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 خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

 1399ماه  ذرآ -پنجمشماره 

 5  معرفی معاونت تحقیقات و فناوری 

  دخبر دا روسیکرونا و یماریب تیریکنترل و مد یبرا یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه یدانشگاه از اجرا یبهداشتمعاون  

9 

 10  در دانشگاه خبر داد دیجد یدانشجوی ورود 261دانشگاه از ثبت نام غیر حضوری  یمعاون آموزش 

 11  شهرستان سمنان 19 دیاستان سمنان از مراکز منتخب کوو یدانشگاه علوم پزشک سیسرزده رئ دیبازد 

 14  99آذر ماه  انیتا پا شهریدردست احداث مهد مارستانیب لیاستان سمنان بر تحو یکل راه و شهرساز ریمد تعهد 

 وزارت  یسازمان پژوهش و نوآور سیاستان سمنان به مناسبت شهادت رئ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ تیتسل امیپ

 16 دفاع

 استخراج  یساز نهیاستان سمنان به به یپژوهشگر دانشگاه علوم پزشک نانیآفر افتخارRNA کرونا دست  روسیو

 21 افتندی

 22  کوثر سمنان مارستانیب روسیدر دوران کرونا و ثاریحماسه و ا نانیاز افتخارآفر یقدردان نییآ 

 22 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیامور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئ تیریمد دارید 

 ژن  یآنت یفیک عیسر صیتشخ تی(با استفاده از کعی) تست سر دتستیبه صورت رپ یرینمونه گ نیانجام اولSARS-

COV-2 23  در دانشگاه 

 19دی( در مراکز منتخب کوو3103) یو تلفن ینترنتیا یاز سامانه نوبت ده یدانشگاه: بهره بردار سیرئ یدکتر دانائ 

 24  دانشگاه

 25 استان سمنان یدر دانشگاه علوم پزشک روسیکرونا و شگاهیآزما نیآنال یسامانه جواب ده یراه انداز   
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 29  آذر روز دانشجو 16استان سمنان به مناسبت  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر امیپ 

 استان  یدانشگاه علوم پزشک استیحوزه سالمت شهرستان آرادان با حضور ر تیوضع نیآخر یو بررس یجلسه هماهنگ

 33سمنان

 36  برگزار شد یو شهرستان یاستان نیحوزه سالمت شهرستان گرمسار با حضور مسئول تیوضع نیآخر 

 37  شهرستان گرمسار یمعتمد مارستانیب یدرمان یها رساختیو توسعه ز یارائه خدمات درمان یبررس 

 37  برگزار شد 99استان سمنان در سال  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ینشست خبر نیچهارم 

 وم وزارت بهداشت در دانشگاه عل یمقام عال ندهیو نما ریبا حضور مشاور وز یمانیسل دیطرح شه یروند اجرا یابیارز

 42  استان سمنان یپزشک

  وزارت  یمقام عال ندهیو نما ریتوسط مشاور وز 19 دیو روند مراقبت در مرکز کوو نیارائه خدمات به مراجعارزیابی نحوه

 43بهداشت

 رکز جامع استان سمنان از م یوزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشک یمقام عال ندهیو نما ریدکتر ابرازه مشاور وز دیبازد

 44ی  دانائ ادیسالمت زنده 

 استان سمنان یسازماندهی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشک یستاد دانشگاه نیکمیو  ستیب  

47 

 یاستان سمنان از مرکز آموزش یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیو رئ یاسالم یاول مجلس شورا سیرئ بینا دیبازد، 

 49  کوثر سمنان یو درمان یپژوهش
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 دانشگاه  نیا یاستان سمنان؛ ابر پروژه سوختگ یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیرئ یزاده هاشم یقاض نیرحسیدکتر ام

 50  کشور است یمرکز سوختگ نیتر تیفیو با ک نیبهتر

 یلو ندهینما یاهلل شاهچراغ تیکوثر با حضرت آ یو درمان یپژوهش ،یاز پرستاران مرکز آموزش یو جمع رعاملیمد دارید 

  51  استان سمنان در آستانه روز پرستار هیفق

 یتختخواب ۸5 مارستانیاز پروژه در حال ساخت باستان سمنان  یعلوم پزشک یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیرئ دیبازد 

 52  شهریشهرستان مهد

 فراتر از  یلیدانشگاه خ نیا یدرمان یبهداشت یاستان سمنان؛ استاندارها یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیرئ

 53  است یکشور یاستانداردها

 55  استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یبا دکتر دانائ رانیبانک قرض الحسنه مهر ا سیرئ دارید 

 ر)س( و روز پرستا نبیاستان سمنان به مناسبت سالروز والدت حضرت ز یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر امیپ  

55 

 56  دانشگاه به مناسبت روز پرستار سیرئ یکل امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با دکتر دانائ ریمد دارید 
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 تحقیقات و فناوری : معرفی معاونت

دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری 

سمنان الگوی تحقق آموزش عالی در حوزه علوم 

پزشکی، نهادی با برخورداری از هویت و مکتب فکری 

اصیل و بهره برداری از توان پژوهشگران در تحقق 

جامعه دانش بنیان و کارآفرین است. مهمترین مزیت 

راهبردی این معاونت با علم به رسالت دانشگاه که 

ه جمهوری اسالمی ایران انداز بیست سالمتأثر از چشم 

، تربیت دانشمندان و محققین حکیم ، فکور می باشد

و متعهد برای رویارویی با انواع چالش ها در ابعاد 

جهانی ،منطقه ای و ملی و مقابله با تحریم و تهدیدهای بین المللی در حوزه پژوهش و فناوری است. معاونت تحقیقات و فناوری با 

فناوری،  و توسعه دفتر پزشکی، مدیریت رسانی اطالع تحقیقاتی، مدیریت مراکز ارزیابی و ریت هایی شامل مدیریت پژوهشداشتن مدی

 دانشجویی، انتشارات )مجله کومش، ، کتابخانه مرکزی، کمیته تحقیقاتاخالق در پژوهش های زیست پزشکی سنجی، کمیته علم

اولویت بندی نیازهای واقعی  ؛ تالش گستره جهت توسعه پژوهش،ت ارتباط با صنعخاورمیانه( و دفتر  سالمت و توانبخشی مجله

 .استان در انجام پژوهش و تولید علم را از اولویت های کاری خود قرارداده است

 :حوزه های اصلی مأموریتی این معاونت

 پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با سالمت و زیست فناوری 

  پرورش نیروی انسانی بخش پژوهش و ارتقای توانمندی های آنهاتربیت و 

 سازی و بکارگیری دستاوردهای پژوهش و فناوری با حفظ و رعایت مالکیت تجاری ،هاسازی نتایج پژوهشتجاری

 فکری

 تولید، تأمین و انتشار دانش سالمت در تراز جهانی و توزیع کارآمد منابع مالی در حوزه تحقیقات و فناوری 

 تسهیل و توسعه فرایند های پژوهشی دانشگاه برمبنای تجربیات علمی و بومی برمبنای اصول اخالقی 

 آن مصوبات شدن عملیاتی پیگیری و مرتبط شوراهای جلسات تشکیل 

 در اخالق امر در سیاستگذاری پژوهشی، تخلفات مصادیق و موضوعات به رسیدگی پژوهشی، های طرح بررسی 

 کشوری هایالعمل دستور و ها،نامه آیین ابالغ و پزشکی علوم هایپژوهش

 ارتقای فعالیت های پژوهشی و فناوری با محوریت برنامه توسعه دانشگاه 

  از طریق برگزاری همایش های پژوهشی سالیانه و  فعالیت ها در حوزه معاونت پژوهشیارتقائ کارایی و اثربخشی

 کارگاه های مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری

 تشویق محققان و تخصیص گرنت و استقرار نظام جامع تحقیقات اساتید و حمایت 

https://rtvc.semums.ac.ir/
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 ، واحد توسعه تحقیقات بیمارستان ها کتابخانه ها ، مراکز تحقیقاتی و سامان بخشی و اصالح ساختار آزمایشگاه ها 

  ارتقائ مدیریت توسعه پژوهش بنیادی و فناوری جدید و تجاری سازی 

 یه گذاران با راستای اثربخشی پژوهش ها با سایر مراکز مربوطه و حمایت از جذب سرما، تعامل در همسو سازی

 حفظ حقوق معنوی آثار بدیع

 دانشگاه  پژوهشی ملی سالیانه برگزاری همایش 

 مراکز تحقیقاتی:

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت فیزیولوژی

 سرطان توانبخشی عصبی عضالنی

 های پرستاریمراقبت های بنیادی سیستم عصبیسلول

 سالمت مواد غذایی )نمک( های غیر طبیعی رحمخونریزی

 

 ها و واحدهای تابعه:مدیریت

 آزمایشگاهی تحقیقاتی جامع مدیریت اطالع رسانی و توسعه شبکه پژوهش

 کتابخانه مرکزی دانشگاه مدیریت توسعه پژوهشی و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 کمیته تحقیقات دانشجویی مدیریت توسعه فناوری سالمت

 واحد علم سنجی مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر

 اداره انتشارات ()ع منینعه تحقیقات بالینی بیمارستان امیر المومرکز توس

 نشریات دانشگاه دفتر مطالعات کوهورت دانشگاه

 

 :ویروسخالصه برخی از فعالیت های انجام شده در دوران مبارزه با کرونا 

 گام ویروس این با میعل مقابله راستای در سالمت مدافعان با همگام نیز دانشگاه این پژوهشگر اساتید کرونا شیوع و بروز دوران در

 که  کرونا  سویرو تشخیص کمک به راه اندازی و پیگیری جهت سامان بخشی و پشتیبانی آزمایشگاه.برداشتند را موثری علمی های

شد. از  تر انآس نیز درمان ادامه و شده دانشگاه پوشش تحت درمانی مراکز در کرونا به مبتال بیماران تشخیص در تسریع موجب

وعه تحت در مجم PCRمورد مثبت بیماری کرونا بر اساس معیارهای تشخیصی آزمایشگاهی  14751ابتدای شیوع کرونا تا کنون 

 اند.پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان شناسایی شده
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طرح تحقیقاتی در شورای تخصصی و پژوهشی  25تاکنون تعداد  1398در خصوص تحقیقات در زمینه ویروس کرونا، از ابتدای اسفند 

 9و فناوری دانشگاه مصوب و موفق به دریافت کد اخالق از کمیته ملی اخالق در پژوهش های زیست پزشکی شده است که تعداد 

 بالینی بوده است و سه مقاله منتج از این طرح های تحقیقاتی چاپ و یا در مرحله چاپ می باشند. طرح تحقیقاتی از نوع کارآزمایی

 مقاله با همکاری مشترك با سایر دانشگاه ها( چاپ شده است.  7مقاله توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ) 10همچنین تعداد 
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  آواسالمت یکوپتریعامل شرکت هل ریاستان سمنان با مد یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یمینشست صم
01/09/99 

دانشگاه علوم  سیرئ یدکتر دانائ 99آبان  28چهارشنبه 

 یاستان سمنان در نشست یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

آواسالمت مسائل  یکوپتریعامل شرکت هل ریبا مد یمیصم

 یدانائ دکتر .سمنان را مطرح کردند ییاورژانس هوا گاهیپا

استان سمنان اظهار کرد: مردم  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 ییاورژانس هوا گاهیمنطقه از مواهب و اثرات مثبت استقرار پا

در منطقه استمرار  دیخدمت ارزشمند با نیبرخوردارند و ا

با  یقلب ماریکرد: انتقال ب انیب یدانائ دکتر .داشته باشد

شمال استان سمنان  یاز قسمت کوهستان کوپترآمبوالنسیهل

مرکز قلب استان در  نیکوثر، به عنوان مجهزتر مارستانیبه ب

ارزشمند،  اریانسان، بس کیزمان و نجات جان  نیکوتاه تر

نظام  یست برا یافتخار نیو لذت بخش است و ا نیریش

کشور  ییاداره اورژانس هوا سیسرور رئ دکتر .ورسالمت کش

در دانشگاه  یینس هوااورژا گاهیپا 46گفت: در حال حاضر 

اورژانس  گاهیسراسر کشور فعال بوده و پا یعلوم پزشک یها

سمنان با قرار گرفتن در داالن شرق  به غرب کشور و  ییهوا

 یبسزائ تیاز اهم تیمراکز جمع یپهناور با پراکندگ یدر استان

 99ماه سال  7 یکرد: ط انیسرور ب دکتر .است برخوردار

 ییاورژانس هوا یها گاهیتوسط پا تیمأمور 1941تعداد 

دانشگاه  یبه مراکز تخصص ماریب 2294سراسر کشور انجام و 

 وعیش طیبا توجه به شرا تیتعداد مامور نیها منتقل شده که ا

حوادث و  ریمد یاطهر دکتر .قابل توجه است روسیکروناو

 گاهیآغاز به کار پا یدانشگاه گفت: از ابتدا یپزشک یها تیفور

 279تا کنون تعداد  1397سمنان در سال  ییهوااورژانس 

انجام شده که  گاهیپا نیا کوپترآمبوالنسیتوسط هل تیمأمور

مربوط به حوادث مرتبط با حمل و نقل در  تیمأمور 198

جلسه  نیا در .سمنان بوده است اناست یمواصالت یجاده ها

 یکشور، دکتر اطهر ییاداره اورژانس هوا سیدکتر سرور رئ

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یها تیحوادث و فور ریمد

سمنان و  ییاورژانس هوا گاهیاستان سمنان، مسئول پا

 حضور داشتند. زیکشور ن ییکارشناس اداره اورژانس هوا

جهت  یسالمت روان با موضوع ارائه مداخالت روانشناخت یکنفرانس کشور دئویو نیششم یبرگزار

 02/09/99  19 دیکوو افتگانیبهبود

سالمت روان با  یکنفرانس کشور دئویجلسه و نیششم

 کمیروز شنبه  19 دیکوو افتگانیمداخالت بهبود  تیمحور

با حضور کارشناسان مسئول سالمت روان  یآذر ماه سال جار

تحت پوشش دانشگاه در سالن  یستاد استان و شهرستان ها

دفتر  رکلیجلسه مذکور مد در .شد لیامام جواد )ع( تشک

 دیوزارت متبوع و اسات ادیو اعت یاجتماع ،یسالمت روان
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مباحث، نحوه  یروانپزشک یعلم ئتیمتخصص عضو ه

و  هیاول یابیکرونا، ارز افتگانیبه اطالعات بهبود  یدسترس

جلسات  ینحوه برگزار افتگان،یسالمت روان بهبود  یلیتکم

 تیزیپزشک جهت و فیاشرح وظ د،یکوو یآموزش روانشناخت

مقرر  انیپا در .را ارائه نمودند یاختالالت روانپزشک یابیو ارز

شد روانشناسان شرکت کننده در جلسه، مطالب را طبق 

همکاران  ریپروتکل و براساس فلوچارت ارائه خدمات، به سا

پس  زیمتبوع ن وزارت .انتقال دهند یطیروانشناس سطوح مح

شگاه ، آغاز مداخالت را اعالم برنامه در چند دان لوتیاز پا

نموده، سپس کارشناسان سالمت روان مراکز خدمات جامع 

برقرار کرده و  یتماس تلفن 19 دیکوو افتگانیسالمت با بهبود

 آنان انجام دهند. یرا برا یمداخالت روانشناخت

 02/09/99  شهرستان نیسپاه پاسداران شهرستان دامغان از مدافعان سالمت ا یقدردان

به مناسبت هفته بسیج، سپاه پاسداران شهرستان دامغان با 

از زحمات مدافعان سالمت، اولین برنامه هفته  یهدف قدردان

الهادی و امام  -بسیج را با همکاری حوزه مقاومت کوثر 

خمینی)ره( با اجرای سرود و تقدیر از تعدادی از پرستاران در 

مراسم که با حضور مدیر  این .یت برگزار نمودندبیمارستان وال

داخلی بیمارستان و تعدادی از مسئولین و کارکنان بیمارستان 

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد، سرهنگ 

مدرسی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان دامغان 

ضمن گرامیداشت و تبریک هفته بسیج؛ از زحمات ریاست و 

عنوان مدافعان سالمت  بهکارکنان بیمارستان والیت 

مدرسی آمادگی  سرهنگ .نمود یشهرستان دامغان قدردان

 یهمکاری با کادر درمان یسپاه پاسداران شهرستان دامغان برا

سپاه  19داشت: به دلیل موضوع ویروس کووید  انیرا اعالم و ب

پاسداران شهرستان دامغان به جهت رعایت دستورالعمل های 

ی خود در هفته بسیج را بسیار بهداشتی، امسال برنامه ها

 محدود نموده است.

کرونا  یماریب تیریکنترل و مد یبرا یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه یدانشگاه از اجرا یمعاون بهداشت

 02/09/99 خبر داد روسیو

 تیریکنترل و مد یبرا یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه یاجرا

استان سمنان  یدر دانشگاه علوم پزشک روسیکرونا و یماریب

معاون  یجندق دکتر .همزمان با سراسر کشور آغاز شد

حاج قاسم  دیطرح شه یبهداشت دانشگاه در خصوص اجرا

 نیداشت: ا انیدانشگاه، ب یگو با روابط عمومدر گفت یمانیسل

هالل  تیجمع ن،یمستضعف جیطرح با مشارکت سازمان بس

از مشارکت  یسازمان ها و با بهره مند ریو سا یاحمر، شهردار

به  19 - دیکوو یدمیاپو کنترل  تیریبا هدف مد یمردم یها



 

  

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

 

 

برنامه هر  " تیمحله و خانواده محور با استفاده از ظرف وهیش

 معاون .است دهیگرد ییاجرا "سالمت  گاهیپا کیخانه 

استان سمنان ادامه داد:  یبهداشت دانشگاه علوم پزشک

طرح در مناطق تحت  یو اجرا یزیبرنامه ر ،یسازمانده

آذر ماه  یپوشش دانشگاه بر اساس دستورالعمل ها، از ابتدا

 یو خدمات بهداشت یدر دانشگاه علوم پزشک یسال جار

 یدواریابراز ام یجندق دکتر.استان سمنان آغاز شد یدرمان

 یاتیعمل یها تهیکم یو همکار یریاست با شکل گ دینمود: ام

( و عموم  یو نظارت یتیحما ،ی) مراقبت ییاجرا یها میو ت

محله محور و خانواده محور شاهد انجام  یها تیمردم با فعال

 نیاز ا ییو رها دیمف جیبه نتا یابیهر چه بهتر طرح و دست 

 .میباش ریعالم گ یماریب

 03/09/99  استان سمنان راه اندازی شد یشبکه خوابگاه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشک

با تالش های همکاران گروه زیرساخت و شبکه دانشگاه علوم 

پزشکی استان سمنان، خوابگاه پردیس بین الملل دانشگاه به 

مهندس محمد حسین همتیان  .شبکه دانشگاه متصل شد

مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه ضمن اعالم این خبر، 

: با اتصال شبکه دانشگاه بر بستر فیبرنوری در این گفت

خوابگاه گام موثری در راستای توسعه زیرساخت های شبکه 

دانشگاه و دسترسی سریع دانشجویان به شبکه داخلی دانشگاه 

مدیر آمار و فناوری اطالعات  .و اینترنت برداشته شده است

استان سمنان عنوان نمود: این  یدانشگاه علوم پزشک

ختمان به طور کامل به شبکه بی سیم مجهز گردیده است سا

و از این پس دانشجویان می توانند از زیرساخت های دانشگاه 

از  ژهیو یضمن قدردان انیهمت مهندس .استفاده نمایند

ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در  یها تیحما

جهت رسیدن به این امر مهم، از تالش و پیگیری کارکنان 

وه زیرساخت و شبکه دانشگاه و همچنین از همکاری خوب گر

 .کارشناسان مخابرات شهرستان سمنان قدردانی کرد

 در دانشگاه خبر داد دیجد یدانشجوی ورود 261دانشگاه از ثبت نام غیر حضوری  یمعاون آموزش
03/09/99 

استان  یدکتر کساییان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشک

را به اساتید،  1399-1400سمنان آغاز سال تحصیلی 

 دیجد یدانشجویان ورود ژهیکارکنان و دانشجویان به و

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

 یمعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشک .سمنان تبریک گفت

استان سمنان ادامه داد: در سال تحصیلی جدید با توجه به 
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شرایط فعلی جامعه و رعایت پروتکل های بهداشتی بسترهای 

 261ثبت نام به صورت غیر حضوری تعداد  یمناسبی برا

افزود:  یو .دانشجوی جدیدالورود در دانشگاه فراهم شد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

سی و نفر دانشجو در   3287هم اکنون با اشتغال   سمنان

ه تحصیلی در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد، هفت رشت

Ph.D   دکترای حرفه ای ) پزشکی ،دندان پزشکی ( و ،

 .دستیار تخصصی بالینی، سال تحصیلی جدید را شروع کرد

 یگفت: در این راستا ضمن تشکر از تمام انییکسا دکتر

اساتید، مسئولین و کارکنان که درخصوص آموزش مجازی 

ست با ایجاد زیر ساخت های مناسب و زحمت کشیدند، الزم ا

تالش اساتید و همکاران گرامی با برگزاری کالس های 

آموزش دانشجویان عزیز  یآموزشی مجازی محیطی امن برا

خاطر نشان کرد: امیدواریم با تالش و همّت  یو .ییمفراهم  نما

واالی دانشجویان عزیز، عزم راسخ اعضای هیئت علمی 

 ، شاهد ارتقاء سالمت جامعه باشیم.برجسته و کارکنان خدوم

 شهرستان سمنان 19 دیاستان سمنان از مراکز منتخب کوو یدانشگاه علوم پزشک سیسرزده رئ دیبازد
03/09/99 

استان سمنان به  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

و  یسازمانده یستاد دانشگاه ریدب وریاتفاق دکتر فر

روابط  ریمد انیو مهد روسیکرونا و یماریاز ب یریشگیپ

 19 دیالملل دانشگاه از مراکز منتخب کوو نیو امور ب یعموم

دانشگاه  سیرئ یدانائ دکتر .کردند دیشهرستان سمنان بازد

از مراکز منتخب  دیاستان سمنان ضمن بازد یعلوم پزشک

 نیوگو با کارکنان او گفت وریمحقق و هفده شهر 19 دیکوو

 شیمراکز به عنوان پ نیمراکز، از تالش ها و خدمات پرسنل ا

داشت: از  انیب یدانائ دکتر .کرد ریقراول حوزه سالمت تقد

 19 دیمراکز منتخب کوو روس،یکرونا و یماریب وعیزمان ش

تحت پوشش دانشگاه به منظور  یشهرستان ها یدر تمام

کاهش حجم مراجعه  ه،یمردم به خدمات اول یسهولت دسترس

مبتال به  مارانیب هیاول ییو شناسا نیمع یها مارستانیبه ب

و تست از افراد مشکوك به  تانجام خدما یبرا روسیکرونا و

در نظر  روسیمبتال به کرونا و مارانیو درمان ب روسیکرونا و

استان سمنان از  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ.گرفته شدند

از افراد مشکوك به کرونا در  یریگمخصوص نمونه یواحدها

 یواحدها نیکرد و با کارکنان ا دیشهرستان سمنان، بازد

دانشگاه در  سیخود را با رئ یضمن گفت وگو، موضوعات کار

ارائه  یبرا یاتیعمل یراهکارها یگذاشتند و دکتر دانائ انیم

با  یدانائ دکتر .نمود انیب زیبه شهروندان عز تیفیباکخدمات 

راه  یمحقق به تازگ 19 دیکه مرکز منتخب کوو نیاشاره به ا

مرکز باعث کاهش  نیشده است، افزود: فعال شدن ا یانداز

شده و  وریهفده شهر 19 دیدر مرکز منتخب کوو یحجم کار

 مارانیتر ب عیسر صیو تشخ یماریامر بر کنترل انتقال ب نیا

 در ادامه گفت: مراقبان یو .ددار ییبسزا تیمبتال به کرونا اهم

ها  یماریب یو غربالگر یریشگیدر پ یاژهیو گاهیسالمت جا

نقش  یفایتر از گذشته در آموزش به مردم ا یکرده و قو فایا

 کردند.
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 03/09/99 دانشگاه سیرئ یاستان سمنان با دکتر دانائ یاز جانبازان دانشگاه علوم پزشک یجمع دارید

