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 دانشگاه و امور بین الملل روابط عمومیالکترونیکی خبرنامه 
 1399ماه  شهریور -دومشماره 

  3استان سمنان به مناسبت روز پزشک  پزشکی علوم دانشگاه تبریک دکتر دانائی رئیسپیام 

  6 استان سمنان به مناسبت هفته دولت پزشکی علوم دانشگاه دکتر دانائی رئیسپیام تبریک 

 علوم  دانشگاه استان، از رئیس پزشکی به مناسبت روز پزشک و به نمایندگی از جامعهن استاندار سمنا

 8 استان سمنان تقدیر کرد پزشکی

  8استان سمنان با پزشکان گروه های جراحی و داخلی بیمارستان کوثر پزشکی علوم دانشگاه رئیسنشست  

 9 رانیا یاسالم یعامل شرکت راه آهن جمهور ریسازمان اورژانس کشور با مد سیرئ یشیهم اند 

  10کارمند  یک دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت روزتبرپیام 

 164  12 شهید مدافع سالمت در کشور افتتاح شد 164حوزه سالمت به یاد پروژه 

  12 تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت روز داروسازپیام  

 دهنده اعتماد  متفاوت ماه محرم امسال نشان یسمنان: عزادار استاندار یو اجتماع یتیامن ،یاسیمعاون س

 13 مردم به حوزه سالمت است

  16 صلوات خاصه امام رضا علیه السالم بیمارستان کوثر سمنان پرده برداری شدتابلوی 

 19 استان سمنان به مناسبت روز بهورز پزشکی علوم دانشگاه تبریک دکتر دانائی رئیس  

  مقام عالی وزارت بهداشت در راستای نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در ایام سوگواری آقا قدردانی

 20 اباعبداهلل الحسین )ع(
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  21 به پرسش های مردمی در سامانه الکترونیکی سامد دکتر دانائی رئیس دانشگاهپاسخگویی 

  24 تخصصی بهداشت، سالمت و بیولوژیک شورای پدافند غیرعامل استان سمنان برگزار شدکارگروه 

  استان بر آماده باش گروه اطفال در راستای آمادگی برای مقابله با بیماری  پزشکی علوم دانشگاه رئیسدستور

  25 های فصل پاییز

 چهارمین مرحله از طرح مقابله با مخزن سالک توسط شبکه بهداشت و درمان دامغان از شانزدهم شهریور  آغاز

 26،  99ماه 

  28 و خانواده استان سمنان برگزار شدکارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت و زنان جلسه 

  جانفشانی های شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافع حرم، تا رشادت های مدافعان سالمت، دکتر دانائی: از

 30 راه ایثار ادامه دارد

  جلسه کمیته دانشگاهی سازماندهی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان هفدهمین

 34 سمنان

 وجود دیدگاهی تفاوت هیچ دانشگاه، اصلی های سرمایه عنوان به شاغل پرسنل سایر و شرکتی نیروهای بین 

 35 .ندارد

  37 معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه 99بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 

  های پزشکی و اورژانس پیش تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت روز فوریت پیام

 37 بیمارستانی

  40 استان سمنان به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی استان پزشکی علوم دانشگاهانتخاب 

 41 کرونا ویروس در مراکز تجمعی سمنان جلسه کنترل بیماری 

  42 حمایت از مدافعان سالمت با رعایت دستورالعمل های بهداشتی: دانشگاه دانائی رئیسدکتر 

  تختخوابی درحال آماده سازی کلینیک تخصصی برادران رضایی و نقاهتگاه بیماران مبتال به  50از بخشبازدید

 44 رونا شهرستان دامغانک

 45  دانشگاه معاونت بهداشتی مقاالت  
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 استان سمنان به مناسبت روز پزشک  پزشکی علوم دانشگاه تبریک دکتر دانائی رئیسپیام 

31/05/99 

علوم  دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه

 روز پیامی در سمنان استان پزشکی

 ویژه به پزشکی جامعه به را پزشک

 پزشکان و علمی هیات اعضای اساتید،

متن  .گفت تبریک دانشگاه این در شاغل

 پیام به شرح زیر است:

 

 هوالشفا

شتی، ردمانی و آموزش زپشکی گام ربداش زاد روز حکیم ابو رصه زپشکی و اراهئ خدمات بهدا ته و رد علی سینا فرصتی مغتنم ربای سپاسگزاری از خدمات کسانی است که رد ع

ن هم گواه این است که اتریخ زپشکی این سرزمین مملو از افتخارات است و اتریخ زپشکی استان سمنا .سالمت جامعه و بیماران نیازمند ایثارگراهن خدمت می کنند

گانی رد این حوزه است گاه فرزان کان متعهد و دلسوز هب وژیه رد دوران مبارزه  .این خطه از کشور یکی از مراکز نشو و نمای دانش زپشکی و خاست کاری زپش از خودگذشتگی و فدا

 .جبران نیست اقبل  با کروان وریوس، رب کسی پوشیده نیست و با هیچ پاداشی جز اجر الهی و رضایت او

رض می نمایم  شت مقام زپکش را هب جامعه زپشکی تبریک ع ززی رد ساهی ازید منان سرافراز باشند  اینجانب فرا رسیدن یکم شهریور ماه، روز پاسدا کان ع و امیدوارم زپش

 .ش بی وقفه خود قرار دهندو همواره هدف عالی شفابخشی که فطرت آشنای تمامی انسان اهست را با رویکرد زپشکی یکپارچه، سرلوحه تال

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش
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 ناستا پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، و جامعهقائم آل محمد )عج( به رئیس پیام تبریک فرمانده سپاه 
 01/06/99  سمنان به مناسبت روز پزشک

در زادروز حکیم ابوعلی سینا پزشک نامدار ایرانی و روز 

پزشک، سردار دامغانی فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( 

 علوم پزشکی استان سمنان با حضور در ستاد مرکزی دانشگاه

پاس، به دکتر دانائی رئیس سمنان و تقدیم لوح س استان

در این  .دانشگاه و جامعه پزشکی روز پزشک را تبریک گفت

دیدار سردار دامغانی فرمانده سپاه قائم آل محمد)عج( استان 

سمنان با گرامیداشت زادروز حکیم و پزشک نامدار ایرانی 

ابوعلی سینا و تبریک روز پزشک به ریاست دانشگاه و تمامی 

اء محترم هیات علمی و پزشکان پرتالش، اساتید گرامی، اعض

گفت: ایثار و جان فشانی های مدافعان سالمت به ویژه 

پزشکان عزیز، در دوران سخت پیشگیری، مقابله و درمان 

بیماران مبتال به کرونا در روزها و ماه های اخیر، برگ زرین 

دیگری از خودگذشتگی و کمک به هم نوع مردمان ایران زمین 

افظه تاریخ باالخص ملت قدرشناس ایران ثبت و بوده و در ح

 .ضبط خواهد شد

سردار دامغانی افزود: ما مدافعان امنیت و حریم والیت، در 

مسیر پرتالطم تأمین سالمت مردم،هر آنچه که در توان داشته 

باشیم، با کادر درمان و مدیران سالمت به اشتراک خواهیم 

مدافعان سالمت گذاشت و همچون ماه های گذشته، در کنار 

دانشگاه علوم پزشکی  در ادامه دکتر دانائی رئیس .خواهیم بود

تشکر از حضور سردار دامغانی در این دانشگاه  با استان سمنان

و قدردانی از همکاری و مساعدت های وی و تمامی همکاران 

ان، گفت: اقدامات و در مقابله و مدیریت بیماری کرونا در است

تالش های تمامی عزیزان و تالشگران در مجموعه خدمتگزار 

سپاه استان به خصوص بسیجیان گرامی در مورد ضدعفونی و 

گندزدایی محیط و همچنین اقدامات انسان دوستانه در لبیک 

به فرمان مقام معظم رهبری و کمک های مومنانه و مواسات، 

 .اری در استان داشته استنقش بسزایی در مدیریت این بیم

دکتر دانائی ادامه داد: با رهنمودهای حکیمانه مقام معظم 

رهبری، هماهنگی و همکاری دستگاه های مختلف اجرایی، 

تالش تمامی مدافعان سالمت و همیاری و همکاری آحاد 

مختلف جامعه در اجرای کامل و دقیق دستورالعمل ها و 

آینده ای نزدیک شاهد  پروتکل های بهداشتی، امیدواریم در

از بین رفتن این ویروس منحوس در کشور عزیزمان ایران 

متن لوح سپاس و پیام تبریک سردار دامغانی به شرح  .باشیم

 :ذیل می باشد
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 جناب ااقی دکتر داانئی

گاه علوم زپشکیرئیس محترم   استان سمنان دانش

 الهم صل علی محمد و آل محمد

 سالم علیکم؛

کان  وند فرمودند: "و من احیااه ف تجلیل، وزن شدنی نیست که خدا
 (32ما احیا الناس جمیعا")مائده آهیهب راستی ماه اه مجاهدت خستگی انپذری ربای حفظ جان انسان اه رب رتازوی 

کان و رپستاران جلوه دار صف  ن بودند ات بشیریت را از بلیه ای که هب آن دچار شده، راهیی ببخشند. این تالش اه بی رتدید از حافظه اتریخی رد این ماه اه، زپش ی منسجم از مجاهدا

  .ملت اه و باالخص ملت قدرشناس اریان زدوده نخواهد شد

شت زپکش و حکیم اریانی ابوعلی سینا  و روز زپکش را بهاهن ای یافتیم ربای ارباز صمیماهن رتین قدردانی اه از اینک و هب پاس این مجاهدت اه، یکم شهریور، روز زبرگدا

کان استان سمنان، بی رتدید رد مسیر رپتالطم تأمین سالمت مردم، هر آنچه که رد توان داشته باشیم، با کارد ردمان و مدریان سالمت هب شت و زپش  اشتراک خواهیم گذا

فعان سال کارانتان رد حوزه  .مت خواهیم بودهمچون ماه اهی گذشته، رد کنار مدا فع سالمت، توفیقات روزافزون حضرتعالی و تمامی هم ی مدا با ردود هب روان پاک شهدا

وند متعال خواستاریم  .سالمت را از خدا

ر حمید دامغانی  سرتیپ دوم پاسدا

 فرمانده سپاه اقئم آل محمد )عج( استان سمنان
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  استان سمنان به مناسبت هفته دولت پزشکی علوم دانشگاه دکتر دانائی رئیسپیام تبریک 
01/06/99  

ل پیامی، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و فرارسیدن هفته سمنان با ارسا استان علوم پزشکی دکتر دانائی رئیس دانشگاه

 متن پیام به شرح زیر می باشد: .دولت را تبریک گفت

 بسمه تعالی

، دچار تکبر و یا خود زبرگ بینی شدی، هب زبرگی حکومت رپوردگار که ربرت از توست بنگر که تو را از آن سر  هد و تندروی تو کشی نجات می داگر با مقام و قدرتی که داری

گاه اصلی باز می گرداند  فرازی از انمه امام علی )ع( هب مالک اشتر"" .را فرو می نشاند و عقل و اندیشه ات را هب جای

کاری  ن زبرگ، رجایی و باهنر استهفته دولت یادآور فدا ، شهیدا ن پاک نهاد و گرانقدر انقالب و احیا کننده روزاهی رپشور خدمتگزاری اتریخ اریان  .اهی فرزندا

الی انقالب اسالمی بوده اسالمی همواره شاهد ایثارگری اه و از خود گذشتگی اهی دلیرمردانی بوده که غیر از خدا هیچ نمی دیده و تمام هدفشان خدمت هب خلق و اعت 

ری شده است، تمامبی .است اهی واالی مسئوالن و مدریان باید با تأسی از وژیگی رتدید رد سالی که از سوی رهبر فرزاهن انقالب اسالمی سال "جهش تولید" انمگذا

زت اریان اسالمی و جامه عمل پوشاندن هب منویات مقام معظم رهبری )مدظ  ی دولت و منش آانن، رد راستای سربلندی و ع له العالی( با اخالقی و رفتاری شهدا

شت یاد و خاطره ش  محوریت شعار امسال، گام ربدارند. رض تسلیت فرار رسیدن ماه اینجانب ضمن گرامیدا ن رجایی و باهنر و ع ی واالمقام دولت و بوژیه شهیدا هدا

گاه علوم  لله الحسین)ع(، هفته دولت را هب همه دولت مردان و کارکنان خدوم و متعهد، هب وژیه کارکنان دانش زاداری ابا عبدا شتی محرم، ماه ع زپشکی و خدمات بهدا

رض نموده وند متعال مسئلت می  ردمانی استان سمنان تبریک ع ن، از ردگاه خدا گان را رد راستای تحقق آرمان اهی انقالب اسالمی و ادامه راه شهیدا و موفقیت هم

 نمایم.

 دکتر داانئی

گاه  رئیس دانش
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  روز پزشک جامعه فرهنگیان به پزشکان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبتتبریک 
01/06/99 

 

زش و پروزش استان سمنان به اتفاق دستورانی مدیر کل آمو

جمعی از معاونین و به نمایندگی از جامعه فرهنگیان استان، 

با حضور در دفتر دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

استان سمنان روز پزشک را به وی و جامعه پزشکی استان 

در این دیدار دستورانی مدیر کل  .تبریک و تهنیت گفت

ن سمنان با گرامیداشت زادروز حکیم و آموزش و پرورش استا

پزشک نامدار ایرانی ابن سینای بزرگ و تبریک روز پزشک به 

تمامی جامعه پزشکی کشور و استان، گفت: پزشکان یکی از 

ارکان مهم و اصلی تیم سالمت، نقش بسزایی در سالمت 

جامعه داشته و در چند ماه اخیر و پس از شیوع و بروز بیماری 

ی مدافعان سالمت به ویژه پزشکان ارجمند، شبانه کرونا، تمام

روز و با تمام توان در راه خدمت به هموطنان گرامی قدم 

برداشته و با ایثار و جان فشانی در راه صیانت از موهبت مهم 

 .سالمتی مردم و جامعه ادای دین نمودند

دستورانی افزود: اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ و 

یان استان سمنان، از جنابعالی و تمامی فرهیخته فرهنگ

مدافعان سالمت به ویژه پزشکان عزیز که در راه مقابله و 

مدیریت بیماری کرونا تالش می کنند، تقدیر و تشکر می 

 .نمایم

در ادامه دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

سمنان با قدردانی از حضور وی و معاونین در این دانشگاه، 

جامعه فرهنگی و تعلیم و تربیت کشور، در جهت  گفت:

فرهنگ سازی رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی 

پیشگیری و مقابله با کرونا نقش بسزایی داشته و در جهت 

 .آموزش آن بسیار کمک کننده خواهد بود

دکتر دانائی ادامه داد: مقابله و مدیریت بیماری کرونا، نیازمند 

ی و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در یک اقدام جمع

کشور بوده و امیدواریم همانند گذشته هماهنگی و همکاری 

تمامی دستگاه های اجرایی کشور و استان در رسیدن به امر 

در پایان این نشست با .مهم سالمتی جامعه ادامه داشته باشد

اهداء لوح سپاس از سوی جامعه فرهنگیان استان به دکتر 

ی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از زحمات دانائ

شایان ذکر است،  .وی و جامعه پزشکی استان قدردانی نمود

در این جلسه دکتر گوهری معاون درمان و یحیایی مدیر 

اجرایی حوزه ریاست دانشگاه نیز حضور داشتند

 02/06/99  زیرساخت ارتباطی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی گرمسارارتقای 

 علوم دانشگاه با تالش های همکاران گروه زیرساخت و شبکه

 تخصصی فوق و تخصصی کلینیک استان سمنان، پزشکی

 .شد متصل دانشگاه فیبرنوری بستر به گرمسار

 محمد حسین همتیان مدیر آمار و فناوری اطالعات مهندس

رای بستر فیبر نوری جا :گفت خبر، این اعالم ضمن دانشگاه

گام موثری در راستای توسعه زیرساخت های سالمت 

الکترونیک، صرفه جوئی در هزینه ها و ارائه بهتر خدمت به 

 همشهریان گرامی است.

