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 حضَر پرضَر کارکٌاى داًطکذُ در خلق حواسِ سیاسی

 ُبازدیذ اعضای بَرد فَریت ّای پسضکی ٍزارت بْذاضت درهاى ٍ آهَزش پسضکی از داًطکذ 

  آزهایطگاُ  هرکسی هعاًٍت بْذاضتی تٌْا هرجع تطخیع اعتیاد ضْرستاى 

  درغذی آثار فرٌّگی ٌّری داًطجَیاى داًطکذُ در جطٌَارُ فرٌّگی 09رضذ 

 هعرفی دًذاًپسضک تقلبی بِ هراجع قضایی 

 رٍابط عوَهی هجوَعِ ّای تابعِ ٍزارت بْذاضت ادارُ کل هی ضَد  

 (7غَرتجلسِ بررسی چگًَگی ارسال پیام از طریق اتَهاسیَى اداری ) ظ 

 در ایي ضوارُ هی خَاًیذ :



حواسِ سیاسی هحقق ضذ

 

زا ا٘تختبتبثتب         92ٔمبْ ٔعظٓ زٞجسی دز پیبْ ٘ٛزٚشی أػبَ وبز ثصزي غبَ 

دز ٚالع ٔمدزا  اجسائی ٚ غیبغی ٚ   ” جٕٟٛزی دا٘ػخٝ ٚ فسٔٛدٜ ثٛد٘د  زیبغت

وٙد.  زیصی ٔی ثٝ یه ٔعٙب ٔمدزا  عٕٛٔی وؿٛز زا ثسای چٟبز غبَ آیٙدٜ ثس٘بٔٝ

ی    ؾبءاهلل ٔسدْ ثب حضٛز خٛدؾبٖ دز ایٗ ٔیداٖ ٞٓ خٛاٞٙد تٛا٘ػت آیتٙتدٜ   اٖ

  “.٘یىی زا ثسای وؿٛز ٚ ثسای خٛدؾبٖ زلٓ ثص٘ٙد

 92ٞبی زٞجس ا٘مالة اغالٔی ثٝ حٕبغٝ غیبغی دز غبَ  ایٗ عجبزا  اِٚیٗ اؾبزٜ

ؾدیٓ تحسوب  ٚ فؿتبزٞتبی      ثٛد.اش اثخدای غبَ ٞسچٝ ثٝ خسدادٔبٜ ٘صدیه ٔی 

ٖ  دؾٕٗ عّیٝ ّٔت ایساٖ ثیؿخس ٔی خٛاغخٙد ّٔت ٘یبید! دز ٕٞیٗ ایبْ   ٞب ٔی ؾد. آ

دؾٕٙبٖ جٕٟٛزی اغالٔی پتِٛتٟتب      ” ای فسٔٛد٘د:   اهلل خبٔٙٝ ثٛد وٝ حضس  آیت

خسج وسد٘د، شحٕخٟب وؿید٘د، غیبغخٟب ثٝ وبز ثػخٙد، ثٝ لَٛ خٛدؾبٖ اتبلتٟتب    

فىس تؿىیُ داد٘د، ثسا  ایٙىٝ زاٞى پیدا وٙٙد تب ّٔت ایساٖ زا اش ٘ظبْ اغتالٔتى               

جدا وٙٙد. ّٔت ایساٖ ثب حضٛز دز پب  قٙدٚلٟب  زأ ، ثب ؾسوت دز زأ  دادٖ  

  “.ازتجبط ٚ اتّكبَ ٔػخحىٓ خٛدؼ زا ثب ٘ظبْ اغالٔى دازد اثجب  ٔی وٙد

اِجخٝ پبغخ تحسوب  دؾٕٗ اش عسف ّٔت ٘یص ٔؿبف ثٛد:اشایٗ ّٔت ثصزي ثتٝ   

تٛفیك اِٟى، ایٗ دفعٝ ٞٓ تٛدٞٙى خٛاٞٙد خٛزد.دٚ زٚش ٔب٘دٜ ثٛد ثٝ ا٘خببثتب    

یبشدٞٓ وٝ ٞصازاٖ ٘فس اش الؿبز ٔبخّف ٔسدْ ثب ٞجس ا٘متالة دیتداز وتسد٘تد.         

ثتیتٙتی     ای ٘یص ثب تجییٗ إٞیت ایٗ دٚزٜ اش ا٘خببثب  پیؽ اهلل خبٔٙٝ حضس  آیت

خسداد حٕبغتٝ  24ٚجٕعٝ “. زٚش جٕعٝ، زٚش اٚج حٕبغٝ خٛاٞد ثٛد” وسد٘د وٝ 

 غیبغی زلٓ خٛزد .

 

 امام علی )ع( :هر كس ويّتش خوب باشد، توفيق ياريش خواهد ومود.

 تقذیر ٍتطکر

 زیبغت ٔحخسْ دا٘ؿىدٜ عّْٛ پصؾىی تسثت حیدزیٝ

اشحٕبیت ٞبی جٙبثعبِی ٚشحٕب                          “ ٔٗ ِٓ یؿىس ٔبّٛق ِٓ یؿىسخبِك”غالْ عّیىٓ ،ثسخٛزد ٚاجت ٔی ٕ٘بییٓ تب ثٝ ٔكداق حدیث ؾسیف  

              ؾبیػخٝ جٙبة آلبی ٟٔٙدظ خٛؼ أید ٔدیس ٔحخسْ أٛز عٕٛٔی ٚ ٕٞچٙیٗ آلبی عّیسضب عكبزی ٔػئَٛ ٔحخسْ أٛز زفبٜ دز خكٛـ ثس٘بٔٝ زیصی   

                     تؿسف ثٟٛزشاٖ ثٝ غفس عخجب  عبِیب  تؿىس ٚلدزدا٘ی ٕ٘بییٓ .ثسخٛد الشْ ٔیدا٘یٓ اش ٕٞىبزی جٙبة آلبی ٟٔٙدظ ٘جفی وبزؾٙبظ ٔػئَٛ ٔحخسْ 

