
 

 

 

 

  و امور بین الملل روابط عمومیالکترونیکی خبرنامه 
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 دانشگاه و امور بین الملل روابط عمومیالکترونیکی خبرنامه 
 1399مرداد ماه  -شماره اول

 

 

  5نشست معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور با دکتر دانائی 

 8 پروژه خیرساز همراه سرای مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر 

  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با:حضور معاون درمان وزارت بهداشت در 

o  ،بازدید از بخش ایزوله تنفسیICU 15 کرونا بیمارستان کوثر و دو ابر پروژه در دست احداث سوختگی و سرطان 

o 16 کمیته سازماندهی پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس 

o  16نشست بررسی وضعیت بهداشتی درمانی حوزه سالمت 

o  ،افتتاح مرکز پایش مراقبتهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان(MCMC) 18  

  24 تلخ و شیرین، تجربیات و ابتکارات مدافعان سالمت استان سمنان با دکتر دانائیمرور خاطرات 

  اولین عمل رادیکال هیسترکتومی نوعSSC )30 در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین )ع 
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یی که انمش آرامبخش جانهاست  بنام خدا

ززی کشورم  دلنوشته ای ربای مردم ع

وند اقرد متعال را شاکر و سپاسگزارم که  قت را سرلوحه کار خود قراردهم خدا ی خودم عهد کردم که صدا توفیق خدمت را نصیبم نمود.از روز اول خدمتم با خود و خدا

  بنشیند.وبا مردم صادق باشم، حرفهایشان را بشنوم و متقابل حرفهای خود را که این روزاه حرف دل است را با ایشان بگویم و امید که رب دلهاشان 

خته است و امروز   مصائبی همه با.گذرد می استان رد کروان هب مبتال بیمار اولین بستری  از ماه یککروان، وریوسی که این روزاه تمام دنیا را ردگیر خود کرده رب کشور ما نیز ساهی اندا

ززیم کشور ربای وریوس این که نیم.نعمت اهیی که ربایمان ا نعمات قدر باید داد نشان ما مهه  هب که بود بحرانی اما داشت، همراه هب سمنان استانم و اریان ع لهی را بیشتربدا

گان اثبات شد که   .رثوت از است بهتر علم که کردیم مرور ذهنمان رد مجددا  و زبرگیست نعمت چه سالمتی عادی شده بودند و رب هم
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ززیانم رد حوزه  سالمت شدند سربازان خط مقدم جبهه مبارزه؛ و الحق که گل کاشتند و با تمام توان حاال توجهمان هب خادمین حوزه سالمت جلب شده است، حاال ع

کاران من که ز گاه شدند سنگر مبارزه و چه زیبا بود که هم شتی دانش خم ربخی انمهربانی اه را رب سینه و قلب خود ایستادند و مقاومت کردند و می کنند.حاال بیمارستان اه و مراکز بهدا

وند متعال و ربای سالمتی هم استانیها و هموطنانشانداشتند همه انم  ززیرتین چون که الیمات را فراموش کردند و بدون کوچک رتین توقعی و ربای رضای خدا  کسان ع

نند خود  .ایستادند اندیدنی ظاهر هب دشمن روی رد رو میدا

ززیم نخست با شما سخن می گویم: نتان رد حوزه سالمت همراه شدید و توصیه اه را جدی گرفتید؛ از همه شما ممنونم که با این  هم استانی ع حقیر و رباردان و خواهران و فرزندا

گاه .ممنونم که رد خاهن ماندید ات سالم بمانید را مورد لطف و عنایت بی کران خود قرار دادید. از طرف همه  سمنان استان زپشکی علوم ممنونم که من و دوستانم رد دانش

ززیانم رد حوز ززیان و هم اس ع رض می کنم که قدردان لطف شماییم و با تمام توان ربای حفظ سالمت شما با وریوس مبارزه خواهیم کرد. از شما ع گاه ع تانی اه و هم ه دانش

شتی را رعایت فرمائید و بخصوص"رد خاهن بمانید ات وریوس را شکست دهیم".  وطنانم فقط یک خواهش دارم که توصیه اهی بهدا

 که اهتف غیبم هب مژده گفت ساقی بیا

 با ردد صبر کن که دوا می فرستمت

قوت و دست مرزیاد رصه سالمت خدا ززیم، تالشگران ع کاران ع  هم

 .ماست دعای بیماران و مردم ی همه ردستی جان و ردستی دل کرد؛ تندرستی، خواهم حرف اهی دلم با شما زیاد است ولی رد مجالی دیگر آنها را تقدیمتان

 نوید داانئیدکتر 

گاه  رئیس دانش
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 دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: 

تمام تالش ها بر این است تا کنکور سراسری امسال، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار 
 28/5/99  .گردد

دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به 

محل اتفاق دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه، با حضور در 

واقع در دانشگاه سمنان،  99برگزاری کنکور سراسری سال 

مراحل مختلف و زیرساخت های برگزاری این ماراتن علمی 

  .طبق پروتکل های بهداشتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد
در این بازدید که دکتر نصیری رئیس دانشگاه سمنان و دکتر 

ملک زاده نماینده تام االختیار سازمان سنجش در کنکور 

استان سمنان نیز حضور داشتند، دکتر  99سراسری سال 

دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با قابل قبول 

رایند دانستن زیر ساخت های الزم و شرایط برگزاری این ف

علمی، گفت: رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی و ضدعفونی 

صندلی ها و محیط آزمون، تهویه مناسب سالن های برگزاری 

و استفاده مداوم از ماسک توسط داوطلبین و مراقبین گرامی 

در تمامی مراحل برگزاری این ماراتن علمی، نقش بسزایی در 

دکتر دانائی  .داشت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا خواهد

با اشاره به اینکه تمام تالش ها بر این است تا کنکور سراسری 

امسال، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردد، 

افزود: همکاری و هماهنگی تمامی داوطلبین گرامی و خانواده 

های آنان با دست اندرکاران برگزاری این فرایند و عدم تجمع 

حل ورودی محل آزمون مورد انتظار بوده و خانواده ها در م

امیدواریم با رعایت کامل اصول بهداشتی و پروتکل های الزم، 

این آزمون مهم نیز با سالمت کامل داوطلبین گرامی به پایان 

.برسد

  از آزمایشگاه کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان WHO بازدید نمایندگان
28/5/99 

جهت ارزیابی و بررسی شرایط و اقدامات  WHO نمایندگان

آزمایشگاه کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، 

با حضور در شهرستان سمنان، از این آزمایشگاه بازدید 

ضمن اعالم رضایت  WHO در این بازدید نمایندگان.نمودند

ت از عملکرد علمی و تجهیزاتی آزمایشگاه و تقدیر از زحما

 مطابق آزمایشگاه ارتقاء و بهبود جهت را مواردی  کارکنان،

 .نمودند بیان شده تدوین های لیست چک

  

https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-WHO-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%88%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%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور با رئیسنشست 
27/5/99 

در علوم پزشکی استان سمنان  دکتر دانائی رئیس دانشگاه

نشستی صمیمی با دکتر نوری ساری معاون فنی عملیات 

سازمان اورژانس کشور در دفتر کار خود در راستای برخی 

مسائل حوزه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه بحث و تبادل 

در این دیدار دکتر گوهری معاون درمان دانشگاه،  .نظر کرد

بحران و سخنگوی سازمان  خالدی رئیس هدایت عملیات

فوریت های  اورژانس کشور و دکتر اطهری مدیر حوادث و

 .پزشکی دانشگاه نیز حضور داشتند

دکتر نوری ساری معاون فنی عملیات سازمان اورژانس کشور 

بیان کرد: مدیریت بیماران سکته حاد قلبی و سکته حاد 

هم از برنامه های م 724و  247مغزی، معروف به سامانه های 

و پایدار سازمان اورژانس کشور بوده و تأثیر ارزنده ای در نجات 

معاون فنی عملیات  .جان بیماران اورژانسی خواهد داشت

سازمان اورژانس کشور اظهار داشت: با توجه به ضرورت 

اورژانس پیش بیمارستانی بانوان برای  استقرار پایگاه های

بال راه اندازی خدمت رسانی مطلوب به هم وطنان عزیز، به دن

موفق پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی بانوان در شهر تهران، 

استقرار پایگاه های ویژه بانوان در سایر دانشگاه ها نیز از برنامه 

دکتر نوری ساری در  های سازمان اورژانس کشور می باشد.

 کارکنان اورژانس ادامه گفت: ارتقای سالمت جسم و روان

بسزایی برخوردار است و گام اول  اهمیتپیش بیمارستانی از 

فوریت های  سالمت برای تکنسین این برنامه تشکیل پرونده

دانشگاه های  بیمارستانی می باشد که در مراکز اورژانس پیش

دکتر نوری  می باشد. علوم پزشکی سراسر کشور در حال اجرا

پروتکل برون خط اورژانس پیش  49ساری همچنین از ابالغ 

ی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بهره گیری از بیمارستان

پروتکل های برون خط در اورژانس پیش بیمارستانی در 

پزشکی به بیماران و  ارتقای ارائه خدمات فوریت های

  موثری خواهد داشت. مصدومان اورژانسی نقش بسیار

 بیانعلوم پزشکی استان سمنان  دکتر دانائی رئیس دانشگاه

نمود: تکنسین های فوریت های پزشکی با وجود کار در شرایط 

بسیار سخت و در لحظات بحرانی، همواره از تمام توانمندی 

ها برای خدمت رسانی مطلوب به بیماران و مصدومان بهره 

  اند. گرفته

دکتر دانائی ادامه داد: ارائه مطلوب خدمات فوریت های 

ن های فوریت پزشکی به هم وطنان دغدغه اساسی تکنسی

های پزشکی است و با وجود کمبودهای موجود، همچنان 

ارتقای مجموعه اورژانس پیش بیمارستانی از اولویت های 

در این نشست راه اندازی  ذهنی و عملی این عزیزان است.

اولین واحد عملیاتی دیسپچ مشترک سازمان های امدادی و 

راه اندازی اولین واحد قطارآمبوالنس مطرح و مورد بحث و 

https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%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-%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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دکتر نوری ساری همچنین با حضور  تبادل نظر قرار گرفت.

در جلسه هم اندیشی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 

تلف حوزه اورژانس پیش پزشکی دانشگاه پیرامون مسائل مخ

بیمارستانی دانشگاه با مدیر و کارشناسان این حوزه بحث و 

معاون فنی عملیات سازمان اورژانس کشور به  تبادل نظر کرد.

دانشگاه علوم  اتفاق گروه همراه از پایگاه اورژانس هوایی

واگن نجات ایستگاه راه آهن سمنان، پزشکی استان سمنان، 

نشگاه، همچنین پایگاه های دا MCMC مرکز دیسپچ و

اورژانس پیش بیمارستانی جاده ای زائر، ده نمک، سرخه و 

 .آهوان بازدید کرد

 26/5/99  .دانشگاه برگزار شد تقدیر از آزادگان سرافرازمراسم 

لمین سالگرد گرامیداشت هشت سال دفاع هبه مناسبت چ

مقدس و سالروز آغاز بازگشت افتخارآمیز آزادگان سرافراز به 

میهن اسالمی و به همت امور ایثارگران دانشگاه، جلسه تقدیر 

و پاسداشت صبوری و تحمل آزادگان دانشگاه با حضور دکتر 

د برنامه ستا در ریاست مقام قائم و اجرایی مشاور طاهری

در ابتدای  .اه در دفتر ریاست این دانشگاه برگزار شددانشگ

این جلسه علومی مشاور ریاست دانشگاه در امور ایثارگران از 

تالش ها و صبوری آزادگان دانشگاه تشکر نمود و جایگاه و 

 در ادامه دکتر طاهری .منزلت واالی این عزیزان را برشمرد

مه دانشگاه به ت در ستاد برناریاس مقام قائم و اجرایی شاورم

علوم پزشکی استان  نمایندگی از دکتر دانائی رئیس دانشگاه

با بیان خاطراتی از دوران هشت سال دفاع مقدس، سمنان 

سپس  .دشواری ها و جان فشانی های آزادگان را یادآور شد

آزادگان سرافراز دانشگاه به بیان خاطرات دوران اسارت 

اسارت خود را بیان  پرداخته و بخشی از تلخی و شیرینی های

الزم به ذکر  .نمودند و در پایان از این بزرگواران تقدیر شد

آقای  :است آزادگان سرافراز دانشگاه به شرح ذیل می باشند

آقای ، آقای فرشاد خیرخواهان، دکتر محمد تقی فتحعلیان

آقای محمد حسین ، آقای مسلم مرادی نسب، سعید قندالی

  .جمشید نیر آقای، آقای حسن طاهری، نقاش

  

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-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهنپیام 

 25/5/99  اسالمی

 .داشت گرامی را اسالمی میهن به آزادگان بازگشت مرداد سالروز 26دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در پیامی 

 :پیام به شرح زیر است متن این

رور آفرین سرو اقمتان همیشه جاوید، آزادگان سرافراز آن اسوه اهی عشق و ایثار و صبر وربدباری را هب میهن اسالمی بیست و ششم مردادماه سالروز بازگشت غ

شت  تجلیل از اسرا و مفقودان رد واقع روز پاسدا
زت، شرف، غیرت، ایستادگی و سرافرازی مردان است.این روز رد اتریخ رپافتخار اریان اسالمی، روز  ع

