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 عمًمی ريابط سالمت، مرجع آزمایشگاٌ مدیریت کشًر، ايرشاوس سازمان پرستاری، درمان، بُداشت، َای معايوت َمکاری با راَىما ایه جدید، يیريس کًروا مراقبت ي پیشگیری کشًری دستًرالعمل ابالغ پیري

 .است شدٌ تديیه َا داوشگاٌ سطح در دستًرالعل استقرار عملیاتی بروامٍ تديیه برای بُداشت يزارت اطالعات فىايری ي آمار مدیریت مرکس ي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :مقدمٍ

 تطخیع پیطگیزی، ًحَُ وِ جذیذ وٍَرًبٍیزٍس درهبى ٍ وٌتزل پیطگیزی، هزالجت، وطَری دستَرالؼول 2 ضوبرُ ًسخِ اثالؽ ٍ تذٍیي پیزٍ

 وزدُ تطزیح را ثیوبری ایي ثیوبرستبًی اٍرصاًس ثخص ٍ ثیوبرستبًی الذاهبت ٍ درهبى ، وبر ٍ هحیط سالهت ضذػفًَی، تجْیشات، ٍ هَاد آسهبیطگبّی،

 ٍ هذیزیت را ًیبس هَرد الذاهبت آى ثزاسبس ٍ تذٍیي هذًٍی ثزًبهِ خَد، پَضص تحت هٌطمِ سطح در ثزًبهِ استمزار ثزای ّب داًطگبُ رٍد هی اًتظبر است،

 ٍ آهَسش دّی، گشارش ًظبرت، اجزا، پطتیجبًی، سبسهبًذّی، ریشی، ثزًبهِ ضبهل ثزًبهِ غحیح هذیزیت راستبی در الذاهبت ایي .ًوبیٌذ گشارش

 .اًذ ضذُ تطزیح راٌّوب ایي در هطىَن هَارد هذیزیت ٍ پیطگیزی درهبى، ٍ هزالجت ػوَهی، رسبًی اطالع ٍ آهَسش پزسٌل، تَاًوٌذسبسی

 :اصلی َدف

 کًريوايیريس درمان ي ،کىترل پیشگیری مراقبت، کشًری دستًرالعمل استقرار

 اختصاصی اَداف

 جذیذ وَرًٍبٍیزٍس درهبى ٍ پیطگیزی هزالجت، ثزای پشضىی ػلَم ّبی داًطگبُ هذیزیتی ػولىزد ارتمبء- .1

 جذیذ وَرًٍبٍیزٍس ثِ هطىَن هَارد هذیزیت ٍ هَاجِْ در درهبًی ثْذاضتی وبروٌبى تَاًوٌذسبسی ٍ آگبّی افشایص .2

 ػوَهی تْییج اس پیطگیزی ٍ جذیذ وَرًٍبٍیزٍس ثیوبری اس پیطگیزی ثزای ای هٌطمِ سطح در ػوَهی رسبًی اطالع ٍ آگبّی افشایص  .3

 جذیذ وَرًٍبٍیزٍس ثیوبری هٌبست درهبى ٍ تطخیع ثزخَرد، ثزای ثیوبرستبًی ٍ ثیوبرستبًی پیص ٍ درهبًی هزالجتی تین آهبدگی اس اطویٌبى  .4

 .جذیذ ٍیزٍس وَرًٍب ػفًَت گیزی ّوِ ثب هَاجِْ جْت هحیطی ٍ هلی ظزفیت ٍ تَاى افشایص .5

لطؼی  ٍ هطىَن هَارد تؼذاد دّی گشارش ٍ ثجت ًظبم یىپبرچگی حفظ  .6

 

 

 

 

 



 

 
 

 راَبردَا

 جذیذ وَرًٍبٍیزٍس ثِ هطىَن هَارد هذیزیت ًیبس هَرد الذاهبت در ای هٌطمِ آهبدگی ثزای ثخطی ثیي ّوبٌّگی  .1

 پشضىی ػلَم داًطگبُ پَضص تحت درهٌطمِ جذیذ وَرًٍبٍیزٍس درهبى ٍ پیطگیزی هزالجت، ػولىزد ارتمبی ثزای ثخطی درٍى ّوبٌّگی  .2

 جذیذ وَرًٍبٍیزٍس ثِ هطىَن هَارد هذیزیت ٍ هَاجِْ در درهبًی ثْذاضتی وبروٌبى تَاًوٌذسبسی ٍ آهَسش  .3

 جذیذ وَرًٍبٍیزٍس ثیوبری اس پیطگیزی ػوَهی آهَسش ثزای هَلغ ثِ ٍ هٌبست غحیح، رسبًی اطالع .4

 اثؼبد در )ثیوبرستبًی ٍ داًطگبّی ( هحیط در ثیوبراى ًیبس هَرد درهبًی الذاهبت ٍ هطىَن هَارد هَلغ ثِ دّی گشارش ٍ ػولىزد ثز ًظبرت  .5

 فیشیىی فضبی ٍ هػزفی تجْیشات اًسبًی، ًیزٍی

 .فیشیىی فضبی ٍ هػزفی تجْیشات اًسبًی، ًیزٍی اثؼبد در )ثیوبرستبًی ٍ داًطگبّی  surge Capacity (ثیٌی پیص  . .6

 .هحتول ٍ هطىَن هَارد اس ثْیٌِ هزالجت جْت حبل ثذ ثیوبراى ارجبع ثزای ثٌذی سطح ٍ ریفزال ّبی ثیوبرستبى تؼییي  .7

 .لطؼی ٍ هطىَن هَارد وبهل ایشٍالسیَى ٍ فَری تخلیِ لبثلیت ثب ثیوبرستبى تؼییي .8

 اس گیزی پیص هٌظَر ثِ المبیی هػزف یب ٍ هػزفی هَاد رٍیِ ثی هػزف اس اجتٌبة جْت هزتجط هلی راٌّوبّبی اس تجؼیت هٌظَر ثِ پبیص  .9

 .هػزفی هلشٍهبت ٍ ٍسبیل ووجَد ثحزاى ثب رٍیبرٍیی

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 َا فعالیت

 داوشگاَی کمیتٍ -1

 اطالػبت، فٌبٍری هٌبثغ، ٍ تَسؼِ هذیزیت دارٍ، ٍ غذا هؼبًٍت درهبى، ثْذاضت، ّبی هؼبًٍت ػضَیت ثب ثَدُ داًطىذُ /داًطگبُ رئیس وویتِ ایي رئیس

