
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

 19 دیووک يرامیب  تبقارم  همانشخب  لمعلاروتسد و  لاسرا  يروف - مهم - عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

دیووک 19 نامرد  صیخشت و  تبقارم ،  " لمعلاروتسد لاسرا  نمض  دیدج  يانورک  يرامیب  يریگ  همه  لامتحا  هب  تیانع  اب 
تحت يزور  هنابش  هنازور و  زکارم  هیلک  رد  لیذ  دراوم  تیاعر  هب  تبسن  تسا   یضتقم    ( " ، COVID 19 ای دیدج  سوریو  انوروک  )

دریذپ : تروص  مزال  مادقا  نامزاس  ششوپ 

مهم ياه  تیولوا  ءزج  يرامیب ؛  ماگنهدوز   صیخشت  الاب و  ینیلاب  نظ  نتـشاد  19 ؛ دیووک يرامیب  عوضوم  هب  هژیو  هجوت  - ۱
.دوش شرازگ  کشزپ  هب  یعمجت  زکارم  نانکراک  طسوت  یگدروخامرس  هبش  میالع  هنوگره  دریگ و  رارق  ناتسا  ياه  تیلاعف 

یتسیزهب هب  هنازور  زکرم ، ینف  لوئسم  طسوت  نامیقم  تمالس  تیعضو  تسا  مزال  يرارطضا  طیارش  يرارقرب  تروص  رد  - ۲
.دوش شرازگ  ناتسرهش 

تشادهب و هکبش  هب  تقو  عرسا  رد  ار  بتارم  يرامیب ،  هب  التبا  هب  كوکـشم  دراوم  اب  دروخرب  ضحم  هب  زکارم  نیلوئـسم  - ۳
.دنیامن مالعا  ناتسرهش  یتسیزهب 

.دیامن شرازگ  ناتسا  یتسیزهب  هب  ار  بتارم  هلصافالب  تسا  مزال  ناتسرهش  یتسیزهب  - ۴
.دیامن مادقا  روشک  یتسیزهب  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  ینآ  شرازگ  لاسرا  هب  تبسن  ناتسا  یتسیزهب  - ۵

هناسر حالـصیذ و  عجارم  زا  يرامیب  هب  طوبرم  دیدج  تاعالطا  رابخا و  يرامیب ، ریغتم  هتخانـشان و  تیهام  هب  هجوت  اب  - ۶
.دوش يریگیپ  يروف ) مادقا  تهج   ) یناتسا یلم و  ياه 

تروص رد  .دوب  دهاوخ  ناتـسا  یمـسر  تاماقم  تامیمـصت  عبات  هنازور  زکارم  ریاس  كدوک و  ياهدهم  یمومع  یلیطعت  - ۷
یگنهامه اب  دناوتیم  ناتـسا  یتسیزهب  لکریدـم  رفن ) کی  یتح  انوروک ( هب  رکذـلا  قوف  زکارم  ناگدـنریگ  تمدـخ  يالتبا 

ای اه )  ) كدوک دهم  یلیطعت  هب  مادقا  ناتسا ؛ ای  ناتسرهش  حطس  رد  يرسارس ؛ ای  يدروم  تروصب  یکشزپ   مولع  هاگـشناد 
.دیامن هنازور  ( زکارم  ) زکرم

تاسلج زا  معا  یتشادهب ( زکارم  رد  هدش  رازگرب  ياه  شزومآ  زا  زکارم  نانکراک  نامزاس و  ناراکمه  يدـنم  هرهب  تهج  - ۸
.دوش هبتاکم  اه ) ناتسرهش  رد  تشادهب  هکبش  و  یکشزپ (  مولع  هاگشناد  اب  رتسوپ )  يوتحم و  یشزومآ ،

حطـس رد  نانکراک  ریاس  یتبقارم و  نانکراک  يارب  یـشزومآ  هرود  يرازگرب  یناسر و  عالطا  هب  تبـسن  تقو  عرـسا  رد   - ۹
.دوش مادقا  اهناتسرهش 

.ددرگ هیهت  زکارم  نانکراک  هدافتسا  يارب  هداس  نابز  هب  یشزومآ  ياه  تلفمپ  - ۱۰
قاتا  " و هنیطنرق " قاتا  يزاس "  هدامآ  زیهجت و  يزادنا ،  هار  هب  تبسن  زکارم  تسا  مزال  انورک  اب  ههجاوم  یگدامآ  يارب  - ۱۱

.دنیامن مادقا  لمعلاروتسد  رد  هدش  ناونع  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  رامیب "
اب کشزپ ؛  طسوت  هنازور  زکارم  نامیقم  رداک و  هیلک  ناتسا  حالصیذ  عجارم  فرط  زا  يرارطضا  طیارش  مالعا  تروص  رد  - ۱۲

.دنوش تیزیو  یکشزپ ؛ هدنورپ  رد  تبث 
.دوش ماجنا  مزال  یگنهامه  ناتسرامیب  رد  يرتسب  عاجرا و  دراوم  ینیب  شیپ  يارب  ینامرد  یتشادهب  زکارم  اب   - ۱۳