دگی هب آرمان اهی بلند ا ربت ردد و رنج اسارت را با عشق و دلدا رصه جهاد و شهادت است. مردان زبرگی که سال اه رد کنج غ نقالب اسالمی و معمار مقاوم و صبور ع

تحمل کردند و بخشهای از ورق اهی زرین اتریخ حماهس اه و دالوریه
ایستادگی و مقاومت آزادگان سرافراز رد طول سال  .ای سرزمین اسالمیمان را رقم زدندکبیر آن 

ن خود افتخار نماید  ماست که فصل بی خزانشان را هب هزار رب اهی سخت ومشقت بار اسارت، بیش از پیش ملت اریان را رد دنیا سربلند و استوار نمود ات هب وجود فرزندا

 .نشینیم و از اعماق وجودمان قدردان حماهس این زبرگ مردان همیشه اتریخ باشیمچشم نیاز و تمنا هب انتظار 

، ایثارگران، جانبازان و آزادگان یادماندنی بازگشت رپافتخار آزادگان سرافراز هب میهن اسالمی را هب ملت زبرگ اریان، خانوادهاینجانب سالروز هب  اهی معزز شهدا

گاه علوم زپشکی استان  رض نموده و از رپوردگار مهربان ربای این اسوهقهرمان دانش ر استان سمنان تبریک و تهنیت ع اهی صبر و مقاومت و سمنان و مردم والیتمدا

 .اهی معزز آانن آرزوی سالمتی و موفقیت را دارمخانواده

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش

  

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%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنانآیین تجلیل از اصحاب رسانه استان سمنان با حضور رئیس 
25/5/99 

آیین تجلیل از اصحاب رسانه 

استان سمنان با حضور رئیس 

استان  پزشکی علوم دانشگاه

سمنان، مدیران مسئول 

خبرگزاری ها، مدیران مسئول 

روزنامه ها، مدیران مسئول هفته 

نامه ها و فعاالن مجازی استان 

 سمنان در سالن امام رضا)ع(

ستاد مرکزی دانشگاه با رعایت 

دانشگاه  دکتر دانائی رئیس .پروتکل های بهداشتی برگزار شد

 روزی شبانه تالش بیان کرد:علوم پزشکی استان سمنان 

 درمانی بهداشتی خدمات ارائه در سالمت حوزه کارکنان

 با اخیر های ماه در ویژه به استان شریف مردم به مطلوب

 .اصحاب رسانه محقق می شود ارزنده بسیار همکاری و تعامل

استان سمنان ضمن قدردانی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

تعامل اصحاب رسانه استان سمنان با این دانشگاه، تاکید نمود: 

انتظارات ما از اصحاب رسانه این است که با شفافیت و صداقت 

با موضوعات برخورد کنند و این حوزه را به خوبی در جهت 

انی به مردم حمایت و خدمت رس

دکتر دانائی تصریح  .هدایت کنند

 شیوع و موجود شرایط در نمود:

 اخبار انتشار ویروس کرونا بیماری

 حوزه با رسانه اصحاب تعامل و صحیح

 و همدلی که است مهم بسیار سالمت

 حوزه با رسانه اصحاب همراهی

 صحیح و موقع به انتشار در سالمت

افزود: وی  .است ستودنی اخبار

اصحاب رسانه با بازتاب گفتاری، شنیداری و دیداری زحمات 

و تالش های کادر بهداشتی درمان استان، در امر روحیه و 

نشاط بخشی کارکنان بسیار فعاالنه در میدان این نبرد حضور 

در ادامه این نشست  .داشتند که بسی جای سپاسگزاری دارد

توجه دست  خبرنگاران حاضر در جلسه ضمن قدردانی از

اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به اصحاب 

در  .رسانه، به بیان سواالت خود از ریاست دانشگاه پرداختند

رئیس دانشگاه با اهدای لوح تقدیری از پایان دکتر دانائی 

 .زحمات این قشر تاثیرگذار در جامعه قدردانی نمود

 24/5/99   .بیمارستان کوثر کلنگ زنی شدخیرساز همراه سرای پروژه 

آغاز ساخت پروژه خیرساز همراه سرای مرکز آموزشی،  آیین

پژوهشی و درمانی کوثر سمنان با حضور مسئولین موسسه 

دانشگاه علوم پزشکی دکتر دانائی رئیس  یاوران اسکان فدک،

 ای حمزه دکتر ناظم رضوی شهردار سمنان، ،استان سمنان

 ای نماینده سمنان، استان سالمت خیرین مجمع مدیرعامل

 سمنان، های شهرستان مردم نماینده گلرو دکتر جانب از

https://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%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-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%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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و جمعی از  اسالمی شورای مجلس در سرخه و مهدیشهر

دکتر دانائی  .مسئولین شهرستانی و دانشگاهی برگزار شد

حاشیه مراسم در ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنانرئیس 

 مرکز سرای همراه خیرساز پروژه ساخت عملیات آغاز

 عمومی روابط با وگوگفت در کوثر درمانی و پژوهشی آموزشی،

ی زمین در کوثر بیمارستان سرای همراه: داشت بیان دانشگاه

دکتر  .این بیمارستان بنا خواهد شد متر در محوطه 800به 

دانائی با اشاره به این که این پروژه خیر ساز است، گفت: به 

همت موسسه یاوران اسکان فدک و مجمع خیرین سالمت 

استان سمنان این پروژه به بهره برداری می رسد و با افتتاح 

این پروژه رفاهی خدمات مطلوب و در شان همراهان بیمارانی 

ستان ها و استان های مجاور به بیمارستان کوثر که از شهر

سمنان منتقل شدند، ارائه می گردد.وی با تاکید مجدد بر امر 

منظور ساخت همراه سرا مهم تکریم ارباب رجوع اضافه کرد: به

بیمارستان کوثر زمینی از سوی این دانشگاه در اختیار این 

و با مساعد خیرین محترم  ستا موسسه خیرساز قرار گرفت

هلل به زودی شاهد بهره برداری از این ا حوزه سالمت ان شاء

 پروژه باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، ضمن ابراز 

خرسندی و آرزوی صحت و موفقیت برای خیرین محترم حوزه 

سالمت به ویژه خیرین موسسه یاوران اسکان فدک و مجمع 

ن سمنان، از این عزیزان و خواستار حضور خیرین سالمت استا

و مساعد بیش از پیش خیرین ارجمند و نیک اندیش در حوزه 

 سالمت شد.

دکتر سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان در حاشیه 

مراسم عملیات آغاز ساخت پروژه خیرساز همراه سرای مرکز 

مانی در کادر از قدردانی با  آموزشی ، پژوهشی ودرمانی کوثر

خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس، از مسئولین  و مدافعان

موسسه یاوران اسکان فدک به جهت شروع این پروژه انسان 

: گفت و نموده یاد الصالحات قیبا دوستانه از آن به عنوان

 کار این در مشارکت جهت به نیز سمنان شهرداری

هد نخوا کوتاهی کمکی و تالش هیچ از ماندگار و خداپسندانه

 .کرد

شهردار سمنان اذعان داشت: بدون تردید نیک اندیشی و 

خدمات صادقانه خیرین بویژه حوزه سالمت در رفع نیازهای 

کشور عالوه بر رضای الهی و تاثیرات ملموس خود، موجب 

اعتالی جو معنوی و ارتقای روح همبستگی و سرمایه 

 .اجتماعی خواهد شد

: امروز با شیوع بیماری کرونا دکتر ناظم رضوی تصریح نمود

ویروس در کشور، همگان درمعرض امتحان الهی قرار 

https://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
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وی اذعان داشت : در این بین خیرین و نیک  .ایمگرفته

اندیشان به عنوان پیشاهنگ، کما فی السابق توان یاری خویش 

اند. در ایام را در مسیر امدادرسانی سالمت کشور بذل نموده

به ویژه استان و شهر سمنان  اخیر، مجمع خیرین کشور

های موثری را در زمینه رفع بخشی از حوائج و نیازهای گام

های کاند، لذا به پاس نیت و کمبهداشتی، درمانی برداشته

، دست اندرکاران و همراهان این خیرخواهانه همه این عزیزان

خیرین عزیزو تمامی افراد و موسسات خیریه، مراتب سپاس 

شته و از درگاه ایزد منان توفیق و قبولی اعمال خود را ابراز دا

الزم به ذکر است: در  .داریم مسئلت را سالمت یاورانصالح 

حاشیه این آیین، دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

استان سمنان، به اتفاق دکتر ناظم رضوی شهردار سمنان از 

دو ابر پروژه دردست احداث سوختگی و سوانح بازدید کردند

 24/5/99 یک روزه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به شهرستان دامغانسفر 

دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، به اتفاق دکتر 

جمعی از معاونین و مدیران این دانشگاه با حضور در شهرستان 

این  دامغان، از مراکز بهداشتی درمانی و پروژه های دردست احداث

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی  .شهرستان بازدید کردند

استان سمنان، با تاکید بر اهمیت بهسازی و نوسازی مراکز بهداشتی 

تر، از پروژه های درمانی در جهت خدمت رسانی مطلوب و مناسب

دردست احداث مرکز خدمات جامع سالمت شهر امیریه و بخش 

در توسعه ای و در حال ساخت دیالیز کلینیک تخصصی دانشگاه 

شهرستان دامغان بازدید و روند پیشرفت این پروژه ها را بررسی 

 استان پزشکی علوم شگاهدان در ادامه این سفر یک روزه رئیس .نمود

به اتفاق هیئت همراه با حضور در بیمارستان والیت دامغان سمنان 

از تعدادی از بخش های این بیمارستان بازدید کرد. در این بازدید 

وگو با پزشکان، پرستاران و کارکنان این به گفترئیس دانشگاه 

بیمارستان پرداخت و از زحمات کادر درمانی به ویژه در دوران 

مبارزه با کرونا ویروس قدردانی و نقش این عزیزان را در ارتقای 

سپس جلسه ارزیابی روند ارائه  .سطح سالمت مردم مهم برشمرد

تان والیت دامغان خدمات درمانی و بررسی آخرین وضعیت بیمارس

شهرستان دامغان با حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه، جمعی از 

ه، دکتر محمدی رئیس و تعدادی از امعاونین و مدیران دانشگ

در این جلسه دکتر محمدی  .مدیران این بیمارستان برگزار شد

رئیس بیمارستان ضمن خیر مقدم به ریاست دانشگاه و هیات همراه، 

نجا که بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها در بیان کرد: از آ

سطح کشور انتظار دارند پس از دریافت خدمات رضایت بخش با 

حال عمومی خوب از بیمارستان خارج شوند، با توجه به وضعیت 

 مساعدت با داریم انتظار، 19فعلی کشور و شیوع بیماراری کووید 

ئه خدمات بهینه دانشگاه در جهت ارا ستادی مسئولین همراهی و

به مردم شریف این منطقه، کارکنان این بیمارستان را بیش از پیش 

شاء اهلل که ما  رئیس بیمارستان والیت گفت: ان یاری نمایند.

کارکنان بیمارستان والیت توانسته باشیم در حد توان، امکانات و 

تجهیزاتی که در اختیار داشته ایم در راستای نیات و سیاست های 

جامعه سالمت حرکت و انتظارات دانشگاه و مراجعه کنندگان  نظام

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی  را برآورده کرده باشیم.

استان سمنان بیان داشت: بیمارستان والیت در دو مرحله شیوع 

یکی از بیمارستان هایی بود که تعداد زیادی  19بیماری کووید 

https://semums.ac.ir/news/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%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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مود و با مدیریت خوب موضوع بیمار مبتال را پذیرش و بستری ن

 اکثر این بیماران با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه ضمن خدا قوت و تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین 

 خواست همراه مدیران و معاونین از و کارکنان بیمارستان والیت،

با مسئولین بیمارستان  نشستی طی مربوطه کارشناسان اتفاق به که

والیت درخواست ها و مسائل مطرح شده از سوی ریاست بیمارستان 

در این جلسه دکتر دانائی وظیفه حوزه  والیت را بررسی نمایند.

سالمت را ارائه خدمت به دردمندان و بیماران دانست و ضمن مثبت 

ارزیابی کردن عملکرد این بیمارستان و اظهار رضایت از خدمات 

افتی از سوی بیماران، از زحمات دست اندرکاران حوزه سالمت دری

این شهرستان تشکر و توصیه های الزم را در جهت ارایه هرچه بهتر 

 .خدمات درمانی به مراجعه کنندگان بیان نمود

 22/5/99 دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با دادستان کل استان

استان سمنان  علوم پزشکی نوید دانائی رئیس دانشگاهدکتر 

 وگو کرد.با ابراهیمی دادستان کل استان سمنان دیدار و گفت

 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دکتر دانائی رئیس

پیرامون آموزش، پیشگیری،  گزارشی از اقدامات این دانشگاه

اطالع رسانی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به بیماری 

 کروناویروس ارائه نمود.

استان سمنان با تاکید بر این که  دانشگاه علوم پزشکی رئیس

آموزش و اطالع رسانی کافی به مردم، نقش بسزایی در کنترل 

دارد، بیان کرد: با توجه به این که  با این بیماریو مقابله 

متاسفانه وجود کرونا ویروس برای مردم عادی شده، ما تمام 

سعیمان بر این است که با آموزش و تاکید بیشتر بر رعایت 

 پروتکل های بهداشتی، این بیماری را مدیریت کنیم.