 ٚاحد ٌػخسؼ ٕٚٞبٍٞٙی  ؾجىٝ ٞب ٘یص دز ٕٞیٗ زاغخب غپبغٍصازیٓ

 سردبیر: فبطمه عراقی سیرجبنی-مذیر مسئول : غالمرضب میری-صبحب امتیبز : روابط عمومی دانشکذه علوم پسشکی تربت حیذریه 

 www.thums.ac.irنسخه الکترونیکی مبهنبمه               



ٔدیس وُ زٚاثظ عٕٛٔی ٚشاز  ثٟداؾت اش تغییس دز 

چبز  زٚاثظ عٕٛٔی ٞبی تبثعٝ ثسای اغتختمتالَ ٚ      

ٌػخسؼ حٛشٜ فعبِیت ٞبی ایٗ ثبؽ خجس دادٌفخٙتی  

اغت،دز ٘ؿػت زٚاثظ عٕٛٔی ٞبی ٚشاز  ثٟداؾت 

ٚ ٔجٕٛعٝ ٞبی تبثعٝ وٝ ثٝ ٔیصثب٘ی غبشٔبٖ ا٘تختمتبَ    

خٖٛ ایساٖ ثسٌصازؾد، ٟٔٙدظ ٚحیدزحٕخی زٚدغسی 

غسپسغت ٔسوص زٚاثظ عٕٛٔی ٚ اعتال  زغتب٘تی        

ٚشاز  ثٟداؾت دزٔبٖ ٚ آٔٛشؼ پصؾىی اش اغخمالَ 

دفبتس زٚاثظ عٕٛٔی دا٘ؿٍبٟٞبٚ غبشٔبٖ ا٘خمبَ ختٖٛ  

ٚ غرا ٚ دازٚ اش دفخس زیبغت غبشٔبٖ ٚ ازتمبی آٖ ثٝ 

ٕٞچٙیٗ دز ایٗ ٘ؿتػتت دوتختس        ادازٜ وُ خجس داد

حبجی ثیٍی ٌصازؾی ٔبخكس اش فعبِیت ٞبی غبشٔبٖ 

ا٘خمبَ خٖٛ ازائٝ داد.دز ادأٝ دوخس تٌٛٝ ٔدیس عبٔتُ   

غبشٔبٖ ا٘خمبَ خٖٛ دز ٔٛزد إٞیت ٚ جبیٍبٜ زٚاثظ 

عٕٛٔی ٚ٘مؽ ازتجبعب  ٔٛثس، تٙٛیس افىبز عٕتٛٔتی   

ٚازتجبط دٚغٛیٝ ٚثبشخٛزدی ثب ٔببعجبٖ داخّتی ٚ    

 ثیسٚ٘ی غبشٔبٖ ٘ىبتی زا یبدآٚز ؾد.

 امام علی )ع( :هر كس ويّتش خوب باشد، توفيق ياريش خواهد ومود.

 آزهایطگاُ  هرکسی هعاًٍت بْذاضتی

 تٌْا هرجع تطخیع اعتیاد ضْرستاى تربت حیذریِ 

 

 

 

 

 

ثٝ ٔیصثب٘تی دا٘ؿتىتدٜ       92اِٚیٗ جّػٝ ؾٛزای غالٔت ٚ أٙیت غرایی ؾٟسغخبٖ تسثت حیدزیٝ دز غبَ 

عّْٛ پصؾىی  ٚ ثب حضٛز ٔػئِٛیٗ ؾٟسغخبٖ ثسٌصاز ٌسدیدعّیسضب ؾىبزی وبزؾٙبظ زٚاثظ عتٕتٛٔتی    

ٔعبٚ٘ت ثٟداؾخی ضٕٗ ثیبٖ خجس فٛق افصٚد: دز ایٗ جّػٝ ثحث ا٘خمبَ دأدازی ٞبی ؾٟسٞبی ثتبیتً،      

زثبط غًٙ ٚ ودوٗ ثٝ خبزج اش ؾٟس ٔغسح ٚ ٔمسز ٌسدید ثب آٔٛشؼ ٞبی الشْ دأدازاٖ  ثب ٔؿىال  ٚ   

تٟدیدٞبی شیػت ٔحیغی ایٗ ٟٔٓ آؾٙب ٚ زٚ٘د ا٘خمبَ دأدازی ٞب تػسیع ٌسدد. ٌفخٙی اغت دزادأٝ تٟٙتب   

ٔسوص تؿبیف اعخیبد ثسای وػجٝ ٚ ٔصدٚجیٗ، آشٔبیؿٍبٜ ٔسوصی ٔعبٚ٘ت ثٟداؾخی تكٛیت ٚ ٔعسفی ؾتد  

ٚ ٕٞچٙیٗ  ٔمسز ٌسدید غبٔب٘دٞی زٚش ثبشازٞب ثٛیطٜ جٕعٝ ثبشاز ؾٟسغخبٖ ثب ٘ظبز  ٔعبٚ٘ت ثٟداؾتختی    

 ا٘جبْ ٌسدد.  

 بازدیذ کارکٌاى حَزُ هعاًٍت بْذاضتی از هَزُ هحیط زیست ضْرستاى 

ززاغخبی ٝ د ٔػئَٛ پطٚٞؽ دز تٛغعٝ ٔعبٚ٘ت ثٟداؾخی اش ثبشدید وبزوٙبٖ ایٗ ٔعبٚ٘ت اش ٔٛشٜ ٔحیظ شیػت ؾٟسغخبٖ خجس داد.شٞسٜ حػیٙی ٌفت: ایٗ ثس ٘بٔ                           

                           ٞ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثبؿی ، ثس اغبظ ثس ٘بٔٝ جبٔع غالٔت ٚ ثب ٔحٛزیت عٛأُ اجخٕبعی تعییٗ وٙٙدٜ غالٔت ؾىُ ٌسفخٝ اغت.ٚی افصٚد: ایٗ ثبشدید تعبٔال             ب 