 ػوَهی رٍاثط هسئَل داًطگبُ، حَادث هذیزیت ٍ ثیوبرستبًی پیص اٍرصاًس رییس ثْذاضت، ٍ درهبى هؼبًٍت ّبی آسهبیطگبُ اهَر هذیزیت پزستبری، هذیز

 .ضَد هی تطىیل داًطگبُ

 :از عبارتست ریسی بروامٍ ي مدیریت برای کارگريٌ ایه يظایف

 1 ضوبرُ پیَست ثٌذی سهبى جذٍل هطبثك داًطگبُ سطح در ػولیبتی ثزًبهِ تذٍیي 1-1-

 هٌبست خذهبت دریبفت ثزای ثیوبراى ارجبع ٍ ضٌبسبیی سطَح ٍ ًمطِ تزسین ٍ داًطگبُ هؼیي ثیوبرستبى تؼییي 2-1-

 .لطؼی ٍ هطىَن هَارد وبهل ایشٍالسیَى ٍ فَری تخلیِ لبثلیت ثب ثیوبرستبى تؼییي 3-1-

 وطَری دستَرالؼول هطبثك ًیبس هَرد الذاهبت تىویل ثزای هَرد حست ای هٌطمِ ّبی سبسهبى ثب ثخطی ثیي ّبی ّوبٌّگی 4-1-

 2 ضوبرُ پیَست هطبثك ( 6تب 2 ثٌذ( ًیبس هَرد ّبی وبرگزٍُ ّبی تین سبسهبًذّی 5-1-

 (6تب 2 ثٌذ( ّب وبرگزٍُ اس گیزی گشارش ٍ ًظبرت 6-1- (

 

 

 

 



 

 

 

 :پشتیباوی کارگريٌ - 2

 پزستبری، هذیز دارٍ، ٍ غذا هؼبًٍت درهبى، ثْذاضت، ّبی هؼبًٍت ّوبٌّگی ثب ثَدُ داًطىذُ / داًطگبُ تَسؼِ ٍ هذیزیت هؼبٍى وبرگزٍُ ایي رئیس

 ٍظبیف ... ٍ ػوَهی رٍاثط هسئَل داًطگبُ، حَادث هذیزیت ٍ ییوبرستبًی پیص اٍرصاًس رییس ، ثْذاضت ٍ درهبى هؼبًٍت ّبی اهَر آسهبیطگبُ هذیزیت

 :دارًذ ػْذُ ثِ را سیز

 هختلف ّبی ردُ در درهبًی ثْذاضتی وبروٌبى تَاًوٌذسبسی ٍ آهَسش ّبی ُ وبرگب ثزگشاری 1-2-

 پَضص تحت درهبًی آهَسضی هزاوش سطح در آهَسضی ّبی لیفلت /ّب پوفلت ٍتَسیغ چبح 2-2-

 ٍ گیزی ًوًَِ ٍسبیل هحیط؛ ثْذاضت الىلی، پبیِ ثب دست ػفًَی ضذ ّبی هحلَل فزدی؛ حفبطت ٍسبیل ضبهل هػزفی هَاد تبهیي ٍ ثزآٍرد 3-2-

 3 ضوبرُ جذٍل هطبثك ًیبس دارٍّبی هَرد تطخیػی،

 ًیبس هَرد ٍ هَجَد ثیوبرستبًی پیص تجْیشات ٍ آسهبیطگبّی ٍ ثیوبرستبًی تجْیشات پطتیججبًی 4-2-

 .ًیبس غَرت در ثیوبراى اًتمبل ٍ اػشام ارجبع، پطتیجبًی ّوبٌّگی 5-2-

 .ًطگبُ دا ریبست ًظز ثب آى تبهیي ٍ ًیبس هَرد هبلی هٌبثغ ثزآٍرد 6-2-

 .ثحزاى سهبى در اًسبًی ًیزٍی هٌبثغ حفظ جْت سالهت خذهبت وبروٌبى اًگیشش جْت هبلی ثزآٍرد 7-2-

 درهبًی ثْذاضتی هزاوش اس ثبسدیذ ٍ داًطگبّی ًظبرتی ّبی تین در ػضَیت 8-2-

 داًطگبّی وویتِ ثِ هَجَد ّبی چبلص ٍ الذاهبت گشارش 9-2-

 

 

 



 

 

 مشکًک مًارد شىاسایی ي پیشگیری کارگريٌ -3-

 اهَر هذیزیت پزستبری، هذیز تَسؼِ، ٍ هٌبثغ هذیزیت درهبى، ّبی هؼبًٍت ّوبٌّگی ثب ثَدُ داًطىذُ/ داًطگبُ ثْذاضتی هؼبٍى وبرگزٍُ ایي رئیس

 :دارًذ ػْذُ ثِ را سیز ٍظبثف ... ٍ ییوبرستبًی پیص اٍرصاًس ، ثْذاضت ٍ هؼبًٍت درهبى آسهبیطگبّْبی

 ثیوبراى ضٌبسبیی ٍ غزثبلگزی هجبدی تؼییي 1-3-

 هزاوش در آهَسضی هبًَرّبی ٍ آسهَى ثزگشاری ثبسدیذ، طزیك اس ثیوبرستبًی ٍ ثیوبرستبًی پیص ٍ ثْذاضتی پزسٌل هٌبست آهَسش اس اطویٌبى 2-3-

 هزجغ درهبًی ثْذاضتی

 ّب آى اس استفبدُ ًحَُ ٍ ثیوبرستبًی ٍ ثیوبرستبًی ٍپیص ثْذاضتی پزسٌل ثزای هٌبست فزدی تجْیشات ٍجَد اس اطویٌبى 3-3-

 ای هٌطمِ ارجبع ًمطِ اس استفبدُ ثب دستَرالؼول هطبثك ارجبع ٍ اٍلیِ الذاهبت هطىَن، هَارد ضٌبسبیی 4-3-

 استبى هزجغ آسهبیطگبُ ّوبٌّگی ثب هَردًیبس ّبی ًوًَِ تْیِ 5-3-

 ثیوبراى ایشٍالسیَى ٍ داًطگبُ هؼیي ثیوبرستبى اٍلَیت ثب ّب ثیوبرستبى هحیط ٍ ثیوبرستبًی پیص اٍرصاًس ّبی آهجَالًس ثْذاضت ثز ًظبرت 6-3-

