
روایت تصاویر



404

کلنگ زنی خوابگاه دانشجویی در سایت دانشگاه-1367 

اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه - 1368

بازدید دکتر علی الریجانی از دانشکده پزشکی - 1372

بازدید آقای دکتر مرندی، وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه-1372

کلنگ زنی خوابگاه دانشجویی در سایت دانشگاه-1367 

مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال -1373

افتتاح بیمارستان شهدای طارم با حضور دکتر مرندی و گروه اقتصادی جامعه اروپا - 1372

اولین جشن دانش آموختگی دانشجویان پزشکی با حضورمرحوم مهدوی و آیت ا... موسوی)ره( - 1373



405

بازدید استاندار وقت از دانشگاه - 1373

صعود گروه کوهنوری دانشگاه به قله سبالن - 1373

اردوی راهیان نور دانشگاه - 1376

اردوی راهیان نور دانشگاه - 1375

بازدید مقامات پاکستانی از دانشگاه - 1373

اردوی راهیان نور دانشگاه - 1375

اردوی راهیان نور دانشگاه - 1376

بازدید دکتر فرهادی، وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه - 1378



406

بازدید دکتر پزشکیان، وزیر بهداشت وقت - 1382

حضور جراحان آلمانی در زنجان - 1383

حضور جراحان آلمانی در زنجان - 1383

مراسم روز معلم با حضور آیت ا... عمید زنجانی، عضو هیأت امنای دانشگاه - 1384

حضور جراحان آلمانی در زنجان - 1383

حضور جراحان آلمانی در زنجان - 1383

جلسه هیأت امنای دانشگاه با حضور آیت ا... عمید زنجانی )ره(- 1384



407

معارفه دکتر سروری زنجانی، به عنوان رئیس دانشگاه - 1385

اردوی دانشجویی بازدید از غار کتله خور - 1385 سخنرانی سردار کوثری در یادواره شهدای دانشجوی استان - 1385

افتتاح خانه  بهداشت توسط فرماندار فقید خدابنده - 1385برگزاری نماز جماعت در نمازخانه سابق ستاد دانشگاه - 1385

معارفه دکتر سروری زنجانی، به عنوان رئیس دانشگاه - 1385

سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی در دانشگاه - 1385



408

افتتاح دانشکده داروسازی - 1386

افتتاح خانه های سازمانی متخصصین در شهرستان طارم - 1386

درگذشت خیر نیکوکار حاج حسن نجفی -1385

جشن دانش آموزختگی دانشجویان پزشکی - 1386

نجات جان مادر و کودک با هلیکوپتر - 1386 افتتاح مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک - 1386

افتتاح واحد بی خطر سازی زباله های عفونی بیمارستان آیت ا... موسوی - 1386



409

جشن دانش آموختگان رشته پزشکی - 1386

نام گذاری مجموعه ورزشی به نام دانشجوی شهید محمد حسین تجلی - 1386

افتتاح مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی - 1386

افتتاح دانشکده داروسازی با حضور وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1386

افتتاح دانشکده داروسازی با حضور وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1386حضور دکتر لنکرانی وزیر بهداشت وقت در جلسه هیأت امنای دانشگاه - 1386

بازدید معاون آموزشی وزارت متبوع دکتر عین اللهی از واحدهای تابعه دانشگاه - 1387افتتاح سی تی اسکن بیمارستان موسوی - 1386



410

توزیع رایگان ماسک در هوای آلوده - 1387

داروخانه تخصصی شهید رجایی - 1387

افتتاح دانشکده دندانپزشکی - 1387

پلی کلینیک تخصصی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی - 1387

مرکز تجمیع خدمات دندانپزشکی شفیعیه - 1387

مجتمع پزشکی نور - 1387

افتتاح سنگ شکن بیمارستان آیت ا... موسوی - 1387

شادروان حاج هوشنگ گنج خانی همکار هنرمند نقاش - 1387



411

افتتاح بخش جراحی قلب بیمارستان آیت ا... موسوی - 1387

نمایشگاه آثار هنری شادروان حاج هوشنگ گنج خانی - 1387

افتتاح مرکز تحقیقات متابولیک - 1387

حضور دکتر دولتی، چهره ماندگار در مراسم روز معلم - 1387

جلسه هیأت امنای دانشگاه - 1387

حضور آیت ا... حسینی زنجانی در دانشگاه - 1387 اثر هنری )نقاشی رنگ روغن( از مرحوم حاج هوشنگ گنج خانی - 1387



