
                                    
هیضرم رتکد  مناخ  راکرس  يراتس ،  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  رویرف ،  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 

 ، روپدزیا اضریلع  ياقآ  بانج  یثراو ،  اضریلع  ياقآ  بانج  یتمه ،  ارهز  مناخ  راکرس  داشرف ، 

اضردیمح رتکد  ياقآ  بانج  داژن ،  برع  یلع  ياقآ  بانج  ینابرق ،  لیعامسا  ياقآ  بانج 

ياقآ بانج  یشیرق ،  حابصدیس  ياقآ  بانج  هداز ،  قداص  سابع  ياقآ  بانج  فسویروپ ، 

راکرس يرافغ ،  میهاربا  رتکد  ياقآ  بانج  ربجنر ،  نیسحمالغ  ياقآ  بانج  دنولا ،  اضردیمح 

 ، دار قیدص  اضرمالغ  ياقآ  بانج  يرادیق ،  يدمحم  دمحم  ياقآ  بانج  ینیما ،  ارهز  مناخ 

همطاف رتکد  مناخ  راکرس  يردیح ،  هلادسا  ياقآ  بانج  هدازروهک ،  قیاقش  مناخ  راکرس 

بانج داژن ،  يوحن  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج  يدمحم ،  هموصعم  مناخ  راکرس  یندم ،  ناوضر 

ياقآ بانج  غیت ،  ناهج  هلازیزع  رتکد  ياقآ  بانج  داژن ،  یفشک  قداصدمحمدیس  رتکد  ياقآ 

رتکد ياقآ  بانج  هدوتس ،  یناولهپ  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج  شخباطع ،  دمحم  یلع  رتکد 

 ، يدارم نسحم  رتکد  ياقآ  بانج  یخرهاش ،  نیما  رتکد  ياقآ  بانج  ینویجاح ،  اضریلع 

لگرف رتکد  مناخ  راکرس  يرای ،  مرک  رتکد  ياقآ  بانج  یهدرهوگ ،  دازرف  رتکد  ياقآ  بانج 

یمیهاربا فاحص 

لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

لکریدم مالیا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناهفصا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ، 

مرتحم لکریدم  نانمس ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

 ، یبونج ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب 

 ، نامرک ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

 ، نادمه ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسدرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

 ، ناتسلگ ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 
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لکریدم ناجنز ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يزکرم ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

مرتحم لکریدم  شیک ،  یتسیزهب  هرادا  مرتحم  سیئر  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

مرتحم تسرپرس  هاشنامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  زربلا ،  ناتسا  یتسیزهب 

تسرپرس نالیگ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يرایتخب ،  لاحمراهچ و  ناتسا  یتسیزهب 

ریدم ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

مرتحم لک  ریدم  مق ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  دزی ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک 

یتسیزهب مرتحم  لک  ریدم  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  رهشوب ،  ناتسا  یتسیزهب 

مرتحم لکریدم  ناردنزام ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  دمحا ،  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  ناتسرل ،  ناتسا  یتسیزهب 

 CBR يراکددم و تامدخ  هیارا  زکارم  رد  دیووک 19  تبقارم  همانشخب  عوضوم   : 

 

؛  مارتحا مالس و  اب 

يانورک يراـمیب  يریگ  همه  لاـمتحا  رب  ینبم  خروم 98/11/27  همانشخب 900/98/158800  وریپ 
تیاعر هب  تبسن  تسا  یـضتقم  (COVID19 ای دـیدج  سوریو  انوروک   ) اب طبترم  دراوم  تیاعر  دـیدج و 

CBR هعماج رب  ینتبم  یـشخبناوت  يراکددـم و  تامدـخ  هئارا  ياه  عمتجم  زکارم و  هیلک  رد  لـیذ  دراوم 
.دریذپ تروص  مزال  مادقا  ،

دراوم اـب  دروـخرب  ضحم  هب   CBR يرجم ياه  عمتجم  تاسـسوم و  هدـنورپ و  يراذـگاو  زکارم  ناریدم 
تشادهب و هکبش  هب  تقو  عرسا  رد  ار  بتارم  یتسیاب   نانکراک ، نیعجارم و  رد  يرامیب  هب  التبا  هب  كوکشم 

. دنیامن مالعا  ناتسرهش  یتسیزهب 
. دیامن شرازگ  ناتسا  یتسیزهب  هب  ار  بتارم  هلصافالب  تسا  مزال  ناتسرهش  یتسیزهب 

. دیامن مادقا  روشک  یتسیزهب  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  ینآ  شرازگ  لاسرا  هب  تبسن  ناتسا  یتسیزهب 
عجارم زا  دـیاب  يرامیب  هب  طوبرم  دـیدج  تاعالطا  رابخا و  يرامیب ، ریغتم  هتخانـشان و  تیهام  هب  هجوت  اب 