وی افزود: امیدواریم با رعایت اصول پیشگیری، سایه این 

 .ماری از کشورمان دور گرددبی

دکتر دانائی رئیس دانشگاه با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری 

ابا عبداهلل حسین )ع( بیان داشت:حمایت های ائمه محترم 

جمعه و جماعات برای جلوگیری از تجمع با توجه به در پیش 

بودن ایام محرم حسینی ادامه و آیین های شاخص که منجر 

 .تعداد اقشار مردم و عزاداران می شود، لغو گرددبه حضور پر 

دکتردانائی با تاکید بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

گفت: مراسم عزاداری محرم و صفر بر اساس دستورالعمل های 

بهداشتی و ضوابط تعیین شده انجام شود و مراسم مرسوم 

 برگزار استان در اباعبداهللسال های گذشته ویژه عزارداری 

 .نشود

ابراهیمی دادستان کل استان سمنان با تقدیر و تشکر از 

زحمات همه تالشگران حوزه سالمت در استان،گفت: دلسوزی 

شما کارکنان حوزه سالمت که با جان و دل در ارائه خدمات 

بهداشتی و درمانی تالش می کنید بسیار ستودنی بوده که ان 

 .شااهلل مورد رضای خداوند متعال قرار گیرد

دادستان کل استان سمنان افزود: بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی از سوی شهروندان عزیز تاکید می نمایم و امیدوارم 

با رعایت نکات بهداشتی حجم کار و زحمات کادر درمانی و 

 .بهداشتی استان را کاهش دهیم

در پایان این دیدار، دادستان عمومی و انقالب استان سمنان 

دانشگاه علوم پزشکی  زی پزشکان و کارکناناز تالش شبانه رو

قدردانی نموده و اظهار کرد: امیدواریم بیش از  استان سمنان

در عرصه سالمت و  کیفیت خدمات پیش شاهد افزایش

 افزایش میزان رضایتمندی شهروندان باشیم.

http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
https://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%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%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-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از شبکه بهداشت و درمان سرزده دکتر دانائی بازدید 

 22/5/99  شهرستان سرخه

دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه بازدیدهای سرزده رئیس در 

از واحدهای تحت پوشش این دانشگاه در شهرستان ، سمنان

های تابعه، دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

به اتفاق یحیایی مدیر اجرایی حوزه ریاست دانشگاه،  سمنان،

به صورت سرزده از ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

دانشگاه در این بازدید دکتر دانائی رئیس  .سرخه بازدید کرد

ضمن حضور در واحدهای مختلف  علوم پزشکی استان سمنان،

ستاد مرکزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه و 

با پرسنل این ستاد، از نزدیک در جریان چگونگی ارائه  گفتگو

دکتر دانائی رئیس دانشگاه  .خدمات به مراجعین قرار گرفت

همچنین با بررسی چگونگی رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی توسط پرسنل و آموزش آن به شهروندان و مراجعین، 

براجرای کامل پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی 

استفاده از ماسک در راستای پیشگیری و مقابله با و 

در این بازدید اسکندری مدیر شبکه  .کروناویروس تأکید کرد

بهداشت و درمان شهرستان سرخه ضمن خیرمقدم به رئیس 

دانشگاه، وضعیت بهداشت و درمان شهرستان را تشریح نموده 

و موضوعات مختلف حوزه بهداشت و درمان آن شهرستان را 

در ادامه این بازدید دکتر  .یس دانشگاه در میان گذاشتبا رئ

دانائی رئیس دانشگاه رهنمودهای الزم را در راستای ارائه 

 .خدمات با کیفیت به شهروندان ارائه نمود

  قابل توجه رتبه وبومتریکس سایت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در رنکینگ جهانیارتقاء 
21/5/99 

رتبه وبومتریکس سایت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در 

مهندس همتیان مدیر آمار و  .رنکینگ جهانی ارتقاء یافت

فناوری دانشگاه اعالم کرد: به دنبال اقدامات انجام شده با 

همکاری مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه، معاونت 

بر اساس آخرین  تحقیقات و فناوری و سایر واحدهای مربوطه

رتبه بندی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی 

، رتبه وبومتریکس دانشگاه علوم July 2020وبومتریکس در 

رتبه در رنکینگ  4214پزشکی استان سمنان در حدود 

 Julyجهانی صعود کرده است و به نسبت درصد تغییر در 

 ، رتبه چهارم را در بین دانشگاه های علوم پزشکی2020

کشور کسب کرده است. مدیر آمار و فناوری دانشگاه ادامه داد: 

 7721وب سایت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از رتبه 

 67را دربین  33ارتقاء یافته است و رتبه  3507به رتبه 

 وی افزود: ان کرده است. کسب دانشگاه علوم پزشکی کشور

سایر واحدها هلل در آینده نزدیک با همکاری و همدلی ء اشا

 شاهد ارتقاء بیشتر رتبه وب سایت دانشگاه باشیم.

 

 

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%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%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
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در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در مقایسه با گروه کنترل سالم و  RAB8B مطالعه تغییرات بیان ژن

   1986112rsمقایسه میزان بیان این ژن در سه گروه ژنوتیپی بیماران از نظر واریانت تک نوکلئوتیدی

21/5/99 

اسکیزوفرنی نوعی سندروم مزمن روانی همراه با آسیب 

شناسی متغیر و گاها نامعلومی ست که افکار، احساسات، رفتار 

و سایر جنبه های روانی و ارتباطی را درگیر می کند. عالیم 

بیماری شامل نشانه های مثبت )توهم و هذیان( ، نشانه های 

دگی( و نشانه های شناختی مانند منفی )عدم اختیار و بی ارا

اختالل در تفکر می باشد. اسکیزوفرنی در دسته بیماری های 

مولتی فاکتوریال قرار دارد که عوامل ژنتیکی به همراه عوامل 

محیطی باعث بروز این بیماری می شوند. در این مطالعه بیان 

در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی )پنجاه بیمار(  RAB8B ژن

به  گروه کنترل سالم )پنجاه فرد سالم( مقایسه شد ورا با 

 در اثر واریانت RAB8B بررسی ارتباط بیان ژن

rs1986112 رداخته شد. از تکنیک q-PCR  برای

برای ژنوتایپینگ  PCR-RFLPبررسی بیان ژن و از تکنیک

 استفاده شد.

 تفاوت بیانی معناداری بین گروه بیماران و کنترل برای ژن

RAB8B دارد. به این ترتیب که در بیماران مبتال به  وجود

نسبت  RAB8B اسکیزوفرنی افزایش معنادار سطح بیان ژن

نین در این مطالعه نشان داده چبه گروه کنترل وجود دارد. هم

 و افزایش بیان ژن rs7951870-GG شد بین ژنوتیپ

RAB8B در بیماران، ارتباط معنا دار و قوی وجود دارد ،. 

و  rs7951870-GG با توجه به ارتباط بین ژنوتیپ

در بیمارن مبتال به اسکیزوفرنی،  RAB8B افزایش بیان ژن

پیشنهاد میشود ضمن انجام مطالعات تکمیلی، مطالعات 

فانکشنال بر روی این ژن انجام شود، و داروهای کنترل کننده 

نیز بررسی شود تا عالئم  RAB8B و کاهش دهنده بیان ژن

.ن مبتال به اسکیزوفرنی تسکین داده شودبیمارا

 دانشگاه نفر از اطرافیان و افراد در تماس با بیماران مبتال به کرونا ویروس در 158860رسی بر
21/5/99 

از ابتدای شیوع بیماری کرونا ویروس در سال گذشته الی 

جاری پانزدهم مرداد ماه سال 

نفر از  158860 وضعیت سالمت

اطرافیان و افراد در تماس با 

بیماران مبتال به کرونا ویروس را 

ارزیابی شدند. دکتر رهبر مدیر 

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها 

معاونت بهداشتی دانشگاه بیان 

داشت: کارکنان تالشگر و پیگیر 

 حوزه مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت

 علوم بهداشتی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه

 اطرافیان با تلفنی تماس برقراری با سمنان ستانا پزشکی

 و پرس را افراد این عمومی حال و وضعیت کرونایی بیماران

مدیر پیشگیری و  .نمایند می جو

ارزه با بیماری ها معاونت مب

بهداشتی دانشگاه ادامه داد: این 

افراد اگر عالمت ها مربوط به ابتال 

به کرونا ویروس را داشته باشند 

 19به مراکز منتخب کووید 

منطقه مورد نظر ارجاع داده شده 

و پس از غربالگری کرونا توسط 

پزشک مرکز به آزمایشگاه کرونا جهت انجام تست ارجاع داده 

وی گفت: با تشخیص پزشک و در صورت عدم وجود  می شوند.

عالیم ابتال، پزشک مرکز با اندازه گیری دمای بدن و اکسیژن 
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https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-158860%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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خون این افراد از عدم ابتال افراد در تماس با بیماران کرونایی 

دکتر رهبر تصریح کرد: از ابتدای اپیدمی  مطمئن می شود.

تا نیمه مرداد ماه  این بیماری در ماه های پایانی سال گذشته

نفر از اطرافیان و افراد در  158860سال جاری با بررسی 

به  روز پیاپی موفق 14ه کرونا طی تماس با بیمار مبتال ب

 با که شدیم عالیم دارای و مشکوک مورد 5457 شناسایی

 کرونا به مبتال ماربی 1472 آنان، از آزمایش و بیشتر بررسی

افزود: از همکارانم در معاونت وی . شدند شناسایی ویروس

بهداشتی و شهرستان های تحت پوشش این دانشگاه قدردانی 

می نمایم و از مردم عزیز خواهشمندیم با رعایت اصول پروتکل 

های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک ما را در کنترل این 

 بیماری همراهی نمایند.

ش بیمارستانی قطار آمبوالنس در آینده نزدیک در مرکز اورژانس پیاندازی اولین واحد عملیاتی راه 

 21/5/99  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی استان سمنان 

در نشستی صمیمی با دکتر 

کولیوند رئیس سازمان 

اورژانس کشور در دفتر کار 

اورژانس کشور  سازمان

برخی موارد و مسائل 

اورژانس پیش بیمارستانی 

استان سمنان را مطرح کرد. در این نشست نیز دکتر گوهری 

پیش  معاون درمان و دکتر اطهری مدیر حوادث و اورژانس

بیمارستانی دانشگاه، همچنین دکتر نوری ساری، معاون فنی 

تر دک  و عملیات سازمان اورژانس کشور حضور داشتند.

کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: با توجه به 

حادثه خیز بودن کشور عزیزمان و برای مدیریت مطلوب 

آسیب دیدگان حوادث با مصدومین زیاد نیاز به استقرار 

رئیس سازمان  اورژانس ریلی در نقاط مختلف کشور می باشد.

هم ترین اورژانس کشور بیان کرد: استقرار اورژانس ریلی از م

برنامه های سازمان اورژانس کشور در سال جاری است و 

امیدواریم با تعامل راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران و 

دانشگاه علوم  همکاری

 بتوانیم سمنان استان پزشکی

 قطار عملیاتی واحد اولین

 نزدیک آینده در را آمبوالنس

 پیش اورژانس مرکز در

 علوم دانشگاه بیمارستانی

. دکتر دانائی رئیس کنیم اندازی راه سمنان استان پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بیان داشت: محور ریلی 

مشهد با بیشترین تردد مسافر و حمل بار از مهم ترین  -تهران

و پرترددترین خطوط ریلی کشور بوده و در سال های اخیر 

رئیس دانشگاه  در این میسر بودیم. شاهد حوادث متعددی

 1395علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: حادثه ریلی سال 

هفت خوان، اهمیت استقرار قطار آمبوالنس  -در بالک گرداب

در ادامه  را در ایستگاه راه آهن سمنان دو چندان کرده است.

