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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 به نام خدا

  1911شهریور  11چهارشنبه 

 فهرست مطالب

 61 .................................................................... خبرها متن و نیعناو: اول بخش

 61 .............................................................................................................................................. کرونا قرمز تیوضع در ساوه و جانیدل اراک،

 61 ............................................................................................................................... است یانسان یروین ازمندین جام تربت یریخونگ مرکز

 61 ............................................................... نترنتیا یها نهیهز و آموزان دانش سالمت از ینگران مدارس؛ ییبازگشا در نیوالد دغدغه

 61 ............................................................................................................. شوند حاضر لیتحص محل در شنبه روز از دیبا آموزان دانش همه

 61......................................................................................................................... شد کینزد نفر ونیلیم 4 به لیبرز در کرونا انیمبتال آمار

 61 ...................................................................................................................................... شود یم صادر و دیتول کرونا صیتشخ یرانیا تیک

 61 ................................................................... است سالمت مهیب به کرونا میمستق نهیهز اردیلیم 01/  وسع سامانه در نفر هزار 021 نام ثبت

 02 ....................................................................................... است؟ منیا کامال ماسک زدن و یکیزیف فاصله تیرعا با باز یفضا در یعزادار

 02 .................................................................................................................... ستین 01-دیکوو مهار یبرا استاندارد یروش یدرمان پالسما

 06 ................................................................................................................................... کرونا واکسن ساخت طرح در کایآمر مشارکت قطع

 00 ........................................................................................................................... نیقزو استان در کرونا یماریب کنترل از خوش یها خبر

 00 .............................................................................................................. کنند تیفعال بعد رند،یبگ مجوز اول سالمت حوزه یها شنیکیاپل

 02 .................................................................................................................انیرو کمی و ستیب کنگره در یباردار یرو کرونا ریتاث یبررس

 02 ............................................................................................................................ کرونا درمان در یدرمان سلول از استفاده جینتا نیآخر

 02 .............................................................................. شوند یم نهیواکس ها یشیاتر همه 2120 تابستان تا/ است قرن فاجعه کرونا: شیاتر

 02 ................................................................................ دهد یم پاسخ زنجان انیدانشجو سواالت به امروز مجلس بهداشت ونیسیکم عضو

 02 ........................................................................................................ کردند تیرعا را یبهداشت یها دستورالعمل ها یعزادار درصد 01
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 01 ................................................................................................... فعال انیمبتال تعداد شیافزا/ هیترک در کرونا به انیمبتال آمار نیآخر

 01 ............................................................................................................................................................. یمشهد استاد به پژوهش برتر نشان

 01 ............................................................................................... بهداشت وزارت ریوز معاون حاتیتوض/ دارد؟ ریتاث ینابارور یرو کرونا

 01 .....................................................................................................................................................کرونا خورده زخم کرمانشاه؛ یگردشگر

 01 .................................................................................................................................. کرونا بحران تیریمد در سیانگل سوال ریز عملکرد

 01 ............................................................................................. یجهان نرخ تر نییپا قم یها یفوت/ دینکن خوش کرونا واکسن به را ها دل

 22 ...................................................................... ممنوع کودکان یبرا یساز فاجعه/ میبگذار سر پشت یآگاه شیافزا با را کرونا بحران

 26............................................................................................................................ مصدوم کودک به شابورین ییهوا اورژانس یامدادرسان

 26......................................................................................................................................... کردند تیرعا را ها پروتکل قم ئاتیه درصد 01

 20 .............................................................................................................................. شد عیتوز قم یها ئتیه و مساجد نیب ماسک هزار 01

 20 .............................................................................. کردند شرکت احمر هالل کرونا روسیو از یریشگیپ یمجاز دوره در نفر هزار 411

 20 ..................................................................................................... شود یم یبررس بهداشت ونیسیکم در کسیپالو یدارو یگذار متیق

 22 ............................................................................................... سردشت مرز در قاچاق یپزشک زاتیتجه و دارو یاردیلیم محموله کشف

 22 ................................................................................................... مدارس ییبازگشا از ینگران علت/ است دشوار تهران در کرونا کنترل

 21............................................................................................................................. یابتید افراد شیافزا/ستین لوکس یکاال نیانسول قلم

 21............................................................................................... است شده بیتصو نیقزو در کرونا با مقابله و یریشگیپ یبرا مصوبه 444

 21 ...................................................................................... شود یم دیتول استان داخل در نیقزو یدرمان و یبهداشت یازهاین درصد 08

 21 .................................................................................................................................... کرونا ستاد میتصم براساس زنجان مدارس تیفعال

 21 ........................................................................................... ریپذ امکان نه است الزم نه منازل از دستکش و ماسک جداگانه یآور جمع

 21 ...........................................................................................شهر هیحاش در یفرهنگ جهاد/ ییکرونا امیا در جوان یها طلبه جهاد مشق

 22 ....................................................................................................................................... است ثابت همچنان مهاباد در کرونا انیقربان آمار
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 26 ....................................................................................................... مدارس ییبازگشا درباره هیتوص چند و کشور در کرونا یفعل تیوضع

 22 ......................................................................................................................... گفتند خود احساسات و اتیتجرب از کرونا به مبتال مارانیب

 22 ...................................................................................... شود یم یرا صدور به منجر یشمال خراسان یپزشک یها پرونده سوم کی تنها

 22 .......................................................................................................................... میهست مواجه لرستان در دارو قلم 01 تا 41 نیب کمبود با

 22 ......................................................................................... است بوده مثبت زنجان در کرونا به مشکوک مارانیب ییسرپا تست درصد 81

 21 .................................................................................................................................. کرونا؟ مقابل در فیتضع ای یمنیا آنفلوآنزا، واکسن

 21 ............................................................................................................................... !نیچ در حشره سلول بر یمبتن یکرونا واکسن قیتزر

 21 ................................................................................................................................................ تیواقع تا دیترد از کرونا؛ یجهان یآمارها

 21 ................................................................................................................... میکن زمستان و زییپا حال به یفکر میدار کم وی یس یآ تخت

 22 ............................................................................................................................ التیتعط هر از بعد روز 0 تا 2 ییکرونا مارانیب شیافزا

 20 ................................................................................................................... ماریب 840 یبستر/ است کرده خوش جا مازندران در کرونا

 22 .................................................................................................................... شدند یبستر نفر 01/البرز استان در گرید ییکرونا 4 مرگ

 22 ..................................................... عکس+دهدشت( ره) ینیخم امام مارستانیب از استان یپزشک علوم دانشگاه سیرئ سرزده دیبازد

 22 ................................................................................................................................. است کننده نگران همچنان قم در کرونا به ابتال روند

 22 ............................................................................مجلس انتخابات دوم مرحله یبرگزار یبرا کرمانشاه در یرأ اخذ شعبه 411 استقرار

 22 ........................................................................................ است هشدار و ینارنج تیوضع در کرونا روسیو وعیش نظر از ماکو: فرماندار

 21 ................................................................................................................... شود یم برگزار لرستان سالمت مدافع دیشه نینخست ادوارهی

 21 ............................................................................................................................. نهیس سرطان یتهاجم یها سلول قاتل عسل، زنبور زهر

 21 ............................................................................................................................... استان یها مارستانیب به زدی یمذهب یاه ئتیه کمک

 21 .................................................................................................... مارانیب از اضافه وجه اخذ علت به یخصوص مارستانیب کی تیمحکوم

 21 ........................................................................................................................... نیقزو استان در کرونا میعال با ماریب 884 شدن یبستر
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 21 .......................................................................................................................................... شابورین در ییکرونا یها یفوت آمار شدن صفر

 21 .......................................................................................................................................................... آنفلوآنزا واکسن قیتزر یها تیاولو

 21 ................................................................................................................. شود یم ساخته تیجمع کم یشهرها در یمحل یها مارستانیب

 12 ..............................................................................................................................................اعتبار انتظار در بهبهان عصر یول تان،مارسیب

 12 .................................................................................................................................... بود خواهد اسفند از تر کننده نگران زییپا در کرونا

 10 .................................................................................................................... دیکش یدادستان حجت اتمام به اراک عصریول مارستانیب کار

 12 .................................................................................................... اند شده مبتال کرونا به نیقزو استان کارمندان و کارگران از نفر 080

 12 ................................................................................................................. است شیافزا حال در کرمانشاه در کرونا مارانیب یبستر آمار

 12 ............................................................................................................. زدی یها مارستانیب در کرونا به مشکوک ماریب 001 شدن یبستر

 12 .......................................................................................................................... کرونا امیا در نیقزو کودکان یدرصد 011 ونیناسیواکس

 12 ........................................................................................................... کردستان در دام راس هزار 801 و ونیلیم کی از شیب یکوب هیما

 11 ................................................................................................................................. ییکرونا مارانیب درمان یبرا ها یژاپن دیجد ابتکار

/ کند یریتدب محروم مناطق در یمجاز یها آموزش یبرا دولت: یافشارنادر افسر کرونا؛ دوران در یلیتحص سال یواگرها اما

 11 .......................................................................................................................................... کنند فراهم خانه در را یآموزش یفضا نیوالد

 11 ...................................................................................................................جهان یکشورها انتظار در کرونا روسیو از مرگبارتر یخطر

 11 ......................................................................................................................... است سالمت مهیب پوشش تحت رفتیج تیجمع درصد 80

 11 ..................................................... ابدی یم شیافزا شهروندان به یا مهیب خدمات تیفیک الم؛یا در سالمت مهیب یبریسا شیرزما آغاز

 11 ................................................................................................... کردند نام ثبت لیاردب سالمت مهیب وسع آزمون طرح در نفر هزار 021

 12.................................................................................................................... یدرمان مراکز به سالمت مهیب مطالبات پرداخت شدن روز به

 12........................ کرونا درمان یها نهیهز درصد 11 تقبل/  گرفت قرار یکیالکترون یسینو نسخه رپوششیز لیاردب تیجمع درصد 40

 16 ............................................................................................. هموطنان آحاد یبرا رانیا سالمت مهیب یتیحما یعموم اقدامات نیمهمتر
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 10 ................................................................................................................................... ینیحس یتاسوعا و عاشورا در خون یاهدا شیافزا

 12................................................................................................................................. فارس استان در O- و A+ یخون یها گروه کمبود

 12............................................................................................................................................. افتی شیافزا درصد 81 سبزوار در خون نذر

 12 .............................................................................. میستین خون کمبود بحران دچار/ خون نذر شیپو در نفر 040 و هزار 84 مشارکت

 12 .............................................................................................................................................. یخون یها گروه ازمندین همچنان مازندران

 12 ................. کنند؟ اهدا را خود یپالسما چگونه کرونا یماریب از افتهیبهبود افراد/ فارس در خون یس یس هزار 811 از شیب یاهدا

 12 ............................................................................................................................................................ تالش شهر یعموم اماکن یضدعفون

 11 .............................................................................................. فردا تا یتخصص فوق و یتخصص دانشنامه آزمون در نام ثبت مهلت دیتمد

 11 ...................................................................................................شد دیتمد یپزشک یاھ رشته ارشد آزمون بدون رشیپذ نام ثبت مهلت

 11 .................................................................................................................................... یحضور ریغ و یمجاز دیجد ترم در آموزش یبنا

 11............................................................................................................................................ م؟یکن یپاکساز "کرونا" زا را مدارس چگونه

 11................................................................................................................................... سیانگل در کرونا روسیو به انیمبتال شمار شیافزا

 11 ............................................................................................................... !نشد مشخص ماه 2 گذشت از بعد نامهریس کینیلک حادثه مقصر

 12 ....................................................................... ها دنتیرز یاجتماع نیتام مهیب اتیجزئ اعالم/ماه آبان از یاریدست وام پرداخت آغاز

 16....................................................................................................................................... ندارد وجود آنفلوانزا واکسن کمبود بابت ینگران

 10 ..................................................................................................................فارس تیجمع نفر ونیلیم 4 از شیب به یبهداشت خدمات ارائه

 12 ......................................................................................................................................................... یسالگ 84 گذر در بهداشت سربازانِ

 12 ..................................................................................................... گذشته روز شبانه در مصر در کرونا روسیو به انیمبتال از نفر 01 فوت

 12 ...................... شد یمجاز هم ییکرونا سال مین نیدوم/ 11 مهر در انیدانشجو به هیتغذ و خوابگاه ،یعمل ،ینظر دروس ارائه نحوه

 12 .................................................................................. سرما فصل از پزشکان ینگران/ آنفوالنزا با کرونا یریگ همه دشوار؛ و سخت زییپا

 12 ............................................................................. پول و ارز انتظار در دارو دیتول قرن؛ سال نیآخر در یداروساز صنعت یها دغدغه
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 11 .................................................................................................... شوند یم یبستر همدان یها مارستانیب در ییکرونا ماریب 01 روزانه

 11 ..................................................................................................................................................... شد پنهان کرونا هیسا ریز که ییها تالش

 تیمحدود/ هستند ماسک از استفاده به موظف رانندگان و آموزان دانش/ مدارس سیسرو در تیفعال یبرا شرکت 010 تیردصالح

 11....................................................................................................................... کنند ینم تیرعا را ها پروتکل که یرانندگان یبرا تیفعال

 11..................................................................................... است نیجن سقط در نهادها اهمال به یدگیرس درحال مجلس 11 اصل ونیسیکم

 11 ........................................................................................ شان تیفعال کار به آغاز یبرا بهداشت وزارت در رشته چهار تیوضع یبررس

 11 ................................................................................................................... است افتهی شیافزا زنجان در ییکرونا مارانیب یبستر موارد

 11 ........................................................................................................................... شدند مبتال کرونا به فارس استان درمان کادر رصدد 01

 12 ...................................................................................................................................... کرونا روزانه ینفر هزار 80 مدار بر همچنان هند

 12 ......................................................................................................................... میهست کرونا ستاد مصوبات منتظر مدارس ییبازگشا یبرا

 16 ................................. اعضا یبرخ تیعضو لغو تا کارت قیتعل از/ شد؟ لیتعط کرونا با مبارزه یمل ستاد دستور بدون یمل کتابخانه ایآ

 16 ........................................................................................................................ مازندران در کرونا دوم موج یها یفوت یدرصد 2 کاهش

 10 ..................................................................................................................... دارند یهمکار همدان یپزشک علوم دانشگاه با بهورز 001

 12 ............................................................................................................................................. کرونا یپندار یعاد و یساز یعاد نیب وارید

 12 .................................................................... شد کینزد مبتال ونیلیم 4 مرز به لیبرز/ فرانسه در کرونا به دیجد یمبتال هزار 0 حدود

 12 ........................................... ینامرئ نیم دانیدرم کادردرمان یزندگ کرونا با یستیهمز برنامه اعالم یبرا ها ارگان روزه 00 فرصت

 12 ................................................................................... کرونا روسیو به ابتال از یریشگیپ جهت یبهداشت یها دستورالعمل تیرعا لزوم

 12 ......................................................................................... بهورزهاست تالش جهینت کرونا به کشور ییروستا تیجمع نییپا یابتال زانیم

 12 ................................................................................................................ 01-دیکوو به نفر هزار 42 از شیب یابتال ازبکستان؛ در کرونا

 11 ....................................................................................................................................... کرونا وعیش با مقابله یهمگان جیبس در سیپل سهم

 11 .............................................................................................. دیمادر در ییکرونا میوخ طیشرا درباره ایاسپان ریوز نخست ینگران ابراز
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 11 ........................................................................................ دینمائ تیرعا را ینگیقرنط و یخودمراقبت اصول یسرماخوردگ میعال بروز با

 11 ............................................................................................... کشورها ریسا به واکسن فروش شرط/ مسکو در کرونا ونیناسیواکس آغاز

 11 ............................................................................................................................................... است نشده ثابت ینابارور بر 01 دیکوو ریتاث

 622 ........................................................................................... یشرق جانیآذربا به ها مسافرت یریگ اوج با یماریب شدن ور شعله احتمال

 622 .................................................................................................................................................... مازندران در کرونا باختگان جان کاهش

 626 .................................................................................................... "پاچه کله" دیفوا و "ریش" مضرات یادعا به بهداشت وزارت واکنش

 622 .................................................................................................................................... "بهورز" روز مناسبت به ربهداشتیوز کیتبر امیپ

 622 ............................................ متجاهر معتادان یآور جمع یبرا دیجد تیظرف 8111 به تختیپا ازین/متجاهر معتاد 484 یآور جمع

 621 ........................................................................................................................................................... بهداشت وزارت دییتا از بعد واکسن

 621 ............................................. معوقات پرداخت یبرا تومان اردیلیم هزار 8 اختصاص/ مهرماه از پرستاران ژهیو العاده فوق پرداخت

 621 ........................................................................................................................................................................ سفر نامبارک ارمغان کرونا،

 621 ......................................................................................................................... نهیهز صرف و یدستگاه نیب اقدام گرو در ت،یجمع رشد

 621 ............................................................................................................ کرد اعالم را کرونا مجاز یها شگاهیآزما یاسام بهداشت وزارت

 662 ...................................................................................................................................................... ستین اروپا در دوباره نهیقرنط به یازین

 662 ...............................................................................رفتیپذ ینیبال شیآزما یبرا را قزاقستان یکرونا واکسن یجهان بهداشت سازمان

 666 ............................................................................................................................... آنفلوانزا با 01 _دیکوو یریگ همه کننده نگران تقارن

 660 ........................................................................................................................ ماسک از استفاده به بهداشت یجهان سازمان مجدد دیتاک

 660 ........................................................................................................................................................... کرونا واکسن دیخر و ساخت ماراتن

 662 ................................................................................................................ اند شده کرونا یغربالگر هیدریح تربت در نفر هزار10 از شیب

 662 ........................................................................................................................................ ییکرونا محرم در ضدانقالب یها نقشه شکست

 662 ............................................................................ کند رمانیگ نیزم کرونا دینبا/ کشور سالمت نظام در انقالب کی آغاز ؛یدوراپزشک
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 661 ........................................................................................................................................................هیترک در کرونا انیقربان شمار شیافزا

 661 .......................................................... متخصص و یعلم نخبگان توان از یریگ بهره ضرورت/ کند عمل قاطع دیاب کرونا با مقابله ستاد

 661 ..................................................................................................................................... کرونا وعیش سوم موج با مقابله یبرا یزیر برنامه

 661 ..................................................................................................................... آنفلوانزا واکسن قیتزر زمان/ است یتقلب ریویرمدس قرص

 606 ......................................................................................................................... کننده؟ یضدعفون ژل ای است صابون کرونا یواقع دشمن

 606 .......................................................................................................... است کشور در ماسک هیاول مواد دکنندهیتول تنها شازند یمیپتروش

 600.................................................................. شود یم یضدعفون روزانه شهرکرد یها یتاکس و نقل و حمل یها ستگاهیا ن،یادیم معابر،

 602 ................................................................................................................... هیدیام رانپوریا دیشه مارستانیب یها پسماند محموله انتقال

 602 ...................................................................................................................................... شد افتتاح رانیا یدولت یپزشک دندان مانگاهدر

 602 .................................................................................................................................... شد ییشناسا کودکان در 01-دیکوو دیجد عالئم

 601.............................................................................................................................. نفر 0812 به المیا در کرونا به انیمبتال شمار شیافزا

 601 ........................................................................................................ شوند یم یخطرساز یب بردسکن شهرستان یعفون یها زباله تمام

 601 ............................................................................................................................................................................ گرفت جان دوباره وناکر

 601 ........................................................................................................................................................................ یا نهیقرنط مقررات دیتشد

 601 ...................................................... آلمان در یکاریب نرخ شیافزا تا ها ینگران هیسا در فرانسه مدارس ییبازگشا از |اروپا در کرونا

 601................................................................................................................................................... باختند جان کرمان در کرونا اثر بر نفر 4

 601............................................................................................ اهواز حوزه در انتخابات دوم مرحله یبرگزار یبرا ییکرونا ضد داتیتمه

 622 ......................................................................................... کاشان یبهشت دیشه مارستانیب در کرونا به مبتال دیجد ماریب02 شدن یبستر

 622 ............................................................................................................................................................... زنجان در همزمان عضو یاهدا 2

 626 ............................................................................................ ابدی توسعه تنگستان و یدشت در یدرمان یها رساختیز: بوشهر جمعه امام

 620 ....................................................................................................... یفوت نفر 4/دیرس 0104 به اصفهان در کرونا یها یبستر کل آمار
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 622 ................................................................................................................................................................................ قاچاق یداروها کشف

 622 ................................................................................................. هستند یبستر ماریب 881 /النیگ در ییکرونا ماریب 01 روزانه مراجعه

 622 ....................................................................................................................................... کرمان در کرونا به مبتال دیجد ماریب 01 یبستر

 621 ...................................................................................................................................... کرونا درمان در یمفصل سمیرمات یدارو شکست

 621 ............................................................................................................... سبزوار در یمغز ستیک یجراح نادر زعملیآم تیموفق انجام

 621 ......................................................................................... نفر 4 فوت/شدند رشیپذ قم یدرمان مراکز در کرونا به مشکوک ماریب 002

 621 .............................................................................................................. مسوالن همت ازمندین تنکابن یتختخواب210 مارستانیب ساخت

 621 ..................................................................... دیجد یفوت نفر 4 شدن اضافه/ دیرس نفر 480 به بوشهر استان در کرونا یهایفوت تعداد

 621 .............................................................................................................. کاشان یبهشت مارستانیب در دیجد یتنفس حاد ماریب 02 یبستر

 622 ................................. است نامناسب مارانیب از یتعداد یجسمان تیوضع الن؛یگ یدرمان مراکز به ییکرونا ماریب 01 روزانه اجعهمر

 622 ........................................................................................................................... گذشت نفر811 از هرمزگان در کرونا جانباختگان شمار

 626 ............................................................................. نفر 08 به انیقربان شیافزا/ردیگ یم جان همچنان راحمدیبو و هیلویهگک در کرونا

 620 ...................................................... کشور شمال در کرونا سوم کیپ آرام زیخ/ شد یرقم 8 هم باز مازندران در کرونا انیمبتال آمار

 622 ....................................................................................................... اعتبار تومان اردیلیم 00 ازمندین هیبشرو مارستانیب از یبردار بهره

 622 ............................................................................... کرد عبور مورد هزار 204 مرز از فارس در 01دیکوو شده انجام یها تست تعداد

 622 ........................................................... ندارد یارتباط کودکان در سمیاوت به ابتال خطر با یباردار دوران در آنفوالنزا واکسن قیتزر

 622 ......................................................................................................................................... ندهیآ ماه از کرونا یروس واکسن انبوه لیتحو

 621 .......................................................................................................................... هستند کرونا واکسن قیتزر موافق ایدن مردم درصد 84

 621 ...................................................................................... کردند تیرعا را یبهداشت یها پروتکل مشهد یعزادار یها اتیه درصد 84

 621 ................................................................................. یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه یدرمان یفضاها جادیا یدرصد 88 رشد

 621 ....................................................................................................................... یاضطرار استفاده یبرا کرونا ینیچ واکسن نیدوم دییتا
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 621 ....................................................................................................... است نشده اثبات هنوز کرونا درمان و یریشگیپ در ریس رفمص ریتأث

 621 ............................................................................. یغرب جانیآذربا در ینیحس یعزا امیا با همزمان نفر 080 و هزار 2 خون یاهدا

 622 ........................................................................................................................... ینیحس یعاشورا و تاسوعا در خون واحد 800 یاهدا

 626 ...................................................................................... مازندران یجیبس ورزشکاران خون یاهدا شیپو روزه 01 یجهاد طرح آغاز

 626 ...................................................................................... ندارند را پالسما اهدا طیشرا 01 دیکوو از افتهی بهبود مارانیب درصد 00 تا 01

 626 .......................................................................................................................................................... بناب مردم یجمع دسته خون یاهدا

 620 ......................................................................................................................................................... کردند اهدا خون نفر هزار 2 از شیب

 620 ................................................. یپزشک یها تیفور پرسنل از نفر دو تیمصدوم/ تیمامور نیح در آمبوالنس یسوز آتش و انفجار

 622 ..................................................................................... شوند ینم لغو ها آزمون/ یپزشک علوم انیدانشجو آزمون سه نام ثبت دیتمد

 622 .................................................. سرما فصل یبرا کشور به آنفلوآنزا واکسن ونیلیم 8 واردات سفارش/ستین یکاف یداخل داتیتول

 621 ............................................................................................................... شود یم برگزار یرانیا زائران حضور بدون نیاربع یرو ادهیپ

 621 .......................................................................................... شود یم نیتدو یپزشک علوم انیدانشجو یبرا بحران در مداخله یراهنما

 621 ..................................................................................................................................... کرونا دوران در ورزش یبرا رهیجز یها فرصت

 612 ................................................................................................................................ ؟یعاد ای است خطرناک تهران ییکرونا یپسماندها

 616 ............................................................................................................است روز 40 فارس استان یدرمان مراکز به افراد مراجعه سرانه

 616 ...................................... نشد یعبور یپروازها به یده خدمات مانع کرونا/ 01 دیکوو سوم موج یبرا ها فرودگاه بر نظارت دیتشد

 610...................................................................................... دندیدرخش ها پروتکل تیرعا با محرم یعزادار آزمون در یمردم یها ئتیه

 612 ........................................................................................... خوابگاه ییبازگشا نحوه/کرونا یابیخودارز لیتکم به انینودانشجو الزام

 612 .............................................................................................. تهران استان ئاتیه یبهداشت یها دستورالعمل یاجرا شیپا جینتا اعالم

 612 .................................................................................................................................................... ناجا فرمانده از بهداشت ریوز یقدردان

 611 .......................................................................... کرونا دیجد یفوت 010 و ماریب 0402 ییشناسا/ 11 وریشهر 00 ران،یا در کرونا آمار



 

 

 

 

19 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 611 ....................................................................................................................... شد انجام سبزوار در کرونا یصیتشخ شیآزما هزار چهار

 611 ............................................................................................................................................... کشور در ییکرونا یها مرگ ادتعد کاهش

 611 .................................................................................................................. شد خواهد برگزار تماشاگران حضور بدون بالیوال برتر گیل

 611....................................................................................................................................... پاکستان در کرونا از یناش باختگان جان کاهش

 612 ......................................................................................... جهان و رانیا اخبار | مهر یخبرگزار – خطاست ییدارو فهرست بودن بسته

 612 ..................................................................... یپزشک علوم یها دانشگاه یقرارداد یروهاین یاستخدام آزمون یبرگزار زمان قیتعو

 616 ......................................................................................................... است فارس به مربوط کشور یکرونا مثبت موارد درصد 00 از شیب

 610 ..................................................................................................................................................... ردیگ یم جان همچنان فارس در وناکر

 612 .......................................................................................................... شود یم برگزار مهرماه 81 یدندانپزشک پیفلوش رشیپذ آزمون

