
 

 

  بسم
 الرحمن الرحیم لهال 

  

و فراهم آوری  واحد شناسایی -نامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین المللویژه
 اعضای پیوندی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 1400ماه  خرداد -دهمیازشماره 

 

 

 

 صاحب امتیاز: روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

 مدیر مسئول: زهرا مهدیان

 اعضای تحریریه و طراحی: حمید رضا مهرابی، فاطمه شهاب الدین، مارال صمصامی

 



 

  

 خرداد -روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاهنامه الکترونیکی ویژه 
1400 

2 

 

 

واحد شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

 سمنان

شبکه  یرانیدل ام یعضو و طراح یاهدا یدولت محترم به مقوله  ژهیبا توجه به نظر و  

فراهم  یواحد ها جادیدر وزارت متبوع، دستور العمل ا IRNOPT اعضا وندیپ یفراهم آور

ابالغ  93سال  انیدر سراسر کشور در پا یدانشگاه یواحد ها هیدر کل یوندیپ یاعضا یآور

. شدند یوندیپ یاعضا یو فراهم آور ییشناسا یواحد ها لیو دانشگاه ها موظف به تشک

مجموعه معاونت درمان  در  ریسمنان ز یدانشگاه علوم پزشک ییراستا مرکز شناسا نیدر ا

 :نییتع با .افتیارتقا  یوندیپ یاعضا یبه واحد فراهم آور 93سال  انیپا

 (یناتوریکورد یها میمرکز ) مسئول واحد و مسئول ت یاصل یاعضا

 تابعه دانشگاه( یمارستانهایدر ب زرهای) مترون ها و سوپروا نیو رابط نیبازرس یناتوریکورد میت

 ها و پرستاران مراقبت کننده(. ICU نیتابعه ) مسئول یمارستانهایدر ب رانیگ تیمراقبت کنندگان و رضا یناتوریکورد میت

 یوندیپ یاعضا یو فراهم آور ییاهداف واحد شناسا

 تابعه واحد یمارستانهایدر ب 6کمتر از  یاریافراد با کاهش هوش ییشناسا 

 یمرگ مغز دییو تا صیتشخ 

 از ارگان ها مراقبت 

 از خانواده تیرضا اخذ 

 اعضا برداشت 

 از خانواده اهداکننده یمعنو تیحما 

 یساز فرهنگ 

 یاز فرد دچار مرگ مغز یوندیپ یاعضا یمراحل فراهم آور

 سه یاریافراد با سطح هوش ییشناسا -1

 یمرگ مغز دییو تا صیمرحله تشخ -2

 ارگانهاشروع مراقبت از  -3

 فرد  به خانواده یریو برگشت ناپذ یاعالم خبر مرگ مغز -4

https://kosarhos.semums.ac.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://kosarhos.semums.ac.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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  یاز خانواده فرد مرگ مغز هیاول تیمرحله اخذ رضا -5

 عضو وزارتخانه صیتوسط واحد تخص رندهیمرحله انتخاب گ -6

 یمبدا به واحد فراهم آور مارستانیمرحله انتقال از ب -7

توسط پزشکان  یمرگ مغز یینها دیمرحله تائ -8

 متخصص

از خانواده با حضور  یقانون تیمرحله اخذ رضا -9

 یقانون یپزشک ندهینما

 یمرحله هماهنگ - 10

 مرحله برداشت اعضا در اتاق عمل -11

برداشت شده به مراکز  یمرحله ارسال ارگان ها-12

 ازمندین مارانیبه ب وندیجهت پ وندیپ

 اهداکننده به خانواده لیمرحله تحو-13

 یو شرکت در مراسم خاکسپار ریمرحله تقد-14

 

 اوری فراهم و شناسایی واحد تابعه های بیمارستان

 (شهر بیمارستان بزرگترین عنوان به واحد استقرار محل)  کوثر بیمارستان

 المومنین امیر بیمارستان

 شفا بیمارستان

 مهدیشهر خرداد 15 بیمارستان

 گرمسار معتمدی بیمارستان

 دامغان والیت بیمارستان
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 عضو اهدای  و  مغزی مرگ

