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 گوهر تندرستی -دانشگاهخبرنامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل 

 1400ماه  مرداد -همزدسیشماره 

 6 برگزار شد یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یگروه پزشک یارشد رشته ها یآزمون کارشناس 

 یتوسط اعضا یرحرارتیغ یاز روش پالسما یریگبا بهره ییغذا یدهاییدروکلویاختراع دستگاه اصالح کننده خواص ه 

 7 ستان سمنان یدانشگاه علوم پزشک ییسالمت غذا قاتیمرکز تحق

 یمولکول صیتشخ ییکامل در برنامه مهارت آزما ازیکرونا دانشگاه موفق به کسب امت یمولکول صیتشخ شگاهیآزما 

 8 بهداشت شد یسازمان جهان 19دیکوو

 9  زستانیدر کشور قرق رانیا ریاستان سمنان با سف یدانشگاه علوم پزشک استیر دارید 

 یالملل نیاستان سمنان و دانشگاه ب یدانشگاه علوم پزشک نیب یانعقاد تفاهم نامه همکار IUK 10 زستانیکشور قرق 

 11 زستانیجمهور کشور قرق سیرئ یاستان سمنان با معاون اقتصاد یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ 

 14 استان سمنان یدر دانشگاه علوم پزشک ونیناسیوزارت بهداشت از روند واکس یمعاون بهداشت یقدردان 

 15 کرد خواهد سیتأس یدرمان کینیکل زستانیاستان سمنان در کشور قرق یدانشگاه علوم پزشک 

 19 .دیاستان سمنان رس یره سالمت به دانشگاه علوم پزشک شیپو نییآ نیو نهم یس 

 143 استان  یدر دانشگاه علوم پزشک دیو ام ریهزار متر مربع در دولت تدب 154معادل  یپروژه حوزه سالمت با مساحت

 20 سمنان افتتاح شد

 21 نمود یحوزه سالمت شهرستان آرادان را بررس تیاستان سمنان وضع یدانشگاه علوم پزشک استیر 

 تخصصی دکتری مقطع بافت مهندسی رشته اندازی راه رشته اندازی راه با موافقت/دانشگاه در دیگر موفقیتی کسب 

(Phd)  24 
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  دستگاه از استفاده با سینه سرطان به مبتال کیس در جراحی از پس رادیواکتیو مواد به آغشته لنفاوی غدد برداشت 

 26 سمنان استان در بار اولین برای پروب گاما هوشمند

 علوم دانشگاه دو شماره شناسی ویروس تخصصی و سالمت مرجع آزمایشگاه در اینترنتی دهی جواب سامانه اندازی اهر 

 26  سمنان استان پزشکی

 27 شد شکسته سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مجموعه در 19-کووید واکسیناسیون رکورد 

 28 .شد اندازیراه سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه در استان سالمت مرجع آزمایشگاه شناسی قارچ مرکز اولین 

 استان در فقیه ولی معزز نماینده مطیعی المسلمین و االسالم حجت: 

 29 هستم کنند، می تالش روز شبانه مردم جان حفظ برای که سالمت مدافعان ازخودگذشتگی و رشادت قدردان

 استان پزشکی علوم دانشگاه19کووید واکسیناسیون تجمیعی مرکز از سمنان استان در فقیه ولی معزز نماینده بازدید 

 31 سمنان

 32 شد برگزار دانشگاه مرکزی ستاد در دامغان شهرستان سالمت حوزه وضعیت آخرین بررسی جلسه 

 34 دامغان شهرستان والیت بیمارستان در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست حضور 

 35 دامغان شهرستان 19کووید واکسیناسیون تجمیعی مرکز از دانشگاه رئیس دانائی دکتر بازدید 

 همکاری از سالمت جامعه انتظار /تاکنون ابتدا از کرونا بیماری موج ترین سخت پنجم، پیک: دانشگاه رئیس دانائی دکتر 

 37 حساس و سخت شرایط این در اجرایی های دستگاه و جامعه آحاد

 39 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه سایت جهانی وبومتریکس رتبه ارتقای 

 استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست با دیدار در سمنان شهرستان جمعه امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده 

 و منظم ریزی برنامه با و توان تمام با باید و بوده عزیز مردم سالمتی حفظ موضوع مهمترین حاضر حال در:سمنان

 39  .برداریم گام کرونا بیماری کنترل و مدیریت در منسجم

 42 .است داشته نگه قله در را پنجم پیک بهداشتی، های پروتکل رعایت کاهش 
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 43 گردید برگزار دندانپزشکی دانشکده در کشور عمومی دندانپزشکی بورد ممتحنه هیات لسهج 

 نشهرستا تدین پژوهشی و آموزشی بهداشتی، مجتمع از سمنان شهرستان جمعه امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده 

 45 .کرد بازدید سمنان

 46 .نمود تزریق کرونا واکسن سمنان، استان در فقیه ولی معزز نماینده 

 علوم دانشگاه پوشش تحت مجموعه در سمنان استان( عج) محمد آل قائم سپاه 19-کووید واکسیناسیون مرکز اولین 

 46 .کرد کار به آغاز گرمسار شهرستان در سمنان استان پزشکی

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر: 

 47 اجرایی های دستگاه موفقیت رمز کارآمد، انسانی نیروی تقویت

 48 والیت بیمارستان از دامغان شهرستان رتبه عالی مسئول سه بازدید 

 49 سمنان شهرستان در سمنان استان( عج) محمد آل قائم سپاه 19-کووید واکسیناسیون مرکز بزرگترین افتتاح 

 50 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست از سمنان استان( عج)محمد آل قائم سپاه فرمانده قدردانی 

 مرداد سمنان استان بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مناطق در 19 کووید به مبتال بیماران آمار 

 52    1400 ماه

 54 تصویرنگار 

  58انتصاب و قدردانی 

 

 

 

 

 

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

Telegram: @semums , Instagram: @semums 

Tel: 023-33448995 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-15-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 02/05/1400 یوتراپیزیف یاستان سمنان به مناسبت روز مل یدانشگاه علوم پزشک استیر کیتبر امیپ

 

استان سمنان، با  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

را به جامعه  یوتراپیزیف یدوم مرداد ماه روز مل ،یامیارسال پ

 اتیاعضاء ه د،یاسات ن،یو معاون استیر ژهیرشته به و نیخدوم ا

دانشگاه  یو کارکنان دانشکده توانبخش انیدانشجو ،یعلم

 ...آمده است امیپ نیا در .گفت کیتبر

 له الرحمن الرحیمبسم ال 

اهی استان رتاپیستدوم مردادماه روز ملی فیزیورتاپی فرصتی مغتنم است ضمن نکوداشت و تبریک این مناسبت ارزشمند هب جامعه زبرگ فیزیورتاپی هب وژیه فیزیو 

کاران فیزیورتاپیست را رد توسعه نظام سالمت کشور ارج گاه رفیع و مسؤولیت خطیر هم کاران عززی این حوزه رد انجام  سمنان، نقش مهم، جای کایک هم نهاده و ربای ی

کلتی .رسالت خود آرزوی موفقیت و سربلندی نمایم –بی کش با توجه هب تغییر سبک زندگی و روی آوردن هب شهرنشینی، کم تحرکی و زیاد شدن بیماری اهی اس

گ کاران فیزیورتاپ و استفاده از روش اهی ردمانی شان رد افزایش کیفیت زندگی و عضالنی، افزایش سوانح و حوادث رتافیکی و ربوز انتوانی و معلولیتها، جای اه هم

کان و رد نهایت ردمان بیماران دارد و عملکرد صحیح فیزیورتاپ .بازگرداندن حرکت هب افراد نیازمند را ربجسته و رپرنگ نموده است اه تأثیر بسزایی رد عملکرد زپش

ضمن نکوداشت و تبریک این روز هب جامعه زبرگ فیزیورتاپی، امید است با همگرایی، تقویت  .شودشکی رد ردمان فیزیکی بیمار محسوب میفیزیورتاپی بازوی توانمند تیم زپ

 .رسانی آانن گام ربداریمتوان علمی و اراهئ خدمات بیشتر و بهتر رد مسیر توسعه نظام سالمت کشور و تسکین آالم مردم و خدمت

 دکتر نوید داانئی

گاهر  ئیس دانش
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 برگزار شد یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یگروه پزشک یارشد رشته ها یآزمون کارشناس
02/05/1400 

استان  یدانشگاه علوم پزشک یمعاون آموزش انییدکتر کسا

دانشگاه گفت: آزمون  یسمنان در گفتگو با روابط عموم

وزارت بهداشت درمان و  یپزشک یارشد گروه ها یکارشناس

 کمیو جمعه،  ریت 31پنجشنبه  یدر روزها یآموزش پزشک

 یلیرشته تحص 55داوطلب در  789با حضور  1400مرداد ماه 

آزمون مجتمع  یدر دو نوبت صبح و عصر، در محل سالن ها

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیپرد یو پژوهش یآموزش

 طیافزود: با توجه به شرا انییکسا دکتر .سمنان برگزار شد

 تیو اهم روسیکروناو یماریب وعیبروز و ش لیشده به دل جادیا

 یطیآزمون در شرا نیا ،یسالمت داوطلبان گرام ادیز اریبس

و پروتکل  یبهداشت یکامل دستورالعمل ها تیو با رعا ژهیو

کرونا و با حضور و  یماریو مقابله با ب یریشگیالزم پ یها

دانشگاه  یمعاونت بهداشت طیکارشناسان بهداشت مح رتنظا

 یدانشگاه علوم پزشک یادامه معاون آموزش در .برگزار شد

 یاستان سمنان با اشاره به اقدامات انجام شده در برگزار

از  یمهم ریآزمون، گفت: آزمون امسال با تداب نیمناسب ا

از بدو ورود  یاجتماع یکامل فاصله گذار تیجمله رعا

انجام  یدانشگاه تا محل اصل سیبه مجتمع پرد زیبان عزداوطل

داوطلبان با فاصله استاندارد  یها یو صندل انجام ندیفرا

مداوم پس از هر نوبت  یضدعفون نی. همچندیگرد ییجانما

در جلسه از جمله  نیو نظارت بر استفاده مداوم حاضر یبرگزار

آزمون از ماسک،از  نیا یداوطلبان و دست اندرکاران برگزار

 یو .دآزمون بو نیا یمعاونت در برگزار نیاقدامات ا نیمهمتر

کرونا  یماریابتال به ب یفرم خوداظهار لیافزود: با توجه به تکم

 یماریافراد شرکت کننده مبتال به ب ،یتوسط داوطلبان گرام

 یمناسب و با محل ها هیمجزا و با تهو یدر محل روسیکروناو

 ندیشرکت کنندگان، فرا ریزا نسبت به ساورود و خروج مج

 انییدکتر کسا انیپا در .رفتیانجام پذ زانیعز نیآزمون ا

 یماهه تمام نیاز تالش ها و زحمات چند یضمن قدردان

از جمله  1400سال  یآزمون ها یدست اندرکاران برگزار

و...، گفت: با توجه به  PhD یدکترا ،یاریدست یآزمون ها

در  یگروه پزشک یارشد رشته ها یآزمون کارشناس نکهیا

 میدواریگردد، ام یم ردانشگاه برگزا نیاستان سمنان فقط در ا

و اقدامات موثر برگزار  یداوطلبان گرام یو همکار یبا هماهنگ

کرونا،  یماریب دیمورد جد کی یبدون ابتال حت ز،یکنندگان عز

.میبه سالمت پشت سر گذاشته باش زیآزمون را ن نیا
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 یاز روش پالسما یریگبا بهره ییغذا یدهاییدروکلویالح کننده خواص هاختراع دستگاه اص

 ستان سمنان یدانشگاه علوم پزشک ییسالمت غذا قاتیمرکز تحق یتوسط اعضا یرحرارتیغ
02/05/1400 

 ییسالمت غذا قاتیمرکز تحق نیبه همت محقق

 یو درمان یو خدمات بهداشت ی)نمک(دانشگاه علوم پزشک

 یدهاییدروکلویاستان سمنان دستگاه اصالح کننده خواص ه

ساخته و  حرارتیریغ یاز روش پالسما یریبا بهره گ ییغذا

اداره ثبت اختراعات کشور به ثبت  یمعنو تیدر مرکز مالک

دانشگاه،  یو فناور قاتیمعاون تحق ییکوخا زیپرو دکتر .دیرس

 قاتیمرکز تحق یها تیاز فعال ت،یموفق نیضمن اعالم ا

و انجام طرح  یتوسعه فناور ی)نمک( در راستا ییسالمت غذا

و  ریتقد ده،یبه پد دهیا لیمحصول محور و تبد یقاتیتحق یها

 ار ییانجام پژوهش در حوزه سالمت غذا زیتشکر کرد  و ن

کشور  ییو سالمت غذا یمنیبه ارتقاء سطح ا لین یبرا یراه

سالمت  قاتیمرکز تحق سیرئ یآنا عبدالشاه دکتر  .دانست

دستگاه  نیکرد: ا انیاختراع ب نی)نمک( درخصوص ا ییغذا

و دکتر آنا  یحاصل انجام طرح فناورانه دکتر بهداد شکراله

منجذب  الیطرح و دکتر ل انیبعنوان مجر یعبدالشاه

 یمهندس آرزو عباس ،یعماد رضایمهندس عل ،یمرودشت

 یژگیاصالح و بهبود و نهیطرح در زم کارانبعنوان هم وانیما

باشد  یم یسرد اتمسفر یتوسط پالسما دهاییدروکلویه یها

کاربرد دارد. اختراع  ییایمیو ش یداروساز ،ییغذا عیو در صنا

 میفرکانس، تنط میولتاژ، تنظ میتنظ یها تیقابل یمذکور دارا

 ریااز س ازیدر صورت ن زیاز هوا  و ن یمعمول یدر دمافاصله 

فعال  یباشد. گونه ها یم ستیز طیدوستدار مح یگازها

و  یاصالح کنندگ تیخاص یشده توسط دستگاه دارا دیتول

 ییایمینسبت به مواد ش یباالتر اریبس یکنندگ یضدعفون

 یدر حال حاضر دارد و ممورد استفاده  ستیز طیمخرب مح

مرکز  سیرئ .آنها گردد نیگزیجا د،یمف یتواند به عنوان ابزار

 تی)نمک( در خصوص اهم ییسالمت غذا قاتیتحق

گفت:  ییو دارو ییغذا عیها در صنا دیدروکلوئیه

عامل  ر،یفایکننده، امولس داریبه عنوان پا دهایدروکلوئیه

 یشوند. پالسما یو بهبود دهنده استفاده م یچسبندگ

توان با استفاده از  یاست که م ینینو یتکنولوژ یرحرارتیغ

 ریمختلف را بر سطوح مواد نشاند و از تاث یعامل یها هآن، گرو

 یها یژگیو بهبود و ییغذا باتیآن بر ترک ییجز ونیداسیاکس

 نیاستفاده کرد.  با استفاده از ا ،ییغذا یفراورده ها یینها

را اصالح نموده و  دهاییدروکلویبود که ه میدستگاه قادر خواه

با  نیافزود: همچن یو .دیتنوع بخش باتیترک نیبه کاربرد ا

از  یریبزرگ در جهت جلوگ یگام یاز منابع بوم یبهره مند

پرکاربرد برداشت. از  هیمواد اول نیا دیخر یخروج ارز برا

 ریو غ عیباال، سر ییتوان به کارا یدستگاه م نیا یایمزا

 ژن،یمختلف )هوا، اکس یامکان استفاده از گازها ،یحرارت

ولتاژ و توان دستگاه بسته به  راتیی(، امکان تغتروژنین م،یهل

 کرد. انینوع ماده را ب

https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%C2%AD-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%C2%AD%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%C2%AD-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%C2%AD%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%C2%AD-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%C2%AD%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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 03/05/1400 کوثر مارستانیالملل در ب نیب ماریجلسه درخصوص جذب ب یبرگزار

  انیبا حضور دکتر معمار (IPD) الملل نیب مارانیجلسه واحد ب

 نیا یتیریمد میت زیکوثر و ن یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزش

دکتر  .برگزار شد مارستانیب نیا تیریدر دفتر مد مارستانیب

کوثر با  یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزش رعاملیمد انیمعمار

 مارانیواحد، گفت: واحد جذب ب نیمهم ا یها یژگیاشاره به و

 یدارا دیزبان با یخارج مارانیالملل به واسطه حضور ب نیب

واحد نماد و  نیباشد، چرا که ا یو مشخص نیساز و کار مع

ن شکل ممکن به یبه بهتر دیکشور است که با کینشانه 

الملل  نیب مارانیمسئول واحد ب یوسفی .عملکرد بپردازد

اعضا  ریمسائل موجود پرداخت و سا انیکوثر به ب مارستانیب

در  مارستانیب یساز یو کم یفیمسائل مختلف ک رامونیپ زین

الملل به بحث و تبادل نظر پرداختند و  نیب مارانیب رشیپذ

نسبت به  یشنهاداتیدر جلسه پ نیاز حاضر کیهر  انیدر پا

 کردند. انیب ازیمورد ن یها نهیواحد در زمن یا تیتقو

 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک یبرا گرید تیکسب موفق

 ییکامل در برنامه مهارت آزما ازیکرونا دانشگاه موفق به کسب امت یمولکول صیتشخ شگاهیآزما

 03/05/1400 بهداشت شد یسازمان جهان 19دیکوو یمولکول صیتشخ

 یکرونا دانشگاه علوم پزشک یمولکول صیتشخ شگاهیآزما

 صیتشخ ییکامل در برنامه مهارت آزما ازیاستان سمنان امت

 .بهداشت را کسب کرد یسازمان جهان 19دیکوو یمولکول

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دینو دکتر

 یاز سو یخبر گفت: با توجه به نامه ارسل نیضمن اعالم ا

 شگاهیآزما ران،یپاستور ا تویانست سیرئ یگلریب رضایدکتر عل

استان سمنان  یکرونا دانشگاه علوم پزشک یمولکول صیتشخ

 19-دیکوو یماریب یمولکول صیتشخ ییدر برنامه مهارت آزما

 ازیامت Real Time PCR  بهداشت به روش یسازمان جهان

 یدانشگاه علوم پزشک استیر .برنامه را کسب نمود نیکامل ا

 ییبرنامه مهارت آزما جیاستان سمنان ادامه داد: طبق نتا

 جهیبهداشت، نت یسازمان جهان 19دیکوو یمولکول صیتشخ

 ییبرنامه مهارت آزما یابیارز جهینمونه ها با نت شیآزما

 جیبهداشت منطبق بوده و درصد دقت نتا یسازمان جهان
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ضمن  یو .باشد یرصد مد100نمونه ها برابر با  یشگاهیآزما

دانشگاه و  یو فناور قاتیمعاون تحق ییاز دکتر کوخا یقدردان

در  COVID 19یماریب یمولکول یصیتشخ شگاهیمسئول آزما

و  رانیمد یاستان سمنان و تمام یدانشگاه علوم پزشک

 نیدانشگاه، ا نیکرونا ا یمولکول صیتشخ شگاهیکارکنان آزما

 یعلوم پزشک گاهدانش یارزشمند را به جامعه دانشگاه تیموفق

 گفت. کیاستان سمنان تبر

 03/05/1400 زستانیدر کشور قرق رانیا ریاستان سمنان با سف یدانشگاه علوم پزشک استیر دارید