 استان پزشکی علوم مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

 دانشگاه رئیس دانائی دکتر های حمایت با: کرد بیان سمنان،
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 گرمسار تخصصی فوق و تخصصی کلینیک رنوریفیب اجرای در

 .شد متصل دانشگاه شبکه به فیبرنوری توسط

وی از تالش و پیگیری پرسنل گروه زیرساخت و شبکه 

دانشگاه و همچنین از همکاری خوب کارشناسان مخابرات 

 تان سمنان و گرمسار قدردانی کرد.شهرس

 

علوم  دانشگاه استان، از رئیس پزشکی به مناسبت روز پزشک و به نمایندگی از جامعهاستاندار سمنان 

 02/06/99  تقدیر کرداستان سمنان  پزشکی

در حاشیه برگزاری جلسه 

ویدئو کنفرانسی ستاد ملی 

مدیریت مقابله با بیماری 

کرونا که با حضور 

استانداران و روسای 

پزشکی  علوم دانشگاه های

سراسر کشور، در محل 

استانداری سمنان برگزار 

شد، آشناگر استاندار 

ه مناسبت زادروز سمنان ب

شیخ الرئیس حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک، به نمایندگی از 

دانشگاه  جامعه خدوم پزشکی استان، از دکتر دانائی رئیس

مهندس  .با اهداء گل تقدیر کرد علوم پزشکی استان سمنان

شمند حوزه آشناگر استاندار سمنان با اشاره به خدمات ارز

سالمت به ویژه در دوران 

شیوع کرونا ویروس، بیان 

 را بزرگ روز ینا داشت:

 پزشکان تمامی به

دانشگاه علوم مجموعه 

استان سمنان که  پزشکی

با فداکاری و گذشت 

سالمت و آسایش خود را 

در راه سالمت جامعه 

گذاشته اند تبریک عرض 

ین ایام شهادت ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل  و در ا نموده

الحسین )ع( و یاران با وفای ایشان، از درگاه حق تعالی پیروی 

از سیره آن حضرت و سربلندی را برای این عزیزان مسئلت 

می نمایم

استان سمنان با پزشکان گروه های جراحی و داخلی بیمارستان  پزشکی علوم دانشگاه رئیسنشست 

 02/06/99   کوثر

 علوم پزشکی دانشگاهنشست صمیمی دکتر دانائی رئیس 

سمنان با پزشکان گروه  استان

بیمارستان  های جراحی و داخلی

کوثر در سالن اجتماعات دانش 

دکتر  .این بیمارستان برگزار شد

دانشگاه علوم  دانائی رئیس

 این در پزشکی استان سمنان

ه پزشکان گروه ب دولت هفته و پزشک روز تبریک با نشست

ای جراحی و داخلی مرکز ه

ر وهشی و درمانی کوثژآموزشی، پ

سمنان، گفت: پزشکان عزیز 

همواره با ایثار و تالش در راستای 

ارتقای سطح سالمت گام های 

ارزشمندی برداشتند، در این 
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https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%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-


 

  

 9 خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه- شهریور99

 

ماههای اخیر که مردم جهان درگیر بیماری کرونا ویروس 

بودند جامعه پزشکی دوشادوش سایر کادر درمانی خوش 

سمنان بیان  ستانا دانشگاه علوم پزشکی رئیس درخشیدند.

کرد: پزشکان منشا خدمت به جامعه و مورد اعتماد مردم 

هستند. جامعه برای این قشر منزلت اجتماعی و فکری ویژه 

ای قائل است و نسبت به این قشر نخبه اعتماد دارند و حضور 

پزشکان در پست ها و مقام های عالی مرتبه، نشان از اعتماد 

وی کاستن رنج مردم و نشاندن  نسبت به این قشر است.عموم 

لبخند بر چهره آنان را مهم ترین نقش پزشکان ذکر و اضافه 

کرد : ایجاد نشاط و شادی در جامعه خدمت ارزشمندی است 

و پزشکان عامل تحقق اراده الهی برای کسب آرامش روحی و 

ق دکتر دانائی، به برخوداری از اخال هستند. جسمی مردم

حسنه در مواجهه با جامعه تاکید و اضافه کرد : پزشکان متعهد 

و متخصص با حسن خلق در دل های مردم ماندگار می شوند 

و رفتار پزشک در آرامش روحی روانی بیمار اثرگذار است و 

 مردم، قبل از دانش، به حسن سلوک یک طبیب نیاز دارند.

نشست در دو الزم به ذکر است مدیران گروه ها و حاضرین در 

گروه داخلی و جراحی به صورت مجزا نظرات، پیشنهادات و 

درخواست های خود را با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

 سمنان در میان گذاشتند.

  رانیا یاسالم یعامل شرکت راه آهن جمهور ریسازمان اورژانس کشور با مد سیرئ یشیجلسه هم اند

02/06/99 

 یشین اورژانس کشور در جلسه هم اندسازما سیرئکولیوند 

 یاسالم یعامل شرکت راه آهن جمهور ریمد یبا دکتر رسول

 .دو جانبه را مطرح کرد یها یتوسعه همکار یراه کارها رانیا

سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: با توجه  سیرئ وندیکول دکتر

و  یعیبودن کشور و وقوع حوادث مختلف طب ریبه حادثه خ

 ،یاسالم نیمه یجا یدر جا ادیز نیبا مصدومبشر ساخت 

 یاساس یها ازیو قطار آمبوالنس از ن یلیاستقرار اورژانس ر

نظام سالمت  ازیگفت: با توجه به ن وندیکول دکتر .کشور است

در محل  مارانیو ب نیبه مصدوم یو لزوم ارائه خدمات پزشک

نس در کنار اورژا یلیر مارستانیوقوع حوادث بزرگ، استقرار ب

 یرسول دکتر .موثر خواهد بود اریحوادث بس تیریدر مد یلیر

 تیکرد: با توجه به اهم انیعامل شرکت راه آهن کشور ب ریمد

در  یلیر مارستانیب نیو لزوم استقرار قطارآمبوالنس همچن

کشور، در حال حاضر چند نوع  یلیحساس ر یها ستگاهیا

http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%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%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ازیورد نقطارآمبوالنس م یواحدها جادیا یسالن قطار برا

حوادث و  ریمد یاطهر دکتر .شود یریتواند بکارگ یکشور م

که محور  نیدانشگاه گفت: با توجه به ا یپزشک یها تیفور

حادثه  نیپرتردد همچن اریبس یمشهد از محورها -تهران یلیر

 نیدر ا یلیواحد اورژانس ر کیباشد، استقرار  یکشور م زیخ

 یها تیئه خدمات فورارا یاساس یازهایمحور از الزامات و ن

و  یمعاون فن یسار ینشست دکتر نور نیا در.است یپزشک

بحران سازمان  تیریدکتر خانکه قائم مقام مد ات،یعمل

 یها تیحوادث و فور ریمد یاورژانس کشور و دکتر اطهر

 نیمعاون نیهمچن یمارستانیب شیاورژانس پ سیو رئ یپزشک

راه  یو فناور مرکز توسعه آموزش سیو رئ یناوگان و مسافر

 حضور داشتند. رانیا یماسال یآهن جمهور

 04/06/99  سمنان از معاونت غذا و دارو پزشکی علوم دانشگاه رئیسبازدید سرزده 

 ادامهدر  زشکی سمنانپ دانشگاه علوم دکتر دانائی رییس

 این پوشش تحت واحدهای از خود سرزده بازدیدهای سلسه

 واحدهای از دانشگاه دارو و غذا معاونت در حضور با دانشگاه،

 ن معاونت بازدید کرد.آ

ل در این بازدید دکتر دانائی رئیس دانشگاه از آزمایشگاه کنتر

ضمن خدا  مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بازدید و

قوت به همکاران این معاونت، از تالش های کارکنان معاونت 

 غذا و دارو در راه پیشبرد امر سالمت تقدیر و تشکر کرد.

در حاشیه این بازدید کارکنان معاونت غذا و دارو، به مناسبت 

زحمات دکتر دانائی روز پزشک با اهدای گل از تالش ها و 

 تقدیر و تشکر کردند.

  تبریک دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت روز کارمندپیام 
04/06/99

 

 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

استان سمنان در پیامی فرارسیدن روز 

کارمند را به کارکنان این دانشگاه تبریک 

 علوم دانشگاه رئیس پیام متن .گفت

 :تاس زیر شرح به سمنان استان پزشکی

 

 

http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%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%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
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 الرحیمالرحمناللهبسم

شت خاطره زبرگوارانی چون شهید رجایی و شهید باهنر هب انم  ری شده است. بدون رتدید تالش « روز کارمند»چهارم شهریورماه رد ایام هفته دولت و گرامیدا انمگذا

کالت و ایجاد آرامش ساین قشر شریف رد همه نهاداه زمینه از رشد و تعالی آن سازمان است.آانن که همه همت و تالششان، گشایش گره اهی زندگی انسان اه، رفع مش

ن، هب عنوان عضو فعال جامعه و خدمتگزار ملت، شایسته تقدری است. از این رو، سزاوار است این ایام نیم و رد  رد جامعه است. کار و فعالیت کارمندا را قدر بدا

ن بکوشیم. شت مقام ارزشمند و واالی کارمندا گاه زبرگدا شتن اولویتفرا رسیدن روز کارمند، فرصتی است ربای مدریان دست اه و اهی اجرایی ات با هب اشتراک گذا

ف و ماموریت اهی سااهی اصلی محسوب میدغدهغ اهی کلیدی سازمان و کارکنان که سرماهی زمان و مسایل اساسی کارکنان را یک شوند، بتوانند هب صورت همزمان اهدا

گاه علوم زپشکی استان سمنان، ضمن  تحقق آن اه توان و تالش خویش را هب کار گیرند. بار دیگر مرور و رد جهت ززی دانش اینجانب با تبریک این روز هب تمامی کارکنان ع

 نمایم. آرزوی سالمت و سعادت ربای ایشان، از زحمات صاداقهن آن اه تشکر و قدردانی می

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش

  به مناسبت روز پزشک دانشگاه رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان به دکتر دانائی رئیسدیدار 
04/06/99 

به مناسبت گرامیداشت زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز 

هرستان سمنان پزشک، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت ش

به اتفاق جمعی از مسئولین واحدهای ستادی این مرکز، با 

استان  پزشکی علوم حضور در دفتر دکتر دانائی رئیس دانشگاه

سمنان،ضمن تبریک این روز، از زحمات و تالش های شبانه 

در  .ویژه در دوران سخت کرونایی قدردانی کردروزی وی به 

استان  علوم پزشکی این دیدار دکتر دانائی رئیس دانشگاه

سمنان با تشکر از حضور دکتر فتاحی و سایر حاضرین، گفت: 

تالش های مدافعان سالمت از جمله پزشکان پرتالش در 

ماری کرونا، برگ زرین دیگری از دوران مقابله و مدیریت بی

افتخارات سپید پوشان محبوب جامعه بود و امیدواریم در ادامه 

این راه سخت، همچنان با تمام توان در مبارزه با این بیماری 

دکتر دانائی در ادامه بر تداوم نظارت  .منحوس ثابت قدم باشند

های کارشناسان مرکز بهداشت سمنان در خصوص اجرای 

تورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ابالغی از ستاد تمامی دس

 .ملی مقابله با بیماری کرونا تأکید کرد

http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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%A8%D9%87-%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%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
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سپس دکتر فتاحی گزارشی از اقدامات و برنامه های این مرکز 

در پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا از جمله نظارت بر اجرای 

دقیق دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ویژه عزاداری 

ی هیات های مذهبی برگزار کننده ایام سوگواری سرور و ها

.ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( ارائه نمود

 

 

 همزمان با هفته دولت؛

 04/06/99  شهید مدافع سالمت در کشور افتتاح شد 164حوزه سالمت به یاد پروژه  164

 انی،درم و بهداشتی آموزشی، پروژه 164 از برداری بهره آیین

 با کشور سراسر با همزمان سالمت مدافع شهید 164 یادواره

 پزشکی، آموزش و درمان بهداشت وزیر نمکی دکتر حضور

 کشور سراسر پزشکی علوم های دانشکده و ها دانشگاه روسای

 و  سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر و

 برگزار نسکنفرا ویدوئو صورت به دانشگاه معاونین از جمعی

 .شد

 سراسر پزشکی علوم دانشکده و دانشگاه 43 در ها پروژه این

 می افتتاح سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه جمله از کشور

 این قالب در که است سالمت_ره# پویش اول مرحله و شود

 حوزه پروژه 1400 کشور در 1400 سال ماه فروردین تا پویش

 .رسد می برداری بهره به سالمت

 05/06/99  تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت روز داروسازپیام 

 

 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

استان سمنان در پیامی زادروز حکیم محمدبن 

زکریای رازی و روز داروساز را به اساتید و 

تن پیام به م .داروسازان عزیز تبریک گفت

 :شرح زیر است

 

https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://semums.ac.ir/news/164-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-164-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
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 تعالیبسمه 

ن، طبیب، داروشناس و داروساز اریانی روز داروسازان می باشد. ضرورت دارو و  ؛ شیمیدا پنجم شهریورماه، زاردوز حکیم محمدبن زکریای رازی

گاه وژیه ای دارد؛ این خود بهاهن ای است ات همت واالی این قشر، دیگر بار ست  وده داروسازی و نقش آن رد تأمین سالمت بیماران، اهمیت و جای

ن، اساتید و تمامی داروسازان حوزه سالمت استان سمنان؛ زانن و مردانی که  شت مقام دانشمندا شود. امروز فرصت مناسبی است ربای گرامیدا

شت مقام داروساز و .کندواسطه شفای بیماران هستند و حاصل تالش و زحمت ایشان، زنجیره ردمان را کامل می اینجانب ضمن تبریک روز زبرگدا

گاه علوم زپشکی استان حکی  م محمد بن زکریای رازی هب جامعه داروسازان استان و کشور هب خصوص اساتید داروسازی و داروسازان شاغل رد دانش

وند متعال خواستارم ززیان آرزوی سالمتی و توفیقات علمی از خدا  .سمنان، ربای این ع

 دکتر داانئی

گاه  رئیس دانش

دهنده  متفاوت ماه محرم امسال نشان یاستاندار سمنان: عزادار یو اجتماع یتیامن ،یاسیمعاون س

  05/06/99 اعتماد مردم به حوزه سالمت است

به مناسبت روز پزشک و داروساز، دکتر خجسته پور معاون 

 ییاستاندار سمنان، دکتر دانا یو اجتماع یتیامن ،یاسیس

دانشگاه  سیرئ یدانائ دیفرماندار شهرستان سمنان، دکتر نو

 ،یاستان سمنان با حضور در مرکز آموزش یلوم پزشکع

از پزشکان و  یکوثر سمنان، از تعداد یمانو در یپژوهش

مراسم  نیا در .و تشکر کردند ریتقد مارستانیب نیداروسازان ا

درمان و غذا و  نیو دکتر رستم زاده معاون یکه دکتر گوهر

 ،یمرکز آموزش رعاملیمد انیدانشگاه و دکتر معمار یدارو

 یحضور داشتند، از تعداد زیکوثر سمنان ن یو درمان یپژوهش

کوثر سمنان  مارستانیب یکه در بخش کرونا یاز پزشکان

 دکتر .شد یر قدردانیلوح تقد یکردند، با اهدا یخدمت رسان

استاندار  یو اجتماع یتیامن ،یاسیخجسته پور معاون س

ت: داش انیروز پزشک و روز داروساز، ب کیسمنان ضمن تبر

سالمت مردم  تیاستان سمنان وضع یتیریمجموعه مد یبرا

بوده و هست. در طول  یمهم و اساس یاز دغدغه ها یکی

که در  یمختلف یسنوات گذشته با توجه به کارگروه ها

https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مردم از  یدرمان یهمواره مسائل بهداشت م،یدار یاراستاند

