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 خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

 1400ماه  فروردین -نهمشماره 

 5  یمعتمد مارستانیدانشگاه از ب استیگرمسار و آرادان و ر یهامردم شهرستان ندهینما دانهیع دیبازد  

 7  پور یاکبر ناظر دیخدمت دانشگاه، شه دیدانشگاه با خانواده شه سیرئ دارید 

 7  شهریخرداد شهرستان مهد 15 مارستانیدانشگاه از ب سیرئ دانهیع دیبازد 

 9  کرد دیشفاء شهرستان سمنان بازد مارستانیاستان سمنان از ب یدانشگاه علوم پزشک سیرئ 

 9سمنان یمارستانیب شیاورژانس پ اتیعمل تیاستان سمنان از مرکز ارتباطات و هدا یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دیبازد 

 10   استان سمنان افتتاح شد یدانشگاه علوم پزشک یشناس روسیو یتخصص شگاهیآزما نیدوم 

  استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک یتخصص میکوپترآمبوالنس و ت یتوسط هل ینوزاد هشتصد گرم قهیدق ۲5کمتر از

 1۲ سمنان منتقل شد نیرالمومنیام مارستانیگرمسار به ب یاز مرکز درمان

 14  استان سمنان یو کارکنان دانشگاه علوم پزشک رانیمد ن،یدانشگاه با معاون سیرئ یدکتر دانائ ینوروز دارید 

 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ: 

 15خواهد بود رگذاریتأث اریجامعه بس یبخش یمهم و معتبر در آگاه یمباد قیو به موقع از طر حیصح یاطالع رسان نقش

 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ: 

 16  روسیو مقابله با کروناو تیریدر دوران مد ژهیو انسجام الزم در ارائه خدمات استاندارد به و تیتقو حفظ،

 19 سامد یکیدر سامانه الکترون یمردم یدانشگاه به پرسش ها سیرئ یدکتر دانائ ییپاسخگو 

 ۲0  دارم یو همتتان را پاس م شرافت حوزه سالمت؛ یروهایو ن رانیبهداشت به مد رینامه وز 

 ۲5  حوزه سالمت شهرستان گرمسار برگزار شد یجلسه بررس 

 یاستان سمنان در طرح سالمت نوروز یدانشگاه علوم پزشک ییکوپترآمبوالنس اورژانس هوا یهل یا قهیدق 663 پرواز 

1400      ۲9 
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 و احتمال کمبود تخت  یبستر یبه بخش ها نیکاهش فشار سنگ یبرا ییبند راهبرد اجرا 7بهداشت ابالغ کرد؛  ریوز

 ۲6 ی مارستانیب

 ۲9  و گفتگو کرد دارید رزادیاستان سمنان با امام جمعه شهر شهم یدانشگاه علوم پزشک سیرئ 

 و مدافعان  رعاملیاستان تهران از مد ندگانیمجمع نما سیو رئ یدر وزارت جهاد کشاورز هیفق یول ندهینما یقدردان

 30 کوثر سمنان مارستانیسالمت ب

 35 شد یاستان سمنان راه انداز یدر دانشگاه علوم پزشک ییکرونا مارانیب ییدرمان سرپا مراکز 

 37اهلل است  لیسب یجهاد ف قتایلباس حق نیبا ا یرسان خدمت :رهبر معظم انقالب یاخامنه اهللتیحضرت آ 

 39 استان سمنان با فرماندار شهرستان سمنان یدانشگاه علوم پزشک استیر دارید 

 درمان  ژهیاستان سمنان و یدانشگاه علوم پزشک روسیو مقابله با کرونا و یریشگیپ ،یسازمانده یجلسه ستاد دانشگاه

 40 دیبرگزار گرد

 41 نژاد یمهدو نیحجت االسالم و المسلم یسوره لقمان با سخنران ریاول تفس بخش    ...میمهمان خدا هست 
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 1400 استان سمنان به مناسبت نوروز یدانشگاه علوم پزشک استیر کیتبر امیپ
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 01/01/1400 آرادان و سمنان های شهرستان 19کووید منتخب مراکز از دانشگاه رئیس عیدانه بازدید

 سیرئ یدکتر دانائ یدیخورش 1400ساعات سال  نیدر اول

ساعته 1۶استان سمنان از مراکز منتخب  یدانشگاه علوم پزشک

شهرستان سمنان و  وریشهر 1۷کرونا  یماریب یغربالگر

از مرکز خدمات جامع سالمت  نیشهرستان آرادان و همچن

 سیرئ یدانائ دکتر  .کرد دیشهرستان سرخه بازد یشبانه روز

 تینقش و اهم انیاستان سمنان با ب یدانشگاه علوم پزشک

فعال و  یابیماریداشت: ب انیکرونا ب یماریبه موقع ب یغربالگر

 مارانیب زانیم شیاز افزا ییکرونا مارانیبه موقع ب ییشناسا

 یدانشگاه علوم پزشک استیر .دینما یم یریشگیپ یبستر

استان سمنان از زحمات و خدمات کارکنان مراکز منتخب 

کرد و ادامه داد: مدافعان  یقدردان ریسال اخ کیدر  1۹ دیکوو

سال و  امیا یبهداشت و درمان در تمام یسالمت در حوزه ها

 یمراکز برا نیبا حضور در ا ینوروز التیتعط امیدر ا یحت

 سیرئ  .ندینما یتالش م زیعز مردم یارتقا و حفظ سالمت

 یتمام یبرا یسالمت یسال نو و با آرزو کیدانشگاه ضمن تبر

و  تیسرشار از موفق یآنان، روزها یهمکاران و خانواده ها

 دیبازد نیا در .را از درگاه خداوند منان مسالت نمود یبهروز

 نیاز زحمات کارشناسان ا یسال نو و قدردان کیضمن تبر

 سیاز دستان رئ ادبودیرا به رسم  ییایمرکز، همکاران هدا

 کردند. افتیدانشگاه در

ی معتمد مارستانیدانشگاه از ب استیگرمسار و آرادان و ر یهامردم شهرستان ندهینما دانهیع دیبازد
01/01/1400 

و در ادامه  یشمس یهجر 1400ساعات سال  نیدر اول

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک استیر دانهیع یدهایبازد

تحت پوشش  یشهرستان ها یو درمان یاز مراکز بهداشت

 یشهرستان ها فیمردم شر ندهینما یدانشگاه؛ دکتر مطهر

دانشگاه علوم  سیرئ یگرمسار و آرادان به اتفاق دکتر دانائ

 یاستان سمنان با حضور در بخش ها و واحدها یپزشک

نحوه از  دیگرمسار، ضمن بازد یمعتمد مارستانیمختلف ب

نوروز را  مارستانیب نیارائه خدمات، به پزشکان و کارکنان ا

و تشکر  ریگفتند و از خدمات ارزشمند آنان تقد کیتبر

معاون درمان، دکتر  یدکتر گوهر دیبازد نیا در .نمودند

دانشگاه،  یستاد نوروز نیو جانش سیرئ ییایحیو  یطاهر

 نیاز مسئول یدانشگاه و جمع یروابط عموم ریمد انیمهد

مردم  ندهینما  .حضور داشتند زین یو دانشگاه یشهرستان

 یدانشگاه علوم پزشک سیگرمسار و آرادان و رئ یهاشهرستان

در بخش  یبستر مارانیاستان سمنان ضمن گفت و گو با ب

به انان  یمراحل ارائه خدمات درمان مارستان،یمختلف ب یها

 دکتر  .آنان را خواستار شد یشد و ازخداوند منان شفا ایرا جو

 مارانیدانشگاه را ارائه خدمت به دردمندان و ب فهیوظ یدانائ

و  مارستانیب نیکردن عملکرد ا یابیدانست و ضمن مثبت ارز
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از زحمات  ماران،یب یاز سو یافتیاز خدمات در تیاظهار رضا

 هیشهرستان تشکر و توص نیدست اندرکاران حوزه سالمت ا

به  یدرمان ماتهرچه بهتر خد هیجهت اراالزم را در  یها

 دیبازد نیدانشگاه در ا سیرئ   .نمود انیمراجعه کنندگان ب

و  یدرمان ،یتیریمد میو تشکر از زحمات ت یضمن قدردان

در مقابله با بحران کرونا،  یمعتمد مارستانیکارکنان ب یتمام

 ژهیبه و شهیداشت: زحمات کارکنان حوزه سالمت که هم انیب

جهادگونه به  یو از خودگذشتگ ثاریبا ا ریمدت اخ نیدر ا

 اریکنند، بس یم یخدمت رسان روسیو کرونامبتال به  مارانیب

 نیبا ا دیاست که با یهیادامه داد: بد یو  .ارزشمند است

 یهابرنامه قیدق یو ضمن اجرا میکن یزندگ طیشرا

 طیمح ییمربوط به گندزدا یهاپروتکل تیرعا ،یگذارفاصله

هم  یحفاظت فرد یاستانداردها تیو رعا یپزشک زاتیو تجه

خدمات  مارانیب ریمبتال به کرونا و هم به سا مارانیبه ب

 کیاست: در ادامه سفر  حیبه توض الزم .میکن ئهرا ارا ازیموردن

گرمسار و آرادان، دکتر  یدانشگاه به شهرستان ها استیروزه ر

 هیعل نیامام حس مارستانیهمراه از ب اتیبه اتفاق ه یدانائ

سال نو،  کیکرد و ضمن تبر دیالسالم شهرستان آرادان بازد

دانشگاه  سییر انیپا در .نمود یقدردان زانیعز نیاز زحمات ا

 نمود. هیها هد مارستانیب نیبه کارکنان ا ییایهدا

 01/01/1400 شهرستان گرمسار یپزشک یهاتیاز مرکز فور یو دکتر دانائ یدکتر مطهر دیبازد

استان سمنان به  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 یشهرستان ها فیمردم شر ندهینما یاتفاق دکتر مطهر

 تیاز مرکز فور یاسالم یگرمسار و آرادان در مجلس شورا

 یدانائ دکتر .کرد دیشهرستان گرمسار بازد یپزشک یها

 گاهیخود از پا دانهیع یدهایدانشگاه در ادامه بازد سیرئ

جاده  11۵اورژانس  یهاگاهیسمنان و پا وریشهر 1۷اورژانس 

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .کرد دیآرادان و ده نمک بازد یا

 یبرا یسالمت یضمن آرزو دارهاید نیاستان سمنان در ا

سال نو را  دنیآنان، فرارس یهمکاران و خانواده ها یتمام

را از درگاه  یو بهروز تیسرشار از موفق یگفته و روزها کیتبر

 امیداشت: در ا انیب یدانائ دکتر .خداوند منان مسالت نمود

مهم و  ارینقش بس 11۵نوروز کارکنان اورژانس  التیتعط

و  دگانیدرمان بموقع حادثه د تیدر انتقال و در نها یموثر

 کیاز زحمات  یمن قدرداندانشگاه ض سیرئ .دارند مارانیب

بر  روس،یکرونا و وعیدر دوران ش ژهیکارکنان به و نیساله ا

 دیتاک دیسال جد ییابتدا یروزها نیکامل آنان در ا یآمادگ

 .نمود

 01/01/1400 یعضو ادامه زندگ یاست، اهدا بایز شهیهم دنیبخش

 عًایالنّاس جم ایفکأنّما أحْ اهایو مْن أحْ...

 (۳۲)مائده  همه مردم را زنده کرده است ایرا زنـده کـنـد گو یو هـر کـس نفس...

استان سمنان؛  یدانشگاه علوم پزشک یگزارش روابط عموم به

دکتر  عت،یدوباره طب شیو رو دیروز از سال جد نیدر اول

استاندار سمنان  یو اجتماع یتیامن یاسیخجسته پور معاون س

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ینائبه اتفاق دکتر دا
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 لبا حضور در منز یاستاندار رانیاز مد یسمنان و جمع

 ادی داشتیسال نو و گرام کیضمن تبر ،یخانواده مرحوم زمان

و  رخواهانهیاز اقدام خ ،یزمان یمحمد مهد ادیو خاطره زنده 

 مرحوم .نمودند یسخاوتمندانه خانواده آن مرحوم قدردان

و در اثر سانحه  1۳۹۹ماه سال  یدر د یزمان یمحمد مهد

 میشد که با اقدام و تصم یمتأسفانه دچار مرگ مغز یرانندگ

بدن  یاتیح یبزرگ و خداپسندانه خانواده آن مرحوم، اعضا

عضو اهدا و  وندیپ ازمندین مارانیاز ب یفرزندشان به تعداد

 .دیدوباره بخش یجان

 ...یگرام ادشیشاد و  روحش

 0۲/01/1400 پور یاکبر ناظر دیخدمت دانشگاه، شه دیدانشگاه با خانواده شه سیرئ دارید

و به مناسبت آغاز سال  1400ماه سال  نیدوشنبه دوم فرورد

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ د،یجد

 دیدانشگاه با خانواده شه رانیو مد نیاز معاون یبه اتفاق جمع

دانشگاه  سیرئ یدانائ دینو دکتر .کرد داریپور د یاکبر ناظر

و نوروز  دیسال جد کیاستان سمنان ضمن تبر یعلوم پزشک

 یو شهدا یلیانقالب، جنگ تحم یو خاطره شهدا ادی ،یباستان

استان  یخدمت دانشگاه علوم پزشک دیشه ژهیسالمت به و

دانشگاه  سیرئ .داشت یپور را گرام یاکبر ناظر دیسمنان، شه

 ونینمود: ما و مردم مد انیاستان سمنان ب یعلوم پزشک

نفر در  هاونیلی. اگر ممیمدافعان سالمت هست ثاریگذشت و ا

به  یکنند و بعد از گرفتار یم یکشور االن به سالمت زندگ

شما  ونیرا مد یبرگشتند زندگ یمنحوس به زندگ روسیو نیا

 زانیعز نیخانواده ا ثاریمدافع سالمت و ا دانیو زحمات شه

مانند دوران  یادامه داد: امروز کادر درمان دینو دکتر .هستند

 یخدمت با همه توان مشغول خدمت رسان یدفاع مقدس برا

سالمت  ی. شهداستادندیجان ا یراه تا پا نیهستند و در ا

و  تیامن یسال دفاع مقدس برا ۸ ثارگرانیهمچون شهدا و ا

 دتا اب رانیکردند و مردم ا یمرز و بوم فداکار نیا شیآسا

و  یثارگریکرد: ا حیتصر یو .خواهند بود زانیعز نیقدردان ا

 یکس چیکرونا بر ه وعیش یکادر درمان در روزها یفداکار

 مارانیخدمت به ب یو همچنان جهادگرانه برا ستین دهیپوش

 دارید نیاست: در ا یگفتن .کنند یها اقدام م مارستانیدر ب

دانشگاه در  سیمشاور رئ یمعاون درمان، علوم یدکتر گوهر

 سیرئ است،یحوزه ر ییاجرا ریمد ییایحیگران و  ثاریامور ا

 نمودند. یدانشگاه را همراه

 0۲/01/1400 شهریخرداد شهرستان مهد 15 مارستانیدانشگاه از ب سیرئ دانهیع دیبازد

 نیروز از فرورد نیدوشنبه دوم دانه،یع یدهایادامه بازددر 

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ی، دکتر دانائ1400ماه سال 

دانشگاه با  رانیو مد نیاز معاون یاستان سمنان به اتفاق جمع

ضمن  شهر،یخرداد شهرستان مهد 1۵ مارستانیحضور در ب
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 کیمرکز تبر نیرا به پرسنل ا یباستان دیع نیعرض خداقوت، ا

از  یضمن گفتگو با جمع یدکتر دانائ دیبازد نیا در .گفتند

 یرا مورد بررس نیبه مراجع یخدمات درمان هیپرسنل، روند ارا

سال  کیبا تبر نیدانشگاه همچن سیرئ .قرار داد یابیو ارز

سال گذشته  کی یهااز زحمات و تالش یو قدردان دیجد

مقابله  نیو همچن نیبه مراجع یخدمات درمان هیپرسنل در ارا

خداوند منان، با  دیبه ام دوارمیکرونا، افزود: ام یماریبا ب

مدافعان  یآحاد مختلف مردم و تالش شبانه روز یهمکار

 یماریب نیرفتن ا نیشاهد از ب کینزد یا ندهیسالمت، در آ

 نیدانشگاه در ادامه ا سیرئ یدانائ دکتر .میمنحوس باش

مرکز  نیدر ا یبستر مارانیو ب نیاز مراجع یبا جمع دیبازد

و  لیبه آنان را مورد تحل یگفتگو و نحوه ارائه خدمات درمان

معاون  یکه دکتر گوهر دیبازد نیادامه ا در .قرار داد یبررس

 انیدانشگاه، مهد یستاد نوروز سیرئ یدرمان، دکتر طاهر

 ییاجرا ریمد ییایحیو  المللنیو امور ب یروابط عموم ریمد

 سیرئ یحضور داشتند، دکتر دانائ زیدانشگاه ن استیحوزه ر

 1400نوزاد متولد شده در سال  نیاول نیدانشگاه بر بال

 مانه،یصم دیبازد نیا انیپا در .حاضر شد شهریمهد نشهرستا

 سیرئ یرا از دستان دکتر دانائ ییایهدا کیپرسنل کش

 نمودند. افتیدانشگاه در

 دیبازد رزادیشهم یجعفرآباد یدانشگاه از مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روز سیرئ یدانائدکتر 

