روز شاهد کاهش ارثات بالياي طبیعي باشيماندرکاران امر روزهبرزيي و تالش هر چه بيشتر دستبا ربانمه كساني كه رد اين امر خطير تالش با پاسدا

وند زبرگ مسألت داریممي  .کنند، سعادت و سالمتي و اعتالي انم میهن اسالمي و ملت زبرگوار اريان را از ردگاه خدا

 دکتر جندقي

شت استان سمنان گاه و رئيس مرکز بهدا شت دانش  معاون بهدا
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بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان، از کلینیک تخصصی برادران رضایی 

 23/07/99دامغان  

دکتر خجسته پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

سمنان، بینایی مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری، به اتفاق 

غان، دکتر پورمحمدی مدیر شبکه بندرآبادی فرماندار شهرستان دام

بهداشت و درمان شهرستان دامغان و دکتر محمدی رئیس 

بیمارستان والیت، از قسمت های مختلف کلینیک تخصصی برادران 

رضایی شهرستان و پروژه در حال ساخت بخش دیالیز این کلینیک 

در ابتدا خجسته پور معاون سیاسی، امنیتی و  .بازدید کردند

نداری سمنان به اتفاق هیئات همراه با حضور بر مزار اجتماعی استا

برادران رضایی، و قرائت فاتحه برای این بزرگواران طلبب مغفرت 

در ادامه خجسته پور وهیات همراه، از پروژه در دست  .نمودند

احداث بخش دیالیز در کلینیک تخصصی برادران رضایی بازدید و 

محمدی مدیر شبکه ضمن ارائه توضیحات الزم توسط دکتر پور

بهداشت و درمان و دکتر محمدی رئیس بیمارستان والیت، روند 

در پایان  .پیشرفت فیزیکی این پروژه درمانی را بررسی نمودند

بندرآبادی فرماندار دامغان، گزارش مبسوطی از شرایط بهداشت و 

درمان و تعداد و شاخص های تخت های بیمارستانی شهرستان 

 دامغان ارائه نمود.

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان   2۴7انتقال بیمار قلبی توسط هلیکوپترآمبوالنس به مرکز 
23/07/99 

ساله با عالئم سکته حاد قلبی، با هماهنگی پایگاه  4۵مردی 

اورژانس پیش بیمارستانی فوالدمحله شهرستان مهدی شهر 

پزشکی استان سمنان توسط هلیکوپترآمبوالنس دانشگاه علوم 

در برای دریافت خدمات فوق تخصصی قلب به بیمارستان 

دکتر اطهری مدیرحوادث و فوریت  .کوثر سمنان منتقل شد

های پزشکی دانشگاه گفت: بهره گیری از هلیکوپترآمبوالنس 

با توجه به  247در انتقال بیماران قلبی به مراکز درمانی 

کاهش زمان دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی، نقش 

بسیار مؤثری در نجات جان بیماران و کاهش آسیب خواهد 

توجه به کوهستانی بودن جاده  شایان ذکر است: با .داشت

کیلومتر  70ارتباطی فوالدمحله به سمنان با مسافتی بیش از 

انتقال هوایی بیمار قلبی با هلیکوپترآمبوالنس این زمان را به 

 دقیقه کاهش می دهد. 14مدت  
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 27/07/99انجام اولین عمل ساکروهیسترو پکسی در بیمارستان امیرالمومنین )ع(  

