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 گوهر تندرستی -خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

 1400ماه تیر  -همازددوشماره 

 3 سمنان و سرخه یدردست احداث شهرستان ها یاستان سمنان از پروژه ها یدانشگاه علوم پزشک استیر دیبازد 

 یدر دانشگاه علوم پزشک روسیکرونا و تیریوزارت بهداشت از مد 19-دیکوو عیواکنش سر میت یاعضا تیاعالم رضا 

 5 استان سمنان

  6 استان سمنان یوزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشک یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا ریروزه دب کیسفر 

 7کشور یعلوم پزشک انیدانشجو یعلم ادیالمپ نیزدهمیدانشگاه در س انیتوسط دانشجو گرید یارزشمند تیکسب موفق 

 8 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک یالملل در مراکز درمان نیب مارانیب رشیبار؛ پذ نیاول یبرا 

 دانشگاه علوم  یتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک یکشور یسطح کامل اعتبار بخش ازیکسب امت

 10 استان سمنان یپزشک

 12 امر به معروف دانشگاه برگزار شد یو شورا یفرهنگ یجلسه مشترک شورا 

 وزارت  یها با حضور مقام عالسراسر کشور و فرماندهان سپاه استان یعلوم پزشک یدانشگاه ها یروسا یجلسه هماهنگ

 15 بهداشت برگزار شد.

  17 استان سمنان به شهرستان گرمسار یدانشگاه علوم پزشک استیروزه ر کیسفر 

  22 استان سمنان به شهرستان گرمسار یدانشگاه علوم پزشک استیروزه ر کیسفر 

 22 ساعت گذشته 24دوز واکسن در  2200حدود  قیتزر /ستیبرند واکسن مهم ن نوع 

 23 استان سمنان یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیدانشگاه با سرپرست اداره کل م سیرئ دارید 

Web: semums.ac.ir , Email: pr.semums@semums.ac.ir 

Telegram: @semums , Instagram: @semums 

Tel: 023-33448995 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-15-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 یدردست احداث شهرستان ها یاستان سمنان از پروژه ها یدانشگاه علوم پزشک استیر دیبازد

 01/04/1400 سمنان و سرخه

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

از پروژه  یخرداد ماه سال جار کمیو  یعصر روز دوشنبه س

 دیسمنان و سرخه بازد یدر دست احداث شهرستان ها یها

استان سمنان به اتفاق  یدانشگاه علوم پزشک استیر .نمود

و امور  یکیزیمنابع ف نیتوسعه و تام ریمد یمهندس مومن

 ،یدانشگاه با حضور در مرکز آموزش یزاتیو تجه یعمران

)ع( شهرستان سمنان ضمن نیرالمومنیام یو درمان یپژوهش

 ،یمرکز درمان نیث ااز بخش اورژانس دردست احدا دیبازد

 یپروژه را مورد بررس نیا یکیزیف شرفتیپ روندو  تیوضع

 نیاز پروژه درحال احداث بزرگتر یدانائ دکتر .قرار داد

و  یپژوهش ،یاورژانس حوادث کشور واقع در مرکز آموزش

روند  انینمود و در جر دیکوثر شهرستان سمنان بازد یدرمان

 شرفتیپروژه ها قرار گرفته و  نحوه ساخت و روند پ نیساخت ا

دانشگاه علوم  سیادامه رئ در .قرار داد یآن ها مورد بررس

همراه در سفر کوتاه به  ئتیاستان سمنان به اتفاق ه یپزشک

شهرستان سرخه، از پروژه دردست احداث شبکه بهداشت و 

 .نمود دیشهرستان بازد نیاورژانس افتر ا گاهیدرمان سرخه و پا

پروژه  یاتمام تمام عیبر تسر ،یاتیعمل یبا ارائه راهکارها یو

 سیرئ یدکتر دانائ انیپا در .کرد دیشده تاک دیبازد یها

 جادینمود: ا انیدانشگاه ب یوگو با روابط عمومدانشگاه در گفت

دانشگاه  نیمانند اورژانس حوادث کشور در ا ییها رساختیز

 گرید ییو از سو یمارستانیب یمنجر به بهبود فضا ییاز سو

 یو سفر ساکنان به استان ها مارانیاعزام ب یازین یباعث ب

 یدانائ دکتر .خواهد شد یخدمات درمان افتیدر یمجاور برا

 تیاستان سمنان، با اشاره به اهم یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 یداشت: برا انیدانشگاه، ب یعمران یاز پروژه ها یبهره بردار

استان در حوزه  فیبه مردم شر شتریارائه خدمات هرچه ب

پروژه  نیاز ا عیو سر تیفیبا ک یسالمت، اتمام و بهره بردار

 باشد. ین دانشگاه میا یبرنامه ها تیها در اولو

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک استیر

 روسیکروناو یماریب تیریآماده مقابله و مد 1398استان سمنان از بهمن ماه  یعلوم پزشک دانشگاه

 02/04/1400 بود

 یماریاز ب یریشگیمقابله و پ تهیجلسه کم نیو نهم ستیب

استان سمنان با حضور دکتر  یدانشگاه علوم پزشک یکرونا

 یو مهندس محسن فرهاد یناج رضایعل دیابرازه، دکتر س یعل

کرونا  یدمیمقابله با اپ عیواکنش سر یکشور تهیعضو کم
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 سیرئ یو دکتر دانائ یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

اعضاء  ریو سا نیاستان سمنان، معاون یدانشگاه علوم پزشک

 یکارگروه در سالن امام جواد )ع( ستاد مرکز نیا یدانشگاه

 سیرئ یجلسه دکتر دانائ نیا یابتدا در.دانشگاه برگزار شد

امام  الدیم کیاستان سمنان ضمن تبر یدانشگاه علوم پزشک

مقابله با  عیواکنش سر یکشور تهیکم یرضا)ع(، به اعضا

 یکرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یدمیاپ

داشت: از حضور و توجه به حوزه  انیگفته و ب رمقدمیخ

از حضور  دوارمیو ام میانم یم ینسالمت استان سمنان قدردا

ارائه مطلوب تر خدمات  یمتخصص برا میت نیا  یو رهنمودها

دانشگاه علوم  سیرئ .مییاستان استفاده نما فیبه مردم شر

 وعیش تیاز وضع یاستان سمنان ضمن ارائه گزارش یپزشک

 دیطرح شه یو روند اجرا ونیناسیواکس روس،یکرونا و یماریب

 یثارگریارائه و اذعان نمود: از زحمات و ا یمانیحاج قاسم سل

 یاز شانزده ماه برا شیمدافعان سالمت که جهادگونه ب یها

 یتالش م روسیبه کرونا و تالمب مارانیخدمت به مردم و ب

ادامه داد: درخصوص  یدانائ دکتر .دارم ژهیو یکنند، قدردان

 یها مارستانیدر ب روسیمبتال به کرونا و مارانیب یروند بستر

گفت که ما در  دیدانشگاه نسبت به کشور با نیتحت پوشش ا

 روسیو نیا وعیتا موج درخصوص ش 3شهرستان تابعه 

 یدوم استان در ماه ها کیسوم کشور برابر با پ کیو پ میداشت

استان  یدانشگاه علوم پزشک استیر  .بودمهر، آبان و آذر 

تحت  یها مارستانیکرونا در ب یسمنان گفت: بخش ها

 یبخش ها ریمجزا از سا کیزیشش دانشگاه از نظر مکان و فپو

تخت  57و  یتخت عاد 157ها بود و در کل تعداد  مارستانیب

ها در نظر گرفته شده  مارستانیبخش ها در ب نیا یبرا ژهیو

روند  یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه یافزود: با اجرا یو .بود

است که  افتهیکاهش  انیمبتال یو بستر یماریب نیابتال به ا

طرح در مناطق تابعه  نیا ینشان دهنده روند مطلوب اجرا

دانشگاه علوم  میشد: ت ادآوری یدانائ دکتر .دانشگاه بوده است

 یااقدامات مقابله 98استان سمنان از بهمن ماه سال  یپزشک

را شروع کرده بود و  روسیو نیدرخصوص ا یتیریو مد

 یحفاظت فرد زاتیتجه نیو همچن یمارستانیب زاتیتجه

 روسیو شگاهیدانشگاه گفت: آزما سیرئ .شدند زیو تجه هیته

راه  روسیو نیا وعیروز پس از ش 20دانشگاه به مدت  یشناس

در شهر  یشناس روسیو یتخصص شگاهیآزما 2و امروز  یانداز

 ت،یریتوسعه مد یکه حاصل تالش معاونت ها میسمنان دار

 یو .و بهداشت است یو فناور قاتیتحق ،یزیمنابع و برنامه ر

کرد:  انیدانشگاه، ب یاز معاونت درمان و بهداشت یضمن قدردان

منسجم همراه با اطالعات روز  اریهمکارانم در حوزه درمان بس

اقدام کردند  روسیو نیمبتال به ا مارانیدرمان ب یدرراستا ایدن

همچون اطالع  یکارکنان حوزه بهداشت با اقدامات نیو همچن

موارد مبتال خوش  یریگیو پ یغربالگر ،ییشناسا ،یرسان

 یمقام عال ندهیو نما ریابرازه مشاور وز یعل دکتر .دندیدرخش

از خدمات حوزه سالمت  یضمن قدردان زیوزارت بهداشت ن

گفت:  روس،یکرونا و یماریب تیریمد رامونیاستان سمنان پ

وقفه کارکنان  یو تالش ب رانیمد تیخوشبختانه با جد

 تیریموثر در مد یاستان سمنان گام ها یدانشگاه علوم پزشک

 میت یادامه اعضا در .صورت گرفته است یماریب نیا لو کنتر

از وزارت بهداشت، درمان و  یاعزام 19دیکوو عیواکنش سر

از  یاز تعداد یدانشگاه رانیبه اتفاق مد یآموزش پزشک
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به ذکر است: دکتر  الزم .نمودند دیدانشگاه بازد نیا یواحدها

وزارت بهداشت، محسن  یمقام عال ندهیو نما ریابرازه مشاور وز

و کار وزارت بهداشت  طیمرکز سالمت مح یمعاون فن یفرهاد

 روسیو قاتیمرکز تحق سیرئ ،یناج رضایعل دیو دکتر س

از وزارت  یاعزام 19دیکوو عیواکنش سر میت یاعضا یشناس

هستند. یشکبهداشت، درمان و آموزش پز

در دانشگاه  روسیکرونا و تیریوزارت بهداشت از مد 19-دیکوو عیواکنش سر میت یاعضا تیاعالم رضا