یگنهامه اب  ناتسرامیب  هب  يو  لاقتنا  هب  تبـسن  رامیب ، قاتا  رد   19 دیووک هب  التبا  هب  كوکـشم  دارفا  يزاسادج  زا  سپ   - ۱۴
.دوش مادقا  زکرم  کشزپ 

.دنشاب رادروخرب  یبسانم  هیوهت  زا  رامیب  هنیطنرق و  ياه  قاتا  هژیوب  زکارم و  یکیزیف  ياضف  - ۱۵
.دنشاب هتشاد  هلصاف  رگیدمه  زا  رتم  کی  زا  شیب  اه  تخت  - ۱۶

.ددرگ يراددوخ  ادیکا  تخت  ره  رد  كدوک  کی  زا  شیب  ندناباوخ  زا  ناکدوک  يرادهگن  زکارم  رد  - ۱۷
.دوش ماجنا  تفیش  ره  رد  هنازور و  هدننک ، ینوفع  دض  داوم  اب  حوطس  يوشتسش  تفاظن و  - ۱۸

. دوش بصن  سرتسد  رد  ياه  ناکم  رد  تسد ، يوشتسش  يارب  هدننک  ینوفع  دض  داوم  زکارم ،  هیلک  رد   - ۱۹
ار دوخ  ياه  تسد  نامیقم  اب  یکیزیف  سامت  هنوگ  ره  زا  لبق  زکرم و  هب  دورو  زا  دعب  هلـصافالب  نانکراک  همه  تسا  مزال  - ۲۰

.دنیوشب هیناث  ات 40  تدم 30  هب  نوباص  بآ و  اب 

 : همان  900/98/158800هرامش 
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درادتسویپ :
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یتشادـهب و ياه  سیورـس  یمومع ، ياه  لحم  رد  هناریگـشیپ  یطاـیتحا  تاـکن  تسد و  يوشتـسش  ياـهرتسوپ  - ۲۱
.دوش بصن  هناخزپشآ  

.دنوش   يرتسب  رامیب  قاتا  رد  درادناتسا  تاطایتحا  تباعر  اب  اروف و  کشزپ  هخسن  اب  يرامیب  هب  كوکشم  نامیقم  - ۲۲
تـشادهب لماش : درادناتـسا  تاطایتحا  ، تسا یمازلا  نارامیب  همه  يارب  درادناتـسا  تاطایتحا  يریگراک  هب  تیاعر و  - ۲۳

بیسآ تسوپ  طاخم و  تاحشرت ، اب  سامت  زا  يریگـشیپ  تهج   ) موزل تروص  رد  يدرف  تظافح  لیاسو  زا  هدافتـسا  تسد ،
تشادهب یبط و  رازبا  ینوفعدض  ندرک و  زیمت  یسفنت ، بادآ  نمیا ، قیرزت  اهدنامـسپ ، حوطـس و  تشادهب  نارامیب ،) هدید 

.دشاب یم  رامیب  هدافتسا  دروم  هفحلم 
میقتسم و سامت  زا  يریگشیپ  يارب   : 19 دیووک كوکشم  دروم  اب  سامت  رد  يا  هرطق  یسامت و  تاطایتحا  نتـسب  راک  هب - ۲۴

کسام اب  سامت  زا  زیهرپ  لاثم  ناونع  هب  دوش  تیاعر  یسامت  يا و  هرطق  تاطایتحا  دیاب  ینوفع  تاحشرت  اب  میقتـسم  ریغ 
هدافتسا ناگ  کنیع و  شکتـسد ، کسام ، زا  دیاب   19 دیووک هب  كوکـشم  نارامیب  قاتا  هب  دورو  ماگنه  رد  رامیب ، نژیـسکا 

هک یتروص  رد  دوش و  هدافتـسا  رامیب  يارب  يراصحنا  فرـصم و  رابکی  یبط  هنیاـعم و  لـیاسو  زا  ناـکما  تروص  رد  .دومن 
زا دیاب  نامرد  رداک  .دوش  ینوفع  دض  زیمت و  دیاب  دوش  هدافتسا  زین  نارامیب  ریاس  يارب  رظن  دروم  هلیـسو  هک  دوش  ترورض 
رد هک  یحوطـس  ندومن  هدولآ  زا  .دـنیامن  يراددوخ  هدولآ  شکتـسد  اب  هژیو  هب  هدولآ  تسد  اب  ناـهد  ینیب و  مشچ و  سمل 

هتـشاد بسانم  هیوهت  دیاب  قاتا  .دوش  يراددوخ  قاتا و ...  هریگتـسد  قرب ، دیلک  دننام  دنتـسین  رامیب  اب  میقتـسم  سامت 
دروم دیاب  تسد  تشادهب  .دوش  داجیا  ینیلاب  ترورـض  رگم  دومن  يراددوخ  دیاب  قاتا  زا  رامیب  جورخ  ییاجباج و  زا  .دـشاب 