 هطىَن

 هؼیي ّبی ثیوبرستبى اٍلَیت ثب ّب ثیوبرستبى در احتوبلی فَتی هَارد اجسبد هذیزیت جْت هحیط ثْذاضت وبرضٌبس ثزػولىزد ًظبرت 7-3-

 هطىَن هَارد ثِ خذهبت ارائِ اس ًبضی ّبی پسوبًذ ایوي ٍ ثْذاضتی اهحبء ٍ هذیزیت جْت هحیط ثْذاضت وبرضٌبس ثزػولىزد ًظبرت 8-3-

 ثب ّب ثیوبرستبى در ..ٍ هَاردهطىَن ثستزی اتبق اختػبغی تجْیشات ٍ ٍسبیل سدایی گٌذ جْت هحیط ثْذاضت وبرضٌبس ثزػولىزد ًظبرت 9-3-

 هؼیي ثیوبرستبى ّبی اٍلَیت

 اٍلَیت ثب ّب ثیوبرستبى در اسدحبم پز ّبی هحیط ثز تبویذ ثب ثیوبرستبى تَْیِ ارتمبءویفیت جْت هحیط ثْذاضت وبرضٌبس ثزػولىزد ًظبرت 10-3-

 هؼیي ّبی ثیوبرستبى

 وطَری دستَرالؼول استبًذارد لیست چه هطبثك غزثبلگزی هجبدی ٍ ثْذاضتی هزاوش اس ثبسدیذ ًظبرتی ّبی تین تطىیل 11-3-

داًطگبّی  وویتِ ثِ هَجَد ّبی چبلص ٍ الذاهبت گشارش 10-2-



 

 درمان ي مراقبت کارگريٌ- 4

 پزستبری، هذیز ، دارٍ ٍ غذا تَسؼِ،هؼبًٍت ٍ هٌبثغ هذیزیت ثْذاضت، ّبی هؼبًٍت ّوبٌّگی ثب ثَدُ داًطىذُ / داًطگبُ درهبى هؼبٍى وبرگزٍُ ایي رئیس

 ثِ را سیز ٍظبثف پزستبری هذیزیت ٍ داًطگبُ حَادث هذیزیت ٍ ییوبرستبًی پیص اٍرصاًس رییس ، ثْذاضت ٍ درهبى هؼبًٍت اهَر آسهبیطگبّْبی هذیزیت

 :دارًذ ػْذُ

surge Capacity -1-4 فیشیىی فضبی ٍ هػزفی تجْیشات اًسبًی، ًیزٍی اثؼبد در )ثیوبرستبًی ٍ داًطگبّی ( هحیط سطح ثیٌی در پیص 

 لطؼی ٍ هطىَن هَارد وبهل ایشٍالسیَى ٍ فَری تخلیِ ّبی لبثلیت ثب پطتیجبًی ٍ ریفزال ّبی ثیوبرستبى تؼییي 2-4-

 داًطگبُ هؼیي ثیوبرستبى ثز تبویذ ثب ثیوبرستبًی ّبی اٍرصاًس ػولىزد ثز ًظبرت 3-4-

 .ًمص ایفبی چْزُ، ثِ چْزُ آهَسش ، ّب ثیوبرستبى در آهَسضی هبًَرّبی ٍ آسهَى ثزگشاری ثبسدیذ، طزیك اس درهبًی هزاوش پزسٌل هٌبست آهَسش اس اطویٌبى 4-4-

 .دارًذ هٌشل در هزالجت ثِ ًیبس وِ هزاجؼیٌی ٍ ثیوبراى ثزای ًیبس هَرد آهَسضی هحتَاّبی تْیِ 5-4-

(HCWs) -6-4 ِسالهت خذهبت وبروٌبى ثزای ًیبس هَرد آهَسضی هحتَاّبی تْی 

 داًطگبُ هؼیي ثیوبرستبى اٍلَیت ثب ّب آى اس استفبدُ ًحَُ ٍ ثیوبرستبًی پزسٌل ثزای هٌبست فزدی تجْیشات ٍجَد اس اطویٌبى 7-4-

 داًطگبُ هؼیي ثیوبرستبى اٍلَیت ثب ّب ثیوبرستبى در گیزی ًوًَِ ٍسبیل ٍ دارٍ ٍجَد اس اطویٌبى 8-4-

 ای هٌطمِ ارجبع ًمطِ اس استفبدُ ثب دستَرالؼول هطبثك ارجبع ٍ اٍلیِ الذاهبت هطىَن، هَارد ضٌبسبیی 9-4-

 گیز ٍا ّبی ثیوبری هذیزیت هزوش ّوبٌّگی ثب هَردًیبس ّبی ًوًَِ تْیِ 10-4-

 لطؼی ٍ هحتول ، هطىَن هَارد جذاسبسی ثزای ) تٌفسی ٍ توبسی ، ای لطزُ ( ایشٍلِ فضبّبی استبًذاردّبی ثز ًظبرت 11-4-

 ضغلی هَاجْبت اس ًبضی ثیوبر وبروٌبى اس حوبیت-1 2-4

 هؼیي ّبی ثیوبرستبى اٍلَیت ثب ّب ثیوبرستبى در )تٌفسی ٍ ای لطزُ توبسی، ( ایشٍلِ ّبی اتبق استبًذاردّبی حذالل تبهیي ٍ ایشٍلِ ّبی هحیط ثز ًظبرت 13-4-

 لزاری ثز hot line -14-4 هَاجِْ هَرد ثبلیٌی وبدر ثِ ووه ٍ وبروٌبى، ضغلی هَاجْبت هزتجط، ًبخَاستِ ٍلبیغ دریبفت ثزای

 ثیوبراى ایشٍالسیَى ٍ داًطگبُ هؼیي ثیوبرستبى اٍلَیت ثب هطىَن هَارد ضٌبسبیی ٍ پیطگیزی وبرگزٍُ ّوبٌّگی ثب ّب ثیوبرستبى هحیط ثْذاضت ثز تبویذ 15-4-

 هطىَن

 وطَری دستَرالؼول استبًذارد لیست چه هطبثك درهبًی هزاوش اس ثبسدیذ ٍ داًطگبّی ثیوبرستبًی ًظبرتی ّبی تین تطىیل 16-4-