 ی ثبؾد.حیغٔی تٛا٘د ٌبٔی ٟٔٓ ثسای ایدٜ پسداشی ، اٍِٛ ثسدازی ٚ ٘ظبْ اعال  زغب٘ی ٚ آٔٛشؼ جبٔعٝ دز زاثغٝ ثب وبٞؽ ٔٛاجٟٝ ثب عٛأُ خغس شیػت ٔ

 تَسط کارضٌاساى ًظارت بر درهاى  داًطکذُ علَم پسضکی تربت حیذریِ غَرت گرفت :

 هعرفی دًذاًپسضک تقلبی بِ هراجع قضایی

دوخس فسٞبد حیدزی ٔػئَٛ ادازٜ ٘ظبز  ثس دزٔبٖ دا٘ؿىدٜ عّْٛ پصؾىی              

تسثت حیدزیٝ اش ٔعسفی ٚ تٛلیف ٚغبیُ فسدی وٝ ثدٖٚ داؾخٗ ٔدزن ٚ                

قالحیت الشْ الداْ ثٝ ازائٝ خدٔب  د٘دا٘پصؾىی ٔی وسد خجس داد.ٚی                

افصٚد: پیسٚ ٌصازؾب  ٔبخّف، وبزؾٙبغبٖ ٘ظبز  ثس دزٔبٖ ثب ٕٞبٍٞٙی              

ٔساجع لضبیی ٚ ٘یسٚی ا٘خظبٔی الداْ ثٝ جٕع آٚزی ٚ تٛلیف یه غسی                 

وبُٔ اش ٚغبیُ د٘دا٘پصؾىی فسد خبعی ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘بٔجسدٜ ثٝ ٔساجع لضبیی               

دز قٛز   ٔعسفی ٌسدید.دز ادأٝ اش عْٕٛ ؾٟسٚ٘داٖ ٔحخسْ خٛاغت               

شٔیٙٝ أٛز د٘دا٘پصؾىی  ٚ یب غبیس          ٔؿبٞدٜ ٞسٌٛ٘ٝ فعبِیت ٔؿىٛن دز    

حسف پصؾىی ٔساتت زا جٟت پیٍیسی ثٝ ادازٜ ٘ظبز  ثس دزٔبٖ ؾٟسغخبٖ ٚیب        

اعالْ ٕ٘بیٙد ٚ ثسای حفظ غالٔت خٛد اش ٔساجعٝ             2228015ثب ؾٕبزٜ تّفٗ    

 ثٝ ٔىبٟ٘بی فبلد ٔجٛش وبز ٚتبثّٛی زغٕی خٛددازی ٕ٘بیٙد.

 ٍاشُ زباى اًگلیسی در داًطکذُ 495برگساری دٍرُ 

 

 

 

 

 

ٚاضٜ شثبٖ    504حػیٗ لّی شادٜ ٔدیس تٛغعٝ دا٘ؿىدٜ اش ثسٌصازی دٚزٜ             

اٍّ٘یػی  جٟت ٕٞىبزاٖ فٛق دیپّٓ ثٝ ثبال دز دا٘ؿىدٜ خجس داد.ٚی ٌفت :              

 10غبعت جٟت ٕٞىبزاٖ زغٕی ٚ پیٕب٘ی عی            20ایٗ دٚزٜ ثٝ ٔد       

خسدادٔبٜ  ثسٌصاز ٔی ٌسدد ٕٚٞىبزاٖ ثب پسداخت ٘كف           29جّػٝ اش تبزیخ    

 زیبَ ؾسوت ٕ٘ٛدٜ ا٘د .  250000ٞصیٙٝ ایٗ دٚزٜ ٔعبدَ 

 رٍابط عوَهی هجوَعِ ّای تابعِ 
 

  ٍزارت بْذاضت ادارُ کل هی ضَد 



 اجرای طرح غربالگری تکاهل کَدکاى در سطح ضْرستاى تربت حیذریِ

 

 

 

وبزؾٙبظ وٛدوبٖ ٔعبٚ٘ت ثٟداؾخی دا٘ؿىدٜ ٌفت: ثب اجسایی ؾدٖ ثتس٘تبٔتٝ     

دز غغح  ثٝ ٔٙظٛز آؾٙبیتی ثتب      92اش اَٚ تیسٔبٜ “  غسثبٍِسی تىبُٔ وٛدوبٖ” 

غسثبٍِسی ” دغخٛزاِعُٕ ٚ٘حٜٛ اجسای ثس٘بٔٝ، وبزٌبٜ آٔٛشؾی ود داز ثب عٙٛاٖ 

دٚزٜ جٟت زدٜ ٞبی ٔبخّف اعٓ اش ثٟٛزش/وتبزداٖ ٚ      5عی “  تىبُٔ وٛدوبٖ

وبزؾٙبظ ثٟداؾت خب٘ٛادٜ ٚپصؾىبٖ ؾبغُ دز ٔساوص ثٟتداؾتختی دزٔتب٘تی         

ثسٌصاز ٌسدید.ٚی افصٚد :ثب اجسای ایٗ ثس٘بٔٝ دز غغح خب٘ٝ ٞبی ثٟداؾتت ٚ      

پبیٍبٜ ٞبی ثٟداؾخی دز ٔسحّٝ اَٚ ٔی تٛاٖ وٛدوبٖ ثٝ ظبٞس غبِٓ اش ٘تظتس     

تىبّٔی زا اش وٛدوبٖ غبِٓ غسثبَ ٕ٘ٛدٚوٛدوبٖ ثتبٔؿتىتال  تتىتبٔتّتی           

ثیٙبیی،ؾٙٛایی،ٌفخبزی،حسوخی ٚ ذٞٙی زا دزٔتساحتُ اِٚتیتٝ تؿتبتیتف            

دادٚوٛدوبٖ ٔؿىُ داز تٛغظ پصؾه تیٓ غالٔت ثٝ پصؾه ٔعیٗ ؾٟسغتختبٖ   

ازجب  ٔی ٌسد٘د ٚ ثب ا٘جبْ ٔداخّٝ قحیح ٚ الدأب  دزٔب٘ی ثٝ ٔتٛلتع اش       

پیؿسفت ثیٕبزی ٚ عٛازل ٘بؾی اش آٖ پیؿٍیسی ٕ٘ٛدٜ ٚ أىبٖ دغخیبثی ثتٝ    

 حداوثس تٛاٖ جػٕی ٚ ذٞٙی ثسای ایٗ وٛدوبٖ  فساٞٓ خٛاٞد ؾد.   