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

الملل دانشگاه و  نیامور ب ریمد یبه اتفاق دکتر منوچهر صفر

عملکرد  شیبودجه و پا ،یزیبرنامه ر ریمصدق مد رضایعل

 سیرئ یدانائ دینو دکتر .سفر کرد زستانیدانشگاه به کشور قرق

 ریسف یخراز دیاستان سمنان با سع یدانشگاه علوم پزشک

 یتعامل و همکار رامونیو پ دارید زستانیدر کشور قرق رانیا

و جذب  یآموزش ،یمسائل درمان رامونیدو جانبه پ یها

 ریسف یخراز دیسع .سالمت گفت و گو کرد سمیدانشجو و تور

 یبه دکتر دانائ رمقدمیضمن خ زستانیدر کشور قرق رانیا

داشت: دانشگاه علوم  انیهمراه، ب اتیدانشگاه و ه سیرئ

 نیدر ب شرویپ یاستان سمنان جزء دانشگاه ها یپزشک

با  دوارمیسراسر کشور است و ام یعلوم پزشک یدانشگاه ها

کشور  یدانشگاه با دانشگاه ها نیا شیاز پ شیتعامل ب

 نیا یها و دستاوردها لیکشور از پتانس نیا زستان،یقرق

ادامه  زستانیدر کشور قرق رانیا ریسف .دانشگاه بهره مند شود

و  دیمف یاز راه ها یکیسالمت  سمیداد: جذب دانشجو و تور

انتقال تجربه، علم و فرهنگ است و دانشگاه علوم  یمهم برا

در حوزه  یالملل نیدانشگاه ب کیاستان سمنان که  یپزشک

تواند در به اشتراک گذاشتن  یباشد، م یسالمت و درمان م

 سینشست رئ نیا در .دینما فایرا ا ینقش مهم مامور مه نیا

از اقدامات و  یاستان سمنان، گزارش یدانشگاه علوم پزشک

در دوران  ژهیاستان سمنان به و یعملکرد دانشگاه علوم پزشک

 ،یمراکز درمان یارائه و به معرف روسیکرونا و تیریمقابله و مد

 نیدر مناطق تحت پوشش ا یدانشکده ها، مراکز بهداشت

 نینمود: ا انیدانشگاه ب سیرئ یدانائ دکتر .دانشگاه پرداخت

کامل دارد در خصوص تبادل دانشجو، استاد،  یدانشگاه آمادگ

 نیب یبا دانشگاه ها یقاتیتحق یها تیسالمت و فعال سمیتور

دانشگاه ادامه داد: با توجه به  سیرئ .دینما یهمکار یالملل

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک یکه مراکز درمان نیا

از  یکیالملل شدند،  نیب ماریمجوز جذب ب افتیموفق به در

دانشگاه  ریتواند با سا یدانشگاه م نیکه ا یموضوعات مهم

سالمت  سمیتعامل داشته باشد، جذب تور یالملل نیب یها

مسائل  رامونیدر جلسه پ نینشست حاضر نیادامه ا در .است

به بحث و تبادل نظر  یو پژوهش یآموزش ،یدرمان ،یبهداشت

 .دپرداختن
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کشور  IUK یالملل نیاستان سمنان و دانشگاه ب یدانشگاه علوم پزشک نیب یانعقاد تفاهم نامه همکار

 03/05/1400 زستانیقرق

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدکتر نو

 نیب یتفاهم نامه همکار زستان،یدر سفر خود به کشور قرق

 یالملل نیاستان سمنان و دانشگاه ب یدانشگاه علوم پزشک

IUK سیرئ یدانائ دینو دکتر .منعقد نمود زستانیکشور قرق 

دانشگاه  سیبا رئ داریاستان سمنان در د یدانشگاه علوم پزشک

 نیماب یف یانامه تفاهم زستان؛یکشور قرق IUK یالملل نیب

 یالملل نیاستان سمنان و دانشگاه ب یدانشگاه علوم پزشک

IUK تبادل دانشجو و استاد، طرح  رامونیپ زستانیکشور قرق

مشترک  یدرمان کینیکل سیو تاس یپژوهش یمشارکت یها

دانشگاه  سیرئ یدانائ دکتر .منعقد نمودند شککیدر ب یدرمان

نشست ها با  نیا دوارمینمود: ام یدوارینشست ابراز ام نیدر ا

و  رانیبه توسعه تعامل ا ،یهمکار یهم نامه هاانعقاد تفا

 یشتریسرعت ب یو درمان یآموزش یدر حوزه ها زستانیقرق

با  زستانیکشور قرق IUK یالملل نیدانشگاه ب سیرئ .ببخشد

 تیدو دانشگاه، حما نیا نیماب یف یها یاستقبال از همکار

حوزه اعالم و انعقاد  نیدانشگاه در ا نیخود را از اقدامات ا

برنامه  گریاز د .امر، مهم برشمرد نیتفاهم نامه را بر تداوم ا

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیسفر دکتر نو یها

 ،یصیاز مراکز تشخ دیبازد زستان،یسمنان به کشور قرق

 یامکانات آموزش یبررس یکشور و برا نیا یو آموزش یدرمان

 یمورفولوژو مرکز    IUKمارستانیشامل ب یو درمان

امکانات  یها ضمن بررس دیبازد نیدر ا یو .بود زستانیقرق

 یو مرکز مورفولوژ   IUKمارستانیشامل ب یو درمان یآموزش

مراکز به گفت و گو پرداخته و  نیا نیبا مسئول زستان،یقرق

دانشگاه را  نیا یآموزش و درمان یحوزه ها یها تیفعال

 ینشگاه علوم پزشکدا سیسفر رئ نیادامه ا در .نمود حیتشر

 یبرا ایاوراس یبا معاون اقتصاد یاستان سمنان در نشست

به گفت و گو پرداخت و  یدرمان کینیکل سیدر تاس یهمکار

 انیب لیبه تفص کینیکل سیتاس یدانشگاه را برا نیتوان ا

و  زستانیکشور قرق یدانشگاه ها ندگانیبا نما دارید .نمود

 سیرئ یدکتر دانائ یبرنامه ها گریگزار از د هیسرما یهاشرکت

سفر دکتر  نیاست: در ا ادآوری سفر بود. نیدانشگاه، در ا

مصدق  رضایالملل دانشگاه و عل نیامور ب ریمد یمنوچهر صفر

عملکرد دانشگاه، دکتر  شیبودجه و پا ،یزیبرنامه ر ریمد

 .نمودند یدانشگاه را همراه سیرئ یدانائ
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جمهور کشور  سیرئ یاستان سمنان با معاون اقتصاد یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 04/05/1400 زستانیقرق

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دیدر ادامه سفر دکتر نو

دانشگاه با معاون  استیر زستان،یاستان سمنان به کشور قرق

وگو و گفت دارید زستانیجمهور کشور قرق سیرئ یاقتصاد

 نیامور ب ریمد یکه دکتر منوچهر صفر دارید نیا در .کرد

بودجه و  ،یزیبرنامه ر ریمصدق مد رضایالملل دانشگاه و عل

ارتباط  رامونیحضور داشتند، پ زیعملکرد دانشگاه ن شیپا

 سیاستان سمنان جهت تاس یدانشگاه علوم پزشک یاقتصاد

 .تبادل نظر شدبحث و  زستانیدر کشور قرق یدرمان کینیکل

جمهور کشور  سیرئ ینشست، معاون اقتصاد نیا در

دانشگاه علوم  یاعزام اتیبه ه رمقدمیضمن خ زستانیقرق

و کشور  رانیداشت: روابط ا انیاستان سمنان، ب یپزشک

مهم و  یعنوان کشور به رانیا رایز افته،یتوسعه  زستانیقرق

 .کند یم فایرا ا ینقش بزرگ انهیگذار در منطقه خاورم ریتاث

وجود  زستانیو قرق رانیا نیب یروابط خوب نکهیبا اشاره به ا یو

 یزیربرنامه  دیدو کشور با نیتوسعه روابط ب یدارد، گفت: برا

 یرا ارائه نمود که تعامل دانشگاه ها یمناسب یکرد و راهکارها

گام ها در توسعه روابط کشورها  نیاز موثر یکیدو کشور  نیا

 زستانیجمهور کشور قرق سیرئ یاقتصاد معاون .باشد یم

 نهیاستان سمنان در زم یافزود: تعامل با دانشگاه علوم پزشک

در  کهنیالملل عالوه بر ا نیب ماریتبادل استاد، دانشجو، ب

موثر بوده باعث ارتقاء  زستانیو قرق رانیگسترش روابط کشور ا

 دکتر .کشور خواهد شد نیا یدرمان یسطح خدمات بهداشت

استان سمنان گزارش  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دینو

و عملکرد دانشگاه ارائه به  یعلم گاهیاز دستاوردها، جا یاجمال

 یقاتیدانشکده ها و مراکز تحق ،یدرمان ،یمراکز بهداشت یمعرف

 سیرئ .در مناطق تحت پوشش دانشگاه پرداخت یو پژوهش

چند  نیامه داد: در ااستان سمنان اد یدانشگاه علوم پزشک

 یبزرگ یدر حوزه سالمت استان سمنان دستاوردها ریسال اخ

با توسعه روابط استان سمنان  دوارمیبدست آمده است، که ام

حوزه سالمت  شیار پ شیب یکشورها، شاهد ارتقا ریبا سا

اقتصاد،  ٔ  نهیدرزم نکهیبا اشاره به ا یدانائ دینو دکتر .میباش

برنامه  دیبا یو فروش و فناور دیو امکان خر یگذار هیسرما

شود، گفت: با توجه به امکانات استان سمنان و عالقه و  یزیر

رود در  یم دیروابط ام نیاز بسط ا یاستان رانیاستقبال مد

هر  یخصوص یبخش ها یگذار هیشاهد سرما کینزد ندهیآ

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .میاستان باش نیدو کشور در ا

نشست ها  نینمود: ان شاء اهلل ا یدواریاستان سمنان ابراز ام

 یاسالم رانیا یدانشگاه ها گریدانشگاه و د نیبر توسعه روابط ا

 .دیکمک نما زستانیبا کشور قرق
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 مارستانیاستان سمنان با سرپرستاران ب یدانشگاه علوم پزشک یپرستار ریمد یو گفتگو دارید

 05/05/1400 گرمسار یمعتمد

 مارستانیدر ب یحوزه پرستار تیوضع یبه منظور بررس

 یاداره پرستار سیرئ ییایحیشهرستان گرمسار ،  یمعتمد

استان سمنان با سرپرستاران و  یدانشگاه علوم پزشک

 دارید نیا در .و گفتگو کرد دارید مارستانیآن ب زرانیسوپروا

 سیرئ یائیحیبرگزار شد،  مارستانیکه در سالن جلسات ب

از زحمات و  تیدهه وال کیضمن عرض تبر یاداره پرستار

اداره  سیرئ .و تشکر نمود ریتقد یکادرپرستار یتمام یتالشها

را  یپرستار یتیریمد میت یحفظ انسجام و همدل یپرستار

 یدانست و بر لزوم توجه به دغدغه ها یضرور اریبس

خدمات  ریجلسه که مد نیا درادامه .نمود دیتاک یکادرپرستار

،  ینیبال زرانی، سرپرستاران ، سوپروا مارستانیب یپرستار

حضور داشتند در خصوص مباحث  زیآموزش و کنترل عفونت ن

.دیبحث و تبادل نظر گرد یمختلف حوزه پرستار

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 06/05/1400 .میخود عمل کن یو قانون یانسان ،یشرع فیبه وظا شهیو هم یطیتحت هر شرا دیبا

و  یریشگیپ یسازمانده یجلسه ستاد دانشگاه نیکمیو  یس

استان  یدانشگاه علوم پزشک روسیکرونا و یماریمقابله با ب

 ران،یمد ن،یدانشگاه، معاون سیرئ یسمنان با حضور دکتر دانائ

 یبهداشت و درمان و روسا یشبکه ها رانیو مد تهیاعضاء کم

 دئویتحت پوشش به صورت و یشهرستان ها یها مارستانیب

 یکنفرانس در سالن جلسات امام جواد )ع( ستاد مرکز

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دینو دکتر .دانشگاه برگزار شد

و  تیدهه مبارک وال کیاستان سمنان ضمن تبر یپزشک

خالصانه همکارانم  ینمود: از زحمات و تالش ها انیامامت، ب

 ،ییکرونا ریمدافعان سالمت که در دوران نفس گ ژهیبه و

 یم یقدردان ند،ینما یخدمت ارائه م زیجانانه به شهروندان عز

استان سمنان ادامه داد: از  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .کنم

 شیاز پ شیب یدهایبازدخواهم که با  یدانشگاه م رانیتمام مد

با کارکنان  یوگوتحت پوشش ضمن گفت یاز واحدها

را رصد  یمجموعه خود، روند ارائه خدمات و موضوعات پرسنل

به شهروندان و رفع مسائل  تیفیو در جهت ارائه خدمات با ک

 دیگفت: ما با یو .دیمناسب ارائه نمائ یراهکارها زانیآن عز
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و  میخود عمل کن یو قانون یانسان ،یشرع فیبه وظا شهیهم

خدمات را به  نیمطلوب تر یطیتحت هر شرا میموظف هست

 یدانائ دینو دکتر .مییاستان و منطقه ارائه نما فیمردم شر

از موج پنجم  عتریجهت خروج هر چه سر یدواریضمن ابراز ام

از  شتریب دیبا ییسخت کرونا یروزها نینمود: در ا انیکرونا، ب

و از منابع موجود  میکن تیریرا مد یمنابع دانشگاه یهر زمان

متعال،  یتا با لطف خدا میدر دانشگاه حداکثر بهره را ببر

حوزه  نیمردم با ا شتریو تعامل ب المتهمت همکاران حوزه س

 ریدب وریدکتر فر سپس  .میبه سالمت عبور کن زین کیپ نیاز ا

و مقابله با کرونا  یریشگیپ ،یسازمانده یستاد دانشگاه

موارد  تیاز وضع یبا ارائه گزارش یسخنان یدانشگاه ط روسیو

 وعیبروز و ش یاز ابتدا 19دیکوو یماریب یو بستر ییشناسا

واکسن در مجموعه تحت پوشش  قیو روند تزر یماریب

و  یرا جهت هماهنگ یدستور جلسه، موارد انیدانشگاه و ب

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

تحت پوشش و  یها مارستانیب یدانشگاه، روسا نیمعاون

 انیبه ب نیحضور داشتند، حاضر زیدانشگاه ن رانیاز مد یتعداد

الزم  ماتیخود پرداخته و تصم شنهاداتینقطه نظرات و پ

 یو درمان یدر مراکز بهداشت یماریب نیبهتر ا تیریجهت مد

 .دیاتخاذ گرد

 06/05/1400 کوثر سمنان مارستانیپور در ب یاکبر ناظر یعل دیمدافع سالمت شه دیاز خانواده شه لیتجل

 یعل دیو امامت از خانواده معزز شه تیبه مناسبت هفته وال

عامل مرکز  ریمد انیپور با حضور دکتر معمار یاکبر ناظر

جهاد  سیرئ ییکوثر، حسن رها یو درمان یپژوهش ،یآموزش

دانشگاه علوم  استیمشاوره ر یاستان سمنان، علوم یدانشگاه

سپاه  اناز پاسدار یو جمع ثارگرانیسمنان در امور ا یپزشک

 رعاملیمد انیمعمار دکتر .شد ریو تقد لیاستان سمنان تجل

 میکوثر سمنان ضمن تکر یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزش

 یواالمقام و ادا ثارگرانیمعزز و ا یشهدا یمقام و منزلت تمام

 یهاهیسرما نیکه بهتر یمؤمن و معظم یهااحترام به خانواده

پاسداشت سالمت جامعه و کشور نثار  ریرا در مس شیخو

 یفیمعزز تکل یو خاطره شهدا ادیکردند، گفت: بزرگداشت 

در اذهان  شهیهم یآن قهرمانان برا ادیاست تا  یو شرع یمل

 یپژوهش ،یمرکز آموزش رعاملیمد .ها جاودان بماندو خاطره

پور  یاکبر ناظر یعل دیکرد: شه حیکوثر سمنان تصر یو درمان

در راه  شهیبود و هم یکرامت انسان یدارا یاز انسان ها یکی

 مارانیبه لحاظ بهبود ب یمجموعه درمان یتحقق اهداف واال

 حسن .نمود ینم غیدر یتالش چیمختلف از ه یبخش ها

 انیدر ادامه با ب زیسمنان ن یجهاد دانشگاه سیرئ ییرها

اذعان کرد: مدافعان سالمت با  زانیعز نیا یرشادت و فداکار

و خاطره دوران دفاع مقدس  ادی گریخود بار د یو فداکار ثاریا

 ریمس نیو در ا دندیکش ریرزمندگان را به تصو یو رشادت ها

هموطنان فدا کردند و  تدر راه دفاع از سالم زیجان خود را ن

اسالم  نیمب نید یهانشان دادند که آموزه شیبا نثار خون خو

 نیو شهادت در جان و وجود فرزندان ا ثاریا یو فرهنگ واال
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)مدظله  یدارد، همانطور که مقام معظم رهبر شهیملت ر

خاطره شهدا کمتر از و  ادی( فرمودند: زنده نگه داشتن یالعال

دانشگاه علوم  استیمشاوره ر یعلوم سپس .ستیشهادت ن

نمود: خدمت به  انیب ثارگرانیسمنان در امور ا یپزشک

هاست، ما خدمت نیشهدا و جانبازان از باالتر یهاخانواده

و  میهست ثارگرانیمعظم شهدا و ا یخدمتگزار خانواده ها

 دوارمیام میکن یافتخار م یخدمتگزار نیبود و به ا میخواه

الگو و سرمشق  شهیمعظم را هم یشهدا یاهنآرما میبتوان

دکتر  یاز سو ییایمراسم هدا یانتها در .میقرار ده شیخو

 دیسمنان، به خانواده شه یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

از طرف دکتر  ییایهدا ن،یو عالوه بر ا دیپور اهداء گرد یناظر

پور  یخانواده معزز ناظر میمرکز، تقد نیا رعاملیمد انیمعمار

 یمل سیاستان تند یاز طرف جهاد دانشگاه نی. همچندیگرد

به رسم ادب  ییایهدا زیسپاه استان ن ییدانشجو جیبس زین و

 شد. میخانواده تقد نیبه ا

 

استان  یدر دانشگاه علوم پزشک ونیناسیوزارت بهداشت از روند واکس یمعاون بهداشت یقدردان

 06/05/1400 سمنان

وزارت بهداشت درمان و آموزش  یمعاون بهداشت یسیدکتر رئ

دانشگاه علوم  سیرئ یبه دکتر دانائ یبا ارسال نامه ا یپزشک

دانشگاه  نیدر ا ونیناسیاستان سمنان، از روند واکس یپزشک

وزارت بهداشت درمان و آموزش  یکرد. معاون بهداشت یقدردان

سراسر  یزشکعلوم پ یدانشگاه ها نیطبق آمار در ب یپزشک

استان سمنان را جزء شاخص  یکشور، دانشگاه علوم پزشک

شاخص  تیدقت، سرعت عمل و رعا نهیدانشگاه ها در زم نیتر

دکتر  واکسن کرونا اعالم نمود. قیدر تزر یساز منیا یها

وزارت بهداشت درمان و آموزش  یمعاون بهداشت یسیرئ

دانشگاه علوم  سیرئ یبه دکتر دانائ یبا ارسال نامه ا یپزشک

دانشگاه  نیدر ا ونیناسیاستان سمنان، از روند واکس یپزشک

وزارت بهداشت درمان و  یبهداشت معاون .کرد یقدردان

 یعلوم پزشک یدانشگاه ها نیطبق آمار در ب یآموزش پزشک

استان سمنان را جزء  یسراسر کشور، دانشگاه علوم پزشک

 تیدقت، سرعت عمل و رعا نهیدانشگاه ها در زم نیشاخص تر

 .واکسن کرونا اعالم نمود قیدر تزر یساز منیا یشاخص ها

 ژهیبه و یکادر بهداشت یاز زحمات شبانه روز یسیرئ دکتر

 یگروه ها نهیکه در امر واکس یو کارشناسان بهداشت رانیمد

 و تشکر کرد. ریتقد ند،ینما یهدف تالش م
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 خواهد کرد سیتأس یدرمان کینیکل زستانیاستان سمنان در کشور قرق یدانشگاه علوم پزشک
06/05/1400 

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

 کینیکل سیدانشگاه در خصوص تأس یگفتگو با روابط عموم

 یگفت: دانشگاه علوم پزشک زستانیدر کشور قرق یدرمان

و  یساز یالملل نیتوسعه اقدامات ب یاستان سمنان در راستا

 تبهداش یوزرا نیکه ب ییبا توجه به تفاهم نامه ها نیهمچن

مختلف  یدر حوزه ها زستانیو قرق رانیو درمان دو کشور ا

دارو و  نیو همچن یو درمان یبهداشت ،یپژوهش ،یآموزش

تفاهم نامه  نیاست، در ا دهیمنعقد گرد یپزشک زاتیتجه

و اجرا به دانشگاه  یدو کشور جهت هماهنگ یها یهمکار

با اشاره  یدانائ دکتر .دیاستان سمنان واگذار گرد یعلوم پزشک

 نیسفر، افزود: در ا نیانجام شده در ا یدارهایبه برنامه ها و د

و  IUK دانشگاه سیبا رئ یموثر و خوب یسفر مالقات ها

 ندگانینما زستان،یاز وزارت بهداشت کشور قرق یندگانینما

الملل وزارت بهداشت و درمان و  نیمعاونت دارو و معاون ب

 زستانیکشور قرق یاقتصاد نیاز مسئول یجمع نیهمچن

قرارداد،  نیاز انعقاد ا یدر ادامه با ابراز خرسند یو .برگزار شد

 مختلف مقرر ینشست ها یپس از برگزار تیکرد: در نها انیب

زمان  نیاستان سمنان در کمتر یدانشگاه علوم پزشک دیگرد

خود  یدرمان کینیالزم، کل یممکن و پس از کسب مجوزها

 اهمو طبق تف دینما ریکشور دا نیا تختیپا شککیرا در شهر پ

است،  دهیآن کشور منعقد گرد یکه با دانشگاه ها یینامه ها

 یروین نیو تأم زیتجه نیو همچن کینیکل نیا سیجهت تأس

دانشگاه ها انجام  نیالزم با ا یها یهمکار از،یمورد ن یانسان

از اقدامات و  یدواریدانشگاه با ابراز ام سیرئ .رفتیخواهد پذ

دانشگاه، گفت: به  یساز یالملل نیسفر در ب نیا یبرنامه ها

 یاقدامات، برنامه ها نیا یریخداوند متعال و با شکل گ یاری

 یپزشک انیدانشگاه شامل جذب دانشجو یساز یالملل نیب

در حوزه پژوهش و  گرید یو ارتباط با دانشگاه ها یخارج

، با (IPD) االملل نیب مارانیب یساخت بخش ها نیمچنه

دانشگاه  نیدرمان ا میکامل و با استقرار ت کینیکل نیا سیتأس

ارتباط با  یبرقرار یمناسب برا یفضا زستان،یدر کشور قرق

 انیپا در .هموارتر خواهد شد ایمنطقه اوراس گرید یکشورها

بار توسط  نیاول یاقدام برا نیخاطر نشان کرد: ا یدکتر دانائ

انجام شده است و  ایمنطقه اوراس یدانشگاه در کشورها نیا

 یکشورها ریدر توسعه ارتباطات با سا ییاقدام نقش بسزا نیا

 فایو سالمت ا یدر حوزه پزشک ژهیو منطقه به و هیهمسا

 خواهد کرد.