.دوش تفایرد  یناتسا  یلم و  ياه  هناسر  حالصیذ و 
یمسر تاماقم  تامیمصت  عبات   CBR يرجم ياه  عمتجم  تاسـسوم و  هدنورپ و  يراذگاو  زکارم  یلیطعت 

.دوب دهاوخ  ناتسا 
زکارم رد  هدش  رازگرب  ياه  شزومآ  زا  يرجم  ياه  عمتجم  / تاسسوم نانکراک  يدنم  هرهب  تهج  تسا  مزال 

يوتحم و یشزومآ ، تاسلج  زا  معا  ) اه ناتـسرهش  تشادهب  هکبـش  یکـشزپ و  مولع  هاگـشناد  یتشادهب 
. دوش هبتاکم  گنهامه و  ناتسرهش  یتسیزهب  اب  رتسوپ  )

یتشادـهب زکارم  اب  تسا  مزال    CBR يرجم ياه  عمتجم  تاسـسوم و  هدنورپ و  يراذگاو  زکارم  ناریدـم 
.دنهد ماجنا  مزال  یگنهامه  ناتسرامیب  رد  يرتسب  عاجرا و  دراوم  ینیب  شیپ  يارب  ینامرد 

یبسانم هیوهت  زا  دـیاب   CBR يرجم ياه  عمتجم  تاسـسوم و  هدنورپ و  يراذـگاو  زکارم  یکیزیف  ياضف 
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. ددرگ مادقا  اه  قاتا  ياوه  يزاسکاپ  هب  تبسن  زور  رد  راب  ود  هنازور  دنشاب و  رادروخرب 
دض داوم  اب  CBR يرجم ياه  عمتجم  تاسـسوم و  هدنورپ و  يراذگاو  زکارم  حوطس  يوشتسش  و  تفاظن 

. دوش ماجنا  دیاب  هنازور  هدننک  ، ینوفع 
يارب هدننک  ینوفع  دض  داوم  ، CBR يرجم ياه  عمتجم  تاسـسوم و  هدنورپ و  يراذـگاو  زکارم  هیلک  رد 

. دوش بصن  سرتسد  رد  ياه  ناکم  رد  تسد ، يوشتسش 
تسد یکیزیف  سامت  هنوگ  ره  زا  لبق  عمتجم و  هسسوم / هب  دورو  زا  دعب  هلـصافالب  نانکراک  همه  تسا  مزال 

.دنیوشب هیناث  ات 40  تدم 30  هب  نوباص  بآ و  اب  ار  دوخ  ياه 
یتشادهب ياه  سیورس  یمومع ، ياه  لحم  رد  هناریگشیپ  یطایتحا  تاکن  تسد و  يوشتـسش  ياهرتسوپ 

. دوش بصن  هناخزپشآ  و 
زکرم و رد  درادناتـسا  یطایتحا  تاـکن  زیت ، كون  ایـشا  نزوس و  اـب  يراـمیب  لاـقتنا  زا  يریگـشیپ  يارب 

. دوش تیاعر   هناخزپشآ 
. دوش دودحم  يداع  طیارش  يرارقرب  ات  یعمج  روضح  یهورگ و  ياهتیلاعف  یمامت 

.دبای شهاک  ناکما  دح  ات  دیاب  یلحم   تاناویح  اب  فده  هعماج  و  یلحم   نارگلیهست  سامت 
ناراکددم و طسوت  تیلولعم  ياراد  دارفا  راک  يریگ  یپ  هتـساک و  دـیاب  يروضح  تاعجارم  زا  ناکما  دـح  ات 

.دریذپ ماجنا  ینفلت  تروص  هب  نارگلیهست 
لرتـنک يریگـشیپ  لمعلاروتـسد  رد  جردـنم  لنـسرپ  تـهج  یتشادـهب  يریگـشیپ و  تاـکن  تیاـعر 

.تسا یمازلا  دیووک 19 
انورک یشزومآ  هتسب  زا  دنناوت  یم   CBR يرجم ياه  عمتجم  تاسسوم / هدنورپ و  يراذگاو  زکارم  ناریدم 

.دنیامن هدافتسا  نیعجارم  فده و  هعماج  شزومآ  يارب  مدرم  مومع  هژیو  تسویپ  سوریو 

.دوب دهاوخ  ناتسا  مرتحم  لکریدم  اب  همانشخب  نیا  يارجا  نسح  تیلوئسم   

 

: هب تشونور    

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

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

نیلولعم  يزاسدنمناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  يزابهش  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

یتبقارم  یشخبناوت  زکارم  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  جارس  یفطصم  ياقآ  بانج 

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

نیلولعم   يزاسدنمناوت  مرتحم  سانشراک  یلضف  تاداس  هموصعم  مناخ  راکرس 

هیرفن دمحم  رتکد 

ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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