
 اطالعیه

 ،علوم پزشکي اراک اجتماعي دانشگاه   مي رساند حوزه بدین وسیله به اطالع عموم مردم و خیرین نیک اندیش

نذر " در راستاي جلب مشاركت هاي مردمي در حوزه خیرین سالمت اقدام به ایجاد و راه اندازي پروژه

 ان مشاركت ایش  نیک اندیش شناسایي ونموده است . در این طرح كمک هاي نقدي و غیر نقدي خیرین  "سالمت

   قابل دریافت مي باشد.  دو بخشدر

 الف( كمك هاي نقدي:

مور ا –)حوزه ریاست  دانشگاه كه در پورتال "نذر سالمت" در این قسمت خیرین نیک اندیش از طریق لینک

درج گردیده است ، مي تواند كمک هاي نقدي خود را از طریق  WWW.arakmu.ac.ir به آدرس اجتماعي(

درگاه پرداخت الکترونیکي و پس از مشخص نمودن نام مركز/بیمارستان/ شبکه بهداشت و با انتخاب شرح هزینه 

كد  دریافت نمایند. الزم به ذكر است خیرین گرامي در هر زمان مي تواند با درج كد رهگیري كرد ، واریز و

   از آخرین وضعیت نحوه هزینه كرد وجوه واریزي خود اطالع حاصل نمایند. ، رهگیري

با  به همان مركز تخصیص و واریز گردیده و عينا كلیه وجوه واریزي براي هر مركز / بیمارستان/ شبکه نكته مهم:

 توجه به نیت خیر و با مديريت روساي محترم مراكز هزينه خواهد شد.

 كمك هاي غیر نقدي :  ب (

این بخش ویژه شناسایي و جذب كمک هاي غیر نقدي خیرین ، مشتمل بر اهداي زمین ، اهداي ساختمان، انجام 

ویزیت رایگان ، تامین تجهیزات وانجام فعالیت هاي جهادي و داوطلبانه مي باشد كه در این قسمت نیز ، امکان 

 انتخاب محل انجام فعالیت خیرخواهانه وجود دارد.

من اطالع رساني این طرح ارزشمند به خیرین حوزه سالمت ، اقدامات الزم در جهت افزایش لذا مقتضي است ض

 مشاركت خیرین نیک اندیش معمول گردد.

خیرین گرانقدر حوزه سالمت ، شاهد رشد و بالندگي روز افزون حوزه ارزشمند امید است در سایه مشاركت 

 بهداشت و درمان استان باشیم./

 امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشكی اراک    

http://www.arakmu.ac.ir/