 پيامبر اكرم )ص( :برتريه ]مرتبه[ ايمان آن است كه بداوى هركجا باشى خدا با تو است.

 ؟آبلیوَ ٍسرکِ را کی ٍچگًَِ هػرف کٌین

 

 

 

 

ٔػئَٛ ٚاحد پیؿٍیسی ٚٔجبزشٜ ثب ثیٕبزیٟبی ٔعبٚ٘ت ثتٟتداؾتختی دا٘ؿتىتدٜ                     

عّْٛ پصؾىی تسثت حیدزیٝ ٌفت: زعبیت زضیٓ غرایی ٔٙبغت یىی اش زاٜ ٞتبی    

ٔٛثس دزپیؿٍیسی اش ثػیبزی  اش ثیٕبزیٟب غت. ٚدز ٔٛزد ثیٕبزی ٞبی ٔصٔٗ ٚغیس  

ٚاٌیس ٔب٘ٙد فؿبز خٖٛ ثبال .چسثی خٖٛ ثبال .دیبثت ، ثیٕبزیٟبی لّجی عتسٚلتی       

ٚ...ایٗ تبثیس ثػیبز ٔحػٛظ ٔیجبؾد. دوخس غید زضب خغیجی ٌفت: دزٔٛزد دزٔبٖ      

ایٍٙٛ٘ٝ  ثیٕبزیٟب ثب زضیٓ غرایی ثبید ثب احخیبط ٚدلت ثیؿخسی  غبٗ ٌتفتت.اش      

ٔٛاد غرایی وٝ ٔسدْ  ثسای دزٔبٖ ثیٕبزیٟبی خٛدثٝ آٟ٘ب إٞییتت ثتیتؿتختسی                     

ٔی دٞٙد ٔٛاد غرایی تسؼ خكٛقب آثّیٕٛ، آثغٛزٜ ٚغسوٝ ٔی ثبؾد.ایٗ ٔتٛاد     

ٔیخٛا٘ٙد ثسفؿبز خٖٛ ٚچسثی خٖٛ ٚحخی لٙد خٖٛ تبثیس داؾخٝ ثبؾٙد ٚایٗ تبثیتس  

ثیؿخس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای اغت وٝ ٔی تٛاٖ ثسای پیؿٍیسی اش اثخال ثٝ ایٗ ثیٕبزیٟب  ٚیتب    

جٌّٛیسی اش تؿدید آٟ٘ب اش ایٗ ٔٛاد وٕه ٌسفت ٕٚ٘ی تٛاٖ دزافساد ٔجخال ثتٝ    

ثیٕبزیٟبی ٔروٛز  ثٝ عٙٛاٖ یه دزٔبٖ ثىبز ٌسفخٝ ؾٛد ِٚی ٕٞساٜ ثتب ٔكتسف     

دازٚٞب ی تجٛیص ؾدٜ تٛغظ پصؾه ثب زعبیت زضیٓ غرایی  ٚٔكسف ٔتٙتبغتت    

ایٍٙٛ٘ٝ ٔٛاد غرایی ٔیخٛاٖ ثٝ حفظ ٚازتمب غالٔت خٛد وٕه ٕ٘ٛد.ٚی افتصٚد:     

یىی دیٍس اش ٔٛازدی وٝ ٔی تٛاٖ اش ٔٛاد غرایی غبِٓ ثب ععٓ  تسؼ ثتبتٛثتی     

اغخفبدٜ ٕ٘ٛد افساد ی اغت وٝ دز ٔسش اثخال ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثیٕبزیٟب ٞػخٙد ٚٞتٙتٛش   

پصؾه ٔكسف دازٚزا ثسای فسد اِصأی ٘دا٘ػخٝ اغت .تبثیس ایٗ ٔٛاد غرایتی دز     

ایٗ افساد ثبٛثی ٔؿٟٛد اغت.ٌسچٝ ایٗ ٔٛزد ٘یص دزقٛزتی ٔحمك ٔی ؾٛد وتٝ   

ٕٞساٜ ثب زعبیت ٘ىب  دیٍسی ٕٞچٖٛ افصایؽ فعبِیت ٞبی ثد٘ی، عدْ  ٔكتسف  

غراٞبی پس چسة، ٔحدٚدیت دز ٔكسف ٕ٘ه، عدْ ٔكسف غراٞبی فػت فٛد، 

وبٞؽ ٔكسف ؾیسیٙی ٚ...ا٘جبْ ٌیسد. دز پبیبٖ ثبید تٛجٝ داؾخٝ ثبؾیٓ وٝ آثّیٕٛ      

آثغٛزٜ ٚغسوٝ ٘یص اٌس ثٝ قٛز  ثی زٚیٝ ٚدز شٔبٖ ٘بٔٙبغت ٔكسف ٌسدد حخی 

 ٕٔىٗ اغت ثسای فسد شیبٖ آٚزثبؾد.