 612 ...................................................................................................................................... کنند هیته را کرونا با یستیهمز برنامه ها اهدستگ

 612 ............................................................................................................... محرم یعزادار یها ئتیه در ماسک ونیلیم 01از شیب عیتوز

 612 ............................................................................................. کشور در دیجد ییدارو پروژه 04 دیتول یبرا یراز یساز سرم بلند گام

 611 .............................................................. اعتمادند یب دولت ییکرونا یآمارها به هیترک مردم از درصد 01: متروپل ینظرسنج جینتا

 611 .................................................................................................................. است کار دستور در آنفلوآنزا واکسن ونیلیم 8 حدود دیخر

 611 ............................................................................................ دیرس نفر 211 و هزار 80 به افغانستان در کرونا روسیو به انیمبتال شمار

 611 .............................................................................................. وستندیپ فارس درمان و بهداشت خدمات چرخه به متخصص پزشک 044

 PHD ...................................................................................................... 611 یدکترا و یپزشک ارانیدست الزحمه حق یدرصد 01 شیافز

 612 ........................................................................................ یاریبخت و چهارمحال در کرونا یماریب به ابتال دیجد مثبت مورد 4 ییشناسا

 612 ................................................................................................................. گذشته یروزها به نسبت عراق در انیمبتال آمار کاهش|کرونا

 616 ............................................................................................................................ بلوچستان و ستانیس در کرونا روسیو به مبتال 08108

 616 ..................................................................................................................... کرونا قرمز تیوضع در همچنان دماوند/ شد ینارنج تهران
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 610 ............................................................................................................... همدان یدرمان مراکز در کرونا به ابتال اثر بر نفر 808 یبستر

 610 .................................................................................................................................................................... افتی شیافزا پرستاران حقوق

 612 ..................................................................................... کرونا یآنت اقدامات نهیزم در فارس یپزشک جامعه جیبس عملکرد از یقدردان

 612 .......................................................................................................................................................... نفر 480 زنجان یکرونا یها یفوت

 612 ................................................................................................................ تنکابن تمام مهین مارستانیب دیجد مشکل ، زهیانگ یب مانکاریپ

 612 ....................................................................................................................... شود یم سالمت خدمات یفیک یاعتال باعث یپزشک دورا

 611 .......................................................................................... است شده انجام مشهد سالمت جامع خدمات مراکز در کرونا تست هزار 41

 611 ......................................................................................................................................................................................... هست هنوز کرونا

 611 ........................................................................... کند رمانیگ نیزم کرونا دینبا/ کشور سالمت نظام در انقالب کی آغاز ؛یدوراپزشک

 611 ......................................................................................................هستند یبستر هرمزگان یها مارستانیب در کرونا به مبتال ماریب 220

 611 .................................................................................. هستند بهره یب نترنتیا از رمیسم رانیفراگ درصد 40: پرورش و آموزش ریمد

 612 ............................... شد خواهند رانهیسختگ یبهداشت ریتداب ازین صورت در/ مدارس یبهداشت یها پروتکل درخصوص یریگ میتصم

 616 ............................................ ردیگ یم قرار ینیبال یابیارز مرحله در داوطلب واکسن 88 ، آگوست 20 از: بهداشت یجهان سازمان

 616 ............................................................................. کرونا به مبتال مارانیب به یاجتماع نیتام یها مارستانیب تیظرف سوم کی اختصاص

 و آموزان دانش یبرا دور راه از آموزش وهیش از استفاده لزوم/ کشور در ییکرونا مارانیب مرگ و یبستر نیب فاصله شیافزا

 610................................................................................................................................................................................................... انیدانشجو

 612 ............................................................................................................................... مدارس یحضور ییبازگشا به بهداشت ریوز واکنش

 612 .................................................................... درس یها کالس شدن برگزار یرحضوریغ ای یحضور درباره بهداشت ریوز نظر | دینیبب

 612 ............................................................................................. یپزشک دورا با منطقه یکشورها به یپزشک یتخصص خدمات ارائه امکان

 611............................................................................................کشور محروم نقطه 28 در دور راه از یپزشک خدمات یانداز راه و افتتاح

 611 ............................................................................................ افتی اختصاص نقل و حمل حوزه به کرونا التیتسه الیر اردیلیم هزار 80
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 611 ..................................................................................................................... ها دانشگاه و مدارس ییبازگشا به بهداشت وزارت واکنش

 



 

 

 

 

16 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 عناوین و متن خبرها: بخش اول

 اراک، دلیجان و ساوه در وضعیت قرمز کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - باشگاه خبرنگاران 

 16مورد جدید در استان مرکزی  156از تعداد : رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد

های استان بستری شده اند که تحت مراقبت قرار دارند و  بیمارستانمورد این بیماران در 

سید محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم ... خدمات تخصصی درمانی را دریافت می کنند 

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک ، مرکز استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 

شهرستان اراک، دلیجان و ساوه از نظر شیوع کرونا در وضعیت  9طبق آخرین آمار  :خبرنگاران جوان از اراک ، گفت

شهرستان شازند در وضعیت سفید، شهرستان های آشتیان، تفرش و فراهان در : جمالیان افزود... ... قرمز هستند 

ر وضعیت زرد د( خمین، محالت، زرندیه، کمیجان و خنداب)وضعیت نارنجی و بقیه شهرستان های استان مرکزی 

مورد جدید ابتال  156بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس : او اضافه کرد... ... قرار دارند 

 11161شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتال به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به 

 نفر رسیده است

 

 :مسئول هماهنگی مرکز خونگیری تربت جام

 مرکز خونگیری تربت جام نیازمند نیروی انسانی است

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:18 - ایسنا 

اکنون نیروهایی که در این مرکز : دکتر علی سپهری صدر در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد

روز  1خدمت می کنند با مساعدت بیمارستان سجادیه تامین می شوند از همین رو مرکز تنها 

ته و در ساعات مشخصی فعالیت دارد و همین امر سبب شده که محدودیت هایی برای در هف

در زمان  خون اهدایبیشترین استقبال مردم برای : سپهری صدر بیان کرد... ایجاد شود  خون اهدایمردم مشتاق به 

کنند که انتظار است های مناسبتی است که ادارات به صورت گروهی برای این عمل خیرخواهانه به مرکز مراجعه می 

برای بهره برداری حداکثری از امکانات تهیه شده در این مرکز، مراجعه داوطلبان در ایام فعالیت آن مرکز به طور 

 محدود به مناسبت و شرایط خاص نمی باشد خون اهداینیاز به خون همیشه هست و ... مستمر صورت گیرد 

https://www.yjc.ir/fa/news/7478470/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99061208936/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 والدین در بازگشایی مدارس؛ نگرانی از سالمت دانش آموزان و هزینه های اینترنتدغدغه 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری تسنیم 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز کالنشهر شیراز را در وضعیت  بهداشت معاونعبدالرسول همتی 

از ستاد : شهریورماه ابراز نگرانی کرد و گفت 15هشدار دانست و از بازگشایی مدارس از 

مدیریت مرکزی و استانی بیماری کرونا خواسته ایم آموزش ها را به صورت غیرحضوری و 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ... و هنوز به نتیجه نرسیدیم  مجازی برگزار کند که در این رابطه نگران هستیم

، آغازی برای سال نو تحصیلی می دانستیم و شهر رنگ و "بوی ماه مهر"، سال های پیش آغاز سال تحصیلی را با 

د و شهر دانش آموزان با لباس های فرم مدارس در خیابان ها و کوچه تردد می کردن... بویی دیگر به خود می گرفت 

اما امسال شیوع ویروس ... ... شلوغ می شد و این شلوغی، حس جریان داشتن زندگی در پوست شهر را نشان می داد 

از تغییر در زمان بازگشایی مدارس گرفته تا اما و اگرهایی ... کرونا همه معادالت سالیان پیش را به هم ریخته است 

 مسئوالن قرار داده است که پیش روی دانش آموزان، والدین، معلمان و

 

 :حاجی میرزایی

 همه دانش آموزان باید از روز شنبه در محل تحصیل حاضر شوند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - ایرنا 

حاجی میرزایی با بیان این که قاعده اصلی برگزاری کالس های درس به صورت حضوری است، 

برای حفظ سالمت  داشتبه وزارتپروتکل های بهداشتی سختگیرانه ای با هماهنگی : گفت

به ... دانش آموزان اعمال می شود و همه در مدارس موظف به رعایت این پروتکل ها هستند 

در حاشیه جلسه هیات دولت درباره بازگشایی  -چهارشنبه  -گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، امروز 

مختلف به گونه ای است که تغییر حالت از وضعیت مناطق : مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت

وضعیت های متفاوت مانند قرمز به زرد یا برعکس بسیار به هم نزدیک است، از این رو به منظور حفظ سالمت دانش 

در هر : وی افزود... ... آموزان کالس های درس با رعایت سخت گیرانه ترین پروتکل های بهداشتی دایر می شود 

ص مدیر مدرسه و دستورالعمل ابالغ شده با رعایت فاصله اجتماعی امکان حضور همه دانش مکانی براساس تشخی

 آموزان فراهم می شود

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2339983/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84024329/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:49 - پارسینه

 همه دانش آموزان باید از روز شنبه در محل تحصیل حاضر شوند: حاجی میرزایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - پانا

 همه دانش آموزان باید از روز شنبه در محل تحصیل حاضر شوند: حاجی میرزایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - شفقنا

های درس با رعایت کالس / همه دانش آموزان باید از روز شنبه در محل تحصیل حاضر شوند: وزیر آموزش و پرورش

 سخت گیرانه ترین پروتکل های بهداشتی دایر می شود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - راهبرد معاصر

 جزئیات+ همه دانش آموزان باید از روز شنبه در محل تحصیل حاضر شوند: حاجی میرزایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - کبنا نیوز
 :حاجی میرزایی

 اید از روز شنبه در محل تحصیل حاضر شوندهمه دانش آموزان ب

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - پایگاه خبری پایشگر

 همه دانش آموزان باید از روز شنبه در محل تحصیل حاضر شوند

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - سالم نو

 همه دانش آموزان شنبه به مدرسه می روند

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:15 - میزان

 بازگشایی مدارس در روسیه

 

 میلیون نفر نزدیک شد 4یان کرونا در برزیل به آمار مبتال

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - ایسنا 

 151به گزارش ایسنا، برزیل از آغاز همه گیری کروناویروس جدید تا به امروز سه میلیون و 

بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، ... ... را تأیید کرده است  11-مورد ابتال به کووید 191هزار و 

همچنین شمار قربانیان کرونا نیز در برزیل که پس از ایاالت متحده آمریکا بدترین وضعیت 

 انتهای پیام... ... نفر اعالم شده است  516هزار و  111وع کرونا در جهان را به خود اختصاص داده، شی

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - 02ساعت

 میلیون نفر نزدیک شد 4آمار مبتالیان کرونا در برزیل به 

https://www.parsine.com/fa/news/651576/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/651576/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1119929
http://www.pana.ir/news/1119929
https://fa.shafaqna.com/news/1005024/
https://fa.shafaqna.com/news/1005024/
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57295/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57295/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.kebnanews.ir/news/425082/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.kebnanews.ir/news/425082/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://paieshgar.ir/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD/
http://paieshgar.ir/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD/
https://salameno.ir/news/55169703/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://salameno.ir/news/55169703/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/652228/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.mizanonline.com/fa/news/652228/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.isna.ir/news/99061208903/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF
https://www.saat24.news/news/510971/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

 :رییس جهاد دانشگاهی

 کیت ایرانی تشخیص کرونا تولید و صادر می شود

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:18 - ایرنا 

های تولید داخل تشخیصی کرونا را نیز با بخشی از کیت : رییس جهاد دانشگاهی ادامه داد

روز چهارشنبه در در ... به سایر کشورها صادر می کنیم  بهداشت وزارتتایید مسووالن 

با شیوع این بیماری در کشور : خصوص اقدامات پژوهشگاه رویان در شرایط کرونا اظهار داشت

چین و تصور اینکه به تمامی کشورهای نیز سرایت می کند ما در حوزه پزشکی تمام امکانات را در تولید کیت 

ق شدیم کیت را تولید کرده و به تایید انستیتوپاستور برسانیم و با همکاری یک تشخیصی به کار گرفتیم و موف

در زمینه تولید واکسن کرونا نیز اعالم آمادگی کرده و : طیبی گفت... ... ... شرکت دانش بنیان تولید کنیم 

ه دلیل شرایط کشور امکان تولید واکسن نیاز به منابع مالی زیادی دارد اما ب... پیشنهادات خود را ارائه کرده ایم 

تولید واکسن کاری بسیار مهم و طوالنی است که تیم حرفه ای روی این ... تامین منابع مالی کافی وجود ندارد 

 موضوع کار می کند اما ما نیز بنا بر وظیفه ای که داریم اعالم آمادگی کرده ایم

 

 میلیارد هزینه مستقیم کرونا به بیمه سالمت است 01/ هزار نفر در سامانه وسع  021ثبت نام 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - خبرگزاری فارس 

لکترونیکی و نسخه پیچی الکترونیکی است و الکترونیکی شدن خدمات شامل نسخه نویسی ا: خلیل اللهی تصریح کرد

به گزارش ... حداقل یک بار نسخه نویسی الکترونیکی را انجام داده اند  پزشکانتا تیر ماه سال جاری تمامی 

خبرگزاری فارس از اردبیل، وحید خلیل اللهی در نشست شورای اطالع رسانی بیمه سالمت با اشاره به اینکه تاکنون 

درصد ثبت نام کنندگان به صورت رایگان ثبت نام  61: سامانه وسع ثبت نام کردند، اظهار کرد هزار نفر در 111

مدیرکل ... ... ضروری است تمامی افراد در سامانه وسع جهت دریافت دفترچه ثبت نام کنند : وی افزود... ... کردند 

وقت جهت دریافت دفترچه سالمت اقدام  از مردم استان می خواهیم در اسرع: بیمه سالمت استان اردبیل بیان کرد

کنند تا در زمان نیاز از خدمات این بیمه استفاده کنند که مخصوصا این نیاز با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور 

، نیاز به دفترچه سالمت را UCIباال بودن هزینه بستری بیمار کرونایی در : وی تشریح کرد... ... بیشتر شده است 

 میلیارد تومان از بابت کرونا به صورت مستقیم هزینه شده است 11تاکنون  بیشتر می کند و

 

https://www.irna.ir/news/84024287/%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990612000292/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B9-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 عزاداری در فضای باز با رعایت فاصله فیزیکی و زدن ماسک کامال ایمن است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:58 - ایسنا 

راسم و تجمعات در دوران کرونا، می تواند کانون ؛ مبهداشت جهانی سازمانبر اساس توصیه 

و محققان نیز ادعا دارند که اگر مراسمی در فضای  پزشکانبرخی از ... انتشار این بیماری باشد 

متری، داشتن ماسک مناسب و استفاده صحیح از آن  1باز برگزار شود و فاصله گذاری فیزیکی 

وبی رعایت شود، خطر انتقال به شدت پائین می آید و به حدی و ضدعفونی کردن دست ها و نکات بهداشتی به خ

به گزارش ایسنا، یکی از مسائل مهم این روزهای همه گیری کرونا در ایران و ... می رسد که قابل چشم پوشی است 

... سایر کشورهای اسالمی، چگونگی برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم و بررسی امکان برگزاری این مراسم است 

با توجه به این که یکی از نظرات، ... ... در این زمینه نظرهای تخصصی و غیرتخصصی فراوانی داده شده است 

برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای باز و با زدن ماسک و حفظ فاصله فیزیکی است، پژوهشگران دانشکده بهداشت 

شواهد موجود احتمال انتقال ویروس را در این  دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه تحقیقات سالمت با بررسی

 شرایط بررسی کردند

 

 :موسسه ملی سالمت در آمریکا

 نیست 01-پالسما درمانی روشی استاندارد برای مهار کووید

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ایسنا 

به گزارش ایسنا، بنابر اعالم موسسه ملی سالمت در آمریکا شواهدی در حمایت از تاثیر مثبت 

 پزشکاندر درمان افراد آلوده به کروناویروس وجود ندارد و  11-پالسمای بهبودیافتگان کووید

نباید این روش را به عنوان روش درمانی استاندارد برای این بیماری در نظر بگیرند مگر اینکه 

: کارشناسان این موسسه اظهار داشتند... ... مطالعات و آزمایشات بیشتر و دقیق تر در این خصوص انجام شود 

در نتیجه ... در درمان بیماران وجود ندارد  11-اطالعات کافی در تایید یا رد تاثیر پالسمای بهبودیافتگان کووید

به گفته این ... ... ن بیماران آلوده به کروناویروس معرفی شود پالسما درمانی نباید به عنوان روش استاندارد برای درما

کارشناسان ضرورت دارد تا آزمایشات جامع، کنترل شده و منسجم انجام شود و مشخص گردد آیا پالسمای 

به گزارش شبکه خبری سی ... روش درمانی موثر و ایمن برای مقابله با این بیماری است؟  11-بهبودیافتگان کووید

را برای شرایط  11-ان، هفته گذشته، سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از پالسمای بهبودیافتگان کوویدان 

 اضطراری تایید کرده است

http://www.isna.ir/news/99061208803/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86
https://www.isna.ir/news/99061208842/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - روزنامه سپید

 11:6: ساعت 1911شهریور  11نیست  11-سما درمانی روشی استاندارد برای مهار کوویدپال

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - ایران آنالین

 ین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانیدآخر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:57 - اینتر آز

 نیست 11-پالسما درمانی روشی استاندارد برای مهار کووید

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - الریروزنامه مردم سا

 نیست 11-پالسما درمانی روش خوبی برای مهار کووید

 

 قطع مشارکت آمریکا در طرح ساخت واکسن کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری فارس 

گفت که ( سه شنبه)به گزارش گروه بین الملل خبر گزاری فارس، کاخ سفید روز گذشته 

برای توسعه، ساخت و توزیع واکسن کرونا  بهداشت جهانی سازمانآمریکا در طرح بین المللی 

اوایل امسال آن را  بهداشت جهانی سازماندر جریان این پروژه که ... مشارکت نخواهد کرد 

معرفی کرد، بر اساس میزان خطری که متوجه مردم کشور های جهان شده، یک واکسن آزمایشی به آنان داده 

به ناکارآمدی در مبارزه علیه ویروس کرونا و  بهداشت جهانی سازمانپیش از این، ترامپ با متهم کردن ... خواهد شد 

 پیروی از چین، رسماً عضویت کشورش در این سازمان را لغو کرد

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - افکار نیوز

 آمریکا در طرح ساخت واکسن کروناقطع مشارکت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - 02ساعت

 قطع مشارکت آمریکا در طرح ساخت واکسن کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - برترین ها

 قطع مشارکت آمریکا در طرح ساخت واکسن کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - خبرهای فوری

 قطع مشارکت آمریکا در طرح ساخت واکسن کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - خبر آنالین

 خت واکسن کروناقطع مشارکت آمریکا در طرح سا

https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19220
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19220
http://www.ion.ir/news/610611/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.ion.ir/news/610611/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.interaztv.com/world/281092
https://fa.interaztv.com/world/281092
https://www.mardomsalari.ir/news/135686/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990612000392/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/991154-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/991154-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.saat24.news/news/510959/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032796/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032796/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://khabar-fouri.com/international/114952/
https://khabar-fouri.com/international/114952/
https://www.khabaronline.ir/news/1428122/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1428122/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - امروز نیوز

 قطع مشارکت آمریکا در طرح ساخت واکسن ویروس کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:15 - آخرین خبر

 کسن کروناقطع مشارکت آمریکا در طرح ساخت وا

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - بازار آریا

 قطع مشارکت آمریکا در طرح ساخت واکسن کرونا

 

 خبر های خوش از کنترل بیماری کرونا در استان قزوین

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - خبرگزاری صدا و سیما 

استان قزوین، پنجمین استان کشور است که : سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت

هزار  11تاکنون نیز  18اسفند  7تأیید شده و از  پاستور انستیتوآزمایشگاه رفرنس آن در 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نشست ... آزمایش کرونا در آن انجام شده است 

ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان قزوین با حضور دکتر الری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

دار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس دکتر نام... ... پزشکی برگزار شد 

با توجه به وضعیت مناسب پدافند غیر عامل و پدافند زیستی در استان قزوین توانستیم شیوع : کرونا در استان گفت

استان تشکیل شده و  جلسه با موضوع کرونا در 91تاکنون : وی افزود... ... بیماری کرونا در استان را کنترل کنیم 

مرکز  11از ابتدای شیوع ویروس کرونا، : نامدار خاطرنشان کرد... ... مصوبه نیز در این زمینه داشته است  466

ساعته در حال خدمت رسانی به مردم هستند که یکی از ویژگی های مثبت استان قزوین  16غربالگری به صورت 

 محسوب می شود

 

 اپلیکیشن های حوزه سالمت اول مجوز بگیرند، بعد فعالیت کنند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - سالمت نیوز 

 نظامبنابراین مجوز الزم برای موسسات توسط وزارت بهداشت و برای افراد توسط سازمان 

مجوزها به عنوان  پزشکی نظامه معرفی و ارائه خدمات توسط در حوز... صادر می شود  پزشکی

مکلف است با  پزشکی نظامسازمان : عین مصوبه می گوید... تبلیغ یا غیره صادر می شود 

همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی و سایر ذی نفعان بخش خصوصی ظرف مدت یک ماه فرآیند صدور مجوز 

https://www.emrooznews.com/news/296591/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.emrooznews.com/news/296591/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://akharinkhabar.ir/world/6727286/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://akharinkhabar.ir/world/6727286/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.aryabazar.com/Fa/News/474026/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.aryabazar.com/Fa/News/474026/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810910/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://www.salamatnews.com/news/299151/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

رکت های پلتفرمی ابتدا تخصص و مجوز متقاضیان خواهان تبلیغ و خدمات مذکور را به نحوی تدوین کند که ش

 کل کشور ارسال نمایند پزشکی نظامحوزه سالمت را احراز و سپس به صورت وب سرویس برای سازمان 

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - خبرگزاری فارس

 هشدارنظام پزشکی نسبت به فعالیت غیرمجاز نرم افزارهای خدمات پزشکی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:58 - دانا

 هشدارنظام پزشکی نسبت به فعالیت غیرمجاز نرم افزارهای خدمات پزشکی

 1911ور شهری 11چهارشنبه  11:51 - ایسنا

 اپلیکیشن ها و پلتفرم های دیجیتال حوزه سالمت اول مجوز بگیرند بعد فعالیت کنند

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:14 - ایرنا
 :معاون سازمان نظام پزشکی

 نرم افزارهای خدمات پزشکی باید مجوز بگیرند

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:18 - امروز نیوز

 نرم افزارهای خدمات پزشکی باید مجوز بگیرند

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - روزنامه سپید

: ساعت 1911شهریور  11یت کنند اپلیکیشن ها و پلتفرم های دیجیتال حوزه سالمت اول مجوز بگیرند بعد فعال

19:6 

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - ایسکانیوز

 نرم افزارهای خدمات پزشکی هشدارنظام پزشکی نسبت به فعالیت غیرمجاز

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:15 - آنا

 فزارهای خدمات پزشکیهشدارنظام پزشکی نسبت به فعالیت غیرمجاز نرم ا

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - روزنامه جوان آنالین

 بت به فعالیت غیرمجاز نرم افزار های خدمات پزشکیهشدارنظام پزشکی نس

 

 :کنگره بین المللی رویان

 بررسی تاثیر کرونا روی بارداری در کنگره بیست و یکم رویان

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

https://farsnews.ir/news/13990612000544/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://farsnews.ir/news/13990612000544/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://www.dana.ir/News/1643023.html
http://www.dana.ir/News/1643023.html
http://www.isna.ir/news/99061208918/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061208918/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84024380/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84024380/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296624/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296624/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19221
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19221
http://www.iscanews.ir/news/1079788/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://www.iscanews.ir/news/1079788/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://ana.press/fa/news/46/512057/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://ana.press/fa/news/46/512057/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.javanonline.ir/fa/news/1017688/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.javanonline.ir/fa/news/1017688/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://www.iribnews.ir/fa/news/2810942/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

خانم فرزانه احمدی در حاشیه بیست و یکمین کنگره بین المللی رویان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری 

ها و مباحث مرتبط با این موضوع ازجمله  ناباروریموضوع اصلی کنگره بحث تولید مثل و درمان : صدا و سیما افزود

وجود دارد و منجر به شکست درمان می شود  ناباروریو مشکالتی است که در درمان  ناباروریدر  11 -اثر کووید

موضوعی به روز است و هر روز شاهد پیشرفت و موارد جدید  ناباروری: وی گفت... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد 

درمان آن هستیم و ان شاءاهلل با برگزاری این نشست و سخنرانی و هم اندیشی محققان داخلی و خارجی بتوانیم 

 ... ... قرار دهیم  پزشکانه روز پزشکی را در اختیار دانشمندان و مطالب ب

با توجه به مجازی شدن کنگره از حجم مباحث کاسته، ولی تالش شده است مباحث کنگره امسال با :وی ادامه داد

 کیفیت باال ارائه شود

 

 طیبی اعالم کرد

 سلول درمانی در درمان کروناآخرین نتایج استفاده از 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - ایسنا 

ی بیست ویکمین کنگره رویان و در به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی در حاشیه برگزار

با شیوع : جمع خبرنگاران درباره اقدامات جهاد دانشگاهی در راستای مقابله با کرونا، گفت

در کشور چین و تصور این که این ویروس به زودی به سایر کشورها هم راه می  11-کووید

خیص کرونا به کار گرفتیم و موفق شدیم این یابد، ما در حوزه پزشکی تمام امکانات خود را در زمینه تولید کیت تش

این کیت توسطا یک شرکت دانش بنیان در حال تولید برای ... برسانیم  پاستور انستیتوکیت را تولید کنیم و به تایید 

وی ... ... استفاده وزارت بهداشت و درمانگاه های خصوصی است و در حوزه صادرات هم با اجازه مسئولین فعال است 

رویان هم خیلی زود بحث، : اقدامات رویان در خصوص استفاده از سلول های بنیادی برای درمان کرونا گفت درباره

استفاده از سلول های مزانشیمی در بافت های آسیب دیده ریه را با بیمارستان مسیح دانشوری، هاجر و شریعتی آغاز 

 کرد

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - شفقنا

 آخرین نتایج استفاده از سلول درمانی در درمان کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:17 - افق تهران

 حرفهای نو در زمینه سلول های بنیادی

 

https://www.isna.ir/news/99061208912/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fa.shafaqna.com/news/1005031/
https://fa.shafaqna.com/news/1005031/
http://ofoghtehran.ir/41482/%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
http://ofoghtehran.ir/41482/%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 همه اتریشی ها واکسینه می شوند 2120تا تابستان / کرونا فاجعه قرن است: اتریش

