
 زنجانو خدمات بهداشتي درماني استان اي ماهانه دانشگاه علوم پزشكي رسانه ارتباطات برنامه

 (1397ماه اسفند)

ف 
دي

ر
 

 تلفن تماس موضوع مهمانان برنامه عنوان روز تاريخ

 
چهارشنبه 

1/12/97 

هفته سالمت 
 مردان

 اسفند( 7-1)

 اول اسفند؛

مردان فعال و 
وری در محیط کار بهره

فعالیت  دوستدار
 بدنی

دکتر محمدرضا صائینی معاون 

بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز 
 بهداشت استان

- 09122410772 

 دوم اسفند؛
نقش مستقیم 
و غیر مستقیم 

فعالیت 
جسمانی در 
پیشگیری و 

درمان 
های بیماری

غیرواگیر، 
واگیر، سالمت 

روانی و 
 اجتماعی

 سوم اسفند؛
پدران، مشوق 

فعالیت 
جسمانی 

پسران و سایر 
 اعضای خانواده

 چهارم اسفند؛
شهر دوستدار 

فعالیت 
جسمانی 

روی/ )پیاده
دوچرخه 

 سواری و...(

دکتر شیرین بخشی سرپرست 
کارشناسان مسئول سالمت جمعیت، 

خانواده و مدارس مرکز بهداشت 
 استان

- 09121414730 

 پنجم اسفند؛
ایمنی و 

استاندارد در 
های فعالیت

 ورزشی

ششم 
مردان اسفند؛ 

تر، جوان فعال
عملکرد 

 تحصیلی باالتر

 هفتم اسفند؛
تر برای زندگی طوالنی

سالمندان و بیماران 
 فعال

2 
 یکشنبه

5/12/97 
 روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

 )روز مهندسی(

فر مسئول مهندس جمال ناصحي

بهداشت معاونت بهداشت محیط 
 دانشگاه

 

      - 

 

09122418857 

3 
 شنبهسه

7/12/97 
 روز زن -والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 
 تولد امام خمینی )ره(

آقا االسالم و المسلمین حاجحجت
علی شیرمحمدی مسئول نهاد محرم

نمايندگي مقام معظم رهبري در 
 دانشگاه

- 09191470417 

4 
شنبه سه
14/12/97 

 نیکوکاریروز احسان و 
های دکتر مجید صادقی مدیر مشارکت

 مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه
- 09121415505 

5 
 شنبهسه
15/12/97 

 (ماهیک) آغاز بسیج سالمت نوروزی
 روز درختکاری

دکتر محمدرضا صائینی معاون 
بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز 

 بهداشت استان
- 09122410772 

فر مسئول مهندس جمال ناصحي
معاونت بهداشت بهداشت محیط 

 دانشگاه

-  
09122418857 



 

 

 

 

 
 

6 
جمعه 

17/12/97 

 روز جهانی کلیه
 

دکتر محمدرضا صائینی معاون 

بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز 
 بهداشت استان

- 09122410772 

متخصص فوق  دکتر حسن یاری
 ارولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه

- 09122423508 

 روز جهانی زنان
 

دکتر محمدرضا صائینی معاون 
بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز 

 بهداشت استان
- 09122410772 

فوق تخصص دکتر فرناز محمدیان 
 IVF و نازائی 

- 9122413354 

چی مشاور مهندس فرانک سقط
رئیس دانشگاه در امور بانوان و 

 خانواده
- 09122423358 

زاده متخصص تاج حسیندکتر زرین
های پزشکی اجتماعی و مدیر مولفه

اجتماعی موثر بر سالمت معاونت 

 اجتماعی دانشگاه

- 09123507612 

 والدت حضرت امام محمد باقر )ع(

آقا االسالم و المسلمین حاجحجت

علی شیرمحمدی مسئول نهاد محرم
نمايندگي مقام معظم رهبري در 

 دانشگاه

- 09191470417 

7 
 یکشنبه

19/12/97 
 شهات حضرت امام هادی )ع(

آقا االسالم و المسلمین حاجحجت
علی شیرمحمدی مسئول نهاد محرم

نمايندگي مقام معظم رهبري در 
 دانشگاه

- 09191470417 

8 
 دوشنبه

20/12/97 
 روز راهیان نور

محمدجواد میانداری مشاور دكتر 
 دانشگاه در امور ایثارگران رئیس

- 09122413138 

9 
 شنبهچهار

22/12/97 
 بزرگداشت شهداء

محمدجواد میانداری مشاور دكتر 
 دانشگاه در امور ایثارگران رئیس

- 09122413138 

 
یکشنبه 

26/12/97 
 والدت حضرت امام محمد تقی )ع(

آقا االسالم و المسلمین حاجحجت
نهاد علی شیرمحمدی مسئول محرم

نمايندگي مقام معظم رهبري در 
 دانشگاه

- 09191470417 

10 
دوشنبه 

28/12/97 
 روز مددکار اجتماعی

حوا صفرزاده مسئول مددکاری 
 معاونت اجتماعی دانشگاه

- 09104480567 

های دکتر مجید صادقی مدیر مشارکت
 مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه

- 09121415505 

معاونت  شناسزهرا حیدری روان
 درمان دانشگاه

- 09194418308 

11 
 شنبهسه
29/12/97 

 روز ملی شدن صنعت نفت
 والدت حضرت امام علی )ع(

 آغاز اعتکاف

آقا االسالم و المسلمین حاجحجت
علی شیرمحمدی مسئول نهاد محرم

نمايندگي مقام معظم رهبري در 

 دانشگاه

- 09191470417 