 02/04/1400 استان سمنان یعلوم پزشک

وزارت بهداشت،  یمقام عال ندهیو نما ریدکتر ابرازه مشاور وز

و  طیمرکز سالمت مح یمعاون فن یمهندس محسن فرهاد

کار وزارت بهداشت و 

 رضایعل دیدکتر س

مرکز  سیرئ یناج

 روسیو قاتیتحق

 یکه اعضا یشناس

 عیواکنش سر میت

از  یاعزام 19 -دیکوو

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

دانشگاه علوم  سیرئ یبا دکتر دانائ هستند،کشور  یپزشک

نشست که دکتر  نیا در .نمودند داریاستان سمنان د یپزشک

 یو جمع یمعاون بهداشت یاون درمان، دکتر جندقمع یگوهر

 عیواکنش سر میت یحضور داشتند، اعضا زین یستاد رانیاز مد

 حیبه تشر یاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یاعزام

و  یبهداشت یپروتکل ها یاز روند اجرا دیو بازد یابیارز جینتا

 مهندس .پرداختند روسیو روناک یماریب تیرینحوه مد

و کار وزارت  طیمرکز سالمت مح یمعاون فن یمحسن فرهاد

از  دیبا اشاره به بازد یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

زباله، گفت: انجام  یواحد امحا ژهیکوثر سمنان به و مارستانیب

 اریکوثر سمنان بس مارستانیدر ب یدرمان یبهداشت یندهایفرا

 یبهداشت یها عملدستورال یکار و اجرا ندیمنظم بود و فرا

 یانجام م یها به خوب یماریو ب طیدرخصوص بهداشت مح

ابرازه مشاور  دکتر .شود

 یمقام عال ندهیو نما ریوز

ضمن  زیوزارت بهداشت ن

از مجموعه  یقدردان

دانشگاه علوم  یدانشگاه

استان سمنان،  یپزشک

 یداشت: روند اجرا انیب

حاج قاسم  دیطرح شه

در مناطق تحت  یمانیسل

در کاهش روند  رگذاریمطلوب و تاث اریدانشگاه بس نیپوشش ا

 انیمبتال یریگیو پ یریروس بوده و رهگیو نیبه ا انیمبتال

وزارت  یمقام عال ندهیو نما ریوز مشاور .گردد یم یبه خوب

 ونیناسیواکس قیروند تزر یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ریتحت پوشش دانشگاه را نسبت به سا یدر شهرستان ها

و از زحمات مدافعان سالمت  یابیقاط کشور مطلوب ارزن

 قاتیمرکز تحق سیرئ یدکتر ناج نیهمچن .کرد یقدردان

 یها شگاهیخود از آزما تیضمن اعالم رضا یشناس روسیو

 نیا یدانشگاه گفت: راه انداز یشناس روسیو یتخصص

مبتال  مارانیبه ب یبزرگ در خدمت رسان یها گام شگاهیآزما

 سیرئ یدانائ دیدکتر نو انیپا در .بوده است 19دیبه کوو
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مجدد به  رمقدمیاستان سمنان ضمن خ یدانشگاه علوم پزشک

 انیوزارت بهداشت، ب19-دیکوو عیواکنش سر میت یاعضا

شدن نقاط  انیعملکرد موجب نما یابیداشت: نظارت و ارز

محترم  یشود و مطمئنا حضور شما اعضا یضعف و قوت م

مطلوب تر و مناسب  یرساندر خدمت  ییبسزا ریتاث میت نیا

دانشگاه علوم  سیرئ .استان سمنان دارد فیتر به مردم شر

استان سمنان ادامه داد: تمام تالش ما در حوزه  یپزشک

 تیبه مردم و جلب رضا تیفیسالمت استان ارائه خدمات با ک

در  زمیاست که بحمداهلل به همت همکاران عز زانیعز نیا

حوزه  روس،یکروناو وعیدر دوران ش ژهیو حوزه ها به یتمام

از  انیدر پا یو .است دهیسالمت استان سمنان خوش درخش

استان با دانشگاه علوم  ییاجرا یو تعامل دستگاه ها یهمکار

 ییها یهم استان یاز همراه نیاستان سمنان و همچن یپزشک

 یپروتکل ها و دستورالعمل ها تیدرخصوص رعا زیعز

 کرد. یقدردان یبهداشت

 

 

 استان سمنان یوزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشک یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا ریروزه دب کیسفر 

 سالمت دارد یبه اهداف عال دنیدر رس ییسالمت دهان و دندان نقش بسزا یخدمات تخصص ارائه
05/04/1400 

 یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا ریدکتر هوشمند دب

با حضور در استان  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

دانشگاه علوم  یمختلف دندانپزشک یسمنان از مجموعه ها

 یشورا ریهوشمند دب دکتر .کرد دیاستان سمنان بازد یپزشک

وزارت بهداشت، درمان و  یو تخصص یآموزش دندانپزشک

ضمن  ،یه دندانپزشکبا حضور در دانشکد یآموزش پزشک

 س،یبا رئ یجلسه ا یدانشکده، ط نیاز ا ییاز بخش ها دیبازد

 نیدرخصوص آخر ،یعلم ئتیه یاز اعضا یو جمع نیمعاون

 یدندانپزشک شکدهدر دان یزاتیو تجه یآموزش طیشرا تیوضع

سفر  یانیبرنامه پا در .دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند

و  یآموزش دندانپزشک یشورا ریروزه دکتر هوشمند دب کی

به استان  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یتخصص

دانشگاه، دکتر  سیرئ یبا حضور دکتر دانائ یسمنان، جلسه ا

در  استیدانشگاه در محل دفتر ر یمعاون آموزش انییکسا

موارد مطرح شده  وصدانشگاه برگزار و درخص یستاد مرکز

 زین یماتیبه بحث و تبادل نظر پرداخته و تصم دهایدر بازد

از  یسفر دکتر هوشمند با قدردان نیا انیپا در .دیاتخاذ گرد

و دست اندرکاران حوزه  رانیمد یتمام یزحمات و تالش ها

همکاران پرتالش دانشکده  ژهیسالمت در دانشگاه به و

ها و  تیفعال ،یمختلف دندانپزشک یو واحدها یدندانپزشک

نموده و خاطر نشان  یابیخوب ارز اریانجام شده را بس اقدامات

و  یدرمان ،یاقدامات آموزش ژهیخدمات سالمت به و رائهکرد: ا

با  اریسالمت دهان و دندان بس ریدر امر مهم و خط یپژوهش

سالمت  یبه اهداف عال دنیدر رس ییبوده و نقش بسزا تیاهم

دانشکده  نکهیافزود: با توجه به ا یو .خواهد داشت

کشور  یدانشکده ها نیدانشگاه، جزء بهتر نیا یدندانپزشک

 تیریمتخصص و نخبه جوان مد یروهایاست و توسط ن

در  دوارمیآن متصورم و ام یبرا یارخوبیبس ندهیآ شود،یم

به  یحوزه دندانپزشک یشاهد توسعه رشته ها کینزد ندهیآ

دانشکده با همت  نیدر ا تخصصم انیدانشجو تیترب ژهیو

 سیرئ یدانائ دکتر  .میدانشگاه باش نیسخت کوش ا رانیمد

 ریاز حضور دکتر هوشمند دب یبا تشکر و قدردان زیدانشگاه ن
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وزارت بهداشت، در  یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا

دانشگاه از  نیا یکرد: دانشکده دندانپزشک انیدانشگاه، ب نیا

 انیسال یانشگاه بوده و در طدر د ایجوان و پو یدانشکده ها

در دستورکار قرار گرفته  یخوب یها هاقدامات مهم و برنام ریاخ

 دنیبا لطف خداوند متعال و تالش همکاران در رس میدواریو ام

دانشگاه علوم  سیرئ .میگام بردار شیاز پ شیاهداف ب نیبه ا

 نیمتخصص در ا دیاستان سمنان، گفت: حضور اسات یپزشک

به شهروندان در مجموعه  یدانشکده و ارائه خدمات تخصص

 یبه ارتقا یانیدانشگاه و منطقه، کمک شا نیتحت پوشش ا

از موارد  یاریمنطقه شد که در بس نیسالمت دهان و دندان ا

به کالن شهرها نبود، که جادارد از  مارانیبه ارجاع ب ازین گرید

 . مینما یقدردان زانیعز نیدلسوزانه ا یتالش ها

 انیدانشجو یعلم ادیالمپ نیزدهمیدانشگاه در س انیتوسط دانشجو گرید یارزشمند تیکسب موفق

 08/04/1400 کشور یعلوم پزشک

 یو خدمات بهداشت یهشت دانشجو دانشگاه علوم پزشک

 نیزدهمیس یاستان سمنان در آزمون مرحله انفراد یدرمان

 .شدند رفتهیکشور پذ یعلوم پزشک انیدانشجو یعلم ادیالمپ

خبر  نیدانشگاه ضمن اعالم ا یمعاون آموزش انیکسائ دکتر

 یعلم ادیدوره المپ نیزدهمیس یگفت: آزمون مرحله انفراد

 1400خرداد  13کشور که در  روز  یعلوم پزشک انیدانشجو

در  یحوزه امتحان 39دانشجو در  2500از   شیبا شرکت ب

بار بصورت کامال  نیاول یبرا یعلوم پزشک یدانشگاه ها

 یدانشگاه ها کیالکترون یو در محل آزمون ها کیلکترونا

 ،یآموزش پزشک ،ینیاستدالل بال طهیدر شش ح یعلوم پزشک

در  یو سالمت، تفکر علم یعلوم انسان یرشته ا انیمطالعات م

در بستر  ینینظام سالمت، کارآفر تیریمد ه،یعلوم پا

دانشگاه  یآموزش معاون .زاره سوم( برگزار شده یدانشگاهها

از سواالت  یعیوس فیها از ط طهیادامه داد: در هرکدام از ح

سواالت  ،یسواالت جور کردن ،یا نهیهمچون سؤاالت چند گز

و ... استفاده شده بود و  KF, SC, CRP, EM, MCQپازل، 

 یو .نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند 90 طهیدر هر ح

استان  یدانشگاه علوم پزشک هیآزمون که سهم نیافزود: در ا

 ستینفر ( ب 5 طهینفر بود ) هر ح 30ها  طهیسمنان در کل ح

 دکتر .دانشگاه در آزمون  شرکت کردند نیو هفت دانشجو ا

 طهیدر ح ینیچگ ریو ام یدیداشت: طاها جد انیب انیکسائ

 دریح هیهد ،یو سجاد خواجو یوسفیمحمد  ،ینیاستدالل بال

زاد در  ییبابا یو عل یقاسم یمرتض ،ینیکارآفر طهیپور در ح

 طهیدر ح انیرستم نیو حس یرشته ا انیمطالعات م طهیح

ضمن  یو  .شدند رفتهیپذ یدر مرحله انفراد یآموزش پزشک

استدالل  طهیح نیارم مسئول ینادر  میاز دکتر مر یقدردان

دکتر محسن  ،ینیکارآفر طهیح زادهیدکتر اکرم عل ،ینیبال

در  یساجد هیدکتر رق ،یرشته ا انیدر مطالعات م یمانیسل

عضو  یعلم اتیه یاعضا ریو سا یآموزش پزشک طهیح

 استعدادزاده مسئول  یفتاح دایل نیها و همچن طهیکارگروه ح

 یدانشگاه، اذعان کرد: ضمن آرزو ادیدرخشان و سرپرست المپ
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 یدر تمام مراحل زندگ دوارمیام ،یدر مرحله بعد تیموفق

شاهد خدمات  یاله اتیعنا هیباشند و در سا روزیسربلند و پ

 یو خدمت رسان یعلوم پزشک طهیدر ح انیدانشجو نیارزنده ا

روابط  تیریمد .میاشب زمانیدر کشور عز ازمندین مارانیبه ب

دانشگاه، مرکز مطالعه و توسعه  یمعاونت آموزش ،یعموم

را به  یعلم تیموفق نیدانشگاه کسب ا یآموزش علوم پزشک

جامعه  نیو همچن زانیعز نیخانواده ا ،یگرام انیدانشجو نیا

عرض  کیاستان سمنان تبر یدانشگاه علوم پزشک یدانشگاه

 .ندینما یم

 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک یالملل در مراکز درمان نیب مارانیب رشیبار؛ پذ نیاول یبرا
08/04/1400 

استان سمنان مطابق  یبار دانشگاه علوم پزشک نینخست یبرا

 یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یها ستیبا چک ل

 رشیپذ طیحائز شرا یزیمم ندیو پس از انجام فرآ یابیارزش

 سیرئ یدانائ دینو دکتر .شد  (IPD)الملل نیب مارانیب

استان  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

داشت: با توجه به چشم انداز  انیخبر ب نیسمنان ضمن اعالم ا

 یالملل نیاستان سمنان، ب یو اهداف دانشگاه علوم پزشک

مهم  اریبس یو درمان یآموزش یها نهیدانشگاه در زم نیشدن ا

استان ادامه  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .است تیو حائز اهم