 09/05/1400 شهرستان دامغان ییبرادران رضا یتخصص کینیمراجعان از خدمات قابل ارائه در کل تیرضا

شهرستان دامغان،  ییبرادران رضا یتخصص ژهیو کینیدر کل یاز خدمات پزشک یبرخ شیو افزا 19-دیکوو یماریب یدمیبا توجه به اپ
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کارکنان  یمنیا بیضر شیافزا زهیبا انگ یبهداشت یدستور العمل ها تیبا رعا

اقدامات  ک،ینیکل یاز فضاء عمران نهیمراجعه کننده  و استفاده به مارانیو ب

مراجعه  گریو د یبه شهروندان دامغان یدر جهت توسعه خدمت رسان برانهمد

 مارانیب تیامر با رضا نیبه عمل آمد و ا  یتخصص کینیکل نیکنندگان به ا

شهرستان دامغان  ییبرادران رضا یتخصص ژهیو کینیکننده به کلمراجعه 

 .بود همراه 

 : اقدامات اهم

 .کینیدر کل یعفون ریاز غ یعفون یفضا یجداساز - 1

 .یعفون ریغ مارانیاز ب یعفون مارانیب رشیصندوق و پذ یجدا ساز - 2

 .آنان تیمراجعه کننده و جلب رضا مارانیخدمات قابل ارائه به ب یساز نهیتالش در جهت به - 3

 .کینیکل ازیمورد ن یاقالم مصرف نیمستمر در جهت تام یریگیتالش و پ - 4

 .یتخصص ژهیو کینیدر محل کل ابتید نکیکل تیآغاز فعال - 5

 .در سامانه مربوطه یابتید مارانیجهت ثبت نام و ثبت اطالعات ب یتخصص کینیدر کل ابتید کینیحضور مستمر کارشناس کل - 6

 .وزارت بهداشت و درمان یاستانداردها نیطبق آخر کینیکل CPR اتاق یبروز رسان - 7

 .شهرستان یتخصص ژهیو کینیدر کل یکار درمان کینیکل تیآغاز فعال - 8

 .شهرستان دامغان یشهردار یبا همکار کینیکل یفضاء سبز و گل کار یو بهساز کینیمحوطه کل یپاک ساز - 9

به مردم  یتخصص ژهیو کینیو قابل ارائه در کل دیهرگونه خدمات جد ،یتخصص کینیشهروندان از خدمات کل یجهت بهره مند -10

 گردد. یم یشهرستان اطالع رسان

 09/05/1400 برگزار شد " ثاریا یمل زهیجا " یلیتحص یجشنواره آموزش نیپنجم

 لیو تجل ثاریا یمل زهیجا یلیتحص یجشنواره آموزش نیپنجم

منتخب طرح شاهد استان سمنان در سالن بحران  ارانیاز هم

 یاسیسمنان با حضور خجسته پور، معاون س یاستاندار

فرماندار  ثارگران،یمشاور استاندار در امور ا ،یاستاندار یتیامن

برگزار  یفرهنگ یکل دستگاه ها رانیاز مد یسمنان و جمع

برگزار شد  یکشور ناریکه به شکل وب نیآئ نیا در .شد
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ضمن  یاناتیب یط ادیبن یستاد مرکز یمعاون فرهنگ ،یمانیسل

در  دانیشه یبه نقش بسزا ت،یدهه امامت و وال کیتبر

اشاره  یاسالم رانیا یو سربلند ینیافتخار آفر ،یحماسه ساز

 یبوده و ب یکرد: شهدا گرما بخش محافل معنو حیکرد و تصر

در ادامه به  یو .ما هستند اتیناظر بر اعمال و ن یدیترد چیه

ضرورت تالش وافر فرزندان شهدا اشاره کرد و خاطر نشان 

برهه حساس  نیدر ا ثارگرانیمعظم شهدا و ا ادگارانیساخت: 

 یهمانگونه که پدرانشان به قله ها دیوقفه خود با یبا تالش ب

و تخصص دانش و تعهد  یبه قله ها دیبا افتندیدست  تیمعنو

جشنواره اشاره کرد و آنرا  یگزاربه اهداف بر ی. وابندیدست ب

امام  نیتحقق فرام زانیم یابیو ارز یابیاستعداد  یبرا یبستر

به فرزندان شهدا قلمداد نموده  و  یدگیراحل در مورد رس

 گاهیرا در ارتقاء جا یفرهنگ یهمه جانبه دستگاه ها تیحما

ادامه،  در .دوران دفاع مقدس خواستار شد ادگارانی یارزش

 ندهینما ،یشکر نیحجت االسالم و المسلم یپس از سخنران

 سیجمهور و رئ سیمعاون رئ ،یو اوحد ادیدر بن هیفق یول

نفس و  هیدر تزک ینینقش معارف د نهیکشور در زم ادیبن

از  لیتجل نیدر رشد و توسعه جوامع، آئ ییعلم و دانا گاهیجا

 نبیز ینامهاطرح شاهد استان به  دگانیسه نفر از برگز

برگزار شد و نفرات  یمحسن پاکدامن و فاطمه فاضل ،یمسعود

 یاسیخود را از معاون س یایو هدا ریاستان، لوح تقد دهیبرگز

کل  ریمد ثارگران،یمشاور استاندار در امور ا ،یاستاندار یتیامن

 .کردند افتینان دراستان و فرماندار شهرستان سم ادیبن

جشنواره  نیپنجم دهیپاکدامن نخبه شاهد و برگز محسن

 دانشگاه، گفت:  یدر گفتگو با روابط عموم ثاریا یمل زهیجا

فرزندان  شودیباعث م ییهاجشنواره نیچن یبرگزار»

در  ییهاتیداشتن محدود لیبه دل ثارگرانیجانبازان و ا

کسب  یشتریب یهاتیبه آنها کمک شود تا موفق شان،یزندگ

 محسن .بپردازند یکنند و بهتر به درس خواندن و مسائل علم

پاکدامن و  رضایدرصد عل 25پاکدامن فرزند جانباز گرانقدر 

 یگفت: برگزار ثاریا یمل زهیجشنواره جا نیپنجم دهیبرگز

فرزندان جانبازان و  شودیباعث م ییهاجشنواره نیچن

به  شان،یدر زندگ ییهاتیداشتن محدود لیبه دل ثارگرانیا

کسب کنند و بهتر به  یشتریب یهاتیآنها کمک شود تا موفق

 یپاکدامن برخ محسن .بپردازند یدرس خواندن و مسائل علم

کرد:  انیب نیمختلف را چن یهاخود در عرصه یهاتیاز موفق

 یوتراپیزیارشد ف یترم آخر کارشناس یدر حال حاضر دانشجو

سمنان  یرا در دانشگاه علوم پزشک یهستم. دوره کارشناس

استعداد درخشان بودم  یدانشجو نکهیگذراندم و با توجه به ا

ارشد شدم. من دوبار در  یناسبدون آزمون وارد مقطع کارش

برتر  یبه عنوان دانشجو کیدر کالن منطقه  ثاریجشنواره ا

در سطح  ثاریا یانتخاب شدم و امسال هم در جشنواره مل

شدم و پدر و مادرم  دهیبرتر برگز یدانشجو به عنوان یکشور

من را  یو چه از لحاظ معنو یچه از لحاظ ماد ریمس نیدر ا

.کنمیو از آنها تشکر م دندکر یبانیو پشت تیحما
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است دانیتوسط جوانان ما، ادامه راه شه یعلم یو اعتال رشد

ادامه راه شهدا  یکه نسل امروز برا ییاز کارها یکیافزود:  یو

است که با درس خواندن، به  نیانجام دهند ا توانندیم

 نیترکشور کمک کنند. مسلماً شهدا بزرگ یعلم شرفتیپ

نظام  نیکردند تا ا میخود را که جانشان بود، تقد ییدارا

. ندحرکت ک شرفتیپ یمقدس حفظ شود و روز به روز به سو

است که با درس خواندن  نیمن و امثال من ا فهیپس وظ

 یمهم یهاگاهیو جا میبرسان یعلم یکشور را به اعتال میبتوان

خود  تیموفق یپدرش را عامل اصل پاکدامن. میکسب کن

بدر از  اتیدر عمل 1363دانست و خاطرنشان کرد: پدرم سال 

 اریبس شانیآمد. ا لینا یپا مجروح شد و به درجه جانباز هیناح

 ییبسزا ریمن تاث یبوده و در زندگ ینیو متد یآدم مذهب

به خاطر  دم،یرس ییو به جا تیداشته است. اگر من به موفق

نخبه  نیا .است شانیا یهاییو راهنما هاهیتوص ها،کمک

که  ییگفت: تا جا ثاریا یمل زهیشاهد در خصوص جشنواره جا

چه در سطح آموزش و  ثاریا یمن اطالع دارم جشنواره مل

 هیو چه در سطح حوزه علم یطح دانشگاهپرورش و چه در س

جشنواره  نیاست. در ا ثارگرانیدر مورد فرزندان شهدا و ا

رتبه هستند و  یدارا یو پژوهش یکه از نظر علم یافراد

قرار دارند  ییدر سطح باال یدارند و از نظر درس یاختراعات

 دهیو افراد برگز یبندرتبه هاتمیبراساس آ کنندیشرکت م

 .شوندیم یمعرف

 از فرزندان شاهد است یو معنو یماد تیحما ثار؛یا یمل زهیجا

خود گفت:  یعلم گاهیپدرش از جا تیدرخصوص رضا پاکدامن

که پدرم از من داشته است  یام انتظاراتخدا را شکر که توانسته

برسم  خواست،یم شانیکه ا یگاهیرا برآورده کنم و به آن جا

 یاز من راض شانیمن خوشحال کننده است که ا یبرا نیو هم

از نخبگان را باعث  یو معنو یماد تیحما انیدر پا یو .است

آنها دانست و اظهار داشت: از نظر من  یعلم یرشد و اعتال

مهم است و هم  یماد تیاز نخبگان هم حما تیحما یبرا

که  یازهیها با توجه به جاجشنواره نی. ایمعنو تیحما

در افراد  زهیکمک کند و انگ یاز نظر ماد تواندیم هنددیم

 نکهیمهم است و ا یلیهم خ یمعنو تیکند اما حما جادیا

 تیحضور دارد که از آنها حما ینهاد کینخبگان بدانند که 

ارزشمند است. به نظرم  اریمسائل آنهاست، بس ریگیو پ کندیم

نباشد و  یها مقطعو دنبال کردن هایریگیپ نیبهتر است که ا

 .ادامه داشته باشد

در دانشگاه علوم  1 یشیو رابط کالن منطقه آما یمرکز سنجش آموزش علوم پزشک سیحضور رئ

 09/05/1400  استان سمنان یپزشک

 یمرکز سنجش آموزش علوم پزشک سیرئ ینظر یدکتر هاشم

 یاز حوزه معاونت آموزش 1 یشیو رابط کالن منظقه آما

 نیا در .کردند دیاستان سمنان بازد یدانشگاه علوم پزشک

حوزه  رانیدانشگاه و مد یمعاون آموزش انیدکتر کسائ دیبازد

مرکز سنجش آموزش  سیرئ ینظر یآموزش، دکتر هاشم

 یرا همراه 1 یشیو رابط کالن منظقه آما یعلوم پزشک

ز سنجش آموزش علوم مرک سیحضور  رئ یابتدا در .نمودند

در دانشگاه علوم  1 یشیو رابط کالن منظقه آما یپزشک
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جذب  اتیو ه زهیمم اتیه یاستان سمنان، جلسه ها یپزشک

 یندهایفرا یابیو ارز یجلسات اعضاء به بررس نیبرگزار و ا

در نشست دکتر  سپس .دانشگاه پرداختند یارتقا و چالش ها

 نیا رانیدانشگاه، مد یمعاونت آموزش رانیبا مد ینظر یهاشم

خود  یتیریحوزه مد یاز عملکرد و چالش ها یحوزه گزارش

مرکز سنجش  سینشست ها رئ نیا انیارائه نمودند و پس از پا

از مراکز  رانیو مد یبه اتفاق معاون آموزش یآموزش پزشک

جلسات و  یاصل یمحورها .کردند دیآزمون دانشگاه بازد

 افتیره ونیسیتحول، کم یبسته ها یشامل بازنگر دیبازد

معاونت  یو کتاب دانشگاه،  هماهنگ یعلم تیمرجع ،ییهمگرا

 رعد بودند. یدر رتبه بند یو پژوهش ییو دانشجو یآموزش

 09/05/1400 .دیاستان سمنان رس یره سالمت به دانشگاه علوم پزشک شیپو نییآ نیو نهم یس

از دانشگاه  یهمزمان با تعداد 1400روز شنبه نهم مرداد ماه 

ره  شیپو نیو نهم یس نییسراسر کشور، آ یعلوم پزشک یها

 ویدیاستان سمنان با حضور و یسالمت در دانشگاه علوم پزشک

 دیجمهور، دکتر سع سیرئ یدکتر حسن روحان یکنفرانس

 در .برگزار شد یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز ینمک

به  ،یسالمت دو پروژه درمانره  شیپو نیو نهم یس نییآ

 سیرئ یو با حضور دکتر حسن روحان یکنفرانس ویدیصورت و

بهداشت، درمان و آموزش  ریوز ینمک دیجمهور، دکتر سع

دانشگاه و اورژانس  یاورژانس سوانح و مرکز سوختگ یپزشک

)ع( افتتاح و به  نیرالمومنیام یدرمان یپژوهش یمرکز آموزش

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دیدکتر نو د،یرس یبهره بردار

 ،یاسیاستان سمنان، دکتر خجسته پور معاون س یپزشک

 ،یاز مقامات استان یاستاندار سمنان، جمع یو اجتماع یتیامن

 دینو دکتر .حضور داشتند نییآ نیو دانشگاه در ا یشهرستان

بر  دیاستان سمنان با تاک یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ

 وعیمانع توسعه شود، گفت: ش دیکرونا نبا یماریب نکهیا

 ،یماریب نیحوزه سالمت با ا یریکرونا و درگ روسیو یماریب

 50ها متوقف نشده و هم اکنون پروژه لیتوسعه، ساخت و تکم

و... در  ییدانشجو ،یفاهر ،یآموزش ،یدرمان ،یپروژه بهداشت

 .باشند یاستان سمنان آماده افتتاح م یدانشگاه علوم پزشک

 کهنیاستان سمنان با اشاره به ا یدانشگاه علوم پزشک استیر

اورژانس سوانح کشور و مرکز  نیاز بزرگتر یبهره بردار

 نیا فیچند ساله مردم شر یاز آرزوها یکیدانشگاه  یسوختگ

 یداشت: اورژانس سوانح و مرکز سوختگ انیمنطقه بوده، ب

در  هپروژ نیاشده است.  یکلنگ زن 1390دانشگاه در سال 

 نیا شرفتیدرصد پ90که  دیرس یبه بهره بردار 1399سال 

https://semums.ac.ir/news/%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%C2%B7
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 یتاکنون انجام شده و امروز به لطف خدا 98پروژه از سال

متعال و تالش همکارانم در حوزه سالمت، با حضور ارزشمند 

و جناب  یدکتر روحان یجناب آقا یمحترم جمهور استیر

ره  شیوزارت بهداشت در قالب پو یمقام عال یدکتر نمک یآقا

دانشگاه  سیرئ یدانائ دکتر .دیرس یسالمت به بهره بردار

با  ینیدر زم یادامه داد: اورژانس سوانح و مرکز سوختگ

 اردیلیم 150 زیساخت و تجه نهیمترمربع با هز 7000 یربنایز

تخت در  52با  یمرکز درمان نیافزود: ا یو .تومان افتتاح شد

 یبستر ،ییاتاق عمل سرپا ک،یپرباریها زوله،یا اتاق یبخش ها

 یاستان و استان ها زیبه مردم عز ژهیو بخش و یسوختگ

به شکل چند  ی. مرکز سوختگدینما یم یمجاور خدمت رسان

از جمله  یهر نوع حادثه ا یشده است و برا یمنظوره طراح

االن در حال ارائه  نیکند که هم یخدمت رسان واندت یکرونا م

دانشگاه علوم  سیرئ .باشد یم ییکرونا مارانیخدمات به ب

اورژانس مرکز  نییآ نیاستان سمنان ادامه داد: در ا یپزشک

 ییربنای)ع( با ز نیرالمومنیام یو درمان یپژوهش ،یآموزش

 تیتومان با ظرف اردیلیم 21بالغ بر  یمترمربع با مبلغ 1100

نمود:  انیب یدانائ دینو دکتر .دیرس یتخت به بهره بردار 30

)ع(  نیرالمومنیام یو درمان یپژوهش ،یاورژانس مرکز آموزش

محترم  استیو امروز با حضور ر یکلنگ زن 1393در سال 

 یوزارت بهداشت افتتاح شد. بهره بردار یو مقام عال یجمهور

و  یپژوهش ،یدر دو مرکز آموزش یدو ابر پروژه درمان نیاز ا

به حوزه سالمت  یانی)ع( کمک شانیرالمومنیمکوثر و ا یدرمان

نژاد  یفیمراسم شر نیذکر است در ا انیشا .دینما یاستان م

 یو سرپرست معاونت عمران یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ

 یدفتر استاندار و روابط عموم رکلیمد یفیشر ،یاستاندار

از  یو جمع نیفرماندار سمنان، معاون یفخر ،یاستاندار

 در .حضور داشتند زیدانشگاه و اصحاب رسانه استان ن رانیدم

 ...دییمراسم را مشاهده بفرما نیا دئویو انیپا

 :استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

در دانشگاه علوم  دیو ام ریهزار متر مربع در دولت تدب 154معادل  یپروژه حوزه سالمت با مساحت 143

 09/05/1400 استان سمنان افتتاح شد. یپزشک

 یره سالمت همزان با دانشگاهها شیپو نیو نهم یس نییدر آ

 ویدیاستان سمنان با حضور و یدر دانشگاه علوم پزشک گر،ید

 دیجمهور، دکتر سع سیرئ یدکتر حسن روحان یکنفرانس

 .برگزار شد یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز ینمک

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدانائ دینو دکتر

 تینمود: با حما انیره سالمت ب شیپو نیو نهم یس نییآ

https://semums.ac.ir/news/%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%C2%B7
https://semums.ac.ir/news/%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%C2%B7
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از حوزه سالمت و با آغاز طرح تحول سالمت  یحضرتعال یها

 د،یرا بر عهده داشت تشیمسئول یکه حضرتعال ییدر دولت ها

 عدر حوزه بهداشت و درمان به وقو یمهم اریاقدامات بس

پروژه با  143استان سمنان  ی. در دانشگاه علوم پزشکوستیپ

افتتاح  یهزار متر مربع در دولت جنابعال 154معادل  یمساحت

استان سمنان ادامه داد: در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ .شد