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری تسنیم 

، "کرونن سایتونگ"به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی 

اتریش در سخنانی به شرایط کرونایی در کشورش پرداخته و  بهداشت وزیر، "رادولف آنشوبر"

 این بیماری همه گیر فاجعه قرن است همانی که اتریش را در برابر چالش های: اظهار داشت

اتریش انسجام را یکی از ستون های موفقیت اتریش در بحران کرونا اعالم کرد  بهداشت وزیر... عظیمی قرار می دهد 

اتریش همچنین گفت که همه اقدامات الزم برای جلوگیری  بهداشت وزیر... که در پاییز و زمستان هم باید ادامه یابد 

اتریش همچنین این مسئله را قابل فهم دانست که شهروندان  بهداشت وزیر... از موج دوم کرونا انجام می شود 

هزار دوز واکسن برای  611تا زمان تغییر سال، اتریش می تواند : اقدامات ضد کرونایی را ناخوشایند می دانند و گفت

 هزار نفر دریافت کند 911

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - امروز نیوز

 همه اتریشی ها واکسینه می شوند 1111تا تابستان / روس کرونا فاجعه قرن استوی: اتریش

 

 عضو کمیسیون بهداشت مجلس امروز به سواالت دانشجویان زنجان پاسخ می دهد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری دانشجو 

در این جلسه به  درمان و بهداشت کمیسیونخاتمی، نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسالمی و عضو 

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسه هم اندیشی و پیگیری ... سواالت دانشجویان پاسخ می دهد 

شهریور  11برگزاری این جلسه، امروز، ...  ...مشکالت نظام سالمت به همت بسیج دانشجویی زنجان برگزار می شود 

 ... ...در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برنامه ریزی شده است  11ساعت 

 

 :رئیس جمهور

 درصد عزاداری ها دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کردند 01

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2339998/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-2021-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296425/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296425/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/872932/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - خبرگزاری صدا و سیما 

 

و نیز وزیر کشور از چگونگی رعایت دستورالعمل  بهداشت وزیررئیس جمهور با اشاره به آمار 

درصد مجالس و  81حداقل : های بهداشتی در مراسم عزاداری امسال در سراسر کشور، افزود

محافل در سراسر کشور دستورالعمل ها را به خوبی مراعات کردند و استفاده از ماسک و فاصله گذاری به خوبی اجرا 

به گزارش خبرنگار ... ا به صورت مواد خشک به خانواده ها تحویل شد شد، حتی در نذورات نیز غالب آن ه

خبرگزاری صدا و سیما، آقای روحانی امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به برگزاری شکوهمند مراسم 

این : ونا، گفتو بهره مندی از این عزاداری ها، علیرغم محدودیت ها بخاطر ویروس کر( ع)عزاداری اباعبداهلل الحسین 

 ... عزاداری ها از ابتکارات بسیار خوبی بهره مند شد 

عزاداری ها در مجالس انجام می گرفت و به کمک فضای مجازی این مجالس عزادارای برای : رئیس جمهور افزود

و اقوام، دوستان در شهرستان های دیگر حتی خارج از کشور مستقیم پخش می شد و مردم در این عزاداری سهیم 

 شریک بودند

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:17 - آریا

روابط خود را با کشور های همسایه و کشور های / صد عزاداری ها دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کردنددر 81

 دوست توسعه می دهیم

 

 افزایش تعداد مبتالیان فعال/ آخرین آمار مبتالیان به کرونا در ترکیه

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خبرگزاری تسنیم 

ترکیه در خصوص  بهداشت وزیربه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، فخرالدین کوجا 

ساعت گذشته  14طی : آخرین وضعیت شیوع کرونا در این کشور در صفحه توئیتر خود نوشت

نفر مبتال تشخیص داده شده  1571تست کرونا گرفته شده که از بین آنها  449هزار و  111

ش تعداد جان باختگان و برای کاه: ترکیه ادامه داد بهداشت وزیر... نفر نیز جان خود را از دست داده اند  47اند و 

هزار و  147میلیون و  7به این ترتیب در مجموع : وی افزود... ... مبتالیان بد حال باید همه تدابیر را به کار ببریم 

نفر نیز جان  6417همچنین ... نفر از آنها مبتال به کرونا تشخیص داده شده اند  171715تست گرفته شده که  195

اگر از قوانین پیروی کنیم، ما پیروز ... تعداد مبتالیان فعالمان رو به افزایش است ... ...  خود را از دست داده اند

 خواهیم شد

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810636/%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20200902131122390/80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
http://www.aryanews.com/News/20200902131122390/80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340077/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:59 - امروز نیوز

 افزایش تعداد مبتالشدگان فعال/ آخرین آمار مبتالشدگان به ویروس کرونا در ترکیه

 

 نشان برتر پژوهش به استاد مشهدی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی 

ا جعفری عضو هیئت علمی مشهد، در مراسم بزرگداشت روز داروساز امسال، دکتر محمودرض

... ... ، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد  بهداشت وزیراین دانشگاه نشان پژوهشگر برتر را از 

که دو مورد گرنت دریافت کرده )اختراع ثبت اختراع خارجی  8اختراع ثبت داخلی و  11مقاله خارجی ،  167تالیف 

فعالیت و پژوهش وی که در ردیف دانشمندان یک درصد ...  ...از فعالیت های پژوهشی دکتر جعفری است ( است

برتر جهان نیز قرار دارد، در حوزه نانو داروها و اجرای پژوهش های فناورانه موجب شده است که در سال های اخیر 

 ، ژل موضعی سیناآمفولیش"سینانومین"داروهای مختلفی از جمله ژل نانولیپوزومی موضعی کورکومین با نام تجاری 

 ...برای درمان بیماری سالک و نانوداروی ضد سرطان سینا دوکسوزوم را به مرحل تولید انبوه برساند 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خبرگزاری فارس

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به دریافت نشان برتر پژوهش شد

 

 توضیحات معاون وزیر وزارت بهداشت/ کرونا روی ناباروری تاثیر دارد؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:59 - خبر آنالین 

ی در خصوص ژن درمان: ، درمان و آموزش پزشکی گفتبهداشت وزیرمعاون تحقیقات و فناوری 

فعالیت های نخستین آغاز شده است و در آینده نزدیک خبر خوبی در این حوزه خواهیم داشت 

رضا ملک زاده روز چهارشنبه در بیست و یکمین کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل رویان ... 

ما به صورتی  برنامه ریزی های: و شانزدهمین کنگره بین المللی بیولوژی و فناوری سلول های بنیادی اظهار داشت

است که حتی در شرایط وجود بیماری کرونا مسائل مربوط به باروری را انجام دهیم و به افراد نابارور کمک کنیم تا 

https://www.emrooznews.com/news/296467/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://www.emrooznews.com/news/296467/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810633/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://farsnews.ir/news/13990612000412/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://farsnews.ir/news/13990612000412/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://www.khabaronline.ir/news/1428118/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

خبر خوبی در حوزه ژن ... ... باعث ناباروری شود  11باروری داشته باشند اما هنوز اطالعاتی وجود ندارد که کووید

سلول های بنیادی یک روش درمان برای برخی از بیماری هایی است که : ده افزودملک زا... ... درمانی خواهیم داشت 

خوشبختانه در این زمینه کشور پیشرفت های قابل توجهی داشته است و ما ... با روش های رایج درمان نمی شوند 

رمان بیماری ها امیدواریم در کنار سلول های بنیادی بتوانیم از روش ژن درمانی که روش موثرتری است، برای د

 استفاده کنیم

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - 02ساعت

 توضیحات معاون وزیر وزارت بهداشت/ کرونا روی ناباروری تاثیر دارد؟

 1911شهریور  11ارشنبه چه 11:56 - امروز نیوز

 توضیح های معاون وزیر وزارت بهداشت/ ویروس کرونا روی ناباروری تاثیر دارد؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:16 - 02رویداد 

 ابتال به ویروس کرونا موجب ناباروری می شود؟

 

 ی مجازی بررسی تاثیر کرونا بر گردشگریمیزگرد

 گردشگری کرمانشاه؛ زخم خورده کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - ایسنا 

وی در ادامه به بیان راهکارهایی برای برون رفت گردشگری استان از بحران کرونا اشاره کرد و 

ی در مقیاس محلی و پس از بومی سازی این این امکان وجود دارد که از راهبردهای جهان: گفت

راهبردها جهت باز سازی صنعت گردشگری استان استفاده کرد که از جمله آنها می توان به 

تدوین پروتکلهای بهداشتی کارا در حوزه صنعت گردشگری در راستای ایجاد رونق گردشگری تحت برچسب 

کرونا در صنعت گردشگری متشکل از متخصصین،  انبحر مدیریتگردشگری ایمن وپاک، تشکیل کمیته راهبردی 

با ... ، برنامه ریزی اقتصادی و بحران مدیریتمدیران و کارشناسان خبره در زمینه های گردشگری، امور بهداشتی، 

وجود اینکه از حدود چند ماه پیش تا حدودی از محدودیت های سفر برای گردشگران کاسته شد تا شاید حال این 

بیاید و از رکود خارج شود، اما بار روانی و ترس از ابتال به کرونا باعث شده که بخش عظیمی از صنعت کمی جا 

گردشگران احتیاط کنند و ترجیح دهند فعال سفری نداشته باشند و همین امر دامنه خسارات مالی صنعت 

حال سپری کردن یکی از گردشگری را هر روز بیشتر و گسترده تر از روز قبل می کند تا جایی که این صنعت در

 زیان بارترین دوران تاریخی خود است

https://www.saat24.news/news/510969/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/296610/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/296610/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.rouydad24.com/fa/news/228721/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99061208570/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:94 - مانشاهتابناک کر

 گردشگری کرمانشاه؛ زخم خورده کرونا

 

 عملکرد زیر سوال انگلیس در مدیریت بحران کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - خبرگزاری صدا و سیما 

 95به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی متشکل از 

ان در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد انگلیس در بهار امسال در مقایسه با دیگر کشور های کشور صنعتی جه

صنعتی بدترین عملکرد را در مهار همه گیری ویروس کرونا داشته و بیشترین آسیب را از این همه گیری دیده است 

 ... 

در کشور های عضو این سازمان در این سازمان همچنین اعالم کرد در حالی که متوسط کاهش تولید ناخالص ملی 

 کد ویدیو ... ... درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دست داده است  4...  11درصد است، انگلیس  8...  1این دوره، 

 شهروند انگلیسی ... فیلم اصلی ... دانلود 

 ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس 

 مجتبی قاسم زاده: انگلیس 

 

 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی

 فوتی های قم پایین تر نرخ جهانی/ دل ها را به واکسن کرونا خوش نکنید

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:99 - ایسنا 

استان قم که در سالن کرامت  بحران مدیریتمحمدرضا قدیر صبح امروز در ستاد پیشگیری و 

درصد بود که قابل قبول است؛ اما  81پروتکل ها در هیئات : استانداری برگزار شد، اظهارکرد

 ... درصد هم برای ما زیاد است  15همان 

بیمار بستری داریم و علی رغم اینکه در همه  981تا  951سه ماه است که در حالت فلت هستیم و بین : وی افزود

 ... زولی است، در قم این سیر صعودی است جا سیر ن

اطالعات نادرست مردم را در تصمیم گیری دچار مشکل می کند، لذا ما سعی : رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/894806/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810650/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99061208658/%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 ... می کنیم که تعداد بیماران و بستری ها را به صورت صحیح به مردم ارائه می کنیم 

 11درصد برسد، از بیماران بستری در دنیا  15در جامعه به باالی  باید میزان رعایت پروتکل ها: وی تصریح کرد

 ... درصد فوت می شوند، در قم میزان مرگ و میر بسیار پایین تر از استانداردها است 

مسافرت هایی که انجام شد می تواند به شیوع بیشتر کرونا دامن بزند، عادی پنداری کرونا هم : قدیر اضافه کرد

 نباید به واکسن دل خوش کنیم؛ بلکه باید سبک زندگی را تغییر دهیم خطری بزرگ است و

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تابناک قم

 دل ها را به واکسن کرونا خوش نکنید

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - سازمان نظام پزشکی

 به واکسن کرونا دل خوش نکنید/باید سبک زندگی را تغییر دهیم 

 

 :یک روانشناس

 فاجعه سازی برای کودکان ممنوع/ بحران کرونا را با افزایش آگاهی پشت سر بگذاریم

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:99 - ایسنا 

در واقع خانواده باید بحران ها را پشت سر بگذارد و برای گذر از بحران ها به سواد در حوزه 

وی بحران ها را عامل ... و کنترل هیجانی و عاطفی و اجتماعی نیاز دارد  بحران مدیریت

تعادل هیجانی افراد در بحران ها به هم می ریزد : اضطراب و استرس دانست و خاطرنشان کرد

و تنظیم و بازسازی فضای روانی خانواده بعد از هر بحران زمان بر است لذا افراد با تجربه و تحصیلکرده های خانواده 

دکتر ... کنند  بحران مدیریتید با آگاهی بخشی به دیگران در چنین شرایطی وظیفه بیشتری بر عهده دارند و با

خانواده از نظر : ضرغام مهرگانفرد در گفت وگو با ایسنا، خانواده را کوچکترین واحد اجتماعی دانست و اظهار کرد

اثربخشی و تاثیرگذاری قدرتمندترین واحد اجتماعی محسوب می شود و می تواند بر تک تک اعضای خانواده اثر 

 گذاردب

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - آژانس خبری ریحان

 فاجعه سازی برای کودکان ممنوع/ بحران کرونا را با افزایش آگاهی پشت سر بگذاریم

 

http://tabnakqom.ir/fa/news/894791/%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://tabnakqom.ir/fa/news/894791/%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://irimc.org/news/id/45235/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://irimc.org/news/id/45235/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061208765/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
http://reihaan.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%DA%AF/
http://reihaan.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%DA%AF/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 امدادرسانی اورژانس هوایی نیشابور به کودک مصدوم

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - خبرگزاری صدا و سیما 

 فوریتضوی ، رئیس مرکز مدیریت حوادث و به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان ر

روز سه شنبه درپی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس مبنی بر : نیشابور گفت پزشکی های

مصطفی ... ... پایگاه اورژانس عطائیه به محل حادثه اعزام شد  آمبوالنسواژگونی موتورسیکلت، 

نند ثابت سازی مهره های گردنی، ستون فقرات و اندام در همان لحظات اولیه اقدامات درمانی ما: افشار نیک افزود

... های تحتانی و کنترل خونریزی سر و صورت انجام و به علت وخامت حال مصدوم، درخواست اعزام بالگرد داده شد 

 ...بهمن نیشابور منتقل شد  11مصدوم تحت مراقبت توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان : وی ادامه داد... 

 

 درصد هیئات قم پروتکل ها را رعایت کردند 01

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - ایسنا 

استان قم که در سالن کرامت  بحران مدیریتسیامک محبی صبح امروز در ستاد پیشگیری و 

وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئات قم عمدتا : استانداری برگزار شد، اظهار داشت

 ... مطلوب بود، اقداماتی که در قم اتفاق افتاده نسبت به دیگر استان ها بی نظیر بود 

خش نذورات انجام می شد و متاسفانه در بسیاری از تکایا و محل های برگزاری مراسم دهه اول محرم پ: وی افزود

 ... افراد بزرگسال هم در این محل ها حضور داشتند 

 68درصد، در متصدیان و شاغالن صنفی  71استفاده از ماسک در اماکن عمومی : رئیس مرکز بهداشت قم گفت

درصد بوده  71ه درصد و توسط مردم در وسایل نقلی 19درصد، در شاغلین اداران  81درصد، در واحدهای صنعتی 

 ... است 

نفر در این زمینه فعال بودند؛ برای  114در ماه محرم تیم های دو نفره در بازرسی فعال بودند که : وی بیان کرد

 آموزش خادمان هیئات هم جلساتی برگزار شد

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:16 - تابناک قم

 رعایت کردنددرصد هیئات قم پروتکل ها را  81

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810814/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85
http://www.isna.ir/news/99061208853/80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://tabnakqom.ir/fa/news/894853/80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://tabnakqom.ir/fa/news/894853/80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 هزار ماسک بین مساجد و هیئت های قم توزیع شد 01

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:97 - خبرگزاری تسنیم 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، حجت االسالم رضا عزت زمانی ظهر امروز در جلسه ستاد 

استان که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، با قدردانی از همراهی  بحران مدیریت

هزار هیئت  1حدود : مسئوالن و هیئت های مذهبی در برگزاری ایام سوگواری اظهار داشت

هیئت در  1911... ... هیئت ثبت شده هستند  1711کوچک و بزرگ و خانگی در قم فعال است که در این میان 

در آستانه محرم، : مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم افزود... م و برنامه های خود را اعالم کردند سامانه بیرق ثبت نا

هیئت در سامانه بیرق ثبت نام و برنامه های خود را اعالم کردند و نسبت به رعایت شیوه نامه بهداشتی تعهد  1911

راه اندازی مرکز تماس و : یغات در این ایام بیان کردوی در مورد برنامه های سازمان تبل... ... دادند و مجوز گرفتند 

برگزاری همایش های توجیهی و ارسال ده هزار پیامک انبوه در سطوح مختلف به ویژه در هفتم و هشتم ماه محرم از 

 جمله برنامه ها بود

 

 ا هالل احمر شرکت کردندهزار نفر در دوره مجازی پیشگیری از ویروس کرون 411

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:59 - ایرنا 

معاون آموزش، پژوهش و فناوری مهمترین اقدامات آموزشی و پژوهشی جمعیت هالل احمر به 

تصویب طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و  بررسی و

دکتری در کمیسیون معین شورای پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر اشاره کرد و یادآور 

مراکز تحقیقاتی  niifaflifpA، با dembuP ،supoeS ،UsUچاپ مقاالت در پایگاه های علمی معتبر همچون : شد

جمعیت هالل احمر از دیگر اقدامات انجام شده از  بالیا و حوادثالمت در تجمعات انبوه و تاب آوری در مدیریت س

به گزارش روز چهارشنبه ... سوی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر در این مدت بوده است 

خسرو رحمانی با اشاره به گزارش ایرنا از روابط عمومی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر، 

در این مدت دوره های آموزش همگانی به دلیل شیوع کرونا به : عملکرد این معاونت در چهار ماه گذشته، گفت

 صورت مجازی و آنالین برگزار شد

 

 قیمت گذاری داروی پالویکس در کمیسیون بهداشت بررسی می شود

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340194/80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84024255/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
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 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - خبرگزاری فارس 

نهاد ها و سازمان های : نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود

باید برخورد جدی با افرادی که در حوزه  دارو و غذا سازمانمرتبط از جمله وزارت بهداشت و 

قیمت داروی پالویکس حتی اگر با : پاکمهر گفت... دارو بازار سیاه ایجاد می کنند داشته باشد 

ارز آزاد هم که وارد شود نباید چندین برابر از باالتر از به فروش برسد وباید قیمت این دارو به قیمت واقعی خود 

شدت یابد، تعیین قیمت داروی پالویکس هم حدی دارد  دارو و غذا سازمانشود، نظارت برسد، باید نظارت ها بیشتر 

برابر فراتر از کشور های دیگر در کشورمان به فروش برسد و نباید هر  4و سود مشخص باید داشته باشد نه اینکه 

 بالیی در شرایط تحریم نباید مردم بخاطر قیمت دارو اذیت شوند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - ایران اکونومیست

 قیمت گذاری داروی پالویکس در کمیسیون بهداشت بررسی می شود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - 02خبر 

 قیمت گذاری داروی پالویکس در کمیسیون بهداشت بررسی می شود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - روزنامه سپید

 11:6: ساعت 1911شهریور  11ری داروی پالویکس در کمیسیون بهداشت بررسی می شود قیمت گذا

 

 کشف محموله میلیاردی دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق در مرز سردشت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:96 - ایرنا 

فرمانده انتظامی سردشت با تأکید بر اینکه تالش مأموران مرزی برای شناسایی و دستگیری 

 851هزار و  11عدد انواع دارو،  95هزار و  71در این عملیات : متهمان ادامه دارد، اظهار داشت

سرهنگ موسی بهاری روز ... قلم کیت آزمایشگاهی کشف شد  54و  پزشکی تجهیزاتعدد 

در اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران، مرزبانان : فت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشتچهارشنبه در گ

هنگ مرزی سردشت با تسلط اطالعاتی و عملیاتی بر منطقه، تعدادی قاچاقچی که قصد ورود به کشور را داشتند، 

ک عملیاتی و کنترل منطقه توانستند راه ورود ماموران این هنگ مرزی با اتخاذ تاکتی: وی افزود... ... شناسایی کردند 

به کشور قاچاقچیان را مسدود کنند که آنها که خود را در تنگنا دیدند، با رها کردن محموله همراه، به سمت خاک 

پرونده این محموله قاچاق پس از تشکیل پرونده : سرهنگ بهاری اضافه کرد... ... ... کشور همسایه متواری شدند 

 راحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدجهت سیر م

https://farsnews.ir/news/13990612000181/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360527/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360527/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.24-news.ir/news/39665/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19217
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19217
https://www.irna.ir/news/84023971/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
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 زالی عنوان کرد؛

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا زالی، در دیدار با مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی 

، آزمایشگاهی و سندیکای پزشکی تجهیزاتیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و اعضای ه

صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، ضمن تشریح شرایط ویژه ای که در استان تهران برای 

را در این تکانه های اقتصادی  پزشکی تجهیزاتکنترل اپیدمی کرونا حاکم است، فعالیت شرکت های دارویی و 

، فعاالن اقتصادی در این حوزه با فلسفه حرفه ای کمک به مردم 11با شیوع ویروس کووید : و افزود ارزشمند خواند

 تجهیزاتبه گفته وی، این عوامل موجب شد در شروع بحران کرونا ، شرکت های دارویی و ... وارد میدان شدند 

 ه کننداز نظر اقتصادی و مولفه های تجاری شرایط کامالً نامطلوبی را تجرب پزشکی

  :سایت دیگر 21

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - شفقنا

 بازگشایی مدارس به دلیل افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی نگران کننده است: زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - تازه تزین ها

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:54 - بهار نیوز
 علت نگرانی از بازگشایی مدارس

 کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:54 - سالمت نیوز
 زالی عنوان کرد؛

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - مردم نیوز

 کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - آوای نشاط

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - فراسو خبر

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ زالی عنوان کرد؛ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - سالم نو

https://www.mehrnews.com/news/5013801/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.shafaqna.com/news/1004915/
https://fa.shafaqna.com/news/1004915/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 ونا در تهران دشوار استکنترل کر: زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - کارگر آنالین

 دالیل جدید+کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - 02رویداد 

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:98 - عصر ایران

 کنترل کرونا در تهران دشوار است/ نگرانی زالی از بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - بولتن نیوز

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:44 - موج
 :زالی

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - شفا آنالین
 :زالی هشدار داد

 کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - ایران آنالین

 اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - الف

 کنترل کرونا در تهران دشوار است: زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - ن آنالینروزنامه جوا

 کنترل کرونا در تهران دشوار است: زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:59 - صراط نیوز

 کنترل کرونا در تهران دشوار است:زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - عصر امروز

 کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تجارت آنالین
 زالی عنوان کرد؛

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ ان دشوار استکنترل کرونا در تهر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - مرور نیوز

 هشدار زالی درخصوص آغاز موج سوم کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - خبر آنالین

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - برترین ها

 کنترل کرونا در تهران دشوار است
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https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032792/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - امروز نیوز

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل ویروس کرونا در تهران سخت است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - فردا نیوز

 دشوار استکنترل کرونا در تهران : زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - 02ساعت

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - پایگاه خبری اعتماد

 تهران دشوار است کنترل کرونا در

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - روز نو

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:99 - جماران

 کنترل کرونا در تهران دشوار است: زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:94 - فرارو

 کنترل کرونا در تهران دشوار است: زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:58 - شبستان

 افزایش استفاده از حمل ونقل عمومی با بازگشایش مدارس نگران کننده است

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - صبحانه انالین

 کنترل کرونا در تهران دشوار است: زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:15 - آفتاب نیوز

 علت نگرانی از بازگشایی مدارس/ کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:16 - تیک

 کنترل کرونا در تهران دشوار است: زالی

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:15 - بهداشت نیوز

 ی مدارس چیست؟علت نگرانی از بازگشای

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:15 - شهدای ایران
 :زالی

 کنترل کرونا در تهران دشوار است

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - بازار آریا

 کنترل کرونا در تهران دشوار است اقتصاد ایران

 

 :مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

https://www.emrooznews.com/news/296561/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.emrooznews.com/news/296561/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.fardanews.com/fa/news/1017679/%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.fardanews.com/fa/news/1017679/%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.saat24.news/news/510960/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://etemadonline.com/content/430101/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://etemadonline.com/content/430101/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://roozno.com/fa/news/443505/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://roozno.com/fa/news/443505/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1467458-%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1467458-%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fararu.com/fa/news/453019/%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fararu.com/fa/news/453019/%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shabestan.ir/detail/News/967270
http://shabestan.ir/detail/News/967270
http://sobhanehonline.com/fa/news/225892/%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sobhanehonline.com/fa/news/225892/%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/669502/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://aftabnews.ir/fa/news/669502/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://tik.ir/fa/news/304786/%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tik.ir/fa/news/304786/%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://behdasht.news/fa/news-details/162648/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://behdasht.news/fa/news-details/162648/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://shohadayeiran.com/fa/news/205743/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shohadayeiran.com/fa/news/205743/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.aryabazar.com/Fa/News/474028/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.aryabazar.com/Fa/News/474028/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 افزایش افراد دیابتی/قلم انسولین کاالی لوکس نیست

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:54 - مردم نیوز 

چنین کمبودی باعث شد ما نیز دستورالعمل های بیمه ای خود را بازنگری کنیم : وی افزود

یعنی پیش از این، انسولین سه ماه بیمه شدگان را مورد تأیید قرار می دادیم، اما اکنون با توجه 

 مردم... در بازار دارویی کشور این سقف تاییدیه را به یک ماه کاهش داده ایم  دارو کمبودبه 

امیر نوروزی، در حاشیه افتتاح کارخانه تولید قلم انسولین با مشارکت ایران و یک کشور خارجی، درباره ضرورت :نیوز 

قلم انسولین را می توان به عنوان یک : ایجاد کارخانه های تولید اقالم و داروهای موردنیاز افراد دیابتی، اظهار کرد

بیماری قرن است و همه دنیا درگیر این بیماری غیرواگیر هستند و داروی استراتژیک در نظر گرفت چون دیابت، 

عالوه بر آن، عوارض ناشی از دیابت ... کشور ما نیز با این بیماری مزمن و طوالنی مدت و ناتوان کننده مواجه است 