 است شگفتی پدیده مغزی مرگ افراد از عضو اهدای

 حتی و مذهبی اجتماعی، پزشکی، مختلف ابعاد که

 کمتر که است آمیخته ای گونه به آن در اقتصادی

 پزشکی نظر از. کرد مقایسه آن با توان می را ای پدیده

 علم های قله بلندترین در اعضا پیوند و عضو اهدای

 تکنولوژی و علمی توانایی از نشان و داشته قرار پزشکی

 خانواده سرگذشت عضو اهدای  .دارد کشور یک باالی

 حیات های ارگان بخشیدن با که است ایثارگری های

 هم مطلق ناامیدی ، عزیزانشان کالبد اعضای از  بخش

 سرشار لحظاتی به را عضوشان به نیازمند بیمار نوعان

 ناپذیر وصف شادی و کنند می بدل اعتقاد و امید از

 قانون این اساس بر و رسید تصویب به اسالمی شورای مجلس در 1379 فروردین در اعضا، پیوند قانون  .نشینند می نظاره به را آنان

 برای دمولی موافقت یا فرد وصیت شرط به توانمی را شده مسلم و آشکار آنها مغزی مرگ که افرادی یا شده فوت افراد پیکر اعضای

 پزشکان وجود جمله از ساختها زیر وجود به توجه با .کرد استفاده دارد، بستگی عضو پیوند به حیاتشان ادامه که بیمارانی به پیوند

 نیازمند بیماران به بخشی زندگی در موثر اقدامی بعنوان اعضا پیوند زمینه در فعالیت که، بود کشور در الزم تجهیزات و باتجربه

 افراد از عضو اهدای .گرفت قرار توجه مورد گذشته از بیش بار اسف رویداد یک درون از آسا معجزه رویدادی رویش و عضو دریافت

 کلیه، کبد، ریه، قلب،: مثل بدن حیاتی های ارگان پیشرفته نارسایی از که ست بیمارانی جان نجات شده ثابت روش تنها مغزی مرگ

 10 تا 7 فوت و( نفر 27000 حدود)  کشور در عضو پیوند به نیازمند بیماران باالی آمار گرفتن نظر در با .برند می رنج...  و پانکراس

 جاده حوادث اثر در عمدتا که( سال طول در مورد 8000 حدود)  مغزی مرگ رخداد باالی آمار طرفی از و روزانه صورت به آنها از نفر

 در بیماران از تعدادبیشتری و باشند کننده اهدا موارد این از مورد 4000 تا  2500 بین شود می که حالی در افتد، می اتفاق ای

 در)  1078= 98 استثنای به) مورد 1000 از کمتر حدود تنها متوسط طور به پیش درسالهای اما شود داده پوشش تخصیص لیست

: باعث تواندمی مغزی مرگ دچار افراد از عضو اهدای درزمینه دیگران به صحیح اطالعات ارائه .رسید می اهدا به کشور در سال هر

 درنتیجه و عزیزانشان اعضای اهدای به مغزی مرگ افراد هایخانواده رضایت آمار افزایش جامعه، اطالعات بردن باال فرهنگ، این اشاعه

 مردم، اعتماد عدم باعث نوپا فرهنگ این به ضربه با جامعه به غلط اطالعات ارائه دیگر طرف از  .گردد بیشتری هایانسان جان نجات

 در مغزی مرگ فرد هر  .شود می اعضا پیوند انتظار لیست بیماران از بیشتری تعداد مرگ درنتیجه و عضو اهدای به رضایت کاهش

 نجات را نفر 53 تا هشت جان تواندمی دهد، رضایت عضو اهدا برای  مغزی مرگ تایید از پس ساعات اولین در اش خانواده که صورتی

 خاطر به نفر یک ساعت 2 هر و شودمی اضافه عضو پیوند برای انتظار فهرست به نفر یک دقیقه 10 هر در آمارها اساس بر دهد؛

 ..دهدمی دست از را خود جان پیوندی عضو نرسیدن
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 تاندون، چشم، قرنیه و پوست جمله از بدن هایبافت برخی و استخوان مغز استخوان، ها،ریه روده، پانکراس، کبد، قلب، ها،کلیه

 کشورها از بسیاری در دارد، را جهان سطح در عضو اهدای اول رتبه اسپانیا کشور ..است متداول پیوندهای از قلب دریچه و غضروف

 محاسبه دقیقه 6 تا 4 ها،خانواده از گیریرضایت زمان میانگین است، شده انجام ایگسترده فرهنگسازی عضو اهدای حوزه در که

. اندکرده کسب را عضو اهدای و مغزی مرگ درخصوص الزم و صحیح اطالعات قبل از ها خانواده کشورها این در چراکه است؛ شده