برای اولین بار، اولین عمل ساکرو هیسترو پکسی در مرکز 

دکتر  .آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین )ع( انجام شد

حسینی رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 

امیرالمومنین )ع( ضمن اعالم این خبر، گفت: در روز سه شنبه 

اولین عمل ساکرو هیسترو پکسی در  99مهر ماه  22

رئیس مرکز آموزشی،  .بیمارستان امیرالمومنین )ع( انجام شد

 29پژوهشی و درمانی امیرالمومنین )ع(  بیان نمود: خانم 

اله ای که چهار بار زایمان طبیعی داشته دچار پروالپس س

اندام های تولید مثلی شده و با توجه به سن پایین این خانم، 

دکتر صفاریه متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ آنکولوژی 

تصمیم گرفت که هیسترکتومی )برداشت رحم( صورت نگیرد 

وی افزود:  .و عمل ساکرو هیستروپکسی انجام شود

تانه این عمل با موفقیت انجام شد و بیمار با حال خوشبخ

 .مهر ماه از بیمارستان مرخص شد 24عمومی خوب در تاریخ 

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین )ع( 

بیان داشت: یکی از بخش های دستگاه تناسلی زنان که 

ترین نقش را در باروری ایفا می کند رحم است که محل مهم

نگه داری و تغذیه جنین در زمان بارداری است. این اصلی 

بخش از بدن نیز ممکن است مانند هر بخش دیگری دچار 

مشکالت و بیماری هایی شود. یکی از روش های نوین پزشکی 

که به بررسی و درمان مسائل مربوط به رحم می پردازد 

دکتر حسینی ادامه داد: هیستروسکوپی  .هیستروسکوپی است

ده است که در آن انجام عمل به منظور تشخیص یک عمل سا

و شناسایی مشکالت رحمی )مانند علت خونریزیهای 

غیرطبیعی از رحم( انجام می شود. در این روش متخصص می 

تواند بدون برش به طور مستقیم از طریق هیستروسکوپ که 

یک لوله باریک حامل دوربین و یک چراغ است و از طریق 

د، رحم را به طور کامل بررسی کند و واژن وارد رحم می شو

به رفع مشکالت آن بپردازد. در هیستروسکوپی مخاط دهانه 

رحم، بافت پوششی داخل رحم و سوراخ های لوله فالوپ به 

طور کامل قابل مشاهده هستند و اگر بافت های غیر طبیعی 

  .موجود باشند امکان برداشت و نمونه گیری از آنها وجود دارد

کوتاه بودن زمان بهبودی و درمان، بستری کوتاه  وی افزود:

مدت، کاهش نیاز به مسکن، جلوگیری از انجام عمل برداشتن 

رحم، جلوگیری از باز کردن شکم برای انجام عمل و عدم ایجاد 

عفونت ناشی از زخم ها و برش های شکمی از مزایای انجام 

 این عمل می باشد.

ر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از معاون بهداشتی پیام تقدیر و تشکر مدی

 27/07/99دانشگاه  

مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، طی پیامی از زحمات دکتر جندقی معاونت بهداشتی دانشگاه و 

اقدامات مداخالت سالمت اجتماعی در ایام همه گیری کرونا همکاران حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد در خصوص گزارش 

 : متن پیام به شرح زیر است .قدردانی نمود
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 جناب آاقي دکتر جعفر جندقي

شتي ردماني استان سمنان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا شت دانش  معاون محترم بهدا

 با سالم واحترام،

مات صورت گرفته اعضاي کميته اه خالت سالمت اجتماعي رد ايام همه گيري کروان، بدينرد خصوص گزارش اقدا وسيله از زحمات و تالش اهي مستمر و ي محلي مجري ربانمه مدل مدا

وند متعال رباي شما سالمتي كارانتان رد حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعنياد تقدري و تشکر هب عمل مي آيد و از خدا د است اينگوهن تالش اهي امي .و بهروزي آرزومندم مورث جنابعالي و هم

خالت اجتماع محور سالمت اجتماعي  وم داشته و هب عنوان يك راهنماي عملياتي مدا گاه خالصاهن و نوع دوستاهن رد شرايط سخت و بحراني فعلي تدا رد شرايط بحران مورد بهره ربداري دانش

 .اهي علوم زپشکي قرار گيرد

 دکتر احمد حاجبي

 اجتماعي و اعتيادمدري كل دفتر سالمت رواني، 

 27/07/99دانشجویان دانشکده توانبخشی موفق به کسب رتبه کشوری شدند  

دانش آموختگان  دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی 

سمنان موفق به کسب 

رتبه های برتر کشوری 

در آزمون مقطع 

 .کارشناسی ارشد شدند

دکترهدایتی رییس 

دانشکده توانبخشی با  

اعالم این خبر گفت: 