 هم در سالمت عمومی جامعه و هزینه های بخش درمان تأثیر می گذارند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - شفا آنالین
 :مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

 افزایش افراد دیابتی/قلم انسولین کاالی لوکس نیست

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - خبرگزاری صدا و سیما
 :دکتر امیر نوروزی

 قلم انسولین اکنون یک کاالی لوکس نیست

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - بهار نیوز

 قلم انسولین کاالی لوکس نیست

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - آریا

 قلم انسولین اکنون یک کاالی لوکس نیست

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:19 - سالم خبر
 :مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

 ستقلم انسولین اکنون یک کاالی لوکس نی

 

 مصوبه برای پیشگیری و مقابله با کرونا در قزوین تصویب شده است 444

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - ایرنا 

http://www.mardom-news.com/news/154988/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264075/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264075/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810667/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810667/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/229741/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/229741/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/20200902111418892/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/20200902111418892/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://www.saalemnews.com/news/7652/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.saalemnews.com/news/7652/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84024267/%DB%B4%DB%B6%DB%B6-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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صحرایی و نقاهتگاه بیماران کرونایی در اوایل  بیمارستانوی در ادامه با اشاره به راه اندازی 

در این ایام یک اتفاق خوب نیز : امسال برای پشتیبانی از کادر درمان در مواقع اضطراری،گفت

رحیمیان الوند به دانشگاه علوم پزشکی بود  بیمارستانخورد که واگذاری در استان قزوین رقم 

این مسوول ... و شاهد آماده سازی و خدمات دهی این مرکز درمانی به بیماران کرونایی بودیم 

ها و تامین  بیمارستانتخت ویژه در  91بوعلی سینا، ایجاد  بیمارستانتخت ای سی یو در  51همچنین از راه اندازی 

میلیارد تومان برای تهیه تجهیزات و خرید داروهای مورد نیاز کرونا در استان از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در  54

دکتر پیمان نامدار روز چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در ... استان قزوین خبر داد 

با وجود وضعیت : ماعی وزیر و سخنگوی وزارت بهداشت برگزار شد، افزودقزوین که با حضور سمیه الری معاون اجت

 قرمز استان، کم ترین فوتی ها را نسبت به مجموع بیماران داشته ایم

 

 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 درصد نیازهای بهداشتی و درمانی قزوین در داخل استان تولید می شود 08

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خبرگزاری مهر 

صحرایی توانستیم شرایط را آماده نگاه داریم و  بیمارستانبا بازگشایی زود هنگام : وی گفت

سایر استان ها نیز نقش حمایتی داشتیم و تعداد زیادی از بیماران شهرستان های اطراف  برای

ها بستری و خدمات  بیمارستانو استان های همجوار هم به استان مراجعه کردند و در این 

رگان خیریه مه بیمارستاندر این مدت : رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین خاطرنشان کرد... دریافت کردند 

نامدار ... روز بازگشایی شد و خدمت رسانی به مردم را آغاز کرد  9که با مشکالت زیادی به تعطیلی رسیده بود طی 

به عنوان پنجمین استان کشور توانستیم آزمایشگاه رفرنس مورد تأیید  17ما از هفتم اسفندماه سال : اظهار داشت

جامع آمبوالنس از دیگر اقداماتی بود که توانست تمامی انتقاالت  داشته باشیم و راه اندازی اسنپ آمبوالنس و مرکز

 بوعلی اضافه کنیم بیمارستانتخت آی سی یو به  51بین بیمارستانی ما را پوشش دهد و در این مدت نیز توانستیم 

 

 فعالیت مدارس زنجان براساس تصمیم ستاد کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خبرگزاری فارس 

فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به اینکه فاصله گذاری اجتماعی در کاهش شیوع ویروس 

های خلوت تری در  بیمارستانهر چه کنترل بیشتر باشد : کرونا نقش موثری دارد، تاکید کرد

https://www.mehrnews.com/news/5014012/%DB%B8%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C
https://farsnews.ir/news/13990612000545/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، رضا عسگری ظهر امروز در شورای آموزش و پرورش ... آینده خواهیم داشت 

... ... مردم زنجان در ایام عزاداری حسینی با شعور خود بار دیگر حماسه ای نو آفریدند : شهرستان زنجان اظهار کرد

اینکه ویروس کرونا زندگی افراد را در جامعه با چالش مواجه کرده است، عنوان فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به 

وی با ... ... همین موضوع شرایط اقتصادی زندگی بسیاری از افراد را با مشکالت متعددی مواجه کرده است : کرد

مان رهبری لبیک گفتند، اشاره به اینکه در شرایط موجود مردم ایران به همدلی و همراهی با هم اقدام کرده و به فر

... هزار بسته کمک های مومنانه در بین نیازمندان واقعی توزیع شده است  111در ایام محرم در زنجان : عنوان کرد

باید خود را برای : عسگری با اشاره به در پیش بودن پاییز و تاثیر آب و هوا بر افزایش میزان شیوع کرونا بیان کرد... 

 ی و کاهش ابتال آماده کردموج بعدی شیوع بیمار

 

 :مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

 جمع آوری جداگانه ماسک و دستکش از منازل نه الزم است نه امکان پذیر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خبرگزاری مهر 

یل یا از ابتدای شیوع ویروس کرونا ، بسیاری از اصناف، ادارت و ارگان ها تعط: وی ادامه داد

ها  بیمارستانشیفت بندی شدند، اما سازمان پسماند جز معدود سازمان هایی بود که مانند 

هیچ گاه تعطیلی نداشت و همکاران ما در تمام ساعات شبانه روز مشغول جمع آوری و 

و مسئولیت علیپور با اشاره به موضوع قدیمی پسماندهای بیمارستانی ... ساماندهی پسماندهای عادی و پزشکی بودند 

طبق قانون، مسئولیت پسماندهای پزشکی با وزارت بهداشت و مسئولیت : وزارت بهداشت در این زمینه عنوان کرد

... نظارت کنند  بیمارستاننظارت با سازمان حفاظت محیط زیست است تا بر بی خطرسازی این پسماندها در محیط 

هم به دلیل زیرساخت هایی که در اختیار داشت، حتی با  به گفته وی؛ شهرداری تهران پیش از شیوع ویروس کرونا

ها پرداخت می کردند، در حوزه دفع و دفن پسماندهای پزشکی  بیمارستانپرداخت هزینه ای مضاعف بر آنچه 

 فعالیت می کرد

 

 شهر جهاد فرهنگی در حاشیه/ مشق جهاد طلبه های جوان در ایام کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری فارس 

جهاد ممکن است روزی در میدان مین و نبرد باشد و روزی در عرصه فرهنگ باید کار جهادی 

کم برخوردار کشیده می شود و زمانی هم راه جهاد کرد و روزی مشق جهاد به مناطق محروم و 

https://www.mehrnews.com/news/5013941/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://farsnews.ir/news/13990611001077/%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C--%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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ها کشیده شده و باید برای مبارزه با یک ویروس آستین  بیمارستاناز میدان تیر و تانک و تفنگ به میدان مبارزه در 

در طی چند ماهی که سر و کله کرونا ویروس پیدا شده : خبرگزاری فارس ، معصومه درخشان... همت را باال بزنند 

است طلبه های جهادی نیز مانند مدافعان سالمت و کادر پزشکی و پرستاری در تمام صحنه های جهاد و مبارزه 

مناطق کم برخوردار و حاشیه تبریز طی سال های اخیر مجاهدت های ... ... ویروس منحوس حضور دارند  علیه این

مجاهدت هایی که طلبه های جوان در قالب گروه های ... بی شمار طلبه های جهادی را فراموش نخواهند کرد 

ن و فقیر در مناطق محروم و کم جهادی هر چه در توان دارند به کار می گیرند تا شریک درد و غم افراد ناتوا

 طلبه هایی که معتقدند که مشق جهاد تمام شدنی نیست... ... برخوردار باشند 

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - پایگاه خبری تحلیلی حرا

 مشق جهاد طلبه های جوان در ایام کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - بیان ما

 جهاد طلبه های تبریزی در ایام کروناییمشق 

 

 آمار قربانیان کرونا در مهاباد همچنان ثابت است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - باشگاه خبرنگاران 

وضعیت شیوع کرونا در مهاباد از حالت قرمز به نارنجی تغییر یافته و هم اکنون : محبی افزود

موقت این شهرستان که توسط خیران مجهز و راه اندازی شده بود، به صورت غیر  بیمارستان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد ، ... فعال درآمده است 

تعداد موارد فوتی بر اثر : محبی جانشین قرارگاه دانشگاهی ستاد مبارزه با کرونا آذربایجان غربی اظهار داشتایرج 

 11او با بیان اینکه در آی سی یو ... ... ... ثابت ماند  111کرونا ویروس در مهاباد برای هشتمین روز متوالی روی عدد 

نفر بد حال و به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هستند،  94تعداد  بیمار مبتال به کرونا بستری شده اند که از این

نفر در آذربایجان غربی جان خود را از دست داد که با احتساب این فوتی شمار جان  9در شبانه روز گذشته : افزود

بدون فوتی یک هفته ... بیشتر بخوانید ... ... نفر رسیده است  867در استان تاکنون به  11-باختگان مبتال به کووید

 نفر به آمار قربانیان کرونا در آذربایجان غربی اضافه شد  5/ کرونا در مهاباد 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - خبرگزاری صدا و سیما

 هشت روز بدون فوتی کرونا در مهاباد

 

http://haraa.ir/fa/news/158244/%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://haraa.ir/fa/news/158244/%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.bayanema.ir/news/52931/%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.bayanema.ir/news/52931/%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7477867/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.iribnews.ir/fa/news/2810629/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/2810629/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - اتحاد آنالین 

... 

  :سایت دیگر 21

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - ایسنا

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خبرگزاری دانشجو

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - صدای ایران

 توضیحات مینو محرز درباره کرونا، آنفوالنزا و بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:57 - آقای خبر

 ازگشایی مدارسوضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره ب

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - اقتصاد آنالین

 وضعیت فعلی کرونا در کشور

 1911شهریور  11هارشنبه چ 18:11 - آنالین22

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:15 - شفا آنالین

 ر و چند توصیه درباره بازگشایی مدارسوضعیت فعلی کرونا در کشو

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:15 - اتحاد خبر

 چند توصیه درباره بازگشایی مدارس در دوران کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:94 - دانا
 :مینو محرز

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:96 - بهداشت نیوز

 فلوانزا هستند؟چه کسانی در اولویت تزریق واکسن آن

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:41 - روزنامه سپید

 18:6: ساعت 1911شهریور  11بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا اواخر شهریور و اوایل مهر ماه است 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:44 - ایمنا

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:41 - برترین ها

http://etehadonline.com/news/795030/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.isna.ir/news/99061007284/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.isna.ir/news/99061007284/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://snn.ir/fa/news/872897/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://snn.ir/fa/news/872897/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://sedayiran.com/fa/news/254679/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://sedayiran.com/fa/news/254679/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://aghayekhabar.ir/70848/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
https://aghayekhabar.ir/70848/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-463957
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-463957
https://www.55online.news/fa/tiny/news-167231
http://shafaonline.ir/fa/news/264064/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://shafaonline.ir/fa/news/264064/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/134358
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/134358
http://www.dana.ir/News/1642862.html
http://www.dana.ir/News/1642862.html
https://behdasht.news/fa/news-details/162606/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F/
https://behdasht.news/fa/news-details/162606/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F/
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19209
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19209
https://www.imna.ir/news/441999/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.imna.ir/news/441999/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032702/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032702/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 مدارس می توانند بهترین جا برای انتقال کرونا باشند

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:59 - خوزنا

 وران کروناچند توصیه درباره بازگشایی مدارس در د

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:59 - ی اعتمادپایگاه خبر

 سرعت انتقال کرونا همچنان باالست

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:55 - بهار نیوز
 سرعت انتقال کرونا همچنان باالست

 چند توصیه درباره بازگشایی مدارس در دوران کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ملیت

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - قلم نیوز

 مدارس می توانند به بهترین جا برای انتقال کرونا تبدیل شوند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - دیار کارون

 اره بازگشایی مدارس در دوران کروناچند توصیه درب

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - کاوش خبر
 مهدی قمشی

 چه کسانی در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا هستند؟/ مدارس می توانند به بهترین جا برای انتقال کرونا تبدیل شوند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - بازار آریا

 مدارس می توانند بهترین جا برای انتقال کرونا باشند اقتصاد ایران

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ما نیوزش

 چند توصیه درباره بازگشایی مدارس در دوران کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - انعصر ایر

 مدارس می توانند به بهترین جا برای انتقال کرونا تبدیل شوند: مینو محرز

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:44 - پایگاه خبری گسترش

 !آموزانهشدار جدی به معلمان و دانش 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - الف

 چه کسانی در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا هستند؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - شیعه نیوز

 داتی برای بازگشایی مدارس در زمان کروناپیشنها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - خبر خودرو

 مدارس می توانند بهترین جا برای انتقال کرونا باشند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - اول فارس

 ینو محرز برای بازگشایی مدارسپیشنهادات دکتر م

http://www.khoozna.ir/view-89661-%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20.html
http://www.khoozna.ir/view-89661-%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20.html
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - 02اقتصاد 

 چند توصیه درباره بازگشایی مدارس در دوران کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه اصفهان امروز

 مدارس می توانند بهترین جا برای انتقال کرونا باشند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - سالم نو

 مدارس بهترین جا برای انتقال کرونا هستند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - راه امروز

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - ناطقان

 وضعیت فعلی کرونا در کشور

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - پرسش

 چه کسانی در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا هستند؟/مدارس می توانند به بهترین جا برای انتقال کرونا تبدیل شوند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - خلیج فارس

 هترین جا برای انتقال کرونا تبدیل شوندمدارس می توانند به ب: مینو محرز

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - تابناک باتو

 مدارس می توانند بهترین جا برای انتقال کرونا باشند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:98 - تابا خبر

 بهترین جا برای انتقال کرونا باشندمدارس می توانند 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - ایران آنالین

 کاهش ابتالهای خانوادگی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - وانا

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - اصالحات پرس

 وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - 02رویداد 

 سرعت انتقال کرونا همچنان باالست/ مدارس بهترین جا برای انتقال ویروس کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - را نیوزٰشهرآ

 انزا با چه کسانی است؟اولویت تزریق واکسن آنفلو

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:57 - اسکان

 مدارس می توانند به بهترین جا برای انتقال کرونا تبدیل شوند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه زاینده رود

 1911/16/11تاریخ خبر  19619وضعیت فعلی کرونا در کشور و چند توصیه درباره بازگشایی مدارس کد خبر 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - روزنامه کسب و کار
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 نند به بهترین جا برای انتقال کرونا تبدیل شوندمدارس می توا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:94 - تیک

 سرعت انتقال کرونا همچنان باالست/ مدارس بهترین جا برای انتقال ویروس کرونا: مینو محرز

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - اکو فارس

 معلمان و دانش آموزان حتما باید ماسک بزنند: زمینو محر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - افق تازه

 مدارس می توانند به بهترین جا برای انتقال کرونا تبدیل شوند: مینو محرز

 

 بیماران مبتال به کرونا از تجربیات و احساسات خود گفتند

 1911شهریور  11چهارشنبه  16:41 - آقای خبر 

... 

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11چهارشنبه  16:11 - ایسنا
 در قالب یک مطالعه پژوهشی؛

 بیماران مبتال به کرونا از تجربیات و احساسات خود گفتند

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:14 - میگنا

 بیماران کرونایی از احساسات و تجربیات روانی خود گفتند

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:91 - خبرگزاری تابناک

 ت و احساسات خود گفتندبیماران مبتال به کرونا از تجربیا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - آنا
 در قالب یک مطالعه پژوهشی صورت گرفت؛

 تجربیات و احساسات بیماران مبتال به کرونا از زبان خودشان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خلیج فارس

 بیماران مبتال به کرونا از تجربیات و احساسات خود گفتند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - دی نیوز 1
 در قالب یک مطالعه پژوهشی؛

 بیماران مبتال به کرونا از تجربیات و احساسات خود گفتند
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https://www.migna.ir/news/51265/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.migna.ir/news/51265/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000118/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000118/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://ana.press/fa/news/3/511935/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ana.press/fa/news/3/511935/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://pgnews.ir/module/news/351719/
http://pgnews.ir/module/news/351719/
http://www.8deynews.com/519083/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B3/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 تنها یک سوم پرونده های پزشکی خراسان شمالی منجر به صدور رای می شود

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:19 - ایرنا 

 دکتر حسین انصاری مود روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که نسبت به

اگر چه در این سال ها آگاهی مردم : خدمات پزشکان تعداد پرونده ها کم است اظهارداشت

نسبت به حوزه بهداشت و درمان افزایش یافته، اما برخی از شکایت هایی که شکل می گیرد به 

وی ... ...  علت اطالع کم مردم از قوانین است و برخی از شکایت ها نیز قبل از رسیدن به دادگاه حل و فصل می شود

 151این رقم در ماه به : هزار خدمت پزشکی به مردم خراسان شمالی داده می شود گفت 11با بیان این که روزانه 

مردم :انصاری مود خاطرنشان کرد... ... هزار خدمت هم می رسد و طبیعی است که در این بین چند شکایت هم باشد 

... شکایت های آن ها با بخشش خطا همراه و ختم به خیر شده است استان افراد فهیم و خوبی هستند و بسیاری از 

پزشک  151هم اکنون ... ... هزار نفر جمعیت دارد و وضعیت کرونا در این استان قرمز است  869خراسان شمالی ... 

 ...پزشک عمومی در جای جای استان خدمت می کنند  491متخصص و فوق تخصص و 

 

 :معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان

 قلم دارو در لرستان مواجه هستیم 01تا  41با کمبود بین 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:91 - ایسنا 

بیمار خاص دیالیزی، ام اس،  1188: محسن اسدبیگی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد

اسدبیگی ... و فیبروز کیست در استان وجود دارد ( BE)، پیوندی، پروانه ایتاالسمی، هموفیلی

تجویز می شود که این داروها  تاالسمیو  هموفیلیقلم دارو برای بیماران  11: بیان کرد

میلیون تومان هزینه صرف تامین  511تا  451وی با بیان اینکه بطور متوسط ماهیانه بین ... مشمول بیمه هستند 

قلم دارو مواجه هستیم که  51تا  41در کشور و استان با کمبود بین : می شود، اضافه کرد خاص بیمارانداروهای 

... انع خدمت نمی شود و در مواردی بیمار مجبور است به جای داروی خارجی از مشابه ایرانی استفاده کند این امر م

 اکثر داروهایی که به این بیماران داده می شود رایگان است: وی افزود... 

 

 درصد تست سرپایی بیماران مشکوک به کرونا در زنجان مثبت بوده است 81

https://www.irna.ir/news/84023039/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99061208489/%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:11 - ایرنا 

دکتر محمدرضا صائینی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با بیماری 

نفرانس برگزار شد، در ارتباط با آخرین وضعیت کرونایی این استان کرونا که به صورت ویدئوک

 94های استان بین  بیمارستانطی هفته گذشته رِنج بستری روزانه بیماران کرونایی در : افزود

 ... های استان بستری هستند  بیمارستانبیمار در  111نفر بوده که در زمان حاضر  47نفر و به طور میانگین  51تا 

مورد بستری و نمونه  111هزارو  1درصد است و از  99بخش بستری  11-موارد مثبت کووید : سئول ادامه داداین م

ترخیص  بیمارستاننفر نیز کامال بهبود یافته و از  819مورد مثبت بوده، هفت هزار و  911گرفته شده که سه هزار و 

 1از مجموع ( سه درصد)نفر  111ود یافته اند و اکنون درصد این بیماران بهب 81به گفته صائینی، حدود ... شده اند 

 های استان بستری هستند بیمارستاننفر در  111هزار و 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:58 - ایسنا
 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان خبر داد

 افزایش بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های زنجان

 

 واکسن آنفلوآنزا، ایمنی یا تضعیف در مقابل کرونا؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:95 - ایرنا 

رییس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه واکسن آنفلوآنزا 

این واکسن به صورت دولتی : اواخر شهریور تا اوایل مهر در داروخانه ها موجود است ادامه داد

و برخی کادر درمان توزیع می شود و شهروندان می توانند برای خرید آن  خاص یمارانبمیان 

: رییس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه کرد... به داروخانه های استان مراجعه کنند 

وله، تنفسی، جراحی، شامل بخش های ایز بیمارستانواکسن دولتی در سطوح مختلف اولویت بندی از جمله پرسنل 

همچون مبتالیان به ایدز، سیستم ایمنی ضعیف، بیماران پیوندی، دیالیزی و  خاص بیماراناورژانس و آزمایشگاه، 

 و سپس مراکزی مانند سرای سالمندان و نگهداری معلوالن توزیع می شود تاالسمی

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:41 - وز نیوزامر

 واکسن آنفلوآنزا، ایمنی یا تضعیف در مقابل کرونا؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - یافته

https://www.irna.ir/news/84023793/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87
http://www.isna.ir/news/99061208528/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/news/99061208528/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84023077/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.emrooznews.com/news/296365/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://yaftenews.ir/notes/social/32368-grippe.html
http://yaftenews.ir/notes/social/32368-grippe.html
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 واکسن آنفلوآنزا، ایمنی یا تضعیف در مقابل کرونا؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:49 - باشگاه خبرنگاران

 واکسن آنفلوآنزا، ایمنی یا تضعیف در مقابل کرونا؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - بهداشت نیوز

 آنفلوآنزا، ایمنی یا تضعیف در مقابل کرونا؟واکسن 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - نی نی بان

 ایمنی در برابر کرونا، با واکسن آنفوالنزا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:48 - اطالع نیوز

 واکسن آنفلوآنزا، ایمنی یا تضعیف در مقابل کرونا؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - انتخاب

 واکسن آنفلوآنزا، ایمنی یا تضعیف در مقابل کرونا؟

 

 بدون عوارض روی داوطلبان؛

 !تزریق واکسن کرونای مبتنی بر سلول حشره در چین

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - خبرگزاری مهر 

... ، این واکسن شنبه هفته جاری به چند داوطلب تزریق شده است بیمارستانطبق بیانیه 

به گزارش خبرگزاری مهر ... تولید انبوه این واکسن بسیار ساده است  بیمارستانبراساس اعالم 

چین که از سلول  CIVUC-11به نقل از گلوبال تایمز، نخستین واکسن پروتئین نوترکیب 

داوطلبان پس از تزریق واکسن هیچ عوارض ... های حشره ساخته شده، اخیرا به افراد داوطلب تزریق شده است 

 siliu yuK ylmpalipaK pi Efpapofula ypualoKاین واکسن در آزمایشگاه ... ... ند شدیدی را گزارش نکرد

به گفته محققان واکسن مذکور از سلول حشرات برای تکثیر محیط کشت ... دانشگاه سیچوان توسعه یافته است 

از سلول های حشرات  این بدان معنا است که می توان... را وارد سلول های حشره می کند  11استفاده و ژن کووید 

وی یوکوان مدیر این آزمایشگاه اعالم کرد ... ... برای تولید پروتئین های با کیفیت واکسن نوترکیب استفاده کرد 

 آگوست اجازه اجرای آزمایش بالینی را دریافت کرده است 11واکسن مذکور در 

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:54 - آقای خبر

 اخبار ایران و جهان |خبرگزاری مهر  –! واکسن کرونای مبتنی بر سلول حشره در چین تزریق

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تازه تزین ها

https://www.yjc.ir/fa/news/7477937/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/7477937/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://behdasht.news/fa/news-details/162627/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F/
https://behdasht.news/fa/news-details/162627/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F/
https://niniban.com/fa/news/224359/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://niniban.com/fa/news/224359/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.etelanews.com/fa/news/173893/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1
https://www.etelanews.com/fa/news/173893/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1
https://www.entekhab.ir/fa/news/572285/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.entekhab.ir/fa/news/572285/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5013712/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://aghayekhabar.ir/71516/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AF/
https://aghayekhabar.ir/71516/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AF/
https://www.tazetarinha.com/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AF/
https://www.tazetarinha.com/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AF/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 !تزریق واکسن کرونای مبتنی بر سلول حشره در چین

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - زاری فارسخبرگ

 واکسن کرونای مبتنی بر سلول حشره به انسان ها تزریق شد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:54 - سالم نو

 ساخت واکسن کرونا با استفاده از سلول حشرات

 1911هریور ش 11چهارشنبه  11:11 - دانا

 !تزریق واکسن کرونای مبتنی بر سلول حشره در چین

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - مردم نیوز

 !تزریق واکسن کرونای مبتنی بر سلول حشره در چین

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - اقتصاد نیوز

 دستاورد جدید محققان چینی؛ تزریق واکسن کرونای مبتنی بر سلول حشرات به داوطلبان انسانی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - جماران

 !تزریق واکسن کرونای مبتنی بر سلول حشرات در چین به انسان

 

 آمارهای جهانی کرونا؛ از تردید تا واقعیت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ایرنا 

ساکو در میالن درباره تحریف آمار مبتالیان  بیمارستاندکتر ماسیمو گالی رئیس واحد عفونی 

واقعیت این است که تعداد مبتالیان در ایتالیا بسیار بیشتر از آمار رسمی اعالم شده : اعالم کرد

 ... است 

های فرانسه نیز با متهم کردن دولت به پنهان کاری در ارائه  بیمارستانکشوری رئیس فدراسیون  "فردریک والتو"

آمار جانباختگان ویروس کرونا در این کشور اعالم کرد تلفات ناشی از ویروس کرونا بسیار بیشتر از آماری است که 

کرونا در این چند ماه، به گزارش ایرنا، گسترش دامنه شیوع ویروس ... دولت پاریس به صورت رسمی اعالم می کند 

تالش برای کسب اطالع از ... همه ابعاد جهان را دگرگون ساخته و همچنان در تیتر نخست رسانه ها قرار دارد 

وضعیت آمارهای روزانه مبتالیان و جان باختگان و راه های مراقبت و درمان از آن سبب شده، توجه به اخبار مربوط 

 جست وجوهای کاربران اینترنت باشد به این بخش، یکی از اولویت ها در

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - امروز نیوز

 آمارهای جهانی کرونا؛ از تردید تا واقعیت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - ر نیوزنصی

https://farsnews.ir/news/13990612000244/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF
https://salameno.ir/news/55169639/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://salameno.ir/news/55169639/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1251149/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://danakhabar.com/fa/news/1251149/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.mardom-news.com/news/155026/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.mardom-news.com/news/155026/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359140-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359140-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1467449
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1467449
https://www.irna.ir/news/84023859/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/296414/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/296414/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://www.nasirnews.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 آمارهای جهانی کرونا؛ از تردید تا واقعیت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:48 - ناطقان