 بازدیذ اعضای بَرد فَریت ّای پسضکی

 ٍزارت بْذاضت درهاى ٍ آهَزش پسضکی از داًطکذُ 

 

 

 

 

 

 

اعضبی ثسد زؾخٝ فٛزیت ٞبی پصؾىی ٚ شاز  ثٟداؾت ، دزٔبٖ ٚ آٔتٛشؼ    

پصؾىی ثٝ ٔٙظٛز تبكیف زؾخٝ فٛزیت ٞبی پصؾىی اش أىب٘ب  ٚ پخب٘ػتیتُ   

ٞبی دا٘ؿىدٜ عّْٛ پصؾىی تسثت حیدزیٝ ثبشدیتد ٘تٕتٛد٘تد.ثتٝ ٌتصازؼ                          

زٚاثظ عٕٛٔی دا٘ؿىدٜ دوخس عبِت ٔعبٖٚ دثیسخب٘ٝ عّْٛ پبیٝ پصؾىی ٚشاز    

ٔخجٛ  ٚ زحٕخی ٚ خٛاجٝ أیٙیبٖ اش وبزؾٙبغبٖ ثسد فٛزیت ٞبی پصؾىی پتع  

اش ثبشدید یه زٚشٜ اش وخبثبب٘ٝ ، ٚضعیت والظ ٞب، غبیت وبٔپیٛتسی، ٔسوتص  

ٟٔبز  ٞبی ثبِیٙی، آشٔبیػؿٍبٜ آٔٛشؾی، اٚزضا٘ع ثیٕبزغتختبٖ ٘تٟتٓ دی                         

ٚ پبیٍبٜ اٚزضا٘ع ؾٟسی اش أىب٘ب  ٚ تجٟیصا  ٔٛجٛد دز ایٗ ٔساوص اثتساش    

زضبیت ٕ٘ٛد٘د.دز ٕٞیٗ زاثغٝ ٘بش٘یٗ ؾٕبعیبٖ زضٛی ٔعبٖٚ آٔتٛشؾتی ٚ        

پطٚٞؿی دا٘ؿىدٜ ٞدف اش ایٗ ثبشدید زا اخخكبـ زؾخٝ فٛزیت ٞبی پصؾىی 

دز غبَ جبزی ثٝ ایٗ دا٘ؿىدٜ عٙٛاٖ وسد ٚی اثساش أیدٚازی وسد ثب ثتبشدیتد   

 قٛز  ٌسفخٝ ٚ تٛا٘بیی دا٘ؿىدٜ ایٗ أس ثصٚدی تحمك یبثد.

 عَارؼ  ٍخطرات  هادُ اعتیاد آٍر ًاض راجذی بگیرین

دوخس حػیٗ عصیصی ٔعبٖٚ ثٟداؾخی  دا٘ؿىدٜ ضٕٗ ٞؿداز ثٝ ختب٘تٛادٜ ٞتبٚ      

ازٌبٖ ٞبی ٘ظبزتی ٘ػجت  ثٝ ؾیٛ  ٌٚػخسؼ ٔبدٜ اعخیبد اٚز ٘بظ دز جتبٔتعتٝ    

ٌٚسایؽ جٛا٘بٖ ثٝ ایٗ ٔبدٜ افیٛ٘ی اظٟبز داؾت:٘بظ ٔبدٜ ٌیبٞی اعخیتبد آٚزی     

اغت وٝ ثٝ عّت داؾخٗ آٞه دز تسویجب  ٔٛجت عتدْ تتعتبدَ زفتختبزی            

ٚحسوخی .حسوب  غیس عجیعی دز چؿٕٟب، ثیٕبزی ِثٝ، غسعبٖ ِثٝ، غسعتبٖ زٚدٜ     

ثصزي، غسعبٖ حٙجسٜ ٚ....دزفسد ٔكسف وٙٙدٜ ٔیٍسدد.ٚی اش ختب٘تٛادٜ ٞتب               

جوانان ونوجوانان خودرا را با مضراا  وخراراا       خٛاغت تبثب آٔٛشؼ ٚٔسالجت 

این ماده آشناونیز خواستار باخورد قانونی توسط دستگاه های نظارتی برا ررا ر         

 کننده گان این محصوال  درجامع  شد.

 



  آب ضرب  ضْرستاى ًیاز بِ دستگاُ تػفیِ ًذارد

 

 

 

وبزؾٙبظ ثٟداؾت ٔحیظ ٔعبٚ٘ت ثٟداؾخی دا٘ؿىدٜ ٌفت: آة آؾبٔید٘ی 

ؾٟسغخبٖ ثٝ قٛز  ٔػخٕس تٛغظ آشٔبیؿٍبٜ ٞبی ٔجٟص اش ٘ظس ویفیت ٚ عٛأُ 

خغسغبش ٔٛزد ثسزغی لساز ٔی ٌیسد ٚ  وبٔال غبِٓ ٚ ثٟداؾخی ٔی ثبؾد.ٟٔدی 

غعیدی افصٚد : اخیسا ؾبٞد ٌػخسؼ تجّیغب  ٚ فسٚؼ دغخٍبٜ ٞبی تكمیٝ آة 

دز ؾٟسغخبٖ ٞػخیٓ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ دغخٍبٜ ٞب أالح ٔفید ٚ ضسٚزی 

ٔٛجٛد دز آة ؾبُٔ فّٛزاید، وّػیٓ ، ٔٙیصیٓ ٚ ... زا اش ثیٗ ٔی ثسد، غالٔت 

ٔكسف وٙٙدٌبٖ ثیؿخس دز ٔعسل خغس لساز ٔی ٌیسد.ٚی خبعس٘ؿبٖ وسد ٔسدْ 

لجُ اش خسید ایٗ دغخٍبٜ ٞب حخٕب ثب وبزؾٙبغبٖ ٔسثٛعٝ دز ٔعبٚ٘ت ثٟداؾخی 

 ٔؿٛز  ٕ٘بیٙد.

 امام صادق )ع( :يک ساعت اوديشيدن در خير و صالح از هسار سال عبادت بهتر است.