حاضرین در جلسه پیرامون راه اندازی قطار آمبوالنس در مرکز 

 انس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمناناورژ

 .پرداختند نظر تبادل و بحث به

 

http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/news/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%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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ستان کوثر و دو ابر پروژه کرونا بیمار ICUبازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بخش ایزوله تنفسی، 

 16/5/99  احداث سوختگی و سرطان در دست

دکتر جان بابایی در سفر یک روزه خود به استان سمنان از 

کرونا بیمارستان کوثر  ICUبخش های ایزوله تنفسی و 

سمنان به عنوان مرکز درمانی ارائه دهنده خدمت به بیماران 

 داناییدر این بازدید که دکتر  .مبتال به کرونا بازدید کرد

فرماندار شهرستان سمنان، دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی استان سمنان و جمعی از معاونین و مدیران 

دانشگاهی نیز حضور داشتند. معاون درمان وزارت بهداشت، 

با  مذکور،آموزش پزشکی با حضور در بخش های  درمان و

بیماران و تیم های پزشکی گفت و گو و نحوه ارائه خدمت به 

دکتر جان بابائی در حاشیه  .بیماران را از نزدیک ارزیابی کرد

وگو با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی این بازدید در گفت

استان سمنان بیان نمود: استان سمنان با زیرساخت های 

 ویروس، کرونا به بیماریمطلوب و ساختار مدیریتی آشنا 

ا کرون به مبتال بیماران شرایط بهبود و موقع به تشخیص امکان

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: در  .است را فراهم نموده

کرونا این بیمارستان به خوبی  ICUبخش های کرونا و 

خدمات در حال ارائه است و در گفت و گو با بیماران و 

 .خدمات اعالم رضایت شده است نسبت به روند همراهان آنان،

در این بازدید دکتر جان بابایی به بررسی موضوعات مربوط به 

نیروی انسانی، نوبت کاری پزشکان و پرستاران، ویزیت 

پزشکان، تجهیزات و ملزومات پزشکی، نحوه برخورد با بیماران 

مبتال به کرونا و دغدغه های تیم های درمانی در حاشیه این 

ی استان سمنان، رئیس دانشگاه علوم پزشک .بازدیدها پرداخت

نیز بیان داشت: ساختمان در نظر گرفته شده برای درمان 

بیماران کرونایی که مجزا از بیمارستان کوثر است، به صورت 

کامل به درمان بیماران کرونا اختصاص دارد، از نظر کارکنان، 

پزشکان عمومی و متخصص و تیم پرستاری، مسلط به کار 

وی  .ارائه خدمت می کننددرمان بیماران هستند و به خوبی 

همراهی بیشتر مردم،  افزود: امیدواریم با کمک خدای متعال،

تعامل دستگاه های اجرایی و همت و تالش روزافزون خانواده 

پیش این  از دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، بتوانیم بیش

در حاشیه  .بیماری را در سطح استان کنترل و مدیریت نماییم

ر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت به این بازدید دکت

اتفاق هیات همراه از دو ابر پروژه در دست احداث سوختگی 

و سرطان بازدید و در جریان روند پیشرفت این دو پروژه قرار 

 . گرفتند

https://semums.ac.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%8C-ICU-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-
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 بهداشتکمیته سازماندهی و پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس دانشگاه با حضور معاون درمان وزیر 
16/5/99 

کمیته سازماندهی پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس دانشگاه با 

حضور دکتر جان بابایی معاون درمان مقام عالی وزارت بهداشت، 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و اعضای 

 ستاد استانی دانشگاهی این دانشگاه در سالن امام جواد)ع( ستاد

 دانشگاه رئیس دانائی دکتر در ابتدای این جلسه .مرکزی برگزار شد

زشکی استان سمنان ضمن خیرمقدم به معاون درمان وزیر پ علوم

بهداشت و تبریک عید غدیر، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط 

معاونت های بهداشتی، درمان، غذا و دارو، آموزشی و تحقیقات و 

کی استان سمنان در مبارزه با بیماری فناوری دانشگاه علوم پزش

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی  کرونا ویروس ارائه نمود.

 اطالع و کرونا دانشگاهی کمیته تشکیل :استان سمنان بیان داشت

 پوشش تحت درمانی و بهداشتی کارکنان تمامی به آموزش و رسانی

 استانداری در غذایی امنیت و سالمت کارگروه تشکیل دانشگاه،

 درون های حوزه تمام در آموزشی متعدد جلسات برگزاری سمنان،

و برون سازمانی و بازدید از تمامی بیمارستان های تحت پوشش و 

ارزیابی میزان آمادگی مقابله با کرونا، بخشی از اقدامات پدافندی 

در پیشگیری از شیوع کرونا  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان  سمنان بود. ویروس در استان

اقدامات آفندی این دانشگاه گفت:  سمنان پیرامون مهم ترین

تشکیل دبیرخانه کنترل کرونا و انتخاب دکتر فریور به عنوان دبیر 

ستاد کنترل کرونا در حوزه ریاست دانشگاه، برگزاری جلسات کمیته 

تامین و کمیته مقابله دانشگاهی کرونا و کارگروه سالمت و شورای 

با بحران در استانداری سمنان به ریاست استاندار محترم برگزار و 

تمامی دستورالعمل ها به هر یک از دستگاه های اجرایی مسئول 

دکتر دانائی نقش اطالع رسانی و آموزش را در   ابالغ می گردد.

سطح آگاهی مردم نسبت به بیماری کرونا ویروس مهم  افزایش

 و صدا همکاری با خبری و تصریح نمود: با ایجاد استودیوبرشمرد 

بخش خبری ثابت، راه اندازی سامانه تلفنی  اختصاص و سیما

ها و... برای اخت کلیپ های آموزشی، موشن گرافیو س 31700

اطالع رسانی از طریق فضای مجازی در امر آگاهی رسانی به مردم 

توجه به اطالعات درج شده وی افزود: با  عزیز استان اقدام می شود.

درصد افراد مورد نیاز، پیگیری شدند که از این  98در سامانه سیب 

نظر دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان حائز رتبه اول در بین 

رئیس دانشگاه از همدلی و  است. دانشگاه های سراسر کشور شده

رم تعامل هم استانی های عزیز، مسئولین استان به ویژه نماینده محت

ولی فقیه در استان، استاندار محترم و تمامی دستگاه های اجرایی، 

نظامی، انتظامی، نظارتی و امنیتی از جمله دادستان محترم استان 

و همکاری مطلوب رسانه ها به ویژه صدا و سیمای استان و 

رییس دانشگاه علوم پزشکی  مطبوعات با این دانشگاه قدردانی نمود.

می داشت نام و یاد تنها شهید مدافع استان سمنان ضمن گرا

سالمت استان سمنان، شهید اکبر ناظری پور، بیان داشت: برای 

مردم باید بیش از این خدمت کنیم، ما خدمتگزاران مردم هستیم، 

بنده دست همکاران عزیزم به ویژه مدافعان سالمت که به طور شبانه 

 را می بوسم. روزی به بیماران مبتال به کرونا خدمت رسانی کردند

دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی از کارکنان بهداشتی درمانی به ویژه مدافعان سالمت این 

https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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استان قدردانی و بیان کرد: اقدامات و فعالیت هایی که در این روزها 

برای مبارزه با این بیماری انجام شده، باید ادامه یابد و باید از 

برنامه ریزی  بیات گذشته برای مقطع آینده درس بگیریم و باتجر

معاون درمان  مناسب برای مقابله با این ویروس کامال آماده باشیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: نقش نیروی 

انسانی در ارائه خدمات بسیار مهم و حائز اهمیت است به ویژه در 

ویروس کادر بهداشتی درمانی به بهترین  این دوران مبارزه با کرونا

وی افزود: با توجه به  شکل ممکن به ایفای نقش پرداختند.

زیرساخت های مطلوب فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی 

استان سمنان با برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی به صورت 

کرونا ویدیو کنفرانس عالوه بر انتقال اطالعات و تجربیات، از شیوع 

دکتر جان بابایی از اقدامات  ویروس هم می توان پیشگیری کرد.

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در دوران شیوع کرونا ویروس 

قدردانی و تاکید نمود: با توجه به شرایط موجود مسئولین و مدیران 

 تجربیات امکانات، از گیری بهره با حوزه سالمت در استان ها باید 

 که نمایند مدیریت را ویروس کرونا شیوع وضعیت ودخ ابتکارات و

ن همچون گذشته در این برحه از زمان سمنا استان سالمت حوزه

 .هم خوش درخشید

با  شهرستانهای گرمسار، آرادان و ایوانکی نشست بررسی وضعیت بهداشتی درمانی حوزه سالمت

 16/5/99 حضور معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

جلسه بررسی وضعیت بهداشتی درمانی و پروژه های عمرانی 

حوزه سالمت شهرستان های گرمسار، آرادان و ایوانکی با 

حضور دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان 

ان های مذکور، جمعی و آموزش پزشکی، فرمانداران شهرست

 مسئولین و شهرستانی مدیران از معاونین و مدیران دانشگاه،

نداری فرما جلسات سالن در شهرستان این درمانی بهداشتی

در این جلسه، دکتر نوید دانائی  .شهرستان گرمسار برگزار شد

خیر مقدم  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن

 درمان محترم معاون بابایی جان دکتر از: گفت به مدعوین،

 هایبرنامه و زیاد کاری مشغله به توجه با که بهداشت وزیر

دانشگاه علوم پزشکی  در حضور از ایام، این در ویژه به فشرده

استان سمنان، استقبال نمودند، تشکر و قدر دانی می نمایم و 

 را از خداوند منان برای ایشان آروزی سالمتی و موفقیت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن  .خواستارم

تبریک اعیاد و تبریک انتصاب به متقی سرپرست فرمانداری 

شهرستان گرمسار، بیان کرد: مردم شریف گرمسار، آرادان و 

ایوانکی، مردمی هستند که در هشت سال دفاع مقدس با 

های بسیاری اهدای جوانان خود در راه دفاع از وطن، فداکاری

های این عزیزان وظیفه ما را ند که این از خود گذشتگینمود

وی افزود: با توجه به شیوع  .تر می نمایددر قبالشان سنگین

کرونا ویروس و پیشرو بودن فصل پاییز باید تمهیدات الزم در 

همجوار با شهرستان های  نظر گرفته شود که این شهرستان

نب حوزه استان تهران، در معرض خطر قرار نگیرد. از جا

سالمت این تمهیدات اندیشه شده و با همراهی و تعامل هر 

زشکی چه بیشتر مسئولین این شهرستان ها با دانشگاه علوم پ

قه کمتر درمعرض خطر قرار طامیدواریم مردم شریف این من

دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان  گیرند.

ارائه  و آموزش پزشکی، با اشاره به مطلوب بودن

خدماتبهداشتی درمانی در استان سمنان بیان نمود: تامین 

سالمت و تجهیز و بروزرسانی تجهیزات درمانی از وظایف ما 

این حوزه می باشد. دکتر جان بابایی  در قبال مردم عزیز در

با توجه به موقعیت شهرستان های گرمسار، آرادان   بیان کرد:

در مسیر زائرین حرم و ایوانکی قرار گرفتن این شهرستان 

https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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مطهر رضوی، باید به این شهرستان در حوزه سالمت توجه 

بیشتری شود که خوشبختانه به حول قوه الهی و تالش دست 

اندرکاران این حوزه خدمات بسیار مطلوبی به مسافرین و مردم 

وی افزود: قدردان حمایت و  عزیز منطقه ارائه می گردد.

استان ها و همین طور همراهی مسئولین در سطح کشور و 

قدردان زحمات و تالش های همکارانم برای ارائه خدمات به 

مردم به ویژه بیماران مبتال به کرونا ویروس که خالصانه تالش 

دکتر مطهری نماینده مردم شریف شهرستان  نمودند، هستیم.

های گرمسار، آرادان و ایوانکی در مجلس شورای اسالمی از 

شت، درمان و آموزش پزشکی قدردانی مقام عالی وزارت بهدا

  کرد و ایشان را به عنوان وزیر پرتالش و والیتمدار خطاب کرد.

نماینده مردم شریف شهرستان های گرمسار، آرادان و ایوانکی 

در مجلس شورای اسالمی ضمن قدردانی از زحمات دکتر 

دانائی رئیس دانشگاه و مسئولین حوزه سالمت در این 

ان داشت: در چند سال اخیر تحول بسیار شهرستان ها، بی

 گرمسار، های شهرستان خوبی در حوزه بهداشتی و درمانی

اکی از زحمات و ح که است داده رخ ایوانکی و آرادان

های شبانه روزی مسئولین حوزه سالمت در سطح این تالش

: گفت دکتر مطهری دانشگاه و این شهرستان ها می باشد.

 حوزه موضوعات پیگیر و مردم دلسوز بسیار دانائی، دکتر

 در سالمت حوزه به ایارزنده بسیار خدمات که است سالمت

تجهیزات و افزایش  رسانی روز به ها،ساخت زیر توسعه راستای

 فضاهای فیزیکی بهداشتی درمانی و آموزشی ارائه داده است.

وی افزود: وظیفه بنده انتقال خواسته های مردمی و پیگیری 

مسئولین است و تمام تالش با بر این است که با کمک آن از 

مسئولین استانی و شهرستانی حوزه سالمت خدمات 

همچنین در  تری به مردم شریف منطقه ارائه گردد.شایسته

این نشست متقی سرپرست فرمانداریشهرستان گرمسار و 

بوربور فرماندار شهرستان آرادان ضمن قدردانی از خدمات و 

المت، به تشریح درخواست های مردمی در زحمات حوزه س

در ادامه این جلسه مسئولین کشوری،  این حوزه پرداختند.