 0۲/01/1400 کرد

دانشگاه از مراکز  سیرئ دانهیع یدارهایو د دهایدر ادامه بازد

 یو درمان یبهداشت

 نیتحت پوشش ا

 نیدانشگاه و در دوم

، 1400روز از سال 

 سیرئ یدکتر دانائ

 یدانشگاه علوم پزشک

استان سمنان از مرکز 

خدمات جامع سالمت 

جعفرآباد  یشبانه روز

  .کرد دیبازد رزادیشهم

دانشگاه ضمن گفتگو با  سیرئ یدکتر دانائ دیبازد نیدر ا

را مورد  نیخدمات به مراجع هیپزشک مرکز، تعداد و نحوه ارا

 یسالمت یدانشگاه با آرزو سیرئ  .قرار داد یابیو ارز یبررس

سرشار از  یآنان، روزها یهمکاران و خانواده ها یتمام یبرا

را از درگاه خداوند منان مسالت نمود و بر  یو بهروز تیموفق

کامل آنان در  یآمادگ

 ییابتدا یروزها نیا

 دیتأک دیسال جد

 هیافزود: ارا یو .نمود

از  یخدمات بهداشت

جمله آموزش نکات 

 یینقش بسزا یبهداشت

سطح سواد  شیدر افزا

سالمت در جامعه 

از  یاریداشته و از بس

 در .دینما یم یریشگیپ ریرواگیو غ ریواگ یها یماریموارد ب

به  ادبودیرا به رسم  ییایدانشگاه هدا سیرئ د،یبازد نیا انیپا

 اهدا نمود. کیهمکاران کش
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 0۲/01/1400 رزادیشهم یااورژانس جاده گاهیدانشگاه از پا سیرئ دانهیع دیبازد

و در سلسله  1400ماه سال  نیشامگاه روز دوشنبه دوم فرورد

دانشگاه از مراکز مختلف  سیرئ دانهیع یها دیو بازد دارهاید

 رزادیشهم یااورژانس جاده گاهیاز پا یتحت پوشش، دکتر دانائ

دانشگاه ضمن  سیرئ یدکتر دانائ دیبازد نیا در .کرد دیبازد

 یاز خداوند منان سال د،یو سال جد ینوروز باستان کیتبر

 در .همکاران آرزو نمود یرا برا یو شادکام تیسرشار از موفق

کامل و  یبر آمادگ دیدانشگاه با تأک سیرئ دارید نیادامه ا

ها و خدمات ارائه  تیمأمور تیهمکاران، از وضع یشبانه روز

 در .قرار داد یابیرا مورد ارز گاهیپا نیشده توسط کارشناسان ا

 یمعاون درمان، دکتر طاهر یکه دکتر گوهر دارید نیا انیپا

و امور  یروابط عموم ریمد انیمهد ،یستاد نوروز سیرئ

 زیدانشگاه ن استیحوزه ر ییاجرا ریمد ییایحیو  المللنیب

از زحمات و  ییایهدا یدانشگاه با اهدا سیحضور داشتند، رئ

 نمود. یهمکاران قدردان یهاتالش

 0۲/01/1400 کرد دیشفاء شهرستان سمنان بازد مارستانیاستان سمنان از ب یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

، به مناسبت 1400ماه سال  نیشامگاه روز دوشنبه دوم فرورد

 یدارهایو در ادامه د دیو سال جد ینوروز باستان دنیفرا رس

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ دانه،یع

 نیا در  .کرد دیشفاء شهرستان سمنان بازد مارستانیاز ب

 یبرا یسالمت یدانشگاه با آرزو سیرئ یدکتر دانائ دارید

سرشار از  یآنان، روزها یهمکاران و خانواده ها یتمام

  .را از درگاه خداوند منان مسالت نمود یو بهروز تیموفق

 ،یمرکز درمان نیا یبخش ها یور در تمامبا حض یدکتر دانائ

مرکز،  نیاز زحمات کارکنان ا یسال نو و قدردان کیضمن تبر

 .اهدا نمود ییایهدا ادبودیبه رسم 

 شیاورژانس پ اتیعمل تیاستان سمنان از مرکز ارتباطات و هدا یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دیبازد

 0۲/01/1400 سمنان یمارستانیب

، 1400ماه سال  نیروز از فرورد نیشامگاه روز دوشنبه دوم

 یدکتر دانائ ،یو نوروز دانهیع یدارهایو د دهایدر ادامه بازد

استان سمنان از مرکز ارتباطات  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

شهرستان سمنان  یمارستانیب شیاورژانس پ اتیعمل تیو هدا

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر  .کرد دیبازد

تماس ها و ارتباطات برقرار  زانیاز م یگزارش افتیسمنان با در



 

  

99اسفند ماه  -خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه  10 

 

 

کامل  یبا آمادگ میبتوان میدواریمرکز، گفت: ام نیشده با ا

و با  نیمختلف تحت پوشش دانشگاه، بهتر یهاواحد یتمام

زمان ممکن به  نیخدمات سالمت را در کمتر نیتر تیفیک

 دیبازد نیا در .مییارائه نما زیموطنان عزها و ه یاستان مه

همکاران و  یتمام یبرا یسالمت یدانشگاه با آرزو سیرئ

را از  یو بهروز تیسرشار از موفق یآنان، روزها یخانواده ها

 یدکتر دانائ دارید نیا انیپا در  .درگاه خداوند منان نمود

شبانه  یهااز زحمات و تالش ییایهدا یدانشگاه با اهدا سیرئ

 کرد. یقدردان یهمکاران گرام یروز

 0۳/01/1400 استان سمنان افتتاح شد یدانشگاه علوم پزشک یشناس روسیو یتخصص شگاهیآزما نیدوم

 یتخصص شگاهیآزما نی، دوم1400ماه سال  نیسوم فرورد

استان سمنان با حضور  یدانشگاه علوم پزشک یشناس روسیو

استاندار  یو اجتماع یتیامن یاسیدکتر خجسته پور معاون س

 دیدکتر نو ،یاستاندار یامور اجتماع رکلیمد یینایسمنان، ب

 یفیاستان سمنان، شر یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

از  یو جمع یاستاندار یکل دفتر استاندار و روابط عموم ریمد

خجسته  نییآ نیا در.گاه افتتاح شددانش رانیو مد نیمعاون

استاندار سمنان ضمن  یو اجتماع یتیامن ،یاسیپور، معاون س

جامعه،  یاز سو یندگیگفت: امروز به نما د،یسال جد کیتبر

تا  میدیرس شگاهیآزما نیخدمت همکاران سالمت و کارکنان ا

 نیا یمجموعه، به مناسبت سال نو و تالشها نیضمن افتتاح ا

با اشاره به  یو .میداشته باش وتو خداق کیعرض تبر زان،یعز

 روسیو یریگو با شروع همه 1۳۹۸در اسفند سال  نکهیا

از چالش  یکیکرونا در استان  صیتشخ شگاهیکرونا، نبود آزما

امر  یبود، افزود: در ابتدا یماریب نیما در بحث مقابله با ا یها

به تهران ارسال  صیتشخ یتست کرونا، برا یها شیآزما

بر بود. در همان دوران و با ابتکار و مهم زمان نیکه ا شدیم

و خدمات  یدر دانشگاه علوم پزشک زانمانیعز یجهاد تیخالق

 صیتشخ شگاهیآزما نیاستان سمنان، اول یدرمان یبهداشت

 نیاول یاندازدانشگاه افتتاح شد. با راه نیکرونا در استان در ا

کرونا  صیمشکالت در حوزه تشخ نیاز ا یاریبس شگاه،یآزما

استاندار سمنان  یاجتماع یتیامن یاسیس معاون .برطرف شد

امکانات  شهیاست تا هم ازین رعامل،یادامه داد: از نظر پدافند غ

ما آماده و بروز باشند تا در صورت مواجه مجدد با  زاتیو تجه

 تیریامر را مد نیا ن،ینخست یدر همان روزها میبتوان ،یماریب

که امروز شاهد افتتاح  میافزود: خدا را شاکر یو  .میکن

 شگاهیآزما نیدوم ،یشناس روسیو یتخصص شگاهیآزما

 زیها ن روسیو ریسا یبرا تواندیکه م میکرونا هست روسیو

دانشگاه  سیرئ یادامه دکتر دانائ در .ردیمورد استفاده قرار بگ

استان سمنان ضمن  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک

 یتمام یهااز تالش یو تشکر و قدردان ینوروز باستان کیتبر

در مجموعه تحت پوشش دانشگاه، گفت: با  یهمکاران گرام

خود  یتا آمادگ میکرونا، تالش کرد روسیو یریشروع همه گ

راستا، امروز  نی. در امیده شیافزا یماریب نیا بامقابله  یرا برا

دانشگاه با  نیا یشناس روسیو یتخصص شگاهیآزما نیدوم

 نیو همچن( 1۹دیکرونا )کوو روسیو صیتشخ تیقابل

افزود:  یدانائ دکتر .شد یها راه انداز روسیو ریسا ییشناسا
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ما در بحث  یصیتشخ تیظرف شگاه،یآزما نیا یبا راه انداز

. در حال حاضر با راه ابدی یم شیبرابر افزا ۳کرونا به  روسیو

 شیآزما 1000روزانه  صیتشخ یمجموعه، آمادگ نیا یانداز

 یو خدمات بهداشت یکرونا در مجموعه دانشگاه علوم پزشک

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .دشو یسمنان، فرآهم م یدرمان

 ۸00 یربنایدر ز شگاهیآزما نیاستان سمنان ادامه داد: ا

شده  یراه انداز الیر اردیلیم ۳0بالغ بر  یمترمربع و با اعتبار

 نیتا ا میخاطر نشان کرد: تالش کرد انیدر پا یو .است

استاندارد آماده بهره  زاتیامکانات و تجه نیمجموعه با بهتر

 یو برکات برا ریمهم منشا خ نیشود.، انشااهلل که ا یبردار

دکتر خجسته پور معاون  نییآ نیادامه ا در .مردم استان باشد

 نیاستاندار سمنان از محل ا یاجتماع یتیامن یاسیس

 یبا دانشگاه علوم پزشک ینترنتیارتباط ا قیاز طر شگاهیآزما

 رانیشاهرود ارتباط برقرار کرد و ضمن عرض خداقوت به مد

 انیشا .گفت کیتبر زیرا ن دیو پرسنل آن دانشگاه، سال جد

دکتر خجسته پور معاون  نییآ نیا هیذکر است در حاش

 سیرئ یاستاندار سمنان، دکتر دانائ یاجتماع یتیامن یاسیس

و  یاستان رانیمد ریاستان سمنان و سا یدانشگاه علوم پزشک

با حضور در مرکز خدمات جامع سالمت مرحوم  ،یدانشگاه

 مدافعان یهاسال نو، از زحمات و تالش کیضمن تبر ،یدانائ

 .نمودند یقدردان ییایشاخه گل و هدا یسالمت با اهدا

 0۷/01/1400 یکتون اور لی)ع( به کودکان فن نیرالمومنیام مارستانیب یدیع

 کیشمس الشموس  هیرینوروز، موسسه خ دیع دنیبا فرا رس

 یدو بسته ماکارون ،یمیشامل دو بسته نان رژ ییسبد غذا

 ینیزم بیدو بسته پودر همبرگر و دو بسته پودر س ،یمیرژ

و کمک  یبا همکار نیو همچن یکتون اور لیبه کودکان فن

 یو درمان یپژوهش ،یکارکنان مرکز آموزش رانهیخ

به  یو اسباب باز هیشامل کارت هد ییای)ع( هدانیرالمومنیام

 یمیابراه نجمه .کودکان اهدا کرد نیبه ا یدیعنوان ع

 یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزش هیکارشناس تغذ

 لیفن یماریگفت: ب یماریب نی)ع( درخصوص انیرالمومنیام

 لیپرفنیه ای Phenylketonuria (PKU) یکتون اور

 نیآالن لیفن میدر آنز یکینقص ژنت کی لیبه دل ینمیآالن

 PAH میآنز تی. نقص در فعالدیآ یبوجود م الزیدروکسیه

حاصل از آن )از  یها تیو متابول نیآالن لیبه تجمع فن جرمن

 یبدن و ادرار م یکتون ها( در خون، بافت ها لیجمله فن

 یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزش هیتغذ کارشناس .شود

 نیتر عیکه شا PKU یماری)ع( ادامه داد: بنیرالمومنیام

 مارانیباشد. اگر ب یم نهیآم یها دیاس سمیاختالل در متابول

 یمبتال به عقب ماندگ رندیتحت درمان قرار نگ PKU مبتال به

 ،یعیطب ریقابل برگشت، الکتروانسفالوگرام غ ریغ یذهن

 یبو ،یتیفعال شیب ،یکیزیاختالل در رشد ف ،یتشنج مالتح

اگزما و  ،یکروسفالینامطلوب رطوبت، م یبو اینامطلوب موش 
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 شهیهم دیافراد با نیافزود: ا یو .شوند یم گریعوارض د یبرخ

 ییآن ها مواد غذا میکنند و در رژ تیخود را رعا ییغذا میرژ

(، تخم مرغ و گویم ،یهمچون انواع گوشت ها)قرمز، مرغ، ماه

(، یبستن ر،یماست، پن ر،ی)ش اتیپرندگان، لبن ریسا

و محصوالت آن  اینخود، لپه، ماش و سو ا،یحبوبات)عدس، لوب

فندق، پسته وکنجد و تخمه ها( منع  گردو،بادام،و ...(، مغزها)

 .مصرف دارد

دانشگاه علوم  یتخصص میکوپترآمبوالنس و ت یتوسط هل ینوزاد هشتصد گرم قهیدق ۲5کمتر از 

 0۸/01/1400 سمنان منتقل شد نیرالمومنیام مارستانیگرمسار به ب یدرمان استان سمنان از مرکز یپزشک

، به دنبال درخواست 1400ماه سال نیروز شنبه هفتم فرورد

نوزاد  یشهرستان گرمسار جهت اعزام فور یمعتمد مارستانیب

 ،یگرم و با مشکل حاد تنفس ۸00دختر تازه متولد شده با وزن 

 ییاورژانس هوا کوپترآمبوالنسیبالفاصله نوازد توسط هل

نوزادان و  دنتیرز یدکتر قنبر یدانشگاه با سرپرست

جهت ادامه  قهیدق ۲۵کمتر از  یپزشک یها تیکارشناسان فور

 یو درمان یپژوهش یو درمان به مرکز آموزشروند مراقبت 

ذکر است در  انیشا .افتی)ع( سمنان انتقال  نیرالمومنیام

 میتوسط ت یتخصص یانتقال نوزاد، اقدامات درمان نیح

 .دیهمراه ارائه گرد یپزشک

دانشگاه،  ییشامل: کارشناسان اورژانس هوا یاتیعمل میت 

و  یپزشک میو ت یمارستانیب شیکارشناسان اورژانس پ

شهرستان گرمسار و  یمعتمد یها مارستانیب یپرستار

  )ع( سمناننیرالمومنیام

نوزاد توسط کارشناسان اورژانس  ییانتقال هوا نیهمچن 

و  یلکیاستان سمنان، حسن گ یدانشگاه علوم پزشک ییهوا

 .رفتیانجام پذ یپور اصفهان نیحس یمهد

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ ات،یعمل نیا انیپا در

تشکر  یدرمان میت یاستان سمنان از اقدامات به موقع و تخصص

 نمود. یو قدردان

 0۸/01/1400 شعبان مهین دنیاستان سمنان به مناسبت فرا رس یدانشگاه علوم پزشک استیر کیتبر امیپ

 

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

والدت با سعادت  دنیفرا رس یامیسمنان در پ

 امیمتن پ .گفت کی)عج( را تبریحضرت مهد

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر

 :است ریبه شرح ز
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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن اهی ابدی آغاز می شود و زمین، شعبان ردخشان رتین ستاره هدایت و والیت، ردآسمان آفرینش نورافشانی می کند و رد آن روز زیستن و شکفت  ۱۵رد سپیده دمان 