از جانبازان دانشگاه علوم  یجمع جیبه مناسبت هفته بس

از جانبازان دانشگاه با  یندگیاستان سمنان به نما یپزشک

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 .وگو کردندو گفت داریدانشگاه د استیسالن جلسات حوزه ر

استان سمنان ضمن  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر

 نیا یبرگزار دهیداشت: فا انیب ج،یداشت هفته بس یگرام

به ما که  تواندیشما م یهادهیاست که ا نینشست ها ا

 یشما کسان نیمنتقل شود، در ب میخدمتگزاران شما هست

که ما  شودیباعث م نیدارند و ا یخوب اتیهستند که تجرب

 .میخود شما استفاده کن یهاتیدر دانشگاه از ظرف میوانبت

 زیکه اشتغال و حضور جانبازان عز نیبر ا دیبا تاک یدانائ دکتر

استان سمنان مایع افتخار  یدر مجموعه دانشگاه علوم پزشک

به عنوان  زانیبا شما عز داریو سربلندی است، ادامه داد: د

از محضر شما است و بر  ضیارزشمند کشور کسب ف ریذخا

 یعلوم پزشکدانشگاه  سیرئ .دیدر ادامه کار افزا یریرپذیتاث

استان  یدانشگاه علوم پزشک استیاستان سمنان گفت: س

 استیاست. س ثارگرانیو احترام به جانبازان و ا میسمنان، تکر

به  زانیکه بتواند از شما عز ییاست که تا جا نیدانشگاه ا نیا

بابت بر  نیاز ا یمنت چیکند و ه تیخودش حما فهیعنوان وظ

جانبازان دانشگاه ضمن  ندگانیادامه نما در .ستیشما ن

دانشگاه، مسائل و  استیو توجه ر تیاز حما یقدردان

 انیدانشگاه در م سیرئ یخود را با دکتر دانائ یدرخواست ها

دانشگاه در  استیمشاور ر یبه ذکر است: علوم الزم .گذاشتند

 نشست حضور داشت. نیدر ا زین ثارگرانیامور ا

 04/09/99 شهرستان نیسپاه پاسداران شهرستان آرادان از مدافعان سالمت ا یقدردان

، سپاه 99دوم آذر ماه  کشنبهیروز  جیبه مناسبت هفته بس

از مدافعان سالمت  یپاسداران شهرستان آرادان با هدف قدردان

با  ینشست .نمودند دیاز شبکه بهداشت و درمان آرادان بازد

امام جمعه  این یفیشر نیحضور حجت السالم و المسلم

فرمانده سپاه پاسداران  یدیشهرستان و سرهنگ مج

 در .شبکه برگزار شد استیشهرستان در دفتر دکتر قدس ر

نشست دکتر قدس سرپرست شبکه بهداشت و درمان  نیا

به  ییمقدم و خوش آمدگو ریشهرستان آرادان ضمن خ

 انیجیبس هیبه کل جیهفته بس کیو ضمن عرض تبر نیحاضر

 "یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه" حیشهرستان، به تشر

امام جمعه شهرستان آرادان و فرمانده سپاه  انیپا در. پرداختند

کارکنان شبکه بهداشت و درمان  یپاسداران از زحمات تمام

 ریگل و لوح سپاس تقد میبا تقد 19دیکوو یماریدر مبارزه با ب

 و تشکر نمودند.
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 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 04/09/99  سالمت نیریو خدمات صادقانه خ یشیاند کیبا ن یروح همبستگ یو ارتقا یجو معنو یاعتال

استان سمنان با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 سیرئ یااصغر جمعه  یسالمت، با عل نیریاز خ یهدف قدردان

و  داریسمنان د یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان

 نییآ نیدانشگاه در ا سیرئ یدانائ دکتر .وگو کردگفت

داشت: ارزش  انیب یقدردان

و  تیکارها به نسبت اهم

قابل  یو اجتماع یفرد ریتاث

سنجش است و بر اساس 

هر کس  ینیمعارف د

گذارد  انیرا بن یکیاثرن

زمان نسبت به آثار آن تا هر 

 .که بماند ماجور است

 کینمود: ن حیاستان سمنان تصر یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

کشور عالوه  یازهایدر رفع ن نیریو خدمات صادقانه خ یشیاند

جو  یملموس خود، موجب اعتال راتیو تاث یاله یبر رضا

خواهد  یاجتماع هیو سرما یروح همبستگ یو ارتقا یمعنو

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دینو دکتر .شد

مردم از جمله  یریپذ تینمود: تعهد و مسئول انیب زیسمنان ن

 .را کاهش بدهد یدمیاپ نیتواند سرعت ا یاست که م یموارد

گذار بود،  ریتاث اریدر حوزه سالمت بس نیریافزود: کمک خ یو

سالمت استان سمنان با  نیریخ ریکه در نه ماه اخ یبه طور

حوزه کمک  نیبه ا ینقد ریو غ ینقد یکمک ها یاهدا

 ،یاتاق بازرگان سیرئ یااصغر جمعه یعل .کردند یانیشا

 استیبه ر رمقدمیسمنان ضمن خ یمعادن و کشاورز ع،یصنا

دوره  نیداشت: جامعه سالمت در ا انیهمراه ب اتیدانشگاه و ه

 نیاز ا یشدند، تشکر و قدردان یادینه ماهه متحمل زحمات ز

سالمت  نیگنجد و تنها خواسته مدافع ینم جامعه در زبان

 ،یاتاق بازرگان سیرئ .باشد یم یبهداشت یها وتکلپر تیرعا

 روسیو نیسمنان ادامه داد: وجود ا یمعادن و کشاورز ع،یصنا

مدت  نیدر اکرد،  رییمنظم و منسجم را دچار تغ یبرنامه ها

خواهند  یکسب و کارها سع

 طیرا با مح طیکرد شرا

 ،ینوآور ند؛یهماهنگ نما

سرعت  تیابداع و خالق

 دیخواهد گرفت و با شتریب

 راتییتغ نیا میریبپذ

با  یا جمعه .است یادیبن

که صداقت کادر  نیا انیب

 یمناسب تر یرگذاریتا تاث دینما یرا مصمم م نیریحوزه، خ

 یاقتصاد نیدر حوزه سالمت داشته باشند، گفت: حضور فعال

است و صاحبان  رگذاریعام المنفه مهم و تاث یدر برنامه ها

قدم بودند لذا از زمان  شیپ ریخ یهمواره در کارها عیصنا

 نیکمپ لیبا تشک یبازرگان یاتاق ها 19 دیکوو روسیو وهیش

حوزه سالمت شتافتند و توانستند اقالم  یارینفس به 

ها ارستانمیبخش درمان را به ب ازیمورد ن زاتیو تجه یبهداشت

دانشگاه  سیرئ ییدانا دینشست دکتر نو  نیا انیپا در .برسانند

 ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یضمن تشکر از همراه یعلوم پزشک

استان سمنان با حوزه سالمت، به  یمعادن و کشاورز

لوح  یجامعه سالمت استان سمنان با اهدا یاز سو یندگینما

 سیرئ یاصغر جمعه  یمدافع سالمت از عل سیو تند ریتقد

به ذکر  الزم .نمود  یو همکاران آن حوزه قدردان یازرگاناتاق ب

 ،یمرکز آموزش رعاملیمد انینشست دکتر معمار نیاست: در ا
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 استیحوزه ر ییاجرا ریمد ییایحیکوثر،  یو درمان یپژوهش

دانشگاه در امور  سیدانشگاه، دکتر علی اکبر همتی مشاور رئ

موسسه  یاز اعضا یدرمان و جمع خیرین حوزه بهداشت و

 .داشتندحضور  زیکوثر سمنان ن مارستانیب هیریخ

 :استاندار سمنان یامور عمران یمعاون هماهنگ یدکتر فخر

 انیتا پا شهریدردست احداث مهد مارستانیب لیاستان سمنان بر تحو یکل راه و شهرساز ریمد تعهد

 04/09/99  99آذر ماه 

حوزه سالمت دانشگاه علوم  یپروژه ها یو هماهنگ یجلسه فن

در حال ساخت  مارستانیپروژه ب ژهیاستان سمنان به و یپزشک

 یمعاون هماهنگ یبا حضور دکتر فخر شهریشهرستان مهد

دانشگاه علوم  سیرئ یاستاندار سمنان، دکتر دانائ یامور عمران

کل راه و  ریاستان سمنان، مهندس دهقان مد یپزشک

گرمسار و  یاستان، فرمانداران شهرستان ها یشهرساز

در محل سالن اجتماعات معاونت  رانیاز مد یو جمع شهریمهد

 نیا در .سمنان برگزار شد یاستاندار یامور عمران یهماهنگ

استاندار  یامور عمران یمعاون هماهنگ یجلسه دکتر فخر

پروژه  لیتکم موانع موجود در یبر رفع تمام دیسمنان با تأک

حوزه سالمت، گفت: انتظار  یپروژه ها ژهیبه و یاستان یها

تر  عیمرتبط، هر چه سر یدستگاه ها یرود با هماهنگ یم

به بهره  شهریشهرستان مهد مارستانیپروژه در حال ساخت ب

 .ابدیخواسته بحق مردم شهرستان تحقق  نیو ا دهیرس یبردار

کل راه و  ریگفت: با توجه به تعهدات مد یفخر دکتر

پروژه  لیساخت و تحو یاصل یاستان به عنوان متول یشهرساز

آذر  انیدر پا میدواریام شهر،یدر دست احداث مهد مارستانیب

 لیتحو زیو جهت تجه لیپروژه تکم نیا یماه سال جار

 سیرئ یدانائ دکتر .استان سمنان گردد یدانشگاه علوم پزشک

 یاستان سمنان با تشکر از تالش ها یدانشگاه علوم پزشک

پروژه  نیا یدر ساخت و راه انداز یمتول یدستگاه ها یتمام

دانشگاه در سال  نیدار ا تیاولو یاز پروژه ها یکیمهم، گفت: 

بوده است  شهریدر حال ساخت شهرستان مهد مارستانیب 99

امکانات و  هیو ته دیخر ژه،پرو نیا لیعدم تحو رغمیکه عل

به موقع  لیو در صورت تحو نیمرکز تأم نیلوازم چهار گانه ا

 مارستانیب نیزمان ممکن ا نیآن، بالفاصله و در کوتاه تر

در  نیادامه همچن در .خواهد شد یو آماده راه انداز زیتجه

 یمعتمد مارستانیخصوص مباحث مطرح شده در مورد ب

زمان  نیدر کوتاه تر دیشهرستان گرمسار مطرح و مقرر گرد

مرکز  نیکار مرتفع و ا مانیممکن موارد مورد نظر توسط پ

 زیبه هموطنان عز یبا تمام توان ارائه خدمات درمان یدرمان

دکتر پهلوان  نیجلسه همچن نیا در. را ادامه دهد یگرمسار

دانشگاه و مهندس  یزیمنابع و برنامه ر ت،یریمعاون توسعه مد

امین منابع فیزیکی و امور عمرانی و مدیر توسعه و ت یمومن
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خود را در  یحضور و نقطه نظرات فن زیتجهیزاتی دانشگاه ن

 نمودند. انیخصوص مباحث مطرح شده ب

  19بازدید فرماندار شهرستان سرخه از شبکه بهداشت و درمان و مرکز منتخب غربالگری کووید 
05/09/99 

مویدی زاده فرماندار شهرستان سرخه به اتفاق ارسطو 

کارشناس امور اجتماعی فرمانداری با حضور در شبکه بهداشت 

و درمان این شهرستان ضمن خسته نباشید به اسکندری مدیر 

این شبکه و پرسنل،از زحمات این عزیزان در ارائه خدمات 

مویدی در این دیدار  .بهداشتی و درمانی به مردم تشکر نمود

زاده فرماندار شهرستان سرخه از تالش، فداکاری، ایثار و از 

خود گذشتگی کادر بهداشت و درمان و مدافعان سالمت که 

در این ایام جهت پیشگیری، مبارزه و درمان بیماران مبتال به 

کرونا شبانه روزی در خدمت عموم مردم هستند تشکر و 

 قدردانی نمود.

 06/09/99  کوثر سمنان مارستانیدانشگاه از پزشکان و پرسنل توانا و زحمتکش ب سیرئ ینقدردا امیپ

 

از تالش  یامیدانشگاه با ارسال پ سیرئ یدانائ دیدکتر نو

پرسنل  ژهیدانشگاه به و نیها و زحمات مدافعان سالمت ا

کوثر  یو درمان یپژوهش یمرکز آموزش یخدوم و ساع

 :آمده است امیپ نیا در .کرد یسمنان قدردان

  

گاه علوم زپشکی استان سمنان رد خط مقدم جنگ با وریوس کروان هستند و رسالت و تعهد سنگینی رد قبال این روزاه کارد ردمانی بیمارستان اهی تحت پوشش دانش

رد شرایطی که وریوس مرموز کروان هر روز رویی  .اندص گذاشتهسالمت جامعه هب وژیه هم استانی اهی عززی هب عهده دارند که رد این راستا سالمتی خود را نیز رد کف اخال

 دهد و همچنان علم بشر از کشف دارو و واکسن علیه آن عاجز مانده، مدافعان عرصه سالمت استان نیز هر روز نمایی از فداکاری و ایثار خوداهی خود را نشان میاز پیچیدگی

اه هستند و بیش از گذشته نسبت هب امروز مردم قدرشناس خدمات کارد ردمانی بیمارستان .کنندیان میوطنان و همشهریان ع را رد عرصه خدمت هب کشور و نجات جان هم

کاران رپتالش مرکز آموزشی ژپوهشی و ردمانی کورث سمنان از جمله: مدریان، .انداه و خدماتی که این قشر ربای جامعه دارد، آگاه شدهسختی کار آن رد این میان هم
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کان، رپستاران کار، رپسنل اداری و... نیز با اراهئ مطلوب رتین و با کیفیت رتین خدمات ردمانی، رد راه رضایتمندی بیش از پیش زپش هم ، رپسنل پشتیبانی و به

رد این میان  .رد همین شرایط، ابتالی زپکش حاذق و متعهد استاد ارجمند جناب آاقی دکتر تمدن، شاهد رب این مدعاست .استانی اهی گرامی قدم رب می دارند

کان عززی، تالش اهی شباهن روزی و تعهد باالی رپستاران و زحمات ساری رپسنل مرکز آموزشی ژپوهشی و ردمانی کورث سم  نان بار دیگر هب ثمر نشسته و این توان باالی علمی زپش

محتاح همیم. تقدری و تشکر از اشخاصی زبرگ اذعان و ایمان هب این رد دل و باور و ایمان ما جاری است که  .زپکش عززی را هب جامعه زبرگ زپشکی استان باز گرداند

ی همت بی روزهن مطلب است که لطف بی کران الهی از ید با کفایت آانن رب ما هب ارمغان رسیده است. جز هب لطف خداوند دل نبسته بودیم که خورشید امید از

را هدهی آورد. ضمن شکر و حمد بی حصر الهی، از باب قدرشناسی و ادای دین، مراتب سپاس و امتنان خود نهایت و با کیاست مدافعان سالمت نور امید و روشنی لبخند 

کان توانمند و رپستاران صادق و کارد ردمانی الیق این بیمارستان بوهس افتخار زد و با هر بوهس دست هب دعا ربداشته و  را از این عززیان ارباز دارم. حقا باید رب دستان زپش

 .ی تکثیر این نعمات شاکر بودربا 

 ومن الله التوفیق

گاه، دکتر نوید داانئی  رییس دانش

 ۹۹ششم آرذ ماه 

سازمان پژوهش و  سیاستان سمنان به مناسبت شهادت رئ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ تیتسل امیپ

 0۸/09/99 وزارت دفاع ینوآور

استان سمنان با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

سازمان  سیرئ  "زاده یمحسن فخر"شهادت دکتر  یامیارسال پ

آمده  امیپ نیا در .گفت تیوزارت دفاع را تسل یپژوهش و نوآور

 :است
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 بسم الله الرحمن الرحیم

ذین قتلوا فی سبیل الله فلنْ یضل  أعْمالهمْ
 
فها * سیهْدیهمْ و یصْلح بالهمْ* و یدْخلهم الْج و ال ر  ه ع

 لهمْ ن 

بهشتی که ربای آانن وصف  ه می نماید و حالشان را نیکو می گرداند و ردشان ضایع نمی شود. خداوند هب زودی آانن را را و کسانی که رد راه خدا کشته شده اند، هرگز کاراهی 

انشمند و غیور این مرز و بوم اته دیده و توان رویایی با جواانن دجا کو ام مقدس جمهوری اسالمی که دست خود را از همهبار دیگر دشمنان قسم خورده نظ .کرده، ماوا می دهد

ن خیال واهی که خواهند انشمندان هسته ای کشورمان آغشته کردند هب ای دآورده و دست خود را هب خون پاک یکی دیگر از  را رد خود ندیدند رد اقدامی زبدالهن هب رتور  روی

وری حسن فخری زاده" رئیس سازمان ژپوهش و نوآاینجانب شهادت دکتر "م  .ی مختلف علمی شوند عرصه اهتوانست مانع پیشرفت و پیشروی ملت اریان رد

المی تبریک و افع، خانواده وی و ملت شهید رپور اریان اس عالی(، جامعه دانشمندان هسته ای و وزارت دوزارت دافع را هب محضر مقام معظم رهبری )مدظله ال 

 .خداوند متعال خواستارم ار و صبر جزیل ربای بازماندگان را از محضرات ربای این شهید زبرگو تسلیت عرض نموده و علو ردج

 دکتر داانئی

گاه  رئیس دانش

 یمردم و تالش شبانه روز ریخ یدعاخداوند متعال،  تیاستان سمنان با عنا یپزشک متعهد و مردم

 0۸/09/99 شد. صیکوثر ترخ مارستانیپزشکان و کادر درمان از ب

دکتر محمدرضا تمدن فوق  99ظهر روز جمعه هفتم آذرماه 

 مارستانیخوب از ب یبا حال عموم هیکل یها یماریتخصص ب

 یماه ها یمنحوس کرونا ط روسیو ۀدیپد.شد صیکوثر ترخ

 ان،یم نیدر صدر اخبار و اتفاقات قرار گرفته است. در ا ریاخ

که در خط مقدم  یو درمان یپزشکان، پرستاران و کادر بهداشت

و خانواده خود دور  زانیقرار دارند، از عز روسیو نیمبارزه با ا

جان  روس،یبه و یآلودگ لیدل از آنان به یبعض یماندند و حت

 یخاطره انداخته و تعدادرا در راه خدمت صادقانه به م شیخو

https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%C2%B7
https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%C2%B7
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 شیجان خو 19-دیمبتال به کوو مارانیدر راه خدمت به ب زین

 موضوع .دندیگرد لینا دیرا از دست داده و به مقام شامخ شه

در  ماران،یو بهبود ب گرانید ازیرفع ن یخدمت و تالش برا

 یبرخوردار است، طور ییواال اریبس گاهیاز جا ینید یهاآموزه

 :فرمود یثیاسالم )ص( در حد یکه رسول گرام

 خرج منْ قْضهایحاجةٍ قضاها أوْ لمْ  یف ضٍیسعى لمر منْ» 

 ینْت و أمّ أ یولدتْه أمّه فقال رجلٌ من الْأنْصار بأب وْمیذنوبه ک

 ذاك سیْأ و ل تهیْمنْ أهْل ب ضیرسول اللّه فإنْ کان الْمر ای

 ؛قال نعم تهیْحاجةٍ مْن أهْل ب یأعْظم أجْراً إذا سعى ف

بکوشد، خواه آن را برآورد و  یماریب ازیکس در برآوردن ن هر 

سان  به رود،یم رونیب شیبار گناه خو ریاز ز اورد،یخواه برن

از  یهنگام، مرد نیآن روز که از مادر زاده شده است. در ا

 ماری! اگر بتیخدا، پدر و مادرم به فدا امبریپ یانصار گفت: ا

 ازیکه در برآوردن ن یرتدر صو اید، آاز خانواده شخص باش

ندارد؟ فرمود:  یشتریکار، پاداش ب نیبکوشد، ا شیخانواده خو

 «.یآر

تالشگران، دکتر محمدرضا تمدن  نیاز هم یکی نیب نیا در 

( و پزشک متعهد و ی)نفرولوژهیکل یهایماریفوق تخصص ب

گذشته در  یهفته ها یاستان سمنان است که در ط یمردم

 یریقرار داشتند و باتوجه به درگ یماریاز نظر ب یحاد طیشرا

منتقل شدند و  ژهیو یها، به بخش مراقبت ها هیر دیشد

به  ،یروز اقدامات درمان نیبعد از گذشت چند شبختانهخو

و زحمات و  زیمردم عز ریخ یلطف خداوند متعال، دعاها

 یدرمان که بصورت منسجم برا میپزشکان و  ت یهاتالش

انجام شد، درمان ها به  زیو به خصوص استاد عز مارانیهمه ب

قرار گرفت و  یرو به بهبود شانیجواب داده و حال ا یخوب

 صیمرکز ترخ نیخوب از ا یامروز با حال عموم شبختانهخو

عالوه  شانیا یمعجزه آسا یبهبود میمعتقد یراست به .شدند

 یحاصل تالش ها ماران،یب ریخ یپروردگار و دعا اتیبر عنا

منجر  زین نیکوثر بود و هم مارستانیپزشکان و کادر درمان ب

 ...استاد بزرگوار شده است نیدوباره ا یبه سالمت

 ضٍیاشْف کلّ مر اللّهمّ 

مبتال به  مارانیالخصوص ب یعل ماران،یهمه ب یشفا یبرا 

حمد شفا به همراه صلوات بر محمد و آل محمد  کیکرونا، 

 .دییقرائت بفرما

 اینجا کلیک کنید.حضور کادر درمان  با یبدرقه دکتر تمدن فوق تخصص نفرولوژ دئویوبرای تماشای  

امام جمعه شهرستان سرخه و فرمانده سپاه ناحیه شهرستان سرخه از مدافعان سالمت  یقدردان

 0۸/09/99 شهرستان سرخه

 نیحجت االسالم و المسلم 99روز چهارشنبه پنجم آذر ماه 

فاطمی بصیر امام جمعه شهرستان سرخه به همراه سرهنگ 

عبداالهی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان سرخه و تعدادی از 

پرسنل سپاه به مناسبت هفته بسیج در دفتر اسکندری مدیر 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه حضور یافتند و از 

ابتدا اسکندری  در.مدافعان سالمت قدردانی کردند خدمات

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه ضمن خوش 

آمد گویی گزارشی از عملکرد شبکه بهداشت و درمان در 

https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%C2%B7
https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%C2%B7
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فاطمی بصیر امام  دکتر. مواجهه با بیماری کرونا ارائه کرد

بیان داشت: سعادت توفیق شد که  زیجمعه شهرستان سرخه ن

در واپسین روزهای هفته دفاع خدمت همکاران خدوم جبهه 

ت برسیم و از حرکت مخلصانه و بسیجی وار آنها تقدیر سالم

و تشکر کنیم .پس از ایشان سرهنگ عبداالهی فرمانده سپاه 

جهت قدردانی از کادر  تناحیه شهرستان سرخه اظهار داش

بهداشت و درمان برخود فرض دانستیم که حضوری از زحمات 

پایان با اهدای  در .این قشر زحمت کش تقدیر و تشکر کنیم

هدایایی از پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه 

 .تقدیر به عمل آوردند

 برگزار شد یکنفرانس ویدیاستان سمنان به صورت و یدانشگاه علوم پزشک انیمعارفه دانشجو نییآ
09/09/99 