 

 برگساری کارگاُ ّای

 تَاًوٌذ سازی  بَْرزاى در 

 اهر پصٍّص ٍ هذیریت اطالعات   

 

 

ٔػئَٛ  پطٚٞؽ دز تٛغعٝ غتالٔتت ٔتعتبٚ٘تت        

زٚشٜ ثتسای   6ثٟداؾخی اش اِٚیٗ وبز ٌبٜ ش٘جیسٜ ای 

ثٟٛزشاٖ ؾٟسغخبٖ خجس داد. شٞسٜ حػیٙی ٌتفتت:دز     

ایٗ وبز ٌبٟٞب ،زٚؾٟبی فعبَ ٚ غیس فعبَ ٔػتئّتٝ     

یبثی دز ٘ظبْ غالٔت ، اِٚٛیت ثٙدی ٔػبئُ ،تدٚیٗ 

ثیبٖ ٔػئّٝ ، تٙظیٓ اٞداف،غتٛاال  ٚفتسضتیتب        

پطٚٞؽ ، زٚؼ ؾٙبغی عسح ٚ ٔدیتسیتت عتسح      

پطٚٞؽ ٚ تدٚیٗ ثس ٘بٔٝ ٔداخّٝ ای ثس اغبظ یبفختٝ  

ٞبی پصٚٞؿی تدزیع ٚ ثٝ عٛز عّٕی دز لتبِتت     

 وبز ؾدٜ اغت. ٌسٟٚٞبی وٛچه یبد ٌیسی 

ٚی افصٚد: ٞدف اش تؿىیُ ایٗ وبزٌبٟٞب، ٔدیسیتت   

اعالعب  دز خب٘ٝ ٞبی ثٟداؾت ٚتٛاٖ ٔٙد ؾدٖ ٞس 

چٝ ثیؿخس ثٟٛزشاٖ دز أٛز پطٚٞؽ وتبزثتسدی دز     

٘ظبْ غالٔت ٚ تٛجٝ ثٝ ٘یبش ٞبی جبٔعٝ جٟت ازائٝ 

خدٔب  ثٟخس ٔی ثبؾد.ٕٞچٙیٗ دز وتبزٌتبٜ ٞتبی       

آٔٛشؾی ثب ٕٞىبزی ٚ ٔؿبزوت ثٟٛزشاٖ ، ٔتساغتٓ   

 قجحب٘ٝ آٔٛشؾی  ٘یص اجسا ؾد.

 

تابستاى ، اٍقات فراغت 

 ٍخاًَادُ

دزآغخب٘ٝ  تعغیال  تبثػخب٘ی ٚآغبشاٚلب  فساغتت    

دا٘ؽ آٔٛشاٖ  دوخس حػیٗ عصیصی ٔعبٖٚ ثٟداؾخی   

دا٘ؿىدٜ عّْٛ پصؾىی  ثب ازغبَ پیتبٔی  ضتٕٗ          

خػخٝ ٘جبؾید ثٝ فساٌیساٖ عّتٓ ٚدا٘تؽ ٚٔعّٕیتٗ      

ٔبٜ تالؼ ثسای وػت عّٓ ٚدا٘تؽ    9ٌسا٘مدز پبیبٖ

زا  ثٟخسیٗ شٔبٖ ثتسای آغتبش وتػت ٟٔبزتٟتبی            

ش٘دٌی دا٘ػت.ٚی ثب اؾبزٜ ثٝ آفت ٞتب ٚتٟدیتد         

ٞبی دزوٕیتٗ ثتسای ثتٝ داْ ا٘تداخخٗ جٛا٘تبٖ              

ٚ٘ٛجٛا٘بٖ خٛاغخبز تٛجٝ  تٕبٔی  دغخٍبٜ  ٞتبی     

اجسایتتی ؾٟسغتتخبٖ ثٛیتتطٜ دا٘تتؿىدٜ عّتتْٛ         

پصؾىی، .ؾٟسدازی .آٔٛشؼ ٚپسٚزؼ....ختب٘ٛادٜ     

ٞب ٚ٘ؿسیب  ٔحّی ؾٟسغخبٖ ثتٝ ایتٗ أتس ٟٔتٓ          

ؾد.دوخس عصیصی اثساش أیدٚازی وسد ثب اغخفبدٜ اش      

أىب٘ب  ٚپخب٘ػیُ ٞبی ٔٛجتٛد ٚفتساٞٓ ٕ٘تٛدٖ       

ثػخسٞبی ٔٙبغت ثسای پسوسدٖ ٔفید اٚلب  فساغت   

آیٙدٜ غبشاٖ وؿٛزٔبٖ  ثخٛا٘یٓ دغدغٝ ٞبٍٚ٘سا٘تی    

ٞبی خب٘ٛادٜ ٞب زا اشثیتٗ ثتسدٜ ٚتبثتػخب٘ی ؾتبد        

 ٚپس٘ؿبط زا ثٝ آ٘بٖ ٞدیٝ ٕ٘بییٓ.

 افسایص تعذاد تخت ّای بستری 

 داًطکذُ علَم پسضکی تربت حیذریِ
دوخس ٔحٕدزضب ثٟسٚشٔعبٖٚ دزٔبٖ دا٘ؿىدٜ عّْٛ پصؾىی تسثت حیدزیٝ ٌفتت:    

ثس اغبظ پی ٌیسیٟبی ا٘جبْ ؾدٜ ، تعداد تبت ٞتبی ثتػخسی دا٘تؿىدٜ عّتْٛ           

تبت ٚ تعداد تبت ٞبی غخبزٜ داز       603تبت ثٝ  473پصؾىی تسثت حیدزیٝ اش 

تبت افصایؽ یبفت ٚی ٕٞچٙیٗ افتصٚد: دز حتبَ حبضتس            268تبت ثٝ  71اش 

٘فتس زغتیدٜ اغتت.دوخس        1000تبت ثسای ٞتس      2.5ا٘دوع تبت دا٘ؿىدٜ  ثٝ 

ٔحٕدزضب ثٟسٚش خبعس٘ؿبٖ غبخت : افصایؽ تبت ٞتبی ثیٕبزغتخب٘ی ثتب پتی            

ٌیسیٟبی ا٘جبْ ؾتدٜ دز حتٛشٜ        

ٔعبٚ٘ت دزٔبٖ ثتٝ قتٛز  دٚ        

ٔسحّتتٝ اعتتصاْ وبزؾٙبغتتبٖ ٚ      

ٔػئِٛیٗ ٔدیسیت ثیٕبزغتخب٘ی ٚ     

تعتتبِی ختتدٔب  ثتتبِیٙی ثتتٝ       

ٚشازتبب٘ٝ ٚ ؾسوت دز جّتػب   

ثتٝ ا٘جتبْ زغتیدٜ        91ٔخعدد غغح ثٙدی تبتت ٞتبی ثیٕبزغتخب٘ی دز غتبَ               

اغت.یبدآٚز ٔی ؾٛد تبت ٞبی غخبزٜ داز ثٝ ٔجٕٛعٝ تبت ٞبی اٚزضا٘ع، اتبق 

 عُٕ، دیبِیص ٚ شایؿٍبٜ ٌفخٝ ٔی ؾٛد.