دانشگاه فراتر از حوزه  یساز یالملل نیداد: چشم انداز ب

از  شیب یبا ارتقا دیاست و در حوزه درمان هم با یآموزش

تحت پوشش  یها مارستانیموجود در ب یها رساختیز شیپ

 نیب مارانیو ب افتهیسالمت توسعه  یدانشگاه گردشگر نیا

جذب  نکهیاره به ابا اش یدانائ دکتر .مییاالملل را جذب نم

خدمات  تیفیک یارتقا یاز بسترها برا یکیالملل،  نیب ماریب

الملل و در کنار آن  نیب یشدن به شاخص ها کیو نزد

 نیا رشیو اقتصاد درمان است، خاطرنشان کرد: پذ یارزآور

 ییتابعه دانشگاه موجب شکوفا یها مارستانیدر ب مارانیب

افزود: در  یو .گردد یم یسطوح شهر ریسا یاقتصاد و ارزآور

ساخت نسل   یو سالمت یمقوله مهم اقتصاد نیجهت تحقق ا

در استان سمنان  مارستانیها از جمله هتل ب مارستانیب دیجد

نمود: با توجه به  انیب یدانائ دکتر .ردیمورد توجه قرار گ دیبا

الملل، ضرورت  نیب مارانیب رشیپذ یمجوز برا افتیدر

الملل  در  نیب مارانیارائه خدمات به ب تیفیاستمرار بهبود ک

 یالملل برنامه ها نیب مارانیب رشیپذ  یها ندیخصوص فرا

تحت پوشش دانشگاه  یها مارستانیب یدر برنامه ها یاصالح

سالمت  سمیجذب تور  کهنیبر ا دیبا تاک یدانائ دکتر .دارد

موضوع کامال آگاه  نیذهنمان نسبت به ا دیتفکر است با کی

 نیسالمت در ب سمیدرخصوص جذب تور دیباشد، گفت: با

و همکاران حوزه سالمت فرهنگ  یشهر نیشهروندان، مسئول

جذب گردشگر  شیشود و تفکر همگان درجهت افزا یساز

و تالش در جمع شما  یافزود: همکار یو .کند رییسالمت تغ

اعث افتخار استان سمنان ب یدانشگاه علوم پزشک انیدانشگاه

و نقش خود را در قبال  فهیوظ میبتوان دوارمیمن است و ام

 .میینما فایا یبه درست زمانیکشور عز
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 12/04/1400 استان سمنان برگزار شد یعامل دانشگاه علوم پزشک ریپدافند غ تهیجلسه کم

استان  یعامل دانشگاه علوم پزشک ریپدافند غ تهیجلسه کم

 نیا .دانشگاه برگزار شد استیسمنان در سالن جلسات حوزه ر

 نیا یو اعضا رانیمد ن،یاز معاون یجلسه که با حضور جمع

 یو هماهنگ یزیبرنامه ر لیاز قب یبرگزار شد، موضوعات تهیکم

بر اساس  CBRNE در مقابل حوادث یآمادگ یبرا

کشور،  ییایمیپدافند ش اتیو عمل یدستورالعمل مصون ساز

در استمرار ارائه خدمات حوزه سالمت  یآمادگ زانیم یبررس

 یمنیو ا ینگه دار تیوضع یدر زمان قطع برق، بررس

و ساختمان ها در  ساتیتاس یمنیا تیوضع ،یپزشک زاتیتجه

 یابیو ارز یو حوادث محتمل و... مورد بررس داتیبرابر تهد

 تیجلسه گزارش از وضع یابتدادر  نیهمچن .قرار گرفت

توسط  یبریو مقابله با حمالت سا یریشگیپ یبرا یآمادگ

.دیاطالعات دانشگاه ارائه گرد یآمار و فناور تیریمد نیمسئول

 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیبا رئ رانیا یویکل مارانیاز ب تیعامل انجمن حما ریمد دارید
13/04/1400 

 یویکل مارانیاز ب تیعامل انجمن حما ریمهر مد یاعظم پناه

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیبا دکتر نو رانیا

 یدانائ دینشست دکتر نو نیا در .وگو نمودو گفت داریسمنان د

 رمقدم،یاستان سمنان ضمن خ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

در مناطق تحت  یویکل مارانیب تیاز وضع یبه ارائه گزارش

توسعه بخش  یدانشگاه برا نیا یپوشش دانشگاه و برنامه ها

دانشگاه  سیرئ .تابعه پرداخت یدر مراکز درمان زیالید یها

انجمن  یهاتیاستان سمنان اقدامات و فعال یعلوم پزشک

 یبرا نهیزم نیرا در ا یکه آرامش یویکل مارانیاز ب تیحما

به حوزه سالمت  یکمک بزرگ نیو همچن کنندیم جادیمردم ا

 نیرا قابل تحس کنندیدر تحقق اهداف نظام سالمت م

 مارانیکه ب نیبر ا دیدانشگاه با تاک سیرئ یدانائ دکتر .دانست

 انیداشته باشند، ب یگریدغدغه د ،یماریعالوه بر رنج ب دینبا

 یو درمان یبه خدمات پزشک ازیو ن ینمود: با توجه به وابستگ

 یهاو خانواده مارانیب یو فکر یآرامش روح ،یویکل مارانیب

باشد و تمام تالش  یمدانشگاه  نیا یها تیجز اولو زیآن ها ن

 اعظم .است مارانیب نیما ارائه خدمات مطلوب و مناسب به ا

 رانیا یویکل مارانیاز ب تیعامل انجمن حما ریمهر مد یپناه
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 یریپذ تیو مسئول یاذعان نمود: حسن توجه و دلسوز زین

واکسن  قیاستان سمنان در اتمام تزر یدانشگاه علوم پزشک

از  تیحما نیو همچن یوندیو پ یزیالید مارانیب یکرونا برا

بوده است  شقدمیکه همواره پ یویکل مارانیمسائل مرتبط با ب

انجمن  تیریحوزه سالمت با مد یمیصم یو تعامل و همکار

بهتر  یرساناهداف خدمت  شبردیاستان سمنان باعث ارتقا و پ

از  تیعامل انجمن حما ریمد . به جامعه هدف شده است

 داندیخود م فهیاظهار داشت: انجمن وظ رانیا یویکل مارانیب

در سراسر کشور  یویکل مارانیب یرا برا ییکه سازوکارها

 یتر تیفیبا ک یبتوانند زندگ مارانیب نیکه ا دیفراهم نما

 استیبه ر سیو تند ریلوح تقد یبا اهدا یو .داشته باشند

استان  یدانشگاه از اقدامات مطلوب دانشگاه علوم پزشک

 .نمود یسمنان قدردان

 یتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک یکشور یسطح کامل اعتبار بخش ازیکسب امت

 13/04/1400 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک

دانشگاه علوم  یآموزش علوم پزشکمرکز مطالعات و توسعه 

سطح کامل اعتبار  ازیاستان سمنان موفق به کسب امت یپزشک

دانشگاه  یمعاون آموزش انیکسائ دکتر .شد یکشور یبخش

 ینمود: اعتبار بخش انیبزرگ ب تیموفق نیا کیضمن تبر

دانشگاه ها و  یمراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 یفیک یسراسر کشور با هدف ارتقا یعلوم پزشک یهادانشکده

در  یدرون یابیدوم سال گذشته آغاز شد و ارز مهیآموزش از ن

فاز در سه ماهه اول  3 یط یرونیب یابیو ارز 99اواخر سال 

دانشگاه ادامه داد:  یآموزش معاون .دیرس انیبه پا یسال جار

 ریثابت مد یزدیا دهیدکتر فر رانهیگیو پ یجد یبا تالش ها

دکتر  ،ییزاده، دکتر صفا یمرکز مطالعه دانشگاه و فتاح

 یمرکز همگام و همپا نیو آقاپور کارشناسان ا ییبخشا

سطح کامل  ازیمطرح کشور موفق به کسب امت یدانشگاه ها

محترم   استیبزرگ را به ر تیموفق نیکسب ا یو .شد

 کیتبر انیو دانشجو یعلم اتیه یاعضا  ن،یدانشگاه، مسئول

و همکاران  ریدر ادامه ضمن تشکر از مد انیکسائ دکتر   .گفت

نمود: انشاهلل در  انیب یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

بزرگتر در  یها تیمستمر و موفق یشاهد ارتقا زین  ندهیآ

  .میمرکز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه باش

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 13/04/1400 مختلف خواهد شد. یالملل موجب رشد استان در حوزه ها نیب مارانیب رشیپذ

 یدانائ دیبا حضور دکتر نو (IPD) سالمت سمیجلسه جذب تور

 ن،یاز معاون یاستان سمنان، جمع یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 یدانشگاه علوم پزشک یستاد رانیها و مد مارستانیب یروسا

  استیحوزه ر یاستان سمنان در سالن جلسات ستاد مرکز

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دینو دکتر .دانشگاه برگزار شد

 رشیپذ یمجوز برا افتیداشت: در انیاستان سمنان ب یپزشک
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 نیتحت پوشش ا یالملل توسط مراکز درمان نیب مارانیب

 یشدن دانشگاه علوم پزشک یالملل نیبزرگ در ب یدانشگاه گام

از دست  یقدردان یبس یباشد که جا یاستان سمنان م

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .دارد همامر م نیاندرکاران ا

سالمت به  یحوزه گردشگر نکهیبر ا دیاستان سمنان با تاک

مورد بحث در دانشگاه است،  یاصل یاز محورها یکیعنوان 

از اهداف حوزه سالمت  یکیالملل  نیب مارانیگفت: جذب ب

 مارانیارائه خدمات به ب تیفیاستان بوده و استمرار بهبود ک

دانشگاه با اشاره  سیرئ یدانائ دکتر .است تیحائز اهم اریبس

الملل موجب رشد استان  نیب مارانیب رشیکه پذ نیبه ا

نمود: با توجه  انیمختلف خواهد شد، ب یسمنان در حوزه ها

 یها مارستانیدر ب شرفتهیپ زاتیو تجهمجرب  یبه کادر درمان

و  یفرهنگ یتحت پوشش دانشگاه، حوزه سالمت و فضا

شدن را داشت و  یالملل نیب لیپتانساستان سمنان  یاقتصاد

 یموجود، گردشگر یها رساختیز شیاز پ شیب یبا ارتقا دیبا

بزرگ موجب  تیموفق نیو کسب ا افتهیسالمت توسعه 

 .شود یم یسطوح شهر ریسا یاقتصاد و ارزآور ییشکوفا

  یاستان سمنان بر فرهنگ ساز یدانشگاه علوم پزشک استیر

تفکر  رییهمکاران، تغ نیسالمت در ب سمیدرخصوص جذب تور

 نیارق به سازمان و همچن شیخصوص، افزا نیهمکاران در ا

 یخانه و همکاران همچون اعضا مارستانیامر مهم که ب نیبر ا

و تالش در  یافزود: همکار یو .نمود دیخانواده هستند، تاک

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک انیجمع شما دانشگاه

و نقش خود  فهیوظ میبتوان دوارمیباعث افتخار من است و ام

ادامه  در .میینما فایا یبه درست زمانیرا در قبال کشور عز

سالمت و اقدامات  سمیجذب تور رامونیدر جلسه پ نیحاضر

خصوص ضمن ارائه گزارش به بحث و  نیا صورت گرفته در

سالمت به  یبه ذکر است: گردشگر الزم .تبادل نظر پرداختند

سال از محل  کیساعت و کمتر از  24از  شیمسافرت ب یمعن

 یسالمت جسم یابیباز ایحفظ، بهبود  یاقامت دائم خود برا

: یالملل نیب ماریشود و ب یسالمت گفته م یگردشگر ،یو روان

به  یو درمان یصیخدمات تشخ یاست که برا یخارج یفرد

 کرده است. همراجع مارستانیب

 یعلوم پزشک یدانشگاه ها یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمراکز مد یرؤسا یشیجلسه هم اند