داًطگبّی  وویتِ ثِ هَجَد ّبی چبلص ٍ الذاهبت گشارش 17-4-



 

 
 

 عمًمی رساوی اطالع کارگريٌ- 5

 ٍ غذا تَسؼِ،هؼبًٍت ٍ هٌبثغ هذیزیت درهبى، ثْذاضت، ّبی هؼبًٍت ّوبٌّگی ثب ثَدُ داًطىذُ /داًطگبُ ػوَهی رٍاثط هسئَل وبرگزٍُ ایي رئیس

 سیز ٍظبثف ... ٍ داًطگبُ حَادث ٍهذیزیت ییوبرستبًی پیص اٍرصاًس رییس ، ثْذاضت ٍ درهبى هؼبًٍت آسهبیطگبّْبی اهَر پزستبری، هذیزیت دارٍ،هذیز

 :دارًذ ػْذُ ثِ را

 هطىَن هَارد ضٌبسبیی ٍ پیطگیزی وویتِ در ضذُ تْیِ آهَسضی هفبد اس استفبدُ ثب ػوَهی رسبًی اطالع 1-5-

 ّب آى ثٌذی اٍلَیت ٍ هحلی رسبًی اطالع هَثز راّىبرّبی ضٌبسبیی 2-5-

 هَثز ٍ غحیح رسبًی اطالع ثزای هحلی ّبی رسبًِ سبیز ٍ ّب استبى هزاوش سیوبی ٍ غذا ظزفیت اس استفبدُ 3-5-

 لبًًَی هجبدی طزیك اس داًطگبُ الذاهبت اخجبر اػالم 4-5-

 درهبًی ثْذاضتی هزاوش اس ثبسدیذ ٍ داًطگبّی ًظبرتی ّبی تین در ػضَیت 5-5

 .جبهؼِ ػوَم سَاالت ثِ دّی پبسخ جْت فَری توبس خط ثزلزاری 6-5-

 ٍیزٍس وَرًٍب ثِ هزتجط هَارد رسبًی اطالع خػَظ در ) ٍاگیز ّبی ثیوبری هذیزیت هزوش رییس ( ٍسارت

 contact person -7-5 ٍیزٍس وَرًٍب ثِ هزتجط هَارد رسبًی اطالع خػَظ در ) ٍاگیز ّبی ثیوبری هذیزیت هزوش رییس ( ثب ٍسارت ّوبٌّگی 

 داًطگبّی وویتِ ثِ هَجَد ّبی چبلص ٍ الذاهبت گشارش 8-5-

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 دَی گسارش ي ثبت کارگريٌ -  . 6

 دارٍ، ٍ غذا تَسؼِ،هؼبًٍت ٍ هٌبثغ هذیزیت درهبى، ثْذاضت، ّبی هؼبًٍت ّوبٌّگی ثب ثَدُ داًطىذُ /داًطگبُ اطالػبت فٌبٍری هسئَل وبرگزٍُ ایي رئیس

 ػْذُ ثِ را سیز ٍظبثف داًطگبُ حَادث هذیزیت ٍ ییوبرستبًی پیص اٍرصاًس ،رییس ثْذاضت ٍ درهبى هؼبًٍت آسهبیطگبّْبی اهَر پزستبری، هذیزیت هذیز

 : دارًذ

 دّی گشارش ّبی سبهبًِ ٍ ثیوبرستبًی ٍ درهبًی ثْذاضتی هزاوش اطالػبتی ّبی سیزسبخت پطتیجبًی 1-6-

 هزجغ آسهبیطگبُ تَسؼِ، ٍ هٌبثغ هذیزیت ، درهبى ثْذاضت، ّبی هؼبًٍت ضذُ اػالم ّبی سبهبًِ طزیك اس الىتزًٍیه ّبی گشارش ارسبل اس اطویٌبى 2-6-

 داًطگبّی سطح در ییوبرستبًی پیص اٍرصاًس داًطگبُ،/استبى

 درهبًی ثْذاضتی هزاوش اس ثبسدیذ ٍ داًطگبّی ًظبرتی ّبی تین در ػضَیت 3-6-

 داًطگبّی وویتِ ثِ هَجَد ّبی چبلص ٍ الذاهبت گشارش 4-6-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (COV  - 2019راٌّوبی تذٍیي برًبهِ ػولیبتی استمرار دستَر الؼول وطَری وَرًٍب ٍیرٍس جذیذ 

  جذٍل زهبى بٌذی الذاهبت– 1پیَست 

 داًطىذُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت بْذاضتی ٍ درهبًی استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری / داًطگگبُ 

زهبى  زهبى ضرٍع بب ّوىبری هسئَل اصلی ػٌَاى فؼبلیت ردیف

 پبیبى

بَدجِ  ًطبًگر الذاهبت

 هَرد ًیبز

1 
ضىیل وویتِ داًطگبّی ٍ سبزهبًذّی وبرگرٍُ ت

 ّبی تخصصی
 رئیس داًطگبُ

 /هؼبًٍیي/ ّیبت رئیسِ 

هسئَلیي سبزهبى ّبی 

 هحلی

1/12/98 
تب زهبى 

 اتوبم

ؽ اػضب ٍ ضرح ٍظبیف صَرتجلسبت بالا

وویتِ داًطگبّی ضبهل گسارش وبرگرٍُ 

 ّب

هیلیَى  400

 ریب

 2/12/98 ّیبت رئیسِ رئیس داًطگبُ تذٍیي برًبهِ ػولیبتی داًطگبُ- 2
تب زهبى 

 اتوبم
 برًبهِ ػولیبتیفبیل 

 هیلیَى 50

 ریبل

 2/12/98 هؼبًٍت بْذاضت رئیس داًطگبُ تؼییي هببدی غرببلگری ٍ ضٌبسبیی بیوبراى 3
تب زهبى 