 اٍلَیت ّای سالهت ضْرستاى

 ضٌاسائی گردیذ 09در سال    
اِٟٝ ٌسأی پٛز  وبزؾٙبظ ٔػئَٛ ٌسٜٚ آٔٛشؼ ٚ ازتمبء            

غالٔت ٔعبٚ٘ت ثٟداؾخی ثب ثیبٖ ایٗ ٔغّت افصٚد وٝ ازشیبثی       

٘یبشٞبی فسدی ٚ اجخٕبعی ثسای دزیبفت تكٛیس ٔٙبغت اش           

ٔؿىال  ثٟداؾخی افساد ٚ جٛأع اِٚیٗ ٚ ٟٕٔخسیٗ ٌبْ دز            

ازتمبء غالٔت جبٔعٝ ٔیجبؾد ٚثس٘بٔٝ زیصی  ٔٙبغت ٌبْ             

ثعدی دز دغخیبثی ثٝ اٞداف غالٔت اغت،ٚی ٕٞچٙیٗ ٌفت          

وٝ ، دز ایٗ زاغخب ٔعبٚ٘ت ثٟداؾخی الداْ ثٝ ا٘جبْ ٘یبشغٙجی           

غالٔت دز غغح جبٔعٝ  ٕ٘ٛدٜ اغت ٚغٝ تٟدید وٙٙدٜ              

غالٔت اَٚ ؾٟسغخبٖ ثٝ تستیت ؾیٛ  ثبالی غٛا٘ح ٚ               

ؾیٛ  زفخبزٞبی پس     –ؾیٛ  چبلی ٚ اضبفٝ ٚشٖ         –حٛادث  

خغس دز جٛا٘بٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٔیجبؾد.دز ایٗ زاغخب ثس٘بٔٝ             

زیصیٟبیی جٟت زفع ٔؿىال  ؾٙبغبئی ؾدٜ دز غبِت ثس٘بٔٝ         

عّٕیبتی دز وّیٝ غغٛح ٔعبٚ٘ت ا٘جبْ ٌسدیدٜ اغت. وٝ ایٗ           

ثس٘بٔٝ ٞب ثباِٚٛیت ٞبی ،وبٞؽ ٔٛازد ثسٚش غٛا٘ح ٚ حٛادث   

وبٞؽ   -وبٞؽ ؾیٛ  چبلی دز جبٔعٝ            -دز جبٔعٝ    

زفخبزٞبی پس خغس دز جٛا٘بٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ غٝ اِٚٛیت اَٚ             

ؾٙبغبئی ؾدٜ دز ٞس خب٘ٝ ثٟداؾت ٔیجبؾد ٕٚٞچٙیٗ              

پیؿٍیسی اشفؿبزخٖٛ ثبال٘یصثٝ ثس٘بٔٝ ٞبی عّٕیبتی اضبفٝ          

 .ٌسدید

 امام سجاد )ع( :بهتريه شروع كارها صداقت و راستگويى و بهتريه پايان آوها وفا است. 

پیام ریاست داًطکذُ بوٌاسبت گراهیذاضت 
 رٍزجاًباز

دوخس غید حػیٗ خبدٔی زیبغت دا٘ؿىدٜ عّْٛ پصؾىی دز ٌفخٍٛیی ثب زٚاثظ عٕٛٔی                

دا٘ؿىدٜ ضٕٗ تجسیه فسازغیدٖ اعیبد ؾعجب٘یٝ ٚ زٚش جب٘جبش ثیبٖ وسد :ثعد ٔعٙٛی جب٘جبشی              

تٛا٘د   جدای اش اٞدای ثبؿی اش اعضبی ٚجٛدؼ، یه ازشؼ ٚاالی اِٟی اغت وٝ ٔی                

ای دز جبٔعٝ ثبؾد ٕٞب٘غٛز وٝ زٞجس فسشا٘ٝ ا٘مالة اغالٔی فسٔٛد٘د :" ٔب ثٝ               اٍِٛی ؾبیػخٝ

جب٘جبشاٖ، ثٝ عٙٛاٖ ؾٟیداٖ ش٘دٜ ا٘مالة اغالٔی افخببز ٔی وٙیٓ ".ٚی افصٚد : احخساْ ٚ                 

تٛجٝ ثٝ جب٘جبشاٖ وٝ زٚشی ٕٞساٜ ٚ ٍٕٞبْ  ؾٟدا دز غٍٙسٞبی جًٙ حك عّیٝ ثبعُ دز                   

ٞبی اغالْ ٚ ا٘مالة ثب دؾٕٙبٖ ٘جسد ٔی وسد٘د ثساثسثب پبغداؾت خٖٛ               زاغخبی حفظ ازشؼ  

ؾٟدا اغت ٚ ثس تٕبٔی ٔب ٚاجت ٔی ثبؾد.دوخس غید حػیٗ خبدٔی دزخبتٕٝ اظٟبزداؾت :               

   ُ ْ        تمبزٖ ٚالد  حضس  اثٛاِفض آٚز حٕبغٝ وسثال،     اِعجبظ ) ( ثب زٚش جب٘جبش عّٕدازاٖ ٘ب