412

انجام عمل جراحی توسط پروفسور پرویزی پزشک ایرانی مقیم آمریکا - 1388

همایش روز داروساز - 1387

بازدید هیأت بورد بیهوشی از دانشگاه - 1388

ویزیت رایگان بسیج جامعه پزشکی در گلزار شهدا - 1388

افتتاح مرکز تجمیع خدمات دندانپزشکی شفیعیه با حضور وزیر وقت - 1387

افتتاح مرکز تأمین و توزیع واکسن شمال غرب کشور با حضور دکتر امامی رضوی - 1387 عیادت دکتر سروری زنجانی از اولین بیمار عمل شده در بخش جراجی قلب - 1387

برگزاری چهارمین همایش بین المللی Controlled Release در دانشگاه - 1388



413

اعمال جراحی توسط پرفسور پرویزی پزشک مقیم آمریکا - 1388

بخش جدید NICU بیمارستان آیت ا... موسوی - 1388

بخش جدید NICU بیمارستان آیت ا... موسوی - 1388

برگزاری چهارمین همایش بین المللی Controlled Release در دانشگاه - 1388

اعمال جراحی توسط پرفسور پرویزی پزشک مقیم آمریکا - 1388

حضور جناب آقای نیری، دبیر وقت مجمع خیرین سالمت کشور و دیدار با امام جمعه وقت زنجان - 1388برگزاری چهارمین همایش بین المللی Controlled Release در دانشگاه - 1388

بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک کشور - 1388



414

اردوی دانشجویی بازدید از گنبد سلطانیه - 1389

افتتاح بیمارستان صحرایی دانشگاه - 1389

افتتاح مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان زخم های مزمن - 1389

اجرای طرح اتوبوس سالمت، با حضور انجمن های خیریه سالمت، در هفته سالمت - 1389

افتتاح بیمارستان صحرایی دانشگاه - 1389

افتتاح مرکز تخصصی طب کار - 1389

افتتاح مرکز رشد فن آوری های دارویی - 1389

نشست انجمن های خیریه سالمت استان در هفته سالمت - 1389



415

مراسم تجلیل از ایثارگران دانشگاه با حضور سردار ارجمندفر، فرمانده وقت سپاه استان - 1389

دیدار دکتر خلج، جراح مقیم آمریکا با رئیس دانشگاه - 1390 حضور دکتر خلج، جراح مقیم آمریکا در دانشگاه - 1390

جشن ورودی های جدید دانشگاه - 1389اعالم آمادگی دانشگاهیان علوم پزشکی زنجان جهت اعزام به فلسطین - 1389

اردوی راهیان نور دانشگاه - 1389تجلیل از خانواده شهید جهاد علمی دکتر مجید شهریاری - 1389