و  یتیامن ،یاسیس معاون .بوده است یاصل یها تیالو

کرونا  یماریب وعیاستاندار سمنان ادامه داد: با ش یاجتماع

تر از گذشته شد و از زمان  یدغدغه سالمت مردم جد روسیو

سمنان روزانه با  یتا کنون استاندار روسیو نیا وعیآغاز ش

استان سمنان در ارتباط بوده و  یدانشگاه علوم پزشک استیر

 نیادر  زیعز یها یهم استان یدرمان یمسائل بهداشت ریگیپ

مدت بوده 

افزود:  یو.است

پزشکان، 

پرستاران، بهکاران 

 یکارکنان یو تمام

دانشگاه  نیکه در ا

و  دندیزحمت کش

با تالش خود به 

 نیمقابله با ا

پرداختند  روسیو

در بحث  یکه خوشبختانه استان سمنان کارنامه درخشان

خجسته پور با اشاره  دکتر.دارد روسیکرونا و یماریکنترل ب

خدمات کارکنان حوزه سالمت استان سمنان در  نکهیبه ا

 یکرد: امروز فرصت مناسب انیکرونا جهادگونه است، ب تیریمد

که به طور  زیاز پزشکان عز یاست که ما در خدمت تعداد

و  یتیامن ،یاسیکرونا ومعاون س یماریبا ب ریدرگ میمستق

کوثر در  مارستانینمود: ب حیاستاندار سمنان تصر یاجتماع

بوده است و  روسیمبتال به کرونا و مارانیب یرایدت پذم نیا

خود  یسالمت مارانیب نیجامعه سالمت ا یبا تالش شبانه روز

را دوباره بدست آورده و به آغوش خانواده بازگشتند. به واسطه 

که  یدلهره و اضطراب مارستانیب نیا رکنانخدمات مطلوب کا

زد، کاهش  یمردم موج م نیکرونا ب وعیاول ش یدر روزها

از کارکنان حوزه  یقدردان یبس یامر جا نیاست که ا افتهی

از مردم استان به  یضمن قدردان یو .سالمت استان دارد

 یادامه داد: اطالع رسان ،یبهداشت یپروتکل ها تیواسطه رعا

 یدانشگاه در برنامه ها استیحضور ر د،یبه موقع و مف

 یستاد استانمستمر جلسات  یبرگزار ،ییویو راد یونیتلوز

در  ییبسزا ریتاث ییاجرا یدستگاه ها یتمام یکرونا و همراه

خجسته پور  دکتر .مدت داشته است نیا درکرونا  تیریمد

گذشته است و  یگفت: امسال ماه محرم متفاوت با سال ها

خود و  یحفظ سالمت یو مردم برا یمذهب یها اتیتعامل ه

نشاندهنده  گرانید

 یقدرت اغنا ساز

و  یپزشکجامعه 

اعتماد مردم به 

 نیجامعه متد ژهیو

به  ونیو مذهب

حوزه سالمت است 

افتخار و  یکه جا

مباهات فراوان 

افزود:  یو.دارد

حوزه سالمت  نیمردم و مسئول نیب هیارتباط دوسو نیانشاهلل ا

ادامه داشته باشد و در کنار  یبهداشت یپروتکل ها تیدر رعا

از وجود کرونا  یو عارسالم  یابه سمت جامعه میهم بتوان

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر .میحرکت کن روسیو

دستگاه  ریو سا نیاستاندار سمنان، معاون یاز همراه زیاستان ن

نمود و  یقدردان روسیدر دوران مبارزه با کرونا و ییاجرا یها

پزشکان متعهد و  یو فداکار یداشت:  از خودگذشتگ انیب

 یبر کس روس،یدوران مبارزه با کرونا ودر  ژهیدلسوز به و

او قابل  تیو رضا یجز اجر اله یپاداش چیو با ه ستین دهیشپو

نشست دکتر خجسته پور معاون  نیا هیحاش در .ستیجبران ن

 ئتیاستاندار سمنان به اتفاق ه یو اجتماع یتیامن ،یاسیس

 دیکوثر بازد مارستانیهمراه از پروژه دردست احداث اورژانس ب

 مارستانینشست از پزشکان ب نیبه ذکر است: در ا الزم .ندکرد

دکتر علی گوهری، دکتر فرهاد ملک،  ژهیکوثر سمنان به و
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دکتر محمد معماریان، محبوبه دربان پزشکان بخش کرونا و  

 مارستانیب نیپزشک داروساز داروخانه ا یرجب نیدکتر نگ

ک و و به مناسبت روز پزش میهستند، باش روسیشد. یقدردان

 زانیعز نیاز استادر سمنان از زحمات ا ابتیبه ن وسازروز دار

 .میینما یقدردان

 06/06/99   مدافع سالمت از سرزمین قومس به دیار هگمتانه پرواز

پرستار مدافع سالمت بیمارستان بعثت همدان توسط 

استان سمنان به  کیعلوم پزش هلیکوپتر آمبوالنس دانشگاه

دانشگاه  دکتر دانائی رئیس .بیمارستان بعثت انتقال یافت

علوم پزشکی استان 

گفتگو با روابط  در سمنان

عمومی این دانشگاه، گفت: 

امروز پنجشنبه ششم 

شهریور ماه سال جاری، به 

دنبال حادثه ترافیکی 

ر پیش آمده برای پرستا

خانم بیمارستان بعثت 

همدان در حوزه تحت 

پوشش این دانشگاه و 

انتقال وی به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان و 

انجام بررسی های اولیه، مشخص گردید مصدوم از ناحیه 

ستون فقرات و قفسه سینه دچار صدمات شدیدی شده است 

درمانی این که بالفاصله اقدامات درمانی مورد نیاز توسط تیم 

دکتر دانائی افزود: این پرستار خانم که از  .مرکز ارائه گردید

 19-مدافعان سالمت فعال در درمان بیماران مبتال به کووید

در استان همدان بوده است که پس از انجام اقدامات درمانی 

الزم و هماهنگی های انجام شده و در جهت رفاه و آرامش 

اش، تصمیم گرفته شد که این  بیشتر مصدوم در کنار خانواده

مدافع سالمت جهت ادامه دوره درمان و اقدامات بعدی در 

استان محل سکونت و بیمارستان محل خدمت خود، به 

دانشگاه  در ادامه رئیس .بیمارستان بعثت همدان انتقال یابد

عت عملیات استان سمنان گفت: پس از پنج سا علوم پزشکی

اورژانس هوایی 

مرکز فوریت های 

پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی 

استان سمنان این 

مدافع سالمت 

توسط هلیکوپتر 

آمبوالنس این 

دانشگاه به 

بیمارستان بعثت 

وی در پایان با اشاره به اینکه در  .استان همدان انتقال یافت

این عملیات هوایی انتقال مصدوم، هلیکوپتر آمبوالنس جهت 

رفت و برگشت مسیر، دو بار سوخت گیری نموده است، افزود: 

از تمامی همکاران گرامی از جمله همکاران مرکز آموزشی 

پژوهشی و درمانی کوثر سمنان و به ویژه مدیریت و پرسنل 

پرتالش مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه قدردانی نموده و 

عان در این روزهای عزیز، ضمن قبولی عزاداری تمامی مداف

سالمت، برای تمامی همکاران گرامی آرزوی سالمتی و 

..موفقیت را از خداوند متعال مسالت دارم

http://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
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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 09/06/99  صلوات خاصه امام رضا علیه السالم بیمارستان کوثر سمنان پرده برداری شدتابلوی 

یکشنبه نهم شهریور ماه سال جاری و مصادف با دهم محرم 

و روز عاشورای حسینی، با هجری قمری  1442الحرام سال 

حضور مسئوالن آستان قدس رضوی در استان سمنان، دکتر 

استان سمنان، دکتر  علوم پزشکی دانائی رئیس دانشگاه

معماریان مدیر عامل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر 

ات خاصه سمنان و جمعی از مدیران دانشگاه، از تابلوی صلو

امام رضا علیه السالم، اهدایی از طرف این آستان قدس، نصب 

در ورودی بخش های بستری مرکز آموزشی پژوهشی و 

در این مراسم دکتر  .درمانی کوثر سمنان پرده برداری شد

با تسلیت  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دانائی رئیس

گواری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین ایام سو

علیه السالم و یاران باوفایش، گفت: مکتب عاشورا، درس 

دلدادگی، وفاداری، اقامه عدل و داد و برافراشته نگه داشتن 

پرچم اسالم بوده و امید است با تأسی از مکتب ائمه اطهار، در 

حه خود قرار تمام مراحل زندگی راه شهادت و شجاعت را سرلو

در این مراسم همچنین غذای متبرک آستان مبارک  .دهیم

قدس رضوی در بین بیماران بستری و پرسنل شاغل در این 

.مرکز توزیع گردید

  Wnt   10/06/99 بررسی اثرات کورکومین بر مسیر سیگنالینگ

 از) Curcuma longa کورکومین ، جدا شده از ریزوم

 فیتوشیمیایی خصوصیات دارای مواد از یکی ،(زنجبیل خانواده

 دارویی اثر چندین دارای طبیعی ترکیب این. است مهم بسیار

 محافظت ، تومور ضد ، التهاب ضد ، اکسیدان آنتی جمله از

 مسیر. است دیابتی ضد و کبد از محافظت ، قلبی کننده

 Wnt  (Wingless-type MMTV الینگسیگن

integration siteلقوه کورکومین است (، یکی از اهداف با

که از طریق کاهش یا افزایش بیان آن موجب تنظیم 

فرایندهای مهمی همچون بسیاری از بیماری ها و یا حتی در 

گردد. به منظور انجام جنین زایی و رشد اندام های مختلف می

فعالیت ضد توموری در ارگانیسم، به نظر می رسد کورکومین 

 پایین های واسطه همچنین. کند می مهار را Wnt مسیر

 cyclinو  c- Mycمانند  Wntسیگنالینگ  مسیر دست

D1 نشان ما مطالعه. شوندمی اصالح کورکومین توسط نیز 

 Wntسیگنالینگ  مسیر در کورکومین چگونه که دهدمی

مان اختالالت عصبی در برای بنابراین و گذاردمی تأثیر

وما، سرطان ها )مالن)بیماری آلزایمر و پارکینسون( ، سرطان

ریه، سرطان پستان، سرطان روده بزرگ، سرطان اندوتلیال، 

سرطان معده و سرطان کبدی( و موارد دیگر مانند دیابت 

 قندی یا بیماری های مختلف استخوانی مفید است.

 Current نتایج این مطالعه در مجله ارزشمند

Pharmaceutical Biotechnology (تاثیر ضریب با 

 است. هشد منتشر( 1.51

http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%E2%80%93-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AFWnt---
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%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%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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یک میلیارد و دویست و سی و پنج میلیون ریالی مجمع خیرین سالمت استان سمنان به حوزه کمک 

 10/06/99  ماه اخیر 2سالمت در 

 دانشگاه متسال خیرین مجمع عامل مدیر ایحمزه ابراهیم

استان سمنان از کمک یک میلیارد و دویست و  پزشکی علوم

سی و پنج میلیون ریالی مجمع خیرین سالمت به حوزه 

 .خبر داد 1399سالمت استان در ماه های تیر و مرداد سال 

 دانشگاهای مدیر عامل مجمع خیرین سالمت ابراهیم حمزه

استان سمنان ضمن تسلیت ایام سوگواری امام  پزشکی علوم

 پیگیری برای ریال میلیون 40 مبلغحسین)ع(، بیان داشت: 

 60مبلغ  نیازمند، جوان قرنیه پیوند درمان هزینه پرداخت و

ل برای درمان و تهیه دارو جهت بیماران نیازمند، ملیلون ریا

میلیون ریال و ارجاع به  200بیمار نیازمند به مبلغ  6درمان 

میلیون ریال به  50بیمارستان های تخصصی، پرداخت مبلغ 

بیمار نیازمند برای تهیه باطری قلب و همچنین پیگیری جهت 

میلیون  100اخذ وام بدون بهره برای تهیه باطری قلب به مبلغ 

ریال گوشه ای از خدمات ارزنده خیرین محترم حوزه سالمت 

 .در دو ماه اخیر است

دانشگاه علوم پزشکی استان  مدیر عامل مجمع خیرین سالمت

ملیلون ریال به موسسه فدک  100ادامه داد: مبلغ  سمنان

ازم ضروری برای سمنان برای خرید پتو، تشک و سایر لو

میلیون ریال به  600اسکان همراه بیماران پرداخت و مبلغ 

بیمارستان امیرالمومنین )ع( جهت هزینه های کلینیک 

 .تخصصی و فوق تخصصی اختصاص داده شد

نوار قلب( به مبلغ یکصد )ECG وی افزود: خرید یک دستگاه

میلیون ریال برای مرکز خدمات جامع سالمت فوالدمحله، 

دو دستگاه تب سنج دیجیتال برای بنیاد شهید استان  خرید

عدد ماسک  1500سمنان به مبلغ سی میلیون ریال و خرید 

میلیون ریال انجام  15برای مرکز بهداشت سمنان به مبلغ 

 .شد

10/06/99  مکانیسم های ملکولی موثر در ایجاد حساسیت به انسولین توسط ویتامین دی

ل متابولیک پیچیده است که ( یک اختالDMدیابت قندی )

شامل چندین مسیر مولکولی مضر و نقایص سلولی متعدد 

است که منجر به ایجاد اختالل در محیط بیولوژیک می شود. 

در حال حاضر و با توجه به شیوع رو به رشد این بیماری، 

خصوصاً در بین بزرگساالن جوان یک نگرانی سالمت جهانی 

اهداف درمانی جدید برای این  شکل گرفته که نیاز به یافتن

 یک D3 بیماری را یک ضرورت مهم قلمداد میکند. ویتامین

 خصوص به ، است DM توفیزیولوژیپا در کننده امیدوار هدف

 افراد با مقایسه در دیابتی بیماران در D3ویتامین  کمبود که

 D3ویتامین  که دهد می نشان شواهد. است شایع دیابت فاقد

 محیطی انسولین به حساسیت بهبود در زاییبس نقش تواند می

 دقیق مکانیسم ، حال این با ، باشد داشته گلوکز متابولیسم و

یولوژیک آن هنوز روشن نشده است. در این مطالعه، پاتوفیز

 به مقاومت بهبود در D3 شواهد مهم درباره تأثیر ویتامین

. است شده بررسی مجزا مولکولی مسیرهای طریق از انسولین

 بهبود طریق از D3ویتامین  که میدهد نشان ما بررسی یجنتا

 سیگنالینگ مسیر اصالح و پانکراس بتای سلولهای عملکرد

گردد. نتایج انسولین موجب کاهش مقاومت به انسولین می

 تاثیر ضریب با) life sciences این مطالعه در مجله ارزشمند

 است. شده منتشر( 3.44
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ر، توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در آزمون انفرادی موفقیت ارزشمندی دیگکسب 

 10/06/99  دوازدهمین المپیاد علمی کشور

 در که کشوری علمی المپیاد دوازدهمین انفرادی آزموندر 

 43 حضور با کشوری بصورت همزمان 99 ماه مرداد 17 تاریخ

 استدالل های حیطه در کشور پزشکی علوم دانشگاه

 سالمت، نظام مدیریت پزشکی، آموزشه ، پای ومبالینی،عل

 دانشگاههای بستر در کارآفرینی و ای رشته میان مطالعات

 در دانشگاه این دانشجویان از نفر چهار شد، برگزار سوم هزاره

 .یافتند راه کشوری گروهی مرحله به مختلف های حیطه

  :ر امی آقای پزشکی رشته دانشجویاندر حیطه استدالل بالینی

 گینی و آقای طاها جدیدیچ

 : در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم 

 یوسفی محمد آقای پزشکی رشته دانشجوی

  در حیطه مطالعات میان رشته ای : دانشجوی رشته پرستاری

 اسمیق آقای مرتضی

 علوم آموزش توسعه و مطالعه مرکز ، دانشگاه آموزشی عاونتم

 این کسب داد درخشان دانشگاهشگاه ، دفتر استعدان پزشکی

 مسئولین و ساتیدا خانواده، عزیزان، این به را علمی موفقیت

 : ها حیطه محترم

 : ملکی رضا محمد دکتر آقای جناب استدالل بالینی 

 محسن دکتر آقای جناب: ای رشته میان مطالعات حیطه 

 سلیمانی

 :اکرم علیزاده خانم سرکار حیطه کارآفرینی 

دانشگاه علوم پزشکی استان  انشگاهید جامعه همچنین و

 زندگی مراحل درتمام است امید نموده، عرض تبریک سمنان

 خدمات شاهد الهی عنایات سایه در و باشند پیروز و سربلند

اران بیم به رسانی خدمت و پزشکی علوم حیطه در آنها ارزنده

 اشیم.نیازمند در کشور عزیزمان ب

آدرنرژیک در اثرات درمانی -غده فوق کلیوی و گیرنده های بتا -هیپوفیز-نقش محور هیپوتاالموس

 PTSD 11/06/99  مرفین روی

PTSD با شدن مواجهه از بعد که است ای عارضه یک 

 می ایجاد افراد از بعضی در...( و جنگ تصادف،) شدید ترومای

 فیزیولوژی اتتحقیق مرکز اخیردر مطالعه یک در .شود

 مرفین تزریق که شد مشخصمنان س پزشکی علوم دانشگاه

 ایجاد آزمایشگاهی مدل در ترومایی شدید آسیب یک از بعد

PTSD این عالیم ایجاد از آزمایشگاهی، سفید موش در 

 است زمان به وابسته مرفین اثرات. کند می جلوگیری بیماری

 بدست مرفین یقتزر از بعد ساعت چهار و بیست اثر، بهترین و

ه جدید، مشخص شده که محور مطالع در. آید می

-غده فوق کلیوی و گیرنده های بتا -هیپوفیز-هیپوتاالموس

آدرنرژیک مرکزی نقش مهمی در وساطت اثرات درمانی 

 مهم نشریه در مقاله، این. دارند PTSD روی مرفین

Behavioral Brain Research و است شده چاپ 

 ت.اس یابی دست قابل زیر آدرس قطری از این جزییات

https://www.sciencedirect.com/science/articl

e/pii/S0166432820305660?via%3Dihub 
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 11/06/99   استان سمنان به مناسبت روز بهورز پزشکی علوم دانشگاه تبریک دکتر دانائی رئیس

 

 

زشکی و پ علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

به تمامی  را "روز بهورز "شهریور  12فرارسیدن 

بهورزان ارجمند دانشگاه تبریک گفت.متن پیام 

 رئیس دانشگاه به شرح زیر است:

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

کالت و بیماری مردمند و همراه و همدوش لحظه هب رسان  مناطق می رتین دورافتاده هب را  سالمت پیام که ستتالشگرانیروز بهورز روز   رنج محروم، مناطق رد که بهورزانی باشند؛ می لحظه مش

شت و سالمت ارتقای و خریده دل و جان هب را  مضاعفی ززی با توکل رب خدا و ایمانی راستین  .است زبرگواران این صاداقهن خدمات مرهون حاضر، حال رد بهدا بی کش بهورزان ع