 روسیمدت که حوزه سالمت درحال مبارزه با کرونا و نیا

متوقف نشد. و از  یدرمان یبهداشت یاست، توسعه بخش ها

در  نیهمچن دیرس ی،  هشتاد پروژه به بهره بردار97سال 

پروژه  50حدود  زیتوسعه حوزه سالمت استان ن ریمس

و... در دانشگاه  ییدانشجو ،یرفاه ،یآموزش ،یدرمان ،یبهداشت

 یو افتتاح م یاستان سمنان آماده بهره بردار یعلوم پزشک

 ینس سوانح و مرکز سوختگاورژا یافزود: پروژه ها یو .باشد

)ع( نیرالمومنیام یو درمان یپژوهش ،یو اورژانس مرکز آموزش

 یمذکور م یکه امروز قرار است افتتاح شود، دو تا از پروژه ها

کرد: بهره  حیدانشگاه تصر سیرئ یدانائ دینو دکتر  .باشد

شهروندان  یمنطقه از آرزوها نیدر ا یاز مرکز سوختگ یبردار

و  یکشور نیمسئول یها تیوده است که با حمامنطقه ب نیا

مقام  ،یمحترم جمهور استیبحمداهلل امروز با حضور ر ،یاستان

به  یو دانشگاه یشهرستان ،یاستان نیوزارت و مسئول یعال

مراسم خجسته  نیذکر است در ا انیشا  .دیرس یبهره بردار

نژاد  یفیشر ،یاستاندار یو اجتماع یتیامن ،یاسیپور معاون س

 یو سرپرست معاونت عمران یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ

 یدفتر استاندار و روابط عموم رکلیمد یفیشر ،یاستاندار

از  یو جمع نیفرماندار سمنان، معاون یفخر ،یاستاندار

 حضور داشتند. زیاصحاب رسانه استان ن ودانشگاه  رانیمد

 نمود یحوزه سالمت شهرستان آرادان را بررس تیاستان سمنان وضع یدانشگاه علوم پزشک استیر
10/05/1400 

استان سمنان در  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یدکتر دانائ

سالمت مردم  تیخود به شهرستان آرادان، وضع روزهکیسفر 

 نیا در .قرار داد یابیو ارز یشهرستان را مورد بررس نیدر ا

حوزه سالمت شهرستان  تیوضع نیآخر یسفر، جلسه بررس

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یآرادان با حضور دکتر دانائ

گرمسار  یشهرستان ها فیمردم شر ندهینما یسمنان، مطهر

فرماندار آرادان  یاردوخان ،یاسالم یو آرادان در مجلس شورا

اجتماعات  النشهرستان در س نیو معتمد رانیاز مد یو جمع

 یدانائ دینو دکتر .شهرستان آرادان برگزار شد یفرماندار

اقدامات و  انیاستان سمنان با ب یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

مقابله و  ،یدانشگاه در آموزش، اطالع رسان نیا یبرنامه ها

و  رانیاز تالش ها و زحمات مد 19-کووید یماریدرمان ب

 یو در راستا یکارکنان حوزه سالمت آن شهرستان قدردان

کرونا در سطح  یماریامات انجام شده در ارتباط با باقد

شهرستان  نیدر ا ونیناسیواکس تیشهرستان آرادان و وضع

استان سمنان  یدانشگاه علوم پزشک استیر .ارائه کرد یگزارش
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 یکه باساده انگار ستیماریب روسیکرونا و یمارینمود: ب انیب

و  ابدی یبه سرعت در جامعه گسترش م یساز یو عاد

مطلوب و  طیشرا یبهداشت یپروتکل ها تیبا رعا میدواریام

افزود: با توجه به به  یو .در استان حکم فرما شود یمناسب

 یانیپا یدر روزها یبهداشت یپروتکل ها تیرعا زانیکاهش م

متأسفانه باعث  ام،یدر آن ا رضروریتجمعات غ نیسال و همچن

 جادیا راتییشده است و با توجه به تغ یماریپنجم ب زیخ جادیا

 یماریب زیخ نیرسد در بدتر یبه نظر م ،یماریب نیشده در ا

 سیرئ .میتاکنون در کشور باش یماریب وعیبروز و ش یاز ابتدا

 تیمجدد بر رعا دیاستان سمنان با تأک یدانشگاه علوم پزشک

 تیدر کشور، افزود: رعا یبهداشت ینامه ها وهیپروتکل ها و ش

از جمله استفاده از ماسک،  یفرد یکامل اصول بهداشت

فاصله  تیمکرر دست ها با آب و صابون، رعا یشستشو

 یخانوادگ یها یعدم حضور در دورهم نیو همچن یاجتماع

 میبتوان میدواریمهم بوده و ام اریبس رضروریو تجمعات غ

 .میباش یماریو کنترل ب تیریشاهد مد یقبل یهمانند موج ها

 یو هماهنگ یبا همکار میدوارینمود: ام حیتصر یدانائ دکتر

صنوف و آحاد  یهمکار زیو ن یو نظارت ییاجرا یدستگاه ها

در کشور، استان  یماریشاهد کنترل ب "مختلف جامعه، مجددا

 فیمردم شر ندهینما یمطهر دکتر .میو شهرستان آرادان باش

 یاسالم یگرمسار و آرادان در مجلس شورا یشهرستان ها

 انیهمراه، ب اتیدانشگاه و ه استیبه ر رمقدمیضمن خ زین

کادر بهداشت و درمان  یها ینمود: رشادت ها و از خودگذشتگ

رزمندگان  ثاریا ادآوریمنحوس کرونا،  یماریدر مواجهه با ب

 یو همراه یهمدل گریهشت سال دفاع مقدس بوده و بار د

 یکشور را به خوب یرو شیجامعه را در مقابله با مشکالت پ

گرمسار و  یشهرستان ها فیمردم شر ندهینما .نشان داد

در حوزه  یخوب اریتحول بس ریآرادان گفت: در چند سال اخ

گرمسار و آرادان رخ داده  یشهرستان ها یو درمان یبهداشت

 نیمسئول یشبانه روز یهااز زحمات و تالش یاست که حاک

 یشهرستان ها م نیدانشگاه و ا نیحوزه سالمت در سطح ا

دلسوز  اریبس ،ینمود: دکتر دانائ حیتصر یمطهر دکتر .باشد

 اریموضوعات حوزه سالمت است که خدمات بس ریگیمردم و پ

ها، به ساخت ریتوسعه ز یبه حوزه سالمت در راستا یاارزنده

 یبهداشت یکیزیف یفضاها شیو افزا زاتیتجه یروز رسان

بنده  فهیافزود: وظ یو .ارائه داده است یو آموزش یدرمان

است و  نیآن از مسئول یریگیو پ یمردم یانتقال خواسته ها

و  یاستان نیاست که با کمک مسئول نیتمام تالش با بر ا

 فیبه مردم شر یترستهیحوزه سالمت خدمات شا یشهرستان

فرماندار شهرستان آرادان  یاردوخان سپس .منطقه ارائه گردد

دست اندرکاران  میاز تالش ها و زحمات تما یبا تشکر و قدردان

مدافعان سالمت خط مقدم  ژهیحوزه سالمت در استان به و

کرونا، گفت: کادر درمان با تمام توان و با  یماریمبارزه با ب

سالمت و درمان  یدر راستا یبه خوب یو جان فشان ثاریا

 یواقع یمعنا یخود اقدام نمودند که به خوب نانهموط

 یبر آمادگ نیهمچن یو .مدافعان سالمت را معنا نمودند

 شتریب یشهرستان دامغان در جهت اعتال یمجموعه فرماندار

مردم  ندهیادامه نما در .کرد دیحوزه سالمت در شهرستان تأک

 یدر راستا یاسالم یشهرستان دامغان در مجلس شورا
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 تیظرف شیمطالبات مردم شهرستان در حوزه سالمت و افزا

 نیاز حاضر کیر را مطرح نمود و ه یحاتیموجود توض یها

 خود را مطرح نمودند. شنهاداتینظرات و پ

 

 شهرستان آرادان یدرمان یاستان سمنان از مراکز بهداشت یدانشگاه علوم پزشک استیر دیبازد
10/05/1400 

استان سمنان به  یدانشگاه علوم پزشک استیدر سفر ر

دانشگاه به اتفاق  سیرئ یدانائ دیشهرستان آرادان، دکتر نو

دانشگاه از مرکز خدمات  استیحوزه ر ییاجرا ریمد ییایحی

جامع سالمت و ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان 

حوزه سالمت  نیکه مسئول دیبازد نیا در .کرد دیبازد

دانشگاه  سیرئ یدانائ دیحضور داشتند، دکتر نو زیشهرستان ن

روند ارائه خدمت، با  یاستان سمنان ضمن بررس یعلوم پزشک

 وگو پرداخت و مرکز به گفت نیو کارکنان ا نیمراجع

 نیارائه خدمات مطلوب تر به مردم ا یالزم برا یرهنمودها

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دکتر .کرد انیشهرستان را ب

روزه خود به  کیاستان سمنان در ادامه سفر  یپزشک

 استیحوزه ر ییاجرا ریمد ییایحی، به اتفاق شهرستان آرادان

 دی)ع( شهرستان آرادان بازد نیامام حس مارستانیدانشگاه از ب

مرکز را مورد  نیدر ا یخدمات درمان هیروند ارا کیو از نزد

وگو ضمن گفت دیبازد نیدر ا یو .قرار داد یابیسنجش و ارز

روند ارائه  یابی)ع(، به ارزنیامام حس مارستانیبا کارکنان ب

 مارستانیب نیبه ا نیبه مراجع یخدمت و نحوه خدمت رسان

استان  یدانشگاه علوم پزشک استیر نیهمچن .پرداخت

پزشکان  ونیسمنان از روند ساخت پروژه در حال احداث پانس

 کرد. دیمتخصص شهرستان بازد

 

 12/05/1400 استان سمنان برگزار شد. یدانشگاه علوم پزشک عیواکنش سر میجلسه ت

 ییسرپا 19-دیبه کوو انیمبتال زانیم شیبا توجه به افزا

مبتال به کرونا  مارانیب شیافزا نیشده و همچن ییشناسا

 کیتحت پوشش دانشگاه در پ یها مارستانیدر ب یبستر

استان  یدانشگاه علوم پزشک عیواکنش سر میپنجم، جلسه ت

اعضاء و  ریدانشگاه، سا سیرئ یحضور دکتر دانائسمنان با 

 در .تحت پوشش دانشگاه برگزار شد یمارستانهایب یوسار

موارد  زانیم شیبا اشاره به افزا یجلسه دکتر دانائ نیا یابتدا

، گفت: حال 19-دیکوو یماریمبتال به ب یو بستر ییشناسا

افزود:  یو .هستم ندهیآ یو نگران روزها ستیاستانمان خوب ن

ندارند و از  یخوب تیاطرافمان اصأل وضع یمتأسفانه استانها
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 یپروتکل ها میخواهیم زیعز یها یشهروندان و هم استان

خاطر  یدانائ دکتر .رندیبگ یو کرونا را جد تیرا رعا یبهداشت

 کیپنجم، پ کیندارد و پ یکس شوخ چینشان کرد: کرونا با ه

 یدر ادامه با اشاره به مصوبات ستاد مل یو  .است یخطرناک

نظارت  دیبا زین یو شهرستان یاستان نیکرد: مسئول انیکرونا، ب

 تیریرا کنترل و مد یماریب نیتا بتوان ا رندیبگ یها را جد

خود  شنهاداتینقطه نظرات و پ انیبه ب نیدر ادامه حاضر .کرد

الزم اتخاذ و جهت اجرا و ابالغ  ماتیتصم انیپرداخته و در پا

 .دیمختلف دانشگاه مصوب گرد یبه مجموعه ها

 

 مقطع بافت مهندسی رشته اندازی راه رشته اندازی راه با موافقت/دانشگاه در دیگر موفقیتی کسب

 12/05/1400 (Phd) تخصصی دکتری

 نامه در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر نمکی دکتر 

 با را خود موافقت دانشگاه، رئیس دانائی دکتر به خطاب ای

 تخصصی دکتری مقطع بافت مهندسی رشته اندازی راه

(Phd) کرد اعالم سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه در. 

 به اشاره با اشنامه در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر

 شورای جلسه سومین و هشتاد و دویست در صادره رای استناد

 رشته اندازی راه با کشور، پزشکی علوم های دانشگاه گسترش

 دانشگاه در (Phd) تخصصی دکتری مقطع بافت مهندسی

 علوم دانشگاه عمومی روابط .نمود موافقت استان پزشکی علوم

 نمکی دکتر از قدردانی و تشکر ضمن سمنان استان پزشکی

 در موافقت سبب به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر

 خدا و (Phd) تخصصی دکتری مقطع در رشته این اندازی راه

 استان پزشکی علوم دانشگاه مسئولین خالصانه تالش به قوت

 سمنان، استان شریف مردم به را موفقیت این کسب سمنان،

 استان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان و دانشجویان اساتید،

 موفقیت منان خداوند درگاه از و نموده عرض تبریک سمنان

 .شد خواستار را دانشگاه این دانشگاهی جامعه روزافزون
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 افتر بهداشت خانه سیاری مناطق از سفید گور روستای در عشایری بهداشت خانه اولین برداری بهره

 12/05/1400 سرخه شهرستان درمان و بهداشت شبکه

 استان عشایری بهداشت خانه اولین از برداری بهره آیین

 علوم دانشگاه بهداشتی معاون جندقی دکتر حضور با سمنان

 شبکه گسترش مدیر فریور دکتر سمنان، استان پزشکی

 امور و عمومی روابط مدیر مهدیان دانشگاه، بهداشتی معاونت

 درمان و بهداشت شبکه مدیر اسکندری دانشگاه، المللبین

 اسالمی شورای اعضاء روستا، خونگرم اهالی سرخه، شهرستان

 در دانشگاهی، و شهرستانی استانی، مدیران از جمعی و روستا

 خانه سیاری مناطق از گورسفید ییالقی و عشایری روستای

 شهرستان درمان و بهداشت شبکه افتر روستای بهداشت

 علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر .شد برگزار سرخه

 استان: گفت خبر این اعالم ضمن سمنان استان پزشکی

 عشایر. است کشور عشایرنشین های استان جمله از سمنان

 تولید، در مهمی نقش که هستند آالیش بی و پاک های انسان

 مجموعه وظیفه رویکرد این و دارند مواد تهیه و اشتغال ایجاد

 علوم دانشگاه رئیس .کند می تر سنگین بسیار را سالمت

 اولویت مهمترین کهاین بر تاکید با سمنان استان پزشکی

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجموعه در بهداشت حوزه

 باالترین با کشور نقاط دورترین در خدمات توسعه پزشکی

 تا شده تالش راستا این در: نمود بیان است، ممکن سطح

 با شود می ارائه کالن های استان در که سالمتی خدمات

 علوم دانشگاه مجموعه و باشد یکسان کشور نقاط دورترین

 حوزه در خدمت گونه هر تا دارد افتخار سمنان استان پزشکی

 عشایر به شهرها، در موجود استانداردهای نهایت با را سالمت

 روستای که این به اشاره با دانائی نوید دکتر .دهد ارائه نیز

 مرکزی بخش توابع از پشتکوه دهستان در سفید گور

 به توجه با: گفت دارد، قرار تهران استان کوه فیروز شهرستان

 در ماه 6 از بیشتر گورسفید منطقه عشایری جمعیت اینکه

 استان پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت که افتر روستای

 تحویل مسئولیت بهداشت وزارت دارند، سکونت است سمنان

 فراگیر آموزش و جذب همچنین و بهداشت خانه استقرار و

 ریاست .داد قرار دانشگاه این عهده به را عشایری بهورزان

 ویژگی از یکی: داد ادامه سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 با آن حمل و شدن کشیده قابلیت ها، کانکس این مهم های

 و مختلف مناطق برای نیسان و تراکتور کامیونت، کامیون،

 کدام هر تجهیزات تامین و ساخت اعتبار و است العبور صعب

 تعداد و تومان میلیون 300 حدود را بهداشت های خانه این از

 61 و زن نفر 53 شامل خانوار 42 سفید گور روستای خانوار

 معاونت همت و تالش از قدردانی ضمن وی .باشد می مرد نفر

 دانشگاه، ریزی برنامه و منابع مدیریت، توسعه و بهداشت های

 و کانکس صورت به سیارعشایری بهداشت خانه اندازی راه

 پزشکی علوم دانشگاه آموخته دانش بهورزان رسانی خدمت

 رسانی خدمت امر در تاثیرگذار و اساسی گام را سمنان استان
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 با انشااهلل: نمود اذعان و دانست استان عشایر به ترمطلوب

 عشایری، بهورزان حضور و سیار بهداشت های خانه استقرار

 خدمت توسعه و عشایری جامعه در سالمت امر ارتقای شاهد

.باشیم کشور سطح در آنان به رسانی

 استفاده با سینه سرطان به مبتال کیس در جراحی از پس رادیواکتیو مواد به آغشته لنفاوی غدد برداشت

 13/05/1400 سمنان استان در بار اولین برای پروب گاما هوشمند دستگاه از

 مواد به آغشته لنفاوی غدد برداشت استان، در بار اولین برای

 با سینه سرطان به مبتال کیس در جراحی از پس رادیواکتیو

 دکتر .شد انجام پروب گاما هوشمند دستگاه از استفاده

 کوثر درمانی و پژوهشی آوزشی، مرکز مدیرعامل معماریان

 گاما هوشمند دستگاه: گفت خبر این اعالم ضمن سمنان

 ابتال موارد در کاربرد، دارای و بوده ایران کشور ساخت پروب

 های سلول انتقال که پوست سرطان نیز و سینه سرطان به

 مدیر .دارد را گیرد می صورت لنفی سیستم طریق از سرطانی

: داد ادامه سمنان کوثر درمانی و پژوهشی آوزشی، مرکز عامل

 به سینه و توده تخلیه بر عالوه جراح سنتی، های روش در

 همین که پرداخت می نیز بیمار بغل زیر بافت کامل تخلیه

 برخی در که شد، می بیمار زندگی کیفیت افت سبب موضوع

 بدن در موجود لنفاوی غدد بردن بین از جهت پزشکان موارد

 زندگی که شدند می بیمار دست کردن قطع به مجبور بیمار

: افزود وی .کرد می دچار اختالل با را بیمار درمان از پس

 از بافت، کامل تخلیه لزوم پروب گاما دستگاه وجود با لیکن

 به نیازی بیمار بهبودی روند در که صورت بدین رود می بین

 غدد که نقاطی فقط و نیست بیمار بغل زیر بافت کامل تخلیه

 پزشک و شناسایی را نمودند تجمع قسمت آن در لنفاوی

 معماریان دکتر .نماید می خارج بیمار بدن از را غدد آن معالج

 تحت و سمنان استان در بار اولین برای اتفاق این: نمود تصریح

 متخصص سلطانی دکتر کوثر بیمارستان حاذق پزشکان نظر

 و بیهوشی تیم و عمل اتاق جراحی، تیم عمومی، جراحی

 انجام آمیز موفقیت صورت به بیمارستان ویژه های مراقبت

 .گرفت

 شماره شناسی ویروس تخصصی و سالمت مرجع آزمایشگاه در اینترنتی دهی جواب سامانه اندازی راه

 14/05/1400 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه دو

 معاونت سالمت مرجع آزمایشگاه مسئول اسالمی دکتر

 با گفتگو در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی

 پیگیری با الهی قوه و حول به: گفت دانشگاه، عمومی روابط

 و جاری سال ماه فروردین در دانشگاه، پرتالش مدیران های

 ویروس تخصصی آزمایشگاه ،1400 سال روزهای اولین در

 گامی و نمود آغاز را خود کار دانشگاه، دو شماره شناسی
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 بیماری تشخیصی آزمایشات انجام چشمگیر افزایش در بزرگی

 بیماری این به مبتال موارد موقع به تشخیص همچنین و کرونا

 اوج در و اخیر روزهای در: افزود اسالمی دکتر .شد برداشته

 تخصصی آزمایشگاه این وجود ،19-کووید بیماری پنجم موج

 نقش دانشگاه، یک شماره آزمایشگاه کنار در شناسی ویروس

 کوتاهترین در و است نموده ایفا موقع به بیماریابی در بسزایی

 .هستیم ارسالی های نمونه به پاسخدهی شاهد ممکن زمان

 دانشگاه بهداشتی معاونت سالمت مرجع آزمایشگاه مسئول

 و کارشناسان: کرد نشان خاطر سمنان استان پزشکی علوم

 توان تمام با اخیر روزهای در آزمایشگاه، این پرتالش پرسنل

 چندین افزایش با و بوده وظیفه انجام حال در روزی شبانه و

 از ارسالی های نمونه آزمایش انجام و پذیرش ظرفیت برابر

 های مجموعه در 19-کووید بیماری غربالگری مختلف مراکز

 تخصصی مختلف مراحل دانشگاه، پوشش تحت مختلف

 مراحل جهت را ها نمونه پاسخ و انجام جهت را آزمایشات

 هم و همکاران اختیار در مبتالیان، درمان و بیماریابی بعدی

 راه به اشاره با ادامه در وی .دهند می قرار عزیز های استانی

 و پیامکی صورت به آزمایشات جواب دریافت امکان اندازی

 و عزیز شهروندان حال رفاه جهت: کرد نشان خاطر اینترنتی،

 شده انجام آزمایشات جواب مراجعات، کاهش همچنین

 جهت نیز آن لینک و ارسال افراد به پیامک طریق از بالفاصله

 اسالمی دکتر .گرفت خواهد قرار مراجعین اختیار در پرینت

 معاونین و ریاست های حمایت از تشکر و تقدیر با پایان در

 این اندازی راه در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 همکاران تمامی هایتالش و زحمات از قدردانی و آزمایشگاه

 خواهشمندم عزیز های استانی هم تمامی از: کرد بیان گرامی،

 بهداشتی، های پروتکل و ها دستورالعمل کامل رعایت با

 فراهم را منحوس بیماری این به ابتال موارد کاهش موجبات

 خدمتگزاران و سالمت مدافعان تمامی به کمک ضمن و آورده

 در الهی مدد به سالمت، حوزه مختلف های مجموعه در خود

 کشور در بیماری این مدیریت و کنترل شاهد نزدیک ایآینده

 .باشیم استان و

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مجموعه در 19-کووید واکسیناسیون رکورد

 14/05/1400 شد شکسته

 به دانشگاه پرتالش کارکنان تالش با و الهی قوه و حول به

 گذشته، ساعت 24 طی در بهداشتی، معاونت کارشناسان ویژه

 و مراکز در 19-کووید واکسن دوز 4301 ثبت و تزریق با

 سمنان، استان پزشکی علوم دانشگاه مختلف های مجموعه

 دوز تعداد این .شد شکسته واکسن این تزریق میزان رکورد

 با مطابق سنی های گروه تمام بر عالوه شده، تزریق واکسن

 خطر، پر مشاغل های گروه شامل واکسیناسیون، ملی سند

 اصحاب پرورش، و آموزش پرسنل و معلمین ها، بانک کارکنان

 در که انسولینی دیابتی بیماران دانشگاهها، اساتید رسانه،

 تمامی از .باشد می... و اند کرده نام ثبت مربوطه سامانه
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 با گذشته همانند خواهشمندم عزیز استانی هم و شهروندان

 ملی سند طبق salamat.gov.ir سامانه در نام ثبت

 طبق موقع به مراجعه و اعالمی های گروه و واکسیناسیون

 واکسیناسیون بیشتر نظم با شده، اعالم پیامک و زمانبندی

 تشکر و تقدیر ضمن پایان در .پذیرد صورت مختلف های گروه

 مختلف های مجموعه در پرتالش همکاران و مدیران تمامی از

 این عزیز، استانی هم همراهی و همکاری از قدردانی و دانشگاه

 به و موقع به تأمین با و الهی مدد با دارد آمادگی دانشگاه

 با متبوع، وزارت سوی از 19-کووید واکسن کافی میزان

 افزایش شاهد هم با واکسن، تزریق ظرفیت و امکان افزایش

 .باشیم واکسن دوز تعداد این پیش از بیش

.

