
 مرکز بهداشت و درمان

الورود  جدید  دانشجویان  تمامی  برای  سالمتی  و  موفقیت  آرزوی   ضمن 

نام  ضروریست  ، ثبت  فرآیند  تکمیل  به جهت  نسبت  زیر  لینک  به  مراجعه  با 

 ید.موده و کد رهگیری را اخذ نمائاقدام ن تکمیل کارنامه الکترونیکی سالمت

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/ 
دانشگاه  دبه  زکرم درمان  و  عزاشت  دانشجویان  حال  رفاه  جهت  ،  زیزنجان 

 :دنمای را ارایه می ریز بهداشتی و درمانی  ماتدخ

اوردخ- اور زاع)انسی  ژمات  بیماران  مژام  به  انتقال  یا  بیمارستان  به    زکرانسی 

 (و دانشگاه رشه یدرمان

. دباشن  حوادث  کلیه دانشجویان تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی میبیمه  -

ز  کره به مدونرحادثه جهت تشکیل پ  زا  دبع   زرو  15  راکثدحادثه ح  زور در صورت ب

 د.اجعه نماییراشت و درمان دانشگاه مدبه

شکی کارنامه  زاجعه جهت معاینات پرمان مزرسانی درخصوص نحوه و    اطالع-

خبیق  رط   زا  المتس خواهرسایت  انجام  متعاقباً  دانشگاه   . دی 

جهت    همچنین.دانشگاه  ر وی استخر: پشت معاونت دانشجویی روب  زکرآدرس م

 درمان به لینک زیر مراجعه فرمایید. اشت و دبه زکرمات مده مبسوط خدمشاه

http://www.znu.ac.ir/stu-vp/introducing-hygiene-center 

پرستار در بهداری دانشگاه از شنبه الی چهار شنبه به  *زمان حضور پزشک و   

تعطیل رسمی   ایام  الی  8جزء  فوریتهای    14صبح  تکنسین  باشد،همچنین  می 

 ساعته حضور دارند.   24پزشکی در تمام ایام هفته به صورت 

 می باشد  024    3305   4545و     024   3305  4444شماره تلفن بهداری: 



 

 و سرماخوردگی  ،کروناپیام بهداشتی در خصوص آنفلوانزا 

 

آنفلوانزا  از  پيشگيري  راه  تنها  تنفسی    ،كرونا  واكسيناسيون  هاي  بيماري  دیگر  از  اس .نيستو  ماسک  تفاده 

همچنين  متر نقش موثري از جلوگيري به ابتالء این بيماري ها را دارد.2حداقل    ماعیاستاندارد و رعایت فاصله اجت

 .سرماخوردگی استو   ،كروناشستشوي مكرر دستها با آب و صابون یكی از راههاي پيشگيري از آنفلوانزا 
 

 .دستمال كاغذي هاي مصرف شده در محيط خودداري كنيد ماسک ،دستكش و  از رها كردن   

 

  .از دیگران نيز محافظت كنيد  كرونا، با محافظت خود در مقابل بيماري آنفلوانزا  

 

با مراجعه به پزشک و عمل به توصيه ها و مصرف داروهاي  و سرماخوردگی در    ،كروناآنفلوانزا  به هنگام ابتال به   

منزل استراحت كرده و تا بهبودي كامل از حضور در مكانهاي عمومی و محل كار خود خودداري  تجویز شده در  

  نمایيد 

 

به  ابتال  زمان  چون    ،كروناآنفلوانزا    در  كنيد.  استفاده  كاغذي  دستمال  از  عطسه  و  سرفه  ها ویروس هنگام 

 .اي زنده بمانند توانند ساعتها یا روزها در دستمال پارچهمی 

 

 .از دست دادن و روبوسی با دیگران خودداري كنيد  ،كرونا آنفلوانزا  در زمان ابتال به سرماخوردگی و  
 

هاي خود را لمس نكنيد. چون  در صورتی كه در اماكن عمومی به سطوح دست زده اید، بينی، دهان و چشم  

 .از این طریق وارد بدن شما می شوند  ،كروناآنفلوانزا ویروسهاي 
 

براي جلوگيري از انتقال عفونت به دیگران دستهاي خود را به خصوص پس از عطسه و سرفه با آب و صابون   

 .كامل بشویيد به طور 

 

  .د مناسب داشته و مایعات زیاد بنوشيتغذیه   ،كروناآنفلوانزا به هنگام سرماخوردگی و  

 



 .دهند استرسهاي روحی سيستم ایمنی بدن را ضعيف نموده و احتمال ابتال به سرماخوردگی را افزایش می  

 

ایمنی شما را در وضعيت مطلوبی حفظ نموده،  خواب كافی، دوري از استرس، تغذیه مناسب و ورزش، سيستم   

  .آن را براي مبارزه با ميكروبها آماده می نماید 

 

به پزشک    و هرچه سریعتر  نموده  درمانی پرهيز  از خود  یا سرماخوردگی  آنفلوانزا  در صورت تشدید عالئم 

 .مراجعه كنيد 

 

 .پيشگيري و درمان سرماخوردگی مؤثر استبا تقویت سيستم ایمنی بدن در  C مصرف ویتامين 

 

 

 

 مركز بهداشت و درمان دانشگاه 