گالخ اه، رده اهی عمیق، رپاگته  اهی خطرانک و رپپیچ و خم بیماری و انتوانی هب منزل زیبای آسایش و سالمتی رسانده و با دلی سرشار پا رد رکاب مرکب تندرستی نهاده و آن را از الهب الی سن

ا بیماری هب عهده دارند. اکنون که کشور ب جامعهبهورزان هب عنوان سربازان خط مقدم نظام سالمت کشور، نقشی بسیار حیاتی را رد سالمت  .کوشند ات زیبارتین اه را بیافریننداز امید، می

ر استمنحوس کروان وریوس دست و پنجه رنم می کند، نقش بهورزان رد شناسایی بیماران مبتال هب کروان وریوس رد مناطق دورافتاده بسیار مهم و ات و اجرای موفق دو مرحله  ثیرگذا

ربالگری بیماران مبتال هب وریوس کروان رد راستای بسیج ملی مقابله با کووید  گاه 19غ فعان ساری کنار رد بهورزان اهی تالش و زحمات مرهون سمنان استان علوم زپشکی رد دانش  این سالمت مدا

گاه ؛ از تالش طاقت فرسای زحمتکش .است دانش ززی، مدریان و مربیان مرکز آموزش بهورزی کایک بهورزان ع رصه تقدری و اینجانب ضمن تبریک صمیماهن این روز هب ی ان این ع

وندگار ردگاه از تالشگران این ربایتشکر نموده و   .نمایم می مسالت روزافزون توفیقات هستی خدا

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش
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 مقام عالی وزارت بهداشت در راستای نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در ایامقدردانی 

 12/06/99  آقا اباعبداهلل الحسین )ع( سوگواری

جداگانه  هایی نامه در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر نمکی دکتر

اعضای هیات ها، انشگاهد روسایاز استاندارهای کشور و همچنین از تمامی 

رئیسه و کارکنان سراسر کشور در راستای نظارت بر اجرای پروتکل های 

در ایام سوگواری آقا اباعبداهلل  19-با بیماری کووید بهداشتی مقابله

به استاندار سمنان به شرح متن نامه خطاب  .الحسین )ع( قدردانی نمود

 ت:زیر اس

ر محترم سمنان  جناب آاقی آشناگر استاندا

 با سالم و احترام؛

ن حضرت اباعبدا  زاداری اهی جنابعالی رد سوگ سرور و ساالر شهیدا لله الحسین )ع( و و یاران باوافیش، صمیماهن از همراهی، همدلی و مدرییت ضمن آرزوی قبولی ع

زای حسینی و رد راستای اجرا  شتی، مراتب جنابعالی از نخستین روزاهی ابتال هب بیماری کروان رد کمیته استانی مدرییت بیماری کروان بخصوص رد ایام ع ی شیوه انمه اهی بهدا

کارانم را تقدیم می  وند زبرگ مسئلت دارم .دارمسپاس خود و هم کاران ارجمنداتن را از خدا  .توفیق و تندرستی جنابعالی و کلیه هم
 :شرح است این سمنان بهاستان  پزشکی علوم گاهمتن نامه خطاب به رئیس دانش

 جناب آاقی دکتر نوید داانئی

گاه شتی ردمانی استان سمنان علوم زپشکی رئیس محترم دانش  و خدمات بهدا

 با سالم و احترام؛

ن و یاران باوافیش، بدینوسیله از زحما گاه رد سوگواری ساالر شهیدا ن آن دانش زاداری اهی جنابعالی، مدریان و کارمندا ی جنابعالی، ت شباهن روزضمن آرزوی قبولی ع

کاران ارجمنداتن رد مدرییت بیماری کووید  شتی  19هیئت رئیسه محترم و هم زای حسینی و با نظارت رب اجرای شیوه انمه اهی بهدا بخصوص رد ایام ربگزاری مراسم ع

کاران کلیه و جنابعالی تندرستی و توفیق قدردانی می شود. وند از را  ارجمنداتن هم  .دارم مسئلت زبرگ خدا
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 21 خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه- شهریور99

 

  دکتر دانائی رئیس دانشگاه به پرسش های مردمی در سامانه الکترونیکی سامداسخگویی پ
12/06/99 

با  ،پزشکی استان سمنان علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

حضور در استانداری سمنان، در سامانه الکترونیکی ارتباط 

مردم و دولت )سامد(، پاسخگوی 

 دکتر پرسش های مردمی بود.

 علوم دانشگاه ئیسر دانائی

 به اتفاق سمنان استان پزشکی

 و عمومی روابط مدیر مهدیان

لل و یحیایی مدیر الم بین امور

 در اجرایی حوزه ریاست دانشگاه

 و یافته حضور سمنان استانداری

 حوزه در مردم های پرسش به

 آموزش و درمان بهداشت، های

رئیس دانشگاه  .داد پاسخ پزشکی

نان علوم پزشکی استان سم

ضمن پاسخگویی به سواالت 

مردمی، رهنمودها و دستورات 

الزم برای رفع مسائل بیان شده 

توسط مردم را ارائه نمود و گفت: 

خدمت رسانی به مردم شریف 

استان از وظایف ذاتی مدیران دستگاه های اجرایی است و 

گونه که شایسته مردم عزیز است خدمات امیدوارم بتوانیم آن

گفتنی است: سامانه الکترونیکی ارتباط  ئه دهیم.مطلوبی را ارا

مردم و دولت )سامد(، سامانه ای 

الکترونیکی برای بیان انتقادات، 

درخواست ها، گزارش ها و 

پیشنهادات مردمی است و این 

فرصت را برای مسووالن فراهم 

کرده تا از مسایل مردم، به نحو 

ملموس تری آگاه شوند. شماره 

با  لی ارتباط ، ابزار اص111تلفن

است و ایرانیان « سامد»سامانه 

از هر نقطه کشور، می توانند با 

این سامانه ارتباط برقرار کنند. 

این سامانه با هدف ارتقای سطح 

پاسخگویی مسووالن، افزایش 

رضایتمندی عمومی، توسعه 

استانداردهای خدمت، مکانیزه 

کردن و تعامل آسان با مردم، 

ارائه افزایش نظارت بر نحوه 

 خدمات دولتی و سرعت در پاسخگویی، راه اندازی شده است.

https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%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%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF
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 12/06/99  دانشگاه ن غذا و دارووکارکنان معاونت غذا و دارو از دکتر رستم زاده معاقدردانی 

اره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، اد کارشناسان و مدیر

معاونت غذا و دارو به مناسبت روز داروساز  آرایشی و بهداشتی

با اهدای گل ضمن تبریک روز داروساز از تالش ها و زحمات 

دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو دانشگاه تقدیر و تشکر 

 کردند.

دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو دانشگاه ضمن قدردانی از 

ختلف کارکنان این معاونت، از زحمات کارکنان حوزه های م

معانت غذا و دارو قدردانی و بیان کرد: همراهی و همدلی شما 

عزیزان در ارائه خدمات به هم استانی های عزیز بسیار مهم و 

 تاثیرگذار است.

ور نخبگان و استعداد های درخشان نقش بسیار مهمی در ارتقای شاخص های علمی کش: دانشگاهرئیس 

 15/06/99  دارند

 از حمایت ویژه کمیسیون نشست

 دانشجویی درخشان های استعداد

 دانائی دکتر حضور با دانشگاه

 و کسائیان دکتر دانشگاه، رئیس

 و آموزشی معاونین کوخایی دکتر

 فناوری و تحقیقات معاون

 حوزه جلسات سالن در دانشگاه

دانشگاه  زی مرک ستاد ریاست

ائی رئیس دکتر دان .برگزار شد

 دانشگاه و رییس کمیسیون ویژه حمایت از استعداد های 

درخشان دانشجویی دانشگاه بیان داشت: برنامه های حمایتی 

 در درخشان استعداد و ممتاز دانشجویان برای ویژه تشویقی

رئیس  .است شده تدوین دانشگاه

 استان پزشکی علوم دانشگاه

 اقدامات از تشکر ضمن سمنان

 دکتر های همکاری و موثر

 ایزدی آموزشی، معاون کسائیان

و فتاحی زاده  EDC مدیر

مسئول استعداد درخشان 

دانشگاه، تاکید نمود ترتیبی اتخاذ 

گردد تا بیش از پیش برای 

برنامه مشارکت بیشتر دانشجویان استعدادهای برتر در 

دوستانه و همچنین پاسخگویی اجتماعی، انجام خدمات انسان

آشنایی دانشجویان با ظرفیت های توسعه ای شهر، استان و 
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نخبگان  وی با اشاره به اینکه کشور برنامه ریزی و اقدام گردد.

و استعداد های درخشان نقش بسیار مهمی در ارتقای شاخص 

این سرمایه های  : امید استهای علمی کشور دارند، گفت

انسانی با ظرفیت های خدا دادی و تالش های خود و همچنین 

حمایت های ویژه دانشگاه و دیگر سازمان ها و نهادهای مرتبط 

در آینده مدیران و متخصصان کار آمدی برای کشور عزیزمان 

در ادامه اعضای حاضر در جلسه پیرامون دستور  ایران باشند.

 نظر پرداختند. کار جلسه به بحث و تبادل

 15/06/99   استان سمنان برگزار شد پزشکی تأمین دارو و ملزوماتقرارگاه 

 حضور با سمنان استان پزشکی ملزومات و دارو تأمین قرارگاه

استان سمنان، بینایی  علوم پزشکی دانشگاهرئیس  دانائی دکتر

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری سمنان، دکتر گوهری 

معاون درمان و دکتر 

رستم زاده معاون 

غذاودارو دانشگاه، 

جمعی ار مدیران 

دانشگاه، دکتر 

میرزامحمدی معاون 

 علوم غذاودارو دانشگاه

پزشکی شهرستان 

شاهرود و سایر اعضاء 

این قرارگاه در محل 

سالن جلسات امام جواد 

در این جلسه دکتر  .)ع( ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد

با آرزوی  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دانائی رئیس

شهادت حضرت اباعبداهلل  قبولی عزاداری های ایام سوگواری

الحسین )ع( و یاران باوفایش، گفت: قراگاه دارو و تجهیزات 

نقش بسزایی در مدیریت و تأمین اقالم داروی و تجهیزات 

پزشکی مورد نیاز در سطح استان داشته و امیدواریم همانند 

گذشته در تأمین این اقالم مهم مدیریت صحیحی را داشته 

 .باشیم

در ادامه دکتر 

ستم زاده معاون ر

دانشگاه  غذاو دارو

استان  علوم پزشکی

سمنان با تقدیر و 

تشکر از حضور 

تمامی 

اعضاء،گزارشی از 

مباحث مربوطه و 

دستور کار جلسه 

ارائه و در ادامه هر یک از حاضرین درخصوص مباحث مطرح 

پایان تصمیمات الزم شده به بحث و تبادل نظر پرداخته و در 

 .اتخاذ گردید
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  تخصصی بهداشت، سالمت و بیولوژیک شورای پدافند غیرعامل استان سمنان برگزار شدکارگروه 
16/06/99 

کارگروه تخصصی بهداشت، سالمت و بیولوژیک شورای پدافند 

 دانشگاه غیرعامل استان سمنان با حضور دکتر دانائی رئیس

استان سمنان و سایر اعضاء کارگروه در سالن  پزشکی علوم

 .جلسات امام جواد )ع( ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد

استان  علوم پزشکی در این جلسه دکتر دانائی رئیس دانشگاه

سمنان با آرزوی قبولی عزاداری های ایام سوگواری شهادت 

حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران باوفایش، گفت: دوران 

شیوع و بروز بیماری کروناویروس به خوبی نشان داد که 

پدافند غیرعامل چه نقش و اهمیتی در آمادگی مقابله با 

مخاطرات طبیعی و 

عی داشته و نیاز غیرطبی

بیش از پیش به این مقوله 

  .را برای عموم روشن کرد

دکتر دانائی با اشاره به 

بازگشایی مدارس و آغاز 

سال تحصیلی جدی، 

افزود: رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی و 

دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مورد انتظار 

 در این دانشگاه، تمامی  بوده و عالوه بر نظارت همکاران ما

جامعه ملزم به نظارت و گزارش تخلفات احتمالی بوده و مردم 

می توانند از طریق سامانه های ارتباطی با وزرات بهداشت 

، گزارشات احتمالی 4030درمان و آموزش پزشکی از جمله 

 .عدم رعایت پروتکل های بهداشتی را گزارش نمایند

ز منتخب مراجعه افراد مشکوک وی در ادامه با اشاره به مراک

به بیماری کرونا در شهرستان های تحت پوشش این دانشگاه، 

افزود: انتظار می رود با توجه به موضوع حساس بیماری کرونا، 

تمامی دستگاه های اجرایی با تمام ظرفیت های خود در اطالع 

رسانی این مراکز به هم استانی های گرامی همکاری و 

 .داشته باشندهماهنگی الزم را 

ادامه داد: با توجه  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان رئیس

به پروژه در حال ساخت 

یکی از بزرگترین و کامل 

ترین مراکز اورژانس 

حوادث کشور در شهر 

سمنان، یکی از اقدامات 

مهم این دانشگاه در 

آمادگی با مخاطرات 

یرطبیعی و طبیعی و غ

پدافند غیرعامل بوده و 

در  .امیدواریم تا پایان سال این ابرپروژه به بهره برداری برسد

 دانشگاه علوم پزشکی ادامه دکتر جندقی معاون بهداشتی

استان سمنان گزارشی از آخرین میزان بروز و شیوع بیماری 

ین معاونت در کنترل و مدیریت کرونا و همچنین اقدامات ا
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این بیماری ارائه نموده و بر رعایت کامل پروتکل های و 

دستورالعمل های بهداشتی ابالغی از ستاد ملی مقابله با کرونا 

سپس دکتر تجلی دبیر این کارگروه ضمن بیان  .تأکید کرد

دستور کار جلسه، درخصوص مصوبات جلسات قبل و 

وضیحاتی را بیان و بر اجرای همچنین موضوعات مطرح شده ت

در پایان قرائیان کارشناس کاهش  .دقیق مصویات تأکید نمود

خطر در بالیا و حوادث معاونت بهداشتی دانشگاه گزارشی از 

آخرین وضعیت جلسات کارگروه و میزان مصوبات اجرا شده و 

همچنین مصوبات در حال اجرا توضیحات مبسوطی را ارائه و 

از دستگاههای عضو در این کارگروه را  انتظارات از هر یک

قرائت نمود و سپس هر یک از حاضرین به بیان نقطه نظرات 

 .و پیشنهادات خود پرداخته و تصمیماتی نیر اتخاذ گردید

استان بر آماده باش گروه اطفال در راستای آمادگی برای مقابله با  پزشکی علوم دانشگاه رئیسدستور 

 17/06/99  بیماری های فصل پاییز
دانشگاه علوم پزشکی  نشست صمیمی دکتر دانائی رئیس

هشی با پزشکان گروه اطفال مرکز آموزشی، پژو استان سمنان

و درمان امیرالمومنین)ع( سمنان برگزار و در این نشست 

ضمن دستور بر آماده باش گروه اطفال در راستای آمادگی 

کامل برای مقابله با بیماری های فصل پاییز، موضوعات مرتبط 

 .با این گروه پزشکی را بررسی نمود

ن سمنان در این استا علوم پزشکیدانشگاه  دکتر دانائی رئیس

نشست با تسلیت ایام 

سوگواری شهادت 

حضرت اباعبداهلل 

الحسین )ع(، گفت: 

پزشکان گرامی همواره 

با ایثار و تالش در 

راستای ارتقای سطح 

سالمت جامعه گام 

های ارزشمندی 

برداشته اند و در این 

ماه های اخیر که مردم جهان درگیر بیماری کرونا ویروس 

ستند جامعه پزشکی دوشادوش سایر کادر درمانی خوش ه

درخشیدند.وی کاستن رنج مردم و نشاندن لبخند بر چهره 

آنان را مهم ترین نقش پزشکان ذکر و اضافه کرد : ایجاد نشاط 

و شادی در جامعه خدمت ارزشمندی است و پزشکان عامل 

 تحقق اراده الهی برای کسب آرامش روحی و جسمی مردم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بااشاره به  هستند.

شرایط مواجهه با بیماری کرونا و نیز در پیش بودن فصل پاییز 

و بیماری های مرتبط با این فصل از جمله آنفلوآنزا و سایر 

بیماری های تنفسی، بیان کرد: پزشکان محترم گروه اطفال 

ود را جهت پیشگام از سایر گروه های پزشکی، باید آمادگی خ

مقابله با بیماری های مرتبط با نیمه دوم سال و فصول پاییز 

و زمستان حفظ نموده تا با لطف خداوند متعال و همت واالی 

شما همکاران، همانند گذشته از این آزمون سخت نیز سربلند 

بیرون آمده و در 

راستای حفظ و ارتقاء 

سالمت جامعه قدم 

دکتر دانائی  برداریم.