فاطمه رنجبر موفق به 

کسب رتبه یک و معصومه دوستی رتبه ششم در رشته 

و مبینا اسحاقی رتبه   8گفتاردرمانی، سیمین دهقانی رتبه 

و ریحانه   8در رشته کاردرمانی و همچنین سعید  دانیالی  10

یزیوتراپی در آزمون مقطع در رشته ف  7سکندری  رتبه 

 .کارشناسی ارشد شدند

روابط عمومی دانشگاه 

علوم پزشکی استان 

سمنان و دانشکده 

توانبخشی، کسب این 

موفقیت ارزشمند را به 

این عزیزان و خانواده 

های آنان، تمامی اعضای 

محترم هیات علمی، کارکنان خدوم و دانشجویان عزیز این 

توفیق روز افزون آنان را در دانشکده تبریک عرض نموده و 

 تمام مراحل زندگی از درگاه ایزدمنان مسئلت می نماید.
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 5رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از ارتقای تجهیزات تخصصی پزشکی، اضافه شدن 

 28/07/99دستگاه ونتیالتور به ظرفیت بیمارستان والیت دامغان خبر داد  

دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دکتر نوید 

با عنوان این مطلب که پنج دستگاه ونتیالتور به ظرفیت 

شده است، گفت: با توجه به بیمارستان والیت دامغان اضافه

اینکه دستگاه های ونتیالتور موجود در بیمارستان والیت 

کفاف مراجعین به آن بیمارستان را می داد ولی در راستای 

بینی شرایط آینده و با توجه به اپیدمی کروناویروس در  پیش

کشور و این استان، تعداد پنج دستگاه ونتیالتور )دستگاه 

های ویژه بیمارستان والیت تنفس مصنوعی( پیشرفته به بخش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان .دامغان اختصاص یافت

وان کرد: سمنان با اشاره به افزایش تعداد بیماران کرونایی عن

پنج دستگاه ونتیالتور )دستگاه تنفس مصنوعی( پیشرفته به 

میلیارد و پانصد میلیون ریال برای بخش  12ارزش 

وی در  .شودوالیت نصب می های ویژه بیمارستانمراقبت

ای پزشکی، بیان داشت: با راستای توزیع تجهیزات سرمایه

مان این آمده از سوی معاونت درعملهای بهتوجه به بررسی

دانشگاه، این دانشگاه با تمام توان درصدد است تا تجهیزات 

های تحت پوشش را به همت ای پزشکی بیمارستانسرمایه

معاونت غذا و دارو دانشگاه تهیه و جهت ارتقای خدمات به 

دکتر دانائی درباره  .ها توزیع نمایدمراجعین بین بیمارستان

شده به ای پزشکی تحویل دادهتجهیزات سرمایه

های تحت پوشش، اظهار داشت: بنا بر اعالم نیاز بیمارستان

های های تحت پوشش این دانشگاه و هماهنگیبیمارستان

شده با معاونت درمان وزارت بهداشت، تاکنون ملزومات انجام

 .شده استای پزشکی زیادی تهیه و توزیعمصرفی و سرمایه

بیان اینکه اقالم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با

های تحت پوشش شده بالفاصله برای بیمارستانخریداری

تاکنون  19شده است، افزود: از ابتدای شیوع کووید ارسال

صورت شبانه روزی  تالش کرده تا تجهیزات همکاران ما به

 موردنیاز تهیه و توزیع کنند.

 29/07/99 است یحوزه سالمت استان سمنان ستودن یو اخالق حرفه ا یمدار نید

همدان با  یدانشگاه علوم پزشک سیمقدم رئ یدریح دیدکتر رش

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یاز دکتر دانائ ریلوح تقد یاهدا

و  یپژوهش ،یدر مرکز آموزش یسمنان درخصوص اقدامات درمان

بعثت همدان  مارستانیکوثر و انتقال پرستار مدافع سالمت ب یدرمان

استان سمنان به  یعلوم پزشک گاهآمبوالنس دانش کوپتریتوسط هل

 :است ریبه شرح ز رنامهیتقد نیا متن .نمود یبعثت قدردان مارستانیب
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 ربارد ارجمند جناب آاقي دکتر نويد داانئي

شتي ردماني استان سمنان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  رياست محترم دانش

 حياتبا سالم و ت 

از اين مسير ابواب توفیق خدمت خالصاهن هب آحاد جامعه موهبتي الهي است كه رپوردگار اقرد متعال، نصيب انسان اهي با همت واال و دل اهي رئوف مي نمايد و 