 16/04/1400 قطب حوادث شمال کشور

 تیحوادث و فور تیریمراکز مد یرؤسا یشیجلسه هم اند

قطب حوادث شمال  یعلوم پزشک یدانشگاه ها یپزشک یها

 یدانشگاه علوم پزشک سیکشور با حضور دکتر چمن رئ

سازمان  اتیو عمل یمعاون فن یسار یشاهرود و دکتر نور

دانشگاه  یاورژانس کشور در سالن جلسات دانشکده پزشک

ن معاو یسار ینور دکتر .برگزار شد ودشاهر یعلوم پزشک

 یانسان یرویسازمان اورژانس کشور گفت: ن اتیو عمل یفن

ارزشمند  یها هیاز سرما یمارستانیب شیحوزه اورژانس پ

کشور  یاستخدام ریباشد و در دو آزمون اخ یاورژانس کشور م

 .شوند یدر اورژانس کشور جذب م روین 8800در مجموع 
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دانشگاه  یپزشک یها تیحوادث و فور ریمد یاطهر دکتر

 یها تیحوادث و فور تیریمراکز مد یگفت: نشست رؤسا

است  یقطب حوادث شمال کشور فرصت یدانشگاه ها یپزشک

ارزشمند مراکز اورژانس  یارائه دستاوردها یمغتم برا اریبس

 شتریهر چه ب یقطب و غنا یدانشگاه ها یمارستانیب شیپ

 مراکز  ینشست رؤسا نیا در .یمارستانیب شیپاورژانس 

علوم  یدانشگاه ها یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمد

استان سمنان، مازندران، گلستان و شاهرود و  یپزشک

 یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمراکز مد ندگانینما

و بابل به اتفاق کارشناسان  النیگ یعلوم پزشک یدانشگاه ها

مربوطه حضور داشتند.

 16/04/1400 امر به معروف دانشگاه برگزار شد یو شورا یفرهنگ یجلسه مشترک شورا

امر به معروف  یشورا زیو ن یفرهنگ یجلسه مشترک شورا

اعضاء در  ریدانشگاه و سا سیرئ یدانشگاه با حضور دکتر دانائ

جلسه که با  نیا یابتدا در.دانشگاه برگزار شد استیدفتر ر

نژاد مسئول نهاد  یمهدو نیحضور حجت االسالم و المسلم

دکتر  ،یمعاون آموزش انیدر دانشگاه، دکتر کسائ یرهبر

 نیاعضاء ا ریو سا یفرهنگ ییمعاون دانشجو یحسن یحاج

و  یفرهنگ تیریمد یها تیاز فعال یشورا برگزار شد، گزارش

 ،ی،هنریفرهنگ ،یقرآن یفوق برنامه دانشگاه در حوزه ها

 یدانشگاه علوم پزشک استیر .دیعفاف و حجاب و... ارائه گرد

شدن دانشگاه  یسند اسالم تیاستان سمنان با توجه به اهم

کارکنان و  ان،یدانشجو یها، مساله پوشش و اخالق حرفه ا

بر  دیبا تاک یدانائ دینو دکتر .دانشگاه را مهم دانست دیاسات

مربوط به مساله  نیقوان یاجرا یالزم برا یهماهنگ جادیا

تحت پوشش  یواحد ها یر تمامد یپوشش و اخالق حرفه ا

 دینمود: با انیهر سه گروه مذکور، ب انیدانشگاه توسط متول

 مارانیپوشش ب نینمودن قوان ییاجرا یبرا زیالزم ن یراهکارها

در  یمراعات مسائل شرع نیو همچن یبستر یدر بخش ها

الزم  یها یریگیارائه و پ یمارستانیمختلف ب یبخش ها

 سیرئ یدانائ دینو دکتر .ردیشورا صورت پذ نیا یتوسط اعضا

 تیدر کنار فعال یکار فرهنگ انیدانشگاه یدانشگاه گفت: برا

 رایبرخوردار است ز یشتریب تیاز اهم یو پژوهش یعلم یها

بلکه در تمام  لیدانشجو با مقوله فرهنگ نه تنها در زمان تحص

ادامه  در .خود با آن سروکار خواهد داشت یدوران زندگ

موارد مطروحه به  رامونیدستور کار جلسه قرائت و اعضا پ

 بحث و تبادل نظر پرداختند.
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 16/04/1400 سامد یکیدر سامانه الکترون یمردم یدانشگاه به پرسش ها استیر ییپاسخگو

استان سمنان با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

ارتباط  یکیسمنان، در سامانه الکترون یحضور در استاندار

 .بود یمردم یپرسش ها یمردم و دولت )سامد(، پاسخگو

استان سمنان به  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر

دانشگاه و ارسطو  استیحوزه ر ییاجرا ریمد ییایحیاتفاق 

 اتیبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیارز ،یاداره بازرس سیرئ

مردم در  یو به پرسش ها افتهیسمنان حضور  یدر استاندار

 سیرئ .پاسخ داد یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یحوزه ها

به  ییاستان سمنان ضمن پاسخگو یدانشگاه علوم پزشک

رفع مسائل  یرهنمودها و دستورات الزم برا ،یسواالت مردم

به  یشده توسط مردم را ارائه نمود و گفت: خدمت رسان انیب

 یدستگاه ها رانیمد یذات فیاستان از وظا فیمردم شر

 زیعز ردمم ستهیگونه که شاآن میبتوان دوارمیاست و ام ییاجرا

است: سامانه  یگفتن .میرا ارائه ده یاست خدمات مطلوب

 یارتباط مردم و دولت )سامد(، سامانه ا یکیالکترون

انتقادات، درخواست ها، گزارش ها و  انیب یبرا یکیکترونال

مسووالن فراهم  یفرصت را برا نیاست و ا یمردم شنهاداتیپ

آگاه شوند. شماره  یمردم، به نحو ملموس تر لیکرده تا از مسا

 انیرانیاست و ا« سامد»با سامانه  طارتبا ی، ابزار اصل111تلفن 

سامانه ارتباط برقرار کنند.  نیتوانند با ا یاز هر نقطه کشور، م

 شیمسووالن، افزا ییسطح پاسخگو یسامانه با هدف ارتقا نیا

 زهیخدمت، مکان یتوسعه استانداردها ،یعموم یتمندیرضا

نظارت بر نحوه ارائه  شیکردن و تعامل آسان با مردم، افزا

 شده است. یراه انداز ،ییو سرعت در پاسخگو یدولت اتخدم

 16/04/1400 .میندار یشوخ یاحد چیسالمت مردم با ه یراستا دانشگاه: در استیر

و  یریشگیپ یسازمانده یجلسه ستاد دانشگاه نیام یس

استان  یدانشگاه علوم پزشک روسیکرونا و یماریمقابله با ب

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یسمنان با حضور دکتر دانائ

 رانیو مد یدانشگاه تهیکم یاعضا ن،یاستان سمنان، معاون

تحت پوشش و  یدرمان شهرستان ها وبهداشت  یشبکه ها

کنفرانس در سالن امام  دئویبه صورت و مارستانیب یروسا

 دکتر .دانشگاه برگزار شد یالسالم ستاد مرکز هیجواد عل

استان سمنان ضمن  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

سال و چند ماهه مدافعان سالمت  کیاز زحمات  یقدردان

 روس،یمبتال به کرونا و مارانیبه ب یخدمت رسان یدرراستا

و  روسیکرونا و یماریداشت: با توجه به موج پنجم ب انیب

 روتکلپ ینظارت بر اجرا دیبا روس،یو نیا وعیش زانیم شیافزا

 رد،یصورت پذ شیاز پ شیب یبهداشت یها و دستورالعمل ها

دانشگاه  سیرئ .مینرس کیپ نیتا به قله ا مییتالش نما دیبا

در درجه اول  دیاستان سمنان ادامه داد: با یعلوم پزشک

 یو بررس یریو سپس رهگ مارانیب ییو شناسا یغربالگر

 ابدی شیافزا شیاز پ شیب انیمبتال انیاطراف یسالمت تیوضع

 یاز جمله واحدها یبهداشت یو همکاران محترم واحدها
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حفظ  یبرا یشتریبا همت ب یحت طیها و بهداشت مح یماریب

افزود:  یو .ندیسالمت مردم همچون گذشته تالش نما

همکاران  یتمام یخوشبختانه تاکنون با تالش شبانه روز

تحت پوشش دانشگاه، روند ارائه  یدر مجموعه ها یگرام

مشکل و  چیمبتال به کرونا بدون ه مارانیبه ب یخدمات درمان

موارد مثبت  شتریو با توجه به سرعت ب دهیارائه گرد یکمبود

موج  نیدر ا یبسترموارد  شیشده و به تبع آن افزا ییشناسا

اعم از  یدرمان یبخش ها یکامل تمام یآمادگ ،یماریاز ب

از عوامل موثر در  یپزشک ازیمورد ن زاتیو تجه یانسان یروین

 دکتر .روزها خواهد بود نیدر ا یماریو مقابله با ب تیریمد

 یحفظ و ارتقا یدانشگاه اذعان نمود: درراستا سیرئ یدانائ

 ای ییو هر دستگاه اجرا میندار یشوخ یسالمت مردم با احد

عمل کند،  یخالف دستورالعمل ها و مقررات بهداشت یصنف

 وریدکتر فر سپس .شود یم یبرخورد قانون یبه صورت جد

و مقابله با کرونا  یریشگیپ ،یسازمانده یستاد دانشگاه ریدب

واکسن در  قیاز روند تزر یدانشگاه با ارائه گزارش روسیو

و  ییموارد شناسا تیمناطق تحت پوشش دانشگاه و وضع

 یماریب وعیبروز و ش یاز ابتدا 19دیکوو یماریب یبستر

و  شتریب مالتو تعا یرا جهت هماهنگ یتاکنون، موارد

 نیادامه ا در .شد ادآوریخدمات  نیدر ارائه ا عیتسر نیهمچن

 یها مارستانیب یدانشگاه، روسا نیاز معاون یجلسه که جمع

دانشگاه  رانیاز مد یکنفرانس( و تعداد دئویتحت پوشش )و

 شنهاداتینقطه نظرات و پ انیبه ب نیحضور داشتند، حاضر زین

 نیبهتر ا تیریالزم جهت مد ماتیخود پرداخته و تصم

 .دیگرد اذاتخ یو درمان یدر مراکز بهداشت یماریب

 

 ینظام سالمت استان سمنان در شورا یو دستگاه ها یکارگروه جامعه پزشک ریمد یدکتر دانائ

 20/04/1400 شد 1400دفاع مقدس و مقاومت سال  یو ستاد بزرگداشت مناسبت ها یهماهنگ

 

 سیرئ یدانائ دیآشناگر استاندار سمنان، دکتر نو یاز سو یحکم یط

کارگروه جامعه  ریاستان سمنان به عنوان مد یدانشگاه علوم پزشک

 ینظام سالمت استان سمنان در شورا یو دستگاه ها یپزشک

دفاع مقدس و مقاومت  یو ستاد بزرگداشت مناسبت ها یهماهنگ

  :حکم آمده است نیمتن ا در .منصوب شد 1400سال 
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 سالم علیکم؛