اسیت و افزود: حس

ظرافت خدمات درمانی 

گروه پزشکان اطفال بر 

کسی پوشیده نبوده و 

این شرایط خاص، بار 

مسئولیت پذیری 

بیشتر را بر دوش این گروه پرتالش پزشکی می طلبد که بنده 

به سهم خود از تمامی تالش های شما عزیزان قدردانی می 

در ادامه هر یک از حاضرین به بیان نقطه نظرات،  نمایم.

الزم به ذکر است  پیشنهادات و درخواست های خود پرداختند.

در این نشست صمیمی دکتر کسائیان معاون آموزشی دانشگاه 

و دکتر حسینی رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمان 

امیرالمونین )ع( نیز حضور داشتند.
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دامغان از شانزدهم  چهارمین مرحله از طرح مقابله با مخزن سالک توسط شبکه بهداشت و درمان آغاز

 19/06/99  99شهریور ماه 
ه پیشگیری و کنترل بیماری سالک، چهارمین برنام راستای در

مرحله از طرح مقابله با مخزن سالک، توسط شبکه بهداشت و 

دکتر  .آغاز شد 99درمان دامغان از تاریخ شانزدهم شهریور ماه 

ن، پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغا

با همراهی محمدی معاون بهداشتی و طالبی مسئول واحد 

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها از روند اجرای مرحله ی 

 چهارم طرح مبارزه با مخزن سالک )جونده کشی( بازدید کرد.

طی این بازدید، دکتر پورمحمدی، ضمن تقدیر و تشکر از 

در فعالیت های صورت پذیرفته توسط همکاران، نکاتی را 

راستای اجرای بهتر این طرح به همکاران دخیل در اجرای 

 طرح ارائه نمود.

وی همچنین در حاشیه این بازدید با توجه به فصل برداشت 

پسته و حضور کارگران در باغات پسته، با حضور در محل 

وگو پرداخت و برداشت، با این قشر زحمتکش به گفت

ک را ارائه و نکات آموزشهای الزم در راستای پیشگیری از سال

 زد نمود.مهم بهداشتی را به ایشان گوش

 19/06/99  تقدیر از فعاالن عرصه بهداشت و بهورزی به مناسبت روز بهورزمراسم 

مراسم بزرگداشت روز بهورز با حضور دکتر دانائی رئیس 

 معاون جندقی دکتر سمنان، استان پزشکیدانشگاه علوم 

 معاونت سالمت ارتقاء و شبکه مدیر فریور دکتر بهداشتی،

 امام سالن در بهورزی مربیان و بهورزان از جمعی و بهداشتی

 رئیس دکتر دانائی .شد برگزار دانشگاه مرکزی ستاد( ع)جواد

 به قوت، خدا عرض ضمن سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 اساسی نقش ویژه به سالمت حوزه در بهداشت نقش تبیین

 .پرداخت شهرها در سالمت مراقبان و اه روستا در بهورزان

 وضعیت به اشاره با سمنان استان پزشکیرئیس دانشگاه علوم 

خش بهداشت با انجام ب: داشت بیان کرونا بیماری گیری همه

غربالگری بیماری به شناسایی زود هنگام بیماران در سطح 

شهر و روستا از پیشرفت بیماری و بستری شدن مردم و 

درمان و در نهایت باعث کنترل شیوع و  کاهش هزینه های

وی افزود: هرجا که  بروز بیماری در سطح جامعه شدند.

آموزش ها و ارتباط با مردم بیشتر ایجاد شده، مردم با حوزه 

بهداشت همراه شدند در نتیجه کاهش بستری و مرگ را شاهد 

دکتر دانائی از تمامی بهورزان شاغل در مناطق تحت  بودیم.

گاه که نقش بسزایی در پیشبرد اهداف حوزه پوشش دانش

https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-99
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2
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بهداشتی دارند، 

دکتر  قدردانی کرد.

جندقی معاون 

بهداشتی دانشگاه ضمن 

تشکر از حضور رئیس 

دانشگاه در این مراسم، 

به ارائه گزارشی از 

تاریخچه بهورزی و 

عملکرد بهورزان تحت 

معاون بهداشت دانشگاه بیان کرد:  پوشش دانشگاه پرداخت.

ریور بهانه ای است برای گرامیداشت و تشکر از شه 12

بهورزان. واژه بهورز واژه ای ایرانی و پذیرفته شده در سطح 

بین المللی است. بهورزان نیروهایی هستند که از دل مردم 

پذیرش و مبتنی بر نیاز جامعه آموزش می بینند تا با سکونت 

در کنار محل کارش به 

صورت شبانه روزی 

تی و مشکالت بهداش

حتی تا حدودی درمانی 

را در منطقه تحت 

وی  پوشش حل کنند.

ادامه داد: مربیان 

بهورزی در کنار بهورزان 

به امر آموزش و باز 

 اهداف به رسیدن در تا پردازند می آنان بر آموزی و نظارت

 کارگیری به و تربیت نظام. نیاید وجود به خللی سالمت

 و دورترین در را یبهداشت مهم های شاخص توانست بهورزان

 در عدالت برقراری باعث و ببخشد بهبود مناطق ترین محروم

 .شدند سیستم کارآمدی افزایش و ها هزینه کاهش سالمت،

 
 مراقب سالمت نمونه بهورز نمونه مربی نمونه شهرستان ردیف

 سمنان 1
 میترا شمس

 مدیر
 لیال بیگم طباطبایی
 خانه بهداشت عالء

 مریم وفایی نیا
 خدمات جامع سالمت محقق مرکز

 گرمسار 2
 مهندس حسین ارسی
 مربی بهداشت محیط

 محمود اسماعیل زاده
 پایگاه سالمت کرند

 سمانه توکلی نژاد
 ایوانکی سالمت جامع خدمات مرکز 

 دامغان 3
 فاطمه منصوریان

 مدیر

 مرتضی قاسمی-
 خانه بهداشت کوه زر

 مرضیه خراسانی-
 خانه بهداشت خورزان

 ریانراضیه مخب
 مرکز خدمات جامع سالمت سید الشهدا)ع(

 - آرادان 4
 طیبه قندالی

 خانه بهداشت فروان
 فاطمه صانعی سیاووشی

 مرکز خدمات جامع سالمت آرادان

 - مهدیشهر 5
 مرضیه واحدی

 خانه بهداشت فوالد محله
 شیما شاهورانی

 پایگاه سالمت انقالب

 - سرخه 6
 خدیجه خلیلی چاشمی

 ابانکخانه بهداشت بی
 سمیه آل حسن

 مرکز خدمات جامع سالمت شهدای سرخه
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 19/06/99  ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحرانپنجمین 

پنجمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 

عملیات پاسخ به بحران با موضوع 

هماهنگی و اطالع رسانی مراکز 

هشدار سریع در زمان بروز 

ادث و سوانح غیرمترقبه با حو

ریاست رئیسیان مدیر کل بحران 

استانداری و با حضور دکتر 

اطهری مدیر حوادث و فوریت 

و رئیس اورژانس  پزشکی های

و مدیران کل سازمان های امدادی  دانشگاه پیش بیمارستانی

استان در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری سمنان 

 .برگزار شد

دکتر اطهری مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس 

اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه گفت: سامانه هشدار اولیه 

از اجزای بسیار مهم مدیریت مطلوب حوادث غیرمترقبه و 

ت و سازمان های امدادی می توانند با بهره موارد بحران اس

گیری از اطالعات این سامانه، 

مدل مداخله خود را برنامه ریزی 

دکتر اطهری  و طراحی کنند.

اظهار داشت: مشخص کردن و 

اولویت بندی مخاطرات منطقه 

ای و ارتقای سامانه هشدار سریع 

نقش کارآمدی در مداخله به 

ی موقع و موثر سازمان های امداد

 در مدیریت حوادث غیرمترقبه دارد.

شایان ذکر است: در این جلسه مدیر مرکز ارتباطات و هدایت 

عملیات سمنان، مدیر اورژانس هوایی و کارشناسان مرکز 

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه نیز حضور 

 داشتند.

 19/06/99  سمنان برگزار شدکارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت و زنان و خانواده استان جلسه 

جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت و زنان و خانواده 

استان سمنان در سالن یادگار امام )ره( استانداری با حضور 

 استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون دکتر خجسته پور

و خدمات  پزشکی علوم هدانشگا دانائی رئیسدکتر  سمنان،

 امور دفتر مدیرکل بینایی سمنان، استان درمانی بهداشتی

 مدیرکل حسینی شاه سمنان، استانداری فرهنگی و اجتماعی

 و مدیران سایر و سمنان استانداری خانواده و زنان امور دفتر

در این جلسه دکتر خجسته پور  .وطه برگزار شدمرب مسئولین

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: 

های شاهرود، دامغان و گرمسار به سامانه یکپارچه اتصال زندان

بهداشت )سیب( برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در بین 

بیان داشت:  پوردکتر خجسته .زندانیان با جدیت دنبال شود

علوم  زندان جدید سمنان با پیگیری استانداری و دانشگاه

استان سمنان برای کنترل و جلوگیری از شیوع کرونا  پزشکی
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ویروس در بین زندانیان، به سامانه سیب متصل شد و انتظار 

جدیت های استان هم باآن است که این رویه در دیگر زندان

وی خاطر نشان کرد: شیوع کرونا ویروس برگزاری  .دنبال شود

بسیاری از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه را تحت 

تاثیر قرار داد و امیدواریم این شرایط با عنایت پروردگار هرچه 

سریع تر برطرف شود.در مهدکودک ها و برنامه های کانون 

پرورش فکری کودکان و 

ن برنامه هایی با نوجوانان استا

محوریت مهارت زندگی و 

داشتن روحیه شاد مورد توجه 

 فکری پرورش انونک باشد و

 آستانه در نوجوانان و کودکان

 برنامه نوجوان و کودک هفته

 شیوع به باتوجه را خود های

 دوم ماهه شش عملیاتی های برنامه و دهد ارائه ویروس کرونا

دکتر خجسته پور  .دشو تدوین هم کل اداره این جاری سال

اضافه کرد: در جلسه ویدئو کنفرانسی اخیر رهبر معظم انقالب 

با مدیران آموزش و پرورش، ایشان از وضعیت مهدکودک ها 

معظم رهبری  چندان رضایت نداشتند و بعد از فرمایشات مقام

جلسات برای برون رفت از دغدغه مذکور در استانداری سمنان 

، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان معاون سیاسی .برگزار شد

گفت: با برگزاری جلسات مذکور بنا شد استانداری سمنان 

پیشنهاد طرح تولید محتوای 

های قابل اجرا در مهدکودک برنامه

ها از سوی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان را به مقام های 

پور خجسته .کشوری ارائه دهد

دانشگاه  های عملیاتیافزود: برنامه

برای  علوم پزشکی استان سمنان

های آموزشی برای اجرای طرح

ترویج ورزش در زمان کرونا برای عموم جامعه با جدیت دنبال 

.شود

 

 :ن به سامانه سیب برای مقابله با کرونا ویروساستان سمنان: اتصال زندان جدید سمنا دانشگاه علوم پزشکی رئیس

 بهداشتی دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات دکتر

استانداری سمنان و  از تالش :کرد بیان سمنان استان درمانی

 رعایت با و مندقانون برگزاری در کههای اجرایی دستگاه

 در حسینی عزاداری و سراسری کنکور بهداشتی دستورالعمل

رئیس دانشگاه  .ردند، نهایت قدردانی را دارمک اقدام استان

ادامه داد: اتصال زندان جدید سمنان به سامانه سیب برای 

مقابله با کرونا ویروس انجام شد و در قالب های مختلف از 

وی افزود: کم  .اخذ می شود سالمت زندانیان اطالعات روزانه

و عواقب  تحرکی، مشکالت جسمانی و روانی از آسیب

افسردگی و وسواس . بلندمدت جدی شیوع کرونا ویروس است

های جدی شیوع کرونا ویروس است که با از دیگر آسیب

ریزی اصولی باید این موضوع را مدیریت و برای رفع این برنامه

دکتر دانائی گفت: اهمیت ورزش در ارتباط  .چالش اقدام کرد

یرگذار است و با رفع مشکالت روحی و جسمانی بسیار تاث

دستگاه های اجرایی مربوط در قالب های مختلف برای تشویق 

 .مردم به ورزش اقدام کنند

 

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری: نظارت بیش از پیش بر داروخانه ها و عطاری ها در ارائه داروهای 

 :غیرمجاز

ری بینایی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استاندا

با توجه به اینکه موضوع خودکشی یکی  :سمنان تصریح نمود

از آسیب های اجتماعی جدی است، بنابراین برنامه عملیاتی 

جهت پیشگیری از این پدیده شوم توسط دانشگاه علوم 

پزشکی استان سمنان تهیه و تدوین و به دستگاه های اجرایی 

گی استانداری مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهن .مرتبط ابالغ شد
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با پیگیری انجام شده اطالعات زندانیان به : سمنان ادامه داد

منظور پیگیری درمانی و بهداشتی آنان براساس مصوبات این 

کارگروه در سامانه سیب برای مقابله با کرونا ویروس در حال 

وی بر نظارت بیش از پیش دانشگاه های  .ثبت شدن است

ها و عطاری ها در ارائه علوم پزشکی استان بر داروخانه 

در ادامه حاضرین در جلسه  داروهای غیرمجاز تاکید نمود.

 .وگو پرداختندپیرامون مباحث مطرح شده به گفت

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان:

جانفشانی های شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافع حرم، تا رشادت های مدافعان سالمت، راه از 

19/06/99  داردایثار ادامه 

در آستانه فرارسیدن چهلمین سالگرد گرامیداشت هشت سال 

دفاع مقدس، نشست صمیمی رابطان امور ایثارگران واحدهای 

علوم  تحت پوشش دانشگاه با دکتر دانائی رئیس دانشگاه

سمنان در محل سالن جلسات امام جواد )ع(  استان پزشکی

در این جلسه دکتر دانائی  .تاد مرکزی دانشگاه برگزار شدس

دانشگاه علوم پزشکی  رئیس

تسلیت ایام  با استان سمنان

سوگواری شهادت حضرت 

اباعبداهلل الحسین )ع( و 

گرامیداشت چهلمین سالگرد 

هفته دفاع مقدس، گفت: حضور 

ندگان در جمع ایثارگران و رزم

هشت سال دفاع مقدس و 

شنیدن خاطرات ارزشمند 

دوران ایثار و شهادت، افتخاری 

وصف ناشدنی و ارزشمند بوده و به فرموده رهبر معظم انقالب 

حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، زنده نگه داشتن نام و 

دانشگاه علوم  در ادامه رئیس .یاد شهدا کمتر از شهادت نیست

سمنان با گرامیداشت یاد و خاطره اولین شهید  استان پزشکی

خدمت دانشگاه، شهید اکبر ناظری پور و با اشاره به تالش ها 

و فداکاری های این روزهای مدافعان سالمت در مقابله با 

بیماری کرونا، افزود: راه ایثار و فداکاری در دوران مختلف نظام 

 جانفشانی از اسالمی ایران وجود داشته است. مقدس جمهوری

 رشادت تا حرم، مدافع و مقدس دفاع سال هشت شهدای های

در  .دارد ادامه همچنان ایثار راه این و سالمت مدافعان های

ابتدای این نشست علومی مشاور ریاست دانشگاه در امور 

ی ایثارگران با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه ها

آتی کمیته ایثارگران دانشگاه، گفت: امیدواریم با حمایت های 

همیشگی ریاست محترم دانشگاه و تالش های تمامی 

همکاران گرامی و رابطین 

عزیز امور ایثارگران 

واحدهای تحت پوشش 

 بتوانیم دانشگاه، هر چه بهتر

 خانواده از قدرشناسی ضمن

بزرگ ایثارگران دانشگاه، در 

نگ ایثار و راستای حفظ فره

در  .شهادت قدم برداریم

ادامه آقایان سلمانی، 

خورسی و یحیی جمعی از 

همکاران رزمنده و ایثارگر دانشگاه به بیان خاطرات خود از 

دوران هشت سال دفاع مقدس و عملیات های غرورآفرین آن 

دوران طالیی پرداخته و در پایان توسط دکتر دانائی رئیس 

ن سمنان از جمعی از اعضاء کمیته دانشگاه علوم پزشکی استا

 .ایثارگران دانشگاه با اهداء لوح سپاس و هدایایی قدردانی شد

الزم به ذکر است، قبل از این نشست صمیمی جلسه هم 

اندیشی و هماهنگی رابطین امور ایثارگران واحدهای مختلف 

تحت پوشش دانشگاه نیز برگزار و بحث و تبادل نظر در 

 .نجام پذیرفتخصوص مباحث مختلف ا
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 20/06/99  استان سمنان پزشکی علوم دانشگاه امام جمعه موقت شهرستان سمنان با رئیسدیدار 