 اتوبم

هببدی ٍرٍدی َّایی ٍ زهیٌی  تؼییي هطوَل 

 برًبهِ

- 

4 

داًطگبّی (در هحیط  Capacity surge پیص بیٌی

در ابؼبد ًیرٍی اًسبًی، تجْیسات  )ٍ بیوبرستبًی

 هصرفی ٍ فضبی فیسیىی

 هؼبًٍت درهبى

هؼبًٍت بْذاضت هذیریت 

آزهبیطگبّْبی بْذاضت ٍ 

 - هذیر پرستبری–درهبى 

رییس اٍرشاًس پیص 

 بیوبرستبًی

2/12/98 
تب زهبى 

 اتوبم

پیص بیٌی بخص هجْس در ّر بیوبرستبى  ٍ 

پیص بیٌی فضبی فیسیىی بیوبرستبى لذین 

پیص بیٌی یه بخص . برٍجي بِ طَر وبهل

وبهل از بیوبرستبى تبهیي اجتوبػی ٍ استفبدُ 

از ظرفیت بیوبرستبى خصَصی پبرسیبى 

برًبهِ حضَر - 1پیَست . درصَرت ضرٍرت

وبروٌبى بِ صَرت هرحلِ بِ هرحلِ بر اسب 

ٍضؼیت اػالم ضذُ  

هیلیبرد 2

 ریبل

5 

تؼییي بیوبرستبى ّبی ریفرال ٍ سطح بٌذی برای 

ارجبع بیوبراى بذ حبل جْت هرالبت بْیٌِ از هَارد 

 .هطىَن ٍ هحتول

 هؼبًٍت درهبى

هذیریت - هؼبًٍت بْذاضت

آزهبیطگبّْبی بْذاضت ٍ 

 - هذیر پرستبری- درهبى 

 رییس اٍرشاًس پیص

2/12/98 
تب زهبى 

 اتوبم

بِ ػٌَاى (س)هروس آهَزضی درهبًی ّبجر

 1پیَست . بیوبرستبى ریفرال

 هیلیبرد 2

 ریبل

 



 

 

  (COV  - 2019راٌّوبی تذٍیي برًبهِ ػولیبتی استمرار دستَر الؼول وطَری وَرًٍب ٍیرٍس جذیذ 

 داًطىذُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت بْذاضتی ٍ درهبًی استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری / داًطگگبُ 

 بَدجِ هَرد ًیبز ًطبًگر الذاهبت زهبى پبیبى زهبى ضرٍع بب ّوىبری هسئَل اصلی ػٌَاى فؼبلیت ردیف

6 
تؼییي بیوبرستبى بب لببلیت تخلیِ فَری ٍ ایسٍالسیَى وبهل 

 هَارد هطىَن ٍ لطؼی
 هؼبًٍت درهبى

هذیریت - هؼبًٍت بْذاضت

آزهبیطگبّْبی بْذاضت ٍ 

 - هذیر پرستبری- درهبى 

رییس اٍرشاًس پیص 

 بیوبرستبًی ٍ حَادث داًطگبُ

 تب زهبى اتوبم  2/12/98

ٍ  (س)بیوبرستبى ّبجر

بیوبرستبى تبهیي 

 2پیَست -اجتوبػی

  هیلیبرد ریبل 2

7 
تؼییي بیوبرستبى هؼیي داًطگبُ ٍ ترسین ًمطِ ٍ سطَح 

 ضٌبسبیی ٍ ارجبع بیوبراى
 تب زهبى اتوبم  2/12/98 هؼبٍى بْذاضت هؼبٍى درهبى رئیس داًطگبُ

فرایٌذ ارجبع تؼییي 

 ضذُ هؼبًٍت  درهبى

  هیلیَى ریبل50

8 
ّوبٌّگی بیي بخطی بب سبزهبى ّبی هرتبط درسطح 

 هٌطمِ
 تب زهبى اتوبم  2/12/98 ّیبت رئیسِ رئیس داًطگبُ

صَرتجلسبت / وبتببت م

 هصَة وویتِ داًطگبّی

  هیلیَى ریبل200

 تَزیغ هَاد آهَزضی در سطح هراوس آهَرضی درهبًی 9
وبرگرٍُ 

 پطتیببتی 

هؼبٍى -هؼبٍى بْذاضت

اٍرشاًس پیص -درهبى

 بیوبرستبًی

 ًوًَِ هحتَای آهَزضی تب زهبى اتوبم  2/12/98

  هیلیبرد  ریبل2.5

10 
برگساری وبرگب ُ ّبی آهَزش ٍ هبًَرّبی تَاًوٌذسبزی 

 وبروٌبى بْذاضتی

وبرگرٍُ 

 پطتیببتی
 تب زهبى اتوبم  2/12/98 هؼبٍى بْذاضت

ػىس / گسارش جلسبت

 ٍ خبر

  هیلیَى ریبل500

 

 

 

 



 

 

 

  (COV  - 2019راٌّوبی تذٍیي برًبهِ ػولیبتی استمرار دستَر الؼول وطَری وَرًٍب ٍیرٍس جذیذ 

 داًطىذُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت بْذاضتی ٍ درهبًی استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری / داًطگگبُ 

 بَدجِ هَرد ًیبز ًطبًگر الذاهبت زهبى پبیبى زهبى ضرٍع بب ّوىبری هسئَل اصلی ػٌَاى فؼبلیت ردیف