 طی البته.  انجامدمی طول به ساعت 90 تا 6 بین گیریرضایت زمان شود، عضو اهدای به راضی ایخانواده اینکه برای ایران در اما

 اگر. )است یافته ارتقا%   70 به%  5 از عضو اهدای آمار کشورمان در سازی فرهنگ زمینه در شده انجام اقدامات با اخیر های سال

 ؛(داریم رو پیش نوپا فرهنگ این ارتقای در طوالنی راه هنوز اسپانیا مانند کشورهایی درصدی 84 آمار به نسبت چه

 :سمنان استان اهدای عضو در

 pmp  نرخ رشد سمنان، استان در عضو اهدای فرهنگ ارتقا در دانشگاه مسئولین دریغ بی و مستمر یاری و حمایت با خوشبختانه

 کاندید مغزی مرگ نفر 24 از اهدا 17 با کشوری چهارم رتبه و 40 /3 میزان به 98 سال در کرونا وسیع گیری همه آغاز از قبل را

 .ایم داشته

(pmp)  :استان جمعیت نسبت به نفر ملیلیون یک هر در کاندید افراد از اهدا میزان. 

 نجات باعث آمار این از درصد یک هر ارتقای که است ذکر شایان .کرد نزول 90/11 به کرونا گیری همه شیوع دوره طی در میزان این

 . گردد می پیوندی عضو به نیازمند بیماران از نفر صد چند جان

 :19یدکوو گیری همه شیوع دوران در عضو اهدای

 یافتن 19 کووید بیماری گیریهمه از ناشی خاص شرایط دلیل به اما. است نشده متوقف استان در حاضر زمان در عضو پیوند و اهدا

 با مقایسه در مغزی مرگ تایید با موارد از کمی بسیار تعداد و شده مشکل بسیار مغزی مرگ افراد از عضو اهدای برای مناسب موارد

 عضو اهدای شرایط دارای مغزی مرگ فرد از مراقبت روند وقتی بسیاری موارد در. شود می منجر عضو اهدای به گذشته های سال

 هیچ تحت دیگر و است شده مبتال کرونا ویروس به که شویم می متوجه مراقبت، حین تا تشخیص مراحل طی در میشود، آغاز

 از یکی گفت توان می19 کووید بیماری شیوع بحران عوارض به توجه با .داشت نخواهد وجود او از عضو برداشت امکان شرایطی

 99 سال طی در کشور در عضو اهدای آمار که طوری به است بوده عضو اهدای نموده، وارد آن به زیادی آسیب کرونا که مواردی

 مشکلی دوره این در اهدا کاندید افراد در کرونا تشخیص .است یافته کاهش درصد 50 از بیش 1398 سال در مشابه مدت به نسبت

 موجب سر، به ضربه بر عالوه آن طی که است، رانندگی تصادفات ایران در مغزی مرگ بروز علت ترینشایع: که آنجا از است، دیگر

 ترشحات معموال حادثه لحظه همان در دهد رخ مغزی مرگ علتی هر به اگر دیگر طرف از. گردد می ها ریه ورم و سینه قفسه به ضربه

 و معمول ترشحات دلیل به شده مغزی مرگ فرد دهیم تشخیص است قرار حال شوند؛می ملتهب هاریه و شودمی هاریه وارد معده

. است سخت بسیار آن تشخیص که موضوعی است؟ بوده کرونا به ابتال التهاب علت اینکه یا و شده ریه در التهاب دچار هاعفونت سایر

 مرگ فرد شود ثابت تا دهند انجام اسکن تیسی و متعدد آزمایشات و گیرند کار به زیادی دقت شوندمی محبور اهدا هایتیم بنابراین
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 زیاد احتمال به شود، انجام پیوند و باشد19کووید ناقل یا و مبتال پیوند نیازمند بیمار اگر طرفی از. است نداشته 19کووید شده، مغزی

 ایمنی سیستم کنندهضعیف داروهای باید  کننده دریافت بیمار شود،می انجام عضو پیوند آنکه از پس .دهدمی دست از را خود جان

 پیشرفت به شروع کرونا ویروس بدن، شدن ضعیف با بنابراین. نکند دفع و  نموده شناسایی را پیوندی جدید عضو بدن تا کند دریافت

 به توجه با  .است مرگ خطر در فرد پیوند انجام از پس نشود داده تشخیص و باشد کرونا به مبتال پیوند، نیازمند فرد اگر و  کرده