کاران محترم رد زبرگداشت چهلمین سالگرد دافع مقدس، بدین وسیله جنابعالی هب عنوان مدری  کارگروه جامعه زپشکی و ضمن قدردانی از تالش و مجاهدت جنابعالی و هم

گاه اهی نظام سالمت استان سمنان رد شورای هماهنگی و ستاد زبرگداشت مناسبت اهی دافع مقدس و مقاومت  منصوب می شوید. امید است  1400سال دست

 .شاهد ردخشش بیش از پیش جامعه هدف تعیین شده رد رتویج ازش اهی انقالب اسالمی، دافع مقدس و مقاومت باشیم

 علیرضا آشناگر

 استاندار و رئیس هیات امنای استانی دافع مقدس

ها با حضور سراسر کشور و فرماندهان سپاه استان یعلوم پزشک یدانشگاه ها یروسا یجلسه هماهنگ

 21/04/1400 وزارت بهداشت برگزار شد. یمقام عال

سراسر  یعلوم پزشک یدانشگاه ها یروسا یجلسه هماهنگ

 یطرح مل یاجرا یها در راستاکشور و فرماندهان سپاه استان

دانشگاه  سیرئ یبا حضور دکتر دانائ یمانیحاج قاسم سل دیشه

فرمانده  نیجانش یاستان سمنان، سرهنگ شوقان یعلوم پزشک

دئو یسپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنان به صورت و

بهداشت درمان و آموزش  ریوز یبا دکتر نمک یکنفرانس

برگزار  نیمستضعف جیفرمانده بس یمانیو سردار سل یپزشک

که در سالن جلسات حوزه  یکنفرانس دئویجلسه و نیا .شد

استان سمنان برگزار شد، دکتر  یدانشگاه علوم پزشک استیر

معاون درمان، دکتر  یدکتر گوهر ،یمعاون بهداشت یجندق

دکتر  ،یزیمنابع و برنامه ر ت،یریپهلوان معاون توسعه مد

 جیسرپرست بس یرستم زاده معاون غذاودارو، سرهنگ انتظار

از فرماندهان سپاه قائم آل  یاستان و جمع یپزشک معهجا

 سیرئ یدانائ دکتر .حضور داشتند زیمحمد )عج( استان ن

جلسه در  نیا هیاستان سمنان در حاش یدانشگاه علوم پزشک

داشت: کشور و به تبع  انیدانشگاه ب یوگو با روابط عمومگفت

 یماریپنجم ب زیدانشگاه در خ نیآن مناطق تحت پوشش ا

که  میهست نیا ازمندیقرار دارد و همچنان ن روسیکرونا و

 سیرئ .شود تیرعا یشتریبا دقت ب یبهداشت یپروتکل ها

با  ریاستان سمنان گفت: در چند ماه اخ یدانشگاه علوم پزشک

سپاه و  یبا همکار یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه یاجرا
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 یو خدمت رسان تیریدر جهت مد یخوب اریاقدامات بس جیبس

 میدواریانجام شده و ام روسیکرونا و یماریب ونرامیمطلوب پ

 شتریبا قوت ب یروند همکار نیا زین یماریب دیموج جد نیدر ا

 دیطرح شه یکه در اجرا نیبر ا دیبا تاک یو .کند دایادامه پ

شود، گفت: اقدامات  یسه اقدام انجام م یمانیحاج قاسم سل

 یطرح مل نیسه اقدام مدنظر در ا یو مراقبت ینظارات ،یتیحما

مراقبت از  یهستند که برا یاقدامات ،یاست. اقدامات مراقبت

 هاللو  جیسپاه، بس یبا همکار روسیمبتال به کرونا و مارانیب

 .شوند یاستان سمنان انجام م یاحمر با دانشگاه علوم پزشک

 وعیش قیکه از طر یاز افراد تیادامه داد: حما یدانائ دکتر

و سپاه انجام  جیدولت، بس قیاز طر دندید بیآس روسیکرونا و

حاج  دیدر طرح شه یتیکه در دسته اقدامات حما ردیگ یم

و نحوه  یاست و نظارت بر اصناف، اماکن عموم یمانیقاسم سل

است  یاماتدر جامعه اقد یبهداشت یپروتکل ها تیروند رعا

دانشگاه  استیر .طرح هستند نیا یکه در قالب اقدامات نظارت

 یارگان ها ریو سا جیسپاه، بس یاز همکار یضمن قدردان

سه  نیا ینمود: روند اجرا انیمرتبط با حوزه سالمت استان، ب

شاءاهلل به لطف تمام ادامه دارد تا ان تیاقدام همچنان با جد

 نیا یو سپاه با اجرا جیدر بس زانمیو تعامل عز یخدا و همراه

 دکتر .میبرگردان یرا به حالت عاد طیشرا میبتوان یطرح مل

 هیعل یعموم ونیناسیاذعان نمود: خوشبختانه واکس یدانائ

در مناطق تحت پوشش دانشگاه ادامه  روسیکرونا و یماریب

 جیسپاه و بس یمرحله هم به کمک و همراه نیداشته و در ا

را  روسیکرونا و هیواکسن عل قیروند تزر میتا بتوان میدار ازین

 .میادامه ده یبا سرعت و دقت مطلوبتر

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 21/04/1400. افتتاح خواهد شد یآت یدر روزها شهریپانزده خرداد مهد مارستانیب

و  شهریسمنان، مهد یمردم شهرستان ها ندهیدکتر گلرو نما

 سیرئ یدانائ دیو دکتر نو یاسالم یسرخه در مجلس شورا

پانزده  مارستانیاستان سمنان از ب یدانشگاه علوم پزشک

 ندهیگلرو نما دکتر .نمودند دیبازد شهریخرداد شهرستان مهد

و سرخه در  شهریسمنان، مهد یشهرستان ها فیمردم شر

 یگفت: انتظار م دیبازد نیا هیدر حاش یاسالم یمجلس شورا

تر  عیمرتبط، هر چه سر یدستگاه ها یرود با هماهنگ

 یبه بهره بردار شهریپانزده خرداد شهرستان مهد مارستانیب

 .ابدی حققخواسته بحق مردم شهرستان ت نیو ا دهیرس

و  شهریسمنان، مهد یشهرستان ها فیمردم شر ندهینما

گفت: با توجه به تعهدات  یاسالم یسرخه در مجلس شورا

ساخت  یاصل یاستان به عنوان متول یکل راه و شهرساز ریمد

 یتوسط دانشگاه علوم پزشک مارستانیب نیا زیتجه نیو همچن

 یزو راه اندا یشاهد بهره بردار یآت یاستان سمنان، در روزها

 زیافزود: روند و مراحل تجه یو .بود میخواه مارستانیب نیا

استان سمنان  یتوسط دانشگاه علوم پزشک مارستانیب نیا

دارد که با توجه به  یقدردان یانجام شده است که جا عیسر

 روسیو نیحوزه سالمت با ا یریو درگ روسیکرونا و وعیش

و راه  یمنحوس، باعث نشده که حوزه سالمت از بهره بردار
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دردست احداث در مناطق تحت پوشش  یپروژه ها یانداز

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دینو دکتر .دانشگاه غافل شده باشد

 یاز پروژه ها یکرد: بهره بردار انیب زیاستان سمنان ن یپزشک

ارائه خدمات  یمهم است و برا اریبس یدانشگاه امر یعمران

استان در حوزه سالمت، اتمام و  فیبه مردم شر شتریهرچه ب

 مهبرنا تیپروژه ها در اولو نیاز ا عیو سر تیفیبا ک یبهره بردار

 یدانشگاه علوم پزشک استیر .باشد یدانشگاه م نیا یها

دستگاه  یتمام یاز تالش ها ینان ضمن قدرداناستان سم

 یکیپروژه مهم، گفت:  نیا یدر ساخت و راه انداز یمتول یها

پانزده خرداد  مارستانیدانشگاه ب نیدار ا تیاولو یاز پروژه ها

و در  زیتجه یانیاست که در مرحله پا شهریشهرستان مهد

 نیافزود: ا یو .باشد یم یبردار هرهآماده ب یآت یروزها

متر مربع بنا شده است و ان شاء  8600 یربنایبا ز مارستانیب

 یدر روزها مارستانیب نیاز ا یو بهره بردار زیاهلل با اتمام تجه

جوار، هم یهاو شهر شهریشهرستان مهد فیمردم شر ،یآت

 دکتر .به مراجعه به مراکز کالن شهرها ندارند یازین گرید

از پروژه  یکه بهره بردار نیدانشگاه با اشاره به ا سیرئ یدانائ

ارائه  یبوده و برا تیحائز اهم اریدانشگاه بس یعمران یها

 تیفیبا ک یبه مردم، اتمام و بهره بردار شتریخدمات هرچه ب

 یدانشگاه م نیا یبرنامه ها تیپروژه ها در اولو نیاز ا عیو سر

در  روسیکرونا و وعیو ش یکنون طینمود: در شرا انیباشد، ب

 زاتیتجه یتا با به روز رسان میهمه با هم کمک کن دیکشور، با

تمام حوزه سالمت، خدمات  مهین یاز پروژه ها یو بهره بردار

 منطقه ارائه گردد. فیبه مردم شر ستهیشا

 21/04/1400 استان سمنان به شهرستان گرمسار یدانشگاه علوم پزشک استیروزه ر کیسفر 

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ 

با  داریگرمسار ضمن د یخود به شهرستان ها روزهکیسفر 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  ریمد یدکتر عرب آرادان

شهرستان را مورد  نیسالمت مردم در ا تیگرمسار، وضع

 ریمد انینشست که مهد نیا در .قرار داد یابیو ارز یبررس

حوزه  ییاجرا ریمد ییایحیالملل و  نیو امور ب یروابط عموم

 سیرئ یدانائ دیحضور داشتند،  دکتر نو زیدانشگاه ن استیر

اقدامات و برنامه  انیاستان سمنان با ب یدانشگاه علوم پزشک

مقابله و درمان  ،یدانشگاه در آموزش، اطالع رسان نیا یها

و کارکنان  رانیاز تالش ها و زحمات مد 19کووید یماریب

دانشگاه  استیر .نمود یحوزه سالمت آن شهرستان قدردان

 روسیکرونا و یمارینمود: ب انیاستان سمنان ب یعلوم پزشک

به سرعت در  یساز یو عاد یکه باساده انگار ستیماریب

در شهرستان  ریاخ ی. در روزهاابدی یجامعه گسترش م

فت که شکل گر یماریب نیا یاز خوشه ها یگرمسار تعداد کم

موثر  تشهرستان شد که با اقداما نیموجب قرمز شدن ا

 دیشهرستان در قالب طرح شه نیو حوزه سالمت ا یفرماندار

در حال انجام است  یاگسترده یغربالگر یمانیحاج قاسم سل

مطلوب و  طیشرا یبهداشت یپروتکل ها تیبا رعا میدواریو ام

ادامه داد:  یدانائ دینو دکتر .در استان حکم فرما شود یمناسب

 یو ضمن اجرا میکن یزندگ طیشرا نیبا ا دیاست که با یهیبد

مربوط به  یهاپروتکل تیرعا ،یگذارفاصله یهابرنامه قیدق
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 یاستانداردها تیو رعا یپزشک زاتیو تجه طیمح ییگندزدا

 ریمبتال به کرونا و هم به سا مارانیهم به ب یحفاظت فرد

افزود: تالش کادر  یو .میرا ارائه کن ازیوردنخدمات م مارانیب

مبارزه همه  یسالمت کشور و به تبع آن استان سمنان برا

 ر،یکرونا است و در مدت چند ماه اخ روسیو یجانبه و نابود

انجام و  روسیو نیمبارزه با ا رامونیدر پ  ستهیاقدامات شا

با  روسیو نیبه ا انیاز مبتال یادیخوشبختانه تاکنون تعداد ز

دانشگاه  نیتحت پوشش ا مراکزمساعد از  یعموم حال

شبکه بهداشت و  ریمد یعرب آرادان دکتر .شدند صیترخ

 وعیاز روند ش یدرمان شهرستان گرمسار ضمن ارائه گزارش

شهرستان، از حضور  نیواکسن در ا قیو روند تزر روسیکروناو

 یاستان سمنان قدردان یدانشگاه علوم پزشک استیو توجه ر

 .نمود

 