طلوع این خورشید و ظهور منجی رد همه ادیان ارباهیمی اعتقادی راسخ است و رب این باور، آینده بشریت هب صلح  .مژدگانی شکوفه زاری رپ طراوت را، ردیافت می کند

ضرت ولی عصر منجی عالم بشریت محقق خواهد شد و این امید نیروی محرکه و و صالح و خیر خواهد انجامید. آری انتظار یعنی امید ربای وضعیت بهتر که با قدوم ح 

کامل خواهد بودپیشران جامعه است. امید آمدن منجی، شیرین رتین انتظاراهست و ردک حکمت این انتظار زمینه اینجانب فرارسیدن خجسته  .ساز تعالی خودسازی و ت

گاهن منجی عالم بشریت، ستاره سپهر والیت، عدل گستر گیتی، امام المبین، حجت الله علی العالمین حضرت حجت بن الحسن ا لعسکری)عج( را هب همه میالد با سعادت ی

می نمایم و از خداوند متعال تعجیل رد فرج مبارک آن  هموطنان عززی هب وژیه مردم متدین والیت مدار استان سمنان و همه منتظران آن حضرت تبریک عرض

با تالش  حضرت، عزت و اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسالمی اریان را مسئلت دارم و رجای واثق دارم با همدلی و همراهی مردم شریف استان و

گانی وریوس کروان را انبود نموده و جشن زبرگداشت این روز عززی را با جشن   .انبودی کروان ادغام نمائیمهم

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش

 10/01/1400  1400طرح سالمت نوروز  یدانشگاه از اجرا یپزشک یها تیحوادث و فور ریمد دیبازد

 یسال نو، دکتر اطهر قیدقا نیدر اول ۹۹اسفند  ۳0شنبه 

طرح  یدانشگاه از اجرا یپزشک یها تیحوادث و فور ریمد

 ریمد یاطهر دکتر .کرد دیدانشگاه بازد 1400سالمت نوروز 

دانشگاه گفت: مجموعه اورژانس  یپزشک یها تیحوادث و فور

استان سمنان با بهره  یدانشگاه علوم پزشک یمارستانیب شیپ

 ،یو جاده ا یشهر یها گاهیاز تمام امکانات در پا یریگ

 یواحدها ریو هماهنگ با سا ییاورژانس هوا گاهیپا نیهمچن

آماده  1400سالمت نوروز  حمطلوب در طر یدانشگاه، با آمادگ

 .باشد یم زیبه هم وطنان عز یپزشک یها تیارائه خدمات فور

 یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد یعموم روابط

از طرح  دیدر ادامه بازد یدانشگاه اعالم کرد: دکتر اطهر

 شیاورژانس پ یها گاهیپا هیکلاز  1400سالمت نوروز 
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 یسرخه، گرمسار، آرادان، مهد یشهرستان ها یمارستانیب

 تیمرکز ارتباطات و هدا نیشهر، دامغان، سمنان، همچن

را به  عتینوروز و بهار طب دیو ع دیبازد انشگاهد اتیعمل

ذکر  انیشا .گفت کیتبر یپزشک یها تیفور یها نیتکنس

 1400 نیدانشگاه تا پانزدهم فرود یاست؛ طرح سالمت نوروز

 ادامه خواهد داشت.

استان  یو کارکنان دانشگاه علوم پزشک رانیمد ن،یدانشگاه با معاون سیرئ یدکتر دانائ ینوروز دارید

 14/01/1400  سمنان

 یدانائ دیدکتر نو 1400ماه سال  نیروز شنبه چهاردهم فرورد

 یاستان سمنان با حضور در تمام یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

و کارکنان  رانیمد ن،یستاد مرکز دانشگاه با معاون یواحدها

 دکتر .گفت کیسال نو را تبر دنیکرد و فرارس داریدانشگاه د

 عتیآغاز سال نو و بهار طب کیدانشگاه ضمن تبر سیرئ یدانائ

آنان   یبرا یو برکت و سالمت ریسرشار از خ یبه کارکنان، سال

دانشگاه با اشاره به  استیر .نواده محترمشان آرزو کردو خا

تحت عنوان  یتوسط مقام معظم رهبر 1400سال  ینامگذار

 نیا تیکرد: واقع انیب« ها ییها و مانع زدا یبانیپشت د،یتول»

مگر آنکه  ابد،یبه توسعه دست  تواندینم یکشور چیاست که ه

 یاژهیو تیگذاران خود اهم هیو سرما یداخل داتیتول یبرا

از خدمات جامعه  ژهیو یضمن قدردان یو .شده باشد لیقا

 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یدانشگاه

زحمات مدافعان سالمت  ژهیاستان سمنان در سال گذشته به و

همکاران  یاز تمام روس،یکرونا و یماریدر مبارزه با ب

از  شیب یو همدل یبا همکار دیدرخواست نمود در سال جد

برای  .ندیدانشگاه مشارکت نما نیا افاهد شبردیدر پ شیپ

 دیدن تصاویر کلیک کنید.

 استان سمنان برگزار شد یخدمت دانشگاه علوم پزشک دیسالگرد شهادت شه نیاول داشتیگرام نییآ
1۵/01/1400 

پور  یاکبر ناظر دیسالگرد شهادت شه نیاول داشتیگرام نییآ

استان سمنان با حضور  یدانشگاه علوم پزشک دخدمتیشه

استان سمنان، دکتر  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

و مرکز  یستاد رانیاز مد یو جمع رعاملیمد انیمعمار

 زمرک نیکوثر سمنان و کارکنان ا یو درمان یپژوهش ،یآموزش

در  یبهداشت یکامل دستورالعمل ها و پروتکل ها تیبا رعا

 سیرئ یدانائ دکتر .برگزار شد مارستانیب نیمحوطه باز ا

در  نییآ نیا هیاستان سمنان در حاش یدانشگاه علوم پزشک

 یهایثارگریداشت: ا انیدانشگاه، ب یگفت و گو با روابط عموم

و  یمختلف سبب برآشفتگ یهادر حوزه رانیا وریملت غ

کشورمان  یو انقالب فیتعجب دشمنان شده است و مردم شر

علم و دانش و  ت،و مقاومت، سالم تیامن یدر حوزه ها

https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%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 اتحاد  یخود بر وحدت، همدل دیجوانان رش میبا تقد استیس

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .نمودند دیخود تاک

 ونیمد و آرامش حاکم بر کشور را تیامن نیا نکهیا انیبا ب

 وعیاست با ش یسال و اند کیگفت:  م،یخون شهدا هست

در کشور پزشکان و کادر بهداشت و درمان و  روسیکروناو

عنوان مدافعان سالمت با از کارکنان حوزه سالمت، به

خدمت ارائه  ازمندانیو ن مارانی، به بیو جانفشان یخودگذشتگ

 یم یلیآن را در هشت سال جنگ تحم ریکه نظ دهندیم

پور که در  یاکبر ناظر دیافزود: شه یو .توان مشاهده کرد

در شهر  1۳۶۲کرد، در سال  یکرونا خدمت م ژهیبخش و

ازدواج کرد. به لطف خدا  1۳۸۹آمد و در سال  ایسمنان به دن

پس از چند روز  1۳۹۹ نیصاحب دو فرزند شد و در فرورد

 استیر .وستیمنحوس کرونا به لقاء اهلل پ یماریمبارزه با ب

 یمانیو عواطف ا یدانشگاه ادامه داد: ابراز احساسات انسان

 روسیکرونا و وعیدر مبارزه با ش ژهیمردم در دوران بحران به و

 زحمت یانقالب اسالم یکه برا یاست و کسان یستودن

 یدانائ دکتر .ادامه دارد یدوستراهشان با حس نوع دندیکش

مردم،  یاز زحمات مدافعان سالمت و همراه یضمن قدردان

 یهابه همراه گروه یگروه یهارسانه ،ییاجرا یهادستگاه

 روسیو وعیاز ش یریشگیپ یبرا یتیحما یو نهادها یجهاد

به  الزم .نمود دیتاک یبهداشت یپروتکل ها تیکرونا، بر رعا

ائمه اطهار  یبرا بتیعاشورا و ذکر مص ارتیذکر است: قرائت ز

 رانیاز مد یجمع نیبود و همچن نییآ نیا یبرنامه ها گریاز د

 دیشه نیبا حضور بر مزار ا یمارستانیدانشگاه و ب یستاد

 نیا ادی .دانست یرا گرام زیعز نیو خاطرات ا ادیگرانقدر، 

 باد.    یگرام زیعز دیشه

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 اریجامعه بس یبخش یمهم و معتبر در آگاه یمباد قیو به موقع از طر حیصح یاطالع رسان نقش

 1۶/01/1400 خواهد بود. رگذاریتأث

 نیپانزدهم کشنبهیروز 

ماه سال  نیروز از فرورد

 یدکتر دانائ ،یجار

دانشگاه علوم  سیرئ

استان سمنان با  یپزشک

حضور در معاونت خبر 

مرکز  یمایصداوس

 یمانیسمنان، با سل

مرکز  نیمعاونت خبر ا

دانشگاه  سیرئ یدکتر دانائ دارید نیا در .و گفتگو کرد دارید

و نوروز  دیسال جد کیاستان سمنان با تبر یعلوم پزشک

 یبر کس یموضوع خبر و اطالع رسان تیگفت: اهم ،یباستان

بر  زیکرونا ن یماریو بروز ب وعیو در دوران ش ستین دهیپوش

آن افزوده شد و  تیاهم

 ینقش اطالع رسان

و به موقع از  حیصح

مهم و  یدمبا قیطر

 یبخش یمعتبر در آگاه

 رگذاریتأث اریجامعه بس

 سیرئ .خواهد بود

 یدانشگاه افزود: از ابتدا

 یماریو بروز ب وعیش

 یدانشگاه، تمام نیکرونا در استان و مجموعه تحت پوشش ا

 یخبرنگاران و دست اندرکاران حوزه خبر با هماهنگ ران،یمد

در کنار مدافعان  یو با تالش شبانه روز اریبس یو همکار

 یتالش ها نیسالمت حضور داشته و بنده به سهم خود از ا
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 تیسپس به نقش و اهم یدانائ دکتر .مینما یارزشمند تشکر م

مکتوب  یاصحاب محترم رسانه از جمله رسانه ها یاطالع رسان

و... اشاره کرد  یمجاز یها، فعاالن فضا یخبرگزار ،یو نوشتار

جامعه  یبا آموزش و اطالع رسان میبتوان میدواریو ادامه داد: ام

 یماریب تیریکنترل و مد یدر راستا زانیعز نیا یتوسط تمام

 ریناپذ یو خستگ یشبانه روز یو از تالش ها میگام بردار کرونا

معاون خبر  یمانیادامه سل در .مینما یم یآنان تشکر و قدردان

 دیدرخصوص نحوه تول یمرکز سمنان در سخنان یمایصداوس

شبانه  یمرکز، از زحمات و تالش ها نیو انتشار اخبار در ا

 نیو مدافعان سالمت حوزه سالمت ا رانیمد یتمام یروز

 .کرد یکرونا قدردان یماریدر دوران مقابله با ب ژهیدانشگاه به و

 نیو امور ب یروابط عموم ریمد انیکه مهد دارید نیا انیپا در

 نیدانشگاه و همچن استیحوزه ر ییاجرا ریمد ییایحیالملل و 

حضور داشتند، دکتر  زیمرکز ن نیخبر ا ریمد یقربان یحاج

 رانیلوح سپاس از زحمات مد یدانشگاه با اهدا سیرئ یدانائ

 نمود. یو خبرنگاران حوزه خبر قدردان

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

و مقابله با  تیریدر دوران مد ژهیو انسجام الزم در ارائه خدمات استاندارد به و تیتقو حفظ،

 1۶/01/1400 روسیکروناو

شانزدهم دوشنبه 

ماه سال  نیفرورد

، مظفر 1400

 یمحمدخان

 تیجمع رعاملیمد

هالل احمر استان 

سمنان با حضور در 

 یستاد مرکز

دانشگاه علوم 

استان  یپزشک

 در .و گفتگو کرد داریدانشگاه د سیرئ یسمنان، با دکتر دانائ

 زیکه دکتر رستم زاده معاون غذاودارو دانشگاه ن دارید نیا

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یحضور داشت، دکتر دانائ

و تشکر  ریو تقد دیو سال جد ینوروز باستان کیسمنان با تبر

 نیسازمان با دانشگاه در تعامالت ب نیا یو همکار یاز هماهنگ

 بیو آس نیمصدوم بهبه موقع  یامدادرسان نیو همچن یبخش

با  میبتوان میدواریگفت: ام ،یعیطب ییایحوادث و بال دگانید

ها در ارائه  یهماهنگ نیا شتریو انسجام ب تیحفظ، تقو

خدمات استاندارد و 

به موقع به 

و  یهموطنان گرام

 یها یهم استان

و  میگام بردار زیعز

فرصت ها در  نیاز ا

و مقابله با  تیریمد

منحوس  روسیو

کرونا استفاده 

 یدانائ دکتر .میینما

 یمانیحاج قاسم سل دیشه یطرح مل یدر ادامه با اشاره به اجرا

هالل احمر با حوزه  تیمناسب داوطلبان جمع یو همکار

 ینوروز یسفرها زانیم ریچشمگ شیافزا نیسالمت و همچن

همانند سنوات  زیبا سال گذشته، افزود: امسال ن سهیدر مقا

هالل احمر  تیجمع ادانشگاه ب نیا نیماب یگذشته تعامالت ف

از مجموعه  یاستان مناسب بوده و بنده به عنوان عضو کوچک

کارشناسان، پرسنل و  یبزرگ دانشگاه از زحمات و تالش ها

 در .مینما یو تشکر م ریمجموعه تقد نیداوطلبان گرانقدر ا
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هالل احمر استان  تیجمع رعاملیمد یادامه مظفر محمد خان

و تشکر از زحمات و  ریو تقد 1400سال  کیسمنان با تبر

و مدافعان سالمت  رانیمد یدانشگاه و تمام سیرئ یتالش ها

دانشگاه، گفت: از سال  نیمختلف تحت پوشش ا یمجموعه ها

دو مجموعه مهم و  نیا یو هماهنگ یگذشته همکار یها

طرح  یبوده و در اجرا ریمناسب و چشمگ اریرسان بس خدمت

ه منصه ظهور ب یبه خوب یمانیحاج قاسم سل دیشه یمل

با کمک آحاد مختلف  زیدر ادامه ن میدواریگذاشته شد و ام

 .مییرا مهار نما 1۹دیکوو یماریب میجامعه بتوان

 

 

 

 1۶/01/1400  استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانا شعبه سمنان با دکتر دانائ مهیب ریمد دارید

دانا  مهیب ریمد یاضیف ،یماه سال جار نیفرورد 1۶دوشنبه 

شعبه، با  نیاز کارشناسان ا یشعبه سمنان به اتفاق جمع

دانشگاه  سیرئ یدانشگاه، با دکتر دانائ یحضور در ستاد مرکز

 نیا یابتدا در .و گفتگو کرد داریاستان سمنان د یعلوم پزشک

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ دارید

و تعامالت  یبر همکار د،یو سال جد ینوروز باستان کیتبربا 

 یدانا در راستا مهیمورد نظر توسط ب التیو ارائه تسه یا مهیب

ادامه  در .کرد دیجهت همکاران تأک یارائه خدمات رفاه

و  دیسال جد کیدانا شعبه سمنان با تبر مهیب ریمد یاضیف

مدافعان سالمت در  ثارگونهیا یاز زحمات و تالش ها یقدردان

 یها یکرونا، درخصوص همکار یماریو مقابله با ب تیریمد

 یا مهیارائه خدمات ب یرا مطرح و در راستا یمطالب نیماب یف

 نمود. انیرا ب یمطالب دیجد

 دانشگاه یعلوم پزشک یعلم ادیالمپ دهیبرگز انیو دانشجو دی، اسات نیاز مسئول ریو تقد یآموزش ناریوب

1۷/01/1400 

روز دوشنبه شانزدهم 

ماه سال  نیفرورد

 یآموزش ناری، وب1400

،  نیاز مسئول ریو تقد

 انیو دانشجو دیاسات

 یعلم ادیالمپ دهیبرگز

دانشگاه  یعلوم پزشک

 دکتر .برگزار شد

معاون  انییکسا

دانشگاه  یآموزش

 یآموزش ناریدر وب

 نیزدهمیس

 یعلم ادیالمپ

علوم  انیدانشجو

دانشگاه   یپزشک

 ادیگفت : المپ

 یعرصه ا یعلم

 یرقابت علم یبرا
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در کشف  یاست و نقش موثر یمستعد علوم پزشک انیدانشجو