 تیم و پیوندی بیمار اهداکننده، فرد سالمت از باید آنکه بر عالوه کرونا، گیری همه  شیوع شرایط در پیوند و اهدا روند شدن سخت

 آلودگی احتمال داشت اطمینان بشود که مجزایی بخش و ICU تخت شرایط، این در همچنین دیگر طرف از باشیم، مطمئن درمانی

 کشور هایبیمارستان تمام در اعضا پیوند آمار کاهش باعث موضوع همین و.  ندارد وجود پیوندی بیماران برای نیست، آن در کرونا به

 اکنون و روندمی دنیا از عضو نرسیدن دلیل به پیوند به نیازمند بیمار نفر 10 تا 7 روزانه دانستیممی کرونا شیوع از پیش. است شده

 .بود خواهد چگونه ارقام و آمار و شرایط کرونا بیماری وجود با کرد تصور توانمی

 همیاری با جامعه در عضو اهدای سازی فرهنگ جهت در شده انجام فرهنگی های فعالیت از ای گزیده

 ها ارگان سایر و زندگی، سفیران کننده، اهدا های خانواده

 امنیتی _ سیاسی معاون پور خجسته دکتر حضور با 01/01/1400تاریخ در عضو ی کننده اهدا محترم ی خانواده با دیدار 

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس دانایی نوید دکتر اتفاق به سمنان استاندار اجتماعی و
 عضو اهدای ملی ی هفته مناسبت به فرهنگی های برنامه اجرای 

 امیرالمومنین و کوثر های بیمارستان در عضو اهدای کارت صدور های غرفه برپایی 

 بهداشت شبکه مدیر پورمحمدی بهراد دکتر حضور با طاهری و صرفی یادان زنده کننده اهدا محترم های خانواده با دیدار 

 دامغان شهرستان درمان و

 امیدیان عباس سرهنگ /انتظامی نیروی محترم پرسنل توسط حقیقی سلمانی حسین یاد زنده محترم خانواده با دیدار 

 استتان انتظامی فرماندهی بهداری معاون فوالدی اکبر علی دکتر. سمنان استان انتظامی نیروی بازنشستگان کانون رئیس

 شاهچراغ محمد سید زنگی سفیر همراه به استان انتظامی نیروی فرماندهی اجتماعی معاون زاده صفر باقر سرهنگ.  سمنان

 سمنان استان پلیس همگانی آموزش مسئول

 کاربردی علمی دانشگاه ریاست توسط اصفهانیان و امیدی کننده اهدا های خانواده از تقدیر 

 سازمان هکاری با سمنان شهر سطح در سازانه فرهنگ های پیام محتوای با بلواری بین استندهای و بنرها نصب و طراحی 

 سمنان شهرداری ورزشی فرهنگی

 گرمسار و دامغان سمنان شهرهای در دی بیمه توسط سازانه فرهنگ محتوای با بیلبوردهای و بنرها نصب 

 اهدای با مرتبط سواالت به پاسخگویی و استانی و مرکزی سیمای و صدا همکاری با تلویزیونی و رادیویی های برنامه ضبط 

 زندگی سفیران توسط مجازی صفحات در عضو

 عضو اهدای ملی هفته مناسبت به سمنان پزشکی علوم دانشگاه محترم ریاست تبریک پیام 

 سمنان کوثر بیمارستان ورودی در عضو اهدای آوران نام یاد کتیبه نصب 
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 دانشگاه و ها درارگان اداری های اتوماسیون ورودی صفحه تغییر جهت دولتی های ارگان به تصویر و پیام ی محتوا ارسال 

 سمنان استان پزشکی علوم

 بود. یاد دیوار ساخت و سمنان در اهدا بوستان سازی زیبا پیگیری جهت جلسات برگزاری 

 1399 سال در  شده انجام های فعالیت از ای گزیده

 اهدای ملی هفته مناسبت به مجازی های برنامه و تلویزیونی مستندهای ساخت در ایرانیان عضو اهدای انجمن با همکاری 

 بخشندگی شهر نفس شهر نام با عضو

 دیباج شهر اهل ی کننده اهدا 4  یاد به زندگی نام به خیابانی گذاری نام در دیباج شهر شورای ارزنده اقدام در همکاری 

 ملی هفته مناسبت به دامغان اهل عضو ی کننده اهدا های خانواده با دیدار در دامغان تسنیم خانه با همکاری  دامغان در