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه در استان سالمت مرجع آزمایشگاه شناسی قارچ مرکز اولین

 15/05/1400 .شد اندازیراه

 معاونت سالمت مرجع آزمایشگاه مسئول اسالمی دکتر

 با گفتگو در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی

 و ریاست های پیگیری با: گفت دانشگاه، عمومی روابط

  بخش دانشگاه، این کارشناسان و مدیران تالش با و معاونین

 بهداشت مرکز سالمت مرجع آزمایشگاه شناسی قارچ

 برداریبهره به کارآزموده و مجرب نیروی با سمنان شهرستان

 و ترین مجهز اولین، مرکز این: افزود اسالمی دکتر .رسید

 و باشد می استان سطح در شناسی قارچ مرکز ترین تخصصی

 آمادگی شناسی قارچ زمینه در بیماران به خدمت ارائه ضمن

 را قارچی های عفونت با مرتبط های نمونه تمامی پذیرش

 امکانات و فضا ایجاد با بخش این در: کرد خاطرنشان وی .دارد

 و افتراقی های محیط تمامی تهیه گیری، نمونه جهت الزم

 انواع تشخیص جهت تخصصی طور به شناسی قارچ کشت

 مرجع آزمایشگاه مسئول .دارد چشمگیر فعالیت ها قارچ

 روزی شبانه و چشمگیر های تالش به اشاره با پایان در سالمت

 ،19-کووید بیماری با مقابله و مدیریت دوران در همکاران

 بیماری تشخیصی اقدامات کنار در آزمایشگاه این: کرد بیان

 و توان همان با را خود های فعالیت و ها بخش سایر کرونا،

 است داده گسترش هم مواردی در و حفظ قبل های زیرساخت

 باشد استان عزیز مردم خدمتگزار افتخار با بتواند تا

 

 



 
 

  

مردادماه  -روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاهخبرنامه الکترونیکی 
1400 

29 

 
 

 

 :استان در فقیه ولی زمعز نماینده مطیعی المسلمین و االسالم حجت

 کنند، می تالش روز شبانه مردم جان حفظ برای که سالمت مدافعان ازخودگذشتگی و رشادت قدردان

 16/05/1400هستم 

 ولی معزز نماینده مطیعی المسلمین و االسالم حجت حضرت

 دیدار اولین در سمنان شهرستان جمعه امام و استان در فقیه

 حضور با استان، اجرایی های دستگاه از خود رسمی بازدید و

 دکتر با سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه مرکزی ستاد در

 دکتر المسلمین و االسالم حجت دانشگاه، رئیس دانائی نوید

 و دیدار دانشگاه این مدیران از جمعی و معاونین نژاد، مهدوی

 دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر دیدار این در .کرد وگوگفت

 معزز نماینده به خیرمقدم ضمن سمنان استان پزشکی علوم

 شایسته انتصاب: داشت بیان سمنان، استان در فقیه ولی

 و سمنان استان در فقیه ولی نماینده عنوان به حضرتعالی

 اهللآیت حضرت سوی از سمنان شهرستان جمعه امامت

 مدظله) اسالمی انقالب معظم رهبر ایخامنه امام العظمی

 خدمتگزاری و مردمی روحیه تقوا، علم، تعهد، بیانگر که( العالی

 نظام به صادقانه خدمت مختلف های صحنه در حضرتعالی

 عرض تبریک صمیمانه را است ایران اسالمی جمهوری مقدس

 بتوانیم حضرتعالی رهنمودهای پرتو در امیدوارم و نمایم می

 سربلند استان شریف مردم به رسانی خدمت مهم امر در

 استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر .باشیم

 حضرت خالصانه و صادقانه های تالش: نمود اذعان سمنان

 دوران در برکتشان پر حضور زمان در شاهچراغی اهلل آیت

 جمعه امامت و سمنان استان در فقیه ولی نماینده تصدی

 نسبت تعهد و معرفت محبت، صداقت، آیینه سمنان شهرستان

 این زحمات و کوشش بذر نتیجه و بوده انقالب و اسالم به

 است معرفتی و معنویت درخت استان این در گرانقدر عزیز

 از و است نشسته بار به استان این راستین مومنان دل در که

 برداشت پربرکت درخت این از استان این مردم نیز پس این

 عملکرد، از کاملی گزارش دانشگاه ریاست .کرد خواهند

 و مدیریت نحوه استان، در ویروس کرونا وضعیت دستاوردها،

 در واکسیناسیون پیشرفت روند ویروس، کرونا بیماری کنترل

 پیرامون مبسوطی توضیحات به همچنین و ارائه استان

 دانشگاه: نمود بیان و ارائه سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 برای را خود انرژی و توان تمام سمنان استان پزشکی علوم

 کار به مردم سالمت حفظ و ویروس کرونا بیماری با مقابله

 مسئوالن دلسوزی و همراهی و همدلی سایه در و است گرفته

 خدمات که شده سعی دانشگاه مختلف هایحوزه پرسنل و

 جلب آنان رضایتمندی که باشد ایگونه به مردم به رسانی

 دانشگاه کهاین به اشاره با دانشگاه رئیس دانائی دکتر .شود

 تزریق در پیشرو های استان جزء سمنان استان پزشکی علوم

 بحمداهلل: گفت است، بوده کروناویروس بیماری علیه واکسن

 سمنان استان سالمت حوزه اندرکاراندست کوشش و تالش با

 در حتی کروناویروس، علیه واکسیناسیون طرح اجرای زمان از
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 عزیز مردم به خدمت این استان روستاهای ترین دورافتاده

 پرتالش کارکنان تالش با و الهی قوه و حول به و گردد می ارائه

 روز در بهداشتی، معاونت کارشناسان ویژه به دانشگاه این

 در 19-کووید واکسن دوز 4301 ثبت و تزریق با پنجشنبه،

 استان پزشکی علوم دانشگاه مختلف های مجموعه و مراکز

 رئیس .شد شکسته واکسن این تزریق میزان رکورد سمنان،

 بیماری اینکه بر تاکید با سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 ویروس بیماری شیوع: گفت شود، توسعه مانع نباید کرونا

 ساخت توسعه، بیماری، این با سالمت حوزه درگیری و کرونا

 پروژه 50 اکنون هم و نشده متوقف هاپروژه تکمیل و

 دانشگاه در... و دانشجویی رفاهی، آموزشی، درمانی، بهداشتی،

: افزود وی .باشد می افتتاح آماده سمنان استان پزشکی علوم

 بهداشتی های پروتکل جامعه سطح در افراد از برخی متاسفانه

 خود، سالمت بر عالوه و کنند نمی رعایت را پیشگیرانه اصول و

 است الزم لذا اندازند می خطر به را مردم و اطرافیان سالمت

 از بیش دارند، مردم بین در زیادی محبوبیت که جمعه ائمه

 تاکید مهم امر این بر و نموده یاری را سالمت حوزه پیش

 االسالم حجت رهنمودهای از گیریبهره دانائی دکتر .نمایند

 دانشگاهیان حرکت مسیر روشنگر را، مطیعی المسلمین و

 در عالیحضرت هایراهنمایی و فرامین: گفت و کرد عنوان

 و شودمی گرفته کار به علمی و اجتماعی فرهنگی، مسائل

 روی به توسعه و پیشرفت از جدیدی هایافق شکبی

 المسلمین و االسالم حجت .شد خواهد گشوده دانشگاهیان

 سمنان جمعه امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده مطیعی

 مدیران و رئیسه هیات اعضای با دیدار از خشنودی اظهار ضمن

 پزشکی علوم دانشگاه عملکرد استان، پزشکی علوم دانشگاه

 و پزشکان مسئوالن، از و دانست مطلوب را سمنان استان

 بهداشتی، خدمات ارائه راستای در دانشگاه این کارکنان

 فقیه ولی معزز نماینده .کرد تشکر و تقدیر آموزشی و درمانی

 کرونا شیوع ایام در سالمت مدافعان: کرد تصریح استان در

 مردم جان حفظ برای ازخودگذشتگی و رشادت با ویروس

 خط در عزیزان این. بودند حاضر خدمت عرصه در روزشبانه

 این که بودند بیماران و مردم حامی ویروس، کرونا با مبارزه

 در آنان سربلندی موجب و است جهادی بزرگ کار یک اقدام

: افزود وی .است شده جامعه به صادقانه رسانی خدمت آزمون

 سالمت مدافع شهیدان تقدیم با کشور سراسر در سالمت حوزه

 و دارند ما همه گردن بر بزرگی دین مردم، سالمت راه در

 در مردم. است همگانی وظیفه عزیزان این از تقدیر و تکریم

 مجموعه مسئوالنه و دلسوزانه هایتالش و زحمات جریان

 با مقابله در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه دانشگاهی

 خواهند آنان زحمات قدردان همواره و هستند کرونا بیماری

 سالمت حوزه: داد ادامه استان در فقیه ولی معزز نماینده .بود

 که چرا سمنان استان در موثر و مهم های حوزه از یکی

 این توسط است مهمی بسیار امر که مردم سالمت وضعیت

 ولی نماینده عنوان به بنده رو این از. شود می مدیریت حوزه

 اولین را سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه استان، در فقیه

 دستگاه، آن مسئولین با دیدار و بازدید برای اجرایی دستگاه

 دریافت ضمن سمنان شهرستان جمعه امام .نمودم انتخاب

 روند ویژه به استان سالمت حوزه وضعیت آخرین از گزارشی

 فرایند همچنین و 19-کووید بیماری با مقابله و مدیریت

 خدمات ارایه روند نزدیک از بیماری، این علیه واکسیناسیون

 مورد را دانشگاه پوشش تحت مجموعه در درمانی و بهداشتی

 مطیعی المسلمین و االسالم حجت .داد قرار ارزیابی و بررسی

 شاءاهللان: کرد امیدواری ابراز استان در فقیه ولی معزز نماینده

 و( ع)بیت اهل توجه و اسالم مبین دین برکت به زودتر هرچه

 از کرونا ویروس منحوس وجود عزیزمان؛ مردم خیر دعای
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 خود عادی روال به زندگانی امور و شود برچیده ما جامعه

 المسلمین و االسالم حجت معارفه آیین: است گفتنی .بازگردد

 14 روز سمنان استان در فقیه ولی معزز نماینده مطیعی

 حضور با استان این اداری شورای در ،1400 مردادماه

 .  شد برگزار استانی و کشوری مسئولین

 علوم دانشگاه19کووید واکسیناسیون تجمیعی مرکز از سمنان استان در فقیه ولی معزز نماینده بازدید

 16/05/1400 سمنان استان پزشکی

 ولی معزز نماینده مطیعی المسلمین و االسالم حجت حضرت

 بازدید اولین در سمنان شهرستان جمعه امام و استان در فقیه

 در حضور از پس استان، اجرایی های دستگاه از خود رسمی

 با دیدار و سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست دفتر

 خداقوت عرض را دیدار این از هدف دانشگاه، این رئیسه هیات

 های تالش از قدردانی و سالمت حوزه اندرکاران دست به

 سالمت حفظ برای جانانه که سالمت، مدافعان روزی شبانه

 وی برنامه این ادامه در. داشت بیان کنند می تالش شهروندان

 تجمیعی مرکز از دانشگاه رئیس دانائی دکتر اتفاق به

 گلستان، ورزشی مجموعه محل در 19کووید واکسیناسیون

( س) رقیه حضرت سالمت جامع خدمات مرکز جنب

 و االسالم حجت حضرت .کرد بازدید سمنان شهرستان

 امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده مطیعی المسلمین

 رئیس دانائی نوید دکتر اتفاق به سمنان شهرستان جمعه

 مرکز در حضور با سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 ضمن سمنان، شهرستان 19کووید واکسیناسیون تجمیعی

 با شهرستان، این در واکسیناسیون پیشرفت روند بررسی

 حضرت .پرداخت وگوگفت به مرکز این کارکنان و مراجعین

 در فقیه ولی معزز نماینده مطیعی المسلمین و االسالم حجت

 با بازدید این حاشیه در سمنان شهرستان جمعه امام و استان

 در( العالی مدظله) رهبری معظم مقام فرمایشات به اشاره

 جایگاه بر که ویروس کرونا علیه واکسن دوم دوز تزریق هنگام

 اقدام اولین: داشت بیان نمودند، تاکید کشور در سالمت حوزه

 عرض سمنان، استان در فیقه ولی نمایندگی سمت در بنده

. است بوده سالمت مدافعان زحمات از قدردانی و خداقوت

 خود جهادگونه اقدامات با مدت این طول در که عزیزانی

 .نمایند می تالش مردم سالمت سطح ارتقای و حفظ پیرامون

 بهداشت، حوزه: داد ادامه استان در فقیه ولی معزز نماینده

 مسائل و است کشور اصلی و اول اولویت مردم سالمت و درمان

 مردم سالمت وضعیت که زمانی مردم اقتصادی و معیشتی

 شهرستان جمعه امام .بود خواهد کننده راضی باشد، مطلوب

 معاونین، ریاست، زحمات و ها تالش از قدردانی ضمن سمنان

 سمنان استان سالمت مدافعان ویژه به کارکنان و مدیران

 رهنمودهای استان، عزیز مردم به رسانی خدمت درراستای

 را شهرستان این مردم به تر مطلوب خدمات ارائه برای الزم

 استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر .کرد بیان
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 بسیار حرکت واکسیناسیون حوزه در که این به اشاره با سمنان

: نمود بیان بوده، دانشگاه مجموعه در جهادی و مطلوب

 ناظری شهید طرح قالب در نیز دانشگاه این عزیز دانشجویان

. نمایند می همراهی را ما واکسیناسیون امر تسریع برای پور

 پوشش تحت مناطق در واکسن دوز هزار4 از بیش روزانه

 وادامه واکسن تامین با امیدوارم و شود می تزریق دانشگاه

 در واکسناسیون اتمام شاهد زودی به بتوانیم سریع تزریق

 بر بالغ تاکنون که این به اشاره با دانائی دکتر .باشیم جامعه

 واکسن دانشگاه این پوشش تحت مناطق در نفر هزار 95

 در 19کووید واکسیناسیون مراکز: کرد تصریح نمودند، تزریق

 هایی ایستگاه با کدام هر دانشگاه پوشش تحت های شهرستان

 توسعه امکان باشد الزم اگر که شده ایجاد واکسن تزریق برای

 در شهرستان هر در مراکز این. دارد وجود هم مراکز این

 بر عالوه و شده طراحی سالمت جامع خدمات مرکز نزدیکی

 در احیا؛ برای تجهیزات و امکانات وجود و پزشک دائم حضور

 تمهیدات و شده مستقر آمبوالنسی مراکز این ورودی درب

 .است شده بینی پیش اتفاقی هر برای الزم

 

 

 شد برگزار دانشگاه مرکزی ستاد در دامغان شهرستان سالمت حوزه وضعیت آخرین بررسی جلسه
17/05/1400 

 دامغان شهرستان سالمت حوزه وضعیت آخرین بررسی جلسه

 استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر حضور با

 عمومی روابط و استاندار دفتر کل مدیر شریفی سمنان،

 دامغان، شهرستان فرماندار بندرآبادی سمنان، استانداری

 مسئوالن همچنین و دانشگاه مدیران و معاونین از جمعی

  دانشگاه ریاست حوزه جلسات سالن در شهرستانی و استانی

 علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر جلسه این در .شد برگزار

 جلسه، در حاضرین به خیرمقدم ضمن سمنان استان پزشکی

 با که بیماریست ویروس کرونا بیماری متاسفانه: داشت بیان

 یافته گسترش جامعه در سرعت به سازی عادی و انگاری ساده

 تعدادی و هستیم ویروس کرونا پنجم پیک در روزها این. است

 شهرستان جمله از دانشگاه پوشش تحت هایشهرستان از

 تاکید دانائی نوید دکتر .باشد می قرمز وضعیت در دامغان

 بهداشتی های پروتکل رعایت وضعیت این از رهایی برای: نمود

 اجرایی های دستگاه پیش از بیش همراهی عزیز، مردم توسط

 شهرستان این سالمت حوزه با شهرستان فرمانداری ویژه به

 و مطلوب شرایط امیدواریم و بوده تاثیرگذار و مهم بسیار

 علوم دانشگاه ریاست .شود فرما حکم استان در مناسبی

 این با باید که است بدیهی: نمود تصریح سمنان استان پزشکی

 هایبرنامه دقیق اجرای ضمن و کنیم زندگی شرایط

 محیط گندزدایی به مربوط هایپروتکل رعایت گذاری،فاصله

 هم فردی حفاظت استانداردهای رعایت و پزشکی تجهیزات و

 خدمات بیماران سایر به هم و کرونا به مبتال بیماران به

 روابط و استاندار دفتر کل مدیر شریفی .کنیم ارائه را موردنیاز
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 کشور سالمت کادر تالش: کرد بیان سمنان استانداری عمومی

 نابودی و جانبه همه مبارزه برای سمنان استان آن تبع به و

 شایسته اقدامات اخیر، ماه چند مدت در و است کرونا ویروس

 جای که است شده انجام ویروس این با مبارزه پیرامون در

 دفتر کل مدیر .دارد سالمت مدافعان از بسیار قدردانی

 همه همکاری بر سمنان استانداری عمومی روابط و استاندار

 سالمت حوزه با اجرایی های دستگاه تمامی توسط جانبه

 علوم دانشگاه کارکنان و مسئولین تالش با: نمود اذعان و تاکید

 پیشروی سرعت با شدن واکسینه فرایند سمنان استان پزشکی

 علیه واکسن تزریق و پیک این از گذر با امیدواریم و کرده

 های شهرستان بندی رنگ تغییر شاهد زودی به ویروس، کرونا

 دامغان شهرستان فرماندار بندرآبادی سپس .باشیم استان این

 دست تمامی زحمات و ها تالش از قدردانی و تشکر با

 خط سالمت مدافعان ویژه به استان در سالمت حوزه اندرکاران

 توان تمام با درمان کادر: گفت کرونا، بیماری با مبارزه مقدم

 درمان و سالمت راستای در خوبی به فشانی جان و ایثار با و

 واقعی معنای خوبی به که نمودند اقدام خود هموطنان

 آمادگی بر همچنین وی .نمودند معنا را سالمت مدافعان

 بیشتر اعتالی جهت در دامغان شهرستان فرمانداری مجموعه

 آخرین ادامه در .کرد تأکید شهرستان در سالمت حوزه

 وضعیت ویژه به دامغان شهرستان سالمت حوزه وضعیت

 ارزیابی و بررسی مورد 19-کووید بیماری با مقابله و مدیریت

 .گرفت قرار

 شد برگزار سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه در بالینی صالحیت آزمون دوره سومین و سی
17/05/1400 