حجت االسالم و المسلمین عبدوس امام جمعه موقت 

شهرستان سمنان به اتفاق هیات همراه با حضور در ستاد 

استان سمنان، با دکتر دانائی  علوم پزشکی مرکزی دانشگاه

 .رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کرد

در این دیدار حجت االسالم و المسلمین عبدوس امام جمعه 

سوگواری شهادت  موقت شهرستان سمنان با تسلیت ایام

حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و گرامیداشت روز پزشک، گفت: 

دانشگاه علوم  تالش های ریاست، معاونین و تمامی پرسنل

نقش بسزایی در مدیریت بیماری کرونا  پزشکی استان سمنان

ه روحانیت در استان داشته است که بنده به نمایندگی از جامع

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

دانشگاه  در ادامه دکتر دانائی رئیس .عزیزان قدردانی می نمایم

استان سمنان با تشکر از وی و تمامی ائمه  علوم پزشکی

استای جماعات و روحانیت معزز در آگاهی بخشی جامعه در ر

رعایت کامل پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی توسط 

زود: رفتار حکیمانه اف کرونا، بیماری بهتر مدیریتجامعه و 

رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنه مدظله العالی در 

فرمایشات ایشان و همچنین برگزاری مراسمات نمادین 

ادی و مذهبی ایام سوگواری دهه اول مام محرم به صورت انفر

بدون حضور اجتماع، درسی بزرگ و فصل الخطاب در خصوص 

چگونگی رعایت این دستورالعمل ها و در نتیجه مدیریت بهتر 

شایان ذکر است در این دیدار دکتر  .این بیماری در کشور بود

رستم زاده معاون غذاودارو و یحیایی مدیر اجرایی حوزه 

 .ریاست دانشگاه نیز حضور داشتند

 20/06/99استان سمنان  پزشکی علوم دانشگاه پایگاه پدافند هوایی سمنان با رئیسفرمانده دیدار 
سرهنگ خوش چشم فرمانده پایگاه پدافند هوایی سمنان به 

 همراه با حضور در دفتر دکتر دانائی رئیس دانشگاهاتفاق هیات 

در  .استان سمنان، با وی دیدار و گفتگو کرد علوم پزشکی

 پدافند پایگاه فرمانده چشم خوش سرهنگ ابتدای این دیدار

ن روز به ای تبریک و پزشک روز گرامیداشت با سمنان هوایی

دانشگاه علوم  رتالش شاغل در مجموعه بزرگتمامی پزشکان پ

استان سمنان، گفت: پس از بروز و شیوع بیماری کرونا  پزشکی

در کشور، مدافعان سالمت همانند مدافعان حرم و رزمندگان 

دوران هشت سال دفاع مقدس، بدون هیچ چشم داشتی و با 

راه سالمت جامعه قدم برداشته و ایثار و ازخودگذشتگی در 

این جانفشانی ها جایگاه واالی این عزیزان را در نگاه جامعه 

واالتر و نمایان تر نمود و این اتفاق بزرگ، برگ زرین دیگری 

از تاریخ پرشور نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد 

 .بود

دانشگاه علوم پزشکی استان  در ادامه دکتر دانائی رئیس

با تقدیر و تشکر از حضور وی و هیات همراه، گفت:  سمنان

قدرشناسی آحاد مختلف جامعه از خدمتگزاران خود نشان از 

فرهنگ باالی مردم ایران اسالمی بوده و باعث دلگرامی و 

افزایش توان جسمی و روانی مدافعان سالمت در ادامه راه 

وی افزود: تالش  .یماری منحوس خواهد بودمقابله با این ب

های شبانه روزی مدافعان سالمت و هماهنگی و همکاری 
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جامعه در رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی 

نقش مهمی در مدیریت بیماری داشته و امیدواریم با همیاری 

یکدیگر در آینده ای نزدیک شاهد از بین رفتن این بیماری 

.ان اسالمی باشیمدر جهان و ایر

 20/06/99  رئیس مجمع خیرین سالمت کشور با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمناندیدار 

پورهاشمی رئیس مجمع خیرین سالمت کشور با حضور در 

ستاد مرکزی دانشگاه، با دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم 

در این دیدار دکتر  .پزشکی استان سمنان دیدار و گفتگو کرد

دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با عرض خیر 

مقدم و تشکر از حضور وی در این دانشگاه و با تسلیت ایام 

سوگواری شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم، 

گفت: مشارکت خیرین به ویژه خیرین حوزه سالمت در کشور، 

 نقش بسزایی در تکمیل و ساخت پروژه های مورد نیاز

بهداشت و درمان داشته است و امیدواریم این عزیزان، در ادامه 

راه نیز در ساخت و نیز تجهیز پروژه های حوزه سالمت 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  .مشارکت نمایند

با اشاره به شرایط فعلی کشور پس از بروز و شیوع بیماری 

و استان کرونا، افزود: پس از شیوع این بیماری در کشور 

سمنان، خیرین حوزه سالمت کمک های نقدی و غیرنقدی 

 این مشارکتخوبی به این دانشگاه اعطا نمودند و در ادامه نیز 

 جهت نیاز مورد لوازم و تجهیزات تأمین جهت در بزرگواران

در  .است انتظار مورد بیماران درمان و بیماری این با مقابله

المت کشور با ادامه پورهاشمی رئیس مجمع خیرین س

های دکتر دانائی و تمامی مدافعان قدردانی از زحمات و تالش

سالمت این دانشگاه در مقابله با بیماری کرونا و درمان بیماران 

و با اشاره به بخشی از کمکهای خیرین حوزه سالمت در کشور، 

گفت: این مجمع آمادگی دارد در راستای تکمیل پروژه های 

ت و تکمیل دو پایگاه اورژانس بین بهداشتی و همچنین ساخ

جاده ای در مجموعه تحت پوشش این دانشگاه مشارکت 

 عامل مدیر ایالزم به ذکر است در این دیدار حمزه .نماید

 .داشت حضور نیز سمنان استان سالمت خیرین مجمع
در مدیریت سازمان امور عشایر ایران از تالش های رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان رئیس 

 22/06/99  و مقابله با بیماری کرونا تقدیر کرد

مهندس خادم مدیر کل امور عشایر استان سمنان و هیات 

همراه، با حضور در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان 

سمنان، ضمن دیدار و گفتگو با رئیس دانشگاه، از زحمات و 

سنل تالش های شبانه روزی رئیس، معاونین و تمامی پر

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به نمایندگی از سوی 

در این دیدار  .رئیس سازمان امور عشایر ایران تقدیر کرد

مهندس خادم با اشاره به اقدامات و فعالیت های قابل توجه و 

موثر این دانشگاه در مناطق عشایری، گفت: استقرار اکیپ 

ائه آموزش های بهداشتی و درمانی در مناطق عشایری و ار

های الزم درخصوص پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا، 

نظارت بر ضدعفونی و سم پاشی استقرارگاه عشایر، در اختیار 

قرار دادن بسته های بهداشتی به عشایرین عزیز و... و همچنین 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%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-
https://semums.ac.ir/news/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%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%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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تعامل و همکاری مشترک این دانشگاه با اداره کل امور عشایر 

مناطق عشایری تحت  استان، موجب کنترل بیماری های

در ادامه دکتر دانائی رئیس  .پوشش این استان گردیده است

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به نقش و اهمیت 

عشایر در تولید محصوالت دامی و اقتصاد کشور، افزود: 

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به عنوان متولی اصلی 

خود، با آگاهی کامل  سالمت در شهرستان های تحت پوشش

به وجود آمده ناشی از بروز و شیوع بیماری کرونا در از شرایط 

کشور و استان سمنان و پوشش تمام نقاط استان و ارائه 

اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای، در مدیریت بیماری گام های 

موثری برداشته است که امیدواریم با همکاری مشترک و 

 عشایر امور کل اداره ذیربط، به ویژهسازنده همه دستگاه های 

 های بیماری مدیریت ضمن شهروندان، همکاری و استان

 .غیر واگیر، شاهد کاهش بیمارها در استان باشیم و واگیر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: با انجام 

مطالعات و زیرساخت های الزم درخصوص ایجاد خانه 

ر و استان، امکان دسترسی تمامی بهداشت عشایری در کشو

آحاد جامعه به ویژه عشایرین غیور و پرتالش به خدمات 

سالمت فراهم آمده و باعث افزایش سطح سواد سالمت در 

در پایان این دیدار که دکتر جندقی معاون  .کشور خواهد شد

بهداشتی و دکتر فریور مسئول دبیرخانه کرونا دانشگاه نیز 

دیر مهندس قندالی رئیس سازمان امور حضور داشتند، لوح تق

عشایر ایران توسط منهدس خادم تقدیم دکتر دانائی رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و همچنین دکتر جندقی 

 :متن پیام تقدیر به شرح ذیل می باشد .و دکتر فریور گردید

 بسمه تعالی

 جناب آاقی دکتر نوید داانئی

گاه علوم زپ  شکی استان سمنانرئیس محترم دانش

 سالم علیکم؛

شت، ردمان و آموزش زپشکی و دیگر مسئولین، دست اندرکاران و دلسوزان  ذریبط جامعه بی کش کوشش اه، زحمات و مجاهدت اهی جهادگراهن مجموهع وزرات بهدا

 .قدردان این از خودگذشتگی اهی کم نظیر خواهند بود رد کشور، ربای همیشه رد حافظه اتریخی ملت اریان ماندگار مانده و 19-رد روزاهی رپ از استرس شیوع
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مات و فعالیت اهی اقبل توجه، مورث و گسترده ربای جلوگیری از آلودگی و شیوع بیماری کروان و مناطق عشاریی و حفاظت از جامعه تالشگر،  رد این راستا، اقدا

شتی و رد ری دام اهی آانن، اراهئ سختکوش و مولد عشاری کشورمان از قبیل استقرار اکیپ اهی بهدا مانی، سم پاشی و ضدعفونی نمودن استقرارگاه اهی عشاری و محل نگهدا

کاری رد مدرییت کوچ عشاری یی، هم شتی و ضدعفونی کننده، اراهئ بسته اهی غذا شت فردی، رد اختیار قرار دادن بسته اهی بهدا و... با تعامل، همدلی و  آموزش اهی بهدا

کاری مشترک و سازنده  .همه دست اندرکاران ذی ربط صورت گرفت و موجب کنترل بیماری و آلودگی بسیار پایین مناطق یادشده گردید هم

م ا رزشمند اعالم نموده و ربایتان با عنایت هب تالش اه و مشارکت دلسوزاهن و مورث جنابعالی رد این امر مهم، بدینوسیله مراتب تقدری و سپاسگزاری خود را از این اقدا

 .موفقیت بیش از پیش دارم آرزوی

لی  کرمعلی قندا

 رئیس سازمان امور عشاری اریان

جلسه کمیته دانشگاهی سازماندهی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا دانشگاه علوم هفدهمین 

 23/06/99   پزشکی استان سمنان
هفدهمین جلسه کمیته دانشگاهی سازماندهی پیشگیری و 

سمنان با  استان علوم پزشکی انشگاهدمقابله با بیماری کرونا 

حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه، جمعی از معاونین و مدیران 

ستادی دانشگاه و همچنین به 

صورت وبیناری با روسای 

بیمارستان ها، مدیران شبکه های 

بهداشت و درمان شهرستان های 

 تحت پوشش دانشگاه، در سالن

جلسات امام جواد )ع( ستاد 

 .مرکزی دانشگاه برگزار شد

در این جلسه دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

 روزی شبانه زحمات و ها تالش از تشکر و تقدیرسمنان با 

 پوشش تحت مختلف های مجموعه در شاغل همکاران تمامی

م همکاران گرامی علیرغ سخت روزهای این در: گفت دانشگاه،

شرایط به وجود آمده ناشی از بروز و شیوع بیماری کرونا و 

 این با موجهه از ناشی جسمی و روانی روحی، سخت شرایط

 راه در توان تمام با بیماری،

 استانی هم و هموطنان به خدمت

 و کنند می تالش گرامی های

 زحمات قدردان خود سهم به بنده

 ن هستمعزیزا این روزی شبانه

فزود: در هفته های دکتر دانائی ا

 و مدارس بازگشایی از پساخیر و 

 اباعبداهلل حضرت شهادت عزاداری مراسمات برگزاری ایام

 از بهداشتی واحدهای محترم همکاران السالم، علیه الحسین

 معاونت....  و روان مدارس، بیماریها، محیط، بهداشت جمله

http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/news/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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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شت اشت درمان و مرکز بهدابهد های شبکه دانشگاه، بهداشتی

سمنان، علیرغم کمبود نیروی انسانی و محدودیت های 

 صورت به آموزش و موجود، در موضوع نظارت ها، بازرسی ها

 قدردانی عزیزان این تمامی از که نمودند اقدام روزی شبانه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره  .نمایم می

درمانی تحت به افزایش میزان موارد مبتالی بستری در مراکز 

هشدارهای  "پوشش دانشگاه، ادامه داد: همانطور که قبال

زیادی توسط بنده و همکاران در مورد روزهای تعطیالت و 

افزایش میزان سفرهای غیرضروری و شرکت در تجمعات داده 

شده بود، در روزهای اخیر میزان موارد بستری در مراکز 

مواردی هم  درمانی تحت پوشش دانشگاه افزایش یافته و در

رو به افزایش است که امیدواریم با تالش های همکاران و 

همکاری مردم به بهترین شرایط ممکن این روزها را پشت سر 

در ادامه دکتر جندقی معاون بهداشتی  .بگذاریم

 در شده انجام بهداشتی نظارتهای از گزارشیدانشگاه،

شگاه علی الخصوص نظارت بر دان پوشش تحت شهرستانهای

جرای دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی مدارس ارائه ا

همچنین در این جلسه دکتر فریور مسئول دبیرخانه  .نمود

ستاد کرونا دانشگاه ضمن بیان مصوبات قبلی، دستور جلسه 

را مطرح نمود از جمله بررسی روند بیماری در شهرستانهای 

در جلسه تابعه، بررسی دستور العملهای جدید و... که حاضرین 

 .پیرامون موضوعات مذکور به بحث و تبادل نظر پرداختند

 :سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 دیدگاهی تفاوت هیچ دانشگاه، اصلی های سرمایه عنوان به شاغل پرسنل سایر و شرکتی نیروهای بین
 23/06/99  .ندارد وجود

 جامع خدمات اکزمر در شاغل شرکتی نیروهای نمایندگان

 پوشش تحت های شهرستان بهداشتی های پایگاه و سالمت

 دانائی دکتر با دانشگاه، مرکزی ستاد در حضور با دانشگاه

 دکتر .کردند دیدار سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس

 و تقدیر با سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی

 مراقبین ویژه به متسال مدافعان تمامی زحمات از تشکر

 های مجموعه و بهداشت حوزه در شاغل پرسنل و سالمت

 مقابله و پیشگیری آموزش، در دانشگاه پوشش تحت مختلف

 مختلف های وضعیت با همکاران تمامی: گفت کرونا، بیماری با

 در یکدیگر دوشادوش داشتی چشم هیچ بدون و استخدامی

 سالمت از حراست و فظح راه در کرونا بیماری با مقابله دوران

 و ایثار از دیگری زرین برگ و برداشته قدم جامعه

 دکتر .زدند رقم دانشگاه زرین تاریخ بر را ازخودگذشتگی

 سطوح در که هایی تالش با امیدواریم: افزود ادامه در دانائی

 و پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت جمله از مختلف

 شاهد شود، می نجاما سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 همکاران رضایتمندی میزان افزایش و فعلی شرایط ارتقاء

 در شاغل پرسنل نمایندگان از یک هر ادامه در .باشیم گرامی

 درخواست ها، دغدغه بیان به پوشش، تحت های شهرستان

 صمیمی نشست این پایان در .پرداختند خود پیشنهادات و ها

 دانائی دکتر از دیدار، این یبرگزار از رضایت اعالم با حاضرین

 صدر، سعه دلیل به سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس

 سایر و شرکتی نیروهای بین نگاه تفاوت عدم و توجه حسن

 قدردانی دانشگاه، اصلی های سرمایه عنوان به شاغل پرسنل

 اجرایی مدیر یحیایی نشست این در: است گفتنی .نمودند

 .داشت حضور زنی دانشگاه ریاست حوزه

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%C2%B7
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مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تقدیر 