 عضو اهدای

 زاده نجفی دکتر حضور با پزشک روز مناسبت به  سالمت شبکه  تلویزیونی برنامه ویژه در عضو کننده اهدا خانواده شرکت 

   عضو اهدای موضوع با و ایرانیان عضو اهدای انجمن عامل مدیر

 مرکز عامل مدیر معماریان محمد دکتر و درمان معاون گوهری علی دکتر حضور با کوثر بیمارستان محوطه در درختکاری 

 رعایت و کووید گیری همه شیوع دلیل به خود زندگی محل در درخت کاشت به عضو ی کننده اهدا های خانواده اقدام 

 بهداشتی های پروتکل

 

 کارت اهدای عضو

 باشیم.ترویج ملی فرهنگ اهدای عضو نیازمند پشتکار من و توست.  با دریافت کارت اهدای عضو در این فرهنگ سازی معنوی شریک 

کارت اهدای عضو، مؤثرترین ابزار فرهنگ سازی؛ و نشانه دوستداری و حمایت فرد از فرهنگ اهدای عضو است که موجب آگاهی 

خانواده از تمایل عزیز از دست رفته نسبت به اهدای عضو شده و در آن لحظات بحرانی، کمک بسیار بزرگی است به خانواده برای 

کارت اهدای عضو یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی در زمینه ارتقای فرهنگ اهدای عضو می باشد، کارت ، اخذ تصمیم صحیح

رضایت اولیای دم اهدای عضو ارزش قانونی ندارد. در زمان بروز حادثه، فرآیند اهدای عضو پس از تایید تیم پیوند، منوط به ابراز 

. گی است ) کسی که درباره فرهنگ اهدای عضو آگاهی و اطالعات صحیح دارد(هر دارنده کارت اهدای عضو یک سفیر زند ،باشدمی

ی کارت خود با دیگران حرف بزنیم و ضمن داشتن اطالعات صحیح در این باره ترویج گر فرهنگ اهدای عضو پس بهتر است درباره



 

  

 خرداد -روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاهنامه الکترونیکی ویژه 
1400 

8 

 

 

در شرایطی قرار   عضو است ممکن است هرگز این را به خاطر داشته باشیم فردی که دارنده کارت اهدای باشیم،  در محیط اطرافمان

ی اهدا ی عضو چه بسا بتواند به تصمیم گیری درست نگیرد که اهدا کننده ی عضو باشد. اما با داشتن کارت و اطالعات صحیح درباره

 گیرند کمک نماید.افرادی که در شرایط تصمیم گیری درباره اهدای عضو قرار می

 دارنده ی کارت اهدای عضو بدانمآنچه باید به عنوان یک 

 من باید درباره کارتم با دیگران حرف بزنم.

 من باید درباره ی مرگ مغزی اطالعات زمینه ای را داشته باشم و بتوانم درباره تفاوت آن با کما توضیح دهم.

یا شایعات رایج در بین مردم پاسخ مناسب من باید در باره ی مرگ مغزی و اهدای عضو مطالعه کنم تا بتوانم به سواالت افراد نااشنا و 

 بدهم.

 سفیران

انجام می از سوی سفیران اهدای عضو تنها به صورت مجازی  ها برنامه تمامی  تا سال جاری  98با آغاز همه گیری از پایان سال 

 پذیرد.

 

 

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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 30/02/1400عضو  اهدای ملی روز مناسبت به سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه ریاست تبریک پیام

 

 دانشگاه رئیس دانائی نوید دکتر عضو، اهدای ملی روز مناسبت به

 به را روز این تبریکی پیام صدور با سمنان استان پزشکی علوم

 تبریک عرصه این فعاالن و عضو اهداکننده ایثارگر های خانواده

 :باشد می زیر شرح به پیام متن.گفت تهنیت و

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ز دست دادن اردیبهشت ماه "روز ملی اهداء عضو" یادآور لحظه باشکوه ظهور و ربوز سخاوت زبرگ مردان و زاننی است که رد اوج مصیبت و روزاهی غمبار اسی و یکم 

یادآور لحظه اهی زیبای بخشش زبرگترین نعمت یعنی جان دوباره هب بیمارانی که هب واسطه نقص یا از  .عززیشان، شادی فرصت زندگی دوباره را هب دیگران هدهی می کنند