 آمارهای جهانی کرونا

 

 :یک متخصص بیهوشی، درد و مراقبت های ویژه

 تخت آی سی یو کم داریم فکری به حال پاییز و زمستان کنیم

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:11 - ایسنا 

دار و کم شود و عکس سی تی اسکن  وی با بیان اینکه وقتی تب و بدن درد بیمار ادامه

درگیری ریه را نشان دهد، مساله جدی تر و درمان های آنتی بیوتیک تکمیلی شروع می شود، 

، زنان خاص بیماراناگر بیمار در گروه پرخطر قرار داشته باشد مثل افراد در سنین باال، : افزود

درصورتی که بیمار احساس تنگی ... بستری شود  مارستانبیباردار و افراد چاق باید بیشتر مراقب باشیم و بیمار در 

نفس و ضعف پیشرونده می کند و افت میزان اکسیژن خون بروز پیدا کند نشانه بدتر شدن وضعیت بیماری است و 

، چه به صورت مراقبت ویژه به همراه تجهیزات و پرسنل بیمارستانباید تحت نظر کامل، چه به صورت بستری در 

 بیمارستانوی با بیان اینکه آی سی یو ... ل باشد و در شرایط بحرانی به بخش آی سی یو منتقل شود ویژه در منز

در این بخش اکسیژن درمانی انجام می شود که به : یک بخش ویژه با پرستاران و پزشکان ویژه است، بیان کرد

و در نهایت اکسیژن رسانی تهاجمی  ترتیب شامل استفاده از یک ماسک اکسیژن ساده و بعد ونتیالسیون غیرتهاجمی

 به صورت لوله گذاری داخل نای بیمار و وصل کردن به دستگاه است

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:55 - ملیت

 تخت آی سی یو کم داریم فکری به حال پاییز و زمستان کنیم

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - عصر ایران

 تخت آی سی یو کم داریم فکری به حال پاییز و زمستان کنیم: یک متخصص

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - سالمت نیوز
 :درد و مراقبت های ویژه یک متخصص بیهوشی،

 تخت آی سی یو کم داریم؛ فکری به حال پاییز و زمستان کنیم

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - کارگر آنالین

 ن کنیمتخت آی سی یو کم داریم؛ فکری به حال پاییز و زمستا

 

http://nateghan.ir/fa/news/243929/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://nateghan.ir/fa/news/243929/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.isna.ir/news/99061208486/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://meliyat.com/fa/news/325271/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://meliyat.com/fa/news/325271/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.asriran.com/fa/news/744954/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.asriran.com/fa/news/744954/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.salamatnews.com/news/299122/-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.salamatnews.com/news/299122/-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97662/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97662/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 معاون علوم پزشکی گیالن عنوان کرد

 روز بعد از هر تعطیالت 0تا  2افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:55 - ایسنا 

دکتر آبتین حیدرزاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت بیماران کرونایی در 

های استان  بیمارستانبیمار کرونایی در سطح  975در حال حاضر : استان گیالن، اظهار کرد

بیمار جدید بستری  11ساعت گذشته  14وی با بیان اینکه متاسفانه طی ... ... بستری هستند 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم ... ... این افراد با روش های مختلف تشخیص کرونا، بستری شده اند : فزودکردیم، ا

تجربه نشان داده به فاصله دو : پزشکی گیالن، با اشاره به افزایش بیماران کرونایی بعد از موج مسافرت ها، یادآور شد

کرونایی مواجه هستیم و برای دو هفته تعداد بیماران ثابت می  تا پنج روز بعد از هر تعطیالت با افزایش تعداد بیماران

روز در قرنطینه بمانند و  11حیدرزاده، از افرادی که در تماس با مسافران در استان بودند خواست حداقل ... ... ماند 

روز از  11ی این ممکن است افراد آلوده به ویروس کرونا باشند، اما هنوز عالئمی نشان ندهند لذا ط: خاطرنشان کرد

 سایر اعضای خانواده فاصله بگیرند

  :سایت دیگر 20

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:56 - منجیل خبر

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - بهار نیوز

 روز بعد ازهر تعطیالت5تا 1افزایش بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - روزنامه مردم ساالری

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - رانعصر ای

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - خبرهای فوری

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - برترین ها

 روز بعد از هر تعطیالت 5افزایش بیماران کرونایی تا 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - گیل خبر

 بیمار جدید در گیالن بستری شدند 11/ روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - پانا
 :معاون علوم پزشکی گیالن عنوان کرد

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

http://www.isna.ir/news/99061208525/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://manjilnews.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2/
https://manjilnews.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2/
http://www.baharnews.ir/news/229696/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DB%B2%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/229696/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DB%B2%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.mardomsalari.ir/news/135665/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.mardomsalari.ir/news/135665/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/744957/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://khabar-fouri.com/provincial/114904/
https://khabar-fouri.com/provincial/114904/
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032711/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032711/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://gilkhabar.ir/news/i/462650/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-2-%D8%AA%D8%A7-5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/-92-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://gilkhabar.ir/news/i/462650/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-2-%D8%AA%D8%A7-5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/-92-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1119821
http://www.pana.ir/news/1119821
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:44 - بازار آریا

 روز بعد از هر تعطیالت اقتصاد ایران 5افزایش بیماران کرونایی تا 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - دیار میرزا
 معاون علوم پزشکی گیالن اعالم کرد

 بیمار در گیالن بستری هستند 975|روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1کرونایی  افزایش بیماران

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خبر آنالین

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - امروز نیوز

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - باز خبر

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - انتخاب

روز  5تا  1/ روز در قرنطینه بمانند  11افرادی که با مسافران استان در تماس بوده اند، : معاون علوم پزشکی گیالن

 یش می یابدبعد از هر تعطیالت شمار بیماران کرونایی افزا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - پایگاه خبری اعتماد

 استان گیالن در انتظار افزایش آمار کرونا بعد از سفرهای مردمی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ملیت

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تابناک گیالن

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - آفتاب نیوز

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - خلیج فارس

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبر فوری

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - ایران آنالین

 اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - سالم نو

 روز بعد از هر تعطیالت رخ می دهد 5افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - 02اقتصاد 

 افزایش بیماران کرونایی بعد از هر تعطیالت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - قدس آنالین
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 :معاون علوم پزشکی گیالن عنوان کرد
 بیماران کرونایی بعد از هر تعطیالت افزایش می یابد

 1911هریور ش 11چهارشنبه  11:17 - تابناک باتو

 روز بعد از هر تعطیالت 5افزایش بیماران کرونایی تا 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - تدبیر شرق

روز  5تا  1/ روز در قرنطینه بمانند  11افرادی که با مسافران استان در تماس بوده اند، : معاون علوم پزشکی گیالن

 بعد از هر تعطیالت شمار بیماران کرونایی افزایش می یابد

 1911شهریور  11نبه چهارش 11:95 - بولتن نیوز

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:96 - عصر کاسپین

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی : معاون علوم پزشکی گیالن عنوان کرد 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - خبر خودرو

 روز بعد از هر تعطیالت 5افزایش بیماران کرونایی تا 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - تدبیر و امید

روز  5تا  1/ روز در قرنطینه بمانند  11افرادی که با مسافران استان در تماس بوده اند، : معاون علوم پزشکی گیالن

 بعد از هر تعطیالت شمار بیماران کرونایی افزایش می یابد

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:15 - دنیای اقتصاد

 روز بعد از هر تعطیالت 5تا  1افزایش بیماران کرونایی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:16 - صبحانه انالین

 طیالتروز بعد از هر تع 5افزایش بیماران کرونایی تا 

 

 بیمار 840بستری / کرونا در مازندران جا خوش کرده است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - عصر ایران 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سید عباس موسوی رئیس این 

بیمار مشکوک به کرونا بر اساس  115ساعت گذشته تعداد  14ظرف : دانشگاه اظهار کرد

های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح  بیمارستانتشخیص بالینی در 

ها  بیمارستاننفر از افراد مشکوک بستری شده، از  81رف همین مدت تعداد ظ: وی افزود... استان بستری شدند 

بر اساس گزارش روابط عمومی و امور بین ... مرخص شدند و تکمیل روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند داد 

بل بستری هستند های با بیمارستانبیمار مشکوک به کرونا در  188الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل در حال حاضر 

های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  بیمارستانبیمار مشکوک به کرونا در  768به گزارش ایسنا، تاکنون ... 

https://tabnakbato.ir/fa/news/189332/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://tabnakbato.ir/fa/news/189332/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://tadbireshargh.ir/184928/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7/
http://tadbireshargh.ir/184928/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7/
https://www.bultannews.com/fa/news/681150/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.bultannews.com/fa/news/681150/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://asrecaspian.ir/1399/06/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C/
https://asrecaspian.ir/1399/06/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C/
http://khabarkhodro.com/fa/news/593254/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://khabarkhodro.com/fa/news/593254/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303095/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303095/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687793-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687793-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://sobhanehonline.com/fa/news/225896/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://sobhanehonline.com/fa/news/225896/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/744967/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-768-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

پاییز در راه است و مازندران هنوز داغدار موج دوم کرونا است و پیش بینی می ... مازندران و بابل بستری هستند 

میان آن چیزی که کادر درمانی را نگران کرده ترکیب کرونا و آنفلوآنزا شود به موج سوم نیز نزدیک شود اما در این 

است، برای همین متخصصان توصیه اکید کرده اند که از اواخر شهریور ماه مردم واکسن آنفلوآنزا را بزنند تا در پاییز 

 و زمستان به تعداد مبتالیان این دو بیماری که عالئم مشابهی به هم دارند، افزوده نشود

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - ایسنا

 کرونا در مازندران جا خوش کرده است/ بیمار کرونایی در مازندران 768بستری 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - افق تازه

 بیمار 768بستری / کرونا در مازندران جا خوش کرده است

 

 نفر بستری شدند 01/کرونایی دیگر در استان البرز 4مرگ 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری فارس 

نفر سرپایی به مراکز درمانی و  416ساعت گذشته تعداد 14در : سرپرست دانشگاه عنوان کرد

ها بستری شده  بیمارستانمورد در  51بهداشتی استان با عالئم مشکوک مراجعه کرده اند که 

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، محمد فتحی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز، ... اند 

قطعی ، ) مجموع کل موارد بستری شامل : صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در جمع خبرنگاران، گفت

 14نفر بوده که از این تعداد  485هزارو  15از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز در استان البرز ( محتمل و مشکوک 

نفر  411دکتر فتحی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ... ... نفر مورد قطعی مثبت و بستری بوده اند  814هزار و 

نفر بیمار قطعی  195از این تعداد : در مراکز درمانی بستری هستند افزود( قطعی ، محتمل و مشکوک ) شامل موارد 

بیمار بستری شده جوان و پایین تر از سن پنجاه  11دکتر فتحی با اشاره به اینکه تعداد ... ... ... می باشند  11کووید 

 نفر رسید 111ساعته گذشته به  14تعداد بیماران بستری شده ی بد حال در : هستند تصریح کرد 

 

( ره)از بیمارستان امام خمینی  بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

 عکس+دهدشت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - ندای کهگیلویه و بویر احمد 

https://www.isna.ir/news/99061208610/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B7%DB%B6%DB%B8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4
https://www.isna.ir/news/99061208610/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B7%DB%B6%DB%B8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4
http://ofoghetaze.com/fa/news/98348/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-768-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ofoghetaze.com/fa/news/98348/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-768-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://farsnews.ir/news/13990612000233/%D9%85%D8%B1%DA%AF-6-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-59-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://nedayboyerahmad.ir/News/News2277.html
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به همراه معاون : ندای کهگیلویه وبویراحمد

توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه، مدیر درمان دانشگاه، معاون شبکه بهداشت و 

دهدشت به صورت سرزده از ( ره)امام خمینی بیمارستاندرمان شهرستان کهگیلویه و رئیس 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم ... معین کرونای کهگیلویه بازدید کردند  بیمارستان

پزشکی یاسوج؛ با افزایش بی سابقه شمار مبتالیان به کرونای امروز در شهرستان کهگیلویه، دکتر پرویز یزدانپناه در 

امام  بیمارستانو ارزیابی عملکرد و روند ارائه خدمات به بیماران مبتال به ویروس کرونا، از  راستای بررسی، نظارت

دکتر یزدان پناه همچنین در حاشیه این بازدید از پزشکان، پرستاران و تمامی ... دهدشت بازدید کرد ( ره)خمینی

 ن هستند، قدردانی کردمشغول به خدمت رسانی به بیماران و مراجعا بیمارستانپرسنلی که در این 

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:99 - ایسنا
 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 جنگ و مقابله با کرونا به اوج خود نزدیک می شود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - خبرگزاری برنا

 تصاویر+دهدشت( ره)بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان از بیمارستان امام خمینی 

 

 گزارشی از جلسه ستاد مدیریت بحران قم؛

 روند ابتال به کرونا در قم همچنان نگران کننده است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:94 - ایرنا 

ها بستری هستند برای بار دوم درگیر  بیمارستانبسیاری از افرادی که امروز در : وی تاکید کرد

: قدیر تاکید کرد... یل نمی توان به ایمنی جمعی دلخوش کرد این ویروس شده اند به همین دل

درصد رسیده است،  84میزان رعایت پروتکل ها در مراکز درمانی و درمانگاه های قم به 

رییس دانشگاه ... های دولتی قم، غیرحضوری انجام می گیرد  بیمارستاندرصد از نوبت دهی ها در  15همچنین 

: ، بابیان اینکه روند ابتال به کرونا در قم همچنان صعودی و نگران کننده است، گفتعلوم پزشکی قم در این جلسه

... ... رفتار کرونا به شدت پیچیده است و همین مساله سبب دشوار شدن روند مبارزه و پیشگیری شده است 

ن های دیگر نزولی می روند ابتال به کرونا در حالی در قم صعودی است که این آمار در استا: محمدرضا قدیر افزود

درصد  15برای شکست کرونا باید رعایت پروتکل ها به باالی : رییس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار داشت... ... باشد 

 برسد

 

http://www.isna.ir/news/99061208657/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061208657/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052426
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052426
https://www.irna.ir/news/84024027/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 شعبه اخذ رأی در کرمانشاه برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس 411استقرار 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - خبرگزاری فارس 

شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه در نظر  611وی با بیان اینکه در این دوره 

شعبه به صورت ثابت در شهر کرمانشاه در نقاط و محالت مختلف  491: گرفته شده است، گفت

ها، پادگان های نظامی، شهرک  بیمارستانشعبه اخذ رای برای اخذ آرای بیماران در  14شهر و 

نواحی صنعتی حومه شهر کرمانشاه و مابقی شعب در سطح روستاهای بخش های تابع شهرستان در نظر گرفته ها و 

فضل اهلل رنجبر امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، در خصوص تمهیدات اندیشیده شده ... شده است 

ی در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه، برای برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالم

فرماندار کرمانشاه تبلیغات در مرحله دوم ... ... ... آمادگی الزم را برای برگزاری انتخاباتی سالم را داریم : اظهار داشت

بنا بر : انتخابات مجلس یازدهم را به علت شیوع بیماری کرونا متفاوت تر از دوره های گذشته عنوان کرد و گفت

شهریورماه  19پنج شنبه  14ل زمان بندی برگزاری این انتخابات تبلیغات یک هفته ای این مرحله از ساعت جدو

 ساعت قبل از شروع رای گیری ادامه خواهد داشت 14آغاز تا 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - روزنامه سپهر

 شعبه اخذ رأی در کرمانشاه برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس 611استقرار 

 

 ماکو از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت نارنجی و هشدار است: فرماندار

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - خبر ماکو 

با توجه به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسمات عزاداری دهه اول ماه : وی ادامه داد

محرم از سوی برخی از شهروندان و هیات های مذهبی، پیش بینی می شود تعداد موارد مثبت 

و بستری بیماری کرونا در شهرستان ماکو افزایش یاید و در این صورت بخش کرونای 

این شهرستان از لحاظ : فرماندار ماکو گفت –به گزارش خبر ماکو... بگوی مراجعین نخواهد بود فجر جوا بیمارستان

حسین عباسی روز چهارشنبه در دهمین جلسه ... شیوع ویروس کرونا در وضعیت نارنجی و هشدار قرار گرفته است 

و تقدیر از ( ع)عبداهلل الحسین شورای هماهنگی، پیشگیری و مبارزه با کرونا ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا

شیوع ویروس : هیات مذهبی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسمات دهه اول ماه محرم اظهار داشت

کرونا در کشور شرایط ویژه ای را در برگزاری مراسمات و برنامه های مختلف بوجود آورده است و همه باید تا ریشه 

 گی را تجربه کنیم کنی بیماری سبک جدیدی از زند

https://farsnews.ir/news/13990612000162/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-600-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/27770
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/27770
http://khabarmaku.ir/?p=36085
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  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - ایرنا

 ماکو در وضعیت نارنجی و هشدار شیوع بیماری کرونا قرار دارد

 

 ت لرستان برگزار می شودیادواره نخستین شهید مدافع سالم

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - خبرگزاری تسنیم 

در شهرستان ( ره)بروجردی آیت اهلل بیمارستانشهیده زهرا شیرویه سرپرستار بخش کرونایی 

مرداد ماه امسال در دل خاک آرمید  18بروجرد بود که بر اثر ابتال به کرونا به شهادت رسید و 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد ، یادواره نخستین شهید مدافع سالمت استان لرستان ... 

یادواره نخستین شهید ... ... برگزار می شود صبح روز پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه در شهرستان بروجرد  11ساعت 

مدافع سالمت لرستان و شهرستان بروجرد شهیده زهرا شیرویه با حضور سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت 

... ... لرستان در سالن همایش مجتمع امام خمینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد برگزار می شود ( ع)ابوالفضل 

 ف/641/انتهای پیام... 

 

 زهر زنبور عسل، قاتل سلول های تهاجمی سرطان سینه

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - ایرنا 

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری ساینس، این اولین بار است که اثر زهر زنبور عسل روی 

این ... سینه و سلول های سالم مورد آزمایش قرار می گیرد  سرطانتمام انواع سلول های 

تحقیقات نشان می دهد نوعی پپتید کوچک دارای بار مثبت موسوم به ملیتین در زهر زنبور 

 ... دارد  سرطانوجود دارد که اثر ضد 

سه تاکسل که با نام مانند دو درمانی شیمیمحققان دریافتند می توان ملیتین را به طور همزمان با داروهای متداول 

 ... سینه به کار گرفت  سرطانتجاری تاکسوتر عرضه می شود، برای درمان تهاجمی ترین انواع 

سرطانی که از ... سینه به رشد کنترل نشده سلول های پوشش داخلی مجرای شیری یا لوبول گفته می شود  سرطان

 لوبوالر نامیده می شود سرطانلوبول آغاز شود، 

https://www.irna.ir/news/84023911/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84023911/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340038/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84024120/%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
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  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - اقتصاد نیوز

 زهر این زنبور، قاتل سرطان سینه است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - بهداشت نیوز

 سلول های تهاجمی سرطان سینه را با زهر زنبور عسل ضربه فنی کنید

 

 کمک هیئت های مذهبی یزد به بیمارستان های استان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

بسته نذر سفره اباعبداهلل  75همچنین هیئت نینوای صفائیه یزد با اهداء : دکتر سلمانی افزود 

شهید صدوقی یزد نیز  بیمارستانمیلیون تومان به نیرو های  41به ارزش تقریبی ( ع)الحسین 

به گزارش خبرگزاری ... به پویش شور و شعور حسینی همدلی با کادر درمان پیوست 

: یزد ،دکتر سلمانی با اشاره به راه اندازی پویش شور و شعور حسینی، همدلی با کادر درمان افزود صداوسیما مرکز

میلیون ریال، جهت خرید تجهیزات الزم در بخش بیماران کرونایی  111هیئت عزاداری نظر کرده یزد، با اهداء مبلغ 

میلیون ریال  911یزد هم با پرداخت مبلغ  هیئت صاحب الزمان محمود آباد: وی گفت ... ... به این پویش پیوست 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ... ... ... جهت خرید تجهیزات بیمارستانی بخش های ویژه کرونایی کمک کرده اند 

هم استانی ها و هیئات مذهبی یزد می توانند نذورات خود را در راستای خرید یا کمک به خرید : یزد تاکید کرد

به نام شورای هیئات  6197118159117111ی جهت بخش های ویژه کرونایی به شماره کارت تجهیزات بیمارستان

 مذهبی استان یزد واریز کنند

 

 محکومیت یک بیمارستان خصوصی به علت اخذ وجه اضافه از بیماران

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری تسنیم 

با گزارش بازرسان : غالمرضا ساالری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز اظهار داشت

های خصوصی، پرونده ای در  بیمارستاننشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر تخلف در یکی از دا

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس ... شعبه دهم تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد 

بیش از نرخ مصوب از بیماران  بیمارستانطبق بررسی های اولیه در عمل های جراحی انجام شده در این : افزود

به شعبه و اخذ دفاعیات وی، تحقیقاتی پیرامون موضوع  بیمارستانینه دریافت شده بود که با احضار مدیرعامل هز

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359142-%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359142-%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://behdasht.news/fa/news-details/162644/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/
https://behdasht.news/fa/news-details/162644/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810737/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340110/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در برخورد با تضییع کنندگان حقوق مردم هیچ گونه اغماضی ... انجام شد 

 1تخلف، شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه در نهایت با تکمیل تحقیقات و محرز شدن : نخواهد کرد تصریح کرد

 متخلف صادر کرد بیمارستانمیلیون ریالی  411میلیارد و 

 

 بیمار با عالیم کرونا در استان قزوین 884بستری شدن 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

از زمان شیوع : به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، منوچهر حبیبی در جلسه شورای اداری استان افزود

مرخص  بیمارستانز نفر از آن ها ا 918هزار و  7نفر به بیماری کرونا مبتال که  689هزار و  8کرونا در استان تا کنون 

با مدیریت مناسب مردم و نظارت دستگاه ها، مراسم : وی با اشاره به برگزاری عزاداری های محرم گفت... ... شده اند 

... ... عزاداری ساالر شهیدان به خوبی اجرا شد به طوری که یک مورد حرکت دسته عزاداری در خیابان مشاهده نشد 

هزار دانش آموز استان آموزش ها را به  151با بازگشایی مدارس، : ر قزوین گفتجانشین ستاد مقابله با کرونا د

به گفته حبیبی، درباره نوع آموزش متناسب با وضعیت استان ... ... صورت حضوری و مجازی دریافت می کنند 

هزار و : یوع کرونا گفتبازدید از اصناف در ایام ش 654هزار و  116وی با اشاره به بازدید ... ... تصمیم گیری می شود 

جانشین ستاد مقابله با کرونا بر نظارت بیشتر بر ... ... واحد به علت رعایت نکردن موارد بهداشتی پلمب شدند  116

 اصناف به ویزه نانوایی ها و دفاتر خدماتی تاکید کرد

 

 صفر شدن آمار فوتی های کرونایی در نیشابور

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه 

کل مراجعه کنندگان با عالئم کرونا از ابتدای شیوع این بیماری در : شهرستان نیشابور گفت

 بیمارستاننفر با عالئم کرونا در  51نفر بوده است که در حال حاضر  845هزار و  9نیشابور 

ساعت گذشته هیچ فوتی کرونایی در نیشابور نداشته ایم، 14علیرضا قامتی با بیان اینکه طی ... ... د بستری هستن

نفر  448آمار متوفیان با عالئم کرونا در شهرستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور تا امروز : افزود

 ...ثبت شده است 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810756/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B3%DB%B3%DB%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810767/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
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 یته علمی ستاد ملی مبارزه با کروناعضو کم

 اولویت های تزریق واکسن آنفلوآنزا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - ایرنا 

می  درمانی شیمیکه  سرطانبیمارانی که عمل پیوند انجام داده اند، همچنین بیماران مبتال به 

وآنزا برای توزیع در داروخانه نیز بیش از میزان واردات واکسن آنفل... کنند در اولویت هستند 

میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور می شود در حالی 11تا  11برابر شده و امسال حدود 5

میلیون دوز واکسن که همگی از برندهای 5...  8میلیون دوز بود و از میزان واردات بیش از 5...  1که پارسال حدود 

مسعود مردانی عضو ... سازمان بهداشت جهانی هستند در داروخانه ها توزیع می شود معتبر اروپایی و مورد تایید 

کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرون می گوید که هنوز هیچ تصمیمی در این باره که واکسن آنفلوآنزا به طور آزاد 

ته در داروخانه ها توزیع و به زودی این واکسن مانند سال های گذش... در دسترس عموم نباشد گرفته نشده است 

مردانی با اشاره به این که احتمال دارد طی روزهای آینده شاهد افزایش تقاضای خرید این واکسن از ... خواهد شد 

 مردم ما باید بدانند که هر چیزی را به جای خودش باید استفاده کنند: داروخانه ها باشیم، عنوان می کند

 

 بیمارستان های محلی در شهرهای کم جمعیت ساخته می شود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - خبرگزاری فارس 

قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری 

های محلی برای مناطقی که جمعیتی کمتر از  بیمارستانفارس درخصوص جزئیات طرح 

های محلی تدوین  بیمارستاندر حال حاضر آیین نامه تاسیس : هزار نفر دارند توضیح داد51

با توجه به برنامه ریزی هایی که در : وی افزود... اید به تایید و ابالغ وزیر بهداشت برسد شده است و این آیین نامه ب

هزار نفر هستند و یا شهرهایی  51شهرهای کشور انجام دادیم تصمیم گرفتیم که در شهرهایی که جمعیت آنها زیر 

ندارد از طریق ساخت مراکزی از جهت جمعیت وجود  بیمارستانکه جمعیت مرکزی باالیی ندارند و امکان ساخت 

محلی، که خدمات اورژانس، اورژانس شبانه روزی و خدمات تخصص سرپایی ارائه خواهند داد  بیمارستانتحت عنوان 

 این خأل را برطرف کنیم

  :سایت دیگر 0

 1911ور شهری 11چهارشنبه  11:15 - دانا
 :معاون درمان وزارت بهداشت

https://www.irna.ir/news/84023905/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://farsnews.ir/news/13990612000390/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1642988.html
http://www.dana.ir/News/1642988.html
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 بیمارستان های محلی در شهرهای کم جمعیت ساخته می شود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:57 - ایران اکونومیست

 اخته می شودبیمارستان های محلی در شهرهای کم جمعیت س

 

 بیمارستان، ولی عصر بهبهان در انتظار اعتبار

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، فرماندار بهبهان با اشاره به بازدید میدانی 

درصد  71 بیمارستاناین : شهرستان بهبهان گفت بیمارستانرئیس مجلس شورای اسالمی از 

یوسف ... درصد باقیمانده نیازمند تامین اعتبار است  91پیشرفت فیزیکی داشته و تکمیل 

 ماماییدر محیط آموزشی ساخته شده که در آینده در کنار آن نیز دانشکده پرستاری و  بیمارستاناین : زمانی افزود