 نیشک ا یمرز و بوم دارد و ب نیبرتر جوانان ا یاستعدادها

  یحوزه علوم پزشک انیو دانشجو دیبدون تالش  اسات مامر مه

و  دی، اسات نیاز مسئول یضمن قدردان یمحقق نخواهد شد. و

رقابت ها با شناخت  نیدر  ا انیکرد: دانشجو دیتأک انیدانشجو

 تیو به فعل یرشد و بالندگ ریها و حرکت در مس ییتوانا

توجه  قابل تیاز ظرف یخود به بهره بردار یرساندن استعدادها

 یانیتوانمند در نظام سالمت کشور کمک شا یانسان یروین

 انیبا ب  EDC ریمد یزدیادامه جلسه ا در. خواهند نمود

 ادیالمپ نیو همچن یآموزش ناریوب  یاز اهداف برگزار یمقدمات

 نیکسب مدال ، ا یخاطر نشان کرد: صرف نظر از رقابت برا

و  یآموزش یمهارت ها یارتقا یارزشمند برا یفرصت ادیالمپ

به صورت بالقوه  ادیالمپ یاست. برگزار انیدانشجو یپژوهش

را  یاز نظام آموزش علوم پزشک یمتعدد یتواند شکافهایم

 یافراد مستعد علم ییبه اهداف که شامل شناسا یابیدست یبرا

 تیبه فعال ی، جهت ده یافراد مستعد علم قیو تشو بی، ترغ

؛ تبادل  یو نشاط علم هیروح جادیو فوق برنامه ، ا یعلم یها

ادامه جلسه  در .دینما میو ... را  ترم یدانشگاه نیب یفرهنگ

 طهیح یها در خصوص اهداف و برنامه ها طهیح نیمسئول

پس از آزمون  دیرا ارائه نمودند و مقرر گرد یحاتیمربوطه توض

 نیزدهمیس  یبه مرحله انفراد طهینفر از هر ح ۵  یغربالگر

که خرداد ماه   یکشور یعلوم پزشک انیدانشجو یعلم ادیالمپ

جلسه از  انیپا در . شوند یفبرگزار خواهد شد ، معر یسالجار

دانشگاه در  انیدانشجو یعلم ادیالمپ نیدوازدهم  نیمسئول

سالمت ) دکتر  ابوالفضل نظام تیریشش گانه:  مد یها طهیح

(،  ییکوخا زی) دکتر پروهیدر علوم پا ی( ،  تفکر علم یریمش

در بستر  ینی( ، کارآفری) دکتر محمد رضا ملک ینیاستدالل بال

 انی(، مطالعات م زادهی) دکتر  اکرم علومهزاره س یدانشگاه ها

(  و  یمانیو سالمت،) دکتر محسن سل یعلوم انسان یرشته ا

 ییسنا ی(  و  دکتر عل یساجد هی) دکتر رق یآموزش پزشک

  نیدانشگاه سمنان و همچن یدانشکده علوم انسان دیاز اسات

 یفتاح دایدانشگاه  ل دایسرپرست  استعداد درخشان و المپ

ادامه از  در . شد یلوح سپاس،  قدردان میتقد ازاده ب

که موفق به  یکشور  یآزمون انفرداد دگانیبرگز انیدانشجو

 یعلم ادیالمپ نیدر دوازدهم یشرکت در مرحله گروه

) طه  ینیاستدالل بال طهیدر ح یعلوم پزشک انیدانشجو

) محمد  ینیکارآفر طهی( ، در ح ینیچگ رامی – یدیجد

(  یاسمق یمرتض) یرشته ا انیمطالعات م طهی( و در ح یوسفی

 . شد یقدردان هیشده بودند با اهداء لوح  سپاس و کارت هد

درمان برگزار  ژهیدانشگاه و روسیو مقابله با کرونا و یریشگیپ ،یسازمانده یجلسه ستاد دانشگاه

 1۷/01/1400 دیگرد

سه شنبه هفدهم 

ماه سال  نیفرورد

، جلسه ستاد 1400

 یدانشگاه

 ،یسازمانده

و مقابله با  یریشگیپ

دانشگاه  روسیکرونا و

استان  یعلوم پزشک

درمان با  ژهیسمنان و

 یحضور دکتر دانائ

دانشگاه برگزار  سیرئ

 نیا یابتدا در .دیگرد

 یجلسه دکتر دانائ

دانشگاه با  سیرئ

و  دیسال جد کیتبر

و  یسالمت یآرزو
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 دیهمکاران، گفت: با توجه به آغاز موج جد یبرا تیموفق

و  ییسرپا ییموارد شناسا زانیم شیکرونا و افزا یماریب

تحت  یها مارستانیدر ب یموارد مثبت بستر شیافزا نیهمچن

در مراکز  زاتیامکانات و تجه ملکا یپوشش دانشگاه، آمادگ

موج  نیمورد نظر در مواجهه با ا یانسان یروین زیو ن یدرمان

 یخداوند متعال و تالش تمام یاریبا  میمهم بوده تا بتوان اریبس

در  ژهیبه و نیمراجع یمختلف پاسخگو یهمکاران در واحدها

 یستاد دانشگاه ریدب وریدکتر فر سپس .میبخش درمان باش

 یدانشگاه ط روسیو مقابله با کرونا و یریشگیپ ،یسازمانده

 یو بستر ییموارد شناسا تیاز وضع یا ارائه گزارشب یسخنان

تاکنون در  یماریب وعیبروز و ش یاز ابتدا 1۹دیکوو یماریب

و  یرا جهت هماهنگ یمجموعه تحت پوشش دانشگاه، موارد

از  یجلسه که جمع نیادامه ا در .شد ادآوری شتریتعامالت ب

تحت پوشش و  یها مارستانیب یدانشگاه، روسا نیمعاون

 انیبه ب نیحضور داشتند، حاضر زیدانشگاه ن رانیاز مد یتعداد

الزم  ماتیخود پرداخته و تصم شنهاداتینقطه نظرات و پ

 .دیاتخاذ گرد یدر مراکز درمان یماریب نیبهتر ا تیریجهت مد

 

 

 1۷/01/1400 سامد یکیدر سامانه الکترون یمردم یدانشگاه به پرسش ها سیرئ یدکتر دانائ ییپاسخگو

روز سه شنبه هفدهم 

ماه سال  نیفرورد

 ی، دکتر دانائ1400

دانشگاه علوم  سیرئ

استان سمنان  یپزشک

با حضور در 

سمنان، در  یاستاندار

 یکیسامانه الکترون

ارتباط مردم و دولت 

 ی)سامد(، پاسخگو

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دکتر .بود یمردم یپرسش ها

حوزه  ییاجرا ریمد ییایحیاستان سمنان به اتفاق  یپزشک

عملکرد  یابیارز ،یاداره بازرس سیدانشگاه و ارسطو رئ استیر

سمنان حضور  یدانشگاه در استاندار اتیبه شکا ییو پاسخگو

بهداشت، درمان و  یمردم در حوزه ها یو به پرسش ها افتهی

 یولارتباط که حجت اهلل  نیا در .داد اسخپ یآموزش پزشک

و امور  یعملکرد، بازرس تیریدفتر مد رکلیمد یاصالن یپور

 یحضور داشت، دکتر دانائ زیسمنان ن یاستاندار یحقوق

دانشگاه علوم  سیرئ

استان سمنان  یپزشک

به  ییضمن پاسخگو

 ،یسواالت مردم

رهنمودها و دستورات 

الزم در جهت رفع 

شده  انیمسائل ب

را ارائه  متوسط مرد

نمود و گفت: خدمت 

 فیبه مردم شر یرسان

است و  ییاجرا یدستگاه ها رانیمد یذات فیاستان از وظا

است خدمات  زیمردم عز ستهیگونه که شاآن میبتوان دوارمیام

ارتباط  یکیاست: سامانه الکترون یگفتن .میرا ارائه ده یمطلوب

 انیب یبرا یکیالکترون یمردم و دولت )سامد(، سامانه ا

است  یمردم شنهاداتیانتقادات، درخواست ها، گزارش ها و پ

مردم،  لیمسئوالن فراهم آورده تا از مسا یفرصت را برا نیو ا

 ی، ابزار اصل111آگاه شوند. شماره تلفن  یبه نحو ملموس تر

از هر نقطه کشور،  انیرانیاست و ا« سامد»با سامانه  اطارتب
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سامانه با هدف  نیط برقرار کنند. اسامانه ارتبا نیتوانند با ا یم

 یتمندیرضا شیمسئوالن، افزا ییسطح پاسخگو یارتقا

کردن و تعامل  زهیخدمت، مکان یتوسعه استانداردها ،یعموم

و  یدولت ماتنظارت بر نحوه ارائه خد شیآسان با مردم، افزا

 .شده است یراه انداز ،ییسرعت در پاسخگو

 

 

 حوزه سالمت؛ یروهایو ن رانیبهداشت به مد رینامه وز

 ۲1/01/1400  دارم یو همتتان را پاس م شرافت

 

 یدانشگاه علوم پزشک یبه گزارش روابط عموم

  :است رینامه به شرح ز نیاستان سمنان؛ متن کامل ا

 

کاران ارجمند   هم

کان، داروسازان، خدمتگزاران اورژانس کشور، بهورزان،  کان، دندانپزش متخصصین علوم زپش
کان،  کارشناسان بهداشتی و بهداشت محیط، رپستاران، مامااه، پیرازپش

گاهی، توانبخشی، کارد خدمات و پشتیبانی رد کلیه مراکز بهداشتی ردمانی دولتی، خیرهی و خصوصی، سازمانهای مردم نهاد، خیرین ارج   مند سالمتآزمایش

 با سالم؛ 

با یکی از سرکش رتین عوامل بیمارزیای قرون اخیر می گذرد. رد این ایام سهمگین بی رپوا تن رب آتش بال زدید، نهراسیدید، بیمار شدید، حدود چهارده ماه از نبرد بی امانتان 

کاران انزنینتان گداختید ات هس موج نفس گیر را مدری ید و علیرغم تحریم اه و یت کن خانواده اهیتان را ماهها ندیدید یک روز استراحت نکردید و رد داغ جانسوز شهادت هم

ل مدرییت نقدینگی و یا بهاهن ضیق کاستی اهی تحمیلی ظالماهن خارجی و کم مهری اهی داخلی که گروهی ماسک و لباس محافظ و دارو و انتقال ارز را مانع شدند و جمعی هم بدلی 

کانی لب اهی سوخته از عطشتان را رد این جبهه نبرد بی امان نمن گاهی نیز هب حداقل رد منابع کشور قطره چ اک کردند، آنهم رد سالی که ردآمداهی اختصاصی بیمارستانهای دانش

 ایثار و نجابت شما مانع شد که فریاد ربآورید که امروز کروان اصلی رتین موضوع کشورست، امروز تکمیل و راه اندازی تخت اهی بیمارستانی .اتریخ چندساله اخیر رسید
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ر کروان مهم رت از بعضی از رپوژه اهئیست که تأخیرشان عامل سرگردانی بیماران اورژانسی نمی شود. بجای فریاد و منازهع که مردم را ربای مدرییت امواج نفس گی 

پیرزنی نفس کم  و هزاران ونتیالتور و ازبار مورد نیاز را تهیه کردید ات پیرمردی و ICU مشوش کند با استفاده از ظرفیت خیرین و مردم همیشه همراه، هس هزار تخت

رفته مصرف می شود را تهیه می نیاورد، دارویی که رد هر کجای دنیا بود فراهم کردید و سپس ساختید ات اریانی سرافراز حسرت نخورد که اگر دارویی که رد فالن کشور پیش 

اشتید بیمار اورژانسی دیگری نیز رد ااتق عمل و بخش اهی مراقبت شرافت و همتتان را پاس می دارم که عالوه رب بیمار کروانیی نگذ .کردند بیمارش از دست نمی رفت

 بیمارستان با بیمار مبتال هب وژیه سرگردان شود و حتی یک بیمار دچار حمله قلبی و یا جوان سانحه دیده رد تصادف و یا صحنه اهی آسیب رسان دیگر بدلیل اشغال تخت اهی

اهن روز رد کناراتن بودم و دیدم و ستودم حماهس ای که خلق کردید و نگین افتخاری که رب انگشتر اتریخ اریان زمین نشاندید از خدمت باز بماند. می دانید که شب 19کووید 

یم و پس از آن ات مهاجم آماده کن قبل از پایان سال با ورود اولین وریوس جهش یافته رد نشستی خدمتتان گفتم که باید خود را ربای مبارزه با یکی از پیچیدیده رتین موجود

کاتبه و جلسات از راه دور شیوه مدرییت را مرور کردیم کاتبات  .نیز مکرر با م اینجانب با شناختی که از قدرت سرایت، بیمارزیایی و مرگ و میر وریوس جدید داشتم با م

کان وریوس را  رد استان خوزستان زمین گیر کنیم تقاضا کردم راهها را از عدیده از بخش اهی مختلف ردخواست کردم ات موضوع را جدی بگیرند و بتوانیم رد حد ام

با وزن دهی وریوس جدید رد سیر مناطق آلوده هب دیگر نقاط از زمین و هوا و ردیا سد کنیم و نگذاریم منابع آلوده هب یکی از سهمگین رتین عوامل بیمارزیا جابجا شوند. 

با   18/01/1400 ات  25/12/1399موفق شهید سلیمانی را اراهئ نمودیم و خواستیم ات مثل سال قبل از اتریخاپیدمیولوژیک بیماری تشدید بیماریابی رد اقلب طرح 

 :ممنوعیت سفراه از شکل گیری جمعیت سیال جلوگیری کنیم ات فرصت بیابیم

کوچک را خاموش کنیم ات بهم نپیوندند و کشور را رد عرصه پهناور گرفتار  با همراهی عززیانمان رد سازمان بسیج رد اقلب طرح محله محور موارد محتمل را شناسائی و شعله اهی -1

 .نکند

  .ی را از دست ندهیممدت جایگزینی وریوس نجیب رت وواهن را با وریوس سرکش جهش یافته طوالنی رت کنیم ات با ردگیری انگهانی چندین استان مهار مدرییت بیمار -2

 .قت فرسا فرصتی ربای نفس کشیدن بدهیمهب رپسنل خسته از مهار هس پیک طا -3

 .پیشرفت دارد ردیافت و آنها را آماده بهره ربداری کنیم %95اگر مشمول عنایت شویم منابعی ربای تکمیل تخت اهی رپاکنده رد استان اه که بعضاً ات  -4
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رید واکسن و اعالم ربانمه زمان بندی حمل و تحویل آن که قرار بود قبل ماهه اخیر و قطعی شدن بعضی قرارداداهی خ  9گرچه علیرغم پیگیری اهی مستمر رد حداقل  -5

مشکل جهانی است که  4.5از عید حداقل حدود 
کشور مولد و  7واکسن جهان را  %85میلیون زد واکسن تحویل بگیریم و هب هشتصد هزار زد تقلیل یافت و این 

ا تالش اهی بی وقفه ربای واردات از یکسو و امید هب پیوستن تولید داخل رد بهار هب چرخه تولید ملی صاحب تکنولوژی با رثوت سرشار زتریق می کنند. مع الوصف ب

گاه اه قبل از عید بیانیه ای صارد کردن د و رد آن تقاضا شد که ربای و جهانی، افزایش پوشش واکسیناسیون فرصت دهد ات چرخه انتقال نیز کندرت شود. روسای محترم دانش

و دورهم آئی صت با آنها همراهی شود که هب هردلیل این اتفاق نیفتاد و عالوه رب عوامل خطرزائی همچون صف اهی طوالنی تهیه ارزاق عمومی، مسافرت اه دادن این فر

التماس هرچه باید قبل از  عززیان، نیک آگاه باشند که اینجانب بشیوه مکتوب و یا گفتمان آکنده از اعتراض، تقاضا و .اه نیز وضعیت جدیدی ربای کشور رقم زد

 .قبلی متفاوتست تعطیالت منعکس کردم می دانستم که کوچکترین بی احتیاطی ربای شما عززیان چه موج سخت و طاقت فرسای دیگری خواهد آفرید که با همه امواج

ته اید، می دانم که دلگیر و دل شکسته اید می دانم که می رپسید ات ولی یاران عززی، همرااهن گرامی، فرمانداهن و سربازان سخت رتین نبرد نظام سالمت، می دانم که خس 

کایک عززی کاران عززیمان بپردازیم؟ می دانم که رپکردن جای ی گاری اه و عادی پنداری اه را با داغ جگرسوز هم ان ربباردفته رد یاد مانده ات کی و چرا باید اتوان سهل ان