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک انیمراسم معارفه دانشجو

در سالن جلسات  ینهم آذر ماه سال جار کشنبهی در روز

, یدانشگاه علوم پزشک سیدانشگاه با حضور رئ استیر

 دکتر .برگزار شد یکنفرانس ویدیبه صورت و رانی, مدنیمعاون

استان سمنان ضمن خوش  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

امروز با تالش گفت: از  د،یجد یورود انیبه دانشجو ییآمدگو

تا در  دیبپوش یاز قبل لباس رزم علوم پزشک شتریو پشتکار ب

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .دیباش دیمردم مف یبرا ندهیآ

هستم که  یخوشحالم در مراسم اریاستان سمنان افزود: بس

خود و  یکشور وارد دانشگاه شده اند تا برا نیا وریجوانان غ

 انیخطاب به دانشجو یو .باعث افتخار باشند شیخو هنیم

گذرد و شما سرعت زمان را  یم عیسر لیتحص امیادامه داد: ا

شکل  نیزمان به بهتر نیکرد با تمام توان از ا دیاحساس نخواه

 رایز دیو دانش استفاده کن لیتکامل خود در راه تحص یبرا

سازان کشور  ندهیزمان قابل برگشت نبوده و شما آ نیا

رشته  انیخاطرنشان کرد: شما دانشجو یدانائ دکتر.دیهست

به کسب علم و دانش  زهیبا تمام تالش و انگ دیبا یپزشک یها
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بعد از توکل به خدا چشم به دستان  مارانیب رایز دیبپرداز

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .پرتالش شما دارند

اخالق  دیکه هستند با یافراد در هر رشته ا نکهیبا توجه به ا

سرلوحه کار خود قرار دهند گفت: بحث اخالق در هر رشته  را

شمرده  یمهم و حرفه ا اریبس یبخصوص در کار پزشک یو کار

 زین یاخالق حرفه ا لیهمراه با تحص دیشود و شما با یم

 یول دیهمه مطالب بپرداز یریاگر به فراگ رایز دیکسب کن

 یخدمت مناسب دیتوان یمطالب نباشد نم نیاخالق همراه با ا

بحث  یافزود: قطعا اگر فرد یو .دیرا به جامعه ارائه ده

موفق  اریاخالق و درس را در کنار هم داشته باشد بس یریادگی

مردم  یبرا شیاز پ شیبهداشت و سالمت ب تیخواهد بود اهم

که در حوزه  یمهم شده است و مردم آگاه تر شده اند افراد

مردم هستند چگونه  بهدشات و سالمت در حال خدمت به

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ.کنند یخدمت م

و آموزش را  یادامه داد: متاسفانه کرونا در حاضر نوع زندگ

ما به  یبحث آموزش شتریعوض کرده است در حال حاضر ب

با  میبتوان میدواریشود ام یبرگزار م یحضور ریصورت غ

آموزش ها را  نیاز ا یدوستان همکار در واحد آموزش, بخش

برگزار  یبهداشت یتمام پروتکلها تیرعا اب یبه صورت حضور

محسن  دیترور شه ریدر رابطه با حادثه اخ یدانائ دکتر.میکن

و  شانیبزرگوار را به خانواده ا نیزاده گفت: شهادت ا یفخر

 نیو اگر کشور ما با همه ا  مینما یعرض م تیتسل رانیملت ا

 شهیاست ر ستادهیا دخودشیپا یدانه روترورها هنوز قدرتمن

 یحسن یادامه دکتر حاج در.بودن ما دارد یرانیدر اسالم و ا

مقدم  ریبا خ یسخنان یدانشگاه ط یفرهنگ ییمعاون دانشجو

گفت:  زان،یعز نیا تیموفق یو آرزو دیجد انیبه دانشجو

 یبه درجات واال دنیبا تالش و کوشش خود و رس میدواریام

قدم  رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور یدر راه اعتال ،یعلم

.دیبردار

 یعلوم پزشک انیدانشجو یپژوهش یالمللنیسمنان در کنگره ب یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو ینیافتخار آفر

 10/09/99 کشور

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک انیدو تن دانشجو

کنگره  نیو هفتم یمل انهیکنگره سال نیکمیو  ستیب

موفق به کسب  یعلوم پزشک انیدانشجو یپژوهش یالمللنیب

کنگره  نیکمیو  ستیب .عنوان سخنران برتر و داور برتر شدند

 انیدانشجو یپژوهش یالمللنیکنگره ب نیو هفتم یمل انهیسال

هفتم آذر ماه سال  یکه از روز چهارشنبه پنجم ال یعلوم پزشک

به عنوان  یوسفلی ایبل برگزار شد، پودر شهرستان با یجار

 انیبه عنوان داور برتر دانشجو یترحم ایسخنران برتر و پرن

دانشگاه  یدانشکده پزشک قاتیتحق تهیو عضو کم  یپزشک

دانشگاه  یعموم روابط .سمنان، انتخاب شدند یعلوم پزشک

ارزشمند را به  تیموفق نیاستان سمنان کسب ا یعلوم پزشک

روز افزون در تمام  قیعرض نموده و توف کیتبر زانیعز نیا

 خواستار است. زدمنانیرا از درگاه ا یمراحل زندگ
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 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 روسیو RNAاستخراج  یساز نهیاستان سمنان به به یپژوهشگر دانشگاه علوم پزشک نانیآفر افتخار

 10/09/99 افتندیکرونا دست 

 نیا یدانشگاه در گفتگو با روابط عموم سیرئ یدکتر دانائ

دانشگاه  نیپژوهشگران پرتالش ا دیجد یدانشگاه از دستاورد

 سیرئ .کرونا خبر داد روسیو RNA استخراج یساز نهیدر به

نکته که  نیا انیاستان سمنان با ب یدانشگاه علوم پزشک

پژوهشگران پرتالش دانشگاه علوم  یعلم دیدستاورد جد

 دهیرس یالملل نیب یمراجع علم دییاستان سمنان به تا یپزشک

 صیروش هم اکنون در تشخ نیاست، اضافه کرد: ا

کوثر سمنان مورد استفاده  مارستانیکرونا در ب یشگاهیآزما

 سازینهیبه"با عنوان  یقاتیتحقمقاله  نی. اردگییم رارق

RNA یحرارت سازیفعال ریبا غ یفیو ک یبه لحاظ کم 

 تیدانشگاه با هدا یپژوهش می، توسط ت"19 دیکوو هاینمونه

به بار  یو فناور قاتیمعاون محترم تحق ییکوخا زیدکتر پرو

 نوانبا ع 54/5 ریتاث بیبا ضر یمجله تخصص کینشسته و در 

 Thermal inactivation of Covid-19“ یسیانگل

specimens improves RNA quality and 

quantity”  و تشکر  ریبا تقد یدانائ دکتر .است دهیچاپ رس

استان سمنان،  یاز زحمات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشک

 نیپژوهشگر ا دیکرونا اسات وعیافزود: در دوران بروز و ش

 یمقابله علم یهمگام با مدافعان سالمت در راستا زیدانشگاه ن

 ندگانیرا برداشتند که آ یموثر یعلم یگام ها روسیو نیبا ا

 گرید یبحران ها یعلم تیریمد یبرا ستاوردهاد نیاز ا زین

معاون  ییادامه دکتر کوخا در .خواهند نمود یبهره بردار

 سازینهیدانشگاه با اشاره به مقاله به یو فناور قاتیتحق

RNA یحرارت سازیفعالریبا غ یفیو ک یبه لحاظ کم 

،  COVID-19  عی، گفت:  گسترش سر19دیکوو هاینمونه

 یمیعظ یاست، تقاضا SARS-CoV-2 که مسبب آن ییماریب

-rRT) شی. از آزمااستکرده  جادیآن ا عیسر صیتشخ یرا برا

PCR) معکوس با دو سواب  پتازیکر رازیمیترانس پل رهیزنج

 ،یرینمونه گ یبرا (OP) و دهان حنجره (NP) نازوفارنکس

 روسیاز خطر در معرض و یریجلوگ ی. براشودیاستفاده م

 ییگرما سازیفعالریغ ،یشگاهیقرار گرفتن کارکنان آزما

ناشناخته  راتیاما تاث شود؛یم هتوصی حاضر حال در هانمونه

اختالل  جادیامکان ا rRT-PCR جیصحت نتا یحرارت بر رو

 مارانیو شش نمونه از ب ی. سکندیرا مطرح م جیدر نتا

COVID-19  سازیفعالریشده و مورد غ آوریجمع 

 استخراج یندهایفرآ ای (قهیدق 30و به مدت  C ˚60 ) یحرارت

RNA ما نشان داد که  هایهدر حالت فعال قرار گرفتند. داد

 سهیدر مقا یحرارت سازی فعالریبا غ یاستخراج RNA غلظت

سطح  p= 0).028/0  (ابدییم شیبا حالت فعال نمونه افزا

با  سهیدر مقا شدهفعالریدر حالت غ RNA یباالتر تعداد کپ

 بدست آمد  ORF1ab و N هر دو ژن برای فعال یهانمونه

 ،یحرارت سازیفعالریغ .( =p 032/0 و =p  009/0بیبه ترت)

https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%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%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-RNA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%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%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-RNA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%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%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-RNA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 شیافزا نیرا باال برد، ا یاستخراج RNA یغلظت و تعداد کپ

 ایو  روسیو ینیپروتئ پویپوسته ل بیتخر قیاحتماال از طر

که منجر به  افتدیاتفاق م روسیو نینوکلئوپروتئ یجداساز

 .شودیم شیبهتر آزما تیفیک

از  یپژوهش بزرگ علم نیا برای کسب اطالعات بیشتر درباره

 سیو رئ یو فناور قاتیمعاون تحق ییزبان دکتر کوخا

دانشگاه علوم  روسیکرونا و یمولکول صیتشخ شگاهیآزما

 ، اینجا کلیک کنید.استان سمنان یپزشک

 11/09/99 کوثر سمنان مارستانیب روسیدر دوران کرونا و ثاریحماسه و ا نانیاز افتخارآفر یقدردان نییآ

از  ریمراسم تقد ،یآذر ماه سال جار ازدهمیسه شنبه در روز 

کوثر  یو درمان یپژوهش ،یمدافعان سالمت مرکز آموزش

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یسمنان با حضور دکتر دانائ

معاون درمان دانشگاه، دکتر  یاستان سمنان، دکتر گوهر

کوثر  یو درمان یپژوهش یمرکز آموزش رعاملیمد انیمعمار

از پرسنل و مدافعان سالمت  یجمع نیحضور نماد اسمنان و ب

 در .مرکز برگزار شد نیا VIP مرکز در سالن انتظار بخش نیا

و  یبهداشت یپروتکل ها تیکه با رعا یمیمراسم صم نیا

دانشگاه  سیرئ یرگزار شد، دکتر دانائب یاجتماع یفاصله گذار

 یو جانفشان یشبانه روز یاز تالش ها یبا قدردان یدر سخنان

کرونا و در  روسیو وعیمدافعان سالمت پس از بروز و ش یها

مرموز و  روسیو نیا یگفت: پس از پاندم ر،یطول نه ماه اخ

پرسنل حوزه سالمت به  ثاریها و ا یمنحوس، از خودگذشتگ

 نیکادر درمان و مدافعان سالمت خط مقدم مبارزه با ا ژهیو

حوزه را متفاوت تر از گذشته  نینگاه جامعه به ا ،یماریب

ارائه خدمات سالمت توسط کادر بهداشت و  تیملموس و اهم

دانشگاه  سیرئ .گذاشت شیآحاد جامعه به نما یدرمان را برا

مات ارائه خد تیفیاستان سمنان ادامه داد: ک یعلوم پزشک

تحت پوشش دانشگاه از  یها مارستانیب یدر تمام یدرمان

 کیاوج و پ یروزها "بایتاکنون که تقر یماریب نیبروز ا یابتدا

 یرییتغ چیه م،یگذار یرا پشت سر م یماریب نیا وعیش زانیم

و دقت  تیفیک شیبا افزا رداز موا یاریدر بس ینداشته و حت

اتفاق  نیکه ا میشو یمواجه م مارانیدر ارائه خدمات به ب

همکاران کادر درمان بوده  تینشان از تالش و احساس مسئول

 دکتر .میروند باش نیبا تمام توان ادامه دهنده ا میدواریو ام

از جامعه بزرگ  یبه عنوان عضو کوچک نجانبیافزود: ا یدانائ

 ثاریاستان سمنان، قدردان ا یدانشگاه علوم پزشک ختهیو فره

با تمام  میدواریتک تک همکاران بوده و ام یها یو جانفشان

 تیو حما زیعز مارانیب ریخ یبا دعا گر،یکدیتوان و در کنار 

و مقابله  تیریدر راه مد زان،یصبور شما عز یخانواده ها یها

 نیبا افتخار، برگ زر میو بتوان میقدم بردار یماریب نیبا ا

دانشگاه  نیا یبایدر خاطرات ز ثار،یاز دفتر حماسه و ا یگرید

 نیا نیریبا افتخار خاطرات تلخ و ش ندهیرقم زده و در آ

 یادامه از تعداد در .مینیرا به مرور بنش یادماندنیب یروزها

از همکاران پرتالش  یندگیهمکاران مدافعان سالمت به نما

 ژهیو و یاختصاص سیمرکز با اهداء لوح سپاس و تند نیا

به عمل آمد و  ریتقد از مدافعان سالمت، یدانشگاه در قدردان

مدافعان سالمت دانشگاه،  ژهیتمبر و نیاول نیبه صورت نماد

 یمراسم، تعداد نیا هیحاش در .دانشگاه اهدا شد سیتوسط رئ

خود پرداخته و  شنهاداتینقطه نظرات و پ انیبه ب نیاز حاضر

 .احساسات خود پرداختند انیبه ب ،یگرم و صمصم یطیدر مح

 نانیاز افتخارآفر یقدردان نییآ ریتصاو یمشاهده گالر یبرا

 اینجا کوثر مارستانیب روسیدر دوران کرونا و ثاریحماسه و ا

 .دکنی کیکل

https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%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%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-RNA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%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%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-RNA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%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%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-RNA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%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%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-RNA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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استان  یدانشگاه علوم پزشک سیامور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئ تیریمد دارید

 11/09/99 سمنان

 شتریارتباط مناسب و تعامل هر چه ب یبرقرار یدر راستا

امور شعب بانک  ریمد یاصغر هاشم یدانشگاه با بانک رفاه، عل

 یهمراه با دکتر دانائ ئتیرفاه کارگران استان سمنان و ه

استان سمنان دیدار و گفت و گو  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر .کرد

 یدر راستا ،یصحت و سالمت یو آرزو رمقدمیضمن خ

دانشگاه با بانک  شتریارتباط مناسب و تعامل هر چه ب یبرقرار

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .کرد انیرا ب یرفاه مطالب

 یبهداشت ،یآموزش یکمک به توسعه فضا نکهیا انیسمنان با ب

 یگاهدانش و آ شیو افزا جیدر دانشگاه ها، باعث ترو یو درمان

کشور  یموجب توسعه و رشد و آبادان تیدر جامعه و در نها

خواهد شد؛ از بانک رفاه استان در ارائه خدمات به جامعه 

امور شعب بانک رفاه  ریمد یهاشم .نمود یدردانق یدانشگاه

از خدمات حوزه سالمت  یکارگران استان سمنان ضمن قدردان

 انیب روس،یکرونا و یماریدر مبارزه با ب ژهیاستان سمنان به و

و ارائه خدمات به کارکنان خدوم جامعه  یکرد: تعامل، همکار

از  یکیاستان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک یدانشگاه

امور شعب بانک رفاه  ریمد .باشد یم  رفاهافتخارات بانک 

 یهمکار نیا دوارمیکارگران استان سمنان ادامه داد: ام

در  یتعامل اتفاقات خوب نیا هیو در سا ابدیهمچنان ادامه 

 سیاین دیدار رئ در. دو سازمان رقم بخورد نیا یارتقا یراستا

استان سمنان و سرپرست امور شعب  یدانشگاه علوم پزشک

خدمات بانک رفاه کارگران و هم  رامونیبانک رفاه کارگران، پ

دانشگاه  نیبانک رفاه و ا نیما ب یف یهمکار یراه ها نیچن

 انیمیرح دارید نیاست: در ا یگفتن .ردندبحث و تبادل نظر ک

 .حضور داشت زیدانشگاه ن یامور مال ریمد

 یفیک عیسر صیتشخ تی(با استفاده از کعی) تست سر دتستیبه صورت رپ یرینمونه گ نیانجام اول

  12/09/99 در دانشگاه SARS-COV-2ژن  یآنت

( با عی) تست سر دتستیبه صورت رپ یرینمونه گ نیاول

-SARS ژن یآنت یفیک عیسر صیتشخ تیاستفاده از ک

COV-2  یدرمان یو خدمات بهداشت یدر دانشگاه علوم پزشک 

دانشگاه   یگزارش روابط عموم به.استان سمنان انجام شد

آذر ماه سال  ازدهمیاستان سمنان؛ روز سه شنبه  یعلوم پزشک

( عی) تست سر دتستیبه صورت رپ یرینمونه گ نیاول یجار

-SARS ژن یآنت یفیک عیسر صیتشخ تیبا استفاده از ک

COV-2  یدرمان یو خدمات بهداشت یدر دانشگاه علوم پزشک 

معاون بهداشت دانشگاه  یجندق راستان سمنان با حضور دکت

 یمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشک یجندق دکتر .انجام شد

که  نیبرنامه با اشاره به ا نیا یاجرا هیاستان سمنان در حاش

ارسال   SARS-COV-2 ژن یآنت یفیک عیسر صیتشخ تیک
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و  تیریگام چهارم مد یاجرا یداشت: در راستا انیشده، ب

محله و خانواده محور  وهیبه ش 19- دیکوو یدمیکنترل اپ

به  یرینمونه گ نیاول "یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه"

 صیتشخ تیاستفاده از ک( با عی) تست سر دتستیصورت رپ

 17در مرکز منتخب   SARS-COV-2 ژن یآنت یفیک عیسر

بهداشت دانشگاه علوم  معاون .سمنان انجام شد وریشهر

 یبرا یرینمونه گ نیاستان سمنان ادامه داد: ا یپزشک

که ) کرونا(  SARS-COV-2 ژن یآنت یفیو ک عیسر صیتشخ

تحت پوشش دانشگاه و در مراکز  یشهرستان ها یدر تمام

افزود: طرح حاج قاسم  یو .شود یمشخص شده انجام م

به  19 - دیکوو یدمیو کنترل اپ تیریبا هدف، مد یمانیسل

برنامه هر  " تیمحله و خانواده محور با استفاده از ظرف وهیش

 یجندق دکتر .در حال اجرا است "سالمت  گاهیپا کیخانه 

 طیشرا دیطرح به مرحله جد نینمود: با ورود ا یدوایابراز ام

شاءهلل فراهم خواهد شد و ان شتریب مارانیکردن ب دایپ یبرا

منحوس موثر  روسیو نیا یدمیمهار اپ یطرح برا نیا یاجرا

 .واقع شود

 :دانشگاه یشبکه و ارتقاء سالمت معاونت بهداشت ریکنترل کرونا و مد رخانهیمسئول دب وریدکتر فر

مرکز  طیکارشناسان مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرا یتمندیرضا

 12/09/99 شهرستان آرادان 19دیمنتخب کوو

شبکه و  ریکنترل کرونا و مد رخانهیمسئول دب وریدکتر فر

دانشگاه در گفتگو با روابط  یارتقاء سالمت معاونت بهداشت

،  99دانشگاه، گفت: روز چهارشنبه پنج آذر ماه سال  یعموم

کارشناسان مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و 

 ندسکوشا، باقرنژاد و مه ،یمیآموزش پزشکی )دکتر ابراه

شهرستان آرادان ) مراکز  19( از مراکز منتخب کووید یقلعه ا

رده بعمل آو دیخدمات جامع سالمت آرادان و داورآباد(  بازد

و  یانسان یروین از،یموردن زاتیاستانداردها و تجه تیو رعا

از  یریو نمونه گ رشیپذ تیوضع ،یحفاظت لیاستفاده از وسا

 قیدق یب و اجرایثبت اطالعات در سامانه س ماران،یب

قرار دادند و  شیرا مورد پا یابالغ یدستورعمل ها و پروتکلها

از عملکرد دانشگاه و شهرستان در این خصوص رضایت کامل 

عملکرد   یابیو ارز شیافزود: گروه پا وریفر دکتر .داشتند

وزارت متبوع ضمن تشکر از زحمات همکاران در خصوص راه 

 مارانیاستانداردها و ارائه خدمات مناسب به ب تیو رعا یانداز

 یاعتبار و جداساز نیبر ادامه روند کار و تالش درجهت تام

 تارائه خدما تیفیکامل مراکز منتخب به منظور بهبود ک

کنترل کرونا دانشگاه ادامه  رخانهیدب مسئول .نمودند دیتاک

داد: بی تردید در شرایط حساس  همه گیری بیماری کرونا هر 

عه برداشته قدمی که برای تامین، حفظ و ارتقای سالمت جام

می شود بر ذهن بیدار و قاموس ماندگار تاریخ جاودانه خواهد 

 ریراستا از زحمات همکاران شهرستان آرادان تقد نیشد. در ا

 بعمل آمد.
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( در مراکز 3103) یو تلفن ینترنتیا یاز سامانه نوبت ده یدانشگاه: بهره بردار سیرئ یدکتر دانائ

 12/09/99 دانشگاه 19دیمنتخب کوو

( در مراکز منتخب 3103) یو تلفن ینترنتیا یسامانه نوبت ده

 یاستان سمنان به بهره بردار یدانشگاه علوم پزشک 19دیکوو

 یوگو با روابط عمومدانشگاه در گفت سیرئ یدانائ دکتر .دیرس

داشت: با توجه به  انیاستان سمنان ب یدانشگاه علوم پزشک

 یو در راستا روسیکرونا و وعیجامعه و ش یکنون طیشرا

از مراجعه متعدد به مراکز  یریو جلوگ یماریب نیاز ا یریشگیپ

 باو  کیتوسعه دولت الکترون نی، همچن19 دیمنتخب کوو

 24 رشیدر زمان و پذ ییآسان، صرفه جو یهدف نوبت ده

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .شد یسامانه راه انداز نیساعته ا