با  61ولیعصر بهبهان در دهه  بیمارستانپروژه ساخت : فرماندار بهبهان خاطر نشان کرد... راه اندازی خواهد شد 

رویکرد خیرانه و راهنمایی مرحوم آیت اهلل مجتهدی و جعفرزاده مدیرعامل وقت کارخانه سیمان شهرستان آغاز شد ، 

استان های مجاور به مراکز درمانی بهبهان،  با توجه به مراجعه بسیار زیاد بیماران شهر ها و... اما به سرانجام نرسید 

 بیمارستاننوساز در بهبهان بیش از پیش محسوس است و همین امر موجب شده که تکمیل  بیمارستاننیاز جدی به 

 حضرت، ولی عصر عج به یکی از اولویت اصلی مدیران و مسئولین محلی و استانی تبدیل شود

 

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - تازه تزین ها 

 

صادق نیت با تاکید بر نقش موثر تغذیه مناسب کادر درمانی برای اینکه نیروی جسمانی آنها 

 بیمارستانرعایت پروتکل های بهداشتی در بخش های کرونایی : یح کردکمتر تحلیل برود، تصر

خسرو صادق نیت، در گفتگو با ... ، جزو اصول اولیه ماست که سعی کرده ایم به طور دقیق اجرا شود (ره)امام خمینی

بیماری کرونا، آموزش یکی از کارهای ما در مقابله با : تازه ترین ها، به روزهای ابتدایی شیوع کرونا اشاره کرد و گفت

 ... نیروهای پرستاری در مواجهه با بیماران بود 

... با توجه به خستگی کادر درمانی، تالش می کردیم فرصت بیشتری به نیروها بدهیم تا استراحت کنند : وی افزود

 ... همچنین، تعداد پرسنل در بخش های کرونایی را افزایش دادیم 

http://iraneconomist.com/fa/news/360564/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360564/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810787/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.tazetarinha.com/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE/
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قطعا اگر نخواهیم : ، در ادامه به وضعیت کرونا در کشور اشاره کرد و گفت(ره)مینیرئیس مجتمع بیمارستانی امام خ

 ... پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم، بیماری دوباره عود می کند 

مسلما در روزهای سرد سال که تهویه ها کمتر : وی، نسبت به حساسیت زدایی در جامعه ابراز نگرانی کرد و افزود

 احتمال انتقال بیماری های میکروبی و ویروسی افزایش می یابد استفاده می شود،

  :سایت دیگر 01

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - 02رویداد 

 ویروس کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - جماران

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - فراسو خبر

 نا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بودکرو

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - سالمت نیوز

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - نالینخبر آ

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - امروز نیوز

 سفند خواهد بودویروس کرونا در پاییز نگران کننده تر از ا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه اصفهان امروز

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - آقای خبر

 دکرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بو

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - بهار نیوز

 کرونا در پاییز نگران کننده تر ازاسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - آفتاب نیوز

 هد بودکرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خوا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - ایران اکونومیست

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:54 - مردم نیوز

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - 6تیتر 

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - دنیای اقتصاد

https://www.rouydad24.com/fa/news/228657/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1467409
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1467409
http://farasoonews.ir/1399/06/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE/
http://farasoonews.ir/1399/06/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE/
http://www.salamatnews.com/news/299123/-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299123/-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1428032/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296420/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296420/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://esfahanemrooz.ir/736043-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
http://esfahanemrooz.ir/736043-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
https://aghayekhabar.ir/71546/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86/
https://aghayekhabar.ir/71546/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86/
http://www.baharnews.ir/news/229728/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/229728/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669473/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669473/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360515/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360515/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.mardom-news.com/news/155022/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://www.mardom-news.com/news/155022/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://titre1.ir/fa/news/185181/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687769-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687769-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 هشدار مهم درباره وضعیت نگران کننده کرونا در پاییز

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - کارگر آنالین

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - آنالین نیوز 02

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - 02اقتصاد 

 هشدار مهم درباره وضعیت نگران کننده کرونا در پاییز

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - ایران آنالین

 ونا در ایران و جهان را اینجا بخوانیداخبار ویروس کر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روز پالس

 هشدار مهم درباره وضعیت نگران کننده کرونا در پاییز

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - نتجارت آنالی

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - زندگی آنالین

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - اکو فارس

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:94 - الف

 هشدار درباره وضعیت کرونا در پاییز

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - قلم نیوز

 هشدار مهم درباره وضعیت نگران کننده کرونا در پاییز

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:17 - خبرگزاری دفاع مقدس

 غافلگیری معنا ندارد/ کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند خواهد بود

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:91 - شفا آنالین

 کرونا در پاییز نگران کننده تر از اسفند

 

 پس از سال ها انتظار برای تکمیل؛

 کار بیمارستان ولیعصر اراک به اتمام حجت دادستانی کشید

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - ایسنا 

https://kargaronline.ir/fa/news-details/97663/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97663/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF/
https://24onlinenews.ir/508682/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86/
https://eghtesaad24.ir/fa/news/77434/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
http://www.ion.ir/news/610544/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.ion.ir/news/610544/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://roozplus.com/fa/news/171958/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
http://roozplus.com/fa/news/171958/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
http://tejaratonline.ir/fa/news/130415/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://zendegionline.ir/articles/women_life/life-style/252826
https://zendegionline.ir/articles/women_life/life-style/252826
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388824
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388824
http://www.alef.ir/news/3990612077.html
http://www.alef.ir/news/3990612077.html
http://ghalamnews.ir/fa/news/23195/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
http://ghalamnews.ir/fa/news/23195/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
https://defapress.ir/fa/news/413813/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://defapress.ir/fa/news/413813/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264083/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264083/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061208819/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

ولیعصر اراک به عنوان یک مرکز درمانی بسیار مهم برای اراک، استان  بیمارستانپروژه بزرگ 

در چند ماهه اخیر که ... مرکزی و حتی استان های همسایه، مدتهاست که در حال اجراست 

در میان زیرساخت های درمانی  بیمارستانکرونا در دنیا و ایران شایع شده، جای خالی این 

خورد، این پروژه از ابتدا با مشکالت مالی بسیار روبرو  استان مرکزی بیش از پیش به چشم می

بود، البته در طول این سال ها تزریق های متعددی به آن صورت گرفت و قرار شد پس از ساخت توسط وزارت 

خردادماه امسال رئیس  11بهداشت تجهیز شود، اما همچنان مشکل مالی بزرگترین مشکل این پروژه بود، تا اینکه 

یریت استان مرکزی اعالم کرد که در جلسه ای که هفته گذشته با رییس سازمان برنامه و بودجه داشته، سازمان مد

 بیمارستانبر اختصاص کامل بودجه برای افتتاح این پروژه تاکید و مقرر شده است که هر میزان اعتباری که پروژه 

 اراک الزم است، پرداخت شود( عج)حضرت ولیعصر

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - فصل اقتصاد

 کار بیمارستان ولیعصر اراک به اتمام حجت دادستانی کشید

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - پایگاه خبری قلم

 اراک به اتمام حجت دادستانی کشید کار بیمارستان ولیعصر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:44 - فصل تجارت

 کار بیمارستان ولیعصر اراک به اتمام حجت دادستانی کشید

 

 اون استاندار قزوینمع

 نفر از کارگران و کارمندان استان قزوین به کرونا مبتال شده اند 080

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - ایرنا 

ها بستری شده  بیمارستاننفر بیمار کرونایی در  181در حال حاضر : معاون استاندار اضافه کرد

روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری ... نفر به این تعداد اضافه شدند  45اند که روز گذشته 

دستگاه اجرایی برگزار  81استان قزوین که برای اولین بار به صورت ویدیو کنفرانس با حضور 

 14از مدیران تولیدی درخواست داریم افراد مشکوک به کرونا در محل های کار حضور نیابند و حداقل : د، افزودش

نفر بر  689تاکنون هشت هزار و : وی با اشاره به آخرین وضعیت آمار کرونایی استان، افزود... ... روز در قرنطیه بمانند 

... ... ... نفر بهبود یافته و ترخیص شده اند  918ن تعداد هفت هزار و اثر بیماری کرونا در استان بستری شده که از ای

اگرچه روند ابتال به بیماری کرونا در استان ثابت است ولی اجتماعات باعث می شود که نوساناتی در این :حبیبی افزود

وی با بیان ... ... ده کنیم حوزه داشته باشیم و امیدواریم با اقدامات صورت گرفته روند کاهشی را در این زمینه مشاه

اینکه کرونا در کنار همه مشکالتی که ایجاد کرد ولی روند پیگیری و برنامه ریزی دستگاه ها برای مقابله با آن به 

http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/574933/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/574933/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://qalamna.ir/fa/news/163113/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%AA
https://qalamna.ir/fa/news/163113/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/414060/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/414060/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84024282/%DB%B5%DB%B7%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

کرونا هنوز موضوع مهم و اول دنیا است و باید تدبیر جدی برای مقابله با آن : صورت منظم انجام شد، اضافه کرد

 اندیشیده شود

 

 آمار بستری بیماران کرونا در کرمانشاه در حال افزایش است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - خبرگزاری فارس 

از ابتدای شروع اپیدمی : رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد

ترخیص شده اند  بیمارستاننفر نیز بهبود یافته و از  119هزار و  11نفر بستری و  197هزار و  11 تاکنون در استان

نفر نیز  99های استان بستری شده و  بیمارستانبیمار جدید در  61ساعت گذشته  14طی : محمدی اضافه کرد... 

وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه در مهدی محمدی امروز در گفت ... ترخیص شده اند  بیمارستانپس از بهبودی از 

مورد بیمار مثبت بستری  18طی شبانه روز گذشته : خصوص آخرین آمار مبتالیان به کرونا در استان، اظهار داشت

وی با بیان ... ... نفر رسید  616هزار و  9مبتال به کرونا در استان شناسایی شدند و جمع موارد مثبت بستری به 

بیماران بستری کرونا در : بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند، گفت 111اینکه هم اکنون 

 کرمانشاه در حال افزایش و وضعیت نگران کننده است

 

 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های یزد 001بستری شدن 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، سلمانی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار 

... ... های استان بستری هستند  بیمارستانبیمار مشکوک به کرونا در  181هم اکنون : داشت

وی ... ... نفر از این تعداد در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند  56: سلمانی گفت

: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت... ... شهرستان استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند  6 همچنان:افزود

شهرستان های یزد، ابرکوه، مهریز، خاتم، میبد و تفت در وضعیت قرمز و شهرستان های اردکان، بافق و بهاباد در 

شست و شوی دست ها، استفاده از : سلمانی گفت... ... وضعیت نارنجی و شهرستان اشکذر در وضعیت زرد قرار دارند 

 ...ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی همچنان از راه های مهم در پیشگیری از ابتال به کرونا است 

 

https://farsnews.ir/news/13990612000429/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810865/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B8%DB%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 درصدی کودکان قزوین در ایام کرونا 011واکسیناسیون 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - ایرنا 

علیه  واکسیناسیوناین : صدیقه ربیعی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

بیماری هدف صورت گرفت و با رعایت پروتکل های بهداشتی از کمیت و کیفیت بسیار  11

بهورز، کارشناس بهداشت و پزشک در  111وی با بیان اینکه یک هزار و ... باالیی برخوردار بود 

واحد بهداشتی در این ایام به کودکان قزوین در امر  479: مشارکت داشتند، اظهار داشت کسیناسیونوااین 

نقش : در سالمت کودکان تاکید کرد و گفت واکسیناسیونربیعی به اهمیت ... خدمات ارائه می کردند  واکسیناسیون

شامیدنی سالم، واکسن در باالترین در تامین سالمت یک جامعه بی بدیل است و پس از تامین آب آ واکسیناسیون

باعث می شود تا میزان  واکسیناسیونانجام : این مقام مسؤول بیان داشت... رتبه سالم سازی انسان ها قرار دارد 

مرگ و میر ناشی از بیماری ها به خصوص در سنین کودکی کاهش یافته و به حفظ و افزایش جمعیت انسانی منجر 

 شود

 

 هزار راس دام در کردستان 801مایه کوبی بیش از یک میلیون و 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - باشگاه خبرنگاران 

یماری جزو بیماری های مهم دامپزشکی تلقی می گردد به گونه ای که این دو ب: او افزود

بروسلوز بعنوان بیماری مشترک بین انسان و دام در چند سال اخیر با افزایش میزان 

دامپزشکی بنا به آمار اعالمی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان میزان موارد  واکسیناسیون

نفر ابتالی انسانی در  111نفر ابتالی انسانی به  971از  17ماهه اول سال  5ر ابتالی انسانی کاهش یافته،بطوریکه د

بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک از بیماری های :مخدوم گفت... تقلیل یافته است  11مدت مشابه در سال 

تصادی فراوانی می تواند خسارات اق واکسیناسیونواگیر دام های کوچک می باشد که هر ساله در صورت عدم انجام 

، موجب کاهش چشمگیر کانون های این واکسیناسیونرا به بار آورد که این اداره کل هر ساله با افزایش پوشش 

 5کانون بیماری شناسایی شده بود که در  14تعداد  17ماهه ابتدای سال  5بیماری در استان شده بطوری که در 

 ماهه اول سال جاری به یک کانون کاهش یافته است

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - خبرگزاری مهر
 :مدیرکل دامپزشکی کردستان

 شدمیلیون راس دام سبک علیه بیماری های طاعون و بروسلوز واکسینه  1.9

https://www.irna.ir/news/84023920/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/7478200/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5013772/%DB%B1-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5013772/%DB%B1-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - بولتن نیوز 

... 

  :سایت دیگر 60

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرنگارانباشگاه 

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - ایران اکونومیست

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - پارسینه

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - شبکه خبری اطلس

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:96 - صبا ایران

 تکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کروناییاب

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - بهار نیوز

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:54 - بهداشت نیوز

 درمان کرونا به روش ژاپنی ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبر فوری

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - شاخص نیوز

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - کارگر آنالین

 ابتکار جدید ژاپنی ها برای درمان بیماران کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - عصر خبر

 ا به روش ژاپنی هادرمان کرون

https://www.bultannews.com/fa/news/681130/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7477606/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://iraneconomist.com/fa/news/360534/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://iraneconomist.com/fa/news/360534/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.parsine.com/fa/news/651546/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.parsine.com/fa/news/651546/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120303
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120303
http://atlaskhabar.ir/fa/news/80118/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://atlaskhabar.ir/fa/news/80118/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.sabairan.com/fa/news/153152/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.sabairan.com/fa/news/153152/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.baharnews.ir/news/229753/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.baharnews.ir/news/229753/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://behdasht.news/fa/news-details/162642/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7/
https://behdasht.news/fa/news-details/162642/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7/
https://www.khabarfoori.com/detail/2143080
https://www.khabarfoori.com/detail/2143080
http://shakhesnews.com/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://shakhesnews.com/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97703/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97703/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173772/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173772/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

دولت برای آموزش های : اما واگرهای سال تحصیلی در دوران کرونا؛ افسر افشارنادری

 والدین فضای آموزشی را در خانه فراهم کنند/ مجازی در مناطق محروم تدبیری کند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - شفقنا 

و بهداشت عمومی و مثل چیزهای دیگر، وقتی می گوییم عمومی یعنی  واکسیناسیونمثل 

و  واکسیناسیونمثل ... ولتی است دولت باید متحمل هزینه شود چیزی کامال دولتی و اگر د

بهداشت عمومی و مثل چیزهای دیگر، وقتی می گوییم عمومی یعنی چیزی کامال دولتی و اگر 

یک جامعه شناس در خصوص اهمیت دو مقوله سالمت  -شفقنا زندگی... دولتی است دولت باید متحمل هزینه شود 

در این شرایط بحرانی مهمترین مساله این است که آیا همه دانش آموزان و : می گویدو آموزش در دوران کرونا 

دانشجویان به اینترنت و ابزار های استفاده از آن دسترسی دارند یا خیر؟ یک سری در مناطق محروم و دور از شهر 

تنها کامپیوتر و موبایل رایگان  ها به اینترنت و تجهیزات دسترسی ندارند، در این شرایط دولت باید ورود کند اما نه

دکتر افسر افشار نادری، جامعه ... ... در اختیار آنها قرار نگرفته است بلکه قیمت این اقالم چندین برابر شده است 

: شناس در گفت وگوی خود با خبرنگار شفقنا زندگی درباره سال تحصیلی جدید و وضعیت کرونا اظهار داشت

 ی انسانی است که همواره باید در الویت قرار گیردسالمت جزو اولین شاخصه ها

 

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - باشگاه خبرنگاران 

درصد، برنامه پزشک خانواده و مراقبت های  71عمومی با  واکسیناسیوناز این میان، برنامه 

 55درصد و مراقبت های مربوط به پیشگیری و تشخیص سرطان در جامعه  68مربوط به آن 

پیش تر سازمان جهانی بهداشت درباره لغو طرح ... درصد دچار اختالل در فرآیند اجرا شده اند 

تدروس ادهانوم، رئیس سازمان ... ویروس کرونا هشدار داده بود  ساالنه در جهان به دلیل شیوع واکسیناسیونهای 

می تواند بسیار بیشتر از خود  واکسیناسیونمرگ و میر کودکان به دلیل عدم : جهانی بهداشت نیز در این رابطه گفت

ت الزم ناشی از نبود تجهیزا واکسیناسیوندلیل اصلی این وقفه و اختالل در روند ... شیوع ویروس کرونا باشد 

همچنین اعمال محدودیت ها برای سفر و شمار کم پرسنل ... بهداشتی برای محافظت از پرسنل درمانی است 

 اعالم شده است واکسیناسیونبهداشتی در برخی کشورها، از دالیل دیگر اختالل در روند 

https://fa.shafaqna.com/news/1004955/
https://www.yjc.ir/fa/news/7476430/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 60

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:99 - 6تیتر 

 چه خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان است؟

 1911هریور ش 11چهارشنبه  11:55 - ایران اکونومیست

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - کارگر آنالین

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - بیان ما

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - 02خبر 

 رهای جهانخطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشو

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تابناک سمنان

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - دی نیوز 1

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - صراط نیوز

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشور های جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - بیتوته

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - ملیت

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - شفا آنالین

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - شریان

 خطری مرگبارتر از ویروس کرونا در انتظار کشورهای جهان

 

 درصد جمعیت جیرفت تحت پوشش بیمه سالمت است 80

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ایرنا 

http://titre1.ir/fa/news/185165/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://iraneconomist.com/fa/news/360501/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://iraneconomist.com/fa/news/360501/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97630/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97630/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/
http://www.bayanema.ir/news/52935/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.bayanema.ir/news/52935/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.24-news.ir/news/39664/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/894783/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/894783/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.8deynews.com/519066/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1/
https://www.seratnews.com/fa/news/520876/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.seratnews.com/fa/news/520876/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.beytoote.com/news/medical-news/tnews11060190.html
https://www.beytoote.com/news/medical-news/tnews11060190.html
http://meliyat.com/fa/news/325308/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://meliyat.com/fa/news/325308/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://shafaonline.ir/fa/news/264087/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://shafaonline.ir/fa/news/264087/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://shariyan.com/detail/196478
https://shariyan.com/detail/196478
https://www.irna.ir/news/84023910/%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 سالمت بیمهکرامت رئیسی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا جمعیت تحت پوشش 

نفر برشمرد و بیشترین میزان تحت پوشش این بیمه را  917هزار و  118شهرستان جیرفت را 

جیرفت با  سالمت بیمهرییس اداره ... نفر عنوان کرد  159هزار و  157در بخش روستایی با 

شروع شده است که به دنبال آن طرح  1917از سال  الکترونیک نویسی نسخهبیان اینکه طرح 

خواهد خورد که در گام نخست این طرح، حذف تاریخ اعتبار دفترچه ها انجام شد و امیدواریم در  حذف دفترچه رقم

 بیمهرئیسی تعداد مؤسسات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد اداره ... شاهد حذف کامل دفترچه باشیم  1411سال 

یشگاه، درمانگاه، فیزیوتراپی، مورد عنوان کرد و این موسسات را شامل بیمارستان، آزما 81شهرستان را  سالمت

 داروخانه، رادیولوژی، دندانپزشک، پزشک متخصص و پزشک عمومی دانست

 

آغاز رزمایش سایبری بیمه سالمت در ایالم؛ کیفیت خدمات بیمه ای به شهروندان افزایش می 

 یابد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - خبرگزاری تسنیم 

 بیمهرزمایش سایبری : نورالدین رحیمی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ایالم اظهار داشت

استفاده از  در بستر برخط و سالمت بیمهبه صورت ویدیو کنفرانس و به جهت حضور  سالمت

روش های نوین اطالع رسانی منطبق با دست آورده ای این شیوه اطالع رسانی در افزایش 

رزمایش سایبری : استان ایالم گفت سالمت بیمهمدیرکل ... خدمت به جامعه هدف امروز در ایالم برگزار می شود 

اده از بستر فضای مجازی و شیوه های نوین این امکان را فراهم می کند که با تکیه بر دانش روز و استف سالمت بیمه

 اطالع رسانی کیفیت خدمات بیمه ای به شهروندان افزایش و به سهولت انجام شود

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - آفتاب ایالم

 آغاز رزمایش سایبری بیمه سالمت در ایالم

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - ایالم بیدار

 رزمایش سایبری بیمه سالمت در ایالم برگزار شد

 

 ع بیمه سالمت اردبیل ثبت نام کردندهزار نفر در طرح آزمون وس 021

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - ایرنا 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340091/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://aftabilam.ir/Press/ShowNews/4326
http://aftabilam.ir/Press/ShowNews/4326
http://www.ilamebidar.ir/news/47090
http://www.ilamebidar.ir/news/47090
https://www.irna.ir/news/84023188/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

71 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

بر اساس مصوبه هیات وزیران ارزیابی آزمون وسع افراد بر عهده وزارت تعاون، کار : او بیان کرد

و رفاه اجتماعی بوده و این وزراتخانه با در اختیار گذاشتن اطالعات مالی فرد بیمه گذار نحوه 

هی خلیل الل... ارائه می کند  سالمت بیمهمشارکت و پرداخت حق بیمه را مشخص و به سازمان 

آنها  سالمت بیمهاز شهروندان استان فاقد پوشش بیمه پایه سالمت و یا افرادی که دفترچه 

به گفته وی، ... فاقد اعتبار شده خواست تا پیش از نیاز درمانی وضعیت پوشش بیمه درمانی خود را مشخص کنند 

مراجعه کرده و نسبت به پوشش بیمه ای  سالمت بیمهاین افراد می توانند به پیشخوان های طرف قرارداد یا ادارات 

استان اردبیل با اشاره به الکترونیکی شدن نسخه نویسی و نسخه پیچی در  سالمت بیمهمدیرکل ... خود اقدام کنند 

در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا سامانه الکترونیکی در همه مطب ها و موسسات طرف : استان بیان کرد

 آموزش های الزم به آنها ارائه شده است  قرارداد مستقر شده و

 

 مدیرکل بیمه سالمت استان اردبیل خبر داد؛

 به روز شدن پرداخت مطالبات بیمه سالمت به مراکز درمانی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - خبرگزاری صدا و سیما 

 

میلیارد  11وی با بیان اینکه تنها از بابت تامین هزینه های مربوط به بستری بیماری کرونا، 

این هزینه به غیر از : رداخت شده است تصریح کرداستان اردبیل پ سالمت بیمهتومان توسط 

 ... هزینه های مربوط به معاینه های سرپایی و تجویز دارو بوده است 

دکتر خلیل اللهی از کلیه کسانی که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی قرار ندارند خواست حتما با مراجعه به دفاتر 

درصد  51صورت واجد شرایط بودن از بیمه رایگان یا  شرکت کنند تا در سالمت بیمهپیشخوان در آزمون وسع 

با تخصیص : به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اردبیل ؛ دکتر خلیل اللهی افزود... تخفیف برخوردار شوند 

، کلیه مطالبات سه ماهه اول سالجاری 18اعتبارات الزم، عالوه بر پرداخت کلیه مطالبات مراکز طرف قرداد در سال 

میلیارد تومان هم به صورت علی الحساب تیر ماه و مرداد ماه به حساب مراکز  66رداخت شده است و به عالوه هم پ

 طرف قرارداد واریز شده است

 

درصد  11تقبل / درصد جمعیت اردبیل زیرپوشش نسخه نویسی الکترونیکی قرار گرفت  40

 اهزینه های درمان کرون

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810793/%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 1911شهریور  11چهارشنبه  11:54 - ی تسنیمخبرگزار 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل ، وحید خلیل اللهی پیش از ظهر امروز در شورای اطالع 

بیماری کرونا با همه گیری در حال حاضر به یکی : در اردبیل اظهار داشت سالمت بیمهرسانی 

و دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل تبدیل شده است که در این  سالمت بیمهاز اولویت های 

... درصد هزینه های کرونا را بر عهده می گیرد  11با همکاری سایر ارگان های مربوطه بیش از  سالمت بیمهراستا 

 سنجی استحقاق: استان اردبیل با تاکید بر اهمیت نسخه نویسی الکترونیکی اضافه کرد سالمت بیمهمدیرکل 

 الکترونیکی به تمامی بخش های ذی ربط پزشکی و درمانی ابالغ شده و انجام یافته است

 

 مهمترین اقدامات عمومی حمایتی بیمه سالمت ایران برای آحاد هموطنان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - آریا 

اقدامات عمومی  تسالم بیمهاستان در رزمایش سایبری  سالمت بیمهمدیرکل  -خبرگزاری آریا

 ... حمایتی این سازمان برای آحاد هموطنان را تشریح کرد 

 بیمهبه گزارش خبرنگار خبرگزاری آریا در ایالم ، دکتر نورالدین رحیمی در رزمایش سایبری 

رایگان، پوشش بیمه ای اقشار کم درآمد مانند پوشش بیمه ای زندانیان و خانواده  سالمت بیمهطرح پوشش  سالمت

و پوشش بیمه ای اتباع بیگانه را از اقدامات عمومی ( ره)ان، پوشش بیمه ای مددجویان کمیته امداد حضرت امامآن

بیمه شدگان در مراکز درمانی  سنجی استحقاقآغاز : برای آحاد هموطنان عنوان کرد و افزود سالمت بیمهحمایتی 

ارزیابی وسع متقاضیان بیمه در شهر ها و دولتی دانشگاهی و حذف استفاده از دفترچه در موارد بستری ، 

روستاهاجهت برخورداری بیمه شوندگان از یارانه حق بیمه، جلوگیری از ایجاد همپوشانی های بیمه ای جدید 