 

 شهرستان گرمسار 19دیکوو ونیناسیدانشگاه از مرکز واکس استیر دیبازد

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دینو دکتر

در ادامه سفر خود به شهرستان گرمسار، از مرکز 

 دکتر .نمود دیشهرستان گرمسار بازد 19دیکوو ونیناسیواکس

استان سمنان ضمن  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دینو

شهرستان، با  نیدر ا ونیناسیواکس شرفتیروند پ یبررس

وگو پرداخت و مرکز به گفت نیو کارکنان ا نیمراجع

 نیارائه خدمات مطلوب تر به مردم ا یالزم برا یرهنمودها

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .کرد انیشهرستان را ب

نمود: هدف  انیدانشگاه ب یروابط عموموگو با سمنان در گفت

بر  شترینظارت ب 19دیکوو ونیناسیمرکز واکس یاز راه انداز

و  تیفیبوده و ک نیو حفظ آرامش مراجع ونیناسیامر واکس

 یبرا یکاف شیهمراه با آرامش و آسا یطیسرعت باال در مح

 ارینکته بس 19دیکوو یماریب هیکنندگان واکسن عل افتیدر

 حیتصر یدانائ دکتر .میریآن را در نظر بگ دیاست که با یمهم

در شهرستان گرمسار با  19 دیکوو ونیناسینمود: مرکز واکس

شده که اگر الزم باشد  جادیواکسن ا قیتزر یبرا ستگاهیا 6

 یکیمرکز در نزد نیمراکز هم وجود دارد. ا نیامکان توسعه ا

اورژانس  گاهیو پا کیمرکز خدمات جامع سالمت شماره 

 یبررس یدائم برا تشده و پزشک به صور یطراح یشهر

واکسن  قیمرکز پس از تزر نیبه ا نیسالمت مراجع تیوضع

 .حضور دارد

  دانشگاه با امام جمعه شهرستان گرمسار سیرئ یدکتر دانائ دارید

استان سمنان به  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر

امام  یآرام نیهمراه با حجت االسالم و المسلم اتیاتفاق ه

دکتر  دارید نیا یابتدا در .کرد داریجمعه شهرستان گرمسار د

 یاستان سمنان در راستا یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

کرونا در سطح  یماریاقدامات انجام شده در ارتباط با ب

 شهرستان  نیدر ا ونیناسیواکس تیشهرستان گرمسار و وضع
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 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر .ارائه کرد یگزارش

خدمت به مردم استان و  ینمود: بنده برا انیاستان سمنان ب

محترم بهداشت، سکان دار حوزه سالمت  ریوز فیبر اساس تکل

مردم  یحفظ سالمت یبرا یتالش چیراستا از ه نیام و در اشده

تحت پوشش  یو ارائه خدمات مطلوب به مردم شهرستان ها

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .نخواهم نمود غیدردانشگاه 

 بیاستان سمنان با اشاره به نقش موثر ائمه جماعت به ترغ

 تیداشت: با رعا انیب ،یبهداشت یپروتکل ها تیمردم به رعا

افعان مد ،یماریب نیا تیریو مد یبهداشت یدستورعمل ها

هستند،  یماریب نیا ریگذشته درگ سالکیسالمت که در 

 نیب وندیادامه داد: تعامل و پ یدانائ دکتر .تازه کنند ینفس

شده و استحکام  شتریروزها ب نیحوزه سالمت و جامعه در ا

توسعه همه جانبه مناطق تحت  تواندیم وندیپ نیا شتریب

بستر  جادیامر در گرو ا نیپوشش دانشگاه را رقم بزند، که ا

 یهامناسب ارتباط و تعامل ائمه جمعه شهرستان ها و دستگاه

 .استان استان سمنان است یبا دانشگاه علوم پزشک ییرااج

امام جمعه شهرستان گرمسار  یآرام نیالسالم و المسلم حجت

 نیارائه شده در ا یدرمان یاز خدمات بهداشت یضمن قدردان

دست اندرکاران  یروزافزون برا قاتیتوف یشهرستان و آرزو

از  یو بهره بردار زیتجه ل،یداشت: تکم انیحوزه سالمت، ب

 نیا یدرمان یدر دست احداث مراکز بهداشت یپروژه ها

در ارائه خدمات مطلوب و مناسب به  ییشهرستان، نقش بسزا

جمعه شهرستان  امام .دارد نیمنطقه و مسافر نیا زیمردم عز

گرمسار گفت: مردم شهرستان گرمسار قدردان خدمات 

 حجت .منطقه هستند نیارائه شده در ا یدرمان یبهداشت

خود و همکاران شان  یبه تالش ها یآرام نیالسالم و المسلم

 شیاز پ شیب یو نظارت بر اجرا رانهیگسخت تیدر رعا

 .کرد دیوزرات بهداشت تاک یپروتکل ها

 گرمسار یمعتمد مارستانیاستان سمنان از ب یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دیبازد

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دینو دکتر

همراه در سفر خود به شهرستان گرمسار، از  اتیبه اتفاق ه

 سیرئ .کرد دیشهرستان گرمسار بازد یمعتمد مارستانیب

 یبخش ها یاستان سمنان از تعداد یدانشگاه علوم پزشک

روند ارائه خدمت،  یو به بررس دیبازد یمعتمد مارستانیب

 مارانیو روند درمان ب یبهداشت یپروتکل ها یاجرا وهیش

 دیبازد نیدر ا یدانائ دکتر .پرداخت روسیمبتال به کرونا و

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
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 اریکنند، بس یم یخدمت رسان روسیو رونامبتال به ک مارانیب

 دیاست که با یهیدانشگاه ادامه داد: بد سیرئ .ارزشمند است

 یهابرنامه قیدق یو ضمن اجرا میکن یزندگ طیشرا نیبا ا

 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

گو با ضمن گفت دیبازد نیدر ا یو .میرا ارائه کن ازیموردن

روند ارائه  یابیگرمسار، به ارز یمعتمد مارستانیکارکنان ب

 یبستر مارانیو ب نیبه مراجع یخدمت و نحوه خدمت رسان

 یدانائ دیسفر دکتر نو نیا انیپا در .پرداخت مارستانیب نیدر ا

استان سمنان به شهرستان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

همراه از پروژه دردست احداث  اتیبه اتفاق ه یگرمسار، و

 یو روند اتمام ا دیبازد کانیمرکز خدمات جامع سالمت ر

 قرار داد. یابیپروژه را مورد ارز

 21/04/1400 شهریپانزده خرداد شهرستان مهد مارستانیب یو راه انداز زیتجه یانیمراحل پا یجلسه بررس

 مارستانیب یو راه انداز زیتجه یانیمراحل پا یجلسه بررس

نژاد سرپرست  یفیبا شر شهریپانزده خرداد شهرستان مهد

 یدانائ دیدکتر نو ،یاستاندار یامور عمران یمعاونت هماهنگ

 رکلیاستان سمنان، دهقان مد یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 یندفتر ف رکلیمد یاستان سمنان، ترکمان یراه و شهرساز

در  شهریفردار شهرستان مهد یقانیسمنان و م یاستاندار

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دکتر .سمنان برگزار شد یاستاندار

 یاز پروژه ها یداشت: بهره بردار انیاستان سمنان ب یپزشک

ارائه خدمات  یمهم است و برا اریبس یدانشگاه امر یعمران

استان در حوزه سالمت، اتمام و  فیبه مردم شر شتریهرچه ب

برنامه  تیپروژه ها در اولو نیاز ا عیو سر تیفیبا ک یبهره بردار

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .باشد یدانشگاه م نیا یها

پانزده خرداد  مارستانیب زیاز روند تجه یسمنان ضمن گزارش

 مارستانیب زیتجه یانیگفت: در مراحل پا شهر،یشهرستان مهد

شاهد  یمتعال به زود یخدا دیو به ام میپانزده خرداد هست

 میافزود: خدا را شاکر یو .بود میخواه مارستانیب نیافتتاح ا

استان سمنان،  یدانشگاه علوم پزشک یهاساخت ریبا توسعه ز

استان  نیا یو درمان یدر حوزه بهداشت یخوب اریتحول بس

 یو بروز رسان زیسالمت و تجه نیاق افتاده است. تاماتف

حوزه  نیدر ا زیما در قبال مردم عز فیاز وظا یدرمان زاتیتجه

خدمات  میاز پروژه ها بتوان یبا بهره بردار دوارمیباشد و  ام یم

نژاد سرپرست معاونت  یفیشر .مییارائه نما یمطلوب تر

از اداره کل  یضمن قدردان یاستاندار یامور عمران یهماهنگ

استان سمنان  در خصوص ساخت و دانشگاه  یراه و شهرساز

پانزده  مارستانیب زیتجه یاستان سمنان برا یعلوم پزشک

 ییایجغراف تیکرد: با توجه به موقع حیتصر شهریخرداد مهد

حرم  نیزائر ریاستان در مس نیا ناستان سمنان و قرار گرفت

الملل توسط  نیب مارانیب رشیمجوز پذ افتیو در یمطهر رضو

 سمیبه موضوع تور دیاستان سمنان، با یدانشگاه علوم پزشک

 شیاز پ شیو توسعه ب شرفتیتوجه شود و با پ شتریب یدرمان

 یاز استان ها مارانیاستان و جذب ب نیدر ا یمراکز درمان

 سرپرست .میاستان گام بردار شتریتوسعه ب یستاجوار در راهم

سمنان ادامه داد:  یاستاندار یعمرانامور  یمعاونت هماهنگ
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خوشبختانه با تالش دست اندرکاران حوزه سالمت خدمات 

گردد  یمنطقه ارائه م زیو مردم عز نیبه مسافر یمطلوب اریبس

اهداف دانشگاه  شبردیو هر گونه مساعدت و تعامل در جهت پ

به مردم  مطلوباستان سمنان و ارائه خدمات  یعلوم پزشک

 مهندس .استان الزم  باشد، انجام خواهد شد نیا فیشر

استان سمنان از دست  یکل راه و شهرساز ریدهقان مد

 عیاندرکاران حوزه سالمت استان سمنان در خصوص اقدام سر

ادامه  در .نمود یقدردان  مارستانیب نیا زیتجه یو موثر برا

 یکیزیف شرفتیروند پ رامونیپ یاستان نیجلسه مسئول نیا

 کور به بحث و تبادل نظر پرداختند.ذم یهاپروژه

  استان سمنان یجهادگر دانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یجهاد یدانشگاه از اردو استیر دیبازد
23/04/1400 