 یکیالکترون یکرد: سامانه نوبت ده حیاستان سمنان تصر

 شیبه منظور ارائه خدمات بهتر و افزا19دیمراکز منتخب کوو

 19دیمراکز منتخب کوو یدر تمام ن،یمراجع یتمندیرضا

 .دیگرد یاستان سمنان راه انداز یتابعه دانشگاه علوم پزشک

 تحت پوشش 19 دیداشت: تمام مراکز منتخب کوو انیب یو

متصل  کیبصورت الکترون یدانشگاه به سامانه نوبت ده نیا

توانند با ورود به درگاه  یم زیباشند و شهروندان عز یم

دانشگاه ضمن تشکر  سیرئ یدانائ دکتر .رندینوبت بگ ینترنتیا

 یاطالعات و معاونت ها یآمار و فناور تیریاز همکاران مد

دانشگاه، افزود: توسعه ارائه  یو فناور قاتیو تحق یبهداشت

ارائه خدمات با  لیتسه یدر راستا یحضور ریخدمات غ

جزو  کیالکترون یبستر ساز قیازطر نیتر به مراجع تیفیک

 یآمار و فناور ریمد .باشد یدانشگاه م کیتژاسترا یبرنامه ها

در مراکز منتخب  یکیالکترون تینو افتیاطالعات دانشگاه: در

 .شد ریامکان پذ لیو نرم افزار موبا تیسا قیاز طر 19دیکوو

اطالعات  یآمار و فناور ریمد انیهمت نیمحمد حس مهندس

 یدر راستا نکه،یا انیاستان سمنان با ب یدانشگاه علوم پزشک

ساعته  16از تجمع مراجعه کنندگان در مراکز  یریجلوگ

 یماریاز انتقال ب یمنتخب استان سمنان و خطرات ناش

 یاتوانند بر یم زیعز یها ی)کرونا(، گفت: هم استان 19دییکو

مراجعه  nobat.semums.ac.irنوبت به آدرس افتیدر

مورد نظر را از آدرس مذکور دانلود  لینرم افزار موبا ایکرده و 

از مراکز  یکیو سپس بر اساس شهر محل سکونت خود 

را انتخاب  ریواگ یهایماریب یساعته غربالگر 16منتخب 

اطالعات  یآمار و فناور ریمد .ندیقدام به اخذ نوبت نماکرده، ا

 یریدانشگاه ادامه داد: پس از ثبت مشخصات خود کد رهگ

و ساعت نوبت اخذ شده به مرکز  خینموده و در تار افتیدر

( 3103) ایاست:  تلفن گو یگفتن .ندیمورد نظر مراجعه نما

 یفعال و شهروندان گرام 1399آذر ماه  15از روز شنبه  زین

توانند با شماره مذکور تماس گرفته و اقدام به اخذ نوبت  یم

شامل؛ دو  19 دیبه ذکر است: مراکز منتخب کوو الزم .ندینما

و محقق در شهرستان سمنان، مرکز  وریشهر 17مرکز 

و  یشهر 2در شهرستان دامغان، دو مرکز شماره  دالشهداءیس

 انیانیتب دیدر شهرستان گرمسار، دو مرکز شه یک وانیمرکز ا

دو مرکز خدمات  شهر،یدر شهرستان مهد رزادیو مرکز شهم

 یو داور آباد در شهرستان آرادان و مرکز شهدا المتجامع س

 یصبح ال 8باشد که از ساعت  یسرخه در شهرستان سرخه م
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کرونا به  یماریشب آماده ارائه خدمات سالمت درخصوص ب 8

 .باشد یم یگرام یها یهم استان

 استان سمنان یدر دانشگاه علوم پزشک روسیکرونا و شگاهیآزما نیآنال یسامانه جواب ده یراه انداز
12/09/99 

در دانشگاه  روسیکرونا و شگاهیآزما نیآنال یسامانه جواب ده

 سیرئ یدانائ دکتر. شد یاستان سمنان راه انداز یعلوم پزشک

 یدانشگاه علوم پزشک یوگو با روابط عمومدانشگاه در گفت

 ریعدم مراجعه غ یداشت: در راستا انیاستان سمنان ب

در شهرستان  19 دیبه مراکز منتخب کوو نیمراجع یضرور

 نیآنال یتحت پوشش دانشگاه، سامانه جواب ده یها

 استان یدر دانشگاه علوم پزشک روسیکرونا و شگاهیآزما

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .شد یسمنان راه انداز

خالصانه کارکنان  یاز زحمات و تالش ها یسمنان با قدردان

ما در حوزه سالمت  یاز دغدغه ها یکیحوزه سالمت، گفت: 

موضوع  نیا رامونیباشد و پ یم زیحفظ سالمت شهروندان عز

 طیشرا مناسب یساخت ها ریز جادیتا با ا میکن یتالش م

 حیتصر یدانائ دکتر .میآسان تر نمائ اخدمات سالمت ر افتیدر

در  روسیکرونا و شگاهیآزما نیآنال یکرد: سامانه جواب ده

استان سمنان به منظور ارائه خدمات  یدانشگاه علوم پزشک

و  دیگرد یراه انداز ن،یمراجع یتمندیرضا شیبهتر و افزا

 19 دیدر مراکز منتخب کوو روسیکه تست کرونا و یافراد

جواب  افتیدر یبرا حضوربه مراجعه  یازین گریداده اند، د

توانند با  یم نیندارند و به صورت آنال روسیتست  کرونا و

کرونا  شیجواب آزما ،یبه سامانه جواب ده ینترنتیمراجعه ا

 طیافزود: با توجه به شرا یو .کنند افتیخود را در روسیو

از  یریشگیپ یو در راستا روسیکرونا و وعیجامعه و ش یکنون

از مراجعه متعدد به مراکز منتخب  یریو جلوگ یماریب نیا

و با هدف نوبت  کیتوسعه دولت الکترون نی، همچن19 دیکوو

 نیساعته ا 24 رشیدر زمان و پذ ییآسان، صرفه جو یده

کرد: سامانه نوبت  حیدانشگاه تصر سیرئ .شد یسامانه راه انداز

به منظور ارائه خدمات 19دیمراکز منتخب کوو ینترنتیا یده

مراکز منتخب  یدر تمام ن،یمراجع یتمندیرضا شیبهتر و افزا

 یاستان سمنان راه انداز یتابعه دانشگاه علوم پزشک 19دیکوو

 یآمار و فناور ریمد انیهمت نیمحمد حس مهندس .دیگرد

 ینترنتیه اسامان یراه انداز نکهیاطالعات دانشگاه با اشاره به ا

 یماریابتال به ب سکیبا هدف کاهش ر شیجواب آزما افتیدر

توانند با مراجعه  یبوده است، گفت: شهروندان م روسیکرونا و

 سمنان به آدرس یدانشگاه علوم پزشک تیبه سا

www.semums.ac.ir  (یجواب ده -شهروندان 

 جهیاز نت رشیو کد پذ یها ( و وارد کردن کد مل شگاهیآزما

 امکیپ قیاز طر  رشیخود مطلع شوند،در ضمن کدپذ شیآزما

کرد:  یدواریابراز ام یو .دیخواهد رس نیبه اطالع مراجع

 شیآزما جیسامانه نتا نیرود مردم با مراجعه به ا یانتظار م

 یکرده  و از مراجعه و ازدحام در مراکز بهداشت افتیخود را در

به ذکر است: مراکز منتخب  الزم .اجتناب کنند یو درمان

و محقق در شهرستان  وریشهر 17شامل؛ دو مرکز  19 دیکوو

در شهرستان دامغان، دو مرکز  دالشهداءیسمنان، مرکز س

در شهرستان گرمسار، دو  یک وانیو مرکز ا یشهر 2شماره 

در شهرستان  رزادیو مرکز شهم انیانیتب دیمرکز شه
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و داور آباد در  المتدو مرکز خدمات جامع س شهر،یمهد

سرخه در شهرستان سرخه  یشهرستان آرادان و مرکز شهدا

شب آماده ارائه خدمات  8 یصبح ال 8باشد که از ساعت  یم

 یگرام یها یکرونا به هم استان یماریسالمت درخصوص ب

 باشد. یم

 15/09/99 داوطلب یاستان سمنان به مناسبت روز جهان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر امیپ

داوطلب، را  یدسامبر ( مصادف با روز جهان 5پانزدهم آذرماه )  یامیاستان سمنان در پ یدانشگاه علم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

  :است ریبه شرح ز امیپ نیا متن .گفت کیتبر

کاری فکری، عاطفی و فیزیکی منظور حفظ و ارتقای انداز مشخصی از مشارکت مردمی هباهی داوطلباهن چشمفعالیت سالمت و زندگی سالم است. مشارکت؛ هم

ای است که هر فردی تصوری اهداف خود را رد آینه تحقق اهداف کند. جامعه سعادتمند جامعهاشخاص است که آانن را رد سازندگی و ارتقاء توسعه جامعه سهیم می

کاری رد توسعه کشور میاز جمله حقوق فردی، سیاسی و اجتماعی افرا  .اجتماع ببیند اهی اولیه سالمت نیز باشد و رب همین اساس رد اصول مراقبتد جامعه، مشارکت و هم

ن سالمت و رب نقش مهم مشارکت مردم رد سالمت بسیار اتکید شده است زریا هب افزایش سطح سالمتی پایدار منجر خواهد شد. بدون کش نقش محوری داوطلبا

کارانپذری است و همیشه این عززیان هباهی حوزه سالمت هبو خیرین رد کلیه ربانمهاهی داوطلب و جهادی گروه عنوان بخشی از بدهن وژیه رد مقابله با بیماری کروان ان

ان ردگیر هستند از تمامی کنند.امسال که مردم عززی اریان با بیماری کرواهی نظام سالمت هب عموم جامعه ایفای نقش میفعال جامعه رد انتقال اهداف، مفاهیم و پیام

کاری مشترک وزارت بهداشت، ردمان وآموزش زپشکی و سازمان بسیج مستضعفین رد اقلب "طرح ش  هید حاج داوطلبان و گروه اهی داوطلب دعوت می کنم رد هم

 .هب شیوه محله وخانواده محور ایفای نقش نمایند 19اپیدمی کووید  اقسم سلیمانی"باری دیگر با حضور  منسجم و یکپارچه هب مقابله با این بیماری بپردازند ورد مدرییت و کنترل

اهی مردم نهاد و خیرین حوزه سالمت ، اینجانب روز جهانی داوطلب را رب همه فعاالن این عرصه، اعم از داوطلبان سالمت، گروه اهی داوطلب، سازمان

ای عاری از فشارم؛ باشد که با مشارکت تمامی آحاد توانمند و داوطلب، جامعههب گرمی میگویم و دست همگی را رد راه خدمت هب مردم زبرگ اریان شادباش می

 .ای سالم و پویا از خداوند منان خوااهنمفرسا داشته باشیم. توفیق روزافزون این عززیان را رد راستای دستیابی هب جامعهبیماری، گزند و مصائب توان

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش
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 مارانیبه ب یپزشک یخدمات تخصص افتیدر کاهش زمان در کوپترآمبوالنسیگذار هل ریمهم و تأثنقش 

 15/09/99ی اورژانس

حادثه برخورد دو  نیمصدوم 99آذر  13پنجشنبه در روز 

 43 یآقا نهمچنی دامغان –در محور سمنان لریدستگاه تر

 کوپترآمبوالنسیتوسط هل یتنفس -یساله با عالئم توقف قلب

کوثر منتقل  مارستانیاستان سمنان به ب یدانشگاه علوم پزشک

در محور  لریحادثه برخورد دو دستگاه تر نیمصدوم .شدند

 شیاورژانس پ یها گاهیپا یدامغان با همکار -سمنان

و  تیریبه نحو مطلوب مد ییآهوان و اورژانس هوا یمارستانیب

دانشگاه علوم  سکوپترآمبوالنیحادثه توسط هل نیمصدوم

به  یخدمات تخصص افتیدر یاستان سمنان برا یپزشک

ساله  43 ییآقا خیتار نیشدند. در هم منتقلکوثر  مارستانیب

 کوپترآمبوالنسیتوسط هل زین یتنفس -یبا عالئم توقف قلب

خدمات فوق  افتیدر یبرا یآبخور یدانشگاه از روستا

روز 13:01 ساعت .به مرکز قلب دانشگاه منتقل شد یتخصص

 اتیعمل تیبا مرکز ارتباطات و هدا ییآذر مددجو 14جمعه 

چند  بیسمنان تماس و آس یمارستانیب شیاورژانس پ

سمنان را در اثر سقوط از  انیخور ریدر منطقه کو رنوردیکو

 تیریمرکز مد یکند. بنا به اعالم روابط عموم یارتفاع اعالم م

استان  یپزشک لومدانشگاه ع یپزشک یها تیحوادث و فور

اورژانس  گاهیدستگاه آمبوالنس از پا کیسمنان، بالفاصله 

 کوپترآمبوالنسیهل نیامام رضا)ع(  همچن یمارستانیب شیپ

حادثه به منطقه اعزام  نیبه مصدوم یامدادرسان یدانشگاه برا

 مارستانیبه ب یخدمات تخصص افتیجهت در نیو مصدوم

بودن  یریکو لیذکر است به دل انیشا .کوثر منتقل شدند

به محل حادثه، پس از  ینیزم یمنطقه و عدم امکان دسترس

 هیکل ان،یمحل حادثه از مددجو یبیمختصات تقر افتیدر

 تیارائه خدمات فور ،ینجات، امدادرسان ،ییشناسا اتیعمل

حادثه توسط گروه  نیا نیو انتقال مصدوم یپزشک یها

استان  یعلوم پزشک دانشگاه کوپترآمبوالنسیهل یپرواز

 تیحوادث و فور ریمد ،یاطهر دکتر .سمنان انجام شده است

عنصر زمان در  تیدانشگاه گفت: با توجه به اهم یپزشک یها

 نیو مصدوم مارانیبه ب یپزشک یارائه خدمات تخصص

در کاهش  یموثر ارینقش بس کوپترآمبوالنسیهل ،یاورژانس

به موقع  افتیو در یبه مراکز درمان مارانیب دنیزمان رس

از جمله  یاست عوامل یگفتن  .خواهد داشت یخدمات پزشک

عدم ارتباط  ،یباران یو سخت گذار بودن منطقه، هوا یریکو

محل حادثه  قیو مشخص نبودن مختصات دق یمناسب تلفن

امداد و نجات سبب  یخودروها یعدم امکان دسترس نیهمچن

 سکوپترآمبوالنیتوسط هل ییبه تنها اتیعمل نیشد تا ا

به  قهیدق 7در مدت  هدانشگاه انجام شود. دو مصدوم حادث

ذکر است مناطق  انیشا .شدند لیکوثر سمنان تحو مارستانیب

مورد  یگردشگر یاستان سمنان از جمله مکان ها یریکو

 یادیبوده و ساالنه تعداد ز یرانیرایو غ یرانیا رنوردانیعالقه کو

 یاستان سمنان سفر م یریرشته به مناطق کو نیعالقه مند ا

 یپرطرفدار برا یاز جمله فصل ها زییکنند. فصل پا

 است. یرنوردیکو
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 15/09/99ی  مرحومه اکرم محسن یدانشگاه به مناسبت عروج آسمان سیرئ یدکتر دانائ تیتسل امیپ

 

استان سمنان به مناسبت  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

از مدافعان  یمرحومه اکرم محسن یهمکار گرام یعروج آسمان

به شرح  امیپ نیا متن .را صادر نمود یامیسالمت استان سمنان، پ

 :باشد یم لیذ

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اان لله و اان الیه راجعون

گاهن راز جاودانگی مشیت الهی رب این تعلق گرفته کـه بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این  بارزرتین تفسیر فلسفه آفرینش رد فراخنای بی کران هستی و ی

کاران گرامی واحد مدارک زپشکی بیمارستان امام حسین آرادان که  .اوست رد ایام شیوع و ربوز با نهایت تأسف و تأرث عروج انگهانی و آسمانی مرحومه اکرم محسنی از هم

گام و همراه با مد اه، این ضایعه غم رتین همدردیاینجانب ضمن ارباز صمیماهن .افعان سالمت با این وریوس منحوس مبارزه نمود، ما را رد غمی زبرگ نشاندبیماری کروان هم

گاه علوم زپشکی استان سمنان و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت عرض نموده و ربای ایشان علو ردجات و رح  ه الهی و ربای مت واسع انگیز را هب خانواده زبرگ دانش

 .بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسألت دارم

 دکتر نوید داانئی

گاه   رئیس دانش
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 16/09/99 آذر روز دانشجو 16استان سمنان به مناسبت  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر امیپ

 

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

 نیآذر و روز دانشجو، ا 16 داشتیضمن گرام یامیبا ارسال پ

دانشگاه  انیدانشجو ژهیبه و انیدانشجو یروز را به تمام

 :شرح است نیبد امیپ متن .گفت کیتبر

 

 بسمه تعالی

 .رد نظام جمهوری اسالمی، دانشجو باید بارزرت از دیگر دانشجویان رد هر جای دیگر دنیا، نقش داشته باشد 

 مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

هدت اهی جواانن و دانشجویان ردخشش امروز کشور رد مسایل علمی، تکنولوژیکی، سیاسی و اجتماعی و نیز استقالل، پایداری و حرکت رد مسیر توسعه از طریق تالش اه و مجا 

سالمی هر روز تنومند رت از قبل و ثمرات آن نهال انقالب ا .عززی ایجاد شده است که هدفی جز خدمت هب خلق خدا و دستیابی هب آرمانهای انقالب اسالمی ندارند

آن نگهبانی و نگهداری کرده و هر روز بیشتر و ارثگذاررت می گردد و این امر مسئولیت شما دانشجویان و اساتید گرانقدراتن را سنگین رت می کند، چرا که باید با جان و دل از 

آرذ که بیانگر پایداری و استقامت دانشجویان مسلمان، مومن و انقالبی رد ربارب نظام سلطه است، یاد آور   16 .مسیراهیی جدید، نو و افق اهیی دیگر را از رتقی بگشایید

استکباری ملت اریان را هب شجاعت و رشادت دانشجویانی است که خود را رد ربارب تیراهی استعماری دشمنان قرار داده و فریاداهی آزادی خوااههن، استقالل طلبی و ضد 

روز دانشجو، روز تأکید رب اهمیت علم آموزی و حقیقت جویی، روز تأکید رب لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و  .انیان رساندندگوش جه
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امام خمینی)ره( و با گذشت بیش از چهار دهه از عمر با ربکت نظام اسالمی، دانشجویان انقالبی کشورمان، آگااههن و با الهام از سیره حضرت  .معرفت دینی است

زادی خوااهن و ملت رهنموداهی مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(، توانسته اند رد ربارب تهاجمات دشمن رد عرصه اهی مختلف مقاومت کرده و چشم بیداری ربای آ

دانشجو، این قشر فهیم جامعه که امید آینده و ذخیره حیاتی کشور آرذ و مقام شامخ  ۱۶اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حماهس  .اهی مستضعف رد تمام دنیا باشند

گاهی کشور و دانشجویان عززی، هب مدد ایمان و اندیشه، همواره رد توسعه ی اریان اسال می موفق بوده و با یاری خداوند است، را ارج نهاده و امید آن دارم که جامعه دانش

 .مسیر اعتالی انم اریان اسالمی رد سطح جهان، کوشا و پویا باشند منان رد ربداشتن گام اهی مستحکم و مطمئن رد

 دکتر داانئی

گاه  رئیس دانش

 17/09/99 پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت روز دانشجو

 

ز دانشجو را رو یامیدانشگاه در پ یمعاون آموزش انیدکتر کسائ

 :آمده است یو امیپ در .گفت کیتبر

 

 

 هب انم خدا 

  «اهی دانش و بينش، دانشجویان مومن ، متعهد  و حقیقت جوی اریان اسالمی گرامی بادآرذماه، روز دانشجو رب مجاهدان سنگر ۱۶فرا رسیدن »
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شی  موزردمان ،اینجانب و مدریان حوزه معاونت آ سپاس از تالش گران عرصه آموزش ، بهداشت و وضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنبش دانشجویی، 

مدری  حول و نوآوری ، آاقی دکتر علی اصغر قدسو ت   EDC ی ، سرکار خانم فریده  ازیدی مدریجناب آاقی دکتر اثمنی مدری آموزش و تحصیالت تکمیل 

گاه  و دکتر موالیی مدری آموز گاه ،  این  روز خجسته را  خدمتامور هیات علمی دانش گاه اساتید گرامی و  دانشجویان رپتال ش مداوم دانش لوم زپشکی و خدمات ع ش دانش

گاه خداوند ت این کشور می تپد تبریک عرض می نماییم. البشان ربای سربلندی این ملت و آزادی و پیشرف بهداشتی ردمانی استان سمنان  و هب همه کسانی که ق  ز پیش

 .و تندرستی آرزو می نماییم متعال ربای ایشان  و خانواده اهی محترمتان سالمتی

 سعید کساییان دکتر سید

گاه  معاونت آموزشی دانش

 پیام تبریک معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مناسبت روز دانشجو
17/09/99 

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو یمعاون فرهنگ

 .گفت کیمرز و بوم تبر نیا زیعز انیهمه دانشجو به راآذر  16 یامیپ

 :باشد یم لیبه شرح ذ یحسن یحاج دیدکتر عبدالحم امیمتن پ

 

 بسمه تعالی

گاهیان بوده و ربگ  ۱۶ردود می فرستیم هب روح شهدای دانشجوی واقعه  آرذ، شهیدان شریعت رضوی، قندچی و زبرگ نیا که یادآور حماهس و استکبارستیزی و افتخارآفرینی دانشجویان و دانش

رشادت ، عزت و پایمردی رد مقابل رد اتریخ رپافتخار کشورمان است، این روز اتریخی که بعنوان روز دانشجو انمگذاری شده آغازگر جریانی است که رد آن دانشجویان میهن با زرینی 
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گاهیان ما میراث .مستکبرین و سلطه خوااهن جهان ایستادگی کردند و رد این راه جان خود را نثار کردند اهی پاک دانشجویان شهید آن زمان و نیز فداکاری داران خونامروز دانشجویان و دانش

کام پاهی مرور صفحات  .اهی استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی از همه هستی خود گذشتندهزاران جوان دیگری هستند که ربای پیروزی و هب ثمر نشستن انقالب زبرگ ملت اریان و استح

گاهیان، رد مسیر پیروزی انقالب اسالمی و حفظ آن، شرکت مخلصاهن رد حماهس دافع مقدس و نیز رد پیشرفت و رشدات همه جانبه میهن عززیمان نقشی مهم و  ریخ  گواه آن است که دانش

گاهی تبریک و  اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، شازندهم آرذ ماه را هب .اساسی ربعهده داشته و دارند کاران دانش تمامی اصحاب علم و اندیشه خاصه دانشجویان، اساتید وهم

اسالمی اریان تحت توجهات  تهنیت عرض نموده و موفقیت همه دانشجویان تالشگر و مؤمن را جهت تولید علم و تالش روزافزون ربای نیل هب اهداف بلند نظام مقدس جمهوری 

 .داوند منان خواستارمحضرت بقیه الله االعظم )عج( از خ

 دکتر عبدالحمید حاجی حسنی

گاه  معاون فرهنگی دانشجویی دانش

دانشگاه  استیحوزه سالمت شهرستان آرادان با حضور ر تیوضع نیآخر یو بررس یجلسه هماهنگ

 17/09/99 استان سمنان یعلوم پزشک

 یو بررس یجلسه هماهنگ یدوشنبه هفدهم آذر ماه سال جار

حوزه سالمت شهرستان آرادان با حضور دکتر  تیوضع نیآخر

 یاستان سمنان، مطهر یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

گرمسار و آرادان در  یشهرستان ها فیمردم شر ندهینما

بوربور فرماندار شهرستان آرادان، دکتر  ،یاسالم یمجلس شورا

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

حوزه  رانیاز مد یمعاون درمان دانشگاه و جمع یوهرگ

شهرستان برگزار  نیا یسالمت شهرستان آرادان در فرماندار

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ینشست، دکتر دانائ نیا در .شد

از عملکرد شهرستان آرادان در حوزه  یاستان سمنان گزارش

 نیو چشم انداز ا یو پژوهش یآموزش ،یدرمان ،یبهداشت یها

و ارتقاء  یکم ،یفیک شتریتوسعه ب یها نهیدانشگاه در زم

 هپروژ یریگیو پ یلیتکم التیتحص یرشته ها شیافزا ،یعلم

دانشگاه علوم  سیرئ .شهرستان ارائه نمود نیا یعمران یها

 یاز زحمات شبانه روز یاستان سمنان ضمن قدردان یپزشک

مدافعان سالمت شهرستان  ژهیبه و یدرمان یکادر بهداشت

 یانجام شده از سو یدهایداشت: با توجه به بازد انیآرادان، ب
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مرکز  ؛یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ینظارت میت