استانی، دانشگاهی و شهرستانی پیرامون مسائل بهداشتی، 

های بهداشتی به بحث درمانی و روند پیشرفت فیزیکی پروژه

 .و تبادل نظر پرداختند

با حضور معاون  (MCMC)رمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان های دافتتاح مرکز پایش مراقبت

 16/5/99  درمان مقام عالی بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، مرکز 

 سمنان استان شکیپز علوم های درمانی دانشگاهپایش مراقبت

(MCMC)  با حضور دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی استان سمنان و جمعی از مسووالن استانی، شهرستانی و 

 دانایی دکتر .افتتاح شد 99ماه  مرداد 16دانشگاهی روز پنجشنبه 

های موجود در مراکز بیان کرد: دسترسی به موقع اطالعات و داده

درمانی به منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه، بحرانی و بالیا از دیگر 

های درمانی دانشگاه علوم پزشکی راقبتاهداف افتتاح مرکز پایش م

https://semums.ac.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%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-(MCMC)-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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استان سمنان است. وی، افتتاح مرکز پایش را در شناسایی مشکالت 

بیمارستانی و تسریع در ارائه خدمات به بیماران پرخطر موثر 

برشمرد و افزود: فرآیندهای مرکز متکی به یک سامانه منسجم 

پایش رئیس دانشگاه بیان داشت: مرکز اطالعاتی و نظارتی است

های درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مراقبت

(MCMC)  مترمربع در شهرستان سمنان  130در زیربنای

مجتمع بهداشتی، درمانی، پژوهشی و فرهنگی فضل اهلل تدین به 

 .برداری رسیدبهره

 15/5/99 اجرای پروتکل های بهداشتی 31700 اندازی سامانه تلفنیراه 

در دانشگاه  31700سامانه تلفنی اجرای پروتکل های بهداشتی 

علوم پزشکی 

استان سمنان 

راه اندازی 

دکتر  .شد

دانائی رئیس 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

استان سمنان 

ضمن اعالم 

 دریافت و تلفنی ارتباط منظور به سامانه این این خبر گفت:

رئیس دانشگاه علوم .است گردیده اندازی راه مردمی گزارشات

پزشکی استان سمنان بیان داشت: هم استانی های گرامی می توانند 

توسط تلفن  02331700توسط تلفن ثابت و  31700با شماره 

همراه، گزارشات 

خود را مبنی بر 

عدم رعایت 

پروتکل های 

بهداشتی اعالم 

وی افزود:  .نمایند

این سامانه به 

همت و تالش 

 و شبکه واحد

المت معاونت بهداشتی، گروه زیر ساخت و شبکه مدیریت س ارتقاء

 .آمار و فناوری اطالعات و روابط عمومی دانشگاه راه اندازی شد

به دانشجویان لبنانی این دانشگاه در پی  پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان،

 15/5/99  حادثه انفجار شهر بیروت

 

 

 پیامی در سمنان، استان پزشکی علوم دانائی رئیس دانشگاهدکتر نوید 

 حادثه در لبنان شریف مردم از زیادی تعداد شدن مجروح و باختنجان

 لبنانی عزیز دانشجویان به را بیروت شهر انفجار باراندوه و دلخراش

 تسلیت کشور این شریف ملت و سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 .گفت

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A-31700
https://semums.ac.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 الیه راجعوناانلله و اان 

گاه علوم زپشکی استان سمنان، و ملت شریف این کشور رد افجعه ای رددانک و مهیبی هستند و با استناد هب آهی ززی لبنانی دانش قرآن که اگر فردی هب مصیبتی  دانشجویان ع

ززیان هب وژیه د"اان لله و اان الیه راجعون: "دچار شود، خواهند گفت وند منان ربای این ع گاه صبر جزیل مسالت داریم، از خدا حادهث  .انشجویان ارجمند این دانش

د زیادی از مردم کشور دوست و رباردمان لبنان شد، موجب اترث فراو  اینجانب هب  .ان گردیددلخراش انفجار رد شهر بیروت که منجر هب جان باختن و مجروح شدن تعدا

گاه علوم زپشکی استان سم  گاهی دانش گاه و ملت شریف لبنان نمایندگی از جامعه دانش نان، ضمن ارباز همدردی صمیماهن اعالم می دارم که دانشجویان لبنانی این دانش

نید، رد این لحظات سخت هب شما فکر می کنیم، قلب اهی ما رد لحظات سوگ ربای شما می تپد و رد سوگ شما همراه با عشق و دوستی شریک ه  وند سبحان ربای  ستیم.بدا از خدا

گان غ   فران الهی، ربای مجروحان شفای عاجل و ربای بازماندگان معزز صبر جزیل و سالمتی مسئلت دارم.ردگذشت

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش

 تبیین علل درخواست غیرضروری آمبوالنس توسط بیماران داخلی پس از فاز حاد پاسخ به زلزله
15/5/99 

ماه پس از  6 این مطالعه به صورت تحلیل محتوای کیفی،

انجام شد. محیط  1397زلزله کرمانشاه در اردیبهشت سال 

بیمارستانی شهرستان سرپل پژوهش مرکز اورژانس پیش

ذهاب بود. مشارکت کنندگان شامل کارکنان اورژانس پیش 

احساس اضطرار  "بیمارستانی بودند. درونمایه اصلی مطالعه 

ن درونمایه بیانگر بود. ای "ریختگی و عدم اطمینانناشی از بهم

زده بهنگام درخواست رویکرد اصلی افراد ساکن در منطق زلزله

شرایط آشفته "غیرضروری آمبوالنس بود که از طبقات اصلی 

مشتق شد. در ذیل این  "آشفتگی روانی "و  "و نامطمئن

 شوند.طبقات و زیر طبقات تشریح می

امکانات این طبقه خود از سه زیر طبقه مراقبت نامطمئن، 

ناکافی و آشفتگی شرایط زندگی مستخرج شده بود. کارکنان 

بیمارستانی ابراز نمودند که یکی از دالیل اصلی اورژانس پیش

زده های غیرضروری آمبوالنس توسط مردم زلزلهدرخواست

ریخته بودن و نامطمئن بودن شرایط زندگی این افراد بهم

زده با دیدن لهشد تا افراد زلزاست. این عامل باعث می

کوچکترین عالیم بیماری در خود و یا اطرافیان خود با 

 بیمارستانی تماس بگیرند.اورژانس پیش

-پس از وقوع زلزله میزان استفاده از خدمات اورژانس پیش

یابد. بخشی از این خدمات بیمارستانی به شدت افزایش می

https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%E2%80%93-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
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شوند. اعزامهای غیرضروری بصورت غیرضروری درخواست می

-مبوالنس به علت ایجاد شرایط آشفته و نامطمئن و آشفتگیآ

بیمارستانی زدگان و کارکنان اورژانس پیشهای روانی زلزله

-باشد. گسترش خدمات بهداشتی درمانی و روانی به محلمی

تواند تا حد زیادی بارکاری زدگان میهای اسکان زلزله

را کاهش  هابیمارستانی و بدنبال آن بیمارستاناورژانس پیش

های کادر درمانی جویی در وقت و هزینهدهد و موجب صرفه

دیدگان و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی به آسیب

شود. این مطالعه یکی از اولین مطالعات در زمینه اعزامهای 

باشد. بنابراین توصیه غیرضروری آمبوالنس پس از زلزله می

رهای متفاوت در این کاشود تا مطالعات مشابه و با روشمی

 .زمینه انجام شود

 

فقیه استان سمنان: برای برگزاری مراسمات عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع(، تابع تصمیمات نماینده ولی 

 14/5/99   ستاد ملی کرونا هستیم

نشست شورای هیات های مذهبی سمنان و کانون 

محمد شاهچراغی مداحان با حضرت آیت اهلل سید 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان با 

 علوم پزشکی حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه

ستان سمنان و جمعی از اعضاء ستاد استانی مبارزه ا

با کرونا در خصوص شیوه عزاداری در ایام محرم و 

فقیه در استان سمنان صفر، در دفتر نماینده ولی 

 .برگزار شد

 محمد سید اهلل آیت حضرت در ابتدای این جلسه

 امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده شاهچراغی

مبارک امامت و والیت  دهه تبریک با سمنان جمعه

دانشگاه علوم پزشکی  و اعیاد قربان و غدیر، به رئیس

و تمامی تالشگران حوزه سالمت  سمنان استان

 .خداقوت گفت

حضرت آیت اهلل سید محمد شاهچراغی بیان داشت: 

حذف عاشورا و ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 

حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( امکان ندارد و در طول 

تاریخ از جمله دوره ستم شاهی پهلوی با وجود 

یران اسالمی با محدودیت های بسیار، مردم عزیز ا

روش های مختلف یاد مظلومیت امام سوم شیعیان و 

خاندان نبوت را به بهترین شکل زنده نگه داشتند و 

محرم امسال نیز با توجه به شرایط کرونایی پیش 

آمده، ما نیز طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تابع 

تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نیز تابع 

http://semums.ac.ir/
http://semums.ac.ir/
https://semums.ac.ir/
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https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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ستانی تصمیمات ستاد ا

مقابله با این بیمای بوده و 

طبق دستورالعمل ها و 

پروتکل های ابالغی از این 

ستاد، مراسمات عزاداری 

محرم و صفر را برگزار 

 .خواهیم کرد

وی افزود: هیات عزاداری و 

مردم گرامی می توانند در صورت عدم بهبود شرایط 

موجود و یا افزایش میزان شیوع و بروز بیماری کرونا 

عدم استقبال مردم به دلیل امکان انتقال بیماری و 

در زمان پخت و توزیع نذورات و همچنین نظر 

کارشناسان بهداشتی مبنی بر عدم طبخ غذا، به 

 .صورت سبد کاال نذورات خود را توزیع نمایند

 دانشگاه علوم پزشکی در ادامه دکتر دانائی رئیس

سمنان با تقدیر و تشکر از برگزاری این نشست  استان

و بیانات کارشناسی و دقیق حضرت ایت اهلل 

شاهچراغی در راستای اعمال پروتکل های بهداشتی 

در ایام سوگواری محرم و صفر، گفت: تمامی متدین 

استان به ویژه روحانیت معزز، نقش بسزایی در 

نا دستیابی به موفقیت کنترل و مدیریت بیماری کرو

در استان ایفا نموده اند و بنده به نمایندگی از جامعه 

سالمت استان سمنان، از تمامی این عزیزان که در 

این ایام حساس، دغدغه سالمت را دغدغه اصلی خود 

 .قرار داده اند تقدیر و تشکر می نمایم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: 

ر استان سمنان تجربه دو خیز از بیماری کرونا را د

نمودیم و متأسفانه وجود 

استان های درگیر ویروس 

کرونا و پرجمعیت همجوار 

در گسترش و ایجاد این دو 

خیز بیماری بسیار تأثیرگذار 

بوده است که خوشبختانه با 

وجود هم استانی هایی 

فرهیخته،بافرهنگ و سالمت 

دوست، با همکاری و همیاری تمامی هم استانی های 

می، بدون هیچ محدودیت و کاستی، خدمات گرا

بهداشتی و درمانی را به مردم عزیز استان ارائه 

 .نمودیم

دکتر دانائی افزود: تمامی تالشگران و مدافعان 

سالمت استان سمنان با تمام توان و با لطف و مدد 

الهی و همیاری تمامی آحاد مختلف جامعه تا ریشه 

وس در کنار کنی و نابودی کامل این بیماری منح

 .مردم خواهند بود

در پایان دکتر دانائی با اشاره به اهمیت و نقش 

معنوی عزاداری و سوگواری امام سوم شیعیان 

حضرت امام حسین )ع( و یاران باوفایش در بین 

همکاران و دست اندرکاران حوزه سالمت، گفت: 

برگزاری این مراسمات با سالمتی کامل تمامی 

رعایت کامل پروتکل ها و  عزاداران و حاضرین و

دستورالعمل های بهداشتی طبق دستورات ستاد ملی 

مقابله با کرونا از برنامه های این دانشگاه در ایام محرم 

 .و صفر خواهد بود
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 14/5/99 در بیماران مبتال به آدرنولوکودیستروفی ABCD1 بررسی انواع جهش ها در ژن
شایع ترین اختالل پراکسی زومی است.  آدرنولوکودیستروفی  

و به علت نحوه توارث آن، که وابسته به ایکس مغلوب است، 

اکثریت موارد بیماری را مردان تشکیل 

 میدهند.آدرنولکودیستروفی به علت جهش در ژن

ABCD1، (ATP-binding cassette protein 

subfamily D1) میباشد که روی کروموزوم X  و در بازوی

بلند قرار گرفته است. این نکته درست است که بیماری 

آدرنولوکودیستروفی تنها یک ژن شناخته شده دارد، اما با 

مطالعات انجام شده این مساله نشان داده شده است که جهش 

بیماری زا در ژن این بیماری در بیماران متفاوت با هم فرق 

افراد و خانواده های دارد و تنها یک جهش مسبب بیماری در 

مختلف نمی باشد. بنابراین شناسایی جهش بیمار زا در فرد 

بیمار فواید بسیار زیادی را می تواد برای فرد بیمار و خانواده 

او داشته باشد که به چند مورد از آنها اشاره می شود: اول 

اینکه با شناسایی جهش بیماریزا در ژن بیماری فرد که صرفا 

خیص داده شده بود به طور کامل تایید می توسط بالین تش

شود، دوم اینکه با تایید ژنتیکی بیماری فرد بیمار می تواند 

کاندید پیوند مغز استخوان شود، سوم اینکه با شناسایی جهش 

عامل بیماری در فرد بیمار می توان با مشاوره ژنتیک از به 

گیری دنیا آمدن افراد بیمار جدید در خانواده فرد بیمار جلو

کرد.در این مطالعه با استفاده از تعیین توالی سنجر تمام 

را برای پنج خانواده مبتال به  ABCD1 اگزون های ژن

آدرنولوکودیستروفی مورد ارزیابی قرار دادیم که در چهار 

 :خانواده موفق به شناسایی جهش عامل بیماری شدیم

 با استفاده از تعیین توالی سنجر تمام اگزون های ژن

ABCD1  را برای پنج خانواده مبتال به آدرنولوکودیستروفی

مورد ارزیابی قرار دادیم که در چهار خانواده موفق به شناسایی 

 .جهش عامل بیماری شدیم

با شناسایی جهش بیماریزا در ژن عامل بیماری فرد بیمار می 

تواند، ضمن تایید صد در صد بیماری، هم از پیوند مغز 

د و هم با مشاوره ژنتیک از به دنیا آمدن استخوان استفاده کن

 افراد بیمار جدید در خانواده فرد بیمار جلوگیری شود.