 پنجشنبه روز در بالینی صالحیت آزمون دوره سومین و سی

 نماینده پور شرج منصور حضور با 1400 ماه مرداد چهاردهم

 های مهارت آموزش مرکز در کشور 1 آمایش منطقه کالن

 و سی .شد برگزار سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه بالینی

 مقطع دانشجویان برای بالینی صالحیت آزمون دوره سومین

 پزشکی علوم دانشگاه بالینی صالحیت مرکز در کارورزی

 31حضور با هاشمیان خالقی دکتر نظر زیر سمنان استان

 سوال سیزده با کلی ایستگاه 16 در قطبی بصورت دانشجو

 استراحت ایستگاه سه و آمایشی منطقه سوی از شده تایید

 گردیده برگزار بهداشتی های پروتکل رعایت با و سنجش مورد

 دانش بالینی توانمندی تعیین ارزیابی، این از هدف .است

 این و است پزشکی رشته عمومی دکترای دوره آموختگان

 مهارت بر تأکید با بالینی عینی ساختارمند روش به آزمون

 حال شرح أخذ بر مبتنی بالینی گیری تصمیم ارتباطی، های

 درمانی -تشخیصی عملی های مهارت انجام و فیزیکی معاینه و

 مرکز آموزشی، معاونت همکاری با آزمون این .شد برگزار

 دفتر پزشکی، دانشکده آموزش واحد بالینی، های مهارت

 و پزشکی دانشکده توسعه دفتر ارزیابی کمیته و توسعه

: است ذکر به الزم .شد برگزار علمی هیئت اعضای از تعدادی
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 بعنوان آزمون این در دانشگاه آموزشی معاون کسائیان دکتر

 .یافتند حضور اجتماعی پزشکی گروه ارزیاب

 

 17/05/1400 دامغان شهرستان والیت بیمارستان در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست حضور

 در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 مردم سالمت وضعیت دامغان شهرستان به خود روزهیک سفر

 روز صبح .داد قرار ارزیابی و بررسی مورد را شهرستان این در

 رئیس دانائی نوید دکتر جاری سال ماه مرداد هفدهم یکشنبه

 مدیر یحیایی اتفاق به سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 شهرستان به خود سفر در دانشگاه ریاست حوزه اجرایی

 .کرد بازدید دامغان شهرستان والیت بیمارستان از دامغان،

 بخش تعدادی از سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس

 خدمت، ارائه روند بررسی به و بازدید والیت بیمارستان های

 بیماران درمان روند و بهداشتی های پروتکل اجرای شیوه

 بازدید این در دانائی دکتر .پرداخت ویروس کرونا به مبتال

 و درمانی مدیریتی، تیم زحمات از تشکر و قدردانی ضمن

 کرونا، بحران با مقابله در والیت بیمارستان کارکنان تمامی

 مدت این در ویژه به همیشه که سالمت حوزه کارکنان زحمات

 به مبتال بیماران به جهادگونه خودگذشتگی از و ایثار با اخیر

 .دانست ارزشمند بسیار کنند، می رسانی خدمت ویروس کرونا

 والیت بیمارستان کارکنان با گوگفت ضمن بازدید این در وی

 به رسانی خدمت نحوه و خدمت ارائه روند ارزیابی به دامغان،

 در .پرداخت بیمارستان این در بستری بیماران و مراجعین

 در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست حضور ادامه

 شهرستان وضعیت بررسی جلسه دامغان؛ والیت  بیمارستان

 پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر حضور با دامغان

 دانشگاه، ریاست حوزه اجرایی مدیر یحیایی سمنان، استان

 مسئولین از جمعی و والیت بیمارستان رئیس محمدی دکتر

 در گرفته انجام اقدامات گزارش .شد برگزار بیمارستان این

 هایپروتکل رعایت میزان بیماری، کنترل و پیشگیری راستای

 بیمارستان در بیماران بستری وضعیت آخرین و بهداشتی

 و ارائه والیت بیمارستان رئیس محمدی دکتر توسط والیت

 کرونا بیماری مدیریت راستای در گرفته انجام هایبرنامه

 به مراقبتی و حمایتی نظارتی، هایکمیته عملکرد ویروس،

 قرار بررسی مورد دامغان شهرستان وضعیت و ارائه، تفکیک

 استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر .گرفت

 در گرفته صورت هایتالش از تشکر و تقدیر ضمن سمنان

 بیان ،19 کووید بیماری کنترل راستای در دامغان شهرستان

 شهرستان وضعیت کوتاه زمان مدت در امیدواریم: داشت

 تحقق که کند تغییر ویروس کرونا شیوع درخصوص دامغان

 تعامل شهرستان، این عزیز مردم همراهی گرو در مهم امر این

 سالمت حوزه در همکارانم و شهرستانی مسئولین اهتمام و

 استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست .باشد می شهرستان این

 پوشش تحت هایبیمارستان در وضعیت: داد ادامه سمنان

 وجود این با ولی دارد قرار بیماری اوج حالت در دانشگاه

 درخصوص کامل آمادگی سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه
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 دکتر .دارد را ویروس کرونا به مبتال بیماران درمان و پذیرش

 برای نیز کرونایی غیر بیماران سالمت: نمود اذعان دانائی نوید

 شود انجام باید الزم هایریزی برنامه رو این از و است مهم ما

 مسائل ادامه در .نشویم غافل بیماران سایر سالمتی حفظ از تا

 موارد پیگیری فوری دستور و ارزیابی بیمارستان این مختلف

 .شد صادر دانشگاه ریاست توسط شده مطرح

 دامغان شهرستان 19کووید واکسیناسیون تجمیعی مرکز از دانشگاه رئیس دانائی دکتر بازدید
17/05/1400 

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر

 تجمیعی مرکز از دامغان، شهرستان به خود سفر ادامه در

 دکتر .نمود بازدید دامغان شهرستان 19کووید واکسیناسیون

 ضمن سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید

 شهرستان 19کووید واکسیناسیون مرکز از سرزده بازدید

 اتفاق به مرکز، این همکاران با صمیمانه دیدار و دامغان

 پرستاری اداره رئیس و ریاست حوزه اجرایی مدیر یحیایی

 درمان و بهداشت شبکه مدیر پورمحمدی دکتر و دانشگاه

 های فعالیت و رسانی خدمت جریان در دامغان شهرستان

 دانشگاه ریاست .گرفت قرار حوزه این کارکنان گونه جهاد

 به قوت خدا و قدردانی ضمن سمنان استان پزشکی علوم

 کارشناسان ویژه به درمان  و بهداشت عرصه زحمتکش پرسنل

 در واکسیناسیون انجام روند نزدیک از مراکز، این بهداشتی

 با وگوگفت ضمن وی .داد قرار ارزیابی مورد را تجمیعی مراکز

: کرد نشان خاطر مرکز، این در واکسن کنندگان دریافت

 درمان و بهداشت مجموعه پرسنل تمام همت به خوشبختانه

 زیادی سرعت تجمیعی مراکز در واکسیناسیون روند دانشگاه،

 اعالم ها آن سنی گروه که هایی استانی هم از. است کرده پیدا

 ثبت به نسبت سریعتر چه هر کنم می درخواست است، شده

 تزریق و  salamat.gov.ir آدرس به سالمت سامانه در نام

 رئیس دانائی دکتر: است ذکر به الزم .نمایند اقدام واکسن

 مدیر یحیایی اتفاق به سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 برادران تخصصی کلینیک از دانشگاه ریاست حوزه اجرایی

 بخش ساخت حال در پروژه ویژه به دامغان شهرستان رضایی

 دکتر که بازدید این در و کرد بازدید کلینیک این دیالیز

 دامغان شهرستان درمان و بهداشت شبکه مدیر پورمحمدی

 بررسی را پروژه تکمیل روند دانشگاه ریاست داشت، حضور نیز

 از برداریبهره شاهد آتی های هفته در کرد امیدواری ابراز و

 .بود خواهیم پروژه این
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 17/05/1400  خبرنگار روز مناسبت به سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست تبریک پیام

 

 استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر

 به را خبرنگار روز مرداد 17 پیامی، درج با سمنان

 خبرنگاران تمامی و مطبوعات و رسانه محترم اصحاب

 .گفت تبریک سالمت حوزه خبرنگاران خصوص به

 ...است شرح بدین وی پیام متن 

 

 (۱)قلم/ « نویسندچه مینون، سوگند هب قلم، سوگند هب آن»یسْطرون(؛ )ن والْقلم وما 

گار که رد راه انجام وظیفه بقای حقیقت را هب بقای خود رتجیح داده و با ایثار جا ن هب شرافت این حرفه مقدس گرامی باد یاد و انم شهید محمود صارمی و شهدای خبرن

 .لم و قداست آن ات انتها وافدار ماندندرت بخشیده و هب سوگندشان هب ق اعتباری فزون

رد این وادی، قلم هب رد عصر انفجار دانش، ارتباطات عرصه ای یافته است سترگ، ات آنجا که وسعت بخشیدن هب ردوازه اهی پیشرفت و رتقی را عهده دار گردیده و 

انب، تطهیر نموده و صداقت و سالمت را بعنوان ردی ارزنده سرلوحه امور قرار دستان هنرمندانی سپرده شده است که گوهر وجودی خویش را رد زالل اندیشه ای 

  .ندداده اند و با هدف روایت حقیقت، بیرق زبرگ " آگاهی بخشی" را رب دوش کشیده و خاضعاهن و بی ادعا وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده ا

ب ساختند و رد سپهر شهادت و ایثار، ستارگانی طالهی داران این سلسله، راهیان وادی آگاهی و نیک اندیشی، 
 
گارش خبر از جوهر جان خویش مرک مجاهدانی هستند که رد ن

  .جاوید شدند
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گاران، صاحبان اندیشه و قلم و فعاالن عرصه اطالع رسانی که رد شرایط سخ  گاران، نویسندگان و روزانمه ن -ت گسترش وریوس کوویداین روز شکوهمند را هب همه خبرن

کنند، صمیماهن تبریک و ی خبر و اطالع رسانی رد ارتقاء سطح بهداشت، ردمان و آموزش و افزایش سواد سالمت مردم ایفا میرد کشور نقشی بی بدیل رد عرصه ۱۹

 .تهنیت عرض نموده، امیدوارم رد ساهی الطاف ازید سبحان رد راستای اعتالی انم اریان اسالمی موفق و پیروز باشید

 دکتر داانئی

گاه  رئیس دانش

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست با استان انتظامی فرمانده دیدار

 جامعه انتظار /تاکنون ابتدا از کرونا بیماری موج ترین سخت پنجم، پیک: دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 18/05/1400 حساس و سخت شرایط این در اجرایی های دستگاه و جامعه آحاد همکاری از سالمت

 با همراه هیات و سمنان استان انتظامی فرمانده حسنی سردار

 سمنان، استان پزشکی علوم دانشگاه مرکزی ستاد در حضور

 ابتدای در .کرد گفتگو و دیدار دانشگاه رئیس دانائی دکتر با

 استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر دیدار این

 شهادت سوگواری ایام تسلیت عرض و خیرمقدم ضمن سمنان

 حال در: گفت محرم، ماه و( ع) الحسین اباعبداهلل حضرت

 ابتدا از کرونا بیماری های موج ترین سخت از یکی در حاضر

 های دستگاه و جامعه مختلف آحاد همکاری و هستیم تاکنون

 انتظار مورد بسیار حساس و سخت شرایط این در اجرایی

 مدافعان همکاری و همراهی: افزود دانشگاه رئیس .است

 از اعمالی های محدودیت اجرای در سالمت مدافعان با امنیت

 با شهرهای در خروج و ورود کنترل و کرونا ملی ستاد طرف

 کنترل و مدیریت در بسزایی نقش کرونایی، قرمز رنگبندی

 و داشته بیماری این مختلف های موج در 19کووید بیماری

 دیگر بار همکاری این ارتقاء و حفظ با نیز ادامه در امیدواریم

 از موج این کنترل و مدیریت و مبتالیان آمار کاهش شاهد

 ملی برنامه به اشاره با ادامه در دانائی دکتر .باشیم بیماری

 اخیر روزهای در: کرد نشان خاطر ،19کووید واکسیناسیون

 پرسنل ویژه به پرخطر های گروه از دیگر بخشی واکسیناسیون

 مناسب استقبال به توجه با و شده آغاز انتظامی نیروی پرتالش

 اول دوز تکمیل شاهد آتی روزهای در امیدواریم عزیزان، این

 فرمانده حسنی سردار سپس .باشیم عزیزان این واکسن
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 های تالش و زحمات از قدردانی با سمنان استان انتظامی

 های بخش در سالمت مدافعان تمامی و مدیران ماهه چندین

 های فداکاری و ایثار: گفت استان، سالمت حوزه مختلف

 این پرافتخار دفتر از دیگری زرین برگ عزیزان این تمامی

 و یکدیگر کمک با بتوانیم امیدواریم و زد ورق را سرزمین

 این مدیریت و کنترل شاهد عزیز مردم همکاری و همراهی

 از تشکر و تقدیر با حسنی سردار .باشیم منحوس بیماری

 19کووید واکسیناسیون برنامه اجرای در دانشگاه کارشناسان

 مجموعه در سالک بیماری از پیشگیری های برنامه همچنین و

 این کارشناسان های تالش: افزود دانشگاه، این پوشش تحت

 دانشگاه بهداشتی معاونت پرتالش کارشناسان ویژه به دانشگاه

 نبوده پوشیده کسی بر های بیماری این مدیریت و کنترل در

 ملی ستاد های پروتکل و ها دستورالعمل رعایت با امیدواریم و

 طرفین ادامه در .باشیم ها بیماری این کنترل شاهد کرونا

 بحث به مابین فی های همکاری و مختلف مسائل درخصوص

 .پرداختند نظر تبادل و

 

 

 

 

 18/05/1400 "نشان" مسیریاب و نقشه برروی دنشگاه 19کووید واکسیناسیون مراکز اطالعات درج

 دانشگاه پوشش تحت 19کووید واکسیناسیون مراکز اطالعات

 مهدیان .شد درج "نشان" افزار نرم مسیریاب و نقشه برروی

 این اعالم ضمن دانشگاه الملل بین امور و عمومی روابط مدیر

 هایاستانیهم آسان و سریع دسترسی منظور به: گفت خبر

 پوشش تحت مناطق 19کووید واکسیناسیون مراکز به گرامی

 مراکز این اطالعات سمنان، استان پزشکی علوم دانشگاه

 مدیر .شد بارگزاری "نشان" افزار نرم مسیریاب و نقشه برروی

 همت به: داد ادامه دانشگاه الملل بین امور و عمومی روابط

 مدیریت همکاری با و "نشان" افزار نرم مسیریاب و نقشه تیم

 مراکز اطالعات دانشگاه بهداشتی معاونت و عمومی روابط

 موقعیت دقیق، آدرس شامل 19کووید واکسیناسیون

 مراکز تصاویر و تماس شماره کاری، ساعت جغرافیایی،

 گرمسار، سمنان، های شهرستان در 19کووید واکسیناسیون

 و شهرستان هر تفکیک به آرادان و سرخه مهدیشهر، دامغان،

 استانی هم: افزود وی .گردید درج نشان مسیریاب در مرکز هر

 دانلود را "نشان" افزار نرم زیر لینک بروری کلیک با عزیز های

 ویدئوی مانند است کافی مراکز این کردن پیدا برای و نموده

 در را «کرونا واکسن» عبارت خبر، در شده پیوست آموزشی

 .نمایند مشاهده نظر مورد مرکز اطالعات و جستجو نشان
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 20/05/1400سمنان  استان پزشکی علوم دانشگاه سایت جهانی وبومتریکس رتبه ارتقای

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه جهانی وبومتریکس رتبه

 اعالم دانشگاه فناوری و آمار مدیر همتیان مهندس .یافت ارتقا

 و آمار مدیریت همکاری با شده انجام اقدامات دنبال به: کرد

 سایر و فناوری و تحقیقات معاونت دانشگاه، اطالعات فناوری

 آمده بعمل بررسی نتایج اعالم اساس بر مربوطه واحدهای

 رتبه کشور پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط

 رتبه نظام در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه وبومتریکس

 رنکینگ در پله 286 ،2021 جوالی در وبومتریکس بندی

 علوم دانشگاه فناوری و آمار مدیر .است یافته ارتقاء جهانی

 بندی رتبه آخرین اساس بر: داد ادامه سمنان استان پزشکی

 جوالی در وبومتریکس بندی رتبه نظام در جهان های دانشگاه

 علوم دانشگاه سایت وب  جهانی رتبه ژانویه، به نسبت 2021

 ارتقاء 2975 رتبه به 3261 رتبه از سمنان استان پزشکی

 کشور پزشکی علوم دانشگاه 67 دربین را 27 رتبه و است یافته

 با نزدیک آینده در انشاهلل: افزود وی .است کرده کسب

 وب رتبه بیشتر ارتقاء شاهد واحدها سایر همدلی و همکاری

 .باشیم دانشگاه سایت

 :سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست با دیدار در سمنان شهرستان جمعه امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده

 منظم ریزی برنامه با و توان تمام با باید و بوده عزیز مردم سالمتی حفظ موضوع مهمترین حاضر حال در

 21/05/1400 .برداریم گام کرونا بیماری کنترل و مدیریت در منسجم و

 عاجل اقدام درخصوص رهبری معظم مقام فرمایشات دنبال به

 بیماری مدیریت و کنترل در کشور اجرایی مدیران فوری و

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر کرونا،

 در حضور با دانشگاه بهداشتی معاون جندقی دکتر اتفاق به

 شهرستان جمعه امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده دفتر

 و دیدار مطیعی والمسلمین االسالم حجت حضرت با سمنان،

 و االسالم حجت حضرت دیدار این ابتدای در .کرد گفتگو

 امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده مطیعی المسلمین

 مقام گذشته روز فرمایشات به اشاره با سمنان شهرستان جمعه

 اجرایی اندرکاران دست فوری و عاجل اقدام در رهبری معظم

 حاضر حال در: گفت کرونا، بیماری مدیریت و کنترل در کشور

 تمام با باید و بوده عزیز مردم سالمتی حفظ موضوع مهمترین
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 کنترل و مدیریت در منسجم و منظم ریزی برنامه با و توان

 والمسلمین االسالمحجت .برداریم گام منحوس بیماری این

 امام حضرت والیت عظمای مقام که همانطور: افزود مطیعی

 شدت به سالمت مدافعان و درمان کادر فرمودند، ایخامنه

 از فراوان تشکر و تقدیر ضمن اینجانب و بوده فشار تحت

 هم همه از عزیزان، این روزی شبانه هایتالش و زحمات

 شیوه رعایت با میخواهم گرامی شهروندان و عزیز های استانی

 .برداریم گام بزرگواران این به کمک راه در بهداشتی، های نامه

 شهرستان جمعه امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده

 ایجاد و سازی آگاه در جمعه ائمه نقش به اشاره با سمنان

 جمعه ائمه و خطیبان تمامی از: گفت جامعه، در حساسیت

 جامعه روشنگری در خود بیانات با گذشته همانند میخواهم

 و منحوس ویروس با مواجهه در پیشگیرانه اقدامات انجام در

 دانشگاه رئیس دانائی دکتر ادامه در .بردارند گام کرونا وحشی

 وضعیت آخرین از گزارشی ارائه با سمنان استان پزشکی علوم

 و دانشگاه این پوشش تحت مجموعه در کرونا بیماری

 حاضر حال در: گفت بیماری، این شیوع و بروز میزان همچنین

 با دانشگاه این انسانی نیروی و افزاری سخت امکانات تمام

 به مبتال بیماران به درمانی و بهداشتی خدمات ارائه اولویت

 های راهنمایی و فرمایشات طبق و شده بسیج ،19-کووید

 حاضر، حال در ما فوری و اول مسئله رهبری، معظم مقام

 میزان به اشاره با دانائی دکتر .است کرونا بیماری با مقابله

 تحت مجموعه در شده انجام 19-کووید واکسیناسیون

 با واکسیناسیون روند حاضر حال در: گفت دانشگاه، مدیریت

 تأمین با امیدواریم و است جریان در خوبی بسیار سرعت

 و داده افزایش نیز را ظرفیت این واکسن، جدید های محموله

 در .نماییم واکسینه را عزیز های استانی هم از بیشتری تعداد

 حمایت و ها راهنمایی از تشکر و تقدیر با دانائی دکتر پایان

 رعایت تبلیغ و تبیین در جماعات و جمعه معزز ائمه های

 حال در: کرد نشان خاطر مردم، توسط بهداشتی های پروتکل

 جمله از بهداشتی های دستورالعمل و ها پروتکل رعایت حاضر

 عدم ها، دست مداوم شستشوی ماسک، از مکرر استفاده

 در شرکت حداالمکان خانوادگی، های دورهمی در شرکت

 مراسمات در اجتماعی گذاری فاصله رعایت و مجازی عزاداری

 مورد پیش از بیش السالم، علیه الحسین اباعبداهلل عزاداری

 از و ایثار و جامعه مختلف آحاد کمک با بتوانیم تا بوده نیاز

 مدیریت و کنترل شاهد سالمت، مدافعان خودگذشتگی

 .باشیم کرونا بیماری

 