شهرستان مورد  نیا 19دیکوو یماریب یمنتخب غربالگر

مرکز در  نیا یو کم یفیک طینظارت بوده و شرا اتیه تیرضا

قرار گرفته است که از زحمات  دییاستاندارد مورد تا طیشرا

حوزه سالمت شهرستان  تیریمرکز و مد نیپرسنل پرتالش ا

دانشگاه ضمن تشکر  سیرئ نیهمچن .مینما یو تشکر م ریتقد

 یماریشهرستان ها در کنترل ب نیمسئول یو همراه تیاز حما

 یو تعامل مردم و همکار یگفت: همراه روس،یکرونا و

اقدامات حوزه سالمت  دهیاعث گردبا حوزه سالمت ب نیمسئول

 .گردد ییاجرا ترعیسر یماریب نیاستان سمنان در کنترل ا

 یوانکیگرمسار، آرادان، ا یمردم شهرستان ها ندهینما یمطهر

با اشاره به خدمات ارزنده حوزه  یاسالم یدر مجلس شورا

 انیب روس،یدر زمان مبارزه با کرونا و ژهیسالمت استان به و

استان  نیدر حوزه سالمت ا یداشت: بحمداهلل خدمات ارزنده ا

مطلوب شما  دماتنشان از ارائه خ نیاست که ا دهیارائه گرد

تحت پوشش دانشگاه  یدرمان یو همکارانتان در مراکز بهداشت

استان سمنان است، که از همه همکارانتان تشکر  یعلوم پزشک

همه دست  ینان براو از درگاه خداوند م مینما یم یو قدردان

  .روز افزون را خواستارم قیاندرکاران حوزه سالمت استان توف

در  یوانکیگرمسار، آرادان، ا یمردم شهرستان ها ندهینما

 یروزها که روزها نیادامه داد: در ا یاسالم یمجلس شورا

استان  نیو همچن رانیا فیاست، مردم شر 19 دیکوو وعیش

 یو از خود گذشتگ ثارگرانهیا یسمنان نظاره گر تالش ها

حوزه  زانیو همه عز ارانیپزشکان، پرستاران، کمک به

ها  یدشوار، سخت طیشرا نیو درمان استان که در ا اشتبهد

 دانیبه م یو با از خودگذشتگ دهیو خطرات را به جان خر

مبتال آمده اند،  مارانیکرونا و درمان ب روسیمبارزه با و

فرماندار شهرستان آرادان  بوربور یمجتب نیهمچن .هستند

 یدرمان یاز خدمات و زحمات کادر بهداشت یضمن قدردان

 ینمود: خدمت رسان انیاستان سمنان، ب یدانشگاه علوم پزشک

جهادگونه پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سالمت 

 رانیمردم ا یرشادت ها در حافظه تمام نیاست و ا یستودن

 تیدر ادامه با اشاره به اهم یو .خواهد ماند یباق یاسالم

و  یاستان سمنان، گفت: همکار یدانشگاه علوم پزشک گاهیجا

استان سمنان که  یعلوم پزشک انیتعامل با جامعه دانشگاه

باعث  ند،ینما یسطح سالمت مردم تالش م شیافزا یبرا

 در .دارد یاریما ارزش بس یموضوع برا نیافتخار ماست و ا

آرادان مسائل و موضوعات مورد نظر شهرستان  نیادامه مسئول

 یدانشگاه با ارائه راهکارها سیخود را مطرح نموده، رئ

توسعه بهداشت و درمان آن  ریموانع موجود در مس یاتیعمل

 کرد. انیشهرستان را ب

 17/09/99ی استان سمنان با خانواده مرحومه اکرم محسن یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دارید

وز راستان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

و  نیاز معاون یبه اتفاق جمع یآذر ماه سال جار 17دوشنبه 

با خانواده مرحومه  اکرم  تیدانشگاه با هدف عرض تسل رانیمد

دانشگاه  سیرئ یدانائ دکتر .و گفت و گو کرد دارید یمحسن

با خانواده  یاستان سمنان ضمن ابراز همدرد یعلوم پزشک

از دست  زیعز نیا یاز خداوند متعال برا ،یمرحومه محسن

 میعظ یبازماندگان صبر یو برا یرفته علو درجات و غفران اله

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .مسألت نمود

در دانشگاه  زیعز نیا یاز زحمات و تالش ها یضمن قدردان

که بر دل  یدانم داغ یاستان سمنان، گفت: م یعلوم پزشک
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همه ما  یتحمل کرد ول یتوان به راحت یشما نشسته را نم

و از  میمتعال هست یخواست و حکمت خدا میانسان ها تسل

 .را خواستارم بتیمص نیصبر و تحمل ا بشما طل یخدا برا

و  یمدردافزود: ه تندیس مدافعان سالمت یبا اهدا یو

استان سمنان را  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشگاه یهمدل

 .دیبدان کیو ما را در غم خودتان شر دیباش رایپذ

شهرستان آرادان با حضور دکتر  19 دیاز مدافعان سالمت مرکز منتخب کوو یقدردان نییو آ دیبازد

 17/09/99 دانشگاه سیرئ یدانائ

استان سمنان به  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

معاون درمان، دکتر پهلوان معاون توسعه  یاتفاق دکتر گوهر

 انیریاز مد یدانشگاه و جمع یزیمنابع و برنامه ر ت،یریمد

 دیشهرستان آرادان بازد 19 دیاز مرکز منتخب کوو یدانشگاه

 .قرار گرفت امورو انجام  یروند ارائه خدمات درمان انیو در جر

استان سمنان و  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر

 روسیو یریو نمونه گ رشیپذ یهمراه از بخش ها ئتیه

و از  دیبازد یمراقبت  سالمت و غربالگر شگاه،یکرونا، آزما

 سیرئ .کردند ریتالش و خدمات پرسنل در بحران کرونا تقد

 نیاستان سمنان خطاب به کارکنان ا یدانشگاه علوم پزشک

از جامعه  یبه عنوان عضو کوچک نجانبیداشت: ا انیمرکز ب

استان سمنان، قدردان  یدانشگاه علوم پزشک ختهیبزرگ و فره

با  میدواریتک تک همکاران بوده و ام یها یو جانفشان ثاریا

و  زیعز مارانیب ریخ یبا دعا گر،یکدیتمام توان و در کنار 

 تیریدر راه مد زان،یصبور شما عز یخانواده ها یاه تیحما

با افتخار، برگ  میو بتوان میقدم بردار یماریب نیو مقابله با ا

 نیا یبایدر خاطرات ز ثار،یاز دفتر حماسه و ا یگرید نیزر

 نیریبا افتخار خاطرات تلخ و ش ندهیدانشگاه رقم زده و در آ

ادامه از  در .مینیرا به مرور بنش یادماندنیب یروزها نیا

مرکز با اهداء لوح  نیهمکاران مدافعان سالمت ا یتعداد

از  یدانشگاه در قدردان ژهیو و یاختصاص سیسپاس و تند

 نیاول نیبه عمل آمد و به صورت نماد ریمدافعان سالمت، تقد

دانشگاه اهدا  سیمدافعان سالمت دانشگاه، توسط رئ ژهیتمبر و

استان  یدانشگاه علوم پزشک استیبه ذکر است: ر الزم .شد

از ستاد شبکه بهداشت و درمان  دیسمنان ضمن بازد

شهرستان و  نیشهرستان آرادان، پروژه دردست احداث ا

 نیبه کارکنان خدوم ا ی)ع(، در نشستنیامام حس مارستانیب

در شهرستان  19 دیمنتخب کوو مراکز .مراکز خداقوت گفت

تان سمنان به اس یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یها

مناسب و خدمات  یارائه آموزش ها رش،یپذ ،ییمنظور شناسا

و  روسیمبتال به کرونا و مارانیتر و مناسب تر به ب عیسر

 یخانواده مرحومه محسن نیهمچن فعال شده است. انیاطراف

استان سمنان و  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ییاز دکتر دانا

 .کردند یبا آنان قدردان ییو دلجو داریهمراه به جهت د ئتیه

واحد مدارك  یهمکار گرام یاست: مرحومه محسن یگفتن

 آرادان بودند. نیامام حس مارستانیب یپزشک
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 برگزار شد یو شهرستان یاستان نیحوزه سالمت شهرستان گرمسار با حضور مسئول تیوضع نیآخر
17/06/99 

جلسه  ،یهفدهم آذر ماه سال جار عصر روز دوشنبه 

حوزه سالمت شهرستان  تیوضع نیآخر یو بررس یهماهنگ

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یگرمسار با حضور دکتر دانائ

فرماندار شهرستان، دکتر پهلوان معاون  یاستان سمنان، متق

معاون  یو دکتر گوهر یزیمنابع و برنامه ر ت،یریتوسعه مد

شهرستان  یدرمان دانشگاه در محل سالن جلسات فرماندار

 یدانشگاه ضمن قدردان سیرئ یدانائ دکتر .گرمسار برگزار شد

 یدرراستا یو شهرستان یاستان نیو مسئول زیاز شهروندان عز

گفت:  ،ییسخت کرونا یروزها نیاز حوزه سالمت در ا تیحما

و  یبهداشت یل هاپروتک تیرعا یدر راستا زیاز شهروندان عز

فرماندار که موضوعات  ژهیشهرستان گرمسار به و نیمسئول

 یخود قرار داده است، قدردان یبرنامه ها تیسالمت را در اولو

استان سمنان با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .مینما یم

شهرستان،  نیاز زحمات پرسنل بهداشت و درمان ا یقدردان

 یکارکنان حوزه سالمت و همراه یگفت: زحمات شبانه روز

منجر  یبهداشت یپروتکل ها تیمنطقه دررعا نیشهروندان ا

در  روسیکرونا و یماریبا ب یریدرگ زانیم نیبه داشتن کمتر

با اشاره به خط مقدم مبارزه با  یو .است دهمنطقه ش نیا

داشت: مراکز منتخب   انیدر حوزه سالمت، ب روسیکرونا  و

 مارانیخدمت به ب هیدر حال حاضر مسئول ارا 19دیکوو

باشد  یمرکز  م نیبه ا نیو آموزش مراجع یریگیو پ ییکرونا

مراکز منتخب به عنوان مراکز  روس،یکروناو انیو بعد از پا

 یمتق .خواهد داد تیادامه فعال رداریواگ یاه یماریب یریگیپ

از زحمات شبانه  یفرماندار شهرستان گرمسار ضمن قدردان

روند نسبتا  میدواریگفت: ام ،یو درمان یکادر بهداشت یروز

توسط  یبهداشت یپروتکل ها و دستورالعمل ها تیمناسب رعا

 یگوشه ا قیطر نیادامه داشته باشد تا به ا یگرام انیهمشهر

نشست  نیادامه ا در .مدافعان سالمت جبران شود از زحمات

 نیحوزه سالمت شهرستان و استان و مسئول نیمسئول

موضوعات سالمت محور، به بحث و  انیشهرستان گرمسار با ب

 یگفتن .دیالزم اتخاذ گرد ماتیتبادل نظر پرداخته و تصم

بخشدار  چیمعاون فرماندار، کل ینشست همت نیاست: در ا

شبکه بهداشت و درمان،  ریمد یدکتر عرب آرادان ،یک وانیا

 رانیاز مد یو جمع یمعتمد مارستانیب  سیرئ ینیدکتر چگ

.حضور داشتند زیحوزه سالمت دانشگاه ن

 سیشهرستان گرمسار با حضور رئ 19دیاز مدافعان سالمت مرکز منتخب کوو یقدردان نییو آ دیبازد

 17/09/99  دانشگاه و فرماندار شهرستان

استان سمنان به  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

معاون  یفرماندار شهرستان  گرمسار، دکتر گوهر یاتفاق متق

منابع و برنامه  ت،یریدرمان، دکتر پهلوان معاون توسعه مد

از مرکز منتخب  یدانشگاه رانیاز مد یدانشگاه و جمع یزیر

ارائه  درون انیو در جر دیشهرستان گرمسار بازد 19دیکوو

 سیرئ یدانائ دکتر .و انجام امور قرار گرفت یخدمات درمان

همراه از بخش  ئتیاستان سمنان و ه یدانشگاه علوم پزشک

 روسیو یریو نمونه گ رشیمرکز شامل:  پذ نیمختلف ا یها

و از تالش  دیبازد یمراقبت سالمت و غربالگر شگاه،یکرونا، آزما

 یماریب تیریو مد یریشگیمرکز در پ نیو خدمات پرسنل ا
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استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .کردند ریکرونا تقد

 یهمکاران در حوزه ها یتمام یتالش ها نکهیا انیبا ب

است، گفت:  ریشهرستان قابل تقد نیبهداشت و درمان ا

موجود در مجموعه تحت پوشش دانشگاه نشان  یشاخص ها

ابتال به  زانینسبتا مناسب شهرستان گرمسار در م تیاز وضع

ردان است که بنده به سهم خود قد روسیکرونا و یماریب

 یادامه متق در .مدافعان سالمت هستم یتمام یتالشها

 هیروند ارا انیدر جر کیفرماندار شهرستان گرمسار از نزد

 نیا هیمرکز قرار گرفت و نحوه ارا نیدر ا یخدمات بهداشت

از پرسنل  انیپا در .قرارداد یو بررس لیخدمات را مورد تحل

مدافعان سالمت شاغل در مراکز  یاز تمام یندگیحاضر به نما

 یاختصاص سیلوح سپاس و تند یشهرستان با اهدا یبهداشت

.شد. یمدافعان سالمت  دانشگاه، قدردان

  شهرستان گرمسار یمعتمد مارستانیب یدرمان یها رساختیو توسعه ز یارائه خدمات درمان یبررس
17/09/99 

دانشگاه به  سیرئ یروزه دکتر دانائ کیدر ادامه سفر 

 یخود از مراکز بهداشت یدهایشهرستان گرمسار و سلسله بازد

 یشهرستان، ضمن حضور در بخش ها نیا یو درمان

روند ارائه  یشهرستان گرمسار، به بررس یمعتمد مارستانیب

 نیا در .مرکز پرداخت نیا یساخت ها ریخدمات و توسعه ز

 یفرماندار شهرستان گرمسار، دکتر گوهر یکه متق دیبازد

منابع و  ت،یریمعاون درمان، دکتر پهلوان معاون توسعه مد

و  یدانشگاه رانیاز مد یدانشگاه و جمع یزیبرنامه ر

دانشگاه ضمن  سیرئ یحضور  داشتند، دکتر دانائ یشهرستان

خدمات   ئههمکاران، روند ارا یاز زحمات شبانه روز یقدردان

در جلسه  دیبازد نیادامه ا در .کرد یابیطلوب ارزرا م یدرمان

ارائه  تیفیو بهبود ک حیحاضر، درخصوص تسر نیبا مسئول یا

شهرستان گرمسار  یمعتمد مارستانیدر ب یخدمات درمان

 .دیالزم اتخاذ گرد ماتیتصم

 1۸/09/99 برگزار شد 99استان سمنان در سال  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ینشست خبر نیچهارم

حوزه سالمت در دوران  یها رساختیتوسعه ز/روسیکروناو یشدن ماندگار تریرو و خطر طوالن شیپ یلدای

  روسیکروناو

 ینشست خبر یصبح سه شنبه هجدهم آذر ماه سال جار

استان سمنان با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

با  نیکنفرانس همچن ویدیو قیرسانه استان از طراصحاب 

و  یاز اصحاب رسانه به صورت حضور یحضور تعداد محدود
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 .برگزار شد یبهداشت یپروتکل ها و دستورالعمل ها تیبا رعا

 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دینو

 یاز تالش ها و زحمات تمام یاستان سمنان با قدردان یدرمان

استان سمنان و  یو گفتار یداریشن ،یداریاصحاب رسانه د

صحت  یداشت: ضمن آرزو انیروز دانشجو، ب کیتبر نیهمچن

شبانه  یروزافزون، از زحمات و تالش ها قاتیو توف یو سالمت

 یو گفتار یداریشن ،یداریاصحاب محترم رسانه د یروز

به  یاستان سمنان و دست اندرکاران حوزه خبر و اطالع رسان

پوشش مناسب اخبار و اطالعات حوزه سالمت و بازتاب  ژهیو

مدافعان سالمت در دوران مقابله با کرونا،  یمناسب تالش ها

اظهار کرد: تنها در صورت  یدانائ دینو دکتر .مینما یم یقدردان

 ریعالمگ روسیو نیا انیبه پا میتوانیوقوع دو حالت است که م

واکسن موثر و  کی عیو توز دینخست تول م؛یباش دواریام

کرونا همچون  روسیو نکهیدر سطح باال و دوم ا ونیناسیواکس

جهش شده  کیدچار  جیمثل سارس به تدر هاروسیاز و یبرخ

ها بر ضرورت تداوم توجه به پروتکل یو .برود نیمرور از ب هو ب

بسته به سرعت  یهاطیدر مح روسیو نیکرد: ا حیو تصر دیتأک

آن در  دیرو با برودت هوا و تشد نیو از هم کندیگردش م

روبرو  یریهمه گ نیاز ا گریموج د کیزمستان ممکن است با 

 .میشو

 روسیحوزه سالمت در دوران کروناو یها رساختیز توسعه

استان سمنان با اشاره به توسعه  یدانشگاه علوم پزشک سیئر

ابراز  روسیحوزه سالمت در دوران کروناو یها رساختیز

 یهامارستانیکرونا، در ب روسیو  وعیاز ش شیداشت: پ

 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک رمجموعهیز

وجود داشت اما همزمان  وی یس یتخت آ 38استان سمنان، 

 ژهیو یتخت ها شیصد درصد افزا ،یماریب وعیموج اول ش اب

در مراکز تحت  وی یس یآ یکه به مجموع تخت ها میداشت

دانشگاه علوم  سیرئ .تخت افزوده شد 40دانشگاه  نیپوشش ا

استان سمنان ادامه داد:  یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

 ندهیکوثر سمنان که در آ مارستانیب یبخش سوانح سوختگ

 یهامراقبت یهاتعداد تخت رسد،یم یبه بهره بردار کینزد

تخت  10 نیو همچن دهدیم شیتخت افزا 20را حدود  ژهیو

دامغان اضافه  تیوال مارستانیدر ب کینزد ندهیهم در آ ژهیو

 10در کمتر از  ژهیو یهاتعداد تخت بیترت نیشود. به ا یم

 اردیلیم 10تا  8 نیب ژهیهر تخت و جادی. اشودیماه، سه برابر م

کرد: اصحاب رسانه در دوران کرونا  انیب یو .دارد نهیهز الیر

 اریبس یو هم در بخش اطالع رسان یرسان یهم در بخش آگاه

در  ژهیدوران، به و نیدر ا زیخوب عمل کردند و مردم استان ن

 .همراه بودند اریبس یاهفته 2 یهاتیدوران محدود
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 یدرمان یهاو بخش زاتیتجه شیافزا

استان  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 یها مارستانیب vip سمنان گفت: ساخت مجموعه

گرمسار  یمعتمد مارستانیو کوثر سمنان و ب نیرالمومنیام

 یو درمان یخدمات بهداشت تیفیک شیافزا یبرا یاتفاق خوب

بخش ها،  نیاز ا یاست با بهره بردار دیاست و ام ندهیدر آ

 یو .تا آخر سال صادر شود زین یخارج مارانیب یمجوز بستر

کوثر با  مارستانیب یبخش بزرگ اسکوپ یاندازابراز داشت: راه

از  یاقدام مهم نیبدرون یهایربرداریارائه خدمات تصو

سالمت است که اثرات مثبت آن  نیریخ یدانشگاه با همکار

دانشگاه علوم  سیرئ .شودیمشاهده م ندهیظرف چند سال آ

کرد:  انیاستان سمنان ب یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

بهداشت در  یسازمان جهان ییاسکن اهدا یت یدستگاه س 2

گرمسار در  یمعتمد مارستانیکوثر سمنان و ب مارستانیب

سال  انیگفت: تا پا یدانائ دکتر .شودینصب م ندهیچند روز آ

و خدمات  یوم پزشکدانشگاه عل یشگاهیآزما تیظرف ،یجار

 شگاهیآزما کی. شودیبرابر م 2استان سمنان  یدرمان یبهداشت

 یبردارسال آماده بهره انیتست در روز تا پا 400 تیبا ظرف

امور  یبرا یجذب منابع اعتبار نکهیبا اشاره به ا یو .شودیم

 تیکرد: وضع انیسه برابر شد ب یدر سال جار ،یعمران

 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یاقتصاد

که پرداخت  یشده است به طور یاستان سمنان سامانده

 ریماه تأخ 14با  نیاز ا شیدانشگاه، پ نیکارانه کارکنان ا

 نیاست و امروز، ا دهیرس ریماه تأخ 2اکنون به  ودمواجه ب

در حوزه کارکنان  یبده الیر اردیلیم 500دانشگاه در مجموع 

 .دارد زاتیو دارو تجه

 شهریمهد دیجد مارستانیب لیتکم مراحل

بنا به  شهریمهد دیجد مارستانیکرد: ساختمان ب حیتصر یو

 99آذر ماه  انیاستان تا پا یقول سازمان راه و شهرساز

 لیو به محض تحو رسدیم انیساخت و ساز آن به پا اتیعمل

 .شودیآن آغاز م زیتجه ندیبه دانشگاه، فرا مارستانیب نیا

استان  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

وارد  مارستانیب نیا یدرمان زاتیاز تجه یسمنان گفت: بخش

ساختمان وارد  لیهم بعد از تحو زاتیتجه یاستان شده و باق

 .شودیاستان م

 یمانیقاسم سل دیطرح شه یاجرا

 یاستان سمنان در خصوص اجرا یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 ،یداشت: سازمانده انیب ،یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه

طرح در مناطق تحت پوشش دانشگاه بر  یو اجرا یزیبرنامه ر

در  یآذر ماه سال جار یاساس دستورالعمل ها، از ابتدا

استان  یدرمان یاشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک

 نیدانشگاه ادامه داد: ا سیرئ یدانائ دکتر  .شد آغازسمنان 

هالل  تیجمع ن،یمستضعف جیطرح با مشارکت سازمان بس

از مشارکت  یسازمان ها و با بهره مند ریو سا یاحمر، شهردار

به  19 - دیکوو یدمیو کنترل اپ تیریبا هدف مد یمردم یها

برنامه هر  " تیمحله و خانواده محور با استفاده از ظرف وهیش

ابراز  یو .است دهیگرد ییاجرا "سالمت  گاهیپا کی هخان

 تهیکم یو همکار یریاست با شکل گ دینمود: ام یدواریام

 یو نظارت یتیحما ،ی) مراقبت ییاجرا یها میو ت یاتیعمل یها

محله محور و خانواده محور  یها تی( و عموم مردم با فعال

و  دیمف جیبه نتا یابیشاهد انجام هر چه بهتر طرح و دست 

  .میباش ریعالم گ یماریب نیاز ا ییرها
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 روسیدر دوران کرونا و یرانیا ریغ انیجذب دانشجو یدرصد 30 شیافزا