 در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در مقایسه با گروه کنترل سالم و بررسی DGKZمطالعه بیان ژن

 rs7951870 14/5/99 در اثر واریانت  DGKZارتباط بیان ژن

 آسیب با همراه روانی مزمن سندروم نوعیاسکیزوفرنی 

 رفتار احساسات، افکار، که ست نامعلومی گاها و متغیر شناسی

 عالیم. کند می درگیر را ارتباطی و روانی های جنبه سایر و

 های نشانه ،( هذیان و توهم) مثبت های نشانه شامل بیماری

شناختی مانند  های نشانه و( ارادگی بی و اختیار عدم) منفی

اختالل در تفکر می باشد. عواقب نامطلوب این بیماری نه تنها 

برای وابستگان فرد بلکه به شکل گسترده ای در سطح جامعه 

نیز مخرب خواهند بود. اسکیزوفرنی در دسته بیماری های 

مولتی فاکتوریال قرار دارد که عوامل ژنتیکی به همراه عوامل 

ری می شوند. با شناسایی عوامل محیطی باعث بروز این بیما

ژنتیکی ایجاد کننده این بیماری می توان در آینده با توسعه 

و ساخت داروهای جدید، برای تنظیم بیان ژن های هدف، می 

 .توان به بیماران در تسکین عالیم کمک شایانی کرد

در بیماران مبتال به  DGKZ در این مطالعه ما بیان ژن

بیمار( را با گروه کنترل سالم)پنجاه فرد اسکیزوفرنی )پنجاه 

 DGKZ سالم( مقایسه کردیم و به بررسی ارتباط بیان ژن

 q-PCR پرداختیم. از تکنیک rs7951870در اثر واریانت

 tetra-ARMS PCR برای بررسی بیان ژن و از تکنیک

 .برای ژنوتایپینگ استفاده شد

اران و کنترل نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه بیم

وجود دارد. در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی  DGKZبرای ژن

نسبت به گروه کنترل وجود  DGKZن افزایش سطح بیان ژ

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-%E2%80%93-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%86-ABCD1-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C
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-%E2%80%93-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%98%D9%86DGKZ%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%98%D9%86DGKZ-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AArs7951870
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و افزایش بیان  rs7951870-TT پژنوتی بین نینچهمدارد. 

 .،در بیماران، ارتباط معنا دار و قوی وجود داردDGKZژن

می توان ضمن انجام مطالعات تکمیلی و بیشتر و همچنین 

انجام مطالعات فانکشنال بر روی این ژن، بر روی داروهای 

نیز کار کرد  DGKZ کنترل کننده و کاهش دهنده بیان ژن

تا نهایتا بتوان مقداری از عالئم بیماران مبتال به اسکیزوفرنی 

 را تسکین داد.

 14/5/99 شیرین دوران شیوع کرونا ویروس با دکتر دانائی رئیس دانشگاه مرور لحظات تلخ و

 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه در نشستی صمیمی به بیان خاطرات تلخ و شیرین، تجربیات و ابتکارات مدافعان سالمت استان سمنان 

 :وگو به شرح زیر استمتن این گفت .در دوران شیوع کرونا ویروس پرداخت

گاه علوم زپشکی و خدما با سالم و ززیم رد مجموهع دانش کاران ع ، هم ززی مخصوصاً رصه سالمت رد گستره پهناور اریان اسالمی ع شتیردود هب کلیه زحمتکشان ع انی ردم و ت بهدا

شت یاد و خاطره ش  همچنین گرامیدا
کاراهن رد راه مبارزه با کروان تالشی وصف انپذری داشته و دارند و  فع سالمت رد امر مبارزه با کروان بوژیه استان سمنان که فدا ی مدا هدا

ت الزم اندی  گاه( ، با ربوز اولین مورد بیماری رد کشورو قبل از ربوز رد استان ، تمهیدا فع سالمت دانش شیده و جلسات متعدد رد داخل شهید اکبر انظری پور ) شهید مدا

گاه ربگزار کردیم . گاههای خارج از دانش گاه و دست گاه بود هب گوهن ای که پیش بین  دانش مات این دانش  با مبارزه مدت طول ردی تهیه ربخی اقالم حفاظتی از اولین اقدا

مشکل با بیماری 
 .  نبودیم مواجه حادی 

https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%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
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گاه رد هفته اول اسفندماه  ربوز از پس ززی زبرگترین بیمارستان  98بیماری رد مجموهع تحت پوشش دانش و جهت مدرییت بهتر و اراهئ خدمت هب تمامی هم استانی اهی ع

گاه )بیمارستان کورث (  ایی تجهیزات و وسایل بیمارستان با کار جهادی و ججاب  و انتقال راه رد میاید یادم. نمودیم انتخاب کروان اصلی مرکز عنوان وهب نموده تخلیه کامال را دانش

کاران  داوطلباهن نیرواهی بسیجی توانستیم رد کواتهترین زمان ممکن بخش جراحی بیمارستان کورث را هب بیمارستان امیرالمومنین)ع( منتقل نماییم و با مساعدت و همراهی هم

  هب بیمارستان اتمین اجتماعی )شفا( انتقال دادیم.ا ر  خوبمان رد مدرییت ردمان اتمین اجتماعی استان بخش داخلی

د بستری اه و کاهش و افزایش متناوب ، اما با پیش بینی اهیی که انجام شده  98اسفند ماه  3هب حول و قوه الهی رد تمام این مدت از  ات هب امروز علیرغم تغییرات زیاد رد تعدا

شتیم و رد اوج د بستری اه  غافلگیری رد مورد بیماران بستری ندا رداین مسیر سخت تیم  تخت بیمارستانی( اشغال گردید. 600ردصد از تختهای آماده شده )بیش از 40تعدا

تشکیل دبیرخاهن ستاد کروان همراه و بی نظیری داشتیم.
گاه کروانی کنترل ستاد دبیر و سخنگو تعیین و با   که کردیم سعی کننده هماهنگ عنوان هب( فریور فرشید دکتر) دانش

گاه غیر  .پذرید صورت بیشتری  دقت و سهولت با بخشی ربون و بخشی ردون اهی هماهنگی ربخی از مدریان و کارکنان رد چندجبهه فعالیت داشتند. ربخی معاونین دانش

یت و رهبری حوزه کاری خودشان هم بودند ورد راه مبارزه از هیچ کوششی ردیغ نورزید ند. علیرغم ردگیری رد ساری قسمتها، رد از فعالیت ردمانی خودشان مشغول هدا

  .حوزه ستادی تالش شباهن روزی داشتیم

کلها رد تهیه ربخی اقالم حفاظت فردی از نموهن اهی فراموش نشدنی و ماندگار مشارکت مردمی رد مسیر  مبارزه با کروان بود که کماکان نیز اقبلیتها و تواانیی اهی مردمی و تش

همچنین از 
هب عنوان مثال شرکت تولید کننده مواد شوینده  اقبلیت و ظرفیت اهی تولیدی کارخانجات استان نیز هب بهترین شکل ممکن استفاده کردیم.ادامه دارد. 

کاری  خود تولید خط کارربی تغییر با استان گاه با انگیزی  شگفت هم شتن اختیار رد با که داشته دانش گاه ، رد دکنن ضدعفونی محلولهای فرموالسیون و الکل گذا ه از سوی دانش

کثر ظرفیت تولید راآغاز کرد. )عالوه رب اتمین مصرف داخل استان، هب دیگر استانهای هم جو  ار نیز ارسال گردید.( سریعترین زمان و هب طور شباهن روزی و با حدا
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کلها کمک اهی  بوه رد اختیار همشهریان محترم قرار داد.نموهن دیگر کارخاهن تولید فیلتراهی مختلف می باشد که ماسکهایی مطلوب با هزینه کم و تولید ان  از ظرفیت خیرین و تش

 نقدی و غیر نقدی بهره فراوانی ربدیم . 

ی بیش از  گاه اهی اجرایی با اهدا دی از دست ززی استان، خیرین محترم حوزه سالمت و تعدا فعان  100مردم ع میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی، هب یاری مدا

 بتوانیم که شد باعث خیرین اهی کمک حتی است ذکر هب الزم شتافتند"  خط مبارزه با بیماری کروان وریوس و "پویش مشارکت مردمی ربای مقابله با کروانسالمت رد

مات بسیاری از زمان آغاز شیوع وریوس کروان رد سطح استان سمنان از سوی طالب و  .نماییم رت گسترده را  وژیه بخش اهی تخت روحانیون رد حال انجام بوده اقدا

تغسیل امر رد شرکت و اهغسالخاهن رد حضور .و میباشد
 و شهری رپرتدد مراکز و معارب وضدعفونی گندزدایی رپسنل، و بیماران ربای طبیعی اهی میوه آب تهیه تدفین، و 

همچنین ، منازل
ء با روحانیون که روحانی چند بیمارستان هر طرح  ر با خانواده اهی متوفیان و مبتال هب کروان ربای رد استقرار و خون اهدا گاههای سالمت، سرکشی و دیدا  ایست

  مقابله با این بیماری رد تالش می باشند.

گاه شتافتند. استفاده از این نی   190ساماهن اطالع رسانی رواه رد از سویی دیگر دانشجویان هب صورت خودجوش و داوطلباهن رد مقابله با این وریوس منحوس هب یاری این دانش

 خود رسومات انجام هب مقید سال سالیان طول رد و هستند مذهبی و آئینی از آنجاییکه مردم استان ما مردمی با اعتقادی عمیق هب رسوم  گوهش ای از این فعالیتها می باشد.

یل کرده و با ما رد این مسیر همراه شدند. "حتی افراد سالمند و سالخورده تعط  را  مذهبی و آئینی مراسم و آداب مردم، باالی ردک  و اوضاع وخامت هب نظر ولی باشند می

 یادشان نمی آید که رد هیچ زمانی این آداب و رسوم تعطیل شده باشد."

یی که انمش آرامبخش جانهاست  بنام خدا

ززی کشورم  دلنوشته ای ربای مردم ع
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وند اقرد متعال را شاکر و سپاسگزارم که توفیق  قت را سرلوحه کار خود قراردهم خدا ی خودم عهد کردم که صدا خدمت را نصیبم نمود.از روز اول خدمتم با خود و خدا

  بنشیند.وبا مردم صادق باشم، حرفهایشان را بشنوم و متقابل حرفهای خود را که این روزاه حرف دل است را با ایشان بگویم و امید که رب دلهاشان 

خته است و امروز کروان، وریوسی که این رو   مصائبی همه با.گذرد می استان رد کروان هب مبتال بیمار اولین بستری  از ماه یکزاه تمام دنیا را ردگیر خود کرده رب کشور ما نیز ساهی اندا

ززیم کشور ربای وریوس این که نیم.نعمت اهیی که ربایمان ا نعمات قدر باید داد نشان ما همه هب که بود بحرانی اما داشت، همراه هب سمنان استانم و اریان ع لهی را بیشتربدا

گان اثبات شد که   .رثوت از است بهتر علم که کردیم مرور ذهنمان رد مجددا  و زبرگیست نعمت چه سالمتی عادی شده بودند و رب هم

ززیانم رد حوزه سالمت شدند سربازان خط  مقدم جبهه مبارزه؛ و الحق که گل کاشتند و با تمام توان حاال توجهمان هب خادمین حوزه سالمت جلب شده است، حاال ع

کاران من که ز گاه شدند سنگر مبارزه و چه زیبا بود که هم شتی دانش خم ربخی انمهربانی اه را رب سینه و قلب خود ایستادند و مقاومت کردند و می کنند.حاال بیمارستان اه و مراکز بهدا

وند متعال و ربای سالمتی هم استانیها و هموطنانشان داشتند همه انمالیمات را فراموش کردند ززیرتین چون که و بدون کوچک رتین توقعی و ربای رضای خدا  کسان ع

نند خود  .ایستادند اندیدنی ظاهر هب دشمن روی رد رو میدا

ززیم نخست با شما سخن می گویم: نتان رد حوزه سالمت همراه شدید و توصیه اه را جدی گرفتید؛ از همه شما ممنونم که با این حقیر و رباردان و خواهران  هم استانی ع و فرزندا

گاه .ممنونم که رد خاهن ماندید ات سالم بمانید را مورد لطف و عنایت بی کران خود قرار دادید. از طرف همه  سمنان استان زپشکی علوم ممنونم که من و دوستانم رد دانش

رض می کنم که قدردان لطف شماییم و با تمام توان ربای حفظ سالمت شما با وریوس مبارزه خواهیم کرد. گاه ع ززیانم رد حوزه دانش ززیان و هم استانی اه و هم  ع از شما ع

شتی را   رعایت فرمائید و بخصوص"رد خاهن بمانید ات وریوس را شکست دهیم". وطنانم فقط یک خواهش دارم که توصیه اهی بهدا

 ساقی بیا که اهتف غیبم هب مژده گفت



 

  

 28 خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه- مرداد99

 

 با ردد صبر کن که دوا می فرستمت

قوت و دست رصه سالمت خدا ززیم، تالشگران ع کاران ع  مرزیاد هم

 .ماست دعای بیماران و مردم ی همه ردستی جان و ردستی دل تندرستی، کرد؛ خواهم حرف اهی دلم با شما زیاد است ولی رد مجالی دیگر آنها را تقدیمتان

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش

   13/5/99  اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده استان سمنان برگزار شدجلسه کارگروه 