استان سمنان با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

حضور در محله کوشمغان شهرستان سمنان، از اقدامات 

دانشگاه  ییجهادگر دانشجو یگروه ها رخواهانهیو خ یجهاد

که  دیبازد نیا در .کرد دیاستان سمنان بازد یعلوم پزشک

 ریمد ییایحی ،یفرهنگ ییمعاون دانشجو یحسن یدکتر حاج

حضور  زینشگاه ندا یفرهنگ ریمد یو تجل استیحوزه ر ییاجرا

با  یمیصم ییدانشگاه ضمن گفتگو استیداشتند، ر

 نیا کیاز نزد ،یجهاد یاردو نیحاضر در ا انیدانشجو

مختلف  موضوعاتقرار داده و مسائل و  یابیاقدامات را مورد ارز

 تیو تشکر و حما ریضمن تقد یدانائ دکتر .نمود یرا بررس

 یاز زحمات و تالش ها ،یاقدامات جهاد نیهمه جانبه از ا

 شتریو انسجام ب یو خواستار هدفمند یقدردان زانیهمه عز

 دیبازد هیحاش در .اقدامات خداپسندانه و عام المنفعه شد نیا

استان سمنان از  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

دانشگاه به محله کوشمغان  انیدانشجو یجهاد یاردو

 ریدانشگاه همگام و همراه با سا استیشهرستان سمنان، ر

 تیزیاقدام به و ،یجهاد یاردو نیجهادگران حاضر در ا

 یو .دمنطقه کم برخوردار نمو نیکودکان و اطفال در ا

 نیا یاهال یو درمان یمشکالت و مسائل بهداشت نیهمچن

 زیمورد ن نیقرار داده و در چند یابیو ارز یمحله را مورد بررس

موارد ذکر شده را صادر  یفور یریگیدستور پ یبه صورت تلفن

روزانه  تیبا فعال یجهاد یاردو نیذکر است در ا انیشا .نمود

جهادگر  یدانشگاه از گروه ها انیحدود چهل نفر از دانشجو

 یموسسه مردم نهاد صبا ،یکانون جهاد ،ییدانشجو جیبس

استان سمنان  یکاف دانشگاه علوم پزشک هیریسالمت و خ

و  یپزشکدندان ،یپزشک یته و با هدف غربالگرحضور داش

گروه برگزار  5کودک و نوجوان، در  ژهیو یت فرهنگیفعال

روند درمان به  یریگیشده جهت پ ییو موارد شناسا شودیم

و  حتاجیما نیدر تام ایو  شودیارجاع داده م یمراکز تخصص

. کنندیم افتیمجموعه را در یهاکمک از،یمورد ن ییمواد دارو

ر از ساعت یت 24آغاز و تا  یماه سال جار ریت 19اردو از  نیا

در محله کوشمغان شهرستان سمنان ادامه خواهد  21 یال 17

 ادامه دارد... جهاد .داشت
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 25/04/1400 تحت پوشش دانشگاه برگزار شد یدر شهرستان ها یدوره انتخابات نظام پزشک نیهشتم

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

در شهرستان گرمسار و  یبا حضور در محل شعب اخذ رأ

و سرخه واقع در سالن امام  شهریسمنان، مهد یشهرستان ها

 نیا یو روند برگزار دیدانشگاه بازد یجواد)ع( ستاد مرکز

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .قرار داد یابیانتخاب را مورد ارز

داشت: در دانشگاه  انیب دهایبازد نیا هیان سمنان در حاشاست

در شهرستان  یاستان سمنان سه شعبه اخذ را یعلوم پزشک

 نیشده بود و در ا ینیب شیسمنان، دامغان و گرمسار پ یها

شعبات سراسر کشور از ساعت هشت  ریشعبات همانند سا

کرد: سازمان  حیتصر یدانائ دکتر .آغاز شد یصبح، اخذ را

است و به  یمربوط به جامعه پزشک یالتیتشک ینظام پزشک

 نی. اشودیمحسوب م یتیو حاکم یتشکل صنف کی ینوع

و مسئول  یسو مدافع حقوق جامعه پزشک کیسازمان از 

 یگفتن .است مارانیمدافع حقوق ب ینظارت بر آن ها و از طرف

 یان هادر شهرست یانتخابات نظام پزشک یاست: محل اخذ را

دانشگاه علوم  یو سرخه، ستاد مرکز شهریسمنان، مهد

 ،یوانکیگرمسار و ا یاستان سمنان، در شهرستان ها یپزشک

شبکه بهداشت درمان گرمسار و در شهرستان دامغان، شبکه 

 بهداشت درمان دامغان است. 

 

 

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک استیر

 26/04/1400 ساعت گذشته 24دوز واکسن در  2200حدود  قیتزر /ستیبرند واکسن مهم ن نوع

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

شهرستان سمنان  19دیکوو ونیناسیواکس یعیاز مرکز تجم

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دینو دکتر .نمود دیبازد

در  ونیناسیواکس شرفتیروند پ یاستان سمنان ضمن بررس

وگو مرکز به گفت نیو کارکنان ا نیشهرستان، با مراجع نیا

ارائه خدمات مطلوب تر به  یالزم برا یپرداخت و رهنمودها

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .کرد انیشهرستان را ب نیمردم ا

داشت: به لطف  انیب دیبازد نیا هیاستان سمنان در حاش

 یال 65 یگروه سن ونیناسیمتعال از هفته گذشته واکس یخدا

سال  65تا  60 یهفته گروه سن نیسال آغاز شده و از ا 70

https://semums.ac.ir/news/-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%81%84-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-2200-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-
https://semums.ac.ir/news/-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%81%84-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-2200-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-
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توان گفت که  یم یگردد که بطور کل یاضافه م زین

سال در دانشگاه  70 یال 60 یگروه سن یبرا ونیناسیواکس

با اشاره  یو .استان سمنان در حال انجام است یعلوم پزشک

سال در مناطق  70 یال 60 نیهزار نفر ب 31حدود  نکهیبه ا

که در  یتحت پوشش دانشگاه ساکن هستند، ادامه داد: افراد

 هستند با مراجعه به سامانه سالمت به آدرس یگروه سن نیا

salamat.gov.ir  ثبت نام خود اقدام و  طبق نسبت به

گردد،  یم نییتع امکیپ قیاز طر زانیعز نیا یکه برا یزمان

گفت:  یدانائ دکتر .ندیمراجعه نما ونیناسیبه مراکز واکس

در مناطق تحت پوشش  یخوب اریواکسن با سرعت بس قیتزر

است که  نیدانشگاه در حال انجام است و تمام تالش ما بر ا

 .میرا به اتمام برسان یگروه سن نیا ونیناسیهفته واکس نیدر ا

 یکه نوع برند واکسن مهم نم نیبر ا دیدانشگاه با تاک استیر

 یداخل دیداشت: در حال حاضر دو نوع واکسن )تول انیباشد، ب

دانشگاه در حال  ونیناسیواکس ی( در مراکز تجمعیو واردات

به نوع برند واکسن ها توجه  زیباشند و مردم عز یم قیتزر

را  ونیناسیواکساشته باشند و هر واکسن موجود در مراکز ند

لحظه عارضه  نیافزود: خوشبختانه تا به ا یو .ندینما قیتزر

واکسن در استان گزارش نشده است.  قیپس از تزر یجد

مهم است و همانطور که  اریواکسن ها بس رگذاریتاث زانیم

و کشور ما و به تبع آن در  ایدر تمام دن دیمستحضر هست

 یافراد در گروه ها ریاستان سمنان، شاهد کاهش مرگ و م

 نیبا اشاره به ا یدانائ دکتر .مینه شدند، هستیکه واکس یسن

هزار دوز واکسن در مناطق تحت  49لحظه  نیکه تا به ا

روزها  نینمود: ا حیشده است، تصر قیپوشش دانشگاه تزر

ساعت گذشته  24و در  افتهی شیافزا ونیناسیسرعت واکس

است:  یگفتن .شده است قیدوز واکسن تزر 2200حدود 

ضمن گفت و گو با  یمرکز تجمع نیشهروندان حاضر در ا

از زحمات  یضمن قدردان ،یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

و خالصانه دست  یشبانه روز یمدافعان سالمت، از تالش ها

ه خدمات مطلوب و استان در ارائ نیاندرکاران حوزه سالمت ا

تشکر   همنطق نیدر ا روسیکرونا و یماریو کنترل ب تیریمد

در  19 دیکوو ونیناسیبه ذکر است: مرکز واکس الزم  .نمودند

شده  جادیواکسن ا قیتزر یبرا ستگاهیا 8شهرستان سمنان با 

 نیمراکز هم وجود دارد. ا نیکه اگر الزم باشد امکان توسعه ا

 هیمرکز خدمات جامع سالمت حضرت رق یکیمرکز در نزد

)س( مستقر شده و عالوه بر حضور دائم پزشک و وجود 

مراکز  نیا یدر درب ورود ا؛یاح یبرا زاتیو تجه اتامکان

 شیپ یهر اتفاق یالزم برا داتیمستقر شده و تمه یآمبوالنس

 شده است. ینیب

 استان سمنان یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیدانشگاه با سرپرست اداره کل م سیرئ دارید
26/04/1400 

استان سمنان با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیحضور در اداره کل م

اداره  نیسرپرست ا یدوست محمد رضایاستان سمنان، با عل

 یدکتر دانائ دارید نیا یابتدا در .و گفتگو کرد داریکل د

 نیدر ا تیموفق یو آرزو یانتصاب و کیدانشگاه با تبر سیرئ

 یاداره کل قدردان نیکل سابق ا ریاز زحمات مد ت،یمسئول

کرونا در  وعیبروز و ش طیبا اشاره به شرا یدانائ دکتر .کرد

 جادیگفت: ا ،یدر بحث گردشگر طیشرا نیا یکشور و اثرگذار

شده در کشور و به تبع آن در استان  جادیا یها تیمحدود

 و  سمیحوزه تور نیفعال ژهیصنوف به و یسمنان، در تمام
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روبه رو کرده است که با  یرا با مشکالت اقتصاد یگردشگر

کامل  تیرعا ط،یشرا نیبوده ا ریتوجه به اجتناب ناپذ

 زانیو کاهش م یبهداشت یدستورالعمل ها و پروتکل ها

باعث عبور  یماریب نیا تیریکنترل و مد جهیو در نت  انیمبتال

 یدانشگاه علوم پزشک سیادامه رئ در .خواهد شد طیشرا نیاز ا

 مارانیو جذب ب IPD مجوز افتیاستان سمنان با اشاره به در

از مراکز تحت پوشش دانشگاه، افزود:  یالملل در تعداد نیب

جذب  حیمناسب و امکانات الزم درخصوص تسر طیشرا جادیا

در  یینقش بسزا یدرمان سمیالملل و بحث تور نیب مارانیب

منطقه  لیانتقال فرهنگ اص نیو همچن استان یرونق اقتصاد

 نیا یعیآثار طب نیو کهن و همچن یو شناساندن آثار باستان

 ریجذب گردشگر در سا جهینقاط جهان و در نت ریاستان به سا

 یدوست محمد رضایعل سپس .حوزه ها خواهد داشت

 یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیسرپرست اداره کل م

 یاستان سمنان با اشاره به تالش ها و زحمات هفده ماهه تمام

استان سمنان،  ژهیو تالشگران حوزه سالمت کشور به و رانیمد

 یمدافعان سلالمت در تمام یتمام یو جانفشان ثاریگفت: ا

 یاز رشادت ها یگرید نیبرگ زر مانبهداشت و در یحوزه ها

در ادامه با ابراز  یو .کشور را رقم زده است نیجوانان ا

الملل در  نیب مارانیو جذب ب IPD مجوز افتیاز در یخرسند

اداره کل  نیمجموعه تحت پوشش دانشگاه، خاطر نشان کرد: ا

در جهت جذب و  ژهیها به و نهیزم یدارد در تمام یآمادگ

تمام  یدرمان سمیالملل و بحث تور نیب مارانیحضور ب حیتسر

موضوع  یخود را به عنوان متول شنموده و نق یو کمال همکار

 ریمد ییایحیکه  دارید نیادامه ا در .دینما فایا یگردشگر

حضو  زیاداره کل ن نیدانشگاه و معاون ا استیحوزه ر ییاجرا

به بحث و  نیماب یف یها یهمکار ریسا یداشتند، در راستا

تبادل نظر پرداختند.
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 در مناطق تحت پوشش  19آمار بیماران مبتال به کووید 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان سمنان 