صد در صد آموزش  یساز یدانشگاه با اشاره به مجاز سیرئ

کرد:  حیتسر روس،یدانشگاه در دوران کرونا و نیا انیدانشجو

دانشگاه تمام کالس  نیا یو معاونت آموزش دیبا تالش اسات

 یو .شود یبرگزار م یبه صورت مجاز انیدانشجو یتئور یها

کرد:  انیب ،یرانیا ریغ انیجذب دانشجو شیبا اشاره به افزا

و  یالملل دانشگاه علوم پزشک نیب سیجذب دانشجو در پرد

استان سمنان در دوران کرونا  یدرمان یخدمات بهداشت

 .داشته است شیدرصد افزا 30 روسیو

 شتاب گرفت یپژوهش یها تیفعال روسیدوران کرونا و در

 افتهیاستان سمنان با اشاره به  یدانشگاه علوم پزشک سیئر

 یروزها نیدانشگاه، گفت: در ا نیا دیاسات یپژوهش یها

سخت به دنبال  زیدانشگاه ن نیحوزه پژوهش ا ییسخت کرونا

است. و پژوهش  روسیکرونا و تیریمد یعلم دیجد یها افتهی

 دانشگاه نیا دیاسات یاز سو یماریب نیا نهیدر زم یادیز یها

کنگره  نیدوم نکهیا انیبا ب یو .باشد یم قیدر دست تحق

 یپژوهش انهیسال شیهما نیو ششم یورزش هیتغذ یالملل نیب

 یناریاستان سمنان به صورت وب یدانشگاه، علوم پزشک

صورت گرفته، قرار  یها یزیبرگزارشد، گفت: طبق برنامه ر

 یبه طور حضور 1398در اسفند ماه سال  شیهما نیبود ا

کرونا،  روسیو وعیمتأسفانه با توجه به ش یبرگزار شود ول

 یافتاد و در آبان ماه سالجار قیبه تعو شیهما نیا یبرگزار

 400با حضور  شیهما نیا یو مجاز یوکنفرانسیدیبه طور و

  .برگزارشد یو خارج یشرکت کننده داخل

 روسیکروناو یشدن ماندگار تریرو و خطر طوالن شیپ یلدای

 شیها و متعاقب آن افزاشدن شب تریدانشگاه از طوالن سیرئ

 کیبه عنوان  یخانوادگ یهایو دورهم هاینینششب یاحتمال

 جهینت میاجازه بده دیخطر بالقوه نام برد و اضافه کرد: نبا

اقدامات خوب ستاد مقابله با کرونا و مدافعان سالمت که به 

 نیاز ب هایدورهم شیبا افزا دهیانجام وعیکندتر شدن روند ش

 هایدورهم شیو افزا لدایبودن  شیبه در پ یدانائ دکتر .برود

مقطع از سال شاهد  نیدر ا یعاد طیاشاره کرد و گفت: در شرا

که  میهست یشبانه خانوادگ یهایاجتماعات و مهمان شیافزا

را به  هایدورهم نیا دیامسال با 19دیبا توجه به خطر کوو

 نیبرودت هوا در ا لیبه دل نکهی. ضمن امیحداقل ممکن برسان

 کی یرا برا نهیزم نیشود و هم یپنجره منازل بسته م امیا

فراهم  شیاز پ شیب یماریو انتقال ب روسیو گرید زیخ

 .کندیم

 اهیس زییموج در پا نیدتریشد

استان سمنان با اشاره به شمار  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 یبستر یکرد: از کل موارد قطع حیها در سمنان تصر یصیترخ

سه گانه تحت  یها مارستانیخوب از ب یشده با حال عموم

استان با حال  یهایدرصد بستر 83,4پوشش دانشگاه، 

 نکهیا انیبا ب یدانائ دکتر .مناسب مرخص شدند یعموم

اول  زیدر استان تجربه شده افزود: خ یماریب زیتاکنون سه خ

در اسفندماه سال قبل اتفاق افتاد که با تالش همکاران  یماریب

و همزمان شمار  دیبه صفر رس هایماه شمار فوت بهشتیدر ارد

داشت اما متاسفانه با کم  ریکاهش چشمگ زیموارد مثبت ن

 یماریب گرید زیخ کیبا  رماهیها دوباره در ت وتکلبه پر یتوجه
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از  یو .اول بوداز موج  ترفیموج ضع نیاگرچه ا میروبرو شد

 اهیس زییموج در پا نیدتریبه عنوان شد روسیکروناو ریموج اخ

از مهرماه آغاز شد و حدودا دو  زیخ نینام برد و اظهار کرد: ا

دانشگاه علوم  سیرئ .میدیموج رس نیبه نقطه اوج ا شیهفته پ

به عنوان  یبستر 302ماه با آبان 26استان سمنان از  یپزشک

در سمنان نام برد و اضافه کرد:  روسیقله موج سوم کروناو

طرح  یگسترده و اجرا یها یخوشبختانه با اطالع رسان

 نیا یخوب مردم یها یهوشمند و همراه یها تیمحدود

 یبستر زانیم وزکه امر یدچار کاهش شده به طور زیموج ن

 دهیمشکوك به کرونا رس ماریب 120شهرستان به  6ما در  یها

با اشاره  یو .مورد است 65آنها حدودا  یکه موارد مثبت قطع

که  میاجازه ده دیافزود: نبا یاحتمال یهایانگاربه خطر سهل

قبل  طیمجددا به شرا یریهمه گ تیوضع ،یانگاربا ساده

 یمردم و همکار یمهم به همراه نیتحقق ا یبرگردد و برا

 .میدار ازیها نرسانه

 19دیاز کوو یبلندتر یهابا موج ییارویرو خطر

 یاحتمال یها کیپ نکهیا انیدانشگاه با ب سیرئ یدانائ دکتر

 یقبل یها کیبدون شک بلندتر و خطرناك تر از پ یبعد

 نیآنفلوآنزا هم هم یریهمه گ انیکرد: در جر انیخواهند بود ب

 شهیهم هایریدهد که در همه گ یگونه بوده و تجربه نشان م

 یو .ستندبلندتر ه روسیو یقبل یزهایاز خ یبعد یهاموج

سال  انیکنند احتماال تا پا تیکرد: اگر همه مردم رعا یادآوری

شد اما  میروبرو نخواه روسیاز کروناو یگرید کیبا موج و پ

 یها و پروتکل ها کم توجه هیشود و به توص یانگاریاگر عاد

نوظهور  یماریب نیاز ا یگرید کیماه با پشود احتماال در بهمن

متوسط سن فوت شدگان  یدانائ دکتر .شد میمواجه خواه

سال اعالم و اظهار 72,1تحت پوشش را  تیدر جمع ییکرونا

 زیدرصد ن 42کرونا در استان مرد و  انیدرصد قربان 58کرد: 

ن سمنان با استا یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .اندزنان بوده

استان باالتر از کشور است افزود:  یسن نیانگیم نکهیا انیب

 زانیسالمندان در استان سبب شده که م یباال تیجمع نیهم

 یمتوسط سن بستر یو .باالتر باشد زیابتال در استان ن

 57تحت پوشش دانشگاه را  تیدر جمع ییکرونا یهاشده

 نیا یهایدرصد بستر 65سال برشمرد و گفت: حدودا 

 دکتر .بردند یرنج م یانهیزم یماریب کیدانشگاه حداقل از 

استان به عنوان  نیسالمندان در ا یباال تیبه جمع یدانائ

نام برد و  ییکرونا یمرگ ها یاحتمال شیعامل موثر در افزا

 کی یسن نیانگیکه م یاست که زمان یهیخاطرنشان کرد: بد

 یها یماریت که باستان باالتر است به همان نسبت ممکن اس

 یچاق ابت،ی،دیوقو عر یقلب یهایماریها، بسرطان ،یانهیزم

 نیبرخوردار باشد. جدا از ا یشتریب یاز فراوان زیو ... ن

 میامواجه یریعالمگ یماریب کیما با  دیدانیکه م یهمانطور

که  یدارد و معموال افراد ینسبتا قابل توجه یریپذتیکه سرا

 یها یماریشوند، سالمندان و افراد مبتال به ب یمبتال م شتریب

 یتیجمع نیدر چن زین ریمرگ و م زانیم ذاهستند ل یا نهیزم

 شاتیآزما یباال زانیبا اشاره به م یو .باشد شتریتواند ب یم

استان سمنان از  یاستان گفت: دانشگاه علوم پزشک نیدر ا

دوم  حائز رتبه روسیکروناو یو تست ها شاتینظر تعداد آزما

 اریعملکرد بس هایابیماریکشور شده و همکاران ما در ب

 کیبه  دنیرس یرسد برا یداشتند. البته به نظر م یدرخشان

 دیها را سنجبه تست رهاینسبت مرگ و م دیدرست با لیتحل
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 سیرئ .میکن سهیشهرها مقا تیشاخص را با جمع نیا نکهینه ا

 یباال تیفیاستان سمنان از تعدد و ک یدانشگاه علوم پزشک

عامل موثر  کیبه عنوان  یشگاهیو آزما یدرمان یها رساختیز

ها نام تست یو حجم باال یابیماریدانشگاه در ب نیا قیدر توف

ها و  رساختیبرد و گفت: خوشبختانه استان سمنان از نظر ز

برخوردار است ضمن  یمطلوب طیاز شرا یمارستانیامکانات ب

که صورت گرفت  ییها یریگیماهه با پ 10 نیدر طول ا نکهیا

 در .شده است جادیدر استان ا زین یگریخوب د اریامکانات بس

دانشگاه از زحمات  سیرئ یدکتر دانائ ینشست خبر نیادامه ا

تابعه  یو شهرستانها یاستان نیصادقانه مسئول یو تالش ها

 روسیو مقابله با کرونا و تیریمد یدانشگاه در راستا نیا

خبرنگاران سواالت  ینشست خبر نیادامه ا در .نمود یقدردان

 ،یمسائل بهداشت روس،یکرونا و یماریب رامونیخود را پ

 ریساخت ها و سا ریتوسعه ز ،یپژوهش ،یآموزش ،یدرمان

نشست اصحاب رسانه  نیا انیمسائل مطرح نمودند و در پا

 نین و کارکنان دانشگاه همچنمسئوال یاز تالش ها زیاستان ن

استان سمنان که تعامل  یعلوم پزشک دانشگاه یروابط عموم

 نمودند. یبا اصحاب رسانه استان دارند؛  قدردان یخوب

وزارت بهداشت در  یمقام عال ندهیو نما ریبا حضور مشاور وز یمانیسل دیطرح شه یروند اجرا یابیارز

 20/09/99  استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک

ابرازه  یدکتر عل ،یآذر ماه سال جار ستمیصبح پنجشنبه ب

وزارت بهداشت، درمان و  یمقام عال ندهیو نما ریمشاور وز

 یروزه خود به دانشگاه علوم پزشک کیدر سفر  یآموزش پزشک

 یدانشگاه، دکتر جندق سیرئ یاستان سمنان با دکتر دانائ

 یبهداشت رانیدبا حضور م یو در نشست دارید یمعاون بهداشت

 نیرا در ا یمانیسل دیطرح شه ییدانشگاه روند اجرا نیا

 سیرئ یجلسه دکتر دانائ نیا یابتدا در .نمود یابیدانشگاه ارز

مقدم به  ریاستان سمنان با عرض خ یدانشگاه علوم پزشک

دانشگاه، گفت: پرسنل شاغل در مجموعه  نیدر ا یحضور و

 وعیبروز و ش یدانشگاه از ابتدا نیمختلف تحت پوشش ا یها

ها و  یکرونا با تمام توان در ارائه خدمات به هم استان یماریب

 ،یریشگیاقدامات در پ نیقدم برداشته و ا زیعزهموطنان 

 .داشته است یینقش بسزا یماریب نیا تیریکنترل و مد

 یاستان سمنان با اشاره به اجرا یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

در مجموعه تحت پوشش دانشگاه، گفت:  یمانیسل دیطرح شه

 ییو همزمان با سراسر کشور مرحله اجرا یماه جار یاز ابتدا

خود که همان خانواده و محله محور  کردیبا رو یطرح مل نیا

اجرا  حالدر  یو اقدامات مهم دهیبودن آن است، آغاز گرد

 یبا کمک آحاد مختلف مردم به اهداف عال میدواریاست که ام

کرونا  یماریب تیریمقابله و مد ،یریشگیطرح که همان پ نیا

 یمعاون بهداشت یادامه دکتر جندق در .میابیاست، دست 

از مرحله  یاستان سمنان با ارائه گزارش یدانشگاه علوم پزشک

در مجموعه تحت پوشش  یمانیسل دیطرح شه ییاجرا

 نیطرح تاکنون چند نیا یرسم یدانشگاه، گفت: قبل از اجرا

طرح از جمله  نیدر ا ییاجرا یبا دستگاه ها یجلسه هماهنگ

تعامل و  ،یو سپاه استان برگزار و همکار جیهالل احمر، بس

درست و هدفمند  یوجود داشته که در اجرا یخوب یهماهنگ

افزود:  یجندق دکتر .اهد بودخو رگذاریتأث اریطرح بس نیا

 یدرخصوص بررس یو شهرستان یاستان نیناظر نییتع

 لیتشک نیطرح و همچن نیمراحل مختلف ا ییاجرا یچگونگ

برنامه هر خانه  یبر مبنا یو مراقبت یتیحما ،ینظارت یها میت
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طرح  نیاقدامات انجام شده در ا گریسالمت از د گاهیپا کی

 جیبس نیجانش یادامه سرهنگ انتظار در .بزرگ بوده است

 یاز اقدامات و برنامه ها یاستان سمنان گزارش یجامعه پزشک

پرداخت  یمانیسل دیطرح شه یاستان در اجرا جیبس یتیحما

 یحوزه سالمت استان تشکر و قدردان یو از تالش ها و همکار

 یمقام عال ندهیو نما ریابرازه مشاور وز یدکتر عل سپس .کرد

از  یبا قدردان یمانیسل دیطرح شه یوزارت بهداشت در اجرا

دانشگاه در  نیمدافعان سالمت ا یو تمام رانیمد یتالش ها

 یاجرا نیکرونا و همچن یماریب تیریمبارزه و مد ،یریشگیپ

 جموعهطرح در م نیا یگفت: روند اجرا ،یمانیسل دیطرح شه

 تیاستان سمنان در وضع یتحت پوشش دانشکاه علوم پزشک

 ندهیروند، در آ نیبا ادامه ا رسدیبوده و به نظر م یمناسب

ابرازه  دکتر .میبرس یطرح مل نیاز ا یخوب جیبه نتا کینزد

خانواده و محله محور و در  کردیکه با رو یطرح مل نیافزود: ا

گردد،  یم ییسالمت اجرا گاهیپا کیبرنامه هر خانه  یراستا

و  یکاهش مراجعه افراد به مراکز درماندر  یینقش بساز

 میها داشته است و با اقدامات هدفمند و مهم ت مارستانیب

و در  انیکاهش مبتال در ،یو مراقبت یتیحما ،ینظارت یها

 .خواهد شد یماریب نیاز ا یناش ریکاهش مرگ م جهینت

 یحوزه معاونت بهداشت رانینشست  مد نیدر ا نیهمچن

خود  یاز عملکرد و برنامه ها یگزارش کوتاه انیدانشگاه به ب

 کیسفر  نیا انیپا در .طرح پرداختند نیا یدر مدت اجرا

 یمدافعان سالمت دانشگاه علوم پزشک یاختصاص سیروزه تند

 ریوز ندهیابرازه مشاور و نما یاستان سمنان به دکتر عل

 .دیاهدا گرد یبهداشت درمان و آموزش پزشک

وزارت  یمقام عال ندهیو نما ریتوسط مشاور وز 19 دیو روند مراقبت در مرکز کوو نینحوه ارائه خدمات به مراجع

 .شد یابیبهداشت ارز

 20/09/99" یمانیسل دیشه"در طرح  وری، هفده شهر19 دیدکتر ابرازه از مرکز منتخب کوو دیبازد

وزارت بهداشت  یمقام عال ندهیو نما ریدکتر ابرازه مشاور وز

استان  یروزه خود به دانشگاه علوم پزشک کیدر ادامه سفر 

 سیبا رئ داری(، پس از د99آذر ماه سال  20سمنان) پنجشنبه 

 رانیاستان سمنان و نشست با مد یدانشگاه علوم پزشک

د حاج قاسم یطرح شه یاجرا  یابیدانشگاه و ارز نیا یبهداشت

هفده  19دیدر ستاد دانشگاه، از مرکز منتخب کوو یمانیسل

 یدکتر دانائ یابرازه با همراه یعل دکتر  .کرد دیبازد وریشهر

 یمعاون بهداشت دانشگاه و جمع یدانشگاه، دکتر جندق سیرئ

واقع  وری، هفده شهر19 دیکوو یاز منتخب غربالگر رانیاز مد

( یحاد تنفس یها یماریابوذر)مرکز منتخب درمان ب دانیدر م

 هو  نحوه ارائ یو مراقبت یدرمان یپروتکل ها یو  اجرا دیبازد

ابرازه،  دکتر .قرار داد یابیرا مورد ارز نیبه  مراجعخدمات 

وزارت بهداشت در دانشگاه  یمقام عال ندهیو نما ریمشاور وز

 دیاز منتخب کوو دیبازد هیاستان سمنان در حاش یعلوم پزشک

گفت : طرح  نه،یحضرت سک جیبس گاهیو پا وری، هفده شهر19

در دانشگاه  " یمانیسل دیشه" 19 دیکنترل و مقابله با کوو

با سراسر کشور با  ناستان سمنان همزما یعلوم پزشک

هالل احمر، و  ج،یاز جمله سپاه، بس ییسازمان ها یهمکار

افزود:  یو. باشد یدر حال اجرا م ییاجرا یدستگاه ها گرید

طرح با  نیا یداوطلبانه به اجرا زیاز مردم عز یادیتعداد ز

https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87--%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19%D8%8C-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1--%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%22%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%22
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87--%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19%D8%8C-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1--%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%22%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%22
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87--%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19%D8%8C-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1--%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%22%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%22
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اند،  دهید یکه توسط کارشناسان بهداشت یالزم یآموزش ها

ابرازه عملکرد و مجموعه اقدامات  دکتر  .کنند یکمک م

استان  یطرح را در مراکز بهداشت نیا یصورت گرفته در اجرا

و دقت  تیفیک نیکرد و گفت:  خدمات با باالتر یابیخوب ارز

ابرازه اظهار  دکتر .باشد یم هیمراکز در حال ارا نیدر ا

 میو با کمک مردم فه یبه مدد اله گرید کباریکرد:  یدواریام

 یو .مورد نظر حاصل شود جیاجرا و نتا تیطرح با موفق نیا

 یدستورالعمل ها تیبا رعا میخواه یکرد: از مردم م دیتاک

 شتریب وعیاز ش حیصح ی نهیقرنط طیشرا یو اجرا یبهداشت

 نیهمچن .سالمت باشند میت گریاریکنند و  یریشگیپ یماریب

، با 19 دیاز مراکز منتخب کوو دیدکتر ابرازه در ادامه بازد

 نی)س(  با  مسئول انهیحضرت سک جیبس گاهیحضور در پا

به  یتیروند ارائه خدمات حما انیگفت و گو و در جر گاهیپا

برای مشاهده . قرار گرفت گاهیپا نیدر ا 19 دیکوو مارانیب

 یمانیسل دیطرح شه یمصاحبه دکتر ابرازه در خصوص اجرا

 .اینجا کلیک کنید

استان  یوزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشک یمقام عال ندهیو نما ریدکتر ابرازه مشاور وز دیبازد

 20/09/99 ی دانائ ادیسمنان از مرکز جامع سالمت زنده 

وزارت بهداشت  یمقام عال ندهیو نما ریدکتر ابرازه مشاور وز

خود از حوزه بهداشت دانشگاه علوم  یدهایدر سلسه بازد

از  یه سالجارآذرما20استان سمنان ظهر پبجشنبه  یپزشک

 دکتر .کرد دیبازد یمرکز خدمات جامع سالمت مرحوم دانائ

ضمن گفت و گو با مسئول و  دیبازد نیابرازه در ا یعل

و  یتیحما ،یمراقبت میمرکز با اشاره به سه ت نیکارشناسان ا

 یمراقبت ها ی فهیوظ یمراقبت میطرح گفت: ت نیدر ا ینظارت

در محله را  یکرونا، غربالگر ی، انجام تست ها یالزم بهداشت

 جیسپاه و بس تیربا محو یتیحما یها میبرعهده دارند و ت

 یو مشکالت خانواده ها ازهایبه ن یدگیو رس یمحالت بررس

 یها میادامه داد: ت یو .دهندیرا انجام م یماریب ریدرگ

هالل  یروهاین ط،یاز جمله کارشناسان بهداشت مح ینظارت

 یپروتکل ها یاجرا ینحوه  ینظارت و بررس  ج،یاحمر و بس

 در اصناف و اماکن مختلف را بر عهده خواهند داشت یبهداشت

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر.