 23/06/99  استان سمنان

 منطقه نفتی های فراورده پخش ملی شرکت مدیر عامری عرب

 دانشگاه،از مرکزی ستاد در حضور با همراه هیات و شاهرود

 پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر های تالش و زحمات

 تقدیر دانشگاه این سالمت مدافعان تمامی و سمنان استان

 دانشگاه آموزش معاون کسائیان دکتر که دیدار این در .کرد

 فراورده پخش ملی شرکت مدیر عامری عرب داشت، حضور نیز

 روز تبریک و سپاس لوح اهداء با شاهرود منطقه نفتی های

 سالمت مدافعان تمامی روزی شبانه زحمات از تقدیر و پزشک

 قدردان اسالمی ایران روزها این: گفت عزیز، پزشکان ویژه به

 امیدواریم و بوده سالمت حوزه اندرکاران دست های جانفشانی

 در بهداشتی، های دستورالعمل و ها پروتکل کامل رعایت با

 ادامه در .باشیم تأثیرگذار عزیزان این شمار بی زحمات کاهش

 با سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس ئیدانا دکتر

 کامل رعایت: افزود همراه، هیات و وی حضور از تشکر و تقدیر

 و همکاری و بهداشتی های دستورالعمل و ها پروتکل

 بسزایی نقش مختلف اجرایی های دستگاه و ادارات هماهنگی

 در ما همکاران: افزود وی .داشت خواهد بیماری مدیریت در

 دانشگاه، پوشش تحت مجموعه مختلف واحدهای و ها معاونت

 از حراست و حفظ راه در فداکاری و ایثار همراهی، همدلی، با

 نزدیک ای آینده در امیدواریم و برداشته قدم جامعه سالمت

 اسالمی ایران از منحوس ویروس این رفتن بین از شاهد

  :باشد می ذیل شرح به وی سپاس لوح متن .باشیم

 شفاء ذکره و دواء مهاس  من یا

 علیکم؛ سالم

ززیان شما وقفهبی اهی رشادت و همت و رپوردگار لطف هب البته که شرایطی کند، می سپری  را  دشواری  شرایط کروان وریوس با مقابله و پیشگیری  رد اریان روزاه، این  خواهد مهار کش بی ع

فعان ای ماند، می زمین اریان مردمان یاد هب همیشه شما اهی تالش .شد ززی اریان سالمت مدا  باد مبارک زپکش روز - ع

رب اکبر علی  عامری ع

 شاهرود منطقه نفتی اهی فراورده پخش ملی شرکت مدری

https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%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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  معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه 99بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 
25/06/99 

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه 

سعه معاونت تو 99اول سال 

مدیریت، منابع و برنامه ریزی 

دانشگاه با حضور دکتر پهلوان 

معاون توسعه مدیریت، منابع و 

برنامه ریزی دانشگاه علوم 

پزشکی استان سمنان و مدیران 

واحدهای زیر مجموعه این 

 معاون در ابتدای این جلسه دکتر پهلوان .معاونت، برگزار شد

شگاه با قدردانی از وسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانت

زحمات و تالش های مدیران و کارشناسان این معاونت در 

، گفت: 99شش ماهه اول سال 

بررسی عملکرد دوره ای مدیریت 

های مختلف نقش بسزایی در 

افزایش عملکرد ها داشته و با 

تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن 

نقاط ضعف، در رسیدن به اهداف 

هره مورد نظر که همان ارتقاء ب

وری و توسعه دانشگاه می باشد، 

در ادامه هر یک از مدیران به تشریح عملکرد  .مهم خواهد بود

و برنامه های انجام شده و آتی خود پرداخته و در پایان 

 .تصمیماتی در جهت بهبود کیفیت برنامه ها اتخاذ گردید
وریت های پزشکی و اورژانس تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت روز فپیام 

 25/06/99  پیش بیمارستانی

شهریور ماه روز فوریت های پزشکی و اورژانس را به  26ارسیدن فر پیامی در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 :تن این پیام آمده استدر م .کارکنان زحمتکش و ساعی فوریت های پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی این دانشگاه تبریک گفت

 بسم الله الرحمن الرحیم

 دارای اهی انسان روز روز، این شهریور ماه روز فوریت اهی زپشکی و اورژانس، روز خدمت رسانی، عشق ورزی و احترام هب انسان اه است 26

و ربوز حوادث طبیعی و غیرطبیعی هب وژیه  امروزه با افزایش شیوع .است توانگری و خالقیت مهارت، دانش، از مند بهره باال، اخالقی خصایص

ززیان  رد طول شیوع کروان وریوس رد ماه اهی اخیر، نقش اورژانس و مدرییت حوادث پیش بیمارستانی و هب طبع آن خدمات شایسته و بدون شائبه این ع

ززیمان استشباهن روز و رد شرایط و محیط اهی مختلف بیش از هر زمان دیگری هویدا بوده که این تالش اه  تالشگران  .ماهی آرامش و دلگرمی مردم ع

رصه فوریت اهی زپشکی و اورژانس از اولین کسانی هستند که مردم رد زمان وقوع حوادث و یا ربوز بیماری اه با این زحمتکشان تماس و ردخ  واست ع

https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%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-
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رصه نجات جان آدمیان نیز، بالافصل  ه رب بالین بیماران و مصدومین حاضر شده و مراقبت و کمک و ردیافت خدمات سالمت می نمایند و جهادگران ع

اینجانب روز فوریت  .شان استارتقای سالمتی جسمی و روانی آن اه را رب عهده می گیرند که این نشان دهنده سطح اهمیت خدمات ارزشمند شغلی

گاه علوم زپشکی استان سمنان تبریک اهی زپشکی و اورژانس را هب مدری، اساتید، دانشجویان و کارکنان فوریت اهی زپشکی و او رژانس پیش بیمارستانی دانش

گان مسئلت می نمایم وند متعال کامیابی، توفیقات روزافزون و عاقبت هب خیری را ربای هم رض نموده و از خدا  .ع

 دکتر داانئی

گاه  رئیس دانش
 

 دانشگاه منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی کیپزش از تکنسین های فوریت هایتجلیل 

 26/06/99  استان سمنان علوم پزشکی

روز ملی اورژانس و چهل و پنجمین سال روز تأسیس اورژانس 

انشگاه، دکتر پیش بیمارستانی با حضور دکتر دانائی رئیس د

گوهری معاون درمان و دکتر اطهری مدیر حوادث و فوریت 

  .های پزشکی در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار شد

در ابتدای این مراسم دکتر گوهری معاون درمان دانشگاه 

گزارشی از عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی ارائه و دکتر 

پزشکی استان سمنان ضمن گرامی  علوم دانشگاهدانائی رئیس 

داشت روز ملی اورژانس، از کارکنان زحمت کش و پرتالش 

 رئیس .اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه قدردانی کرد

 منان خداوند: کرد اظهار دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 بیمارستانی پیش اورژانس کارکنان اختیار در را فرصت این

ارائه خدمات  بیماران اورژانسی و بالین بر حضور با تا داد قرار

فوریت های پزشکی در شرایط سخت و خاص، جزء بندگان 

دکتر دانائی بیان کرد: شما به عنوان اولین  برگزیده او باشند.
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ده کسانی که بر بالین مصدومین و بیماران اورژانسی حاضر ش

و برای حفظ حیات آنان اقدام می کنید از جایگاه واال و 

 ارزشمندی در جامعه برخوردارید.

دکتر اطهری مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 

گفت: تکنسین های فوریت های پزشکی بی منت و بدون 

چشم داشت و در شرایط ویژه به ویژه در شرایط شیوع 

فوریت های پزشکی را ارائه کروناویروس به مددجویان خدمات 

می دهند و این خدمات ارزشمند از نظر مردم عزیز پوشیده 

در پایان مراسم از تکنسین های فوریت های  نخواهد بود.

شهرستان  115پزشکی منتخب و بازنشستگان مراکز اورژانس 

های گرمسار، آرادان، سرخه، مهدی شهر، سمنان و دامغان با 

ست دانشگاه و معاون درمان تجلیل اهدا لوح تقدیر توسط ریا

گفتنی است: در این مراسم که به مناسبت  و قدردانی شد.

گرامی داشت چهل و پنجمین سال روز تأسیس اورژانس پیش 

بیمارستانی برگزار شد، تکنسین های فوریت های پزشکی 

شهرستان های  115منتخب و بازنشستگان مراکز اورژانس 

مرکز مدیریت حوادث و تحت پوشش همچنین کارشناسان 

 فوریت های پزشکی دانشگاه حضور داشتند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان از تالش کارکنان فداکار اورژانس پیش قدردانی 

 26/06/99  بیمارستانی
بینایی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان 

طی تماس تلفنی با دکتر اطهری 

 وادث و فوریت هایمدیر ح

رئیس اورژانس پیش  و پزشکی

بیمارستانی دانشگاه، روز ملی 

اورژانس و چهل و پنجمین سال 

روز تأسیس اورژانس پیش 

 بیمارستانی را به وی و مجموعه اورژانس پیش بیمارستانی

مدیرکل  .سمنان تبریک گفت استان علوم پزشکی دانشگاه

امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان گفت: تالش 

کارکنان فداکار اورژانس پیش 

بیمارستانی در شرایط دشوار 

خدمت رسانی به بیماران 

اورژانسی، برای مردم عزیز 

 اطمینان خاطر و امیدبخش است.

ذکر است: برای رعایت  شایان

شرایط شیوع کروناویروس، بینایی پیام تبریک خود را تلفنی 

 اعالم کرد.
 تر در جشنواره شهید رجایی استاناستان سمنان به عنوان دستگاه بر پزشکی علوم دانشگاهانتخاب 

26/06/99 

جشنواره شهید رجایی استان سمنان با حضور دکتر 

خجسته پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، دکتر 

فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، دکتر شریفی 

نژاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، دکتر منصوری 

ه مدیریت و منابع استانداری سمنان، دکتر دانائی معاون توسع

 از جمعی و سمنان استان علوم پزشکی رئیس دانشگاه
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 یادگار جلسات سالن در استان اجرایی های دستگاه مسئولین

در این آیین دستگاه های  .شد برگزار استانداری( ره)امام

مختلف و تعیین شده در جشنواره  اجرایی که در شاخص های

حائز بیشترین امتیاز شدند، معرفی  9۸-99شهید رجایی سال 

دانشگاه علوم پزشکی  در این مراسم از و از آنها تجلیل شد.

ابله با در مق برتر اجرایی دستگاه عنوان به استان سمنان

متن تقدیر نامه به  ی شد.قدردان 139۸ویروس کرونا سال 

 شرح زیر است:

 جناب آاقی دکتر نوید داانئی

گاه علوم زپشکی رئیس محترم شتی خدمات و دانش  سمنان استان ردمانی بهدا

 سالم علیکم،

، آن رد راستای تحقق سیاست اهی کلی نظام اداری ابالغی رهبر معظم انقالب و اتکید دولت  تدبیر و امید رب اجرای نقشه راه اصالح نظام اداری

گاه رد مقابله با وریوس کروان سال   حازئ رتبه ربرت گردیده است. 1398دست

مات ارثبخش جنابعالی و مجمو ن واالمقام رجایی و باهنر، بدینوسیله از همت واال، تالش خالصاهن و اقدا شت یاد و خاطره شهیدا کاران ضمن گرامیدا هع هم

گاه که از سوی ستاد جشنواره شهید رجایی استان رد سال  گاه اجرایی ربرت بعنوان 1399آن دست  .آید می عمل هب تشکر و تقدری اید شده انتخاب دست

وند متعال و رد ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( رد اجرای رهنموداهی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و  امید است با استعانت از خدا

 اهی دولت تدبیر و امید همواره موفق باشید. سیاست
در این آیین دستگاه های اجرایی که در  الزم به ذکر است:

شاخص های مختلف و تعیین شده در جشنواره شهید رجایی 

حائز بیشترین امتیاز شدند، معرفی و از آنها  9۸-99سال 

دستگاه اجرایی؛ اداره کل آموزش فنی و حرفه  5تجلیل شد. 

عنوان دستگاه برتر در حوزه آموزشی، پژوهشی و ای به 

فرهنگی، اداره کل امور مالیاتی به عنوان دستگاه برتر در حوزه 

تولیدی و خدماتی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان دستگاه 

کار و برتر در حوزه زیربنایی و توسعه ساخت، اداره کل تعاون،

سالمت و رفاه رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه برتر در حوزه 

اجتماعی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان 

دستگاه برتر در حوزه عمومی و قضایی با کسب باالترین امتیاز 

در دو محور اختصاصی و عمومی،معرفی و تجلیل شدند. 

همچنین اداره کل امور اقتصاد و دارایی به عنوان دستگاه برتر 

سمنان به عنوان دستگاه  در حوزه اقتصاد مقاومتی، شهرداری

برتر در حوزه جذب اوراق تسویه بدهی، دانشگاه سمنان به 

 عنوان دستگاه برتر درحوزه اعتبارات ملی، دانشگاه های علوم
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 حوزه در برتر های دستگاه عنوان به شاهرود و پزشکی سمنان

ستان نیز به عنوان دستگاه مقابله با کرونا ویروس و شرکت گاز ا

اجرایی برتر در حوزه بهره وری معرفی و تجلیل شدند و دو 

دستگاه مدیریت حج و زیارت استان و اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان نیز به عنوان دو دستگاه اجرایی که 

بیشترین رشد در کسب امتیازات را در مجموع دو سال 

 داشتند، معرفی و تجلیل شدند.

شهرستان  115امام جمعه شهر گرمسار در مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی اورژانس 

 29/06/99  گرمسار

حجت االسالم و المسلمین آرامی امام جمعه شهر گرمسار به 

اتفاق عربی شهردار این شهر و در معیت دکتر عرب آرادانی 

 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار با کارکنان

 115مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی اورژانس 

 .وگو کردنداین شهرستان دیدار و گفت

در این دیدار ضمن خدا قوت و تبریک این روز به مهری 

و پرسنل، از زحمات شبانه روزی، ایثار،  115مسئول اورژانس 

فداکاری، از خودگذشتگی همراه با بردباری و اقدام سریع و 

ر بالین نیازمندان فوریت های پزشکی و ارائه حضور به موقع ب

 .خدمات مناسب به بیماران و مصدومین تقدیر و تشکر نمود

دکتر عرب آرادانی این روز را به پرسنل اورژانس تبریک عرض 

نموده و از حضور امام جمعه و سایر مسئولین شهری در 

.اورژانس قدردانی کرد

 29/06/99  س در مراکز تجمعی سمنانجلسه کنترل بیماری کرونا ویروبرگزاری 

مراقبت از بیماری کرونا ویروس  نشستی درخصوص کنترل و

در مراکز تجمعی با حضور ریاست مرکز بهداشت شهرستان 

 .شد برگزار مرکز این جلسات سالن در سمنان

در این جلسه که دکتر معانی مسئول واحد بیماری ها، 

شت محیط و مهندس دارایی مسئول واحد مهندسی بهدا

باجان کارشناس بیماری ها حضور داشتند، دکتر فتاحی رئیس 

مرکز بهداشت شهرستان سمنان حضور داشتند، دکتر فتاحی 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان بر اهمیت پیشگیری 

 از ابتال به کرونا ویروس در اماکن و مراکز عمومی تاکید نمود.

ای کرونا در اماکن در ادامه اعضای جلسه پیرامون مراقبت ه

 تجمعی مانند فروشگاه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  حمایت از مدافعان سالمت با رعایت دستورالعمل های بهداشتی: دانشگاه دانائی رئیسدکتر 
29/06/99 

 پاسخ عملیات فرماندهی و هماهنگی پیشگیری، ستاد جلسه

 به سمنان استان ویروس کرونا با مقابله ستاد و حرانب به

پور جانشین ستاد ملی استانی مقابله با کرونا ست خجستهریا

ویروس و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، 

 استان پزشکی علوم دکتر دانائی رئیس دانشگاه

استانداری سمنان و  بحران مدیریت مدیرکل سمنان،رئیسیان
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سایر اعضاء در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان برگزار 

 شد.

 با سمنان استان علوم پزشکی دکتر دانائی رئیس دانشگاه

 سالمت افعانمد ماهه چندین های تالش و زحمات از تقدیر

کروناویروس با دیگر  شیوع همزمانی و پاییز فصل به اشاره با و

بیماریهای واگیر و همچنین ناشناخته بودن این بیماری، گفت: 

 از و بود خواهد سخت بسیار درمان کادر و همکاران برای کار

 پروتکل و ها دستورالعمل رعایت با خواهیم می مردم تمامی

دکتر دانائی  .نمایند حمایت را متسال مدافعان بهداشتی های

با تشکر و قدردانی از استانداری و فرمانداری ها و برخی 

دستگاههای اجرایی، افزود: انتظار ما از مابقی مسئوالن برای 

پزشکی علوم  دانشگاه با بیشترمقابله با کرونا ویروس همکاری 

 برای باید تبلیغی و رسانی اطالع ایه گروه و بوده سمنان

های بهداشتی در جامعه بار دیگر ورالعملدست رعایت هشدار

دانشگاه علوم  در ادامه رئیس همانند گذشته به میدان بیایند.

 ابتال آمار چشمگیر افزایش به اشاره با پزشکی استان سمنان

: گفت سمنان، استان در گذشته هایفتهه در ویروس کرونا به

ا و دستورالعمل های بهداشتی به صورت ه پروتکل رعایت

همگانی مورد انتظار بوده و از همه هم استانی های عزیز می 

خواهیم بار دیگر با تالش و عزم جهادی برای پیشگیری و 

جلوگیری از شیوع کرونا ویروس همانند ماه های گذشته اقدام 

ر دانائی رئیس دانشگاه با بیان اینکه ایام اربعین و دکت نمایند.