رپالتهاب یک روز و شب آرام نداشته اید، خانواده اهیتان نیز فرسوده شده اند و شما نیز نیک می دانید که این سرباز کوچک ابد میسر نیست. می دانم که رد این ایام 

از که رد سوگ هرکدام  نیز هب عشق مردم رد کنار شما چون شمع با شما گداخته و ذوب شده است. می دانید که لحظه ای از دغدهغ اهیتان غافل نبوده است. می دانید

هی بجز ایستادگی رد کنار این عززیانمان با سوز دل گریسته است. می دانید که جز عرق شرم ارمغانی ربای این همه ایثاراتن نداشته است اما می دانید و می دانیم که را 

فشار سنگین دلیلی را بهاهن و از زریبار شاهن خالی کنیم. مگر رد  شاید باراه می توانستیم ربای فرار از این  .مردم و کاهش رنج و رددشان با تسلط رب این وریوس منحوس نداریم

سیم، سربازان قسم خورده عززیی شرایط آرام با خزاهن رپ و اعتبارات سرشار با بهاهن جویی اهی پیاپی صحنه را رتک نکردند؟ اما عززیان، ما بازماندگان روزاهی دافع مقد 

یت همه اصول تنهایمان نگذاشته است. ما میراث دار سرزمین شهیدانیم. ما ملت امام حسینیم. بی اتبی اهیمان نیز ربای هستیم که لحظه ای رد حمایت و دلجویی و رعا

هن رویم، آمده ایم ات حفظ جان و موقعیت و آربوی خودمان نیست، ما سیاست زده و سیاست باز نیستیم، نیامده ایم ات ربایمان کف زبنند و صندلی اهی بعدی را نشا

و هشداراهی کارشناسی مان نیستیم. وزیم، ات فناشویم ات رد پای عشق هب مردم و سالمتشان جان نثار کنیم. ما اهل فرار از سختی اهی پیش رو هب بهاهن بی توجهی هب تقاضااه بس 

و رد ماه اهی پیش رو آب رفته هب جوی را بازگردانند و ربای آنها که کروان و مرگ مردم این سرزمین را ازبار سیاسی می کنند ات بتوانند ورشکستگی گذشته را شاید جبران 

ت که فکر می کنند و ایستاده اند فروپاشی نظام سالمت و تسلیم رد مقابل بیماری شعار رتغیب هب استعفای این تیم را سر می دهند نیز بدانند که این گروه پایداررت از آنس 
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مراهی، ات عرضه زوردس واکسن اریانی، ات مهار کامل بیماری رد این سرزمین سرافراز، ات آشفته کردن خواب همه کسانی که ات پایان این راه، ات متقاعد کردن دیگران هب ه 

  .منتظرند ردماندگی این کشور را هب جای سربلندی نظاره کنند

  :یاران وافدار من تالش کنید 

ماشات نکنید. همانگوهن که رهبر فرزاهن انقالب فرمودند، اقتصاد و امنیت مهم است اما فعاًل مدرییت رد اجرای رپوتکل اه و اصرار هب اعمال محدودیت اه با هیچکس م  -1

 .کروان از همه چیز مهم رت است

نعکس نمائید ما وجهی را م طوالنی شدن بیماری و گسترش همه گیری زبرگترین آفت ربای کلیه مولفه اهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. هرگوهن بی ت 

گانی ماست و نجات جان یک انسان رد هر شرایطی حتی اقتل فر  اری نیز قسم خورده ایم که رد حفظ سالمتی و جان مردم قصور نکنیم. مرگ یک نفر داغ هم

نیست مع الوصف منعکس کنید. یقیناً وجدان مسئولیت حرفه ای و اخالقی ماست. هرکجا جان مردم را هب خطر می اندازند با اینکه ازبار کنترل و ربخورد رد دست شما 

   .بیدار جامعه هب نیکی قضاوت خواهد کرد

کاری صمیماهن ما با هم پیماانن همراه رد طرح شهید اقسم سلیمانی رد اقلب فعالیت محله محور را پس از سکون و استقرار جمعیت سیال با -2 بازنگری ادامه می دهیم، شیوه  هم

کاری رد اقلب گ  .ام پنجم رد حال ابالغ شدن استجدید هم

ساعته و ردمان مورث سرپایی با  24و  16موج جدید همانگوهن که رد جلسات گذشته گفتم سنگین رت از امواج قبلی است مع الوصف تالش کنید با توسعه مراکز سرپائی  -3

استفاده از دارواهی ضد وریوس و داروخاهن اهی منتخب رد اسرع وقت ابالغ می رپوتکل ابالغی جدید فشار رب بخش بستری را کم کنید. رپوتکل جدید ردمان سرپایی، 

 .شود

گلیسی فرض کنید نگرانی از وریوس اهی مواتسیون یافته جدید مطرح است. لذا ن  -4 کاتبات قبلی امروز دیگر باید اکثر موارد را وریوس ان موهن ربداری و ارسال طبق م

کلی که معاون محترم تحقیقا ت و فناوری و همچنین معاون محترم بهداشتی اعالم می نمایند جهت رصد موارد مواتسیون یافته احتمالی از سراسر کشور طبق رپوت

 .ضروریست
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کان همانگوهن که قباًل ابالغ شد با لغو موارد غیر اورژانسی، اکثر بخش اه را ربای بیماران کو -5 ید. هرگوهن نقص سیستم وید آماده کن سریعاً رد مورد بخش اهی بستری حتی االم

 .اکسیژن رسانی و کمبوداهی داروئی سریعاً منعکس شود

عاون محترم ردمان رد این راستا ضمن آنکه با استفاده از تجرهب گرانقیمت یکساله گذشته انتقال تجربیات بیمارستانهای مرجع می تواند هب کاهش مرگ و میراه کمک کند که م 

 .میدوارم از این تجارت ارزنده بیشتر بهره مند شویمفعالیت خوبی را دنبال می کنند. ا

م هرچه زودرت این مجموهع اه را هب سریعاً رد مورد راه اندازی تخت اهی اقبل بهره ربداری، ربآورد هزینه و اعالم نمائید. امیدوارم با پشتیبانی رئیس جمهور محترم بتوانی  -6

د تخت نداشته باشند. این افتخار که اتکنون بیماری رد طول اپیدمی پشت ردب بیمارستانی سرگردان نشده رد این تخت اهی موجود اضافه کنیم ات دوستان اضطراب کمبو

 .مرحله و مراحل احتمالی آتی نیز نباید مورد رتدید قرار گیرد

کارگیری نیرواهی جدید که آزمون استخدامی آنها ربگزار شده معاون محترم توسعه مدرییت و مناب  -7 گاهها تالش کنند ات رد اسرع وقت ردمورد ب ع و همچنین دانش

کاران منتقل شود کارگیری شوند. شاید گوهش ای از نیازاهی رپسنلی ربآورده گردد و بار کمتری هب دیگر هم  .ب

کاانت مردمی ادامه راه را کمک اهی مومناهن و مساعدت سازمان اهی مردم نهاد و خیرین سالمت بسیار کارساز بود. رد این مرحله نیز استفاده از ظرف  -8 یت کلیه ام

 .ستمرشان بوده ایمهمواررت و پیمایش سختی اه را میسررت خواهد کرد. امیدمان هب لطف الهی و هب همراهی و دعای خیر پاک نفسانیست که اتکنون مشمول عنایت م 

  : ربحسب عادت همه روزه پس از نماز صبح تفألی هب حافظ زدم که این غزل آمد

  : یوسف گم گشته باز آید هب کنعان غم مخور                                                     

  .که زیبارتین ابیاتش که با حال و روز ما همراهست را می نویسم و ربایتان آرزوی سربلندی، توفیق و عزت دارم

 دور گردون گر دو روزی رب مراد ما نگشت

 مخور دایما یکسان نباشد حال دوران غم

 اهن مشو نومید چون واقف نئی از سر غیب
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 باشد اندر رپده بازیهای پنهان غم مخور

 ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی رب کند

 چون تو را نوح است کشتیبان ز طوافن غم مخور

 رد بیابان گر هب شوق کعبه خواهی زد قدم

 سرزنشها گر کند خار مغیالن غم مخور

 مقصد بس بعیدگرچه منزل بس خطرانکست و 

 هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

 والسالم

 دکتر سعید نمکی                             ربارد کوچکتان

 ۲1/01/1400 حوزه سالمت شهرستان گرمسار برگزار شد یجلسه بررس

 ی، جلسه بررس1400ماه سال  نیفرورد 1۹روز پنجشنبه 

 سیرئ یحوزه سالمت شهرستان گرمسار با حضور دکتر دانائ

دفتر  رکلیمد یینایاستان سمنان، ب یدانشگاه علوم پزرشک

فرماندار در  یسمنان و متف یاستاندار یو فرهنگ یاجتماع

جلسه  نیا در .شهرستان گرمسار برگزار شد یمحل فرماندار

استان سمنان با اشاره  یه علوم پزشکدانشگا سیرئ یدکتر دانائ

 تیاز وضع یکرونا، گزارش یستاد مل دیجد یها یبه رنگ بند

 نیکرونا در مجموعه تحت پوشش دانشگاه و همچن یماریب

ابتال به  زانیشهرستان گرمسار ارائه نمود و خاطر نشان کرد: م

 یدانشگاه علوم پزشک پوششکرونا در مجموعه تحت  یماریب

داشته و  یاستان سمنان همانند اکثر نقاط کشور روند صعود

 زین یموارد بستر نیو همچن یماریب ییسرپا ییشناسا زانیم

 یدانائ دکتر .است افتهی شیافزا اریبس رینسبت به چند ماه اخ

 یپروتکل ها تیرعا زانیافزود: با توجه به به کاهش م

 رضروریتجمعات غ نیسال و همچن یانیپا یدر روزها یبهداشت

https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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شده است  یماریچهارم ب زیخ جادیمتأسفانه باعث ا ام،یدر آن ا

 یبه نظر م ،یماریب نیشده در ا جادیا راتییو با توجه به تغ

 یماریب وعیبروز و ش یبتدااز ا یماریب زیخ نیرسد در بدتر

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .میتاکنون در کشور باش

 ینامه ها وهیپروتکل ها و ش تیمجدد بر رعا دیسمنان با تأک

 یفرد یکامل اصول بهداشت تیدر کشور، افزود: رعا یبهداشت

مکرر دست ها با آب و  یاز جمله استفاده از ماسک، شستشو

عدم حضور در  نیو همچن یفاصله اجتماع تیصابون، رعا

مهم بوده  اریبس رضروریو تجمعات غ یخانوادگ یها یدورهم

و  تیریشاهد مد یقبل یهمانند موج ها میبتوان میدواریو ام

 یم زیعز یها یافزود: هم استان یو .میباش یماریکنترل ب

با  یتوانند در صورت داشتن هر گونه عالئم سرماخوردگ

در  1۹دیکوو یماریب یمراجعه به مراکز منتخب غربالگر

تحت پوشش دانشگاه، ضمن مشاوره و  یشهرستان ها یتمام

خود با خبر  یسالمت تیوضع نیالزم، از آخر شاتیانجام آزما

 یو فرهنگ یدفتر اجتماع رکلیمد یینایادامه ب در .شوند

 یاز زحمات و تالش ها یسمنان با تشکر و قدردان یاستاندار

 یها یمدافعان سالمت، گفت: با توجه به رنگبند یشبانه روز

 یاز ابتدا دیجد یها تیاستان، محدود یشهرستان ها دیجد

 غلاز مشا ریقرمز غ یاجرا شده و در شهرستان ها ندهیهفته آ

 سپس .خواهد بود لیتعط یشغل یگروه ها هیبق ک،یگروه 

 یفرماندار شهرستان گرمسار با عرض خدافوت و قدردان یمتق

تالشگان حوزه سالمت استان و شهرستان، گفت:  یاز تمام

 با یها در شهرها تیمحدود قیدق ینظارت کامل بر اجرا

و  یبا همکار میدواریبوده و ام تیبا اهم اریقرمز بس یرنگبند

صنوف  یکارهم زیو ن یو نظارت ییاجرا یدستگاه ها یهماهنگ

در کشور  یماریشاهد کنترل ب "و آحاد مختلف جامعه، مجددا

در  یادامه مسائل و موارد در .میو شهرستان گرمسار باش

الزم  اتیخصوص حوزه سالمت شهرستان مطرح و سپس تصم

روزه، دکتر  کیسفر  نیذکر است در ا انیشا .دیاتخاذ گرد

 ییایحیو  یزیمنابع و برنامه ر ت،یریپهلوان معاون توسعه مد

 یرا همراه یدانشگاه، دکتر دانائ استیحوزه ر ییاجرا ریمد

 سیرئ یروزه، دکتر دانائ کیسفر  نیادامه ا در .نمودند

منابع و  ت،یریسعه مددانشگاه به اتفاق دکتر پهلوان معاون تو

دانشگاه  استیحوزه ر ییاجرا ریمد ییایحیو  یزیبرنامه ر

شهرستان گرمسار، در  یمعتمد مارستانیاز ب دیضمن بازد

شبکه بهداشت و  ریمد یبا حضور دکتر عرب آرادان یجلسه ا

از  یجمع نیمرکز و همچن نیشهرستان و سرپرست ا ماندر

 ژهیبه و یروند ارائه خدمات درمان ،یمعتمد مارستانیب رانیمد

 یابیو ارر یمبتال به کرونا را مورد بررس مارانیدرمان ب تیریمد

 برای دیدن مصاحبه پایانی، اینجا کلیک کنید. قرار داد.

 بهداشت ابالغ کرد؛ ریوز

ی مارستانیو احتمال کمبود تخت ب یبستر یبه بخش ها نیکاهش فشار سنگ یبرا ییبند راهبرد اجرا 7
۲1/01/1400 

 

استان  یدانشگاه علوم پزشک یبه گزارش روابط عموم

  :است رینامه به شرح ز نیسمنان؛ متن ا

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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گاه  محترم رئیس  ،اقی دکتر نوید داانئیآجناب   استان سمنان  علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانیدانش

 با سالم ؛ 

کاتبات و مذاکرات قبلی باتوجه هب التهاب انشی از موج چهارم بیماری  کاتبات قبل  19کووید  پیرو م یادآور شدم پیش بینی از ارتفاع موج جدید رد کشور، همانگوهن که رد م

کارانم رد روزاهی اخیر از موارد بستری می بینند انشی از بی توجهی اهی قبل از سفراه  بخصوص بازاراهی شلوغ، صف سنگین رت و حجیم رت از امواج قبلی است. آنچه هم

حاکی از ارثات سفراهی نوروزیست که از روزاهی آینده باید منتظر افزایش موارد اهی طوالنی و ردهم فشرده مرغ و غیره است و افزایش تصاعدی موارد سرپائی 

 :رد زری را یادآور می شومبستری باشیم. لذا جهت کاهش فشار سنگین هب بخش اهی بستری و احتمال کمبود تخت بیمارستانی، بخصوص مراقبت اهی وژیه مجددًا توجه هب موا 

کاری بسیج و سازمان اهی مردم نهاد رد اقلب محله محور کماکان بعنوان اولین سطح مراقبتی و بیماریابی باید مورد توجه قرار گیردگام جدید طرح شهید سلیمانی با ه  -1  .م

کان رد  24و  16مراکز  -2 تماس با فرد مبتال، ساعته سرپائی باید بشدت گسترش یابد. رد این مراکز حتماً نموهن گیری و انجام تست، آموزش مراجعه کنندگان، یافتن زندی

 .ازیوله کردن آنها و رد صورت نیاز ارجاع هب کلینیک اهی تنفسی بسیار حازئ اهمیت است

گلیسی رد استان خوزستان نشان داد ردمان سریع ضد وریوس رد بیماران عالمت دار و رپخطر رد -3  اولین روزاهی ابتالء تجرهب مدرییت بیماری رد موج جدید با وریوس ان

رب بار وریوس و پیشگیری از شروع افز مخرب ایمونولوژیک بسیار مورثست. لذا رد کلیه مراکز سرپائی توسط زپکش متخصص و یا زپکش عمومی مطلع  رد کاهش

دارواه حتماً توسط  ینمبنای رپوتکل اهی ابالغی، ردمان ضد وریوس با دارواهئی که رد رپوتکل اهی ابالغی معاونین محترم بهداشت و ردمان قید شده ضروری است. ا

د داروئی نداریم و ضرورت دارد رئیس محترم سازمان غذا و دارو و معاونین غذا و داروی استان اه باید رد داروخاهن اهی منتخب بمقدار کافی اراهئ گردد. خوشبختاهن کمبو

ماران جهت تهیه دارو سرگردان نشوند. این دارواه طبق مصوهب، تحت تعداد داروخاهن اهی منتخب هب حد کافی و لیست آنها رد مراکز ردمان سرپائی نصب شود ات بی 