ن مي گشايد ززي ما  .رحمت خود را رب روي آانن صد چندا كار ع كاران گرانقدراتن رد زمينه انتقال هم رب خود واجب مي داند از اهتمام مسئوالهن و بي بدیل حضرتعالي و کلیه هم

شت، صمي  اورژانس هوایيتوسط  ري و اخالق حرفه اي را هب منصه ظهور گذا ن كه دين مدا گاه هب مراکز استان همدا از  .ماهن قدرداني و سپاسگزاري مي نمایمآن دانش

 .حضرت حق، سالمت و سعادت آن مدري توانمند را رد خدمت هب كيان مقدس اسالمي مسئلت دارد

 دکتر رشيد حيدري مقدم

گاه  رئيس دانش

 

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
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قدردانی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس درخصوص برگزاری نمایشگاه استانی 

 29/07/99چهل سالگی دفاع مقدس  دست آوردهای 

سرهنگ پاسدار محمد حسن سالمی با اهدای لوح تقدیر و تندیس یادبود 

نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان سمنان، از دکتر دانائی 

رئیس و مجموعه دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان پیراون برگزاری 

متن این  .چهلمین سالگرد دفاع مقدس قدردانی نمودنمایشگاه دستاوردهای 

 :تقدیرنامه به شرح زیر است

 ".ما اگر بخواهیم قطعه ای از بهشت را ببینیم و همچون گلی ببوئیم این قطعه، دوران دفاع مقدس است"

 سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 ربارد ارجمند جناب آاقي دکتر نويد داانئي

گاه   علوم زپشکي استان سمنانرياست محترم دانش

ق حديث شریف شت هفته دافع مقدس، بدين وسيله هب مصدا  :با احترام و گراميدا

ّز و جل  ""منْ لمْ يشْکر الْمنْعم من الْمخْلوقين لمْ يشْکر الّله ع

گاه استاني دست آورداهي چهل سالگي دافع مقدس، ززي  از عنايت بي ردیغ و زبرگواراهن جنابعالي رد ربگزاري نمايش كاران ع گاهي و تالش اهي مخلصاهن و بي ردیغ هم رفه نمايش هب وژیه ربپایي غ

گاه قدرداني و تشکر صميماهن بعمل مي آيد  .آن مجموهع رد طول ربگزاري نمايش

لله  اجرکم عندا

 مدريكل بنياد حفظ آاثر و نشر ارزش اهي دافع مقدس و

شت چهلمين سالگرد دافع مقدس استان    سمناندبير ستاد زبرگدا

ر محمد حسن سالمي  سرهنگ پاسدا
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 انتصاب و قدردانی:

 
 

 

دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه علوم  

ی حمید حکمپزشکی استان سمنان در 

ارسطو به عنوان رئیس اداره بازرسی، 

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

 دانشگاه منصوب شد.

 

 

 

 

دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی استان سمنان در نامه ای خطاب 

به محمدرضا علی بابایی مدیر امور 

مات پشتیبانی و رفاهی دانشگاه، از زح

وی در دوران تصدی مسئولیت رئیس 

اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و 

پاسخگویی به شکایات دانشگاه تقدیر 

 کرد.

 

 

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%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
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https://semums.ac.ir/news/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 تصویر نگار

 

 

کارگاه آموزشی مرور بر نسخه هشتم دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با 

  در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر برگزار شد19کووید 

02/07/99  

 

 

 

 یجلسه برون بخشدر  "سالمت گاهیپا کیهرخانه "برنامه  یمعرف

  02/07/99 شبکه بهداشت و درمان دامغان

 

 

 

از بیمارستان والیت  یاداره پرستار ریبازدید معاون درمان دانشگاه و مد

   02/07/99  دامغان

 

 

 

رشناسان توسط کا فهینفر از سربازان وظ120سالمت  تیوضع یبررس

  02/07/99  مرکز بهداشت شهرستان سمنان

 

https://semums.ac.ir/news/%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF-19%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-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF-19%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-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF-19%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-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%22%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%22-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%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/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%22%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%22-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%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%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%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%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%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%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-120%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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%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%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-120%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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%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-
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مسائل اورژانس  یبررس رامونیدانشگاه پ سیرئ یشینشست هم اند یبرگزار

   02/07/99  دانشگاه یمارستانیب شیپ

 