وزارت بهداشت در  یمقام عال ندهیو نما ریمشاور وز دیبازد نیا

گام چهارم  یاستان سمنان از روند اجرا یدانشگاه علوم پزشک

(گفت:  یمانیسل دیطرح شه) 19 دیکوو یماریب تیریمد

 انوقفه همکار یو تالش ب رانیمد تیخوشبختانه با جد

دانشگاه، وارد فاز  نیتحت پوشش ا یدر واحدها میتوانست

محله و   وهیو مقابله با کرونا به ش تیریمد یاتیو عمل ییاجرا

ها چون سپاه،  سازمان ریو از مشارکت سا میخانواده محور شو

دانشگاه علوم  سیرئ .میهالل احمر و ...  بهره متد شد ج،یبس

مراجعان  یاستان سمنان ضمن اشاره به روند کاهش یپزشک

تحت  19 دیمشکوك و با عالئم کرونا به مراکز منتخب کوو

 تیپوشش دانشگاه، اعالم کرد: استان در حاضر در وضع

مردم  یکرونا قرار دارد ول انیآمار ابتال و مرگ مبتال یکاهش

 تیبه دقت و کامل رعا ار یبهداشت یهمچنان پروتکلها دیبا

شکننده باشد و در صورت عدم  تواندیم تیوضع نیکنند ا

 یصعود کبارهیبه  یروند کاهش نیمردم ممکن است ا یهمکار

 تیتا با رعا میخواه یم یشهروندان گرام هیاز کل نیشود. بنابرا

 میسه یماریب نی،در کنترل ا یبهداشت یدستور عمل ها هیکل

وزارت بهداشت در  یمقام عال ندهیو نما ریوز مشاور .باشند

https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87--%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19%D8%8C-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1--%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%22%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%22
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87--%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19%D8%8C-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1--%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%22%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%22
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87--%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19%D8%8C-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1--%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%22%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%22
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 یابیو ارز یاستان سمنان، ضمن  بررس یدانشگاه علوم پزشک

از روند ارائه  تیمرکز، با ابراز رضا نیروند ارائه خدمات در ا

و  رانیمد یمرکز از زحمات شبانه روز نیخدمات در ا

 .ودنم یمرکز قدران نیدانشگاه و ا نیا یکارشناسان بهداشت

 مارستانیب سیاستان سمنان به مناسبت درگذشت رئ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ تیتسل امیپ

 21/09/99  گرمسار یمعتمد

 

 یاستان سمنان در پ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

 ینیچگ دیو جانکاه مرحوم مغفور دکتر مج یدرگذشت ناگهان

صادر  یتیتسل امیشهرستان گرمسار، پ یمعتمد مارستانیب سیرئ

 .نمود

  :آمده است تیتسل امیپ نیدر ا

 بسم الله الرحمن الرحیم

 إِلَیْهِ "
 

ِه وَ ِإانَ  لِلَ 
 

ذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ اقلُوا ِإانَ
 
اربِینَ الَ رِ الصَ 

 
 "راجِعُونَوَ بَشِ

کاه زپکش فرزاهن جناب آاقی دکتر مجید چگینی رئیس محترم بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار موجب تألم و تأرث اینجانب و جامعه  خبر ردگذشت انگهانی و جان

گاه علوم زپشکی استان سمنان گردید گاهی، دانش ل عمر رپخیر و ربکت خویش با آرامش، سعه صدر و ایشان که هب راستی آراسته هب زیور علم و تخصص بودند رد طو .دانش

بدون رتدید اعمال و خدمات بی شائبه این زپکش مردمی هب وژیه رد دوران  .صبری مثال زدنی و رد کمال تواضع هب ردمان و مداوای بیماران و مدرییت مجموهع خود رپداختند

د را وقف خدمت هب بندگان خدا نمود، رد زند خداوند متعال مأجور است و دعای خیر بیماران بهترین توهش مقابله با بیماری کروانوریوس که با تعهد و تالش فراوان عمر خو

بدینوسیله ردگذشت آن عززی از دست رفته را هب خانواده محترم ایشان هب وژیه همسر گرامیشان سرکار خانم دکتر ملک دار و فرزندان  .ربای آخرت ایشان خواهد بود
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کارا  کاران شاغل رد بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار تسلیت عرض می نمایم و ربای آن دلبندش و هم گاه علوم زپشکی استان سمنان هب وژیه هم مرحوم ن مجموهع دانش

 .از ردگاه خداوند سبحان غفران واسعه الهی و ربای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نمایم

 دکتر داانئی

گاه  رئیس دانش

 22/09/99  ( برگزار شدمایآمار و اطالعات )س تیریمد کپارچهیو استقرار سامانه  یجلسه بررس نیاول

آمار و  تیریمد کپارچهیو استقرار سامانه  یجلسه بررس نیاول

منابع  ت،یریاطالعات با حضور دکتر پهلوان معاون توسعه مد

و کارشناسان حوزه  ریمعاونت، مد نیا رانیمد ،یزیو برنامه ر

جلسه  یدر ابتدا .اطالعات دانشگاه برگزار شد یآمار و فناور

اطالعات دانشگاه علوم  یآمار و فناور ریمد انیمهندس همت

 حیتشر رامونیپ ،ییاستان سمنان ضمن خوش آمدگو یپزشک

 نیآمار و اطالعات گفت: ا تیریمد کپارچهیسامانه  تیاهم

ارشد، عملکرد  رانیمد یریگمیتصم ندیدر فرا یسامانه به خوب

 .سازمان موثر است یعملکرد اعضا نیکل سازمان و همچن

اطالعات دانشگاه ادامه داد: با خالصه  یآمار و فناور ریمد

ارشد را  رانیها مدسازمان تیها و اطالعات با اهمکردن داده

 رانی. مددهدیم یاریو به موقع  قیدق یریگمیدر تصم

 یبا استفاده از داشبوردها یبه راحت توانندیم زیسازمان ن

 شینما ملموسقابل درك و  یکه در قالب نمودارها یتیریمد

و کارکنان خود و  رانیشوند، به عملکرد خود، مد یداده م

جلسه دکتر  نیدر ا نیهمچن .ببرند یکل سازمان پ نیهمچن

دانشگاه  یزیمنابع و برنامه ر ت،یریپهلوان معاون توسعه مد

ارائه   یحاتیحوزه معاونت توسعه توض یسامانه ها یستادر را

در  یکرد: کاربران معتمد و صحت اطالعات ورود هیو توص

توسعه  معاون .رندیگ یقرار م یابیسامانه مورد توجه و ارز

 یریگیدانشگاه بر لزوم توجه و پ یزیمنابع و برنامه ر ت،یریمد

 دیو عملکرد دانشگاه، تاک یریگ میتصم یمبنا لیامر به دل

اطالعات به  یآمار و فناور تیریکارشناسان مد سپس .نمود

به سواالت  انیسامانه پرداختند و در پا نیکامل ا حیتشر

 در جلسه پاسخ داده شد. نیحاضر
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 23/09/99 در استان سمنان 99سال  یآغاز طرح امداد زمستان

 تیبا محور یطرح مشترك امداد زمستان 99آذر  20پنجشنبه 

 یاستان سمنان و با مشارکت سازمان ها یانتظام یفرمانده

 شیراه، اورژانس پ سیپل ،یانتظام یرویاز جمله ن یامداد

و حمل و  یهالل احمر، راه دار تی(، جمع115) یمارستانیب

 درو امدادخودرو  یاستان سمنان، آتش نشان ینقل جاده ا

 دکتر .استان سمنان برگزار شد یانتظام یستاد فرمانده

دانشگاه گفت:  یپزشک یها تیحوادث و فور ریمد ،یاطهر

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک یمارستانیب شیاورژانس پ

فروند  کیدستگاه اتوبوس آمبوالنس و  کیآمبوالنس،  29با 

 ،یاورژانس جاده ا یها گاهیدر پا BK117 کوپترآمبوالنسیهل

هماهنگ با  وو امکانات مطلوب  زاتیبا تجه ،ییو هوا یشهر

و  نیبه مسافر یآماده خدمت رسان یامداد یسازمان ها ریسا

 شیاظهار کرد: رزما یاطهر دکتر .باشد یم زیهم وطنان عز

که نشان همت و اراده  نیعالوه بر ا یطرح امداد زمستان

 یمطلوب و شبانه روز یدر خدمت رسان یامداد یسازمان ها

 شیاز پ شیب یباشد، انسجام و هماهنگ یم زیبه هم وطنان عز

مرتبط  یحوادث احتمال تیریمد یرا برا یامداد یسازمان ها

 یدر پ روسیکروناو وعیش طیدر شرا ژهیبا فصل زمستان به و

 ییایجغراف تیذکر است با توجه به موقع انیشا .خواهد داشت

 یاستان خراسان رضو نیآن ب یریخاص استان سمنان و قراگ

کشور، ساالنه شاهد تردد قابل توجه  یاستان ها ریو سا

الرضا )ع( به مشهد مقدس  یابن موس یعل نیو زائر نیمسافر

استان سمنان از  یفرع یو حت یاصل یو محورها میباش یم

 باشد. یکشور م یرهایمس نیپرترددتر

 استان سمنان یپزشک سازماندهی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا دانشگاه علوم یستاد دانشگاه نیکمیو  ستیب

در استان وجود  ییکرونا ماریب کیتا  ردیگ یم یکرونا همچنان قربان میدانشگاه: فراموش نکن سیرئ

 23/09/99  ما قرمز است تیدارد وضع

سازماندهی پیشگیری  یجلسه ستاد دانشگاه نیکمیو  ستیب

استان سمنان  یو مقابله با بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشک

 سیرئ یبا حضور دکتر دانائ یآذر ماه سال جار 23امروز 

 تهیکم یاعضا ن،یاستان سمنان، معاون یدانشگاه علوم پزشک

 تانبهداشت و درمان شهرس یشبکه ها رانیو مد یدانشگاه

تحت پوشش به  یها تانمارسیب یتحت پوشش و روسا یها

السالم ستاد  هیکنفرانس در سالن امام جواد عل دئویصورت و

دانشگاه ضمن  سیرئ یدانائ دکتر .دانشگاه برگزار شد یمرکز

 ن،یمعاون یشبانه روز یاز زحمات خالصانه و تالش ها یقدردان

مبارزه با کرونا  امیا نیو کارکنان دانشگاه، که در ا رانیمد

تالش نموده اند، گفت: خدا را شاکرم که در کنار  اریبس روسیو

مشغول هستم و دست  یشما مخلصان خدمت به خدمتگزار

ضمن ابراز تاسف، افزود:  یو .هستم زانیعز مابوس تک تک ش

 م،یرا از دست داده ا زیمتاسفانه در زمان کوتاه دو همکار عز
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 نیامام حس مارستانیاز همکار با اخالق ب یسرکار خانم محسن

 یمعتمد مارستانیب سیرئ ینیدکتر چگ یارادان و جناب آقا

 اریکه زحمات بس یبااخالق، متعهد و مردم یگرمسار، پزشک

متحمل شدند.  مارانیدرمان ب یبرا ییکرونا امیا نیدر ا یادیز

و  یسفر کرده غفران اله زیدو عز نیا یاز درگاه خداوند برا

 .را خواهانم لیو اجر جز لیخانواده محترمشان صبر جم یبرا

تا  نکهیبرا دیاستان سمنان با تاک یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

ما قرمز است،  تیدر استان وجود دارد وضع ییکرونا ماریب کی

عطسه و سرفه  ایبا دست آلوده  19 -دیکوو روسینمود: و انیب

و چشم به افراد  ینیدهان، ب قیاز طر یقطرات تنفس یو حت

اختالل در  رد،و بدن د ینفس، خستگ ی. تنگشودیمنتقل م

 یماریاز جمله عالئم ب یو مشکالت گوارش ییو چشا ییایبو

 یعدم برگزار ،یبهداشت یپروتکل ها تیکرونا است. پس با رعا

 یماریب نیا رهیبه قطع زنج یخانگ یها یمراسمات و دورهم

 نیروزها آخر نیافزود: ا یو .میمنحوس در جامعه کمک کن

 نیتراز کهن یکی لدایو زمستان در راه و شب  زییپا ینفس ها

 یشب سال ط نیجشن بلندتر نیاست و در ا یرانیا یهاجشن

که دارند آن را  یبا هر سنت و فرهنگ یشود و هر قوم یم

 یخوانند و فال م یشب شاهنامه م نیو در ا رندیگ یجشن م

کنند. اما امسال با آمدن  یم یسپر یدو دور هم به شا رندیگ

 میجشن خواه یمتیشب را به چه ق نیا 19- دیکوو روسیو

کردن  یو بستر ماریب ایاز دست دادن و  متیگرفت. به ق

ها که از قلب ییهاو اشک مارستانیب یهادر تخت زانمانیعز

 ییها یکه قربان ییها یشود؟ مهمان یم یگونه ها جار یبر رو

 سیرئ .کند یها را به غم و عزا ختم م یدو شا ردیگ یم

کرد: با  یدواریاستان سمنان ابراز ام یدانشگاه علوم پزشک

 یدستورالعمل ها تیرعا دیبا لدا،یبودن شب  شرویتوجه به پ

ادامه داشته باشد تا در  شیاز پ شیها ب تیو محدود یبهداشت

 یماریکنترل ب تیشاهد کاهش موارد ابتال و در نها ندهیآ

 زیها و مردم عز یادامه داد: از هم استان یدانائ دکتر .میباش

 یدورهم لدایبه شب  یمنته یهاکنم تا در شب یخواهش م

 یرا به خانواده خودشان محدود کنند و دورهم یخانوادگ یها

کرونا در  یموارد بستر راینداشته باشند ز یلیفام یها

است و اگر  یخانوادگ یها یاز دورهم یناش هامارستانیب

 سیرئ .برد یم نیتمام دستاوردها را از ب ردیبگصورت  یغفلت

 یم یکرونا همچنان قربان مینمود: فراموش نکن دیدانشگاه تاک

نکند نه  تیموضوع را رعا نیا ییبه تنها یو اگر هر کس ردیگ

کرونا با  روسیو ریرا اس گریخانواده د کیتنها خود را بلکه 

کند. چه خوب است که امسال  یهنگفت م یدرمان یها نهیهز

با  یریتصو تباطو ار یمجاز یرا با فضا مانیلدایشب 

جلسه دکتر  نیدر ا نیهمچن .میماندگار کن زانمانیعز

فوکال پوینت کارگروه دانشگاهی ارزیابی  یرمحمدخانیم

باتوجه به  یماریروند ب یبررس یگیری کرونا در راستاهمه

معاون  یجندق دکتر. نمود انیرا ب یداده ها و شاخص ها مطالب

و  یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه حیبه تشر زین یبهداشت

 نیا یبهداشت یطرح در مجموعه ها نیا ییروند اجرا یچگونگ

کادر بهداشت  یدانشگاه پرداخت و از زحمات شبانه روز

ستاد کرونا  رخانهیمسئول دب وریفر دکتر .نمود یقدردان

دستور جلسه را مطرح نمود  ،یمصوبات قبل انیدانشگاه ضمن ب

موضوعات مذکور به بحث و  رامونیدر جلسه پ نیو حاضر

 تبادل نظر پرداختند.
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استان سمنان از  یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیو رئ یاسالم یاول مجلس شورا سیرئ بینا دیبازد

 27/09/99 کوثر سمنان یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزش

 یزاده هاشم یدکتر قاض ،یآذر ماه سال جار 27پنجشنبه 

اسبق دانشگاه  سیرئ  یاسالم یاول مجلس شورا سیرئ بینا

مردم  ندهیاستان سمنان به اتفاق دکتر گلرو نما یعلوم پزشک

و سرخه در مجلس  شهریسمنان، مهد یشهرستان ها فیشر

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ ،یاسالم یشورا

 نیاز مسئول یفرماندار سمنان و جمع یسمنان، فخر تاناس

کوثر  یو درمان یپژوهش ،یاز مرکز آموزش یو دانشگاه یاستان

 بینا یزاده هاشم یدکتر قاض دیبازد نیا در .کردند دیبازد

سابق دانشگاه علوم  سیو رئ یاسالم یاول مجلس شورا سیرئ

همراه با حضور در بخش  ئتیاستان سمنان به اتفاق ه یپزشک

 یها میو ت مارانیکرونا با ب ICU ، کرونا وvipقلب،  یها

 کیرا از نزد مارانیگفت و گو  و نحوه ارائه خدمت به ب یپزشک

 نیدر ح یاسالم یاول مجلس شورا سیرئ بینا .کرد یابیرزا

مان بخش و گفتگو با کادر در مارانیاز ب ادتیضمن ع دیبازد

در خصوص تعداد  ییهاکرونا با طرح پرسش icu , کرونا یها

 انیدر جر کیو درمان از نزد تیزیو نحوه و یبستر مارانیب

زاده  یقاض دکتر .قرار گرفت مارانیبه ب ینحوه خدمت رسان

در  دیبازد نیا هیدانشگاه در حاش نیاسبق ا سیرئ یهاشم

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک یوگو با روابط عمومگفت

مطلوب و ساختار  یها رساختینمود: استان سمنان با ز انیب

به  صیامکان تشخ روس،یکرونا و یماریآشنا به ب یتیریمد

مبتال به کرونا را فراهم نموده  مارانیب طیموقع و بهبود شرا

 نیکرونا ا ICU کرونا و یافزود: در بخش ها یو .است

خدمات در حال ارائه است  و نسبت به  یبه خوب مارستانیب

دانشگاه علوم  سیرئ .نمود تیروند ارائه خدمات ابراز رضا

داشت: ساختمان در نظر گرفته  انیب زیاستان سمنان ن یپزشک

کوثر  مارستانیکه مجزا از ب ییکرونا مارانیدرمان ب یشده برا

ارد، کرونا اختصاص د مارانیاست، به صورت کامل به درمان ب

 ،یپرستار میو متخصص و ت یاز نظر کارکنان، پزشکان عموم

ارائه خدمت  یهستند و به خوب مارانیمسلط به کار درمان ب

 یمتعال، همراه یبا کمک خدا میدواریافزود: ام یو .کنند یم

و همت و تالش  ییاجرا یمردم، تعامل دستگاه ها شتریب

 میاستان سمنان بتوان یروزافزون خانواده دانشگاه علوم پزشک

 تیریرا در سطح استان کنترل و مد یماریب نیا شیاز پ شیب

از پروژه در دست  یبرنامه و نیا هیدر حاش نیهمچن. میینما

 یکیزیف شرفتیو روند پ دیبازد مارستانیب نیاحداث اورژانس ا

 .نمود یپروژه را بررس نیا
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استان سمنان؛ ابر پروژه  یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیرئ یزاده هاشم یقاض نیرحسیدکتر ام

 27/09/99 کشور است یمرکز سوختگ نیتر تیفیو با ک نیدانشگاه بهتر نیا یسوختگ

زاده  یدکتر قاض یو هفتم آذر ماه سال جار ستیپنجشنبه ب

اسبق  سیو رئ یاسالم یاول مجلس شورا سیرئ بینا یهاشم

مردم  ندهیاستان سمنان، دکتر گلرو نما یدانشگاه علوم پزشک

و سرخه در مجلس  شهریسمنان، مهد یشهرستان ها فیشر

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ ،یاسالم یشورا

از دو ابر پروژه    یو دانشگاه یاستان نیسمنان، مسئول تاناس

مرکز  و یمرکز اورژانس سوانح و مرکز سوختگ نیبزرگتر

 .کردند دیاستان سمنان بازد یلوم پزشکسرطان دانشگاه ع

با حضور  یو دانشگاه یشهرستان ،یاستان ،یکشور نیمسئول

 یاز تمام دیدر دست احداث، ضمن بازد یمراکز درمان نیدر ا

 یپروژه ها را بررس نیا یکیزیف شرفتیپ تیواحدها، وضع

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر .نمودند

 انیآن، ب شرفتیدو پروژه و روند پ نیا حیسمنان ضمن تشر

و مرکز سرطان   یکرد: مرکز اورژانس سوانح و مرکز سوختگ

هزارمتر  12 یربنایاستان سمنان با ز یدانشگاه علوم پزشک

متعال  یبا کمک خدا میدواریمربع در دست احداث است و ام

در  یاستان نیمسئول شیاز پ شیب یها تیو حما یاریو هم

 یمرکز اورژآنس سوانح و مرکز سوختگ نیبزرگتر یآت یروزها

 فیمطلوب به مردم شر یبرسد و  خدمات درمان یبه بهره بردار

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .استان و منطقه ارائه شود

از ابر پروژه  یکه اتمام و بهره بردار نیسمنان با اشاره به ا

 نین در او مرکز سرطا  یمرکز اورژانس سوانح و مرکز سوختگ

نمود: بهره  حیبرخوردار بوده، تصر یبسزائ تیمنطقه از اهم

مطلوب تر و مناسب  ییدر فضا یو ارائه خدمات درمان یبردار

 یدانائ دکتر .دانشگاه است نیاهداف ا نیمهمترتر جز 

دردست احداث در مناطق  یپروژه ها رامونیپ یحاتیتوض

و بهره  زیتجه ل،یو بر ضرورت تکم انیتحت پوشش دانشگاه ب

 یاز پروژه ها ینمود: بهره بردار انیو ب دیاز آن ها تاک یبردار

ارائه خدمات  یمهم است و برا اریبس یدانشگاه امر یعمران

حوزه سالمت، اتمام و  دراستان  فیبه مردم شر شتریهرچه ب

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

 بینا یزاده هاشم یقاض دکتر .باشد یدانشگاه م نیا یها

سابق دانشگاه علوم  سیو رئ یاسالم یاول مجلس شورا سیرئ

با  میتالش نمائ دینمود: با دیتاک زیاستان سمنان ن یپزشک

و  یدر حال ساخت بهداشت یاتمام پروژه ها یجذب منابع مال

تر  عیو هر چه سر عیدو ابر پروژه تسر نیا ژهیبه و یدرمان

اول  سیرئ بینا .به مردم ارائه گردد یتر تیفیخدمات با ک

 یسابق دانشگاه علوم پزشک سیو رئ یاسالم یمجلس شورا

پروژه را در کشور  نیتاکنون چن نکهیا انیاستان سمنان، با ب

 نیدانشگاه بهتر نیا یمشاهده نکردم، گفت: ابر پروژه سوختگ

 نیتاکنون چنکشور است و  یمرکز سوختگ نیتر تیفیو با ک

در  یدرمان یاستانداردهاکه تمام  یتیفیبا ک یپروژه سوختگ

 تیفیو با ک نیبهتر دوارمیام. که ام دهیآن لحاظ گردد را ند
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به مردم  یو کادر درمان نیبا حضور متخصص  یخدمات درمان

اسبق  سیرئ .مناطق مجاور ارائه گردد ریمنطقه و سا نیا زیعز

در  دیکه با نیبر ا دیاستان سمنان با تاک یدانشگاه علوم پزشک

و اجرا  یبرنامه توسعه بلند مدت طراح کی کینزد یاندهیآ

استان  ییایجغراف تیکرد: با توجه به موقع حیشود، تصر

حرم مطهر  نیزائر ریاستان در مس نیسمنان و قرار گرفتن ا

توجه شود و با  شتریب یدرمان سمیبه موضوع تور دیبا ،یرضو

استان و  نیدر ا یمراکز درمان شیاز پ شیو توسعه ب شرفتیپ

 شتریتوسعه ب یجوار در راستاهم یاز استان ها مارانیجذب ب

 یمردم شهرستان ها ندهیگلرو نما دکتر .میاستان گام بردار

 زین یاسالم یو سرخه در مجلس شورا شهریسمنان، مهد

استان سمنان،  یدانشگاه علوم پزشک سیاز رئ یضمن قدردان

گفت: خوشبختانه با تالش دست اندرکاران حوزه سالمت 

 .گردد یمنطقه ارائه م زیبه مردم عز یمطلوب اریخدمات بس

و  یشهرستان ،یاستان نیمسئول دیبازد نیاست در ا یگفتن

 د.داشتنحضور  زین یدانشگاه

اهلل  تیکوثر با حضرت آ یو درمان یپژوهش ،یاز پرستاران مرکز آموزش یو جمع رعاملیمد دارید

 27/09/99 استان سمنان در آستانه روز پرستار هیفق یول ندهینما یشاهچراغ

با  الدیم دنیو در آستانه فرارس 99آذر ماه  27پنجشنبه 

 یو جمع رعاملی)س( و روز پرستار مد نبیسعادت حضرت ز

کوثر با حضرت  یو درمان یپژوهش ،یاز پرستاران مرکز آموزش

استان سمنان و امام  هیفق یول ندهینما یاهلل شاهچراغ تیآ

 یکه با حضور دکتر قاض دارید نیا .کردند داریجمعه سمنان د

دکتر گلرو  ،یاسالم یمجلس شورا سینائب رئ یزاده هاشم

در  شهریسمنان، سرخه و مهد یمردم شهرستانها ندهینما

 .فرماندار سمنان برگزار شد یو فخر یاسالم یمجلس شورا

استان سمنان  هیفق یول ندهینما یاهلل شاهچراغ تیآ حضرت

)س( و روز  نبیبا سعادت حضرت ز الدیم کیضمن تبر

 یعمل صالح ا یداشت: خدمت در شغل پرستار انیپرستار، ب

به خدا در  دنیرس یاز راه ها یکیتوان به عنوان  یاست که م

به  یها و خدمت رسان ارستانمینظر گرفته شود و کار در ب

منهوس کرونا  یماریب امیا نیدر ا ژهیدردمند به و ردمم

استان سمنان  هیفق یول ندهینما .ارزشمند است اریبس روس،یو

با  دی)س(، گفت: پرستاران ما بانبیبا اشاره به صبر حضرت ز

باشند و  ثاریصبر و ا ی)س( الگویکبر نبیاز حضرت ز یتأس

 ییبه عنوان شغل  و حرفه نگاه نکنند، بلکه جا ،یبه  پرستار

 کتایبه هم نوعان و پرستش خداوند  دنیعشق ورز  یاست برا

محمد  دکتر .میقدر شناس زحمات شما باش ما دوارمیو ام

 دنیفرارس کیکوثر ضمن تبر مارستانیب رعاملیمد انیمعمار

تشکر  زیروز خجسته و روز پرستار، از زحمات پرستاران عز نیا

پرستاران و کادر  یتمام یو همدل یبر همکار دینمود و با تاک

بر  میتوان یم یجهاد تیریخاطر نشان کرد: با مد یدرمان

است که  نیا لیبه دل همم نیکه ا میکار غلبه کن یها یسخت



 

  

99آذرماه  -خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه  52 

 

 