بصورت مکانیزه و تعیین تکلیف همپوشانی های موجود و احراز هویت بیمه شدگان به صورت مکانیزه از طریق 

 زمان ثبت احوال از دیگر اقدامات تاثیرگذار این سازمان بوده استاستعالم از بانک اطالعاتی سا

  :سایت دیگر 60

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ایرنا

 نظام ارجاع بیمه سالمت برای بیماران خاص ایالم حذف شد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - خبرگزاری فارس

 میلیون تومان بودجه مصوب هیات دولت برای بیمه سالمت 511میلیارد و  19

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - شبستان
 سایبری بیمه سالمت ایرانآغاز رزمایش 

ضرورت منطقی کردن بار مراجعه دارندگان بیمه سالمت به / هزار ایالمی تحت پوشش بیمه سالمت هستند 945

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340098/65-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-90-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.aryanews.com/News/20200902111232907/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84022668/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84022668/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990612000287/3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-500-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990612000287/3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-500-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://shabestan.ir/detail/News/967081
http://shabestan.ir/detail/News/967081
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 مراکز درمانی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - فرتاک نیوز

 اقدامات عمومی حمایتی بیمه سالمت ایران برای آحاد هموطنان مهمترین

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - می رشت

 مدیرکل بیمه سالمت گیالن، اقدامات عمومی حمایتی این سازمان برای مردم را تشریح کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:96 - خط قرمز

 رزمایش سایبری بیمه سالمت گیالن برگزار شد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - هانا خبر

 پوشش حمایتی از بیماران خاص/مه سالمت در ایالمافزایش خدمات بی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - بازتاب ایالم

 !مهمترین اقدامات عمومی حمایتی بیمه سالمت ایران برای اقشار مختلف جامعه

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - آژانس خبری ریحان

 پوشش حمایتی برای مبتالیان بیماری خاص/ درصدی هزینه بستری ها 8کاهش 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - ایسنا
 :یرکل بیمه سالمت استان ایالممد

 مطالبات بیمه ای فروردین و اردیبهشت ماه به طور کامل پرداخت شده است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - روزنامه سپهر

 ب هیات دولت برای بیمه سالمتمیلیون تومان بودجه مصو 511میلیارد و  19

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:17 - خبرگزاری برنا

رزمایش سایبری بیمه سالمت طرح / مهمترین اقدامات عمومی حمایتی بیمه سالمت ایران برای آحاد هموطنان

 رایگانپوشش بیمه سالمت 

 

 افزایش اهدای خون در عاشورا و تاسوعای حسینی

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:19 - خبرگزاری فارس 

 اهدایمرتضی نوریان امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به میزان مطلوب 

طی این مدت حدود : ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد 5در  خون

... داشتند که حدود یک درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است  خون اهدایهزار نفر  17

درصد از اهداکنندگان را بانوان تشکیل می دهند ولی الزم است بانوان مشارکت بیشتری در  4حدود : وی یادآور شد

ندارند و می توانند مشارکت  خون اهدایداشته باشند زیرا هیچ محدودیتی نسبت به آقایان در  خون اهدایزمینه 

https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-277540
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-277540
http://mirasht.ir/?p=16708
http://mirasht.ir/?p=16708
https://khateghermez24.ir/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
https://khateghermez24.ir/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=5408B384&news=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=5408B384&news=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.baztabeilam.ir/content?id=3234
http://www.baztabeilam.ir/content?id=3234
http://reihaan.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8A%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C/
http://reihaan.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8A%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C/
http://www.isna.ir/news/99061208858/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://www.isna.ir/news/99061208858/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/27766
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/27766
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052622
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052622
https://farsnews.ir/news/13990611001242/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
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به  خونی های فرآوردهمیزان ارسال : نشان کردمدیرکل انتقال خون استان قم خاطر... خود را افزایش دهند 

 نداشتیم خون اهدایدرصد افزایش پیدا کرده ولی این اندازه رشد  7بیمارستان ها 

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - 02سراج

 افزایش اهدای خون در عاشورا و تاسوعای حسینی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - تابناک قم

 افزایش اهدای خون در عاشورا و تاسوعای حسینی

 

 :مدیرکل انتقال خون فارس خبر داد

 در استان فارس O-و  A+کمبود گروه های خونی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - خبرگزاری مهر 

با توجه به شیوع بیماری کرونا و : دکتر مسعود ترابی در گفت و گو با خبرنگار مهر ، اعالم کرد

با کمبود خون در گروه  خون انتقال سازمان، خونی های فرآوردهکاهش مراجعه اهدا کنندگان 

با توجه به پویش نذر خون از تاسوعا تا اربعین : وی، افزود... ... مواجه است  I-و  n+های 

حسینی، از همه آحاد مردم عزیز استان فارس دعوت می شود تا با مراجعه به مراکز انتقال خون، یاری گر بیماران 

مرکز جهت خون گیری به صورت ثابت  11در استان فارس : کرد ترابی همچنین، عنوان... ... نیازمند به خون باشند 

 5119846کد خبر ... ... در خدمت رسانی آماده دریافت خون هستند 

 

 درصد افزایش یافت 81نذر خون در سبزوار 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:15 - ایرنا 

تاسوعا و عاشورای حسینی : دکتر پرستو جمیلی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود

نفر آنها موفق  158نفر برای اهدا به پایگاه انتقال خون سبزوار مراجعه کردند که  181امسال 

 ... شدند  خون اهدایبه 

به پایگاه انتقال خون سبزوار مراجعه  خون اهداینفر برای  111و عاشورای پارسال  در ایام تاسوعا: وی ادامه داد

 ... شده بودند  خون اهداینفر آنها موفق به  88کردند که 

https://seraj24.ir/news-details/198226/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C/
http://tabnakqom.ir/fa/news/894775/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://tabnakqom.ir/fa/news/894775/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5013846/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-A-%D9%88-O-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84023177/%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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تمامی : رییس پایگاه انتقال خون سبزوار به وضعیت ناشی از شیوع ویروس همه گیر کرونا نیز اشاره و بیان کرد

و پایگاه انتقال خون سبزوار انجام می شود لذا و در این باره جای  خون اهداید پروتکلهای بهداشتی در فراین

 هیچگونه نگرانی وجود ندارد

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - خبرگزاری صدا و سیما

 درصدی اهدای خون عزاداران حسینی در سبزوار 81افزایش 

 

 :سخنگوی سازمان خون کشور در گفت وگو با ایلنا

 دچار بحران کمبود خون نیستیم/ نفر در پویش نذر خون 040هزار و  84مشارکت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - ایلنا 

با شروع کووید : بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان خون در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت

در همین ماه کاهش پیدا کرد به طوری که  خون اهدایاز اسفندماه میزان مراجعه و آمار  11

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود کم شد، این کاهش آمار ادامه پیدا کرد و  15

ماهه امسال یعنی از اول  5درصد رسید، در آمار  11درصد و در خرداد تیر به  15ماه به  فروردین و اردیبهشت

نسبت به پنج ماهه سال قبل کاهش  خون اهدایو نیم درصد آمار  11فروردین تا پایان مرداد ماه هم تقریبا حدود 

طبق آمار وضعیت کمی در : رد، گفتتا اربعین ادامه دا خون اهدایحاجی بیگی با بیان اینکه نذر ... پیدا کرده است 

حال بهتر شدن است، چون برای کشور ما کاهش دوازده و نیم درصد مناسب است، این در حالی است که بعضی از 

 کشورها به بحران برخوردند

 

 مازندران همچنان نیازمند گروه های خونی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - خبرگزاری صدا و سیما 

با توجه : به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران ، مدیرکل انتقال خون استان گفت

 ... در مازندران مانند دیگر مناطق کشور کاهش یافت  خون اهدایبه شرایط کرونایی، 

روز در مازندران، از مردم  11به مدت  خون اهدایاو با اشاره به راه اندازی پویش جهادی 

 اهدای... به پایگاه های انتقال خون در استان، به کمک بیماران نیازمند گروه های خونی بشتابند خواست با مراجعه 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810712/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810712/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/961755-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810820/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C
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 ... مازندرانی در تاسوعا و عاشورا  818 خون

هیچ نگرانی بابت احتمال ابتال به : تقوی با تاکید بر رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در پایگاه های انتقال افزود

 : بیشتر بخوانید... ... ایگاه ها نداریم کرونا در این پ

 

افراد بهبودیافته از بیماری کرونا چگونه / هزار سی سی خون در فارس 811اهدای بیش از 

 پالسمای خود را اهدا کنند؟

 1911شهریور  11نبه چهارش 11:18 - باشگاه خبرنگاران 

استان فارس در گفت وگو با خبرنگار گروه استان  خون انتقال سازمانمسعود ترابی مدیرکل 

روز آخر دهه اول  9های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ، با بیان اینکه مردم استان فارس در 

همچنان کمبود خون در همه گروه : هزار سی سی خون اهدا کردند، اظهار کرد 987محرم 

سازمان ها و اداره : او ادامه داد... رستان ها وجود دارد به علت درخواست زیاد بیما -Iو + nهای خونی، بخصوص 

هستیم، در غیر این  خون انتقال سازماندارند اگر امکان داشته باشد پذیرای آن ها در  خون اهدایهایی که تمایل به 

همه  خون اهدایشهروندان می توانند برای : مسعود ترابی اضافه کرد... صورت تیم سیار به آن اداره اعزام می شود 

 45و  11صبح تا  8روزه به مراکز خونگیری در شیراز، واقع در پایگاه مرکزی قصردشت ایستگاه قوامی، از ساعت 

 بعد از ظهر به صورت یکسره مراجعه کنند 11صبح تا  8از ساعت ( ع)دقیقه و پایگاه نمازی جنب درمانگاه امام رضا 

 

 ی اماکن عمومی شهر تالشضدعفون

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - ایمنا 

برای جابجایی فوتی های مشکوک به  آمبوالنسشهرداری یک دستگاه : اظهار کرد غنی زاده

بیماری کرونا آماده کرده و همه مراحل کفن و دفن کامالً بهداشتی و شرعی با همکاری 

شهرام غنی زاده در ... شهرداری، سپاه، شبکه بهداشت و درمان و روحانیون انجام می شود 

از ابتدای شیوع کرونا در دوم اسفندماه سال گذشته واحد خدمات شهری با : هار کردگفت وگو با خبرنگار ایمنا اظ

وی ... ... همکاری آتش نشانی شهرداری تالش به طور مستمر معابر و اماکن عمومی این شهر را ضدعفونی کرده است 

ی همچون ادارات، بانک ها، نفر در قالب دو اکیپ، ضدعفونی اماکن عموم 11نیروهای شهرداری تالش با تعداد : افزود

 11هزار لیتری و دو دستگاه نیسان یکصد لیتری و  11مساجد، مراکز تجاری و درمانی شهر را با استفاده از یک تانکر 

به منظور حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان : شهردار تالش اضافه کرد... ... هزار لیتر آب ژاول انجام داده است 

https://www.yjc.ir/fa/news/7478277/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.imna.ir/news/442006/%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4
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به مدت چهار روز، همه مدارس و محل برگزاری امتحانات کنکور سراسری در شهر تالش توسط در مردادماه امسال 

 شهرداری با همکاری سپاه و شبکه بهداشت و درمان سمپاشی و ضدعفونی شده است

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - تابناک گیالن

 ضدعفونی اماکن عمومی شهر تالش

 

 تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی تا فردا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - ایرنا 

مهلت ثبت نام آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق : اعالم کرد پزشکی آموزش سنجشمرکز 

... فردا پنج شنبه تمدید شد  14تا ساعت  -شهریور 11ز چهارشنبه امرو 11تخصصی از ساعت 

پیش از این مرکز ... انجام می شود  پزشکی آموزش سنجشثبت نام از طریق سایت مرکز 

در اطالعیه ای خطاب به داوطلبان تمامی رشته های تخصصی و فوق تخصصی شرکت  پزشکی آموزش سنجش

با توجه به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی سال جاری به صورت : الم کرد، اع11کننده در آزمون دانشنامه سال 

کامپیوتری، این دبیرخانه درنظر دارد برای آشنایی بیشتر داوطلبان با نحوه پاسخگویی به آزمون های تحت کامپیوتر 

 14و  19های مرحله آزمون آزمایشی با هدف آموزش و آشنایی بیشتر داوطلبان با نحوه برگزاری آزمون در روز 1

 شهریور ماه برگزار کند

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ایمنا

 مهلت ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی تا فردا تمدید شد

 

 ای پزشکی تمدید شدھمهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون ارشد رشته 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:96 - خبرگزاری دانشجو 

کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون 

 11شهریور ماه  17لغایت  16م و کد رهگیری دریافت کرده اند، باید از کارشناسی ارشد ثبت نا

http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/894719/%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4
http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/894719/%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84023908/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
https://www.imna.ir/news/442051/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.imna.ir/news/442051/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/872958/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بر اساس ...  fa پزشکی آموزش سنجشاز طریق سامانه مرکز 

، که موفق به ثبت 11ای گروه پزشکی سال ھدرخواست متقاضیان سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته 

م در سامانه ثبت نام استعداد درخشان نشده اند یا نیاز به تصحیح اطالعات خود دارند، مقرر شد برای بار سوم نا

نسبت به  SlAeuSpo... ... مهلت جدیدی جهت ثبت نام یا ویرایش اطالعات استعداد درخشان در نظر گرفته شود 

افراد متقاضی سهمیه استعداد ... ... لف اقدام کنند ثبت نام این سهمیه یا ویرایش اطالعات خود با انتخاب گزینه ا

درخشان بدون آزمون واجد شرایط که موفق به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده اند، نیز باید ابتدا ثبت نام اولیه 

 را انجام دهند

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - ایسکانیوز

 مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون ارشد پزشکی تمدید شد

 

 :وزیر علوم در آستانه سال تحصیلی جدید

 بنای آموزش در ترم جدید مجازی و غیر حضوری

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - خبرگزاری صدا و سیما 

درمان و  بهداشت وزارتاگر شیوع کرونا کنترل شود و : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود

آموزش پزشکی و ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا هم اجازه دهد آموزش ها حضوری می 

شود و دانشگاه ها به سرعت می توانند به سیستم آموزش حضوری برگردند و آموزش ترکیبی 

آقای منصور غالمی در مصاحبه اختصاصی با ... رشته ها حفظ کنند، چون دستاورد خوبی بوده است  را برای برخی از

شهریور سال تحصیلی دانشگاه ها آغاز  15براساس آنچه از قبل اعالم شد از : خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود

مجازی است و امور ثبت نام و انتخاب  می شود و با توجه به شیوع ویروس کرونا مبنای کار در دانشگاه ها آموزش

وی ... ... واحد دانشجو ها نیز مجازی انجام می شود و تا حدود زیادی در سال های گذشته نیز همان گونه بوده است 

دانشجویان و استادان کمک می کنند تا این ترم را با رفع : با اشاره به تجربه ترم گذشته و آموزش مجازی گفت

به درستی با آموزش مجازی پشت سر بگذاریم البته براساس گزارش های ارسال شده وضعیت کمبود های موجود 

دانشگاه ها نسبت به ترم گذشته بهتر است و پیش بینی می شود آموزش مجازی در ترم جدید وضعیت خوبی داشته 

 باشد

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:44 - آریا

 آموزش در ترم جدید مجازی و غیر حضوریبنای 

http://www.iscanews.ir/news/1079754/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://www.iscanews.ir/news/1079754/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810823/%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20200902121556134/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.aryanews.com/News/20200902121556134/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%8A
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 پاکسازی کنیم؟ "کرونا"چگونه مدارس را از 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ایسنا 

تمام دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدارس باید فرم خوداظهاری را بصورت : وی افزود

الهه صادقی کارشناس ...  wwwبه آدرس  بهداشت وزارتهفتگی تکمیل کرده و در سامانه 

مسئول سالمت مدارس مرکز بهداشت استان کرمانشاه در گفت و گو با ایسنا، از تدوین و ابالغ 

خبر داد و با تاکید برلزوم رعایت پروتکل های  "دستور العمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس در مدارس"

ن مدارس باید بطور دقیق از این پروتکل ها آگاه شده و آن ها را بصورت مدیران و مسئوال: بهداشتی در مدارس، گفت

وی با اشاره به انتقال ویروس کرونا از طریق ... ... دقیق به دانش آموزان و در صورت نیاز به والدین آنها آموزش دهند 

دو متری از طریق سرفه این ویروس می تواند در فاصله یک تا : سرفه، عطسه و تخلیه ترشحات بینی و دهان، گفت

یا عطسه منتقل شود و راه دیگر انتقال آن تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس است، در همین راستا 

از الزامات حضور ( حداقل یک متر)برای پیشگیری از ابتال به این بیماری، داشتن فاصله فیزیکی مناسب با یکدیگر 

 دانش اموزان در مدارس است

  :دیگرسایت  2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تابناک کرمانشاه

 پاکسازی کنیم؟ "کرونا"چگونه مدارس را از 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - روز پالس

 پاکسازی کنیم؟ "کرونا"چگونه مدارس را از 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - باشگاه خبرنگاران

 آموزش در مناطق سفید و زرد کرونایی بصورت حضوری است

 

 وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس اعالم کرد

 افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا در انگلیس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

http://www.isna.ir/news/99061208810/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/894822/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/894822/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://roozplus.com/fa/news/171965/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://roozplus.com/fa/news/171965/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/news/7478411/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7478411/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810474/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B5%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ساعت گذشته،  14و رفاه اجتماعی انگلیس امروز در اطالعیه ای اعالم کرد در  بهداشت وزارت

نفر دیگر در این کشور به علت ابتال به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند و شمار  9

به گزارش سرویس بین الملل ... نفر رسید  514هزار و  41در انگلیس به  11قربانیان کووید 

 14مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در انگلیس طی  115و سیما از لندن، با شناسایی یک هزار و  خبرگزاری صدا

 ... نفر رسید  168هزار و  997ساعت گذشته، شمار مبتالیان به این ویروس به 

ه پس از اقدام در انگلیس، که رکورد دار اروپایی قربانیان از کروناست، شمار واقعی جان باختگان از این ویروس، به ویژ

 ... دولت این کشور در کم کردن بیش از پنج هزار نفری شمار جان باختگان از کرونا به معما مبدل شده است 

هزار نفر اعالم کرده است که رسانه  41دولت انگلیس در حالی شمار جان باختگان کرونا در این کشور را کمتر از 

هزار نفر در همه گیری ویروس  57ی امار این کشور، از مرگ بیش از های این کشور با استناد به داده های مرکز مل

 کرونا در این کشور خبر می دهند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری تابناک

 کا و انگلیسافزایش مبتالیان به ویروس کرونا در آمری

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ناطقان

 افزایش آمارکرونا درآمریکا و انگلیس

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - آریا

 افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا در انگلیس

 

 !ماه مشخص نشد 2حادثه کلینیک سینامهر بعد از گذشت  مقصر

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:19 - خبرگزاری فارس 

شهرداری تهران اعالم کرد که برای کلینیک سینامهر کاربری مسکونی صادر شده است و 

باید  بهداشت وزارت... باید در زمان صدور پروانه، تغییرات را درنظر می گرفت  بهداشت وزارت

: وی در خصوص کلینیک سینامهر گفت... در زمان صدور پروانه، تغییرات را درنظر می گرفت 

زمان صدور پروانه، باید در  بهداشت وزارت... باید در زمان صدور پروانه، تغییرات را درنظر می گرفت  بهداشت وزارت

تمامی موضوعات و انطباق عملکرد با فضای مورد نظر را بررسی و در صورت ایجاد هرگونه تغییرات، رعایت مباحث 

مورد بررسی قرار گرفته و وزارتخانه مذکور نسبت به صدور پروانه اقدام  بهداشت وزارتمقررات ملی ساختمان توسط 

 کند

https://www.tabnak.ir/fa/news/1000130/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000130/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://nateghan.ir/fa/news/243911/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://nateghan.ir/fa/news/243911/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://www.aryanews.com/News/20200902125534248/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://www.aryanews.com/News/20200902125534248/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://farsnews.ir/news/13990611000460/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 62

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:91 - آقای خبر

 !ماه مشخص نشد 1مقصر حادثه کلینیک سینامهر بعد از گذشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:54 - خبرهای فوری

 ماه مشخص نشد 1مقصر حادثه کلینیک سینا بعد از گذشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - شورا آنالین

 !ماه مشخص نشد 1مقصر حادثه کلینیک سینامهر بعد از گذشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - روزنامه جوان آنالین

 ماه مشخص نشد 1مقصر حادثه کلینیک سینا بعد از گذشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - تازه تزین ها

 !ماه مشخص نشد 1مقصر حادثه کلینیک سینامهر بعد از گذشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - اکو فارس

 !ماه مشخص نشد 1مقصر حادثه کلینیک سینامهر بعد از گذشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - آخرین خبر

 !ماه مشخص نشد 1مقصر حادثه کلینیک سینامهر بعد از گذشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - ایران اکونومیست

 !ماه مشخص نشد 1مقصر حادثه کلینیک سینامهر بعد از گذشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ایسکانیوز

 !ماه مشخص نشده 1هنوز مقصر حادثه کلینیک سینامهر بعد از گذشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - بولتن نیوز

 !ماه مشخص نشد 1ذشت مقصر حادثه کلینیک سینامهر بعد از گ

 

 اعالم جزئیات بیمه تامین اجتماعی رزیدنت ها/آغاز پرداخت وام دستیاری از آبان ماه

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - آقای خبر 

... 

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - ایسنا

 بیمه تامین اجتماعی رزیدنت ها اعالم جزئیات/آغاز پرداخت وام دستیاری از آبان ماه

https://aghayekhabar.ir/70974/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2/
https://aghayekhabar.ir/70974/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2/
https://khabar-fouri.com/accidents/114893/
https://khabar-fouri.com/accidents/114893/
https://www.shoraonline.ir/news/10142152/
https://www.shoraonline.ir/news/10142152/
https://www.javanonline.ir/fa/news/1017635/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://www.javanonline.ir/fa/news/1017635/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://www.tazetarinha.com/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2/
https://www.tazetarinha.com/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2/
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388788
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388788
http://akharinkhabar.ir/social/6726681/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/social/6726681/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360530/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360530/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
http://www.iscanews.ir/news/1079758/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-...
http://www.iscanews.ir/news/1079758/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-...
https://www.bultannews.com/fa/news/681167/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/681167/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/70938/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7/
http://www.isna.ir/news/99061108386/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.isna.ir/news/99061108386/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - اتحاد آنالین

 اعالم جزئیات بیمه تامین اجتماعی رزیدنت ها/آغاز پرداخت وام دستیاری از آبان ماه

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:98 - روزنامه بازار کار

 آغاز پرداخت وام دستیاری از آبان ماه

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:47 - بهار نیوز
 ت وام دستیاری از آبان ماهآغاز پرداخ

 اعالم جزئیات بیمه تامین اجتماعی رزیدنت ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - آنا
 :رحیمی

 اعالم جزئیات بیمه تأمین اجتماعی رزیدنت ها/ وام دستیاری از آبان ماه پرداخت خواهد شد

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - ملیت

 اعالم جزئیات بیمه تامین اجتماعی رزیدنت ها/آغاز پرداخت وام دستیاری از آبان ماه

 

 رئیس سازمان غذا و دارو؛

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  14:14 - خبرگزاری مهر 

با توجه به اینکه مردم برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا ، : ، افزوددارو و غذا سازمان رئیس

از ماسک استفاده می کنند، شرایط این بیماری تا حدودی خوب شده و این طور نیست که 

محمدرضا شانه ساز، در گفتگو با خبرنگار مهر ، ... همه بخواهند حتماً واکسن آنفلوانزا را بزنند 

امسال با توجه به شیوع کرونا و احتمال تشدید این : وی افزود... ... د واکسن آنفلوانزا نباشند مردم نگران کمبو: گفت

... ... بیماری با آنفلوانزای فصلی در پاییز، تالش کردیم چند برابر سال قبل، واکسن آنفلوانزا را تهیه و تأمین کنیم 

اولویت تزریق : در داروخانه ها بزودی آغاز می شود، گفت شانه ساز با عنوان این مطلب که کار توزیع واکسن آنفلوانزا

 این واکسن با افرادی است که باید حتماً این واکسن را بزنند

  :سایت دیگر 62

 1911شهریور  11چهارشنبه  16:44 - دانا
 :رئیس سازمان غذا و دارو

 ی بابت کمبود واکسن آنفلوآنزا وجود نداردنگران

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:57 - اقتصاد آنالین
 رئیس سازمان غذا و دارو؛

http://etehadonline.com/news/795042/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://etehadonline.com/news/795042/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/337591/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/337591/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.baharnews.ir/news/229712/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/229712/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA
https://ana.press/fa/news/9/511955/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://ana.press/fa/news/9/511955/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://meliyat.com/fa/news/325321/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://meliyat.com/fa/news/325321/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5013606/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1642843.html
http://www.dana.ir/News/1642843.html
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-463974
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-463974
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:14 - برترین ها

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:95 - بهار نیوز

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:44 - فردا نیوز

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد: شانه ساز

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:47 - تصویر روز

 کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:51 - بازار آریا

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد اقتصاد ایران

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:54 - مردم نیوز

 کسن آنفلوانزا وجود نداردنگرانی بابت کمبود وا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - شفا آنالین
 رئیس سازمان غذا و دارو؛

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - سالمت نیوز
 رئیس سازمان غذا و دارو؛

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - 6تیتر 
 رئیس سازمان غذا و دارو؛

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - خبر خودرو

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - تابا خبر

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - عصر خبر

 نگرانی بابت کمبود واکسن آنفلوانزا وجود ندارد: سازمان غذا و دارو

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - کارگر آنالین

 خبر خوش از واکسن آنفلوانزا

 

 میلیون نفر جمعیت فارس 4ارائه خدمات بهداشتی به بیش از 

https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032691/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032691/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/229679/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/229679/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.fardanews.com/fa/news/1017633/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.fardanews.com/fa/news/1017633/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://tasvirrooz.ir/89289/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://tasvirrooz.ir/89289/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
http://www.aryabazar.com/Fa/News/473875/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/473875/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.mardom-news.com/news/154986/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.mardom-news.com/news/154986/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264068/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264068/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299117/-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299117/-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://titre1.ir/fa/news/185173/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://khabarkhodro.com/fa/news/593238/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://khabarkhodro.com/fa/news/593238/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://tabakhabar.ir/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88/
http://tabakhabar.ir/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88/
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173768/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173768/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97659/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97659/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-/
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  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  14:96 - خبرگزاری صدا و سیما 

: دانشگاه علوم پزشکی گفت  بهداشت معاونبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس 