 1400ماه  تیر

 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 28041 5754 6636 9 

2 28085 5758 6641 5 

3 28133 5767 6646 5 

4 28173 5780 6650 4 

5 28214 5786 6660 10 

6 28227 5790 6665 5 

7 28274 5802 6677 12 

8 28326 5803 6686 9 

9 28401 5809 6699 13 

10 28450 5824 6711 12 

11 28520 5839 6722 11 

12 28554 5845 6726 4 

13 28587 5852 6738 12 

14 28658 5858 6752 14 
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15 28740 5860 6764 12 

16 28802 5866 6778 14 

17 28913 5874 6788 10 

18 29004 5884 6799 11 

19 29090 5891 6814 15 

20 29162 5905 6843 29 

21 29289 5922 6862 19 

22 29402 5928 6889 27 

23 29506 5941 6927 28 

24 29638 5962 6945 18 

25 29778 5982 6975 30 

26 29918 5997 7000 25 

27 30011 6022 7022 22 

28 30158 6043 7031 9 

29 30323 6068 7072 41 

30 30426 6116 7092 20 

31 30574 6135 7118 26 
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 نگار تصویر

 

 شیاورژانس پ یها گاهیفرماندار شهرستان آرادان از پا دیبازد

  01/04/1400 شهرستان یرستانمایب

 

 

از  یمقابله با استرس و اضطراب ناش یراهکارها یزشدوره آمو

 01/04/1400 از کرونا برگزار شد یابتالء و سوگ ناش

 

 

 

 یرانندگان برون راه یبرا هیاول یکمک ها یدوره آموزش یاجرا

(Off roads)  06/04/1400 سمنان 

 

 

 

 یو امور عمران یکیزیکارشناسان دفتر توسعه منابع ف دیبازد

 07/04/1400 دانشگاه یعمران یوزارت بهداشت از پروژه ها

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-
https://semums.ac.ir/news/-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-(Off-roads)-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-(Off-roads)-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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سالک و کرونا  یماریاز ب یریشگیجلسه کنترل و پ نیشانزدهم

 ، در شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار شد1400در سال 

07/04/1400 

 

 

 نیاسیآل  هیریموسسه خ یتوانخواه ها ونیناسیواکس

 08/04/1400 شهرستان گرمسار انجام شد

 

 

 

سراسر  یعموم ونیناسیمراکز واکس یاتصال تمام لیتکم

 استان سمنان یشبکه دانشگاه علوم پزشک رساختیاستان به ز

12/04/1400 

 

 

 دیدر گورسف یریکانکس خانه بهداشت عشا یابیجا

 شهریچاشم شهرستان مهد-شهرستان سرخه و جاشلوبار

12/04/1400 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0%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-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0%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-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0%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-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%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%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%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%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%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%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%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%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%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%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%E2%80%93%DA%86%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%E2%80%93%DA%86%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%E2%80%93%DA%86%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 یآموزش یرسانه ها یساماندهآموزش و  یها تهیجلسه کم

 12/04/1400 در شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار شد

 

 

 

شهرستان گرمسار در محل  طیحضور کارشناسان بهداشت مح

 12/04/1400  1400 یکنکور سراسر یبرگزار

 

 

 

از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان  یریشگیآموزش پ

 کودکان و نوجوانان شهرستان سرخه یکانون پرورش فکر

12/04/1400 

 

 

 کرونا شهرستان گرمسار ونیناسیواکس اریس میاعزام ت

13/04/1400 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%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%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%85%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://semums.ac.ir/news/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%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%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%85%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%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-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%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-%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 مرکز بهداشت شهرستان  "زندان ها تهیکم"جلسه  یبرگزار

 13/04/1400 سمنان

 

 

 

استان  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یها تیفور یها نیتکنس

 13/04/1400 سمنان در صف اهداء خون

 

 

 

-دیکوو یریدر دوران همه گ یکنفرانس خدمات گفتار درمان

 14/04/1400 برگزار شد 19

 

 

 

در آزمون  یبهداشت یدستورعمل ها ینظارت بر حسن اجرا

 14/04/1400 دانشگاه یسراسر یها

 

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-%22%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%22-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%22%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%22-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%88%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%88%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%E2%80%9319-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-
https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%E2%80%9319-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%85%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%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://semums.ac.ir/news/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%85%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%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 یعیتجم گاهیدانشگاه از پا یمعاونت بهداشت ینظارت میت دیبازد

 و مرکز منتخب کرونا شهرستان گرمسار ونیناسیواکس

14/04/1400 

 

 

استان  یآموزش دانشگاه علوم پزشک تهیجلسه کم یبرگزار

 16/04/1400 سمنان

 

 

 

 یاتیکامل عالئم ح نگیتوریدستگاه مان کی کوکارین یریخ

 16/04/1400 اهدا کردکوثر  مارستانیبه ب

 

 

 

 مارستانیب هیریموسسه خ رعاملیاز مد انیدکتر معمار ریتقد

 21/04/1400 کوثر

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
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 ،یکامل به مرکز آموزش Fukudaاهداء سه دستگاه نوار قلب 

 21/04/1400  کوثر سمنان یو درمان یپژوهش

 

 

 

 کیآموزش و هرخانه  یبرنامه ها یاجرا یهماهنگ"جلسه 

 در مرکز بهداشت سمنان برگزار شد "سالمت  گاهیپا

26/04/1400 

 

 

 بانوان دانشگاه برگزار شد ژهیمراسم روز حجاب و عفاف و

26/04/1400 

 

 

 

جذب  یکشور برا کیکالن منطقه  یتعامل دانشگاه ها

 26/04/1400 سالمت سمیتورو  یرانیا ریغ یدانشجو

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-Fukuda-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-Fukuda-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%22%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%22-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%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-%22%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%22-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%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-%22%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%22-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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استان سمنان از اورژانس  یدانشگاه علوم پزشک استیر دیبازد

 28/04/1400 یسوانح و مرکز سوختگ

 

 

 

دردمند  مارانیبه ب یاصغر دربند یعل ادیزنده  کریپ یاعضا

 28/04/1400 دیعضو جان دوباره بخش وندیپ ازمندین

 

 

 یعیمعاون فرماندار شهرستان گرمسار از مرکز تجم دیبازد

 29/04/1400 شهرستان گرمسار 19-دیکوو ونیناسیواکس

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%E2%80%9319-%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%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%E2%80%9319-%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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 علمیمقاالت 

دانشجویان رعایت اصول اخالق حرفه ای اساتید در آموزش علوم پزشکی ، از دیدگاه 
 99-1398دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نیمسال اول 

 دکتر سید سعید کساییان –دکتر فریده ایزدی ثابت  –نویسندگان :* لیدا فتاحی زاده 

 ارائه در هشتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران 

  مقدمه

نقش ارزنده اساتید به عنوان الگو در جایگاه ممتاز علم و تعلیم و تعلم بر هیچ کس پوشیده نیست در این راستا 

درزمان انتقال دانش و مهارت مورد نیاز به فراگیران در دانشگاهها از اهمیت ویژه ای  ترویج اخالق حرفه ای

درس یا محیط های آموزشی می شنوند، ماندگارترین اثر را  باشد زیرا آنچه دانشجویان در سر کالسبرخوردار می

و یا در محیط های آموزشی  اساتید بلکه آنچه هر روز با آن سروکار دارند، و در طی عملکرد در یادگیری آنان ندارد،

سبب  کنند، بیشترین تأثیر را بر نگرش و شکل گیری شخصیت حرفه ای آنان دارد .به همینمیبینند و تجربه می

گری یکی از پرچالش ترین  ای گیری شخصیت حرفهای و رفتارهای مرتبط با حرفه ایجاد و تأثیرگذاری بر شکل

  . که آموزش پزشکی با آن روبروست و مشکلترین مواردی است

  : روش کار

نفر دانشجوی رشته های پیراپزشکی) اتاق عمل ، هوشبری ؛ تکنولوژی 129در این پژوهش توصیفی تحلیلی دیدگاه 

پیرامون رعایت اصول اخالق  ، فوریت های پزشکی ، فناوری سالمت ( دانشگاه علوم پزشکی سمنان پرتو شناسی

نفر از اساتید دانشگاه در 23عنوان دروس عملی مورد تدریس توسط  59حرفه ای در آموزش علوم پزشکی در 

سنجی نحوه تدریس توسط دانشجویان مورد  واحدهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه، از طریق پرسشنامه نظر

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSSارزیابی قرار گرفت . سپس داده ها با نرم افزار 

  : نتایج

موازین اخالق حرفه ای در محیط های بالینی  89.9بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که به طور کلی 

درصد رعایت 100عملی توسط اساتید دانشکده پیراپزشکی رعایت شده است . در این راستا  درحین تدریس دروس
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مربوطه به ارائه دروس نشانه شناسی و معاینات بدنی در رشته فناوری  اساتید دانشکدهموازین اخالق حرفه ای 

در رشته تکنولوژی ( 4اتاق عمل و کارآموزی ) در رشته( 1ما در رشته فوریت های پزشکی ، کارآموزی )وسالمت ، تر

توسط اساتید دربرخی  دروسپرتوشناسی بود و این درحالی بود که کمترین رعایت موازین اخالق حرفه ای درارائه 

 .درصد بود79.69دروس تنها 

 بحث و نتیجه گیری: 

گردید، اما به نظر می رسد با توسعه و اخالق حرفه ای در گذشته های دور از سوی بسیاری از اساتید رعایت می 

رفتارها و  علوم پزشکی مورد غفلت قرار گرفته است در این راستا نقش اساتید و اخالقی بودن یا نبودن وسعت

موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در رفتار دانشجویان و دانش  تواندآموزشی می  عملکرد اساتید در عرصه های

اساتید آغاز شودو ضرورت وجود رعایت اصول اخالق حرفه  آموختگان گردد. تحول آموزش اخالق حرفه ای باید از

های آموزشی از اهمیت  دیگر گروه یان از سوی اساتیدوحتیای، پایبندی به این اصول، ترویج آن در بین دانشجو

دانشجویان و  ویژه ای برخوردار است . دراین خصوص معرفی الگوهای نمونه اساتید به صورت مشخص و مجزا به

همچنین ارائه بازخورد مثبت و منفی درباره رفتارهای اخالقی اساتید، معیارهای اخالق حرفه ای در جذب، ترفیع 

های علوم پزشکی  ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی از دیگر راهبردهای گسترش اخالق حرفه ای در دانشگاه پایه و

رعایت موازین اخالقی در حین تدریس می توانند پایبندی به استانداردهای اخالقی ،  میباشد . از طرفی اساتید با

بر منافع فردی ، تأمل در باره کارها و اقدامات خود، ابراز ارزشهای واالی انسانی اولویت دادن به منافع دیگران در برا

به قرارداد اجتماعی آشنا نمایند . لذا  رعایت پاسخگویی، تعهد به دانش پژوهی ، پاسخ به نیازهای جامعه و تعهد

آموزش  ها و دوره های میتوان با تشکیل و حمایت تیم آموزش اخالق حرفه ای در دانشگاه و برگزاری کارگاه

رفه ای برای توانمندسازی اساتید، دانشجویان و .... در آینده شاهد تحول و ارتقای اخالق حرفه ای در اخالق ح

 . پزشکی و پیراپزشکی در جامعه بود ارائه خدمات

 

طالعات و توسعه آموزش علوم مرکز م –معاونت آموزشی  –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  –بلوار بسیج  –سمنان  *نویسنده مسئول : 

 09126311359 –پزشکی دانشگاه 

Email:lida.fattahi@gmail.com 
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 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی، با ما در میان بگذارید.

Email: pr.semums@semums.ac.ir  

 