عصیصا٘یىٝ ٕ٘بد ٚ تجػٓ ٚالعی ؾجبعت ٚ فسشاٍ٘ی ثٛدٜ وٝ پسچٓ خٛ٘یٗ ا٘مالة حػیٙی               

 .ا٘د زا ثب ٘ثبز جبٖ خٛیؽ ثس فساش لُّ ٔستفع تبزیخ ثٝ اٞخصاش دز آٚزدٜ

  ّوایص تجلیل از جاًبازاى داًطکذُ

 

 

 

 

 

ٕٞصٔبٖ ثب ایبْ ؾعجب٘یٝ ٕٞبیؽ تجّیُ اش جتب٘تجتبشاٖ دالٚز      

دا٘ؿىدٜ ثب حضٛززیبغت، ٔعبٚ٘یٗ،ٔدیساٖ دا٘ؿىدٜ ٚ جٕعی 

اشٔػئٛالٖ ؾٟسغخبٖ دزٔحُ غبِٗ اجخٕتبعتب  دا٘ؿتىتدٜ       

ثسٌصازؾد.دوخسغیدحػیٗ خبدٔی زئیع دا٘ؿتىتدٜ عتّتْٛ        

پصؾىی تسثت حیدزیٝ دز ایٗ ٔساغٓ ٌفت: افخببز ٔتٗ ایتٗ      

اغت وٝ دز ٔجٕٛعٝ ای ٔؿغَٛ ثٝ ختدٔتت ٞػتختٓ وتٝ          

اوثسٔدیساٖ ٚ ٕٞىبزاٖ ٔٗ جب٘جبشاٖ دالٚز ٔی ثبؾٙدوتٝ ثتب     

زٚحیٝ جٟبدی ٚ ثػیجی خدٔت ثٝ ایساٖ اغالٔی زا غس ِٛحٝ 

خٛد لساز دادٜ ا٘د.ٌفخٙی اغت دز ادأٝ ثب اٞدای ِٛح ٚ ٞدیٝ  

 ای اش جب٘جبشاٖ دا٘ؿىدٜ تمدیس ثٝ عُٕ آٔد.

 اقتذار هلی با خلق حواسِ سیاسی
وبزوٙبٖ دا٘ؿىدٜ عّْٛ پصؾىی تسثت حیدزیٝ ثب حضٛز پسؾٛز دز ا٘خببثب  زیبغت جٕٟٛزی                           

ٚ ؾٛزای اغالٔی ؾٟس دیٗ خٛد زا دز خّك حٕبغٝ غیبغی ثٝ زٞجس ٔعظٓ ا٘مالة ادإ٘ٛد٘د.                               

دوخس غید حػیٗ خبدٔی زئیع دا٘ؿىدٜ دز پیبٔی ضٕٗ لدزدا٘ی اش ثكیس  ٚ ثیٙؽ ثبالی ٔسدْ                  

ؾسیف ایساٖ اغالٔی ٚ تسثت حیدزیٝ دز خّك حٕبغٝ غیبغی ، حضٛز پسؾٛز ٔسدْ دز پبی                     

قٙدٚق ٞبی زای زا ثیبٍ٘س حٕبیت اش ٘ظبْ اغالٔی ٚ دغخبٚزدٞبی ا٘مالة ٚ ایساٖ ثصزي اغالٔی                 

 دا٘ػت.

 

 درغذی آثار فرٌّگی ٌّری داًطجَیاى داًطکذُ در جطٌَارُ فرٌّگی 09رضذ 

 

 

 

 

زئیع ادازٜ تعبِی فسٍٞٙی ٚ فٛق ثس٘بٔٝ دا٘ؿىدٜ ٌفت: ثب ٔؿبزوت دا٘ؿجٛیبٖ دا٘ؿىدٜ ثجت               

آثبز فسٍٞٙی ٞٙسی دز پٙجٕیٗ جؿٙٛازٜ فسٍٞٙی دا٘ؿٛیبٖ دا٘ؿٍبٜ ٞبی عّْٛ پصؾىی وؿٛز               

دزقدی داؾخٝ اغت.ٔحٕٛد یعمٛثی ادأٝ داد: دز غبَ          90٘ػجت ثٝ جؿٙٛازٜ غبَ ٌرؾخٝ زؾد       

جبزی ثب تمٛیت زاٞىبزٞبی جّت ٔؿبزوت دا٘ؿجٛیبٖ ٚ ایجبد اٍ٘یصٜ ثسای ایؿبٖ دز شٔیٙٝ                 

اثس فسٍٞٙی ٚ ٞٙسی      150٘فس اش دا٘ؿجٛیبٖ ثجت ٘بْ ٚ تعداد  72ٞبی فٛق ثس٘بٔٝ ٚ ٞٙسی ، تعداد 

دز غبٔب٘ٝ دثیسخب٘ٝ دائٓ جؿٙٛازٜ فسٍٞٙی ثجت ؾدٜ اغت.ٚی دز خبتٕٝ ضٕٗ تؿىس اش                    

دا٘ؿجٛیبٖ ٌفت: ثصٚدی ثسپبیی ٕ٘بیؿٍبٜ آثبز ٚ داٚزی ٔسحّٝ دا٘ؿٍبٞی ایٗ آثبز ا٘جبْ                  

خٛاٞد ؾد.لبثُ ذوس اغت جؿٙٛازٜ فسٍٞٙی دا٘ؿجٛیبٖ دا٘ؿٍبٟٞبی عّْٛ پصؾىی وؿٛز ٞس              

زؾخٝ ٚ شٔیٙٝ فسٍٞٙی ٚ ٞٙسی دز غغح دا٘ؿٍبٜ ٞبی عّْٛ پصؾىی                 60ثبؽ ٚ     6غبِٝ دز 

وؿٛز ثسٌصاز ٔی ٌسدد وٝ ٔیصثب٘ی جؿٙٛازٜ أػبَ زا دا٘ؿٍبٜ عّْٛ پصؾىی ازٚٔیٝ ثس عٟدٜ                  

 دازد.
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