 یتمندیوجود دارد و رضا مارستانیحس در خانواده بودن در ب

 یادر پرستارافزود: ک یو .ماست دیمورد تاک مارانیب

با افتخار و با تمام  ،یکار یکوثر با وجود حجم باال مارستانیب

 دشانیملجأ و ام نیکه آخر یو دردمندان ازمندانیوجود به ن

 نیا دوارمیو ام کنندیم یرساناست خدمت مارستانیب نیا

 رعاملیمد .خدمات عاشقانه در نزد خداوند ماجور باشد

پرستاران در مراقبت از  ریخط فهیکوثر گفت: وظ مارستانیب

مشاغل به لحاظ  نیتراز سخت یکی یو حرفه پرستار مارانیب

 مار،یاست و حضور مستمر در کنار ب یو جسم یفشار روح

و دقت  کویبا صبر، گذشت و اخالق ن مارانیدرد و رنج ب امیالت

و  ستیحرفه ن یتاراست که پرس نیدهنده اعمل باال، نشان

از  دارید نیدر ا .است یدوستو انسان دنیورز بلکه هنر مهر

استان  هیفق یول ندهینما یاهلل شاهچراغ تیحضرت ا یسو

 مارستانیب یجامعه کادر پرستار یاز سو یندگیسمنان به نما

دفتر  ریمد یداور نیحس یبه آقا ریلوح تقد یکوثر با اهدا

کرونا و  وی یس یسرپرستار بخش آ یراحله احمد ،یپرستار

از زحمات  یو داخلی یس یسرپرستار بخش آ ییصفا هیسم

که دکتر محمد  دارید نیدر ا نیهمچن .شد ریآنان تقد

کوثر،  یو درمان یپژوهش ،یعامل مرکز آموزش ریمد انیمعمار

 ریمد یداور نیمرکز، حس نیپزشک متخصص ا یدکتر همت

از پرستاران حضور داشتند  یو جمع مارستانیب یدفتر پرستار

اهلل  تیکوثر به حضرت ا هیریموسسه خ سیبا اهداء تند

 یقدردان مارستانیب نیاز ا شانیا یاه تیاز حما یشاهچراغ

 .نمودند

استان سمنان از از پروژه در حال ساخت  یعلوم پزشک یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیرئ دیبازد

 27/09/99  شهریشهرستان مهد یتختخواب ۸5 مارستانیب

 

اول  سیرئ بینا یزاده هاشم ی، دکتر قاض99آذرماه  27ظهر 

 یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیو رئ یاسالم یمجلس شورا

 فیمردم شر ندهیاستان سمنان به اتفاق دکتر گلرو نما

 یو سرخه در مجلس شورا شهریسمنان، مهد یشهرستان ها

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ ،یاسالم

از پروژه در  یو دانشگاه یشهرستان ،یاستان نیمسئول سمنان،

 شهریشهرستان مهد یتختخواب 85 مارستانیحال ساخت ب

اول  سیرئ بینا یزاده هاشم یقاض دکتر .کردند دیبازد

 یسابق دانشگاه علوم پزشک سیو رئ یاسالم یمجلس شورا

استان سمنان ضمن تشکر از دست اندر کاران حوزه سالمت 

و  یدرمان ،یآموزش یساخت ها ریز یاستان سمنان در ارتقا

 شترینمود: ان شاءاهلل با تالش ب یدواریابراز ام ،یبهداشت

 نیا یمتول یسازمان ها ریو سا یاداره راه و شهرساز مانکار،یپ

برسد و  یبردار و به بهره لیتکم شتریبا قوت هرچه ب پروژه

 سیرئ .استان سمنان ارائه گردد زیمردم عز ازیخدمات مورد ن
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استان سمنان افزود: ان شاء اهلل با  یاسبق دانشگاه علوم پزشک

 فیپروژه مردم شر نیاز ا یو بهره بردار زیتجه ل،یتکم

خدمات  افتیدر یجوار، براهم یهاو شهر شهریشهرستان مهد

 یدانائ دکتر .ندیبه مراکز کالن شهرها مراجعه ننما یدرمان

استان سمنان درخصوص اقدامات  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

در  یو درمان یمراکز بهداشت یدانشگاه در توسعه و نوساز نیا

تر  عیهر چه سر میدواریداشت: ام انیب شهریشهرستان مهد

دانشگاه داده  نیا لیتحو یو بهره بردار زیپروژه جهت تجه نیا

پروژه از  نیا یمارستانیب زاتیاز تجه یاریافزود: بس یو .شود

 شودیم یشده و در استان نگهدار یداریدانشگاه خر نیا یسو

 نیا زیپروژه، تجه نیا لیو تحو یو در صورت آماده ساز

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .انجام خواهد شد مارستانیب

است که با بهره  نیما بر ا استان سمنان ادامه داد: تمام تالش

حوزه سالمت، خدمات  یعمران یاز پروژه ها یبردار

 یدانائ دکتر .مییاستان ارائه نما زیرا به مردم عز یترمطلوب

خود  تیبا تمام تالش و هم یاستان نیمسئول دیکرد: با دیتاک

در حوزه سالمت  یعمران یاز پروژه ها یبهره بردار یدر راستا

را به  یخدمات مطلوب و مناسب تر میگام بردارند تا بتوان

ادامه داد: با توجه به  یو .میاستان ارائه ده فیمردم شر

 یاصل یاستان به عنوان متول یکل راه و شهرساز ریتعهدات مد

 شهر،یدر دست احداث مهد مارستانیپروژه ب لیساخت و تحو

 زیو جهت تجه لیپروژه تکم نیا کینزد یا ندهیدر آ میدواریام

 .استان سمنان گردد یدانشگاه علوم پزشک لیتحو

 یلیدانشگاه خ نیا یدرمان یبهداشت یاستان سمنان؛ استاندارها یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیرئ

 27/09/99 است یکشور یفراتر از استانداردها

 یعمران یو پروژه ها یدرمان یبهداشت تیوضع یجلسه بررس

استان  یدر دست احداث حوزه سالمت دانشگاه علوم پزشک

 کیسفر  یو جمع بند ینشست هماهنگ نیسمنان و همچن

 یاول مجلس شورا سیرئ بینا یزاده هاشم یروزه دکتر قاض

 ندهیدانشگاه با حضور دکتر گلرو نما نیاسبق ا سیو رئ یاسالم

و سرخه در  شهریسمنان، مهد یشهرستان ها فیشر دممر

دانشگاه علوم  سیرئ یدکتر دانائ ،یاسالم یمجلس شورا

فرماندار شهرستان سمنان و  یاستان سمنان، فخر یپزشک

برگزار  یو دانشگاه یشهرستان ،یاستان نیاز مسئول یجمع

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دیجلسه، دکتر نو نیا در .شد

گفت: از   ن،یمقدم به مدعو ریاستان سمنان ضمن خ یپزشک

 یاول مجلس شورا سیرئ بینا یزاده هاشم یدکتر قاض

 یدانشگاه که با توجه به مشغله کار نیاسبق ا سیو رئ یاسالم

 یفشرده، از حضور در دانشگاه علوم پزشک یهاو برنامه ادیز

 .مینما یم یسمنان استقبال نمودند، تشکر و قدر دان استان

 یضمن ارائه گزارش استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

استان سمنان  فیکرد: مردم شر انیدانشگاه، ب نیا تیاز وضع

جوانان  یهستند که در هشت سال دفاع مقدس با اهدا یمردم

 نینمودند که ا یاریبس یهایخود در راه دفاع از وطن، فداکار

ما را در قبال خدمت  فهیوظ زانیعز نیا یهایاز خود گذشتگ

با  میافزود: خدا را شاکر یو .دینما یم ترنیصادقانه سنگ

استان سمنان،  یدانشگاه علوم پزشک یهاساخت ریتوسعه ز

 ،یآموزش ،یبهداشت یدر حوزه ها یخوب اریتحول بس
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 سیرئ .استان اتفاق افتاده است نیا یو درمان یقاتیتحق

از زحمات مدافعان سالمت استان که در  یدانشگاه با قدردان

خدمت  زیجانانه و صادقانه به مردم عز ییکرونا یروزها نیا

در کشور و  روسیکرونا و وعیکردند، ادامه داد: با توجه به ش

حفظ خدمات صادقانه مدافعان سالمت به  یاستان و در راستا

الزم  داتیتمه لدای شببودن  شرویو با توجه به پ زیمردم عز

استان  یاستان و  دانشگاه علوم پزشک نیا نیتوسط مسئول

در نظر گرفته شده که  سمنان

 نیتحت پوشش ا یشهرستان ها

دانشگاه که همجوار با شهرستان 

استان تهران هستند، کمتر در  یها

 دکتر .رندیخطر قرار گ نیمعرض ا

اول  سیرئ بینا یزاده هاشم یقاض

 سیو رئ یاسالم یمجلس شورا

دانشگاه با اشاره به  نیاسبق ا

در استان سمنان  یدرمان یمطلوب بودن ارائه خدمات بهداشت

 یلیدانشگاه خ نیا یدرمان یبهداشت ینمود: استاندارها انیب

 نیا یارتقا یبرا نیاست. همچن یکشور یفراتر از استانداردها

سالمت، تجهیز و بروز  یشاخص ها شیو افزا انداردهااست

 فیو درمانی از وظا یبهداشت یها رساختیرسانی و توسعه ز

از زحمات  یضمن قدردان یو.شدبا یم زیما در قبال مردم عز

حوزه  نیو مسئول یستاد رانیدانشگاه، مد سیرئ یدکتر دانائ

داشت:  انیتحت پوشش دانشگاه، ب یسالمت در شهرستان ها

 یدر حوزه ها یخوب اریتحوالت بس ریدر چند سال اخ

از  یدانشگاه رخ داده است که حاک نیا یو درمان یبهداشت

 نیحوزه سالمت ا نیئولمس یشبانه روز یهازحمات و تالش

با  یزاده هاشم یقاض نیحس ریام دکتر .باشد یاستان م

دانشگاه، گفت: در  نیخاطرات گذشت حضورش در ا یادآوری

 نیتوسعه ا یزیدانشگاه برنامه ر نیا استیر یزمان تصد

دانشگاه انجام شد که خوشبختانه امروز شاهد به ثمر نشستن 

دلسوز و موفق  رانیباشم و حال با وجود مد یآن برنامه ها م

 یزیو برنامه ر هدانشگا نیدر ا

 یدر راستا یبلند مدت فعل

ها در حوزه  رساختیزتوسعه 

شاهد  ندهیمختلف، در آ یها

دانشگاه در  نیبودن ا شرویپ

 سیرئ  .میحوزه باش یتمام

 یاسبق دانشگاه علوم پزشک

 یدواریاستان سمنان ابراز ام

 نیبهتر ستهیمنطقه شا نیا زیو جوانان عز میفه نمود: مردم

 یحوزه ها یمنطقه در تمام نیتوسعه ا یها هستند، در راستا

شهرستان  فیمردم شر ندهیگلرو نما دکتر .مینما یتالش م

 ،یاسالم یو سرخه در مجلس شورا شهریسمنان، مهد  یها

جوان  رانیمد نیترو فعال نیاز بهتر یکی ،یگفت: دکتر دانائ

به حوزه سالمت در  یاارزنده اریکشور است که خدمات بس

 شیو افزا زاتیتجه یها، به روز رسانساخت ریتوسعه ز یراستا

 .ارائه داده است یآموزشو  یدرمان یبهداشت یکیزیف یفضاها

 روسیکرونا و وعیکشور و ش یکنون طیگلرو افزود: در شرا دکتر
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و  زاتیتجه یتا با به روز رسان دیهمه با هم کمک کن دیبا

منطقه  فیبه مردم شر ستهیکارآمد خدمات شا یانسان یروین

 ،یاستان ،یکشور نیجلسه مسئول نیادامه ا در .ارائه گردد

و  یدرمان ،یمسائل بهداشت رامونیپ یو شهرستان یدانشگاه

به بحث و تبادل  یبهداشت یهاپروژه یکیزیف شرفتیروند پ

 ادبودی یاختصاص سینشست تند نیا انیپادر  .نظر پرداختند

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیسالگرد تاس نیام یس

 یقاض نیحس ریدانشگاه به دکتر ام سیرئ یتوسط دکتر دانائ

استان سمنان  یاسبق دانشگاه علوم پزشک سیرئ یزاده هاشم

 نیا استیر یدر دوران تصد شانیو از زحمات ا دیاهدا گرد

به حوزه سالمت استان  شانیتوجه ا نیدانشگاه و همچن

 .شد یقدردان

 

  استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یبا دکتر دانائ رانیبانک قرض الحسنه مهر ا سیرئ دارید
29/09/99 

بانک قرض  سیرئ یاحمد یآذر ماه سال جار 29شنبه 

 سیرئ یهمراه با دکتر دانائ اتیبه اتفاق ه رانیالحسنه مهر ا

 .و گفت و گو کرد داریاستان سمنان، د یدانشگاه علوم پزشک

با دکتر  داریدر د رانیبانک قرض الحسنه مهر ا سیرئ یاحمد

استان سمنان ضمن  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

)س( و روز یکبر نبیوالدت حضرت ز دنیفرارس کیتبر

و  رانیبانک قرض الحسنه مهر ا نیارتباط ب تیپرستار، بر تقو

این دیدار  در .کرد دیاستان سمنان تاک یدانشگاه علوم پزشک

 یاز تالش ها و فداکار رانیبانک قرض الحسنه مهر ا سیرئ

سالمت در دوران مبارزه با کرونا  نیجهادگونه مدافع یها

و  ریرا جبران ناپذ زانیعز نیکرد و زحمات ا یقدردان روسیو

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دکتر .ارزشمند دانست

بانک قرض الحسنه  سیبه رئ رمقدمیاستان سمنان ضمن خ

بانک  کیبانک به عنوان  نیهمراه، از ا اتیو ه رانیمهر ا

 یآموزش یداشت: کمک به توسعه فضا انیکرد و ب ادی یمردم

ر جامعه د یدانش و آگاه شیو افزا جیدر دانشگاه ها، باعث ترو

 یگفتن .کشور خواهد شد یموجب رشد و آبادان تیو در نها

منابع  ت،یریدکتر پهلوان معاون توسعه مد دارید نیاست: در ا

استان سمنان حضور  یدانشگاه علوم پزشک یزیو برنامه ر

 داشت.
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)س(  نبیاستان سمنان به مناسبت سالروز والدت حضرت ز یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کیتبر امیپ

 29/09/99  و روز پرستار

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

االول روز والدت  یپنجم جماد  یامیسمنان در پ

قهرمان کربال و پرچم دار نهضت  یباسعادت بانو

)س( و روز پرستار را  یکبر نبیعاشورا حضرت ز

 :است ریبه شرح ز امیپ نیا متن .گفت کیتبر

 

گاهن رپستار خامس آل عبا پنجم جمادی االول روز والدت باسعادت بانوی قهرمان کربال و رپچم دار نهضت عاشورا حضرت زینب کبری )س( است .روزی که هب مناسبت والدت  ی

گذاری این روز زبرگ هب انم رپستار رد نظام جمهوری اسالمی اریان ربای قدر دانستن و ارج نهادن هب مقام و فرزند آخرین ربگزیده خدا هب انم روز رپستار انمگذاری شده و هب یقین انم 

 شد، ارزش وهمراهی و ایثار جامعه رپستاری رد سال اهی گذشته هب خصوص رد دوران دافع مقدس، شاهدی رب بلوغ حرفه ای و تعهد این گروه فرهیخته می با .واالی کارد رپستاری است

کار و نمایان می شود که بدانیم توسعه پایدار رب محور انسان سالم استوار است حال، این روزاه کارد  رپستاری رد خط مقدم مبارزه با وریوس کروان هستند اهمیت کار این قشر زحمتکش وقتی آش

امروز مردم، قدردان  .و جاانهن هب مراجعین خدمت می کنند را نیز رد کف اخالص گذاشتهو رسالت و تعهد سنگینی رد قبال سالمت جامعه هب عهده دارند که رد این راستا سالمتی خود 

اه و خدماتی که این قشر زحمتکش هب جامعه اراهئ می نمایند، آگاه و سپاسگزار زحمات این فداکاری اه و از خودگذشتگی خدمات کارد رپستاری هستند و بیش از گذشته نسبت هب سختی کار آن

گان  کایک کارد رپستاری، این منادیان انسانیت رد حوزه اه .زمینی هستندفرشت ی تحت پوشش اینجانب سالروز والدت حضرت زینب )س( و روز رپستار  را هب اساتید، دانشجویان و ی

گاه علوم زپشکی استان سمنان تبریک گفته و ایامی سرشار از توفیقات روز افزون الهی و سالمت ربای تمامی زحمت ک   .شان این عرصه از ردگاه خداوند منان مسالت دارمدانش

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش
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دانشگاه به مناسبت  سیرئ یکل امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با دکتر دانائ ریمد دارید

 30/09/99  روز پرستار

 ری)س( و روز پرستار، میکبر نبیبه مناسبت والدت حضرت ز

کل امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان  ریمد ینیمع

بانک، با حضور در  نیا رانیو مد نیاز معاون یبه اتفاق جمع

دانشگاه علوم  سیرئ یدانشگاه با دکتر دانائ یستاد مرکز

 نیا یابتدا در .و گفتگو کردند داریسمنان د ستانا یپزشک

سمنان استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ دارید

دانشگاه  نیهمراه در ا ئتیو ه ینیرمعیاز حضور م یبا قدردان

در دوران مبارزه  تیریمد نیا یو تشکر بابت مساعدت و همراه

دستگاه ها و  یو مساعدت ها یگفت: همکار روس،یبا کرونا و

 تیبا اهم اریکرونا بس یماریبا ب همختلف در مبارز یارگان ها

 فایا یماریب نیهر چه بهتر ا تیریدر مد ییبوده و نقش بسزا

آحاد  یو همکار یاریافزود: هم یدانائ دکتر .خواهد کرد

 ادآوریبحران کرونا،  تیریمختلف جامعه در کمک به مد

 ثاریو ا یخاطرات هشت سال دفاع مقدس و از خودگذشتگ

در  یو معنو یماد یها تیدر حما یهموطنان گرام یتمام

را  انیرانیا یو هم زبان یهمدل هیبوده که روح میدفاع عظ نیا

کل  ریمد ینیرمعیادامه م در .کشد یبه رخ م شیاز پ شیب

امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با عرض خداقوت 

مدافعان سالمت و  یدانشگاه و تمام سیرئ یبه دکتر دانائ

استان  یدست اندرکاران مجموعه بزرگ دانشگاه علوم پزشک

منحوس،  روسیو نیرمان و مقابله با اد ،یریشگیسمنان در پ

حوزه  یواحدها و بخش ها یتمام ثاریگفت: تالش ها و ا

را پررنگ  زانیعز نیو فداکارانه ا یسالمت کشور، چهره واقع

در  یو معنو یماد یتر از گذشته متبلور ساخت و کمک ها

و  یشبانه روز یدر مقابل تالش ها ،یماریب نیراه مقابله با ا

 میدواریبوده و ام زیناچ اریبس زانیعز نیا یها یجان فشان

کرونا در  یماریدر راه مقابله با ب زیم هر چند ناچیتوانسته باش

 ینیرمعیم .میبوده باش زیعز یها یکنار هموطنان و هم استان

هر گونه  یآمادگ تیریمد نیروز پرستار، افزود: ا کیضمن تبر

حوزه  یها رساختیکمک به  ز یدر راستا یاعتبار یهمکار

 نیب یبا استفاده از همکار میدواریسالمت استان را داشته و ام

طبق  یبانک التیاعتبارات و تسه صیو تخص یبخش

 نیا نقو رو شیافزا یموجود، در راستا یدستوالعمل ها

 رانیاز مد یکه جمع دارید نیا در .میامکانات قدم بردار

برنامه  نیحضور داشتند، در خصوص آخر زیدانشگاه ن یستاد

 .به بحث و تبادل نظر پرداختند یبخش نیب یها یها و همکار

کل امور شعب  ریمد ینیمع ریم دارید نیاست: در ا یگفتن

همراه با  اتیبانک رفاه کارگران استان سمنان به اتفاق ه

تحت پوشش  یکرونا یاز بخش ها یبه تعداد ییایهدا یاهدا

استان  یپزشکدانشگاه، از مدافعان سالمت دانشگاه علوم 

 نمودند. یسمنان قدردان
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 در مناطق تحت پوشش  19آمار بیماران مبتال به کووید 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان سمنان 

 1399آذر ماه 

 روز
از  مبتال تعداد مثبت

 ابتدای شیوع کرونا

تعداد بهبودی و ترخیص از 

از ابتدای شیوع  بیمارستان

 کرونا

از  بیمارستان بستری درتعداد 

 ابتدای شیوع کرونا
 بستریبیماران جدید 

1 12399 2857 3589 41 

2 12489 2882 3620 31 

3 12658 2924 3650 30 

4 12798 2949 3686 36 

5 12988 2962 3713 27 

6 13116 2983 3734 23 

7 13262 3010 3759 25 

۸ 13419 3032 3798 39 

9 13487 3081 3831 33 

10 13608 3107 3861 30 

11 13727 3130 3883 22 

12 13815 3147 3895 12 

13 13919 3175 3911 16 

14 14003 3221 3925 14 

15 14101 3232 3960 35 

16 14142 3250 3970 10 

17 14224 3320 3981 11 

1۸ 14294 3339 4002 21 

19 14333 3354 4017 15 

20 14394 3373 4027 10 

21 14441 3385 4036 9 

22 14494 3392 4046 10 

23 14506 3399 4056 10 

24 14563 3411 4068 12 

25 14598 3424 4077 9 

26 14632 3429 4086 9 

27 14650 3436 4092 6 
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2۸ 14751 3444 4107 15 

29 14746 3447 4116 9 

30 14754 3460 4124 8 
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 تصویر نگار

 

 

 شهرستان دامغان تیوال مارستانیسالمت در ب نیریجلسه با خ

01/09/99 

 

 

 

 

ا شهرستان ستاد مقابله با کرون یمشترک اعضا دیبازد

 01/09/99 دامغان از بازار و اصناف سطح شهرستان

 

 

 

 یمل جیجلسه درخصوص دستور عمل گام چهارم بس یبرگزار

 03/09/99 "یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه"باعنوان 

 

 

 

برگزاری جلسه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در 

 04/09/99 شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار

 

 

 

https://www.semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%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://www.semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%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://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%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-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%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-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
https://www.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%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%22%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%22
https://www.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%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%22%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%22
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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کوثر سمنان  مارستانیب یپزشکان متخصص و کادر درمان میت

 04/09/99 دندیآفر گرید یافتخار

 

 

 

 

 بصورت وبینار برگزار گردید 19کنفرانس تریاژ در کووید

05/09/99 

 

 

 

 یدر فرماندار یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه یجلسه هماهنگ

 05/09/99 شهرستان آرادان

 

 

 

 نیو قوان یمنیت ابا الزاما ییآشنا یدوره آموزش نیاول

 برگزار شد یبا آمبوالنس در سال جار یرانندگ

11/09/99 

 

 

 

 

https://www.semums.ac.ir/news/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D9%83%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF19-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D9%83%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF19-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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بازدید فرماندار شهرستان گرمسار از مرکز خدمات جامع 

 12/09/99 سالمت روستایی ریکان

 

 

 

 

بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان 

طرح شهید حاج قاسم  یجراگرمسار درخصوص ا

 12/09/99 سلیمانی

 

 

 

 "طرح شهید حاج قاسم سلمانی"جلسه بررسی روند اجرایی 

 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه برگزار شد

1۸/09/99 

 

 

 

نقاشی با موضوع بیماری کرونا جهت  یمسابقه مجاز

 دانش آموزان شهرستان گرمسار برگزار شد

22/09/99 
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https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%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-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%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%D9%8A%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%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%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%D9%8A%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%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%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%D9%8A%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%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%22%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%22-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%22%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%22-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%22%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%22-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت  گشت مشترک

 شهرستان سمنان، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی

24/09/99 

 

 

سالمت مرکز بهداشت شهرستان سمنان به  نیاعزام مراقب

 24/09/99 شهرستان نیانجات تحت پوشش اکارخ

 

 

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

Email: pr.semums@semums.ac.ir  
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