 :سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 21/05/1400 .است سالمت حوزه های فعالیت پیشانی بهداشت،

 های مجموعه به دانشگاه ریاست های بازدید سلسله ادامهدر 

 استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر مختلف،

 و منابع مدیریت، توسعه معاون پهلوان دکتر اتفاق به سمنان

 بهداشت مرکز رئیس فتاحی دکتر دانشگاه، ریزی برنامه

 بین امور و عمومی روابط مدیر مهدیان و سمنان شهرستان

 بهداشتی، مجتمع مختلف های بخش از دانشگاه الملل

 سمنان شهرستان بهداشت مرکز تدین پژوهشی و آموزشی

 دانشگاه رئیس دانائی دکتر بازدید این ابتدای در .کرد بازدید
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 بازدید مرکز این 19-کووید واکسیناسیون مرکز از همراهان و

 ویژه به بهداشتی خدمات ارایه روند همکاران، با گفتگو ضمن و

 و بررسی مورد را مرکز این در 19-کووید واکسن تزریق

 دانشگاه رئیس دانائی دکتر بازدید این در .داد قرار ارزیابی

 پور ناظری شهید طرح دانشجویان فعال حضور از تشکر ضمن

 روزهای این در: گفت مرکز، این بهداشتی پرسنل کنار در

 دانشگاه، عزیز دانشجویان داوطلبانه حضور حساس و سخت

 اینکه بیان با دانشگاه رئیس. بود خواهد کننده کمک بسیار

: افزود است، سالمت حوزه های فعالیت پیشانی بهداشت

 این فعالیت مهمترین از بیماران امور پیگیری و بیماریابی

 مرکز رئیس فتاحی دکتر .است بهداشتی همکاران روزهای

 های فعالیت از قدردانی با نیز سمنان شهرستان بهداشت

 شلوغی خیلی روزهای: گفت سخت، روزهای این در همکاران

 ارائه حال در توان باتمام کاری شیفت هر در همکارانم و داریم

 مناسب سرعت به اشاره با وی .هستند شهروندان به خدمت

 بر بالغ روزانه: افزود مرکز، این در 19-کووید واکسیناسیون

 .گردد می تزریق مرکز این در 19-کووید واکسن دوز ششصد

 نگهداری سردخانه از همراه، هیأت و دانائی دکتر ادامه در

 شرایط و بازدید سمنان شهرستان بهداشت مرکز واکسن

 بررسی مورد را مرکز این در سرما زنجیره و واکسن نگهداری

 محل این: کرد نشان خاطر دانشگاه رئیس .داد قرار ارزیابی و

 موجود تجهیزات و امکانات از بهینه استفاده با کرونا، دوران در

 تغییر و بهسازی ریال میلیون هشتصد بر بالغ ای هزینه با و

 هزار بیست از بیش نگهداری قابلیت دارای و شد داده کاربردی

 ادامه در دانشگاه رئیس دانائی دکتر .باشد می واکسن دوز

 و سالمت مرجع آزمایشگاه از مجموعه، این از خود بازدید

 این در. کرد دیدن دانشگاه بهداشتی معاونت شناسی ویروس

 به خداقوت عرض ضمن دانشگاه رئیس دانائی دکتر دیدار

 هفته در: گفت آزمایشگاه، این کارشناسان و فنی مسئولین

 مختلف مراکز در شده اخذ های نمونه ارسال روند اخیر های

 در گذشته ساعت 24 در مثال طور به و یافته افزایش دانشگاه

 مراکز این از ارسالی نمونه 841 حدود روی بر آزمایشگاه این

 پروژه از سپس دانشگاه رئیس .است شده انجام آزمایش فرایند

 مجری با گفتگو ضمن و بازدید آب آزمایشگاه ساخت حال در

 پایان در .کرد تأکید آن موقع به تکمیل و ساخت بر پروژه، این

 استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر بازدید این

 تمامی روزی شبانه هایتالش و زحمات از قدردانی با سمنان

 بهداشت، پژوهش، آموزش، مختلف های حوزه در همکاران

 آنان، برای روزافزون توفیقات و سالمتی آرزوی و... و درمان

 نخواهد پاسخ بی منان ایزد سوی از ها تالش این قطعاً: گفت

 .ماند
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 :سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 22/05/1400 .است داشته نگه قله در را پنجم پیک بهداشتی، های پروتکل رعایت کاهش

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر

 کرونایی وضعیت تشریح در دانشگاه عمومی روابط با گفتگو در

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مجموعه

 پذیری سرایت با دلتا یافته جهش ویروس متأسفانه: گفت

 و است سمنان استان و کشور در جوالن حال در باال بسیار

 سرایت علیرغم قبل، دفعات با بیماری پیک این فاحش تفاوت

 عادی و بهداشتی پروتکلهای رعایت کاهش ویروس، باالی

 از موج این در ویروس این پایداری موجب که است انگاری

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس .است شده بیماری

 پیک یک ایجاد محض به قبلی های موج در: افزود ادامه در

 روبرو تجمعی مراکز تعطیلی و جامعه واکنش با سریعاً  جدید

 موج این در اما کرد، می پیدا کاهش تلفات آمار و بودیم

 تجمعی و شلوغ مراکز تعطیلی عدم و انگاری عادی بیماری

 با وی .است شده خطرناک و طوالنی پیک یک ایجاد به منجر

: کرد اذعان استان در مبتالیان  صعودی روند از نگرانی ابراز

 رعایت میزان ترین پایین از حکایت ها بررسی متأسفانه

 به است، تاکنون ویروس شیوع ابتدای از استان در ها پروتکل

 .دهدمی خبر درصدی 50 تا 40 حدود رعایت از که طوری

 این کرونایی های بخش ظرفیت به اشاره با دانائی دکتر

 بیمار 100 حدود روزانه متوسط طور به: افزود دانشگاه،

 این از و بستری دانشگاه های بیمارستان در کرونا به مشکوک

 داده تشخیص مثبت کرونای تست آنها از نیمی از بیش تعداد

 سرپایی صورت به هم نفر 250 تا 200 حدود همچنین و شده

. روند می قرنطینه به و شوند می شناسایی کرونا مثبت تست با

 تأثیر تحت درمانی مراکز تمام نوعی به: کرد خاطرنشان وی

 حاضر حال در و است سخت بسیار شرایط و هستند کرونا

 حال در بیماران و تکمیل کرونا اختصاصی های بخش ظرفیت

 علوم دانشگاه رئیس .هستند دیگر های بخش به انتقال

 رهبری معظم مقام سخنان به اشاره با سمنان استان پزشکی

 راه چراغ همواره ایشان سخنان: کرد تأکید اخیر روزهای در

 بر را حجت ایشان بیانات هم بار این و است بوده همگان

 ادامه برای مان در کادر انگیزه شک بدون و کرد تمام همگان

 دکتر .کرد چندان دو را مردم به خدمت انگیزه و روشن مسیر

 رعایت مورد در رهبری معظم مقام تأکید به اشاره با دانائی

 فرمایشات راستای در: کرد اظهار مذهبی هیأت در ها پروتکل

 را تمهیداتی خود اضطراری جلسات در کرونا ستاد له معظم

 داده قرار کار دستور در هیأت از نظارت کمیته ایجاد مورد در

 رئیس .پذیرد صورت الزم برخوردهای متخلف هیأت با تا

 کرونا مقابل در فردی هیچ عنوان هیچ به اینکه بیان با دانشگاه

 یا و کرونا واکسن دوز دو تزریق: کرد اظهار بود، نخواهد ایمن

 عنوان هیچ به ها بیماری مقابل در بدن باالی ایمنی تفکرات

 واکسن تزریق وجود با افراد از بسیاری و بود نخواهد قبول قابل

 پروتکل رعایت همچنان باید و اند شده مبتال کرونا به هم باز
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 در واکسیناسیون طریق از درصدی 70 باالی ایمنی تا ها

 مقایسه اینکه بیان با دانائی دکتر .باشد داشته ادامه جامعه

 اساس از کار تلفات آمار لحاظ از یکدیگر با کشورها مقطعی

 کشور در کرونا تلفات آمار: کرد نشان خاطر است، اشتباهی

 زمانیکه و شود سنجیده همزمان صورت به نباید مختلف های

 روبرو یافته جهش ویروس شیوع با هند مانند کشور یک در

 های کشور به آن سرایت انتطار باید مرور به قطعاً  هستیم

 از گذار حال در ویروس و باشیم داشته نظر در نیز را همسایه

 آمار دلیل همین به و است دیگر ای منطقه به منطقه یک

 در وی .باشد متفاوت زمانی مقطع یک در است ممکن

 دارو و تجهیزات به کرونایی بیماران دسترسی میزان خصوص

 در شده گفته موارد ذخایر خوشبختانه: داد توضیح سرم و

 آن بودن نامحدود معنی به این اما است کافی اندازه به استان

 مواجه آن کمبود با بستری و ابتال امار افزایش با قطعاً و نیست

 زحمات از تشکر و تقدیر با پایان در دانائی دکتر .شد خواهیم

 از قدردانی و همکاران تمامی روزی شبانه هایتالش و

 کامل رعایت با امیدواریم: داشت ابراز جامعه، همکاری

 از استفاده قبیل از بهداشتی های پروتکل و ها دستورالعمل

 عفونی ضد و صابون و آب با ها دست مداوم شستشوی ماسک،

 خانوادگی، تجمعات و دورهمی در شرکت عدم آن، کردن

 میزان افزایش همچنین و... و اجتماعی گذاری فاصله رعایت

 و کنترل شاهد هدف، مختلف های گروه واکسیناسیون

.باشیم بیماری مدیریت

 

 گردید برگزار دندانپزشکی دانشکده در کشور عمومی دندانپزشکی بورد ممتحنه هیات جلسه
24/05/1400 

 حضور با کشور عمومی دندانپزشکی بورد ممتحنه هیات جلسه

 هیات محترم عضو و دبیر فرد خرازی جواد محمد دکتر

 دانشکده در کشور دندانپزشکی ارزشیابی و بورد ممتحنه

 به که جلسه این در. شد برگزار سمنان استان دندانپزشکی

 اکرم دکتر ریاست به سمنان دندانپزشکی دانشکده میزبانی

 آموزشی های گروه محترم مدیران پذیرفت، صورت زاده لبیب

 لبیب دکتر جلسه این ابتدای در .یافتند حضور نیز دانشکده

 جلسه دستور بیان به مهمانان به مقدم خیر عرض ضمن زاده،

 تفکیک به آموزشی برنامه اجرای شیوه بررسی شامل که

 در آموزشی برنامه اجرایی مسائل بررسی آموزشی، واحدهای

 ارائه ، آن حل کارهای راه و دندانپزشکی های دانشکده

 دندانپزشکی برنامه تعالی زمینه در راهکارهایی و پیشنهادها

 در .پرداخت عرصه در آموزش انجام سنجی امکان و عمومی

  آموزشی های گروه مدیران از یک هر جلسه دستور راستای

 کوریکولوم درسی های واحد اجرای نحوه خصوص در

 بحران شیوع زمان در  و عادی شرایط در عمومی دندانپزشکی
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 و بحث به آموزش حوزه در موجود مشکالت همچنین و کرونا

 کوریکولوم در شده ارایه دروس کلیه و پرداختند نظر تبادل

 مورد برگزاری نحوه کامل جزییات با عمومی دندانپزشکی

 ادامه در .گرفت قرار مطبوع وزارت محترم نماینده بررسی

 کنونی شرایط از خرسندی ابراز ضمن فرد خرازی دکتر جلسه

 کشور دندانپزشکی های دانشکده سایر با مقایسه در دانشکده

 تاکنون دانشکده عملکرد کرونا پاندمی شرایط به توجه با: افزود

 دانشکده سایر با مقایسه در و است بوده آمیز موفقیت بسیار

 این در ها دانشکده بهترین جزو کشور دندانپزشکی های

 کوریکولوم اجرای از موفق ای نمونه و باشد می خصوص

 عرصه در آموزش با مرتبط دروس در بخصوص کشور آموزشی

 آموزش بهبود راستای در اعضا جانبه همه تالش از  و باشد می

 پیشنهادات سپس .نمود تشکر  عمومی دندانپزشکی برنامه

 ارائه کوریکولوم در موارد از برخی تغییر بر مبنی گروه مدیران

 های تالش کرد خاطرنشان خرازی دکتر راستا این در. گردید

 کوریکولوم نهایی ویرایش در پیشنهادات این اعمال جهت الزم

 و ارزیابی نتیجه در همچنین پذیرفت خواهد صورت آموزشی

 همانند موجود مشکالت از یکی گردید مشخص بندی جمع

 گروه وجود عدم کشور، دندانپزشکی های دانشکده بسیاری

 این کردن حل که است اجتماعی دندانپزشکی و دهان سالمت

 نیز و رشته این التحصیالن فارغ کم تعداد به توجه با مشکل

 تالش، به نیاز مذکور گروه فاقد های دانشکده زیاد تعداد

 پیگیری با انشاهلل که دارد مضاعف های رایزنی و پیگیری

 محقق دانشکده محترم آموزشی معاونت و محترم ریاست

 ابراز ضمن فرد خرازی دکتر جلسه این پایان در. شد خواهد

 دانشکده علمی هیئت اعضای  جمع در حضور از خرسندی

 مدیریتی تیم تالش شک بی: داشت اظهار سمنان دندانپزشکی

 چنین ایجاد در دانشکده کارکنان و اساتید کنار در دانشکده

 با که است امید و است داشته فراوان تاثیر آموزشی فضای

 آموزش اعتالی جهت در وسازنده مثبت گامی بتوان همدلی،

 نیز جلسه این پایان از پس .برداشت بوم و مرز این فرزندان

 دانشکده از را خود قدردانی پیامی ارسال با فرد خرازی دکتر

 :است آمده پیام این متن در.نمود اعالم سمنان دندانپزشکی

 ارجمند سروران

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده بزرگوار همکاران

 علیرغم عزیزان شما منظم حضور شک بدون. بود مباهات مایه من برای عزیزان شما فرهیخته و پرتالش صمیمی جمع در حضور

 .است بزرگواران شما ای حرفه واالی تعهد گر نشان ها سختی تمامی

 تیم تالش شک بدون. شدم لذت غرق آموزش راه در شما تالشهای از بارها و آموختم بسیار بودم محضرتان در که ساعت چند این در

 تمام و حضورتان قدردان. است داشته فراوان تاثیر مثبت جو این ایجاد در دانشکده کارکنان و اساتید کنار در دانشکده مدیریتی

 .هستم زحماتتان

 .برداریم بوم و مرز این فرزندان آموزش اعتالی جهت در گامی هم کنار در بتوانیم که امید 

 فرد خرازی جواد محمد ارادتمند
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 و آموزشی بهداشتی، مجتمع از سمنان شهرستان جمعه امام و استان در فقیه ولی معزز نماینده

 26/05/1400 .کرد بازدید سمنان شهرستان تدین پژوهشی

 ولی معزز نماینده مطیعی المسلمین و االسالم حجت حضرت

 دکتر اتفاق به سمنان شهرستان جمعه امام و استان در فقیه

 در حضور با سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی

 شهرستان تدین پژوهشی و آموزشی بهداشتی، مجتمع

 .کرد بازدید مرکز این مختلف های بخش از سمنان،

 تجمیعی مرکز از بازدید در مطیعی والمسلمین االسالمحجت

 عرض ضمن سمنان شهرستان تدین 19-کووید واکسیناسیون

 واکسیناسیون روند مرکز، این پرسنل با گفتگو و خداقوت

 پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مجموعه در 19-کووید

 و حول به: افزود و کرد ارزیابی مناسب بسیار را سمنان استان

 اخیر روزهای در دانشگاه، این کارشناسان تالش با و الهی قوه

 تحویل با شااهلل ان و رفته باال 19-کووید واکسن تزریق سرعت

 تحت جمعیت از زیادی درصد واکسن، جدید های محموله

 رئیس دانائی دکتر بازدید این در .شد خواهند واکسینه پوشش

 توجه حسن از تشکر با سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 و سالمت مهم مقوله به استان در فقیه ولی معزز نماینده

 و کرونا حساس مسأله درخصوص وی های دغدغه

 های توصیه و ها راهنمایی: گفت بیماری، این واکسیناسیون

 استانی هم به سالمت خدمات ارایه روند در بسزایی نقش وی

 روند سالمت، حوزه پرسنل تمامی تالش با و داشته عزیز های

 و است افزایش حال در روز به روز 19-کووید واکسیناسیون

 های محموله تحویل گرفتن سرعت با  شود می بینی پیش

 بخش آتی، های هفته در دانشگاه به واکسن بیشتر و جدید

 واکسینه خطر معرض در در و هدف سنی های گروه از اعظمی

 بهتر چه هر کنترل و مدیریت راستای در بلندی قدم و شده

 المسلمین و االسالم حجت ادامه در .شود برداشته بیماری این

 سالمت موزه ساخت حال در پروژه محل در حضور با مطیعی

 موزه تنهاترین و اولین از سمنان، استان پزشکی علوم دانشگاه

 روند توضیح با که بازدید این در .کرد بازدید استان سالمت

 رئیس دانائی دکتر توسط پروژه این ساخت و ریزی برنامه

 ابراز با وی بود، همراه سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 پیشینه فرهنگ، مقوله به اهمیت: گفت اقدام، این از خرسندی

 در بسزایی نقش منطقه و استان کهن و ماندگار آثار و

 خود سهم به بنده و داشته سرزمین این کهن تاریخ شناساندن

 می تشکر و تقدیر فرهنگی اقدام این اندرکاران دست تمامی از

 معاون زاده رستم دکتر بازدید این در است ذکر شایان .نمایم

 بهداشت مرکز رئیس فتاحی دکتر دانشگاه، غذاودارو

 حضور نیز دانشگاه مدیران از جمعی و سمنان شهرستان

 .داشتند
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 26/05/1400 .نمود تزریق کرونا واکسن سمنان، استان در فقیه ولی معزز نماینده

 ولی معزز نماینده مطیعی المسلمین و االسالم حجت حضرت

 در حضور با سمنان شهرستان جمعه امام و استان در فقیه

 شهرستان تدین 19-کووید واکسیناسیون تجمیعی مرکز

 انجام حاشیه در .نمود تزریق را خود کرونای واکسن سمنان،

 پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر که واکسیناسیون این

 والمسلمین االسالم حجت داشت، حضور نیز سمنان استان

 این هایتالش و زحمات از تشکر و تقدیر ضمن مطیعی

 ارائه در سالمت حوزه کارشناسان تمامی و مدیران روزهای

 کرونا به مبتال بیماران درمان ویژه به جامعه به سالمت خدمات

 های استانی هم 19-کووید واکسیناسیون انجام همچنین و

 برای را روزافزون توفیقات و سالمتی آرزوی بنده: گفت عزیز،

 و اجر راستی به و دارم مسالت منان خداوند از عزیزان این

 بوده واال بسیار متعال خداوند پیشگاه در ایثارگران این پاداش

 ادامه در .بود خواهد خدا راه در جهادگران همانند شااهلل ان و

 با نیز سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 تحت جمعیت واکسیناسیون میزان آخرین از گزارشی ارائه

-کووید واکسن هزار پنج از بیش روزانه: گفت دانشگاه، پوشش

 توجه با که شود می تزریق دانشگاه این مختلف مراکز در 19

 پیش و ها ارگان سایر همکاری شده، انجام های هماهنگی به

 این برابری دو افزایش قابلیت موجود، های ساخت زیر بینی

 .دارد وجود نیز ظرفیت

 پوشش تحت مجموعه در سمنان استان( عج) محمد آل قائم سپاه 19-کووید واکسیناسیون مرکز اولین

 28/05/1400 .کرد کار به آغاز گرمسار شهرستان در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 محمد آل قائم سپاه 19-کووید واکسیناسیون مرکز اولین

 علوم دانشگاه پوشش تحت مجموعه در سمنان استان( عج)