.دشاب دیکات 
.دوش شریذپ  صاخ  طیارش  رد  افرص  دیدج  ناگدنریگ  تمدخ  - ۲۵

تسرپرس دوجو  مدع  رب  ینبم  يراکددم  شرازگ  دییات  ای  هیوهلا و  لوهجم  ناونعب  ییاضق  مکح  نتشاد  صاخ :  طیارش  - ۲۶
رثوم

.دنوش هنیطنرق  هتفه  ود  تدم  هب  کشزپ  صیخشت  اب  دیدج  ناگدنریگ  تمدخ  تسا  مزال 
.دنوش شریذپ  کشزپ  دییات  زا  سپ  يدوبهب و  زا  دعب  كوکشم )  نارامیب  راد (  تمالع  نارامیب  - ۲۷

.ددرگ وغل  يداع  طیارش  يرارقرب  ات  زکرم  زا  اه  دیدزاب  هیلک  دوش و  دودحم  اه  هداوناخ  يروضح  تاقالم  - ۲۸
.ددرگ يراددوخ  ددجم  شریذپ  زا  رارصا  تروص  رد  وغل و  نامیقم  هیلک  یصخرم  يداع  طیارش  يرارقرب  ات  - ۲۹

و سکناک   يرذگ ، هنابش و  هانپرـس  زکرم  راک ،  ناکدوک  زکارم  ریظن  دنراد  دمآ  تفر و  ناگدنریگ  تمدخ  هک  يزکارم  رد  - ۳۰
، نوباص یلکلا و  ياهدپ  لژ و  لماش   ) هدننک ینوفع  دض  داوم  ياه  هتسب  رتنـس ، لیابوم  رایـس و  ناسر  دادما  ياه  میت  زین 

.دریگ رارق  دارفا  رایتخا  رد  شکتسد )  کسام و 
ددرگ و يریگولج  اهنآ  اب  ناگدـنریگ  تمدـخ  ساـمت  زا  دراد   دوجو  یلها  تاـناویح  زکرم   هطوحم  رد  هک  يزکارم  رد  - ۳۱

.دنیامن تیاعر  ار  مزال  ینمیا  تاکن  دننک  یم  تبقارم  تاناویح  زا  هک  ینانکراک 
تیاعر هناخزپشآ  زکرم و  رد  درادناتسا  یطایتحا  تاکن  زیت ، كون  ایـشا  نزوس و  اب  يرامیب  لاقتنا  زا  يریگـشیپ  يارب   - ۳۲

.دوش
ندرک ادج  ندروخ ، اذغ  زا  لبق  اهتسد  بترم  يوشتسش  ) دوش تیاعر  یتشادهب  تاکن  نآ  ورـس  اذغ و  خبط  ماگنه  رد  - ۳۳

 /....( تشوگ و شرب  هتخت  وقاچ و  ندرک  ادج  هتخپ ، زا  ماخ  داوم 
.دوش خبط  لماک  روطب  غرم  تشوگ و  دننام  ییاذغ  داوم  - ۳۴

.دریگ رارق  زکارم  هنازور  ییاذغ  همانرب  رد   C نیماتیو يواح  هزات  تاجیزبس  اه و  هویم  زا  رتشیب  هدافتسا  - ۳۵
مادـقا اه  قاتا  اوه ي  يزاسکاپ  هب  تبـسن  زور )  رد  رابود   ) هنازور بسانم  هیوهت  زا  یتماقا  ياه  قاتا  يرادروخرب  نمض  - ۳۶

.ددرگ
.دوش دودحم  يداع  طیارش  يرارقرب  ات  یعمج  روضح  یهورگ و  ياهتیلاعف  یمامت  - ۳۷

زکارم رد  تسد  ینوفعدض  يرپسا  بصن  هب  تبـسن  يزور  هنابـش  هنازور و  زا  معا  یتسیزهب  زکارم  هیلک  رد  تسا  مزال   - ۳۸
.دوش مادقا  ناگدنهد  تمدخ نیعجارم و  تهج 

لرتنک يریگـشیپ  لمعلاروتـسد  رد  جردـنم  زکارم  رد  میقم  لنـسرپ  تهج  یتشادـهب  يریگـشیپ و  تاکن  تیاعر   - ۳۹
.تسا یمازلا   19 دیووک

 

هیرفن دمحم  رتکد 
یشخبناوت روما  نواعم 

 : همان  900/98/158800هرامش 

 : 1398/11/27خیرات

درادتسویپ :

یاع ه                                                                   
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: هب تشونور    

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  يدابق  دیحو  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

نارحب  تیریدم  داتس  هناخریبد  مرتحم  سیئر  هداز  مظاک  اضردمحم  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر   هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

 : همان  900/98/158800هرامش 

 : 1398/11/27خیرات

درادتسویپ :

یاع ه                                                                   
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