 .پوشش بیمه اهی سالمت و تأمین اجتماعی و بیمه اهی مکمل می باشند
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گاه اه که از محل منابع طرح تحول و  -4 افزوده رد سال ارزش  %1طبق دستور رئیس جمهور محترم و همراهی رئیس محترم سازمان ربانمه و بودجه قرار شد معواقت دانش

رستانی و مراکز بهداشتی گذشته تأمین نشد سریعاً انجام و مطالبات طرف اهی قرارداد رد مراکز سرپائی رپداخت گردد. ضمناً قرار شد جهت راه اندازی تخت اهی بیما

  .ردمانی زندیک هب بهره ربداری نیز منابع رد اسرع وقت تأمین گردد

گاهها با معاو   .اشت رد این راستا بطور مستمر ضروریستدرییت و منابع و معاونین محترم ردمان و بهدنت محترم توسعه مهماهنگی روسای دانش

ور رد عدم گزارش جهت قطع هرچه زودرت زنجیره انتقال وریوس خطرانک جهش یافته نظارت دقیق و مستمر رب رعایت شیوه انمه اهی بهداشتی الزامیست. هرگوهن قص  -5

گاه استان خواهد بود. قویاً باید رب اجرای رپوتکل اه نظارت و هرگوهن نقص آنها باید هب مراجع بموقع رپوتکل شکنی ذیصالح منعکس  اه رد کلیه سطوح بعهده رئیس محترم دانش

کاتبات همه روزه هب دفتر اینجانب نیز ارسال شود   .گردد. رونوشت م

گلیسی توسط مسافرین بازگشته از سفراه، بخصوص از کشوراهی همساهی، مرزاهی هوائی و زمینی بشدت کنترل باتوجه هب احتمال ورود وریوس اهی مواتسیون یافته غیر  -6 ان

  .گردد

کاری  باًل ابالغ می باشد. ضمناً همانگوهن که ق کلیه موارد باید نموهن گیری و پس از اطمینان از عدم آلودگی اجازه ورود داده شود. سازمان هالل احمر نیز رد این راستا آماده هم

 .ارسال گردد ات از عدم وجود مواتسیون داخلی نیز مطمئن شویم NGS کرده ام، مرتب باید نموهن اهی ادواری جهت

که یگر استانهای جنوبی معاون محترم تحقیقات و فناوری و معاون محترم بهداشت رد این راستا کمک خواهند کرد. رد این مورد استانهایی همچون هرمزگان، بوشهر و د

کله تخلیه بار توسط کشتی اهی خارجی دارند با توجه هب ورود باراهیی از کشور ربزیل و هندوستان و شیوع وریوس جهش یافته ربزیلی و بش دت مواتسیون یافته هندی شدیدًا اس

کله  مراقب باشند ات هرگوهن تماس مستقیم و غیر مستقیم، عامل انتقال وریوس نشود ضمن آنکه باید بنحو مقتضی از عدم آلودگی خدمه و بار این کشتی اه قبل از رسیدن هب اس

گلیسی کار را غیر مطمئن شویم. این دقت با سطحی دیگر مشمول بنارد شمالی و گمرکات دیگر کشور نیز می شود. همزمانی آلودگی کشور با وریوسی غیر از وریوس  جهش یافته ان

 .اقبل کنترل خواهد کرد

 .فیت مطب اه، کلینیک اه و بیمارستان اهی خصوصی و خیرهی بنحو احسن مورد توجه قرار گیردالزمست استفاده از ظر -7
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  . توفیق کلیه عززیان را از خداوند زبرگ مسئلت دارم

 دکتر سعید نمکی

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

استان سمنان در طرح  یدانشگاه علوم پزشک ییکوپترآمبوالنس اورژانس هوا یهل یا قهیدق 663 پرواز
 ۲1/01/1400  1400 یسالمت نوروز

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

دانشگاه درخصوص عملکرد  نیا یگفتگو با روابط عموم

دانشگاه در طرح  یپزشک یها تیمرکز فور ییاورژانس هوا

 یپزشک یها تی، گفت: مرکز فور1400 یسالمت نوروز

 کیداشتن  اریاستان سمنان با در اخت یدانشگاه علوم پزشک

 شیدر افزا یعملکرد مناسب کوپترآمبوالنس، یفروند هل

 یکیتراف یها تیدر مأمور یسرعت عمل ارائه خدمات درمان

و صعب العبور  یطوالن یرهایدر مس ژهیبه و یکیتراف ریو غ

موجود در ارائه  یشاخص ها تیفیک شیداشته و موجب افزا

شده  زیعز یها یبه هم وطنان و هم استان یخدمات درمان

 یهل نکهیا انیدانشگاه با ب سیرئ یدانائ دکتر .است

 یدانشگاه از ابتدا یپزشک یها تیکوپترآمبوالنس مرکز فور

 1۳۹۹اسفند ماه سال  ۲۵از  یسال جار یطرح سالمت نوروز

انجام داده است،  تیمأمور 1۳، 1400ماه  نیفرورد 1۵ تیلغا

 تیمورد مأمور 10انجام شده  تیتعداد مأمور نیافزود: از ا

در ادامه با  یو .بوده است یکیتراف ریغ زیمورد ن ۳و  یکیرافت

دانشگاه  نیا یها تیکوپترآمبوالنس مرکز فور یهل نکهیا انیب

 1400 یپرواز در طرح سالمت نوروز قهیدق ۶۶۳در مجموع 

پرواز انجام شده،  قیدقا نیداشته است، خاطر نشان کرد: در ا

انتقال داده شده  یبه مراکز درمان مارینفر مصدوم و ب ۲4

با  انیاستان سمنان در پا یدانشگاه علوم پزشک سیرئ  .است

کارشناسان مرکز  یشبانه روز یاز زحمات و تالش ها یقدردان

تلف تحت پوشش مخ یدر شهرستان ها یپزشک یها تیفور

 ریمرکز همگام با سا نیدانشگاه، گفت: کارشناسان ا نیا

کرونا در  یماریب وعیبروز و ش یمدافعان سالمت از ابتدا

تالش نموده و به عنوان خط  یماریب نیو مقابله با ا تیریمد

با سرعت عمل، دقت،  ماران،یبه ب یمقدم ارائه خدمات درمان

در ارائه خدمات  ییباال نقش بسزا یریپذ تیتخصص و مسئول

داشته  زیعز یها یبه هموطنان و هم استان تیفیبا ک یدرمان

تمام توان  اشاخص ها ب نیا یبا حفظ و ارتقا میدواریاند که ام

 .میباش یگرام هنانیهم م اریدر اخت

 ۲۲/01/1400 و گفتگو کرد دارید رزادیاستان سمنان با امام جمعه شهر شهم یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

، دکتر 1400ماه سال  نیو دوم فرورد ستیب کشنبهیعصر روز 

استان سمنان با حجت  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

زاده امام جمعه معزز شهر  یمیرح نیاالسالم و المسلم

 .و گفتگو کرد داریدانشگاه د یدر محل ستاد مرکز رزادیشهم
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مقدم و  ریدانشگاه ضمن خ سیرئ یدکتر دانائ دارید نیا در

 ژهیمعزز به و تیدر دانشگاه، گفت: روحان یتشکر از حضور و

جامعه  یبخش یدر آگاه ییائمه جمعه و جماعات نقش بسزا

 یمقوله ها نیاز مهمتر یکیموضوع، سالمت  نیداشته و در ا

 نیا وناکر یماریبوده که در دوران ب یدر جوامع فعل یزندگ

 سیرئ .ملموس بوده است یبه خوب رگذارینقش مهم و تأث

مقام  یو رهنمودها شاتیدانشگاه در ادامه با اشاره به فرما

 یپروتکل ها تیدرخصوص موضوع رعا یمعظم رهبر

کرونا، افزود:  یستاد مل ماتیکامل تصم یو اجرا یبهداشت

 نیا ماتیبر تصم دیو تأک یبا احترام به نظرات کارشناس شانیا

 ژهیبه و یبهداشت یکامل پروتکل ها تیرعا نیتاد و همچنس

را به همگان نشان  ریمس نیا یاستفاده مداوم از ماسک، به خوب

 یسخت و خطرناک طیشرا نکهیا انیدر ادامه با ب یو .داده اند

کرونا وجود دارد، خاطر نشان کرد:  یماریب وعیش زانیدر م

بهداشت  ینامه ها وهیو شرط ش دیکامل و بدون ق تیرعا

مکرر دست ها با آب و صابون،  یاز جمله شستشو یفرد

 یها یاستفاده مداوم از ماسک، عدم شرکت در دورهم

اقدامات در  نیضرور از مهمتر ریغ اعاتو اجتم یخانوادگ

موارد ذکر شده و  تیبا رعا میدواریبوده که ام یفعل طیشرا

 نیا صنوف و آحاد مختلف جامعه شاهد کنترل یهمکار

ادامه حجت االسالم  در .میدر کشور و استان باش یماریب

با  رزادیزاده امام جمعه معزز شهر شهم یمیرح نیوالمسلم

از  یحلول ماه مبارک رمضان و قدردان شیشاپیپ کیتبر

و پرسنل  رانیمد یتمام یشبانه روز یزحمات و تالش ها

و مقابله با  تیریدر دوران مد ژهیپرتالش حوزه سالمت به و

مدافعان سالمت از  یانو جانفش ثاریکرونا، گفت: ا یماریب

نموده و  فایا لیبد یب ینقش ،یماریب نیا وعیبروز و ش یابتدا

رزمندگان هشت سال دفاع  ثاریو ا یاز خودگذشتگ ادآوری

حوزه  تیوضع نیادامه درخصوص آخر در .باشد یمقدس م

الزم در  ماتیمطرح و تصم یمسائل رزادیسالمت شهر شهم

و  یو ارتقاء سطح خدمات بهداشت یمورد رفع موانع احتمال

 .دیشهر، اتخاذ گرد نیدر ا یدرمان

 ...یفرهنگ قدردان

استان تهران از  ندگانیمجمع نما سیو رئ یدر وزارت جهاد کشاورز هیفق یول ندهینما یقدردان
  ۲۲/01/1400  کوثر سمنان مارستانیو مدافعان سالمت ب رعاملیمد

 

در  هیفق یول ندهینما یتقو درضایس نیحجت االسالم والمسلم

استان تهران  ندگانیمجمع نما سیو رئ یوزارت جهاد کشاورز

بهداشت، درمان و آموزش  ریوز یبه دکتر نمک یابا ارسال نامه

مدافعان سالمت  یشبانه روز یهااز زحمات و تالش یپزشک

 انیمعمار تردک ژهیاستان سمنان به و یدانشگاه علوم پزشک
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به  یمرکز در ارائه خدمات درمان  نیپرسنل خدوم ا یکوثر سمنان و تمام یو درمان یپژوهش یمرکز آموزش رعاملیمد

  کرد. یقدردان 19دیبه کوو انیمبتال ژهیبه و زیعز مارانیب
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 ۲۳/01/1400 استان سمنان به مناسبت روز دندانپزشک یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر امیپ

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

دانشگاه به  یروز دندانپزشک را به جامعه دندانپزشک یامیپ

 انیدندانپزشکان، دانشجو ،یعلم اتیه یاعضا د،یاسات ژهیو

 امیمتن پ .گفت کیتبر یو همکاران دانشکده دندانپزشک

 نیاستان سمنان بد یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر

 :شرح است

 بسمه تعالی

گاه تالشگران فعالی است که از دیدگاه سازمان جهانی بهدا  شت، خدمات بیست و سوم فروردین ماه هر سال روز دندانپزکش و نماد قدردانی از مقام و جای

اه هب شمار می آید و اهمیت نقش سالمت کننده ای رد کیفیت زندگی انسانسالمت داهن و دندان جزء الینفک و ضروری سالمت افراد جامعه و عامل تعیین

د جامعه رد راستای اجرای داهن و دندان رد حفظ سالمتی و جلوگیری از ربوز بسیاری از بیماریها رب کسی پوشیده نیست . امروزه تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت آحا

کان است که با دانش و مهارت و چیره دس  کاری و مشارکت تمامی سطوح اراهئ دهنده خدمات از جمله دندانپزش تی خود آرامش و سیاست اهی کلی سالمت نیازمند هم

اهی داهن و دندان و آموزش یری و ردمان بیماری اهی پیشگ این قشر زحمتکش هب عنوان اعضای تیم سالمت رد بخش .سالمت را هب آحاد جامعه هدهی می دهند

گاه هب وژیه  23اینجانب  .اهی بهداشتی هب افراد جامعه، نقش رپرنگی رد ارتقاء سالمت جامعه دارندروش فروردین ماه، روز دندانپزکش را هب جامعه دندانپزشکی دانش

کاران عززی  کان، دانشجویان و هم کاری و همدلی شما عززیان، بتوانیم رد اساتید، اعضای هیات علمی، دندانپزش دانشکده دندانپزشکی تبریک عرض نموده، امیدوارم با هم

گاه ربد اشته و ربگ زرین دیگری رب اجرای طرح تحول سالمت داهن و دندان نقش ارزنده ای را ایفا کرده و گامهای بلند و استواری را رد راستای اعتالء و اقتدار دانش

گاه بیافزاییمکارانمه ردخشان و رپا   .                                فتخار دانش

 

گاه                            دکتر نوید داانئی       رئیس دانش
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در سطح شهرستان  یشغل یها تیمحدود ییاجرا یدانشگاه و فرماندار سمنان از چگونگ سیرئ دیبازد

 ۲4/01/1400 سمنان

ماه سال  نیروز از فرورد نیو دوم ستیعصر روز دوشنبه ب

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ی، دکتر دانائ1400

فرماندار شهرستان سمنان با  یبه اتفاق مهندس نادر فخر

 یبهداشت یپروتکل ها یحضور در سطح شهرستان، نحوه اجرا

 یها تیمحدو یاجرا یچگونگ نیتوسط صنوف و همچن

در شهرستان  ییقرمز کرونا یمحدوده رنگ بند در یشغل

 دهایبازد نیا در .قرار دادند یابیو ارز یسمنان را مورد بررس

ستاد  ریدب وریدکتر فر ،یمعاون بهداشت یکه دکتر جندق

دانشگاه و  یو مقابله با کرونا یریپشگ یسازمانده یدانشگاه

حضور داشتند،  زین ینظارت یدستگاه ها رانیاز مد یجمع

نقطه از شهرستان سمنان و صنوف  نیاز چند دیضمن بازد

 یها تیمحدود طو شر دیو بدون ق قیدق یمختلف، بر اجرا

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر .شد دیتأک یشغل

دانشگاه و  ینظارت یها میاز ت یاستان سمنان با قدردان

 یذ ییاجرا یدستگاه ها ریسا ینظارت یها پیاک نیهمچن

 یاتخاذ ماتیربط در استان، خاطر نشان کرد: با توجه به تصم

قرمز  یبا رنگبند یکرونا، در شهرها یاز طرف ستاد مل

 کی یشغل یسمنان، فقط گروه ها شهرستاناز جمله  ییکرونا

نداشته و  تیگروه ها مجوز فعال ریبوده و سا تیمجاز به فعال

ه اول، در در مرحل یدر صورت مشاهده، پس از اخذ تعهد کتب

متأسفانه مجبور به پلمب  یباطن لیم رغمیصورت تکرار عل

کامل  تیبا رعا میدواریافزود: ام یو .بود میواحد مربوطه خواه

 تیکرونا و رعا یاز ستاد مل یابالغ یبهداشت ینامه ها وهیش

از جمله ماندن در خانه و عدم  یبهداشت یکامل پروتکل ها

و  رضروریو تجمعات غ یخانوادگ یها یحضور در دورهم

آحاد مختلف جامعه  یو همکار یاصول بهداشت فرد تیرعا

صنوف مختلف، شاهد کنترل و  رممحت انیمتصد ژهیبه و

ادامه  در .میدر کشور و استان باش یماریب نیا تیریمد

از  یفرماندار شهرستان سمنان با قدردان یمهندس نادر فخر

المت در حوزه مدافعان س یشبانه روز یزحمات و تالش ها

دستورالعمل  تیبهداشت و درمان، گفت: خوشبختانه رعا یها

در  یشغل یها تیمحدود یو اجرا یبهداشت یها و پروتکل ها

 ریاخ یدر شهرستان سمنان در روزها ییقرمز کرونا یرنگبند

 یکه به خوب یصنوف انیمتصد یدر حال اجرا بوده و از تمام

کنم و  یتشکر م ندینما یالزم را اجرا م یها تیمحدود نیا

در  یماریپروتکل ها در کاهش بار ب نیا تیبا رعا دوارمیام

 تیریمد یدر راستا میبوده و بتوان رگذاریاستان و شهرستان تأث

 در .میگر مدافعان سالمت باش یاریکرونا،  یماریو مقابله با ب

که خارج از  یاز صنوف یبه تعداد نیهچن دهایبازد نیا

بودند، اخطار  تیخود همچنان در حال فعال یشغل تیمحدود

 .و تذکرات الزم داده شد

 ۲4/01/1400 استان سمنان به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر امیپ