11 
برگساری وبرگب ُ ّبی آهَزش ٍ هبًَرّبی تَاًوٌذسبزی 

 وبروٌبى اٍرشاًس پیص بیوبرستبًی

وبر گرٍُ 

 پطتیببًی

هذیر پرستبری - هؼبٍى درهبى

هروس اٍرشاًس پیص  -

بیوبرستبًی ٍ هذیریت حَادث 

 داًطگبُ

 تب زهبى اتوبم  2/12/98
ػىس / گسارش جلسبت

  – ٍ خبر

  هیلیَى ریبل500

12 
برگساری وبرگب ُ ّبی آهَزش ٍ هبًَرّبی تَاًوٌذسبزی 

 وبروٌبى بیوبرستبًی

وبر گرٍُ 

 پطتیببًی
 تب زهبى اتوبم  2/12/98 هذیر پرستبری- هؼبٍى درهبى 

ػىس / گسارش جلسبت

 ٍ خبر

  هیلیَى ریبل500

13 
برگساری وبرگب ُ ّبی آهَزش ٍ هبًَرّبی تَاًوٌذسبزی 

 وبروٌبى آزهبیطگبّی

وبر گرٍُ 

 پطتیببًی

هذیر آزهبیطگبّْبی بْذاضت ٍ 

ٍاحذ هببرزُ بب - درهبى 

هذیر  - بیوبری ّب ٍاگیر

 پرستبری

 تب زهبى اتوبم  2/12/98
ػىس / گسارش جلسبت

 ٍ خبر

  هیلیَى ریبل300

14 
برآٍرد ٍ تبهیي ٍسبیل حفبطت فردی وبروٌبى بْذاضتی ٍ 

 درهبًی ٍ تَزیغ در هراوس

وبر گرٍُ 

 پطتیببًی

هؼبٍى درهبى -ػبٍى بْذاضت

 -رئیس بیوبرستبى هؼیي

 اٍرشاًس پیص بیوبرستبًی

 تب زهبى اتوبم  2/12/98
 لیست ٍسبیل تَزیغ ضذُ

 گسارش ببزدیذّب /

   هیلیَى ریبل542

15 

برآٍرد ٍ تبهیي دیسپٌسر ّبی هحلَل ّبی ضذ ػفًَی بب 

پبیِ الىلی برای وبروٌبى بْذاضتی ٍ درهبًی ٍ تَزیغ در 

 زهران

وبر گرٍُ 

 پطتیببًی
 وبرگرٍُ پطتیببتی تب زهبى اتوبم  2/12/98 هؼبٍى بْذاضت

  هیلیبرد  ریبل9

 

 

 

 

 



 

 

 

  (COV  - 2019راٌّوبی تذٍیي برًبهِ ػولیبتی استمرار دستَر الؼول وطَری وَرًٍب ٍیرٍس جذیذ 

 داًطىذُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت بْذاضتی ٍ درهبًی استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری / داًطگگبُ 

 بَدجِ هَرد ًیبز ًطبًگر الذاهبت زهبى پبیبى زهبى ضرٍع بب ّوىبری هسئَل اصلی ػٌَاى فؼبلیت ردیف

16 
برآٍرد ٍ تبهیي ، هحلَل ّبی گٌذ زدا ی الساهی برای 

 بْذاضت هحیط ٍ تَزیغ در هراوس

وبرگرٍُ 

 پطتیببتی
 لیست ٍسبیل تَزیغ ضذُ تب زهبى اتوبم 2/12/98 هؼبٍى بْذاضت

  هیلیبرد ریبل90

 برآٍرد ٍ تبهیي ٍسبیل ًوًَِ گیری ٍ تطخیصی 17
وبرگرٍُ 

 پطتیببتی

هذیریت -هؼبٍى درهبى

 اهَر آزهبیطگبّْبی درهبى
 تب زهبى اتوبم 2/12/98

 لیست ٍسبیل تَزیغ ضذُ

 گسارش ببزدیذّب /

   هیلیَى ریبل300

18 
برآٍرد ٍ تبهیي هَاد هصرفی ٍ دارٍّبی هَرد ًیبز 

 بیوبرستبًی

وبرگرٍُ 

 پطتیببتی

رئیس - ػبٍى درهبىم

 بیوبرستبى هؼیي
 تب زهبى اتوبم 2/12/98

 لیست ٍسبیل تَزیغ ضذُ

 گسارش ببزدیذّب /

  هیلیبرد  ریبل20

 آزهبیطگبّی. ضتیبببًی تجْیسات بیوبرستبًیپ 19
وبرگرٍُ 

 پطتیببتی

هؼبٍى - هؼبٍى درهبى

رئیس بیوبرستبى -پطتیببًی

 هذیر پرستبری- هؼیي

 گسارش ببزدیذّب تب زهبى اتوبم 2/12/98

  هیلیَى ریبل300

20 
ًبسبیی هَارد هطىَن، الذاهبت اٍلیِ ٍ ارجبع هطببك ش

 دستَرالؼول بب استفبدُ از ًمطِ ارجبع هٌطمِ ای
 هؼبًٍت بْذاضت

هذیر پرستبری ٍ سبیر 

 وبرگرٍُ ّب
 تب زهبى اتوبم 2/12/98

/ بیوبراى گسارش ضذُ

 گسارش ببزدیذّب

  هیلیَى ریبل500

21 
ضٌبسبیی هَارد هطىَن، الذاهبت اٍلیِ ٍ ارجبع هطببك 

دستَرالؼول بب استفبدُ از ًمطِ ارجبع هٌطمِ ای 

 هؼبًٍت بْذاضت

 هؼبًٍت درهبى

هذیریت - هذیر پرستبری

آزهبیطگبّْبی بْذاضت ٍ 

 درهبى

 mcmcسبهبًِ تب زهبى اتوبم 2/12/98

  هیلیَى ریبل500

22 
تْیِ ًوًَِ ّبی هَردًیبز بب ّوبٌّگی آزهبیطگبُ هرجغ 

استبى 

 هؼبًٍت بْذاضت

 هؼبًٍت درهبى

هذیریت - هؼبًٍت درهبى 

 آزهبیطگبّْبی بْذاضت ٍ

 ٍاحذ هببرززُ بب –درهبى 

هذیر -  ٍاگیربیوبریْب

پرستبری ٍ رئیس بیوبرستبى 

 هؼیي

 بیوبراى گسارش ضذُ تب زهبى اتوبم 2/12/98

  هیلیَى ریبل200



 

 

 

  (COV  - 2019راٌّوبی تذٍیي برًبهِ ػولیبتی استمرار دستَر الؼول وطَری وَرًٍب ٍیرٍس جذیذ 

 داًطىذُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت بْذاضتی ٍ درهبًی استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری / داًطگگبُ 

 بَدجِ هَرد ًیبز ًطبًگر الذاهبت زهبى پبیبى زهبى ضرٍع بب ّوىبری هسئَل اصلی ػٌَاى فؼبلیت ردیف