ات دنیوی، اعضای پیکر کارافتادگی یکی از اعضای حیاتی بدنشان رد یک قدمی مرگ ایستاده اند. یادآور سخاوت افراد ایثارگریست که هب دور از دنیا رپستی و تعلق

یادآور لحظات سخت تصمیم گیری خانواده اه، ربای بخشش لذت رد کنار هم باقی ماندن  .ن هدهی هب خانواده اهی نیازمند گیرنده عضو، اهدا می کنندعززیانشان را بعنوا 

. یادآور لحظه ماندگار خانواده ای است که هب زودی عززیشان را ربای همیشه از دست خواهند داد یا پذریش اقبل بازگشت نبودن زندگی و مرگ تلخ عززیشان می باشد

اینجانب روز ملی اهدای عضو را هب خانواده اهی ایثارگر و فداکار اهداکننده عضو، تیم فراهم آوری  .گذشت و ایثار و بخشش خانواده اهی زبرگوار اهدا کننده عضو می باشد

فرهنگ کارخداپسنداهن اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی رد مناطق تحت  اعضا، متخصصین و کارد ردمانی مراکز ردمانی و تمامی کسانی که هب هر نحوی موجب رتویج

گاه علوم زپشکی استان سمنان شده اند، تبریک و تهنیت عرض کرده و از زحمات فعاالن این عرصه قدردانی می نمایم  .پوشش دانش

 دکتر نوید داانئی

گاه  رئیس دانش

https://semums.ac.ir/news/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88
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در جامعه  یو فداکار ینوع دوست یجلوه ها نیاز شاخص تر یکیعضو  یمعاون درمان دانشگاه: اهدا

 02/03/1400 است

سمنان در  یمعاون درمان دانشگاه علوم پزشک یدکتر گوهر

از  یکیعضو  ینمود: اهدا انیدانشگاه ب یوگو با روابط عمومگفت

در جامعه است و  یو فداکار ینوع دوست یجلوه ها نیشاخص تر

و  یمرگ مغز قیحقا نهیجامعه در زم یآگاه شتریگسترش هرچه ب

در کاهش موارد فوت  ماندر وهیش کیعضو نه تنها به عنوان  یاهدا

 یانتظار موثر بوده، که بعنوان اقدام ستیدر ل مارانیو نجات جان ب

افراد  نیدر ب یثارگریا یانسان دوستانه که نشان از فرهنگ واال

ماه  بهشتیارد امیس کهنیسمنان ادامه داد: با توجه به ا یدرمان دانشگاه علوم پزشک معاون .است نیجامعه دارد، قابل توجه و تحس

 یاستان سمنان درهفته ا یدانشگاه علوم پزشک یو فراهم آور ییهماهنگ کنندگان واحد شناسا میعضو بوده است، ت یاهدا یروز مل

 نیرا در ا یدیاستان ها در کشور اقدامات مف ریبا سا مگامدر جامعه ه یعموم یآگاه یو ارتقا یکه گذشت با هدف فرهنگ ساز

 رامونیپ یالملل دانشگاه درخصوص اطالع رسان نیو امور ب یروابط عموم تیریاز اقدامات مد یضمن قدردان یو .انجام داد نهیزم

 نیرالمومنیکوثر و ام یو درمان یپژوهش ،یعضو در مراکز آموزش یصدور کارت اهدا یغرفه ها یینمود: برپا انیروز، ب نیبزرگداشت ا

 یونیزیو تلو ییویراد یحضور در برنامه ها ،یبلوار نیب یو نصب بنرها واستندها یدر سطح شهر سمنان با طراح ی)ع(، فرهنگ ساز

 حیتصر یگوهر دکتر .دانشگاه بوده است یو فراهم آور ییهماهنگ کنندگان واحد شناسا میاز اقدامات انجام شده توسط ت یگوشه ا

 ادانیمحترم اهدا کننده زنده  یشبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان با خانواده ها ریعضو مد یاهدا ینمود: به بهانه روز مل

 نیحس ادیاهداکننده عضو زنده  یاستان سمنان با خانواده گرام یانتظام یپرسنل فرمانده یشهرستان، جمع نیدر ا یو طاهر یصرف

و از اقدام خداپسندانه  دارید انیو اصفهان یدیاهدا کننده ام یبا خانواده ها یکاربرد یدانشگاه علم استیر نیو همچن یقیحق یسلمان