  .گفت کیحلول ماه مبارک رمضان را تبر یامیاستان سمنان در پ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ
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استان سمنان به  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ امیپ متن 

  :است ریشرح ز

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

اید روزه رب شما نوشته  فرمایند: "یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آوردهخداوند تبارک و تعالی می 

 (183اند واجب شده بود باشد که رپهیزگار شوید." )سوره بقره آهی )واجب( شد، چنانکه رب آانن که پیش از شما بوده 

گاه الهی، ماه انعام بندگان رب خوان گسترده احسا ن و فضل بی انتهای رمضان، ماه شکوه روح و شکیب تن، ماه غفران و آمرزش گنااهن، ماه توهب و تضرع رب پیش

گامه یاد، ماه زنول قرآن، ماه گشایش رداهی رحمت الهی ،ماه معنویت و صفای نفس و مناجات و روی آرپوردگ وردن هب خداست، ار، ماه میهمانی خدا، ماه میعاد و هن

د و بهره مندی از فیوضات و اتصال هب ذات تبارک و تعالی است واهر زندگی دنیوی، خالصاهن و فرارسیدن ماه رمضان، فرصتی است ات افرغ از تمامی ظ  .ماه استمدا

اهی انب این ماه از حضور لحظه عاشقاهن هب بندگی ذات مقدس هستی بخش بیندیشیم و نفس اهیمان را از زالل هوای رپ ربکت نور و امید استشمام کنیم و رد تمامی اثنیه اهی

د با سعادت دومین امام شیعیان و مفروش کردن قدوم مبارک شب اهی قدر با ماه رمضان، ماه میال .نماییمنیایش و عشق الهی، لذت میهمانی رپوردگار را ردک 

که یک بار دیگر اکش اهی شوق ربای ردک زیبارتین لحظه حیات انسانی و زمانی ربای شکرگزاری، کمک هب نیازمندان و قرب الهی است، خداوند منان را شاکریم 

امسال نیز همانند سال گذشته ماه مبارک رمضان را رد حالی آغاز  . مدت میهمانی رب روی این کره خاکی هب ما بخشیدتوفیق و فرصت بندگی و عبادت رد این ماه مبارک را رد

اینجانب ضمن گرامی  .می کنیم که بخش اعظمی از کشوراه و سیستم اهی بهداشتی و ردمانی کشور عززیمان اریان، روزاهی سخت مقابله با کروان را پشت سر می گذارد

اری کروان وریوس، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، از دست اندکاران و فعاالن حوزه سالمت و تمامی کسانی که رد این زمینه هی وژیه رد خط مقدم مبارزه با بیمداشت 

ری مردم عززی کشورمان با حوزه سالمت، فعالیت می کنند و گام ربمی دارند تشکر و قدردانی می نمایم و امیدوارم رد این ماه عظیم الشان با یاری خداوند منان، همیا
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گانی سالمت، ارتقاء سطح آگاهی و سواد سالمت جامعه و رتویج فرهنگ خود مراقبتی شاهد ارتق اء سطح سالمت جامعه با تدوین ربانمه اهی جامع و مناسب و پوشش هم

گاه باشیم بوده و هب زودی شاهد مدرییت و کنترل وریوس منحوس کروان رد جای جای کشور و تمامی  .نقاط ردگیر جهان هب وژیه مجموهع تحت پوشش این دانش

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 ۲4/01/1400  شد یاستان سمنان راه انداز یدر دانشگاه علوم پزشک ییکرونا مارانیب ییدرمان سرپا مراکز

و  ستیروز سه شنبه ب

ماه سال  نیچهارم فرورد

، مراکز درمان 1400

مبتال به  مارانیب ییسرپا

کرونا به صورت همزمان 

ارائه  یها مارستانیدر ب

 یدهنده خدمات درمان

دانشگاه  ییکرونا مارانیب

استان  یعلوم پزشک

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دکتر .شد یسمنان راه انداز

 ییمراکز درمان سرپا یراه انداز نییاستان سمنان در آ یپزشک

 ی، با حضور در مرکز آموزش1۹دیمبتال به کوو مارانیب

 نیا یکوثر سمنان در گفتگو با روابط عموم یو درمان یپژوهش

در کشور  یماریچهارم ب کیدانشگاه، گفت: با توجه به آغاز پ

و به تبع آن در مجموعه تحت پوشش دانشگاه و در جهت 

 یها مارستانیدر ب ید بسترموار شیاز افزا یکاهش فشار ناش

به لطف  ،ییکرونا مارانیبه ب یارائه دهنده خدمات درمان

مبتال به  مارانیب ییمراکز درمان سرپا تیخداوند متعال فعال

 تیوال مارستانیکوثر سمنان، ب مارستانیدر ب 1۹دیکوو

امام شهرستان گرمسار  یتخصص کینیو کل دامغانشهرستان 

 دکتر .شد یراه انداز

در ادامه  یدانائ

درخصوص محاسن 

طرح در  نیا یاجرا

 مارانیدانشگاه، افزود: ب

مبتال به کرونا  ییسرپا

توانند با آرامش  یم

و به صورت  شتریخاطر ب

 نیبا مراجعه به ا ییسرپا

و  افتیخود را در یاحتمال یقیو تزر ییمراکز، خدمات دارو

روند درمان  شتریکرونا، با آرامش ب یدر بخش ها یبدون بستر

 نکهیدانشگاه در ادامه با اشاره به ا سیرئ  .خود را ادامه دهند

کرونا، اقدامات  یماریاقدام در مواجهه ب نیهمچنان مهمتر

 یبهداشت ینامه ها و پروتکل ها وهیش تیو رعا رانهیشگیپ

از جمله  یاصول بهداشت فرد تیاست، خاطر نشان کرد: رعا

مکرر دست ها با آب و  یاستفاده مداوم از ماسک، شستشو

و  یخانوادگ یها یعدم حضور در دورهم نیچنصابون و هم

و  تیریمد ییو ماندن در خانه نقش بسزا رضروریتجمعات غ

با  انیدانشگاه در پا سیرئ .خواهد داشت یماریکنترل ب

 یتمام ریناپذ یخستگ یاز زحمات و تالش ها یقدردان

https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%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%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%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%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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و  ثاریمختلف دانشگاه، گفت: ا یمدافعان سالمت در حوزه ها

تحت  یمجموعه ها یهمکاران بنده در تمام یها یجانفشان

از  یگرید نیتابعه، برگ زر یپوشش دانشگاه و شهرستان ها

زده است و ان شااهلل به لطف  قمدفتر قطور افتخارات دانشگاه ر

آحاد مختلف جامعه و زحمات  یخداوند متعال، همکار

 یماریب نیشاهد کنترل ا کینزد یا دهنیدر آ ،یهمکاران گرام

 یدکتر دانائ حاتیادامه توض در .میدر کشور و استان باش

درخصوص راه استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

را مشاهده  ییکرونا مارانیب ییمراکز درمان سرپا یانداز

...دیبفرمائ

 ۲4/01/1400 یمنابع انسان یدانشگاه به مناسبت روز مل سیرئ کیتبر امیپ

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 یرا به جامعه دانشگاه  " یمنابع انسان یروز مل "روز  یامیپ

کارکنان و همکاران  ،یعلم اتیه یاعضا د،یاسات ژهیبه و

 امیمتن پ .گفت کیاستان سمنان تبر یدانشگاه علوم پزشک

شرح  نیاستان سمنان بد یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر

 :است

 بسمه تعالی

باشد، مؤید این واقعیت است جهانی می افزایی رد سطحسازمان و توسعه و توانمندسازی آن که محور تواانیی و دانش توجه هب سرماهی انسانی هب عنوان ارزشمندرتین سرماهی

بدون کش،  .جانبه و متوازن سازمان خواهد شداه، مدنظر قرار گرفته و توسعه منابع انسانی، موجب توسعه همهکننده و مؤرث رد سازمانکه انسان هب عنوان شریک تعیین

تواند بهترین نتیجه را رد نیل هب روی انسانی آن است که با مدرییت صحیح ساری منابع، میاهی اجرایی هر سازمانی، نی رتین عامل اجرایی شدن راهبرداه و ربانمهاصلی

و محور قرار گرفتن موضوع تأمین سالمت عمومی جامعه، حوزه منابع انسانی هب عنوان پشتیباانن و  19با شیوع وریوس کووید .اهداف تعیین شده سازمان تأمین نماید

رزیی و اتمین، جذب و استخدام منابع انسانی مورد نیاز، اهی مختلف ربانمهاشت و ردمان رد کنار مدافعان سالمت ردخشیدند و رد بخشحامیان افتخارآفرین کارد بهد

است ات فرصت مغتنمی « روز ملی منابع انسانی»بیست و پنجم فروردین،  .آموزش و توانمندسازی، ارزیابی عملکرد کارکنان و جبران خدمات، انجام وظیفه نمودند

گاه ارج نهاده و از تالش صاداقهن آانن رد پیشبرد رسالت و ربانمه کاران گرامی را هب عنوان سرماهی اهی اصلی دانش گاه قدردانی نمایمخدمات ارزشمند هم  .اهی دانش

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش

https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%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%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%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%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%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%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%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%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 :رهبر معظم انقالب یاخامنه اهللتیحضرت آ

 ۲۵/01/1400 اهلل است لیسب یجهاد ف قتایلباس حق نیبا ا یرسان خدمت

استان  یدانشگاه علوم پزشک یبه گزارش روابط عموم

ماه سال  نیو پنجم فرورد ستیسمنان؛ روز چهارشنبه ب

رهبر معظم انقالب به  یاخامنه اهللتی، حضرت آ1400

مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان و در محفل انس با قرآن، 

 حضرت .نمودند دیمجدداً از کادر درمان و بهداشت تمج

لباس  نیبا ا یفرمودند: خدمت رسان یاهلل خامنه ا تیآ

 .اهلل است لیسب یجهاد ف قتایحق

 ...دییرهبر معظم انقالب در خصوص کادر بهداشت و درمان را مشاهده نما شاتیفرما دئویادامه و در

 ۲۸/01/1400 دانشگاه سیرئ یعامل شرکت مخابرات استان سمنان با دکتر دانائ ریمد دارید

 ی، مهندس دارائ1400ماه  نیو هشتم فرورد ستیروز شنبه ب

عامل شرکت مخابرات استان سمنان با حضور در ستاد  ریمد

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانشگاه، با دکتر دانائ یمرکز

نشست دکتر  نیا در .وگو کردو گفت داریاستان سمنان د

 کیاستان سمنان با تبر یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

 زیماه عز نیطاعات و عبادات در ا یماه مبارک رمضان و قبول

گفت: تعامل مطلوب و مناسب شرکت  ،یاز حضور و یو قدردان

ارتباطات  یدانشگاه در حوزه ها نیمخابرات منطقه سمنان با ا

در  یو اطالع رسان شهروندانبه  یبخش یو آگاه رساختیز

مناسب بوده  اریکرونا بس روسیاز ابتالء به و یریشگیخصوص پ

دانشگاه علوم  سیرئ .ابدیادامه  زین ندهیدر آ میدواریو ام

 یحوزه سالمت دارا نکهیاستان سمنان با اشاره به ا یپزشک

آن  یمتول ییبوده و وزارت بهداشت به تنها یعیابعاد وس

 کیدانشگاه به عنوان  نیادامه داد: هدف ما در ا ست،ین

بر تخصص  یسازمان سالمت محور ارائه خدمات صادقانه مبتن

را مبذول  یهمکار تیانه اهدستگاه ریاست و در تعامل با سا

 میدار یو تعامل قدم برم یهمکار نیداشته و در جهت ارتقاء ا

ادامه مهندس  در .میابیبه اهدف مورد نظر دست  میتا بتوان

عامل شرکت مخابرات منطقه سمنان ضمن  ریمد ییدارا

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیاز زحمات رئ یقدردان

دانشگاه در ارائه  نیکارکنان و مدافعان سالمت ا یو تمام

 یماریبا ب یاقدامات مقابله ا ژهیخدمات سالمت به و

 یرسان خدمتداشت:  انیب ز،یعز یها یبه هم استان1۹دیکوو

 ییاجرا یدستگاه ها یتمام یو ذات یاصل فیمطلوب از وظا

خدمات را  نیبا استفاده از امکانات موجود بهتر دیاست و ما با

شرکت مخابرات  ریمد  .میاستان ارائه نمائ فیبه مردم شر

https://semums.ac.ir/news/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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در  یکیزیف یساخت ها ریز تیمنطقه سمنان با اشاره به اهم

خدمات، ادامه داد: با توجه به پروژه  تیفیک شیرشد و افزا

 یدر دست احداث دانشگاه علوم پزشک یدرمان یبهداشت یها

 یها ساختریاستان سمنان، شرکت مخابرات درخصوص ز

دانشگاه همچون  نیاپروژه ها با  نیا یمخابرات ازیمورد ن

 یخواهد داشت و در امر خدمت رسان یگذشته تعامل و همکار

استان در حوزه سالمت در کنار  زیو در شان مردم عز تیفیبا ک

 در. بود میاستان سمنان خواه یعلوم پزشک یجامعه دانشگاه

 یها یتعامل و همکار رامونیدر جلسه پ نیادامه حاضر

 الزم .دو سازمان به بحث و تبادل نظر پرداختند نیسازنده ب

آمار و  ریمد انیجلسه مهندس همت نیبه ذکر است: در ا

معاون شرکت  ییاطالعات دانشگاه و مهندس شاهجو یفناور

 حضور داشتند. زیمخابرات ن

 ۲۹/01/1400ی شگاهیاستان سمنان به مناسبت روز علوم آزما یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر امیپ

پزشک  یجرجان میدانشگاه سالروز تولد حک سیرئ یدکتر دانائ

 نیرا به همه تالشگران ا یشگاهیو روز علوم آزما یرانینامدار ا

 یشگاهیعلوم آزما انیکارکنان و دانشجو د،یاسات ژهیعرصه به و

 نیبد یدکتر دانائ کیتبر امیپ متن .گفت کیاستان سمنان تبر

 :شرح است

 بسم الله الرحمن الرحیم

گاهی انم فروردین که هب 30روز  گذاری شده، فرصت مغتنمی است ربای قدردانی از تالش و پاس زبرگداشت حکیم فرزاهن اسماعیل جرجانی روز علوم آزمایش

گاهی اریان و تالشگران گمنام جبهه سالمت. آان کننده بین اعضای عنوان حلقه مهم ارتباطی و هماهنگنی که با تشخیص دقیق و سریع هب کوشش جامعه علوم آزمایش

نمایند. این روزاه که جهان ردگیر بیماری منحوس کروان وریوس شده، بیش از پیش تالش کارکنان حوزه تیم بهداشت و ردمان نقش بسیار مهمی رد تأمین سالمت ایفا می

گاهی مشهود و ستود گاه، روز پاسداشت انسان  .نی است، چرا که نقش این عززیان رد تشخیص و ردمان این بیماری بسیار کلیدی استعلوم آزمایش اهی روز آزمایش

 خود الزم می لذا رب .اهی واالیی که رد پویایی نظام طبابت خالصاهن از خود گذشته اند و آینه وار رد خدمت رددمندان بوده انداه و اندیشهمتعالی است، روز سپاس از جان

گاهی استان دانم ضمن قدردانی از زحمات بی گاهی را هب اساتید، کارشناسان، دانشجویان و کلیه کارکنان خدوم حوزه علوم آزمایش بدیل این عززیان، روز علوم آزمایش

داف متعالی نظام سالمت که هماان ارتقای سطح سالمت سمنان تبریک و تهنیت عرض نموده و از ردگاه خداوند متعال سالمتی و بهروزی و توفیق رد دستیابی هب اه

 .نمایمآحاد جامعه است را مسئلت 

گاه                                     دکتر نوید داانئی  رئیس دانش
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 ۲۹/01/1400 استان سمنان با فرماندار شهرستان سمنان یدانشگاه علوم پزشک استیر دارید

 سیرئ یدکتر دانائ

 یدانشگاه علوم پزشک

استان سمنان با حضور 

 یدر فرماندار

شهرستان سمنان، با 

 یمهندس نادر فخر

شهرستان  نیفرماندار ا

 .وگو کردو گفت دارید

 دارید نیا یابتدا در

استان سمنان ضمن  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 انیطاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، ب یقبول یآرزو