 اجتماعی، کارگروه جلسه

 خانواده و زنان سالمت، فرهنگی،

 دکتر ریاست به سمنان استان

 سیاسی معاون پور خجسته

 استاندار اجتماعی و امنیتی

 مدیرکل بینایی حضور با و سمنان

 فرهنگی و اجتماعی امور دفتر

 دانائی دکتر سمنان، استانداری

 مسئولین سایر و سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه سرئی

 استانداری بحران مدیریت سالن در شهرستانی و استانی

در این جلسه دکتر خجسته پور معاون  .شد برگزار سمنان

سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بیان داشت: کمیته 

ای و آموزش فنی و حرفهامداد، بهزیستی، آموزش و پرورش، 

استان و بیمه سالمت وظایف خود  علوم پزشکی دانشگاه های

های زندانیان را در گام اجرایی را در ارتباط با حمایت از خانواده

خجسته پور تصریح نمود: براساس طرح تقسیم  .قرار دهند

خودکشی برعهده ملی، طرح مقابله با آسیب اجتماعی 

های علوم پزشکی است و دستگاه های همکار با برنامه دانشگاه

ریزی اصولی در کنار این دانشگاه ها برای انجام وظایف خود 

وی افزود: آمار خودکشی  .باشند

در سمنان در مقایسه با دیگر 

های کشور قابل توجه استان

نیست اما حتی یک مورد 

خودکشی در استان زیاد است که 

 و اید برای مقابله با آن اقدام کرد ب

 به توجه با استان مردم آوری تاب

قی آنان در اخال و دینی سابقه

مسایل اجتماعی ارزنده است که این امر در کاهش آمار 

 .خودکشی در استان تاثیرگذار بوده است

 بیان استان سمناندانشگاه علوم پزشکی  دکتر دانائی رئیس

 ماه در که استان هایزندان کل اداره تالش و تعامل از: نمود

ای مقابله با کرونا ویروس قدردانی بر قبل های

: داد ادامه سمنان استان دانشگاه علوم پزشکی رئیس شود.می

 هایاقدام زندانیان از حمایت درراستای سالمت حوزه در

 های دانشگاه همکاری ویروس، کرونا شیوع و شد انجام فاخری

وی  .دان های استان را افزایش دادزن کل اداره با پزشکی علوم

افزود: در ماه های گذشته مواردی مشکوک ابتال به کرونا 

های ریزیویروس در زندان های استان گزارش شد که با برنامه
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رئیس دانشگاه گفت:  .ه شدنداصولی تمامی این افراد معالج

همچنین ابتال تعدادی از خانوادهای زندانیان در استان نیز 

درگیر بیماری کرونا ویروس شدند که با ورود به موقع کادر 

پزشکی این بیماران معالجه  تخصصی دانشگاه های علوم

 .شدند

دکتر دانائی تاکید کرد: ثبت گزارش آمار سالمت زندانیان در 

به طور ویژه در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی  سامانه سیب

بینایی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و  .استان سمنان است

فرهنگی استانداری سمنان نیز گفت: نام نویسی زندانیان در 

سامانه سیب برای مقابله کرونا ویروس به طور ویژه در دستور 

از کار دانشگاه های علوم پزشکی استان باشد و تجهیز بیش 

پیش مرکز بهداشتی و درمانی زندان مرکزی سمنان پیگیری 

در ادامه این جلسه هر یک از حاضرین پیرامون حیطه  .شود

 .کاری خود مطالبی را بیان نمودند

الزم به ذکر است: دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه نیز 

در این کارگروه به تشریح گزارشی از وضعیت 

 .تپرداخ دانشگاه این پوشش تحت مجموعه  بهداشتی

  ستان سمنان برگزار شدا پزشکی علوم دانشگاه امر به معروف و اقامه نماز در نشست مشترک
12/5/99  

مشترک امر به معروف و نماز در سالن جلسات امام نشست 

استان سمنان با حضور  علوم پزشکی جواد )ع( ستاد مرکزی

دکتر دانائی رئیس دانشگاه، حجت االسالم و المسلمین 

مهدوی نژاد و بارانی مسئول و معاون نهاد رهبری در دانشگاه 

ستادی، شبکه های بهداشت و درمان و و جمعی از مدیران 

در این  .دانشکده های تحت پوشش این دانشگاه برگزار شد

نشست که پیرو مصوبه شورای امر به معروف دانشگاه برگزار 

دانشگاه علوم پزشکی استان  گردید، مسئول دفتر نهاد رهبری

 نتایج از گزارشی ها واحد روسای به خیرمقدم ضمن سمنان

حجت االسالم و  .نمود ارائه دانشگاه این معروف امربه شورای

المسلمین مهدوی نژاد با استناد به روایاتی از اهل بیت علیه 

السالم بیان داشت: انجام فریضه الهی امر به معروف و اقامه 

وی افزود: اسالم بر  نماز باعث آبادانی شهرها می شوند.

مختلف به ویژه انجام امور معروف و اقامه نماز موضوعات 

نظارت داشته زیرا نظارت در کارها باعث حل بسیاری از 

دانشگاه  در ادامه جلسه رئیس معضالت اجتماعی می شود.

تشکیل کمیته های امر به  بر سمنان استان علوم پزشکی

ی تحت پوشش این دانشگاه معروف در هر کدام از واحدها

تاکید و به موضوع شناسایی اولویت ها و معضالت و چالش 

دکتر دانائی ادامه داد: مراقبت اجرای  های هر واحد اشاره نمود.

فریضه امر به معروف را در هر واحد مختلف و متنوع است 

د یک نگاه ساده یا تذکر لسانی کافی موار از برخی در گاهی و

همچنین  برخوردهای قانونی الزم است. و در مواردی نیز

حجت االسالم و المسلمین بارانی ضمن تشریح اهمیت و 

جایگاه نماز، خاطر نشان ساخت: نماز باعث نورانی شدن و 

آرامش انسان می شود و انسان های نورانی قطعا در محیط 

کار خود بهتر خدمت رسانی می کنند زیرا چتر نماز همه چیز 

 را آرام می کند.
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 علوم دانشگاه جلسه کمیته دانشگاهی سازماندهی پیشگیری و مقابله با بیماری کروناپانزدهمین 

 11/5/99  استان سمنان پزشکی

 و پیشگیری سازماندهی دانشگاهی کمیته جلسه پانزدهمین 

استان سمنان با  علوم پزشکی هدانشگا کرونا بیماری با مقابله

حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه، جمعی از معاونین و مدیران 

ستادی دانشگاه به صورت وبیناری با روسای بیمارستان ها، 

ران شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تحت مدی

پوشش دانشگاه، در سالن جلسات امام جواد )ع( ستاد مرکزی 

علوم  دکتر دانائی رئیس دانشگاه .دانشگاه برگزار شد

 اصناف، بر بیشتر نظارت بر تاکید با سمنان استان پزشکی

تخلف، بیان داشت: با توجه به کم شدن م مراکز پلمپ و ادارات

حساسیت جامعه نسبت به کرونا ویروس، مسئولین به ویژه 

مسئولین حوزه بهداشتی درمانی باید بیش از پیش بر رعایت 

دانشگاه علوم پزشکی  رئیس اصول بهداشتی تاکید نمایند.

ه همیشه پیشگیری مقدم بر ک این به اشاره با استان سمنان

درمان است، گفت: رعایت اصول بهداشتی به ویژه استفاده از 

ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به عنوان اصول 

وی  پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس بسیار تاثیرگذار است.

تاکید کرد: دوران شیوع کرونا ویروس تمام نشده و مسئولین 

یه بر سه اصل آمار و اطالعات، آموزش حوزه سالمت باید با تک

و امید بخشی وظیفه ذاتی خود که آموزش به مردم در جهت 

رئیس دانشگاه  ارتقای سطح سالمت است را جدی بگیرند.

تصریح نمود: حفظ نیروی انسانی باید اولویت ما در دانشگاه 

باشد و همچنین حفظ روحیه و آرامش بخشی آنان بسیار 

ضرین در خصوص اقدامات انجام شده سپس حا اهمیت دارد.

و دستورالعمل های مربوطه به تبادل نظر پرداخته و ضمن 

تبیین وظایف واحدها در زمینه پیشگیری و کنترل بیشتر از 

بیماری کرونا ویروس، آخرین اقدامات و برنامه های اجرایی 

 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

 11/5/99  در بیمارستان امیرالمومنین )ع(   SSCتومی نوعاولین عمل رادیکال هیسترک

اولین عمل رادیکال 

در  SSCهیسترکتومی نوع 

مرکز آموزشی، پژوهشی و 

درمانی امیرالمومنین )ع( 

دکتر  .سمنان انجام شد

حسینی رئیس مرکز 

آموزشی، پژوهشی و درمانی 

امیرالمومنین )ع( ضمن اعالم این خبر گفت: این عمل توسط 

دکتر الهام صفاریه متخصص زنان فوق تخصص جراحی 

سرطان، فلوشیپ آنکولوژی در روز پنج شنبه نهم مرداد ماه 

 درمانی و پژوهشی آموزشی، مرکز رئیس سال جاری انجام شد.

 بیان( ع) امیرالمومنین

 36 و 33 خانم دو: داشت

 سرطان دلیل به ساله

 عمل تحت سرویکس

د و این گرفتن قرار جراحی

عمل برای اولین بار در 

استان سمنان در بیمارستان 

دکتر حسینی ادامه داد: کنسر  امیرالمومنین )ع( انجام شد.

سرویکس مدل های مختلفی دارد که یکی از شایعترین 

 درمان به بهتری پاسخ نیز بقیه به نسبت و است SCC آنها

 . دارد
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وی افزود: نمونه ها به آزمایشگاه فرستاده شده و پس از آماده 

شدن جواب پاتولوژی در صورت نیاز اقدامات درمانی بعدی 

توسط تیم جراحی صورت می پذیرد و طبق گفته های دکتر 

 صفاریه هم اکنون حال عمومی بیماران خوب است.

ما را از بیماری سالک غافل نکرد/ آموزش، اطالع رسانی و پیشگیری مرهمی بر زخمهای سالککرونا 

 7/5/99 

در روزهای سخت کرونایی و با توجه به اهمیت موضوع سالک، 

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در 

 مبارزه برنامه دامغان از اجرایسفر یکروزه خود به شهرستان 

 شهرستان این خورزان روستای در( کوبی النه) سالک مخزن با

علوم پزشکی استان  دانشگاه رئیس تر دانائیدک. کرد بازدید

 مردم نماینده علیزاده دکتر فرماندار، مجد سمنان، به اتفاق

 اجرای از اسالمی، شورای مجلس در دامغان شهرستان شریف

 خورزان روستای در( کوبی النه) سالک مخزن با مبارزه برنامه

ک سال مخزن با مبارزه اجرای نحوه و بازدید دامغان شهرستان

علوم پزشکی استان  رئیس دانشگاه .را مورد ارزیابی قرار داد

وگو با روابط عمومی سمنان در حاشیه این بازدید در گفت

دانشگاه، بیان داشت: با توجه به درگیری های چند ماه اخیر 

حوزه بهداشت و درمان با بیماری کرونا ویروس، همکارانم در 

کنار مبارزه سخت با کرونا ویروس از بیماری سالک در 

برنامه مبارزه با مخزن سالک شهرستان دامغان غافل نشدند و 

تر از نظر زمانی را همچون سال های پیش به صورت گسترده

و مکانی با جدیت تمام، اجرایی نمودند. دکتر دانائی ادامه داد: 

تر بیماری سالک اجرای این برنامه برای کنترل بیشتر و مناسب

را از نظر زمان و مکان افزایش دادیم و با حمایت ها و تعامل 

ولین شهرستانی با حوزه سالمت، امسال اقدامات خیلی مسئ

مناسبی انجام و چندین نوبت النه کونی در هر محل و موقعیت 

رئیس دانشگاه گفت: در کنار اقدامات انجام  انجام شده است.

شده حوزه سالمت، رعایت اصول بهداشتی مربوطه توسط 

یز مردم برای جلوگیری از گزش بسیار مهم است و از مردم عز

می خواهم که با استفاده از پشه بند، لوسیون و اسپری های 

دافع حشرات، عدم حضور در مکان های بدون پوشش و بدون 

حفاظ در شب ها به ویژه در نواحی نزدیک به درخت ها و 

استفاده از توری های با منافذ ریز جهت درب و پنجره ها، از 

ی با اشاره و سالمت خود در برابر گزش پشه ها حفاظت کنند.

به این که موارد مبتال به بیماری سالک در ماه های شهریور و 

مهر بروز می کنند، افزود: امیدواریم با اقدامات و تالش های 

انجام شده درخصوص النه کوبی، اطالع رسانی و ارائه آموزش 

های الزم به مردم این مناطق در ماه های آینده کمتر شاهد 

رئیس دانشگاه تصریح نمود: ارتقای  بروز این بیماری باشیم.

سطح سالمت هم استانی های عزیزم بزرگترین هدف جامعه 

دانشگاهی علوم پزشکی استان سمنان است و تمام تالش ما 

بر این است که با کنترل و مدیریت بیماری ها بتوانیم از مردم 

در برابر ابتال از بیماری های واگیر و غیرواگیر جلوگیری 

به ذکر است: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان  الزم نماییم.