مرگ  ییاززحمات دکتر محمد فروزش فرد  مسئول واحد شناسا یدرمان دانشگاه ضمن قدردان معاون .نمودند یقدردان زانیعز نیا

دانشگاه، گفت: نصب  یو فراهم آور ییهماهنگ کنندگان واحد شناسا میمسئول ت یهمت میاعضا دانشگاه  و مر وندیو امور پ یمغز

 اریگرانقدر، اقدام بس زانیعز نیا ادیکوثرسمنان به  یدرمان و یپژوهش ،یمرکز آموزش یعضو در ورود ینام آوران اهدا ادی بهیکت

استان سمنان نسبت به اقدام  یاه از علوم پزشکدانشگ استیر تیاز توجه و حما انیدر پا یو .بود که امسال انجام شد ییبایز

و از  شیاند کین یاز مشارکت خانواده ها یامیدانشگاه با انتشار پ سیرئ یعضو، گفت: دکتر دانائ یو فداکارانه اهدا رخواهانهیخ

 دانست. یرا تبلور صبر و فداکار زانیعز نیا یبایاقدام ز نیو ا یخودگذشته اهداکننده عضو قدردان

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87:-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://semums.ac.ir/news/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87:-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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اهدا کننده  یبا خانواده ها یکاربرد یاستان سمنان و علم یعلوم پزشک یمسئوالن دانشگاه ها دارید

 03/03/1400 عضو

 یاز خانواده ها لیعضو، مراسم تجل یاهدا یبه مناسبت روز مل

با  یماه سال جار بهشتیدوم ارد کشنبهیاهدا کننده عضو در روز 

استان سمنان و با حضور دکتر  یدانشگاه علوم پزشک یهمکار

واحد استان سمنان،  یکاربرد یدانشگاه جامع علم سیرئ انیقربان

 یو خانواده استاندار نوانکل امور با ریمد ینیدکتر شاه حس

اعضا  یسمنان، دکتر فروزش فرد مسئول محترم واحد فراهم آور

سرپرست  یاستان سمنان و دکتر گلستان یدانشگاه علوم پزشک

مراسم، دکتر  نیا در .برگزار شد یبهداشت یکامل پروتکلها تیروستا و با رعا یشرکت صنعت یکاربرد یرکز آموزش علممحترم م

عضو  یاهدا" امیکرد: پ انیاقدام خداپسندانه، ب نیاز ا تیواحد استان سمنان ضمن حما یکاربرد یدانشگاه جامع علم سیرئ انیقربان

خود  یاعضا یبه اهدا یبار در طول زندگ کیاز ما دست کم  کیو ممکن است هر  میا دهیاز ما بارها شن کیرا هر  "یزندگ یاهدا

از  یو .نمود یدر جامعه عمل شتریاقدام را هر چه ب نیگسترش ا نهیزم دیفرهنگ با نیکه با گسترش ا میفکر کرده باش مرگپس از 

نمود و دکتر شاه  ریتقد ندینما یم تیاستان سمنان فعال یه علوم پزشکدر دانشگا نهیزم نیکه در ا یافراد رخواهانهیزحمات خ

روستا را به  یشرکت صنعت یکاربرد یمرکز آموزش علم ریاهدا کننده عضو، لوح تقد یبا خانوادها یضمن ابراز همدرد زین ینیحس

 یمرکز آموزش علم یآمادگ زین یگلستان دکتر .اهدا کرد یدیمسعود ام ادیو زنده  انیاصفهان هیمرض ادیمحترم  زنده  یخانواده ها

نشست دکتر فروزش فرد ضمن  نیا انیاعالم و در پا نهیزم نیدر ا یروستا را در جهت آموزش و فرهنگ ساز یشرکت صنعت یکاربرد

در  زهیجاد انگیو ا نیعضو از حضور مسئول یو اهدا وندیاستان سمنان در حوزه پ یدانشگاه علوم پزشک یهاتیاز فعال یارائه گزارش

 .روستا استقبال نمود یشرکت صنعت یکاربرد یمرکز آموزش علم شنهادیو از پ ریحوزه تقد نیا

 

 

 

 

 

 

https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-
https://semums.ac.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-


 

  

 خرداد -روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاهنامه الکترونیکی ویژه 
1400 

12 

 

 

 



 

  

خرداد  -ویژه نامه الکترونیکی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه
1400 

13 

 

 

 

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

Email: pr.semums@semums.ac.ir  

 