416

اولین همایش دانش آموختگان پزشکی با حضور تمام رؤسای پیشین و فعلی دانشگاه -1390

جشن دانش آموختگان رشته پزشکی - 1390

نشست خبری به مناسبت هفته سالمت - 1390

آمادگی مراسم عمره دانشجویی - 1390

جشنواره دانشجویی آشپزی - 1390

تشییع و به خاک سپاری شهید گمنام در محوطه مسجد طه دانشگاه - 1390

اولین همایش نکوداشت خیر گرانقدر زنده یاد حاج رجبعلی مقدم - 1390

بازدید دکتر امین لو معاون وقت وزیر بهداشت از گنبد سلطانیه - 1390



417

تشییع و به خاک سپاری شهید گمنام در محوطه مسجد طه دانشگاه - 1390

اردوی راهیان نور - 1390

تجمع اعتراض آمیز در محکومیت جنایات آل خلیفه )بحرین( - 1390

اردوی راهیان نور - 1390

جلسه شورای اداری شهرستان ایجرود با حضور خانم دکتر وحید دستجردی، وزیر وقت - 1390

افتتاح باشگاه تیراندازی شهید چمران - 1390

کلنگ زنی پروژه های انجمن خیریه مهرانه - 1390



418

جلسه هیأت امنای دانشگاه - 1390

تقدیر از مهندس نوذری در جلسه هیأت امنای دانشگاه - 1390

بهسازی محوطه ستاد مرکزی دانشگاه - 1390

دیدار پروفسور پرویزی، استاد ارتوپدی مقیم آمریکا با رئیس دانشگاه - 1390

افتتاح کلینیک سالمت خانواده - 1390

بازدید خانم دکتر وحید دستجردی از مرکز تحقیقات و درمان زخم های مزمن - 1390

دیدار دکتر خلج، جراح مقیم آمریکا با رئیس دانشگاه - 1390

اعزام تیم فوق تخصصی جراحی ترمیمی به مناطق محروم استان - 1390



419

مراسم کلنگ زنی مرکز رادیوتراپی بیمارستان ولیعصر )عج( - 1390

همایش دانش آموختگان ادواری دانشکده پزشکی - 1390

نمایی از مسجد طه و یادمان شهید گمنام - 1391

دسته عزاداری محرم دانشگاهیان استان - 1391

همایش بین المللی مغز و اعصاب کودکان - 1390

مراسم تجلیل از ایثارگران دانشگاه - 1391

افتتاح یادمان شهید گمنام - 1391



420

سالگشت حماسه 9 دی - 1391

اردوی راهیان نور - 1391

جشن فارغ التحصیالن رشته پزشکی - 1391

نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه - 1391

جشن روز دانشجو - 1391

اعزام تیم فوق تخصصی جراحی ترمیمی به مناطق محروم استان - 1391

بازدید رئیس دانشگاه از انجمن مهرانه زنجان - 1391

مراسم روز جهانی ام.اس-1391



421

افتتاح مراکز تحقیقاتی - 1391

مراسم نکوداشت خیر مرحوم حاج رجبعلی مقدم - 1391

سخنرانی پروفسور ثبوتی عضو هیأت امنای دانشگاه در روز پزشک - 1391

اعزام تیم فوق تخصصی جراحی ترمیمی به مناطق محروم استان - 1391

اعزام تیم فوق تخصصی جراحی ترمیمی به مناطق محروم استان - 1391

حضور رئیس دانشگاه در برنامه اختصاصی دانش و توسعه در شبکه 4 - 1391

بازدید معاون آموزشی وزارت متبوع - 1391

همایش بزرگداشت روز دانشجو - 1391



422

دسته عزاداری دانشگاهیان استان - 1391

تقدیر از سرکار خانم دکتر تاجرزاده، چهره ماندگار فارماکوکینتیک - 1391 تجدید میثاق دانشجویان جدیدالورود با آرمان های شهدا - 1391

سخنرانی ریاست دانشگاه در نمازجمعه زنجان با عنوان سخنران قبل از خطبه ها - 1391

ویزیت رایگان پزشک در هفته سالمت - 1391

ویزیت رایگان در هفته سالمت - 1391

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه - 1391



423

مراسم تجلیل از ایثارگران دانشگاه و ادای احترام به شهید گمنام - 1391 بازدید هیأت بورد طب سنتی - 1391

برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر در مناطق محروم استان - 1391

مراسم روز پزشک - 1391

برگزاری انتخابات نظام پزشکی - 1391

جشن بزرگ شیرخواران - 1391

استفاده اعضای هیأت علمی و کارکنان از امکانات ورزشی دانشگاه - 1392 نمایی از دانشکده دندانپزشکی - 1392



424

مراسم بزرگداشت سوم خرداد، روز مقاومت و پیروزی - 1392

ویزیت رایگان در هفته سالمت - 1392

تجمع دانشگاهیان زنجان در اعتراض به هتک حرمت گروه های تکفیری به مقدسات شیعیان - 1392

مراسم بزرگداشت سوم خرداد، روز مقاومت و پیروزی - 1392

ویزیت رایگان در هفته سالمت - 1392

بازدید مهندس محرابیان، دستیار ویژه رئیس جمهور از پروژه های مهر ماندگار استان - 1392

موزه سالمت استان - مرکز همایش های بین المللی روزبه 

استفاده اعضای هیأت علمی و کارکنان از امکانات ورزشی دانشگاه - 1392







Photo: Mahdi Almasi 