23 
ًظبرت بر بْذاضت هحیط بیوبرستبى ّب بب اٍلَیت 

 بیوبرستبى هؼیي داًطگبُ
 هؼبًٍت بْذاضت

هذیریت - هذیر پرستبری -

آزهبیطگبّْبی بْذاضت ٍ 

رئیس بیوبرستبى - درهبى

 هؼیي

 گسارش ببزدیذّب تب زهبى اتوبم 2/12/98

  هیلیَى ریبل500

24 
 / بیوبرستبى ّب/ ًظبرت از هراوس بْذاضتی درهبًی

 آزهبیطگبُ هرجغ استبى

 هؼبًٍت بْذاضت

 هؼبًٍت درهبى

هذیریت آزهبیطگبّْبی 

رئیس -بْذاضت ٍ درهبى 

 بیوبرستبى هؼیي

 تب زهبى اتوبم 2/12/98

سبهی اػضبی تین ا

ًظبرتی برًبهِ ًظبرتی 

 گسارش ببزدیذّب

4 ٍ 3پیَست    

  هیلیَى ریبل700

25 
ّیِ هفبد آهَزضی اطبلغ رسبًی ػوَهی بب استفبدُ از ت

 هراجغ هؼتبر ػلوی هَرد تبییذ ٍزارت بْذاضت

هسئَل رٍابط 

 ػوَهی
 ًوًَِ هحتَای آهَزضی تب زهبى اتوبم 2/12/98 هؼبًٍت بْذاضت

  هیلیَى ریبل500

26 
ّوبٌّگی بب صذا ٍ سیوبی هحلی ٍ سبیر اروبى ّب برای 

 رسبًی صحیح ٍ هَثراطالع 

هسئَل رٍابط 

 ػوَهی

هؼبًٍت -هؼبًٍت بْذاضت

رییس اٍرشاًس پیص -درهبى

 بیوبرستبًی ٍ حَادث داًطگبُ

 اخببر الذاهبت داًطگبُ تب زهبى اتوبم 2/12/98

 یه هیلیبرد ریبل

27 
گسارش دّی برًبهِ در سبهبًِ ّبی استبًذارد ٍزارت 

 بْذاضت

وبرگرٍُ 

 گسارش دّی

هؼبًٍت - هؼبًٍت بْذاضت

هذیریت -درهبى

آزهبیطگبّْبی بْذاضت ٍ 

رئیس بیوبرستبى -درهبى 

 هؼیي

 گسارش ّبی ارسبلی تب زهبى اتوبم 2/12/98

  هیلیَى ریبل300

 

 

 



 

 

  استبى چْبرهحبل  ٍ بختیبری  داًطىذُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی/سبزهبًذّی هذیراى ٍ اػضبی وبرگرٍُ ّبی داًطگبُ -2پیَست ضوبرُ 

 هسئَلیت در وبر گرٍُ ًطبًی الىترًٍیه ضوبرُ توبس سوت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف
ًبم ٍ ًبم (هطخصبت جبًطیي 

 )خبًَادگی، سوت ٍ ضوبرُ توبس

1 

2 
      

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

 

 

 



 
جذٍل ٍسبیل ٍ تجْیسات هصرفی هَرد ًیبز  -3پیَست ضوبرُ 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

تؼذاد هَرد ًیبز بِ ازا ی 

بیوبرستبى / ّر هروس

 * هب2ِّبرای دٍرُ 

 تَزیغ  هَرد ًیبز جْت تؼذاد

 در هراوس بْذاضتی درهبًی

لیوت ریبلی  

 تتجْیسات
تؼذاد تَزیغ ضذُ در 

 بیوبرستبى هؼیي

تؼذاد تَزیغ ضذُ سبیر 

 بیوبرستبى ّب

تؼذاد تَزیغ ضذُ در اهبوي 

 ػوَهی در صَرت ًیبز

1 
 

     هیلیبرد ریبل N95   250 11500 460هبسه 

2 
در صَرتی )ضیلذ صَرت 

 )وِ یىببر هصرف ًببضذ
5 5115 

 هیلیَى 10230000

 ریبل
   

     39800 600 سبق بلٌذ التىسدستىص  3

4 

گبى آستیي بلٌذ بب هچ 

وطی همبٍم در برابر ًفَر 

آة 

600 7000 

  هیلیَى ریبل700

   

     هیلیبرد ریبل4.05 810000 360هبسه جراحی  5

     هیلیَى ریبل356 8900 240رٍوص هَ  6

7 
رٍوص وفص یىببر 

هصرف 
240 17800 

  ریبل71200000
   

8 

هحلَل ّبی ضذ ػفًَی 

برای بْذاضت دست بب 

پبیِ الىلی 

 ًفر وبدر 100بِ ازای 

بْذاضتی درهبًی ٍ هیساى 

تبؼیت از راٌّوبّی بْذاضت 

 100 درصذ 40دست در حذ 

لیتر 

  لیتر10000

  هیلیبرد ریبل9

   

      360ببس یىپبرچِ ل 9

10 
براًىبرد ایسٍلِ فطبر 

هٌفی 
200  

  هیلیبرد ریبل5.2
   

 



 

 

جذٍل ٍسبیل ٍ تجْیسات هصرفی هَرد ًیبز  -3پیَست ضوبرُ 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

تؼذاد هَرد ًیبز بِ 

/ ازا ی ّر هروس

بیوبرستبى برای 

 * هب2ِّدٍرُ 

هَرد ًیبز جْت تؼذاد 

تَزیغ در هراوس 

 بْذاضتی درهبًی

 لیوت ریبلی  تتجْیسات

تؼذاد تَزیغ ضذُ در بیوبرستبى 

 هؼیي

تؼذاد تَزیغ ضذُ 

 سبیر بیوبرستبى ّب

تؼذاد تَزیغ ضذُ در 

اهبوي ػوَهی در صَرت 

 ًیبز

11 
 

تخت ایسٍلِ فطبر 

 هٌفی
200 

  هیلیبرد ریبل6.6 
   

12 
لَلِ فبلىَى حبٍی 

هحیط اًتمبل ًوًَِ 
VTM 

2000 
 

     هیلیَى ریبل70

13 

سَاپ استریل 

داورٍى،ًبیلَى یب پلی 

استر 

4000 

 

     هیلیَى ریبل80

14 

هحفظِ استبًذارد سِ 

 جْت اًتمبل اهي الیِ

ٍایوي ًوًَِ 

 ازای ّر  هحفظِ بِ 3

 بیوبرستبى

 

     هیلیَى ریبل125

15 
ویسِ زببلِ لببل 

وردى الٍاتَن
  ویلَ 160

 
     هیلیبرد ریبل1

 Boxحفظِ ایويم 16

Safet 
     هیلیَى ریبل500  

ًحَُ هحبسبِ 

در برآيرد تعداد يسبیل حفبظت فردی مًرد ویبز، ومًوٍ برداری از بیمبران مشکًک ي َمچىیه اوجبم آزمبیش َبی مراقبتی بیمبر در بیمبرستبن لحبظ شدٌ است   