ماه صفر در پیش است، ادامه داد: از تمامی هیات های مذهبی 

و آحاد مختلف جامعه می خواهیم با تمام توان در رعایت 

 دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی اقدام نمایند.

 30/06/99  امام جمعه شهرستان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار بادیدار 

 شهرستان درمان و بهداشت شبکه مدیر آرادانی عرب دکتر

ر به اتفاق مهندس کاظمی معاون بهداشتی این شبکه گرمسا

با حضور در دفتر حجت االسالم والمسلمین آرامی امام جمعه 

شهر گرمسار با وی دیدار و در راستای تبیین برنامه پزشک 

 گزارش آن های طرح و برنامه مزایایی از خانواده شهری و برخ

در این دیدار آرامی نیز ضمن تقدیر . نمودند ارائه را مبسوطی

و تشکر از زحمات پرسنل بهداشت ودرمان ابراز امیدواری نمود 

 برای برکت و خیر باعث طرح این که به یاری خداوند عزوجل

 .باشد شهرستان

  ی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمناندومین جلسه کمیته برنامه ریزبرگزاری 
30/06/99 

 مدیر دیایز تکمیلی، تحصیالت و آموزشی مدیر ثامنی دکتر

 دکتر دانشگاه، پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعه مرکز

دانشکده پزشکی، دکتر پاکدل معاون  EDO مسئول پازوکی

آموزشی پایه دانشکده پزشکی، دکتر طالشی عضو هیئت 

یزیک پزشکی، دکتر معدنچی عضو هئیت علمی گروه علمی ف

بیوتکنولوژی، دکتر عرب عضو هیات علمی گروه مهندسی 

بافت و علوم سلولی کاربردی و فتاحی زاده کارشناس مسئول 

برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش در سالن جلسات معاونت 
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ایزدی مدیر مرکز مطالعه و توسعه . آموزشی دانشگاه برگزار شد

علوم پزشکی دانشگاه در این جلسه بیان داشت: با  آموزش

 از ییک 19 توجه به شیوع بیماری های جدید به ویژه کووید

 های سرفصل از بسیاری در بازنگری موضوعات ترینمهم

 این با مرتبط مطالب ورود پزشکی، علوم های رشته دروس

ایزدی ادامه داد: با وجود آیین نامه ها  .باشد می جدید موارد

بالغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ا

وجود گاید الین ) مجموعه ای نظامند از آخرین و معتبرترین 

شواهد علمی ( مقرر شد با تشکیل کارگروه های تخصصی در 

 در بازنگری و جدید های برنامه تدوین دانشگاه نسبت به

 در .پذیرد صورت الزم اقدام دروس های سرفصل از بسیاری

این جلسه با تاسیس رشته های جدید در مقاطع کارشناسی 

تصویب نهایی  برای گردید مقرر و شد موافقت phD ارشد و

همچنین از دیگر  به شورای آموزشی دانشگاه ارجاع گردد.

مصوبات این جلسه تشکیل کارگروه تخصصی برای دروس 

زبان تخصصی، مدیریت و سیاستگذاری، کامپیوتر و اطالع 

ه منظور مدیریت، برنامه ریزی منظم و تخصصی ارائه رسانی ب

 .بود دروس در تمامی دانشکده ها

 میدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان از طرح مقابله با مخزن و ناقل سالک در شهر امیریهبازدید 
31/06/99 

 دکتر سالک، بیماری کنترل و پیشگیری برنامه راستای در

 دامغان، شهرستان درمان و بهداشت شبکه مدیر پورمحمدی

محمدی معاون بهداشتی و طالبی مسئول واحد  مهندس

پیشگیری و مبارزه با بیماری های این شبکه، با همراهی 

بخشدار و شهردار امیریه از طرح مشترک مقابله با سالک 

 .بازدید کردند

در ادامه دکتر پورمحمدی به اتفاق همراهان با سرکشی و 

و حاشیه شهر، هنرستان و  بررسی اماکن پرخطر داخل

دانشکده کشاورزی یکی از معضالت منطقه را وجود باغ های 

 فراوان در بافت شهری دانست.

وی افزود: وجود باغات پسته در حاشیه و داخل شهر همراه با 

انباشت کودبار و عدم توجه به النه کوبی جوندگان، افزایش 

 مخزن و ناقل سالک را به دنبال دارد.

وبی جوندگان و سم ک النه شامل طرح این کر است:الزم به ذ

 پاشی اماکن شهری می باشد.

تختخوابی درحال آماده سازی کلینیک تخصصی برادران رضایی و نقاهتگاه بیماران  50از بخشبازدید 

 31/06/99  مبتال به کرونا شهرستان دامغان

 به دامغان درمان و بهداشت شبکه مدیر پورمحمدی دکتر

عاونین بهداشت و درمان و مسئول حراست این شبکه تفاق ما

تختخوابی درحال آماده سازی کلینیک تخصصی  50از بخش

برادران رضایی و همچنین نقاهتگاه بیماران مبتال به کرونا 

 .بازدید کردند

در این بازدید با ارزیابی مجدد شرایط موجود، فضای 

برداری هفیزیکی، پیش بینی امکانات و تجهیزات، امکان بهر

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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
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تختخوابی و نقاهتگاه، در شرایط اوج بیماری  50از بخش 

  .کرونا مورد بررسی قرار گرفت

شایان ذکر است: در حاشیه این بازدید دکتر پورمحمدی از 

کلینیک تخصصی برادران رضایی دامغان بازدید نمود و 

ضمن عرض خداقوت به همکاران، به بررسی روند ارائه 

 عین این کلینیک پرداخت.خدمات درمانی به مراج

 31/06/99  موفقیت ارزشمند دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی استان سمنانکسب 

 عضو و درمان معاونت بالینی تغذیه کارشناس جیدی احمد

( دانشگاه با همکاری نمک) غذایی سالمت تحقیقات مرکز

مهدیه سادات زرگر کارشناس ارشد پرستاری بیمارستان کوثر 

ن داخلی و بین المللی موفق به چاپ مقاله تحت و محققا

 Central fatness and risk of all causes : عنوان

mortality: systematic review and dose-

response meta-analysis of 72 prospective 

cohort studies در مجلهThe BMJ-British 

Medical Journal با ضریب تاثیر (IF=30.223) گردید. 

کسب این موفقیت ارزشمند را به این عزیزان تبریک عرض 

زندگی از درگاه نموده و توفیق روز افزون در تمام مراحل 

 .ایمایزدمنان خواستار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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 مقاالت معاونت بهداشتی دانشگاه:

 
 با کرونا زندگی کنیم ...

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی 

به تبع آن دانشگاههای علوم پزشکی در تالش درمانی و 

هستند و تمام اهتمام خود را به کار گرفته اند تا با برقراری 

تعادل میان سالمت و اقتصاد، عالوه بر  حفظ سالمت آحاد 

جامعه در برابر بیماری کرونا، رفع نیازهای معیشتی آنان را نیز 

جه داشته مورد توجه قرار دهند. ولی باید به اینکه نکته تو

شدن شرایط از  ها به معنای عادیباشیم که رفع محدودیت

نظر بیماری نیست و مردم نباید به دلیل اینکه برخی مشاغل 

اند، تلقی این را داشته باشند که خطر رفع محدودیت شده

توانند زندگی عادی قبل از کرونا بیماری کم شده است و می

بکشد که ما به زندگی شاید زمان زیادی طول .را داشته باشند

پیش از کرونا بازگردیم، بنابراین الزم است که مردم 

های بهداشت فردی و اجتماعی را به صورت جدی توصیه

های ها و دستورالعملمدنظر قرار دهند و هم چنین توصیه

بهداشتی که در حوزه کسب و کارها، صنوف، مشاغل و 

قرار  واحدهای مختلف است را به صورت جدی مورد توجه

دهند . برای هر واحد صنفی پروتکل های ویژه ای توسط 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین شده که شامل 

های عام است و همه باید دو بخش است یک بخش ، پروتکل

های ها را رعایت کنند، بخش دوم نیز پروتکلاین پروتکل

خاص واحدهای صنفی است که متناسب با کارکردی که هر 

دهد، تدوین و ارائه شده صنف دارد و خدماتی که ارائه می

ها در سایت تخصصی وزارت بهداشت است. همه این پروتکل

درمان و آموزش پزشکی بارگذاری شده است و همه ی 

واحدهای صنفی ، صنعتی ، تجاری و اداری ملزم هستند برای 

وزارت بهداشت «  salamat.gov.ir »نام به سایت  ثبت

کرده و مشخصات واحد خود را در بخش ثبت نام  مراجعه

های مربوط به صنف خود و اصناف و صنایع ثبت و پروتکل

بارکد مخصوص را دریافت کنند و از بارکد پرینت گرفته و آن 

را در معرض دید مراجعین قرار دهند. برای پیشگیری و کنترل 

بیماری کرونا اجرای این پروتکلها توسط واحد های صنفی 

ها ی ار حائز اهمیت می باشد . نظارت بر اجرای پروتکلبسی

بهداشتی توسط دستگاهها و صنوف یک امر تخصصی است و 

ها وزارت بهداشت است و مسئول نظارت بر اجرای پروتکل

های مختلف مانند اتاق اصناف ، اماکن، نمایندگان دستگاه

ای بسیج اصناف، نمایندگان استانداری و فرمانداری نیز بر اجر

کنند و اگر واحد صنفی یا کسب و کاری ها نظارت میپروتکل

ها را رعایت نکند، در مرحله اول با دادن اخطار و پس پروتکل

از آن براساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد با این اصناف 

ولی آنچه مسلم است برای   .برخورد و محل پلمپ خواهد شد

رونا در سطح جامعه موفقیت در پیشگیری و کنترل بیماری ک

همه باید در اجرای دستورالعمل های بهداشتی، بیش از پیش 

اهتمام ورزند و مردم نباید منتظر باشند که نظارت از طریق 

های دولتی های دولتی انجام شود، البته دستگاهدستگاه

ها و دهند، اما حجم این فعالیتوظایف خود را انجام می

های است که هر چقدر دستگاهای پراکندگی واحدها به گونه

نظارتی دولتی تالش کنند، شاید به صورت کامل و صددرصد 

نتوانند مباحث مربوط به نظارت از اصناف را محقق کنند، 

بنابراین تنها راه دستیابی به پیشگیری و مهار کرونا در سطح 

جامعه مشارکت همگان است و مشارکت مردم در انجام نظارت 

ی بهداشتی ادارات و سازمان ها و صنوف بر رعایت پروتکل ها

مختلف و گزارش موارد تخلف توسط آنان کمک بسیار مهم و 

موثری در راستای پیشگیری و کنترل کرونا است . همشهریان 

عزیز می توانند در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 

و دستورالعمل ها توسط ادارات و سازمان ها، اصناف و خدمات 

گزارش «  31700سامانه » یر دولتی، موضوع را به دهندگان غ
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الزم به ذکر  .دهند تا مطابق مقررات و ضوابط برخورد شود

است استفاده از ماسک برای شهروندان و کارکنان در مراجعه 

به ادارات، مراکز عمومی و وسایل نقلیه عمومی ضروری است 

های و به منظور رعایت سالمت همگان، ادارات و دستگاه

دمات رسان باید از ورود کارکنان بدون ماسک به ادارات خ

جلوگیری و به ارباب رجوع بدون ماسک، خدمات ارائه نشود. 

هم چنین همه ی افراد جامعه باید عالوه بر استفاده از ماسک، 

ثانیه ( و فاصله گذاری  30تا  20شستشوی مرتب دست ها ) 

جتماعات ) متر (، پرهیز از حضور در ا 2 – 5/1اجتماعی ) 

مراسم شادی نظیر جشن تولد، عروسی، میهمانی ، مراسم عزا 

و ....( را رعایت کنند تا شاهد خسارات جانی و مالی جبران 

 های مجدد نباشیم. ناپذیر برای شهروندان و ایجاد محدودیت

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 
 شتی در برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم برای پیشگیری از بیماری کرونا الزامات بهدا

عزاداران محترم، با آرزوی قبولی عزاداری های شما عزیزان، خواهشمند است به منظور حفظ سالمت خود و دیگران ضمن توجه به 

 نتشار بیماری کرونا در جامعه پیشگیری نمایید.نکات زیر که توسط ستاد ملی کرونا ابالغ شده است، با رعایت دقیق این موارد از ا

 .عزاداری در محل های ثابت و روباز انجام شود و جابجایی هیئت ها و دسته روی عزاداران ممنوع می باشد 

 .استفاده مستمر و صحیح از ماسک در تمامی ساعات حضور در مراسم توسط همه ی عزاداران محترم تاکید میشود 

 متر ( بین عزاداران و حداکثر به مدت دو ساعت انجام شود. 2تا  5/1یت فاصله اجتماعی ) مراسم عزاداری با رعا 

  .هر نوع پذیرایی در جریان مراسم عزاداری ممنوع است 

   برپایی ایستگاههای صلواتی، موکب و مانند آن و هرگونه توزیع نذورات ) اعم از خوراکی و غیر خوراکی ( در شهر ها و

 ست.روستا ها ممنوع ا

   نذورات فقط در قالب مواد غذایی خشک و بارعایت پروتکل های بهداشتی تهیه، بسته بندی و با مراجعه به درب منازل

 توزیع گردد.

   ثانیه ( و یا ضد عفونی کردن دست ها با محلول های ضد  30تا  20به شستشوی مرتب دست ها با ّآب و صابون) به مدت

 عفونی کننده توجه ودقت شود.

  م استفاده از وسایل مشترک بین عزاداران بسیارمهم است و هر فرد یا از زنجیر شخصی خود در مراسم استفاده نماید و عد

 یا در صورت به امانت گرفتن زنجیر از مسجد، آن را تا آخر ایام عزاداری نزد خود نگه دارد. 

   .عزاداران محترم زنجیر خود را به صورت روزانه ضد عفونی نمایند 

 تفاده از طبل و عالیمی مانند علم ، کتل و ... ممنوع می باشد.اس 

  کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای نظیر فشار خون ، دیابت و ... از حضور در مراسم عزاداری خودداری

 کنند.

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
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 ارنگتصویر

 

 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان بازدید 

 از پروژه در حال بهسازی و نوسازی کلینیک تخصصی رضایی

 01/06/99 

 
 

 هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه جلسه 

   شهرستان مهدی شهر با تکنسین های فوریت های پزشکی

01/06/99 

 

 نفر سربازان  170پیشگیری از کرونا برای های مراقبت

 02/06/99  وظیفه انجام شد

 

 

 گرامیداشت روز پزشک در شبکه بهداشت و مراسم 

 03/06/99  درمان شهرستان سرخه برگزار شد

 

 مسئولین مؤسسات خیریه سالمت به پزشکان تبریک 
 شبکه بهداشت و درمان دامغان به مناسبت روز پزشک

04/06/99 

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-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%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-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%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-
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-170-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-170-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%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%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%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%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%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%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%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%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
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 روز پزشک در شبکه بهداشت و درمان تقدیر 

 شهرستان گرمسار

04/06/99 

 

 آموزش پروتکل های بهداشتی در مراسم های ادامه 

  05/06/99  عزاداری شبانه

 

 

 

 ل روابط عمومیز بهداشت با مسئومشترک رئیس مرکجلسه 

  10/06/99  امور بین الملل شهرداری سمنان و 

 

 

 از بهورزان شبکه بهداشت و درمان آرادان قدردانی 

 12/06/99  به مناسبت روز بهورز

 
 کامل  یربرداریاز دستگاه تصو یبهره بردار نییآ

 12/06/99  شهریخرداد مهد15 مارستانیدر ب دندان

https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83-%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%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83-%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%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%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%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%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%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%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%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://semums.ac.ir/news/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%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%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-
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 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ید بازد

 گرمسار از مساجد و هیئت های گرمسار و ایوانکی

15/06/99 

 
 

  سالمت حوزه به اندیش نیک کمک خیرین

      15/06/99 سرخه  شهرستان

 

 مدیر شبکه بهداشت و درمان تقدیر 

 شهرستان گرمسار به مناسبت روز بهورز

17/06/99 

 

 یک عدد دستگاه اکسیژن ساز اهدای 

 22/06/99  به خانه بهداشت افتر

 

 

 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان حضور 

 رستان دامغاندر اولین روز کاری فرماندار جدید شه

23/06/99  

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
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 کارگروه اجتماعی،فرهنگی،سالمت زنان وجلسه 

  23/06/99  ستان آرادان برگزار شدخانواده شهر

 

 

 

 اتاق فکر واحد بهداشت محیط شهرستان جلسه 

 24/06/99  سمنان برگزار شد

 

  سوزی آتش حادثه مصدومین مطلوب مدیریت

  اردپاساگ لوله غدیر کارخانه وسیع

 25/06/99 گرمسار  شهرستان صنعتی شهرک

 

 کرونا و لزوم بازنگری تغییر سرفصل هایاپیدمی 

 29/06/99  پزشکیآموزشی رشته های علوم 
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 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی، با ما در میان بگذارید.

 Email: pr.semums@semums.ac.ir 

 