کرونا  یمارینسبت به ب یتوجه یو ب یت: ساده انگارداش

 یروزها ینوروز، متأسفانه طبق آمارها امیدر ا ژهیبه و روسیو

 روسیو نیحوزه سالمت نسبت به ا ینگران دییاز تأ یحاک ریاخ

استان سمنان ادامه داد:  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .است

مناطق تحت پوشش دانشگاه  نیحال که کل کشور و همچن

قرار  یهشدار و نامطلوب تیاستان سمنان در وضع یعلوم پزشک

حوزه سالمت و جامعه  نیب وندیپ شتریدارد، استحکام ب

امر در  نیتوسعه همه جانبه استان را رقم بزند، که ا تواندیم

با  ییاجرا یهابستر مناسب ارتباط و تعامل دستگاه جادیا روگ

گفت: پس از  یو .استان سمنان است یدانشگاه علوم پزشک

 زیشهرستان سمنان ن یکرونا، فرماندار یماریب وعیبروز و ش

 اریبس یها یاستان، همکار یشهرستان ها ریهمانند سا

 یبا دست اندرکاران حوزه سالمت داشته و در اجرا یمناسب

کرونا  یاز طرف ستاد مل یابالغ یهر چه بهتر دستورالعمل ها

 تیاز فعال یگزارش یدانائ دکتر .بوده است رگذاریتأث اریبس

کرونا در شهرستان سمنان  روسیانجام شده در بحران و یها

شهرستان و  یدرمان یو عملکرد خوب و مطلوب کادر بهداشت

تمام اقشار  ییو هم سو یهمدل رامونیو پ انیادارات ب ریسا

بردن  نیاز ب یجامعه برا

منحوس کرونا  روسیو

 مهندس .نمود دیاک دیتاک

فرماندار  ینادر فخر

شهرستان سمنان ضمن 

از  یو قدردان رمقدمیخ

 انیدانشگاه ب استیحضور ر

 یداشت: از تالش ها

 سیگونه رئ ثاریصادقانه و ا

 یو کارکنان حوزه سالمت استان و شهرستان در بخش ها

ت به بهداشت، درمان و آموزش، در جهت ارائه خدمات سالم

کرونا  یماریبا ب یمقابله ا داماتاق ژهیبه و یگرام انیهمشهر

 نکهیشهرستان سمنان با اشاره به ا فرماندار .مینما یم یقدردان

مدافعان سالمت همانند رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس 

گذشت  ثار،یداشت: اخود عمل کردند، عنوان  فیبه تکل یبخوب

است که پرسنل بهداشت و  ییهادرس نیتراز مهم یو فداکار

 یماریب وعیکرونا به ما دادند. پس از ش وعیدرمان در زمان ش

 یروزشبانه یهایدر کشور، مردم از خودگذشتگ کرونا

 استیجلسه ر نیادامه ا در .دندیمدافعان سالمت را به چشم د

استان سمنان و فرماندار شهرستان  یدانشگاه علوم پزشک

 تیوضع نیاز جمله آخر یتلفموارد مخ رامونیسمنان پ

 یبهداشت یپروتکل ها تیو نحوه رعا زانی، م1۹دیکوو یماریب

و  لیحوزه سالمت شهرستان مورد تحل تیوضع نیو آخر

بر  ینظارت یها ستگاهد شتریقرار دادند و بر نظارت ب یبررس

 .شد دیتأک یبهداشت ینامه ها و دستورالعمل ها وهیش تیرعا

دانشگاه  یحقوق ریمد انیفدائ دارید نیبه ذکر است: در ا الزم

 .حضور داشت زیاستان سمنان ن یعلوم پزشک
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 سوره لقمان ریتفس یدوره آموزش

 ۳0/01/1400 ...میخدا هست مهمان

  استان سمنان؛ یدانشگاه علوم پزشک یروابط عموم

 میخدا هست مهمان

 یکه فتنه ها، هم چون پاره ها یهنگام"خدا فرمودند:  امبریپ

برشماست که به قرآن  د،یچیشما را در خود پ ک،یشب تار

 ".دییتمسک جو

 دانشگاه ختهیتوجه کارکنان فره قابل

  «در محضر قرآن»

 سوره لقمان ریتفس یآموزش دوره

 ساعت ۸مدت  به

و   تیهفته ماه مبارک در سا 4سوره که در  نیا ریتفس یصوت ایو  یریتصو لیفا ۸توانند با مشاهده  یدانشگاه م ختهیفره همکاران

 .ندیشود شرکت نما یبرگزار م بهشتیشود، در آزمون سامانه آموزش کارکنان که در هفته آخر ارد یدانشگاه منتشر م یکانال ها

 دانشگاه یفرهنگ ییدر دانشگاه         معاونت دانشجو یمقام معظم رهبر یندگینهاد نما دفتر

استان  یدانشگاه علوم پزشک روسیو مقابله با کرونا و یریشگیپ ،یسازمانده یدانشگاهجلسه ستاد 

 ۳1/01/1400 دیدرمان برگزار گرد ژهیسمنان و

، جلسه ستاد 1400ماه سال  نیام فرورد یعصر روز دوشنبه س

 روسیو مقابله با کرونا و یریشگیپ ،یسازمانده یدانشگاه

درمان با حضور دکتر  ژهیاستان سمنان و یدانشگاه علوم پزشک

جلسه دکتر  نیا یابتدا در .دیدانشگاه برگزار گرد سیرئ یدانائ

حلول ماه مبارک رمضان و  کیدانشگاه با تبر سیرئ یدانائ

طاعات و عبادات همکاران، گفت: با توجه به قرار  یقبول یآرزو

موارد  زانیم شیکرونا و افزا یماریب دیگرفتن در موج جد

در  یموارد مثبت بستر شیافزا نیو همچن ییسرپا ییشناسا

کامل  یدانشگاه، حفظ آمادگ ششتحت پو یها مارستانیب

مورد  یانسان یروین زیو ن یدر مراکز درمان زاتیامکانات و تجه

 میمهم بوده تا بتوان اریبس یماریموج از ب نیا تیرینظر در مد

 یهمکاران در واحدها یخداوند متعال و تالش تمام یاریبا 

 .میدر بخش درمان باش ژهیبه و نیمراجع یمختلف پاسخگو

استان سمنان، افزود: خوشبختانه  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

در  یهمکاران گرام یتمام یتاکنون با تالش شبانه روز

مختلف تحت پوشش دانشگاه، روند ارائه خدمات  یمجموعه ها
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 یمشکل و کمبود چیا بدون همبتال به کرون مارانیبه ب یدرمان

 ییشناسا بتموارد مث شتریو با توجه به سرعت ب دهیارائه گرد

 یآمادگ ،یماریموج از ب نیدر ا یشده و به تبع آن موارد بستر

و  یانسان یرویاعم از ن یدرمان یبخش ها یکامل تمام

و مقابله  تیریاز عوامل موثر در مد یپزشک ازیمورد ن زاتیتجه

 ریدب وریدکتر فر سپس .خواهد بود ندهیآ یدر روزها یماریبا ب

و مقابله با کرونا  یریشگیپ ،یسازمانده یستاد دانشگاه

موارد  تیاز وضع یبا ارائه گزارش یسخنان یدانشگاه ط روسیو

 وعیبروز و ش یاز ابتدا 1۹دیکوو یماریب یو بستر ییشناسا

را  یتاکنون در مجموعه تحت پوشش دانشگاه، موارد یماریب

در ارائه  عیتسر نیو همچن شتریو تعامالت ب یجهت هماهنگ

از  یجلسه که جمع نیادامه ا در .شد ادآوریخدمات  نیا

 دئویتحت پوشش )و یها مارستانیب یدانشگاه، روسا نیمعاون

حضور داشتند،  زیدانشگاه ن رانیاز مد یکنفرانس( و تعداد

خود پرداخته و  شنهاداتینقطه نظرات و پ انیبه ب نیحاضر

در مراکز  یماریب نیبهتر ا تیریالزم جهت مد ماتیتصم

 .دیاتخاذ گرد یدرمان

 ...میمهمان خدا هست

 ۳1/01/1400 نژاد یمهدو نیحجت االسالم و المسلم یسوره لقمان با سخنران ریاول تفس بخش

استان سمنان؛ به  یدانشگاه علوم پزشک یبه گزارش روابط عموم

در دانشگاه و معاونت  یمقام معظم رهبر یندگیهمت دفتر نهاد نما

 "در محضر قرآن  "دانشگاه مسابقه بزرگ  یفرهنگ ییدانشجو

ساعت در ماه مبارک  ۸سوره لقمان به مدت  ریتفس یدوره آموزش

توانند با  یدانشگاه م ختهیفره همکاران .ندینما یرمضان برگزار م

 4سوره که در  نیا ریتفس یصوت ایو  یریتصو لیفا ۸مشاهده 

شود،  یشر مدانشگاه منت یو کانال ها  تیهفته ماه مبارک در سا

 یاول سخنران پیبه ذکر است: کل الزم .ندیشود شرکت نما یبرگزار م بهشتیدر آزمون سامانه آموزش کارکنان که در هفته آخر ارد

 باشد. یخبر م نیا وستینژاد پ یمهدو نیحجت االسالم و المسلم

 

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
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 انتصاب و قدردانی

 

 ۲1/01/1400 شهرستان گرمسار منصوب شد یمعتمد مارستانیب دیسرپرست جد

را به عنوان   یولوژیمتخصص راد ینیگل دیدکتر مج یاستان سمنان در حکم یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 منصوب نمود.  «شهرستان گرمسار یمعتمد مارستانیسرپرست ب»

 

 

 

 ۲1/01/1400 شد یشهرستان گرمسار قدردان یمعتمد مارستانیاز زحمات سرپرست اسبق ب

 یدر دوران تصد یاز زحمات دکتر عرب آرادان یامیارسال پطی  استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 کرد. یشهرستان گرمسار قدردان یمعتمد مارستانیسرپرست ب

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

شهرستان سمنان در  یجلسه ستاد کرونا یبرگزار

 0۷/01/1400     1400روز از سال  نیاول

 

 

 

 مارستانیدر ب 1400نوروز  داشتیگرام

 0۷/01/1400  شهرستان دامغان تیوال

 

 

 

شبکه بهداشت و درمان  ریمد دانهیع یدهایبازد

  0۷/01/1400  شهرستان گرمسار

 

 یماریاز ب یریشگیجلسه کنترل و پ

سالک و کرونا، در شبکه بهداشت و درمان 

 0۷/01/1400  دامغان

 

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-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
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-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
https://semums.ac.ir/news/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-1400-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-1400-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%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%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
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سرپرست شبکه بهداشت و  دانهیع یدهایبازد

 0۷/01/1400 درمان شهرستان آرادان

 

 

 

و رزمندگان هشت سال  ثارگرانیا میتکر

دفاع مقدس شاغل در شبکه بهداشت و 

 0۸/01/1400 درمان دامغان

 

 

شبکه بهداشت و درمان  ریمد ینوروز کیتبر

  شبکه نیشهرستان گرمسار در جمع پرسنل ا
0۸/01/1400 

 

 

 

در  19 دیواکسن کوو قیاستمرار تزر

  شهرستان دامغان تیوال مارستانیب
0۸/01/1400 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%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%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87--
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%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%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87--
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%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%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87--
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%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%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%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%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%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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کارشناسان بهداشت  یاقدامات نظارت

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  طیمح

 0۸/01/1400 گرمسار

 

 

 

با با ضعف  یکودک یبرا Bipapدستگاه  یداریخر

 شیاند کین نیریتوسط خ یدستگاه تنفس یعضالن

 0۸/01/1400 حوزه سالمت

 

 

درکوره  عال یروستا اریس پیاک میحضور ت

 0۸/01/1400ی آجرپز یها

 

 

 

سرپرست شبکه بهداشت و درمان  دارید

  شهرستان آرادان با امام جمعه معزز شهرستان

10/01/1400 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-Bipap-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-Bipap-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-Bipap-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%BE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%BE%D8%B2%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%BE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%BE%D8%B2%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 در سمنان رمجازیاقالم قاچاق و غ فیو توق کشف
14/10/1400 

 

 

 

خاص شهرستان  مارانیواکسن کرونا به ب قیتزر

 1۵/01/1400 دامغان

 

 

شبکه بهداشت و درمان از طرح  ریمد یدانیم دیبازد

جنوب  یمقابله با مخزن و ناقل سالک در روستاها

 1۷/01/1400 دامغان

 

 

شبکه بهداشت و درمان  ریحضور مد

 دئویشهرستان گرمسار در نشست و

  ستاد مقابله با کرونا یکشور یکنفرانس
۲۲/01/1400 

 

https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%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%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%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-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%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-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%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-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%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-
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 ونیناسیدوره واکس نیآغاز مرحله دوم از اول

دانشگاه  یپزشک یها تیفور یها نیتکنس یکرونا

 ۲۵/01/1400 استان سمنان یعلوم پزشک

 

 

توسط  رمجازیاقالم قاچاق و غ فیکشف و توق

کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 

 ۲۵/01/1400 استان سمنان یپزشک

 

 

 

 

 یواکسن کرونا جهت پاکبانان شهردار قیتزر

 ۲۸/01/1400 شهرستان گرمسار

 

 

 

شبکه بهداشت و درمان  ریمد لیتجل

 نیشهرستان گرمسار از خبرنگار واحد خبر ا

 ۲۸/01/1400 شهرستان

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82--%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82--%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82--%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1--
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1--
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86--
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86--
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86--
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 یمتخلف در راستا یصنف یو پلمپ واحد ها دیبازد

 در شهرستان گرمسار یبهداشت یپروتکل ها تیرعا
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https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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
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 در مناطق تحت پوشش  19آمار بیماران مبتال به کووید 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان سمنان 

 1400ماه  فروردین

 روز
از  مبتال تعداد مثبت

 ابتدای شیوع کرونا

تعداد بهبودی و ترخیص از 

از ابتدای شیوع  بیمارستان

 کرونا

 بیمارستان بستری در مثبت تعداد

 از ابتدای شیوع کرونا
 بستریبیماران جدید 

1 1۸44۲ 40۲۳ 4۷۵0 ۲ 

۲ 1۸4۵۷ 40۲۶ 4۷۶1 11 

3 1۸۵0۸ 40۳1 4۷۶۵ 4 

4 1۸۵۳4 40۳۳ 4۷۷۸ 1۳ 

5 1۸۵۶۵ 404۲ 4۷۸۳ ۵ 

6 1۸۶1۷ 40۵1 4۷۹۳ 10 

7 1۸۶۶۹ 40۵۹ 4۸0۵ 1۲ 

8 1۸۷۳۳ 40۶۹ 4۸1۶ 11 

9 1۸۸۲1 40۸0 4۸۲۳ ۷ 

10 1۸۹4۶ 40۸۷ 4۸۳۹ 1۶ 

11 1۸۹۹۳ 40۹۶ 4۸۵1 1۲ 

1۲ 1۹10۲ 4104 4۸۶4 1۳ 

13 1۹۲۲0 411۳ 4۸۸1 1۷ 

14 1۹۳۲0 41۲1 4۸۹1 10 

15 1۹40۹ 41۳1 4۹1۶ ۲۵ 

16 1۹۵۷4 414۷ 4۹۳۲ 1۶ 

17 1۹۷۵۶ 41۷4 4۹۵۲ ۲0 

18 1۹۹۷۲ 41۸۷ 4۹۸1 ۲۹ 

19 ۲0۲04 4۲01 ۵01۲ ۳1 

۲0 ۲04۲1 4۲1۵ ۵0۳0 1۸ 

۲1 ۲0۶۷۷ 4۲۳۵ ۵0۷۲ 4۲ 

۲۲ ۲0۸4۸ 4۲۵۳ ۵11۶ 44 

۲3 ۲10۷۸ 4۲۸1 ۵140 ۲4 

۲4 ۲1۳۵۵ 4۳۲۷ ۵1۸0 40 

۲5 ۲1۵۷۲ 4۳۵1 ۵۲11 ۳1 

۲6 ۲1۸1۵ 4۳۹۳ ۵۲۵۳ 4۲ 
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۲7 ۲۲10۳ 44۳0 ۵۳0۳ ۵0 

۲8 ۲۲40۷ 44۵4 ۵۳4۹ 4۶ 

۲9 ۲۲۵۷۸ 44۹۷ ۵۳۸۶ ۳۷ 

30 ۲۲۸۵۲ 4۵۲۵ ۵410 ۲4 

31 ۲۳1۲4 4۵۵۶ ۵4۶4 ۵4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی، با ما در میان بگذارید.

Email: pr.semums@semums.ac.ir  

 