 

 

 

رب مباد کس را مخدوم  ایبهداشت:  ریوز نستاگرامیا ادداشتی

  02/07/99 تیعنایب

 

 

  05/07/99  رمسار برگزار شدجلسه پدافند غیر عامل در شهرستان گ

 

 

 

 

 

در شبکه  یآموزش یرسانه ها یسامانده تهیآموزش و کم تهیجلسه کم

  05/07/99  بهداشت و درمان دامغان برگزار شد

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA:-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA:-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%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-%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-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%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-%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-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%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-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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کمیته آموزش نیروی انسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه برگزار 

  08/07/99  شد

 

 

 

 

 یو آموزش یدرمان ،یبهداشت یحوزه ها تیوضع یجلسه بررس

  08/07/99  شهرستان آرادان

 

 

 

به خانوارهای ساکن در شهرک صنعتی  یو ارائه خدمات بهداشت تیزیوانجام 

  08/07/99 کی به مناسبت هفته دفاع مقدسایوان

 

 

 

کوثر در  مارستانیب زیالیمدافعان سالمت بخش د یبایاقدام ز

  08/07/99 سالگرد دفاع مقدس نیچهلم داشتیگرام

 

https://semums.ac.ir/news/%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%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%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%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%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
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%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%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
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%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%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%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%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%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%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%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%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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روز جهانی بهداشت محیط در  داشتیبرگزاری گرام

  09/07/99 شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار

 

 

 

 یمعاونت بهداشت یانسان یرویآموزش ن تهیجلسه کم نیدوم

  09/07/99 دانشگاه

 

 

 

 

  کارگاه اعتبار بخشی پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی برگزار شد

12/07/99  

 

 

 

از مرکز  شهریشبکه بهداشت و درمان شهرستان مهد ریمد دیبازد

  13/07/99  خدمات جامع سالمت شهر درجزین انجام شد

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%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-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%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%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%8A-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%8A-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%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-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%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-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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  13/07/99  بحران شهرستان آرادان برگزار شد تیریجلسه ستاد مد

 

 

 

 

تاکید ریاست دانشگاه در استمرار آموزش مجازی و راهکاری ارتقا 

  16/07/99  آن در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 

 

 

 

  دستگاه اتوبوس در محور گرمسار به آرادان کی یواژگون یمصدوم در پ 33

19/07/99   

 

 

 

جلسه حلقه های صالحین بسیج در دفتر مدیر شبکه بهداشت و 

  20/07/99  درمان شهرستان سرخه برگزار گردید

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%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%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%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%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%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%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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https://semums.ac.ir/news/33-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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به پایگاه جاده ای  315تحویل یک دستگاه آمبوالنس بنز اسپرینتر 

  21/07/99  سرکویر، اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان دامغان

 

 

 

پیش بیمارستانی  115امضاء تفاهم نامه ساخت پایگاه اورژانس 

  21/07/99  ای ده نمکجاده

 

 

 

 

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی تشدید نظارت بر رعایت شیوه نامه 

   23/07/99  های بهداشتی در مطب ها

 

 

 

دامغان  یانتظام یروین یبا فرمانده یدکتر پورمحمد دارید

   28/07/99ی  انتظام یرویهفته ن داشتیبه مناسبت گرام

https://semums.ac.ir/news/-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%83-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1-%DB%B3%DB%B1%DB%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%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%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%83-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1-%DB%B3%DB%B1%DB%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%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%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-115-%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%83
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-115-%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%83
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%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7
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%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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مرکز بهداشت شهرستان سمنان از کارشناسان بهداشت  سیبا حضور رئ

  28/07/99  شد ریروان تقد

 

 

 

درمان شهرستان گرمسار با دیدار مدیر شبکه بهداشت و 

   30/07/99  فرمانده نیروی انتظامی شهرستان گرمسار

 

 

 

 

 

پیام تسلیت دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 

به مناسبت شهادت دکتر حبیب ذاکریان متخصص رادیولوژی دانشگاه 

 30/07/99علوم پزشکی شاهرود  

 

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%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-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%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-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%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-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%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-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%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%A8%D8%A7-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%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%A8%D8%A7-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%C2%B7%C2%B7%C2%B7
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%C2%B7%C2%B7%C2%B7
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