 .کرد کار به آغاز گرمسار شهرستان در سمنان استان پزشکی

 استان سپاه 19-کووید واکسیناسیون مرکز اولین که مرکز این

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مجموعه در

 جمعه امام آرامی والمسلمین االسالمحجت حضور با است،

 علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر گرمسار، شهرستان معزز

 قائم سپاه جانشین شوقانی سرهنگ سمنان، استان پزشکی

 از جمعی و گرمسار فرماندار متقی استان،( عج) محمد آل

 .گرفت قرار برداریبهره مورد شهرستانی، و استانی مسئولین

: گفت سمنان، استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 شهرستان 19-کووید واکسیناسیون مرکز دومین مرکز، این
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 بیشتر سرعت و رضایتمندی افزایش در و بود خواهد گرمسار

 دانائی دکتر .بود خواهد کننده کمک بسیار واکسیناسیون

 های گروه واکسیناسیون انجام سرعت افزایش جهت در: افزود

 یک هر در دانشگاه، همکاری و استان سپاه همت به و مختلف

-کووید واکسیناسیون جدید مراکز استان، های شهرستان از

 امیدواریم و شد خواهد افزوده قبلی مراکز به و اندازی راه19

 در ،19-کووید واکسن بیشتر و جدید های محموله دریافت با

 تحت مجموعه در نظر مورد جمعیت اکثر آتی، های هفته

 دکتر مراسم این ادامه در .شوند واکسینه دانشگاه پوشش

 اتفاق به سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی

 استان، عج محمد آل قائم سپاه جانشین شوقانی سرهنگ

 مدیر آرادانی عرب دکتر گرمسار، شهرستان فرماندار متقی

 مدیران از جمعی و گرمسار شهرستان درمان و بهداشت شبکه

 عصر ولی حضرت روزی شبانه درمانگاه از شهرستانی، و استانی

 سفر این پایان در .کردند بازدید گرمسار شهرستان سپاه( عج)

 اورژانس پایگاه در حضور با دانشگاه رئیس دانائی دکتر نیز

 این پرسنل با گفتگو و خداقوت عرض ضمن نمک، ده ایجاده

 توسط شده انجام های مأموریت و خدمات ارایه روند مرکز،

.داد قرار ارزیابی و بررسی مورد را پایگاه این کارشناسان

 :سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 30/05/1400 اجرایی های دستگاه موفقیت رمز کارآمد، انسانی نیروی تقویت

 در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 رشد با چند هر امروزه: گفت دانشگاه، عمومی روابط با گفتگو

 زمینه از مشاغل، و ها حوزه از بسیاری در آوریفن روزافزون

 انسانی نیروی جای وسیله و یافتهکاهش انسانی نیروی نقش

 های حوزه همانند ها بخش از بعضی در اما است، گرفته را

 این به توجه و کارآمد انسانی نیروی نقش سالمت، مختلف

 بسیار و امور رأس در سازمانی اهداف پیشبرد در مهم موهبت

 هایبرنامه و هاطرح پیشبرد برای لیکن است، تأثیرگذار

 .است ناپذیراجتناب کارآمد انسانی نیروی به توجه سازمانی

 توسعه و هاسازمان وریبهره افزایش: افزود دانائی دکتر

 تقویت نیز و کارکنان وریبهره و رشد مستلزم ها،آن روزافزون

 دانش اندیشمندان برخی. باشدمی آنان انگیزش نیروی

 برندهپیش نیروی یا محرک موتور عنوانبه انگیزش از مدیریت،

 به وفاداری و عالقه شغلی، رضایت لذا اند،یادکرده انسان،

 که است محیطی ایجاد به منوط کارکنان بالندگی و سازمان

 ایجاد عوامل شناسایی. هستند آن مسئول و متولیمدیران

 شغلی رضایت ارزیابی نیز و کارکنان نارضایتی دالیل و رضایت

 نقشی یادشده، اهداف درجهت کلیدی اقدامی عنوانبه آنان

 نیروی تقویت داریم؛ باور نکته این بر و دارد چشمگیر و بسزا

 .بود خواهد اجرایی های دستگاه موفقیت رمز کارآمد، انسانی

 اینکه به اشاره با سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس
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 و انگیزش تالش، روحیه، به زیادی حد تا هاسازمان موفقیت

 و کارایی: کرد بیان دارد، بستگی هاآن انسانی سرمایه رضایت

 هاآن انسانی نیروی اثربخشی و کارایی با هاسازمان اثربخشی

 است شده تالش دانشگاه این در و دارد مستقیمی وابستگی

 مهم اولویتی را همکاران رضایتمندی ها حیطه تمامی در که

 توان و بضاعت در و شده گرفته نظر در دستگاه رشد جهت در

 خاطر دانائی دکتر .است بوده مقید مهم اصل این به خود،

 چندین افزایش و کرونا ویروس شیوع و بروز از پس: کرد نشان

 دانشگاه، در سالمت حوزه پیکره در کاری فشار میزان برابری

 در کوتاهتر فواصل در و منظم صورت به شدیم آن بر سعی

 های حوزه در مبارزه مقدم خط در گرامی همکاران کنار

 به و شده حاضر... و پژوهش آموزش، درمان، بهداشت، مختلف

 انگیزه ایثارگونه، زحمات این از قدردانی با مادی، مسائل از دور

 بیشتر توانی با بتوانیم و داده ارتقاء و حفظ همکاران بین در را

 تقویت کنار در: افزود وی .برداریم قدم سخت راه این در

 های انگیزه ایجاد همکاران، بین در روانی و روحی مسائل

 تغییر همچنین و همکاران مطالبات پرداخت و مالی مناسب

 نقش شرکتی و قراردادی همکاران بین در استخدامی وضعیت

. است داشته همکاران بین در انگیزش تقویت در مهمی

 طول در مناسب نسبتاً تعداد استخدام و جذب خوشبختانه

 به همکاران مطالبات میزان کاهش همچنین و اخیر سال یک

 دانشگاه اقدامات دیگر از اخیر، سال چند در آن میزان کمترین

 و تقویت بر همچنان خوب، اتفاقات این علیرغم که است بوده

 زحمات با بتوانیم تا بوده پیگیر و اصرار اقدامات این رشد

 این در موثرتری و بیشتر های گام پرتالش، مدیران تمامی

 زحمات از ای گوشه بتوانیم و شود برداشته ها رضایتمندی

 پایان در دانائی دکتر .باشیم کرده جبران را گرامی همکاران

 شبانه و ناپذیر خستگی های تالش از صمیمانه قدردانی با

 تحت مختلف های مجموعه در گرامی همکاران تمامی روزی

 محیطی در یکدیگر کنار در امیدواریم: گفت دانشگاه، پوشش

 و گرامی هموطنان به خدمت راستای در دغدغه بدون و آرام

 گام ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام پیش از بیش اعتالی

 .برداریم

 

 31/05/1400 والیت بیمارستان از دامغان شهرستان رتبه عالی مسئول سه بازدید

 فرماندار، آبادی، بندر مهدی حسینی، تاسوعای ایام با مصادف

 محمد و جمعه امام ، رستمیان حسن محمد االسالم حجت

 کرونایی بخش چند از دامغان، شهرستان دادستان گلی، تقی

 ساعته چند بازدید این در .نمودند بازدید والیت بیمارستان

 مبتال بیماران از بیمارستان کارکنان و مسئولین با دیدار ضمن

 همچنین. نمودند مالقات نیز بیمارستان در بستری و کرونا به

 طی بازدید از بعد دامغان شهرستان رتبه عالی مسئول سه این

 فراروی مسائل والیت، بیمارستان مسئولین با نشستی

 شهرستان فرماندار آبادی بندر .نمودند بررسی را بیمارستان

 مسئولین همراهی و همکاری از تقدیر ضمن دامغان

 دیگر و درمانی های بخش در حاکم نظم از بیمارستان،

 تقدیر بیماران به رضایتبخش رسیدگی و بیمارستان واحدهای

 یک در رضایت و نظم این که: داشت اعالم و نمود تشکر

 بوجود بیمارستان در بحرانی وضعیت این در مخصوصا سازمان

 از لذا. اندیشمندانه و مدبرانه مدیریت سایه در مگر آید نمی

 مسئولین دیگر و بیمارستان ریاست مدبرانه زحمات و  تالش
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 همچنین. نماییم می تشکر و تقدیر بیمارستان کارکنان و

 بازدید در امروز ما: داشت اشاره دامغان شهرستان فرماندار

 منابع کمبود به توجه با که بودیم شاهد خودمان ساعته چند

 رسیدگی بیمارستان در بستری بیماران به زیبا چه انسانی،

 و عشق سایه در مگر آید نمی وجود به هم این. گردد می

 عنوان به والیت بیمارستان پرسنل. وطن هم و همنوع به عالقه

 می تالش بیماران درمان برای زیبا خیلی سالمت مدافعان

 محفوظ متعال خداوند نزد در آنان پاداش و اجر قطعا نمایند،

 تالش والیت، بیمارستان محدودیتهای به توجه با. است

 و تقدیر خور در بیمارستان کارکنان و مسئولین ریاست،

 مسئولین گذشته همانند رود می انتظار اما. است تمجید

 انسانی منابع تامین با نیز سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه

 پزشک و مختلف های حوزه در کارمند از اعم نیاز مورد

 دارویی، اقالم و پزشکی تجهیزات ، عمومی و متخصص

 بیمارستان تنها والیت، بیمارستان کارکنان و مسئولین

 بیماران مخصوصا بیماران درمان امر در را دامغان شهرستان

 گلی، تقی محمد نشست این ادامه در .نمایند یاری کرونایی

 کارکنان زحمات از تقدیر ضمن نیز دامغان شهرستان دادستان

 آمده عمل به های پیگیری با که نمودند اعالم بیمارستان،

 کرونا واکسن  تزریق مرکز دومین آینده روز چند طی اهلل انشاء

 نزدیک از امروز ما. نمود خواهد آغاز را خود فعالیت و تجهیز

 مسائل نمودیم، مشاهده را والیت بیمارستان پرسنل زحمات

 مدافع عنوان به دانیم می وظیفه خود بر لذا دیدیم، هم را

. نماییم تالش  ها نیاز و کمبودها این رفع برای عمومی حقوق

 نامه شیوه صحیح اجرای با مردم تا کنیم می تالش همچنین

 .کنند کمک منحوس ویروس این زنجیره قطع در ها

 حضور از تشکر ضمن والیت بیمارستان داخلی مدیر منصوریان

 بیمارستان در حضور جهت به شهرستان اول تراز مسئولین

 خدمت و بیمارستان کارکنان فعالیت روند مشاهده و والیت

 را بیمارستان ریاست محمدی دکتر تقدیر پیام آنان، رسانی

 والیت بیمارستان: داشت اشاره سخنانی در و نمود ابالغ نیز

 وضعیت در کشور سراسر بیمارستانهای دیگر همچون دامغان

 به خدمت ارائه بحران، این به توجه با و باشد می بحران

 انتظار لذا. باشد می دشوار و سخت فرایندی نیازمند، بیماران

 در را والیت بیمارستان کارکنان شهرستانی، مسئولین داریم

 .نمایند یاری رسانی خدمت امر

 شهرستان در سمنان استان( عج) محمد آل قائم سپاه 19-کووید واکسیناسیون مرکز بزرگترین افتتاح

 31/05/1400سمنان 

 محمد آل قائم سپاه 19-کووید واکسیناسیون مرکز بزرگترین

 به آغاز سمنان شهر در سمنان استان در سمنان استان( عج)

 و سمنان استان( عج) محمد آل قایم سپاه همت به .کرد کار

 بزرگترین سمنان، استان پزشکی علوم دانشگاه همکاری با

https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%E2%80%93%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-(%D8%B9%D8%AC)-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%E2%80%93%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-(%D8%B9%D8%AC)-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-
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 با سمنان استان 19-کووید واکسیناسیون تجمیعی مرکز

 با «سلیمانی قاسم حاج شهید» دلها سردار مبارک نام تبرک

( عج) محمد آل قائم سپاه فرمانده دامغانی سردار حضور

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر استان،

 در شهرستان، و استان اجرایی هایدستگاه مدیران از جمعی و

 .شد اندازی راه جوانان و ورزش اداره الغدیر منظوره چند سالن

 در سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر

 تجمیعی مرکز: گفت دانشگاه عمومی روابط با وگوگفت

 سلیمان قاسم حاج سردار شهید 19-کووید واکسیناسیون

 و استان سطح در 19-کووید واکسیناسیون مرکز بزگترین

 می سمنان شهرستان 19-کووید واکسیناسیون مرکز سومین

: داد ادامه سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس .باشد

 واکسیناسیون خدمات ارائه آماده غرفه، چهارده با مرکز این

 افزایش در و بود خواهد هدف های گروه به 19-کووید

 کننده کمک بسیار واکسیناسیون بیشتر سرعت و رضایتمندی

 مرکز شش استان، سپاه همت به: افزود وی .است

 راه سمنان استان های شهرستان در 19-کووید واکسیناسیون

 آیین این حاشیه در: است ذکر به الزم .شد خواهد اندازی

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

 علوم دانشگاه رئیس دانائی دکتر از تقدیر لوح اهدای با استان

 مرکز مدیرعامل معماریان دکتر سمنان، استان پزشکی

 حافظی دکتر سمنان، کوثر درمانی و پژوهشی آموزشی،

 ،(ع) امیرالمومنین درمانی و پژوهشی آموزشی، مرکز سرپرست

 خانواده و سمنان شهرستان بهداشت مرکز رئیس فتاحی دکتر

 دکتر سخنان ادامه در   .کرد قدردانی پور ناظری اکبر شهید

 ...بفرمایید مشاهده را مراسم این در دانائی

 استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست از سمنان استان( عج)محمد آل قائم سپاه فرمانده قدردانی

 31/05/1400 سمنان

 سمنان استان( عج)محمد آل قائم سپاه فرمانده دامغانی حمید پاسدار دوم سرتیپ

 اهدای با سلیمانی، قاسم حاج سردار شهید واکسیناسیون مرکز افتتاح آیین در

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست های تالش و زحمات از تقدیری لوح

 این متن .نمود قدردانی کرونا منحوس ویروس با مبارزه در سالمت حوزه و

 :است زیر شرح به تقدیرنامه

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%E2%80%93%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-(%D8%B9%D8%AC)-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%E2%80%93%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-(%D8%B9%D8%AC)-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-
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 آاقی دکتر داانئیربارد بسیجی جناب 

گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردما  نی استان سمنانریاست محترم دانش

کاری، تالش و تعامل چه ارزشمند و گرانقدر است سعی و تالش رد جهت انجام امور، آنگوهن که موجب رضایت خداوند باشد. بی کش بالندگی، موفقیت و پیشرفت امور  رد گرو هم

 .که همواره رد مسیر رشد و تعامل مستمر گام ربداشته و خدمت گزاری رد نظام مقدس جمهوری اسالمی اریان را افتخاری ربای خویش می دانندانسان اهی صدیقی است 

 .ری و تشکر بعمل می آیدال تقدبدین وسیله ضمن گرامیداشت و تبریک روز زپکش، از زحمات و تالش اهی جنابعالی و مجموهع کارد ردمان رد مبارزه با وریوس منحوس کروان کم

ات حضرت ولی عصر )عج( و از ردگاه خداوند منان، سربلندی دنیوی و اخروی و توفیق روزافزونتان رد خدمت هب مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی اریان را رد ظل توجه

 رهبری حکیماهن ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( مسئلت دارم. ان شاالله

 سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی

 فرمانده سپاه اقئم آل محمد)عج( استان سمنان
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 در مناطق تحت پوشش  19آمار بیماران مبتال به کووید 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان سمنان 

 1400ماه  مرداد

 روز
از  مبتال تعداد مثبت

 ابتدای شیوع کرونا

تعداد بهبودی و ترخیص از 

از ابتدای شیوع  بیمارستان

 کرونا

 بیمارستان بستری در مثبت تعداد

 از ابتدای شیوع کرونا
 بستریبیماران جدید 

1 30665 6154 7155 37 

2 30795 6170 7179 24 

3 30915 6186 7217 38 

4 31082 6203 7247 30 

5 31269 6229 7287 40 

6 31443 6269 7319 32 

7 31632 6284 7350 31 

8 31802 6310 7382 32 

9 31938 6335 7410 28 

10 32087 6367 7457 47 

11 32325 6391 7502 45 

12 32540 6435 7549 47 

13 32734 6458 7598 49 

14 32961 6485 7635 37 
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15 33127 6527 7688 53 

16 33345 6566 7724 36 

17 33518 6615 7795 71 

18 33731 6644 7839 44 

19 33970 6686 7891 52 

20 34208 6721 7934 43 

21 34473 6767 8002 68 

22 34691 6812 8039 37 

23 34885 6844 8092 53 

24 35122 6900 8159 67 

25 35368 6941 8202 43 

26 35563 6988 8246 62 

27 35739 7022 8309 45 

28 35964 7058 8346 37 

29 36112 7089 8391 45 

30 36327 7118 8422 31 

31 63529 7177 8494 72 
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 تصویر نگار

 

   02/05/1400 برگزار شد هایماریزبان و شناخت ب یکنفرانس ها

 

 

 

 در کودکان برگزار شد 19دیاز کوو یناش ینیکنفرانس تظاهرات بال

05/05/1400  

 

 

 

در شبکه بهداشت و درمان  TL یشهرستان تهیعملکرد کم شیپا

 05/05/1400 دامغان

 

 

 

 روزه معاون غذا و دارو دانشگاه از شهرستان گرمسار کی دیبازد

06/05/1400 

https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-
https://semums.ac.ir/news/--%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF19-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF--
https://semums.ac.ir/news/--%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF19-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF--
https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-TL-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-TL-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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در  "مشترک تیمادر مسئول ریبا ش هیتغذ جیترو" ناریوب یبرگزار

 06/05/1400شبکه بهداشت و درمان دامغان 

 

 

 

 والیت بیمارستان در دست بهداشت اهمیت آموزشی های برنامه

  13/05/1400 دامغان شهرستان

 

 

 شهرستان بهداشت مرکز ستادی واحدهای مسئولین هماهنگی جلسه

 19/05/1400 شد برگزار سمنان

 

 

 

 شهرستان خانواده و زنان سالمت اجتماعی فرهنگی کارگروه برگزاری

هاری  و ناقلین توسط منتقله بیماریهای موضوع با دامغان،

19/05/1400 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%22%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%22-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%22%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%22-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%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://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%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://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-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 هوایی پایگاه در سالک بیماری از پیشگیری آموزشی جلسه برگزاری

 19/05/1400سمنان 

 

 

 

شد  برگزار سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه وری بهره کارگروه

20/05/1400 

 

 

 

 شد منصوب دامغان شهرستان والیت بیمارستان درمان مدیر

23/05/1400 

 

 

 استان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری مدیر گفتگوی و دیدار

دامغان  شهرستان والیت بیمارستان سرپرستاران با سمنان

23/05/1400 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%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-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%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-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
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 در[ کشی جونده] سالک مخزن با مبارزه طرح مرحله سومین

 23/05/1400. شد آغاز دامغان شهرستان

 

 

 درمان و بهداشت شبکه در سالمت سنجی نیاز هماهنگی جلسه

 24/05/1400گردید  برگزار گرمسار شهرستان

 

 

 

 

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%5b%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%5d-%D8%AF%D8%B1-%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%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%C2%B7
https://semums.ac.ir/news/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%5b%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%5d-%D8%AF%D8%B1-%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%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%C2%B7
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-
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 و قدردانی انتصاب

 

و  یپژوهش ،یسرپرست مرکز آموزش یحافظ درضایدکتر حم

 02/05/1400 )ع( شد نیرالمومنیام یدرمان

دانشگاه، دکتر  سیرئ یدانائ دیدکتر نو یاز سو یحکم یط

 یپژوهش ،یبه عنوان سرپرست مرکز آموزش یحافظ درضایحم

 )ع( منصوب شد. نیرالمومنیام یو درمان

 

 یپژوهش ،یسابق مرکز آموزش سیدانشگاه از رئ استیر یقدردان

 02/05/1400 )ع( نیرالمومنیام یو درمان

 دیاز زحمات دکتر س یادانشگاه در نامه سیرئ یدانائ دیدکتر نو

 یو یدانشگاه در دوران تصد یعلم اتیعضو ه ینیمحمد حس

 یو درمان یپژوهش ،یسابق مرکز آموزش سیبه عنوان رئ

 کرد. ی)ع( قدردان نیرالمومنیام

 

 06/05/1400 "دانشگاه یلیتکم التیتحص ریمد"تصاب حکم ان

دانشگاه علوم  سیرئ یدانائ دیدکتر نو یاز سو یحکم یط

 یامور آموزش ریمد یتیهدا تایاستان سمنان دکتر رز یپزشک

دانشگاه علوم  یلیتکم التیتحص ریمد"دانشگاه به عنوان 

 منصوب شد. "استان سمنان یپزشک

https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)-%D8%B4%D8%AF
https://semums.ac.ir/news/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)
https://semums.ac.ir/news/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)
https://semums.ac.ir/news/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%22
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