سمنان به اتفاق تیم تخصصی همراه، النه های جوندگان و 

نحوه اجرای این طرح را بررسی و نکات و راهنمایی های الزم 

شایان ذکر است: در این برنامه بخشدار  را متذکر شدند.
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امیرآباد و جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی 

 ستان سمنان دکتر دانائی رئیس دانشگاه را همراهی نمودند.ا

استان سمنان از طرح مبارزه با مخزن سالک )جونده پزشکی  علوم دانشگاه میدانی رئیسبازدید 

 6/5/99  کشی(
استان سمنان به  علوم پزشکیدانشگاه  رئیس دانائیدکتر 

 شریف مردم نماینده علیزاده دکتر فرماندار، مجد اتفاق

 فرماندار، معاون اسالمی، شورای مجلس در دامغان شهرستان

 جونده) سالک مخزن با مبارزه طرح جرایا از امیرآباد بخشدار

 خورزان روستای در( کشی

 .کرد بازدید دامغان شهرستان

 جندقی دکتر در این بازدید که 

 گوهری دکتر بهداشتی، معاون

 مدیر تجلی دکتر درمان، معاون

 اجرایی مدیر یحیایی حراست،

 دکتر و دانشگاه ریاست حوزه

رستان دامغان شه درمان و بهداشت شبکه مدیر پورمحمدی

دانشگاه علوم پزشکی  رئیس نیر حضور داشتند، دکتر دانائی

از نزدیک روند اجرایی این مرحله از طرح مبارزه  استان سمنان

با مخزن سالک را بررسی و توصیه های الزم در خصوص اجرای 

 .صحیح این برنامه را ارائه نمود

دکتر دانائی با اشاره به نقش بسزای شهرداری ها و دهیاری ها 

در مبارزه با مخزن سالک )جونده کشی( بیان داشت: حوزه 

سالمت استان به ویژه شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

دامغان در سال های اخیر پیرامون مبارزه با مخزن سالک و 

بیش  جونده کشی، اقدامات موثری انجام داده است و کنترل

از پیش این بیماری با همیاری و تعامل ارگان های تاثیر گذار 

 .شهرستانی امکان پذیر است

وی افزود: همکارانم در شبکه 

بهداشت و درمان این شهرستان 

درخصوص اطالع رسانی و 

آگاهی بخشی پیرامون این 

بیماری موفق بودند و امیدواریم 

با آموزش و همکاری ساکنین 

ن اقدامات با بومی روستاها ای

 .موفقیت بیشتری همراه شود

رئیس دانشگاه ادامه داد: با همکاری و هماهنگی ادارات و 

دستگاه های اجرایی مختلف و مرتبط، ان شاهلل شاهد کاهش 

 .چشمگیر بروز این بیماری در آینده خواهیم بود

استان سمنان  وم پزشکیدانشگاه عل الزم به ذکر است: رئیس

به اتفاق هیئت همراه از کلینیک تخصصی رضایی دانشگاه 

بازدید و نحوه ارائه خدمت به مردم شریف این شهرستان را 

 .بررسی نمودند

دانشگاه علوم پزشکی استان و مشارکت مردم منجر به ثبات بیشتر این  2های اقداماستاندار سمنان: 

 5/5/99 های کشور شده استسایر استاناستان نسبت به 

استاندار سمنان در حاشیه جلسه ویدیو کنفرانسی ستاد ملی 

مقابله کرونا با بیان اینکه این استان در وضعیت هشدار کرونا 

دانشگاه  2های قرار دارد گفت: مجموعه اقدام ها از جمله اقدام

برخورداری از پزشکی استان و مشارکت مردم منجر به علوم

های کشور شده ثبات بیشتر این استان نسبت به سایر استان

علیرضا آشناگر روز شنبه در حاشیه جلسه ویدیو  .است
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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%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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-%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%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-(%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C)
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کنفرانسی ستاد ملی مقابله کرونا به ریاست حسن روحانی با 

های اجرایی حضور استانداران سراسر کشور، افزود: روش

جمله زمان آن، های محرم و عزای حسینی از برگزاری آیین

پس از تدوین نهایی و طرح در جلسه ستاد مدیریت مقابله با 

های استاندار سمنان ادامه داد: آیین .شودکرونا ابالغ می

محرم امسال هم چون گذشته با شکوه و بر  عزاداری در ماه

وی با اشاره  .شوداساس شیوه نامه های بهداشتی برگزار می

های اجرایی برگزاری ین روشها در تبیبه ماموریت استان

های عزاداری سرور و ساالر شهیدان، تصریح کرد: آیین

های های اجرایی برنامهاستانداران باید نسبت به تبیین روش

شود، خاص عزاداری استانی که منجر به تراکم جمعیت می

های مطلوب را ارائه کنند تا در جلسه بعدی ستاد ملی شیوه

آشناگر ابراز  .گیری شودرد آن تصمیممقابله با کرونا در مو

نظران دینی، نکته نظرها را برای  داشت: روحانیان و صاحب

برگزاری مراسم عزای حسینی در کنار تضمین سالمت مردم 

وی با بیان اینکه کنکور سراسری دانشگاه ها در  .ارائه دهند

شود، اضافه کرد: آزمون سراسری امسال موعد مقرر برگزار می

های های سه ساعته با رعایت پروتکلر روز با نوبتدر چها

 .شودبهداشتی و فاصله گذاری در استان سمنان برگزار می

استاندار سمنان یادآور شد: ترخیص و توزیع کاالهای اهدایی 

برخی کشورها به منظور مقابله با کرونا تسهیل و تسریع 

طبق آخرین آمار رسمی اعالم شده از سوی وزارت  .شودمی

بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، شهرستان های سمنان، 

دامغان و گرمسار در وضعیت قرمز، شهرستان سرخه در 

وضعیت زرد و شهرستان های میامی، مهدیشهر،آرادان و 

گفتنی است: در  .شاهرود در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند

این نشست ویدیو کنفرانسی ستاد ملی مقابله کرونا ملی و 

نی که با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد استا

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، ضمن 

ضمن قدردانی از زحمات مدافعان سالمت استان که جانانه با 

این ویروس منحوس مبارزه می کنند و مدافع سالمت 

شهروندان هستند، به بیان گزارشی از وضعیت فعالیت های 

رئیس دانشگاه  .شده در راستای کرونا ویروس پرداختانجام 

علوم پزشکی استان سمنان همچنین بررعایت پروتکل های 

بهداشتی و نظارت بیشتر سازمانهای نظارتی بر رعایت اصول 

 .بهداشتی در جامعه تاکید نمود

استان سمنان و شاهرود های علوم پزشکیمدیر کل بازرسی استان سمنان با روسای دانشگاهنشست 

 4/5/99 

حجت االسالم و المسلمین رشیدزاده مدیر کل بازرسی استان 

سمنان با حضور در 

ستاد مرکزی دانشگاه 

علوم پزشکی استان 

سمنان، با دکتر دانائی 

و دکتر چمن روسای 

دانشگاه های علوم 

پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی 

سمنان و شاهرود 

در ابتدای این نشست حجت االسالم و  .وگو کرددیدار و گفت

ا تقدیر ب سمنان استان بازرسی کل مدیر المسلمین رشیدزاده

و تشکر از زحمات و تالش های تمامی دست اندرکاران حوزه 

سالمت در دو دانشگاه 

علوم پزشکی استان، 

گفت: تالش و جان 

فشانی مدافعان سالمت 

یادآور ایثار رزمندگان 

دفاع مقدس هشت سال 

بوده و برگ زرین دیگری 

از افتخارات میهن 

 .عزیزمان خواهد بود

ان افزود: این اداره کل همانند سمن استان بازرسی مدیر کل

گذشته در کنار دستگاه های اجرایی خدمتگذار، آماده تسریح 

https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%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-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
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در ارائه خدمات صحیح و با کیفیت به هم استانی های عزیز 

انائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی در ادامه دکتر د  .خواهد بود

استان سمنان با خیر مقدم و تشکر از حضور مدیر کل بازرسی 

استان سمنان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی شاهرود، گفت: در دوران کرونا تمامی پرسنل 

حوزه سالمت بدون هیچ کاستی و با تمام وجود در خدمت به 

وظیفه نمودند و امیدواریم با مدد الهی و بیماران عزیز انجام 

رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد مدیریت و در ادامه از بین 

وی در ادامه گزارشی از  .رفتن این بیماری در کشور باشیم

روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان های تحت 

سپس دکتر چمن رئیس  .پوشش این دانشگاه بیان نمود

وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود نیز دانشگاه عل

با تشکر از توجه مدیر کل بازرسی استان سمنان به حوزه 

سالمت، آخرین وضعیت بیماری کرونا را در مجموعه تحت 

این دیدار با حضور معاونین  .پوشش این دانشگاه ارائه نمود

اداره کل بازرسی استان سمنان و جمعی از معاونین و مدیران 

 .دانشگاه برگزار شددو 

نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی از بخش بازدید 

 4/5/99 کرونایی بیمارستان کوثر بستری بیماران

دکتر گلرو نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و 

دکتر معماریان سرخه در مجلس شورای اسالمی به همراه 

مدیر عامل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر از بخش 

کرونا، بخش اورژانس فعلی و ساختمان اورژانس در دست 

احداث این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان نحوه خدمت 

وی در حین بازدید ضمن عیادت  .رسانی به مردم قرار گرفت

ی کرونا، با طرح از بیماران و گفتگو با کادر درمان بخش ها

هایی در خصوص تعداد بیماران بستری و نحوه ویزیت پرسش

و درمان از نزدیک در جریان نحوه خدمت رسانی به بیماران 

در حاشیه این بازدید، جلسه ای جهت بررسی  .قرار گرفت

اهداف بیمارستان کوثر در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار 

مدیرعامل مرکز در این نشست دکتر معماریان  .گردید

آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر ضمن تشریح اهداف 

خصوص موانع و مصائبی  بیمارستان توضیحات مختصری را در

که این مرکز درمانی با آن دست به گریبان است را بیان نمود 

دکتر گلرو  و خواستار همکاری و مساعدت در این زمینه شد.

 و پزشکی کادر و معماریان دکتر توضیحات استماع از پس

 حین درمانی و مراقبتی آموزش درباره مرکز این درمانی

ت زحما از بیمارستان از ترخیص از پس مراقبتی خود و بستری

مدافعان سالمت بیمارستان که در میدان مبارزه با این بیماری 

 .همه گیر هستند قدردانی کرد

 

 

 

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%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
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 نگارتصویر
 

 د رئیس اعتبار بخشی معاونت درمان بازدی 

   مهدیشهر خرداد 15از بیمارستان دانشگاه        

                                                                 1/5/99 

 

 

 

  در مراسم بزرگداشت پنجم مردادماه سالروز اقامه 

 ، از مدیر شبکه بهداشت واولین نماز جمعه کشور       

  . شددرمان شهرستان سرخه تقدیر        

                                                                 4/5/99 

 

 

  ایجاد بسترهای آموزشی سفیران سالمت در 

  بهداشت و درمان شهرستان گرمسار شبکه         

                                                              4/5/99   

 

 

 بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

      شهرستان این هایها و پمپ بنزین آرادان از ادارات دولتی، بانک       

                                                                  6/5/99 
   

  

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-15-%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%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-15-%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%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%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%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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  خرداد مهدیشهر از  15بازدید رئیس بیمارستان 

  بیمارستان در دست احداث این شهرستان        

                                                                  6/5/99 

 

 

 تالش واحد مهندسی بهداشت مرکز مرکز بهداشت 

   شهرستان سمنان در مبارزه با کرونا       

                                                                           8/5/99 

 

 

 

  بازدید معاون فرماندار و مدیر شبکه بهداشت و

روند مبارزه با ویروس کرونا در ادارات  درمان از

  شهرستان گرمسار 

                                                                8/5/99 

 

 

 

  کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شبکه بهداشت و

  دیشهر برگزار شددرمان شهرستان مه

                                                                                8/5/99 
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  هماهنگی و اقالم دارویی مراکز جامع برگزاری جلسه

   خدمات سالمت شهری و روستایی شهرستان دامغان

                                                                  11/5/99 

 

 

 

 

 اقدامات ناظر بهداشت محیط مهمانشهر افاغنه در قطع 

  انتقال بیماری کرونا        

                                                                  12/5/99 

 

 

 

 غربالگری فعال در مراکز  جلسه هماهنگی جهت

و توانبخشی شبانه روزی تحت پوشش اداره  نگهداری

 دامغان بهزیستی

                                                                         14/5/99 

 

 

 

  زایمان مادر باردار در اتومبیل شخصی در محوطه بیمارستان 

  امیر المومنین )ع(  

                                                            15/5/99 
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https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)-
https://semums.ac.ir/news/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)-
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 هداشت و درمان شهرستان بازدید مدیر شبکه ب

  جامع سالمت ایوان کی مرکز خدمات  گرمسار از

                                                                       19/5/99 

 

 

 

 

 

 بازدید مشترک مدیر و کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت 

 و درمان شهرستان سرخه از اصناف و مکانهای پر تردد 

  شهرستان 

                                                            19/5/99 

 

 

 

  نظارت کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان سمنان بر

  اجرای پروتکلهای بهداشتی اصناف

                                                                   20/5/99 

 

 

 

  اولین هموپرفیوژن موفق در بیمارستان والیت شهرستان 

  دامغان             

                                                                          29/5/99 

 

 

 

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%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%DA%98%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%DA%98%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
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  خرداد  15تحویل دستگاه همودیالیز به بیمارستان

  مهدیشهر 

                                                                           29/5/99 

 

 

 

 

 جلسه آموزشی نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی در برنامه 

 ایراپن برگزار شد

                                                      28/5/99 

 

 

 

 

  وقتی سرپرستار بخش کرونای بیمارستان کوثر

 کندبیماری هم خدمت را رها نمی در بستر

                                                         28/5/99 

 

 

 

 

 

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-15-%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%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-15-%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%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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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 


