
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

هداوناخ  فده و  هورگ  تاقالم  طیارش  تقوم و  صیخرت  فده  هورگ  ددجم  شریذپ  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

اب یـشخبناوت  يزور  هنابـش  زکارم  یک ، ـ ـشزپ شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  طسوت  کسیر  یبایزرا  یملع  يوگلا  ساسا  رب  هکنیا  هب  رظن        

اه و لمعلاروت  ـ سد قیقد  لماک و  يزاس  هدایپ  رارمتـسا  اذل   دنا ، هدیدرگ  یقلت  دـیووک 19  سوریو  لاقتنا  رد  رطخرپ  ياه  ناکم  الاب  ،  کسیر  بیرض 

هکیروطب دشاب  یم  يرورـض  یعامتجا  تیلوئـسم  رب  ینتبم  ارجالا و  مزال  یتسیزهب  نامزاس  تشادـهب و  ترازو  طسوت  هدـش  غالبا  ياه  همانشخب 

نکمم دش و  دهاوخ  نانکراک  میقم و  فدـه  هورگ  تمالس  هب  ریذـپان  ناربج  تامطل  ثعاب  زکارم ، رد  هنیطنرق  نتـسکش  رب  بترتم  یلامتحا  ضراوع   

. دشاب مه  يرفیک  ینوناق و  تیلوئسم  دجاو  رما ، جیاتن  زا  رثاتم  تسا 

ظفح نینچمه  يزور  هنابش  زکارم  نانکراک  ناگدنریگ و  تمدخ  تمالس  بیرض  ندرب  الاب  يرامیب و  تیارس  رطخ  ندناسر  لقادح  هب  روظنم  هب  اذل       

رد ًافرص  دیووک 19  يرامیب  عویـش  تلعب  زکارم  يوس  زا  هدش  صیخرت  فده  هورگ  ددجم  شریذپ  نانآ ، ياه  هداوناخ  ناور  تشادهب  تمالس و  تینما 

.دشاب یم  عنامالب  همانشخب   نیا  غالیا  خیرات  زا  لیذ ، دافم  تیاعر  هب  طورشم  هداوناخ  فده و  هورگ  تاقالم  نینچمه  درز و  دیفس و  قطانم 

: درز دیفس و  قطانم  رد  هدش  صیخرت  فده  هورگ  ددجم  شریذپ  طیارش 

درادناتسا  هلصاف  تیاعر  هنیطنرق و  شخب  رد  دوجوم  تخت  دادعت  هب  هجوت  اب  و  یجیردت   تروص  هب  فده  هورگ  شریذپ  . 1

یفنم  هجیتن  ذخا  فده و  هورگ  هداوناخ  طسوت    PCR یصیخشت   شیامزآ  ماجنا  . 2

کمک ای  يدروم  کمک  شـشوپ  تیولوا  رد  درادن  ار  روکذم  شیامزآ  هنیزه  تخادرپ   تعاضب  هداوناخ  یعامتجا ، راکددم  دیئات  ساسا  رب  هکیتروص  رد 

.دریگ رارق  ناتسا  يوس  زا  نامرد  هنیزه 

ترازو نامزاس و  یصصخت  ياه  لمعلاروتسد  یطایتحا و  ياهدرادناتسا  لماک  تیاعر  اب  هناگادج  قاتا  رد  دورو  ودب  رد  هنیطنرق  هتفه  ود  ندنارذگ  . 3

یتماقا ياه  شخب  هب  دورو  تهج  دیووک 19  يرامیب  یلامتحا  میالع  ای  التبا و  مدع  زا  لماک  نانیمطا  لوصح  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،

تامادقا لماک  يزاس  دنتسم  . 4

هیدیئات ياراد  دارفا  یئاضق و  روتـسد  ياراد  رثوم  تسرپرـس  دقاف  هیوهلا و  لوهجم  دارفا  ءانثتـسا  هب  دیدج  فدـه  هورگ  شریذـپ  تسا  رکذ  نایاش 

.دشاب یم  عونمم  نانچمه  تسرپرس ، دوجو  مدع  رب  ینبم  يراکددم  شرازگ 

: هداوناخ فده و  هورگ  تاقالم   طیارش 
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: دشاب یم  یمازلا  لیذ  تاکن  تیاعر  هداوناخ ، فده و  هورگ  يروضح  تاقالم  ترورض  تروص  رد  ددرگ  یم  دیکات  نانچمه  يزاجم  هویش  هب  تاقالم   

يرامیب یلامتحا  میالع   هنوگره  نتشادن   دورو و  ودب  رد  هدننک  تاقالم  درف  یجنس  بت  . 1

.دوش ماجنا  یکیزیف  طابترا  سامت و  مدع  تیاعر  اب  زاب  ياضف  ای  تاقالم  هژیو  قاتا  رد  یتماقا  ریغ  ياضف  رد  تسیاب  یم  تاقالم  . 2

شکتـسد و کسام  ،  یتظافح  تازیهجت  نمیا  ياضف  رد  .دوش  داجیا  نمیا  ياضف  هدـننک  ، تاقالم  و  هدنوش   تاقالم  نیب  فافـش  قلط  هیبعت  اب  .  3

.دنک یم  تیافک  هدننک  تاقالم  يارب  شوپاپ 

، شوپاپ دنبرس ، ناگ ، کسام ، لماش  لماک  ششوپ  هب   طونم  تسیاب  یم  يروضح  تاقالم  قلط ، هیبعت  اب  نمیا  ياضف  داجیا  ناکما  مدع  تروص  رد  . 4

هدنوش تاقالم  تمالس  تینما  ظفح  یتشادهب و  تاکن  تیاعر   نمـض  ات  دریذپ  تروص  درادناتـسا  هلـصاف  تیاعر  اب  درادناتـسا  شکتـسد  دلیش و 

.دندرگن هرطاخم  راچد  زین  هدننک   تاقالم  دارفا  نانکراک و  ، 

 . ددرگ يریگولج  یلامتحا  عمجت   هنوگره   زا  ات  هدومن  دورو  یتبون  تروصب  دارفا  تسیاب   یم  تاقالم  قاتا  رد  .  5

.ددرگ دودحم  هبساحم و  یضاقتم  ياه  هداوناخ  دادعت  روضح  هب  هجوت  اب  تاقالم  نامز  تدم  . 6

تروص تاقالم  دنب 3 و4  دراوم  تیاعر  اب  تسیاب  یم  دـشاب  هتـشادن  دوجو  تاقالم   قاتا  هب  لاـقتنا  ناـکماو  هدوب  ارگ  تخت  درف  هک  يدراوم  رد  . 7

.دریذپ

.دشاب یم  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  هدهع  هب  همانشخب  دافم  يارجا  نسح  رب  تراظن 

 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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: 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 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

يرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

سلجمروما  يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

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

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

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

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

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

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

 : همان  900/99/24034هرامش 

 : 1399/3/12خیرات
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