 ببر 3 وفربٍ عىًان مسئًل اوجبم آزمبیشُب بٍ شرط اوجبم 2محبسبٍ تعداد يسبیل حفبظت فردی برای اوجبم آزمبیشُبی مراقبتی از فرد مشکًک ي یب بیمبر در َر بیمبرستبن بٍ ازای*

 وفر 2َمچىیه محبسبٍ تعداد يسبیل حفبظت فردی برای ومًوٍ گیری از فرد مشکًک ي یب بیمبر در َر بیمبرستبن بٍ ازای  .اوجبم گردیدٌ است) ريز کبری 60 (مبٌ 2آزمبیش در ريز برای 

 . ريز کبری اوجبم گردیدٌ است60 مبٌ 2 ببر ومًوٍ گیری در ريز برای 2بٍ عىًان مسئًل ومًوٍ گیری از بیمبران مشکًک بٍ شرط 



 

 

 

 .چه لیست الذاهبت داًطىبُ -4پیَست ضوبرُ 

  استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری داًطىذُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی/ داًطگبُ

 تَضیحبت خیر بلی الذاهبت ردیف

   ضىیل وویتِ داًطگبّی ٍ سبزهبًذّی وبرگرٍُ ّبی تخصصی ت 1

   تذٍیي برًبهِ ػولیبتی داًطگبُ  2

   تؼییي هببدی غرببلگری ٍ ضٌبسبیی بیوبراى  3

در ابؼبد ًیرٍی اًسبًی، تجْیسات  )داًطگبّی ٍ بیوبرستبًی(در هحیط  Capacity surge پیص بیٌی 4

 .هصرفی ٍ فضبی فیسیىی

   

ػییي بیوبرستبى ّبی ریفرال ٍ سطح بٌذی برای ارجبع بیوبراى بذ حبل جْت هرالبت بْیٌِ از هَارد ت 5

 .هطىَن ٍ هحتول

   

   ػییي بیوبرستبى بب لببلیت تخلیِ فَری ٍ ایسٍالسیَى وبهل هَارد هطىَن ٍ لطؼی ت 6

   ػییي بیوبرستبى هؼیي داًطگبُ ٍ ترسین ًمطِ ٍ سطَح ضٌبسبیی ٍ ارجبع بیوبراى ت 7

   ّوبٌّگی بیي بخطی بب سبزهبى ّبی هرتبط درسطح هٌطمِ  8

   تَزیغ هَاد آهَزضی در سطح هراوس آهَرضی درهبًی  9

   برگساری وبرگب ُ ّبی آهَزش ٍ هبًَرّبی تَاًوٌذسبزی وبروٌبى بْذاضتی  10
 

 

 

 

 



 

 .چه لیست الذاهبت داًطىبُ -4پیَست ضوبرُ 

  استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری داًطىذُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی/ داًطگبُ

 تَضیحبت خیر بلی الذاهبت ردیف

   برگساری وبرگب ُ ّبی آهَزش ٍ هبًَرّبی تَاًوٌذسبزی وبروٌبى اٍرشاًس پیص بیوبرستبًی  11

   برگساری وبرگب ُ ّبی آهَزش ٍ هبًَرّبی تَاًوٌذسبزی وبروٌبى بیوبرستبًی  12

   برگساری وبرگب ُ ّبی آهَزش ٍ هبًَرّبی تَاًوٌذسبزی وبروٌبى آزهبیطگبّی  13

    .برآٍرد ٍ تبهیي ٍسبیل حفبطت فردی وبروٌبى بْذاضتی ٍ درهبًی ٍ تَزیغ در هراوس 14

برآٍرد ٍ تبهیي دیسپٌسر ّبی هحلَل ّبی ضذ ػفًَی بب پبیِ الىلی برای وبروٌبى بْذاضتی ٍ درهبًی ٍ  15

تَزیغ در هراوس 

   

   برآٍرد ٍ تبهیي ، هحلَل ّبی گٌذ زدا ی الساهی برای بْذاضت هحیط ٍ تَزیغ در هراوس  16

   برآٍرد ٍ تبهیي ٍسبیل ًوًَِ گیری ٍ تطخیصی  17

   برآٍرد ٍ تبهیي هَاد هصرفی ٍ دارٍّبی هَرد ًیبز بیوبرستبًی  18

   آزهبیطگبّی هَجَد ٍ هَرد ًیبز . پطتیبببًی تجْیسات بیوبرستبًی 19

   ضٌبسبیی هَارد هطىَن، الذاهبت اٍلیِ ٍ ارجبع هطببك دستَرالؼول بب استفبدُ از ًمطِ ارجبع هٌطمِ ای  20
 

 

 

 

 



 

 

 .چه لیست الذاهبت داًطىبُ -4پیَست ضوبرُ 

  استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری داًطىذُ ػلَم پسضىی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی/ داًطگبُ

 تَضیحبت خیر بلی الذاهبت ردیف

   ضٌبسبیی هَارد هطىَن، الذاهبت اٍلیِ ٍ ارجبع هطببك دستَرالؼول بب استفبدُ از ًمطِ ارجبع هٌطمِ ای  21

   تْیِ ًوًَِ ّبی هَردًیبز بب ّوبٌّگی آزهبیطگبُ هرجغ استبى  22

   ظبرت بر بْذاضت هحیط بیوبرستبى ّب بب اٍلَیت بیوبرستبى هؼیي داًطگبُ  23

   آزهبیطگبُ هرجغ استبى  / بیوبرستبى ّب/ ظبرت از هراوس بْذاضتی درهبًی 24

   آزهبیطگبُ هرجغ استبى  / بیوبرستبى ّب/ ًظبرت از هراوس بْذاضتی درهبًی 25

   تْیِ هفبد آهَزضی اطبلغ رسبًی ػوَهی بب استفبدُ از هراجغ هؼتبر ػلوی هَرد تبییذ ٍزارت بْذاضت  26

   ّوبٌّگی بب صذا ٍ سیوبی هحلی ٍ سبیر اروبى ّب برای اطبلغ رسبًی صحیح ٍ هَثر  27

   گسارش دّی برًبهِ در سبهبًِ ّبی استبًذارد ٍزارت بْذاضت  28
 

 

 

 