و خدمات سرپایی، به جمعیتی حدود  معاونت بهداشت دانشگاه با تمرکز در محور پیشگیری

هزار نفر در سه دسته شهری، روستایی و عشایری و در قالب مراکز  141چهار میلیون و 

 بهداشت معاون... خدمات جامع سالمت، خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت استان ارایه خدمت می کند 

نیز استان  VUVری، شناسایی و مراقبت از بیماران در حوزه پیشگی: دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان افزود

 ... درصد تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته اند  75فارس رتبه دوم کشور را دارد و این بیماران تا 

با تداوم برنامه ریزی های کارشناسانه و هدفمند کردن موارد نمونه گیری اگرچه : دانشگاه ادامه داد بهداشت معاون

 ش یافت، اما درصد شناسایی بیماران تغییر زیادی نکرده استتعداد تست ها کاه

 

 سالگی 84سربازانِ بهداشت در گذر 

 1911شهریور  11چهارشنبه  14:16 - ایسنا 

با هدف ارایه خدمات و مراقبتهای اولیه سالمت به  بهداشت وزارت 1969به گزارش ایسنا، سال 

جمعیت روستایی، اقدام به ایجاد خانه های بهداشت کرد و در جهت تامین کادر متخصص این 

ارائه خدمات بهداشتی در خانه ... خانه ها به تربیت افرادی مشغول شد که بهورز نام گرفتند 

ع خدمات سالمت تنها بخشی از فعالیت بهورزان است؛ کسانی های بهداشت روستایی، عشایری و شهری و مراکز جام

در شرایط کرونایی کشور بهترین اقدامات را انجام دادند و  بهداشت وزارت بهداشت معاون -که به اذعان دکتر رییسی 

دکتر جعفر در این راستا ... با تالش آنها هدف غربالگری کرونا در میلیون ها ایرانی در سه مرحله در حال انجام است 

شهریورماه و روز بهورز، در گفت وگو با  11همزمان با  بهداشت وزارترئیس مرکز مدیریت شبکه  _صادق تبریزی

بوده است،  11ماه گذشته در حوزه کووید 6علی رغم آنکه تصور می شود عمده فعالیت بهورزان در : ایسنا ، گفت

 6وظایف خود را انجام دادند؛ این یعنی کاری مضاعف طی  بهورزان هم خدمات مربوط به کرونا و هم سایر خدمات و

 ماه اخیر

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  15:91 - آقای خبر

 سالگی 96سربازانِ بهداشت در گذر 

 1911شهریور  11چهارشنبه  16:11 - اتحاد آنالین

 سالگی 96سربازانِ بهداشت در گذر 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810397/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.isna.ir/news/99061108156/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%DB%B3%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/71145/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%DB%B3%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C/
https://aghayekhabar.ir/71145/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%DB%B3%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C/
http://etehadonline.com/news/795059/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%DB%B3%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C
http://etehadonline.com/news/795059/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%DB%B3%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C
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 گذشتهنفر از مبتالیان به ویروس کرونا در مصر در شبانه روز  01فوت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  15:55 - خبرگزاری صدا و سیما 

در شبانه روز گذشته، : مصر اعالم کرد بهداشت وزارتلل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، به گزارش سرویس بین الم

 ... نفر از مبتالیان جان خود را از دست دادند  11مبتال شدند و  11-نفر به کووید 176

هزار  11را تا بعد از ظهر سه شنبه یکم سپتامبر،  11-مصر، آمار مبتالیان به بیماری کووید بهداشت وزارتسخنگوی 

نفر بهبود  818هزار و  79نفر فوت کرده اند و  441هزار و  5از این تعداد تا کنون : نفر اعالم و اضافه کرد 115و 

 ...یافته اند 

 

دومین نیم سال / 11س نظری، عملی، خوابگاه و تغذیه به دانشجویان در مهر نحوه ارائه درو

 کرونایی هم مجازی شد

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:11 - خبرگزاری فارس 

 بهداشت وزارتاستفاده از کارگاه ها و آزمایشگاه ها تابع ضوابط بهداشتی : وی تاکید کرد

به گزارش خبرنگار گروه علمی و ... خواهد بود و ضوابط به دانشگاه ها ابالغ شده است 

... خواهد بود  11شهریورماه  15دانشگاهی خبرگزاری فارس ، شروع ترم جدید از شنبه آینده 

زودتر از موعد آغاز دانشگاه ها برای بازگشایی کمی زودتر یا دیرتر در این تاریخ آماده شده اند و برخی دانشگاه ها ... 

سال تحصیلی دانشجویان نو ورود هم به دلیل برگزاری دیرتر از موعد آزمون های ورودی دانشگاه ... ... به کار کردند 

ها در همه مقاطع تحصیلی، دیرتر آغاز می شود و این دانشجویان احتماال از اواخر مهر ماه یا از ابتدای آبان ماه 

این ترم دومین ... دومین ترم مجازی کرونا یی از هفته دیگر رسما آغاز می شود .. ... *.دانشگاه را آغاز می کنند 

ترمی است که متاثر از شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، دانشجویان به صورت مجازی دروس را پیگیری می 

 و به رو استکنند و از این رو این ترم هم مانند ترم قبل با تفاوت هایی نسبت به اول مهر هر سال ر

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - ملیت

 دومین نیم سال کرونایی هم مجازی شد/ 11نحوه ارائه دروس نظری، عملی، خوابگاه و تغذیه به دانشجویان در مهر 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - بوتیا نیوز
 دومین نیم سال کرونایی هم مجازی شد

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810485/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B1%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://farsnews.ir/news/13990611000338/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-99-
http://meliyat.com/fa/news/325284/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-99-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/325284/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-99-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://botianews.ir/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AA/
http://botianews.ir/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AA/
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 11نحوه ارائه دروس نظری، عملی، خوابگاه و تغذیه به دانشجویان در مهر 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - بیان ما

 دومین نیم سال کرونایی هم مجازی شد/ 11نحوه ارائه دروس نظری، عملی، خوابگاه و تغذیه به دانشجویان در مهر 

 

 ایلنا گزارش می دهد؛

 نگرانی پزشکان از فصل سرما/ پاییز سخت و دشوار؛ همه گیری کرونا با آنفوالنزا

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:16 - ایلنا 

و ستاد مبارزه با ویروس کرونا  بهداشت وزارتدر موج دوم همه گیری ویروس کرونا این بار 

نجام این توصیه بهداشتی را عالوه بر لزوم دستورالعمل های بهداشتی زدن ماسک را الزامی و ا

در جلوگیری از انتشار این بیماری مؤثر دانست اما باوجوداین این ویروس منحوس همچنان 

به ... تا تولید واکسن؛ کرونا همچنان به تاخت وتازش ادامه می دهد  بهداشت وزارتقربانی می گیرد و به اذعان 

ر دوران مختلف بیماری های مهلک و همه گیری های گزارش خبرنگار ایلنا، ایران و سایر کشورهای جهان د

بیماری هایی که هزاران انسان را به کام ... ... وحشتناکی همچون طاعون، سل، وبا، آنفوالنزا و آبله را تجربه کرده اند 

ومیر پیشینه بیماری های واگیردار مانند و با، طاعون، سل به عنوان یکی از عوامل مهم مرگ ... مرگ فرستاده است 

 به هزاره های پیش از اسالم بازمی گردد

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تابناک مازندران

 پاییز سخت و دشوار؛ همه گیری کرونا با آنفوالنزا

 

 ولدغدغه های صنعت داروسازی در آخرین سال قرن؛ تولید دارو در انتظار ارز و پ

 1911یور شهر 11چهارشنبه  18:11 - باشگاه خبرنگاران 

در دوران تحریم و بحران کرونا باید به دارو نگاه ویژه داشت بخشی از مشکالت صنعت 

 وزارتبرمی گردد و بخشی از مشکالت اصلی مرتبط با خارج از  بهداشت وزارتداروسازی به 

 وزارتدوستان در : او ادامه داد... است، ما با چالش تامین ارز دارو رو به رو هستیم  بهداشت

تالش های بسیاری در حوزه ارزی انجام می دهد چرا که با هر کمبود دارو باید پاسخگو باشند، اما به نظر  داشتبه

http://www.bayanema.ir/news/52950/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-99-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.bayanema.ir/news/52950/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-99-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-108/961931-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://www.tabnakmazani.ir/fa/news/894670/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://www.tabnakmazani.ir/fa/news/894670/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/7477971/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84
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جلسات قیمت گذاری دارو در سازمان غذا و دارو مستمر برگزار می ... می رسد تعامل ها به خوبی انجام نمی شود 

کمک کنند تا  بهداشت وزارتن درخواست داریم به شود و روند اصالح قیمت دارو ها بهتر شده است و از مسئوال

 اصالح قیمت دارو ادامه پیدا کند

 

 :معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا

 بیمار کرونایی در بیمارستان های همدان بستری می شوند 01روزانه 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:45 - ایسنا 

 111ساعت گذشته  14دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان با بیان اینکه طی  درمان معاون

 1511: بیمار مشکوک به کرونا به اورژانس بیمارستان های استان مراجعه کردند، ادامه داد

حال حاضر ظرفیت برای بستری تخت برای پذیرش بیماران مبتال به کرونا آماده شده که در

وی با اشاره به اینکه در روزهای آینده نتیجه مسافرت و رفت و آمد مردم مشخص می ... شدن بیماران وجود دارد 

شهریور و مهر بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفوالنزا است واین واکسن با دستور پزشک : شود، خاطرنشان کرد

در دسترس این افراد  بهداشت وزارتمی شود و در برخی داروخانه های مورد تأیید برای افراد در معرض خطر تجویز 

دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان کودکان و افراد دارای بیماری های زمینه  درمان معاون... قرار خواهد گرفت 

تزریق این واکسن دانست و ای از جمله بیماری های مزمن قلبی، ریوی، کبدی، متابولیک و کلیوی را نیز در اولویت 

برخی افراد در مشاغل خاص از جمله افراد شاغل در سیستم های بهداشتی و درمانی در معرض آسیب : تصریح کرد

 هستند و باید واکسن آنفوالنزا را تزریق کنند

 

 نگاهی به عملکرد هفت ساله بخش بهداشت و درمان

 زیر سایه کرونا پنهان شد تالش هایی که

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:56 - ایرنا 

... 

  :سایت دیگر 6

http://www.isna.ir/news/99061208512/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84022351/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 1911شهریور  11چهارشنبه  18:56 - امروز نیوز

 تالش هایی که زیر سایه ویروس کرونا پنهان شد

 

 در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

دانش آموزان و رانندگان موظف / شرکت برای فعالیت در سرویس مدارس 010ردصالحیت 

محدودیت فعالیت برای رانندگانی که پروتکل ها را رعایت نمی / هستندبه استفاده از ماسک 

 کنند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - ایلنا 

مانت اجرائی رعایت پروتکل ها توسط رانندگان سرویس او در پاسخ به سوالی در خصوص ض

پروتکل هایی را ابالغ  بهداشت وزارتهمانطور که در حوزه حمل و نقل عمومی : مدارس گفت

کرده است، در بحث سرویس مدارس نیز همین گونه است و در این زمینه تابع مصوبات ستاد 

یرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور در گفت وگو با خبرنگار مرتضی ضامنی مد... هستیم  بهداشت وزارتملی کرونا و 

ما یک تکلیف قانونی در بحث سرویس مدارس داریم و : ایلنا، در خصوص آخرین آمار ثبت نام سرویس مدارس گفت

باید در تاریخ مشخص شرکت های واجد شرایط را به آموزش و پرورش معرفی کنیم تا بتوانند نسبت به عقد قرارداد 

رد شدن ... ... شرکت در حوزه سرویس مدارس اعالم آمادگی کردند  1654پس از اعالم فراخوان، ... کنند اقدام 

 شرکت برای فعالیت در سرویس مدارس  515صالحیت 

 

 مجلس درحال رسیدگی به اهمال نهادها در سقط جنین است 11کمیسیون اصل 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:51 - امروز نیوز 

باید  بهداشت وزارت، سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان بهداشت وزارتدر همین راستا نیز 

وی ... در خصوص کم کاری در نظارت بر فعالیت مراکز غیرقانونی سقط جنین پاسخگو باشند 

در کم کاری برای نظارت بر مراکز سقط  بهداشت وزارتدر پاسخ به این سوال که آیا تقصیر 

بله، کم کاری وزارت و دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه : های غیر قانونی، محرز شده است یا خیر، عنوان کرد

ذی ربط، دانشگاه علوم ، پس از بررسی تمامی دستگاه های 15مشخص و بر اساس حکم قاضی در دادگاه سال 

سرویس سیاسی امروز نیوز ؛ دولت و مجلس ، درباره ... در این زمینه مقصر شناخته شدند  بهداشت وزارتپزشکی و 

https://www.emrooznews.com/news/296370/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.emrooznews.com/news/296370/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/961495-%D8%B1%D8%AF%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296371/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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شورای زنان با کمک مجلس شورای اسالمی در : پیگیری شورای زنان در خصوص سقط های جنین غیر قانونی گفت

ود به موضوع سقط جنین و مراکز غیر قانونی سقط ورود کرده حال پیگیری این موضوع است و کمیسیون اصل ن

 است

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - افق نیوز

 مجلس درحال رسیدگی به اهمال نهادها در سقط جنین است 11کمیسیون اصل 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری مهر
 :خزعلی در گفتگو با مهر

 مجلس در حال رسیدگی به اهمال نهادها در مقابله با سقط جنین است

 1911هریور ش 11چهارشنبه  11:18 - پایگاه خبری اعتماد

 کدام نهادها در مقابله با سقط جنین اهمال می کنند؟

 

 پس از درخواست آغاز فعالیت ها؛

 بررسی وضعیت چهار رشته در وزارت بهداشت برای آغاز به کار فعالیت شان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - خبرگزاری مهر 

پیش رفته اما هنوز به نتیجه قطعی و قابل  بهداشت وزارتبررسی در مورد این درخواست ها تا 

این پروتکل ها پس از ارسال برای فدراسیون پزشکی ورزشی، توسط ... اتکایی نرسیده است 

 بهداشت وزارتکارشناسان ما چک کاری و در صورت نیاز ادیت می شوند تا آماده ارسال برای 

قرار گرفته  بهداشت وزارتدرخواست این فدراسیون ها همراه با پروتکل های پیشنهادی برای آنها در اختیار ... شوند 

ارسال  بهداشت وزارتآنها را بررسی می کنیم سپس به ... ز سوی این وزارتخانه پاسخی ارائه نشده است اما هنوز ا

 می کنیم تا بتوانیم در مورد آنها نتیجه گیری نهایی داشته باشیم

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - تازه تزین ها

 آغاز به کار فعالیت شان بررسی وضعیت چهار رشته در وزارت بهداشت برای

 

 :معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان

https://ofoghonline.com/330614/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85/
https://ofoghonline.com/330614/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85/
https://www.mehrnews.com/news/5013283/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5013283/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://etemadonline.com/content/430095/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://etemadonline.com/content/430095/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5013670/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://www.tazetarinha.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 موارد بستری بیماران کرونایی در زنجان افزایش یافته است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - خبرگزاری مهر 

 578هزار و  19دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه تاکنون نمونه  بهداشت معاون

درصد نمونه های سرولوژی در استان مثبت  91معادل : نفر در استان مثبت بوده است، گفت

دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه استان زنجان در  بهداشت معاون... بوده است 

موارد بستری بیماران کرونایی در استان زنجان افزایش یافته است و با : بات رسیده است، گفتموارد سرپایی به ث

توجه به سفرهایی که در چند روز گذشته در استان و به تبع در کشور شاهد بودیم طی دو هفته آینده کرونا رو به 

شنبه در جلسه ستاد کرونا در محل به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا صائینی شامگاه سه ... افزایش خواهد بود 

: صائینی تاکید کرد... ... ... نفر در مراکز درمانی استان بستری هستند  111در حال حاضر : استانداری زنجان، گفت

 درصد هم بستری شدند 91درصد از بیماران کرونایی در استان بهبودی کامل داشتند و  81تاکنون بیش از 

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - تازه تزین ها

 موارد بستری بیماران کرونایی در زنجان افزایش یافته است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:58 - اخبار زنجان

 تموارد بستری بیماران کرونایی در زنجان افزایش یافته اس

 

 درصد کادر درمان استان فارس به کرونا مبتال شدند 01

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - خبرگزاری تسنیم 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر جوالن خودرو ها با پالک های غیربومی و مسافرت مردم به این 

همچنان افرادی  بهداشت وزارتمتاسفانه علی رغم تمام هشدار ها و توصیه های : استان، افزود

هستند که در حال تردد و سفر به این استان هستند و ما با توجه به اینکه در وضعیت زرد و رو 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز  بهداشت معاون... هشدار هستیم، نمی توانیم مثل قبل محدودیت ها را اعمال کنیم  به

فقط باید توصیه کرد و مردم را متوجه خطر جدی ویروس منحوس کرونا کنیم چرا که پرسنل و کادر : تصریح کرد

یرو های بهداشت درمانی در دانشگاه ظاهر درمان خسته شدند و فرسودگی شغلی به معنای واقعی کلمه در سطح ن

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان بر ضرورت اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه از  بهداشت معاون... می شود 

 طریق رسانه ها تاکید کرد

https://www.mehrnews.com/news/5013522/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tazetarinha.com/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7/
https://www.tazetarinha.com/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7/
https://zanjan.org/News/Default.aspx?nid=371
https://zanjan.org/News/Default.aspx?nid=371
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2339966/10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

 رکورد زنی کرونا در هند

 روزانه کرونا هزار نفری 80هند همچنان بر مدار 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - خبرگزاری صدا و سیما 

و رفاه خانواده هند از آغاز تاکنون تعداد کل مبتالیان به ویروس  بهداشت وزارتالم بر اساس اع

نفر ( 9761519)کرونا به سه میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و پانصد و بیست و سه 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از دهلی نو، در بیست و ... افزایش یافت 

در هند گزارش شد 11صد و پنجاه و هفت مورد جدید از ابتال به کووید چهار ساعت گذشته هفتاد و هشت هزار و سی

 ... 

با مرگ ... نفر هستند ( 1111118)تعداد بهبود یافتگان تا کنون دو میلیون و نهصد و یک هزار و نهصد و هشت 

صد و سی و سه در هند جمع قربانیان کرونا به شصت و شش هزار و سی11نفر دیگر از بیماران مبتال به کووید  1145

 ...نفر تا ساعت هشت صبح امروز رسید ( 66999)

 

 برای بازگشایی مدارس منتظر مصوبات ستاد کرونا هستیم

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - باشگاه خبرنگاران 

طبق ضوابط : نه واکسن و نه درمان اختصاصی ندارد گفت 11-جزایری با تأکید بر اینکه کووید

در حال حاضر از پنج دارو  ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت وزارتدرمانی مطرح شده از سوی 

به گزارش گروه استان ... در بیمارستان های استان برای درمان بیماران کرونا استفاده می شود 

های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد ، سید راشد جزایری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس 

بیش از شش ماه است که در استان، همزمان با کشور و جهان : مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت

او با اشاره به اینکه طوالنی شدن شرایط بیماری موجب خستگی مردم ... ... دچار بحران اپیدمی شیوع کرونا هستیم 

ویروس  امید است مردم با تغییر سبک زندگی و پذیرفتن اینکه باید با این: و کادر بهداشتی و درمانی شده است افزود

وضعیت قرمز در /اوج کرونا در چهارمحال و بختیاری... بیشتر بخوانید ... ... کنار بیایند به کنترل بیماری کمک کنند 

 تمام شهرستان ها 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810618/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/7478125/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 ایلنا پیگیری کرد؛

علیق کارت تا لغو از ت/ آیا کتابخانه ملی بدون دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل شد؟

 عضویت برخی اعضا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - ایلنا 

به گفته تعدادی از اعضای کتابخانه ملی ایران؛ روز چهارم اسفند بود که معاون کتابخانه ملی در 

دستورالعملی صادر کرده که  بهداشت وزارتمیان اعضای حاضر در سالن ها آمده و اعالم کرد 

به گزارش خبرنگار ایلنا، کرونا در این ... بر اساس آن کتابخانه ملی تا اطالع ثانوی تعطیل است 

شش ماهی که از شیوع آن در ایران می گذرد، کسب و کارهای بسیاری را به مخاطره انداخته و باعث تعطیلی موقت 

نه ملی ایران رکورد یکی از طوالنی ترین تعطیلی ها را به نام خود ثبت اماکن بسیاری شد اما سازمان اسناد و کتابخا

درهای کتابخانه ملی از اوایل اسفند و هم زمان با آغاز شیوع کرونا در کشورمان، روی مراجعان آن ... ... کرده است 

روردین و عاشورای کتابخانه ای که شبانه روزی است و پیش از این فقط دو روز در سال یعنی اول ف... بسته شد 

با گذشت دو ماه از شیوع کرونا و گذر از هراس ... ... حسینی بسته بود، از آن روز به مدت چهار ماه تعطیل شد 

ابتدایی مواجهه با بیماری، به تدریج صنوف مختلف با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام به بازگشایی کردند و 

سترش بیماری روبه رو بودند، در رده های آخر قرار گرفته و از اوایل تیر مشاغلی که با خطرات بیشتری برای گ

 فعالیت شان را از سر گرفتند اما خبری از بازگشایی کتابخانه ملی نبود

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:96 - امید نامه

 آیا کتابخانه ملی بدون دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل شد؟

 

 درصدی فوتی های موج دوم کرونا در مازندران 2کاهش 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:48 - خبرگزاری فارس 

عباس آباد در خانه ملت نیز در جلسه  سیدشمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و

هماهنگی و بررسی وضعیت و مشکالت پروژه بیمارستان درحال احداث تنکابن با اشاره به 

تختخوابی تنکابن به عنوان اولویت  111مالقات خود با وزیر بهداشت از تکمیل بیمارستان 

رس از ساری به نقل از روابط عمومی دانشگاه به گزارش خبرگزاری فا... در مازندران یاد کرد  بهداشت وزارتنخست 

علوم پزشکی مازندران، سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در حال حاضر شرایط 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/961815-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7
http://omidnameh.com/news/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D8%9F
http://omidnameh.com/news/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D8%9F
https://farsnews.ir/news/13990611001250/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بیمار تقریبا به  611تعداد بیماران از هزار و : استان در زمینه شیوع کرونا نسبت به شدت موج آن بهتر شد، اعالم کرد

وی از کاهش ... ... یمار رسیده و اگر همین شرایط حفظ شود بسیاری از شهرها از حالت قرمز خارج می شوند ب 511

البته امیدواریم : درصدی تعداد مرگ و میر در موج دوم کرونا نسبت به موج اول در استان خبر داد و تصریح کرد 1

را مجدد گرفتار موج دیگری از کرونا در هفته های حضور پرشمار و نگران کننده مسافران در تعطیالت اخیر استان 

 آتی نکند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - ایسنا
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد

 درصدی مرگ و میر در موج دوم کرونا 1کاهش 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - اقتصاد آنالین
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛
 درصد کم شد1مرگ و میر در موج دوم کرونا 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - ملیت

 موج دوم کرونا درصدی مرگ و میر در 1کاهش 

 

 بهورز با دانشگاه علوم پزشکی همدان همکاری دارند 001

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - ایرنا 

اولین خانه بهداشت در منطقه چانقرانلوی ارومیه، روستای حیدرلو تاسیس و راه اندازی شد و 

، درمان و آموزش پزشکی با هدف کمک رسانی به بهداشت وزارت 1969شهریور سال  11در 

بیماران ساکن در مناطق روستایی و در راستای تحقق یکی از اهداف مقدس انقالب اسالمی 

منوچهر کرمی روز چهارشنبه به ... مبنی بر فقرزدایی از روستاها، دست به تاسیس خانه بهداشت و تربیت بهورز زد 

شناسایی جمعیت و جغرافیایی روستا، سرشماری : خبرنگار ایرنا اظهار داشتمناسبت روز بهورز در گفت و گو با 

خانوارها و جمع آوری اطالعات آماری کامل جمعیت زیر پوشش خانه بهداشت، تدوین اطالعات الکترونیک، آموزش 

ورزان است سالمت، برقراری ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنان در زمینه های مختلف بهداشتی از جمله وظایف به

خدمات سالمت خانواده شامل مراقبت از کودکان سالم و بیمار، مراقبت های ادغام یافته سالمت : وی اضافه کرد... ... 

مادران، ارائه خدمات باروری سالم، بهداشت سالمندان و میانساالن، سالمت نوجوانان و جوانان و بهداشت دهان و 

 دندان توسط این افراد ارائه می شود

https://www.isna.ir/news/99061208614/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99061208614/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464001
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464001
http://meliyat.com/fa/news/325301/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://meliyat.com/fa/news/325301/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84023914/%DB%B8%DB%B8%DB%B9-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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  :ایت دیگرس 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - نصیر نیوز

 بهورز با دانشگاه علوم پزشکی همدان همکاری دارند 881

 

 دیوار بین عادی سازی و عادی پنداری کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ایرنا 

مبتال شده باید به مراکز  11اگر فردی احتمال می دهد که به بیماری کووید: وی ادامه داد

عه کند تا با توجه به مراحل بالینی و تشخیص پزشکان و کادر مراج بهداشت وزارتساعته 16

، درمان و بهداشت وزارتبه گفته سخنگوی ... درمان از وی آزمایش مورد نظر گرفته شود 

نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند و با  814هزار و  976آموزش پزشکی تا روز سه شنبه 

این ویروس ... نفر رسید  671هزار و  11ت گذشته، شمار جانباختگان این بیماری به ساع 14نفر در  111فوت 

ناخوانده تا زمان نامعلوم در محیط زندگی و کار ما جوالن خواهد داد و بر همین اساس عادی سازی تدریجی بر 

د که از مصداق های اساس پروتکل های بهداشتی نسخه بسیاری از کشورها برای دوران شیوع کرونا به شمار می رو

آن می توان به فعالیت مشاغل کم ریسک، تداوم امر آموزش، فعالیت واحدهای تولیدی، فعالیت حمل ونقل عمومی و 

 موارد مشابه اشاره کرد

 

 میلیون مبتال نزدیک شد 4برزیل به مرز / هزار مبتالی جدید به کرونا در فرانسه 0حدود 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - شفقنا 

فرانسه اعالم کرد که در یک  بهداشت وزارتبه گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از البیان، 

مورد جدید ابتال به ویروس کرونا را شناسایی کرده اند این درحالی است که در  4181روز اخیر 

 وزارت... مورد شناسایی شدند و این افزایش مجدد آمار را نشان می دهد  1181روز قبل تر 

را شناسایی کرده  11مورد جدید ابتال به ویروس کوید  651هزار و  41برزیل اعالم کرد که در یک روز اخیر  شتبهدا

فرانسه اعالم کرد که در یک روز اخیر  بهداشت وزارتبه گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از البیان، ... است 

مورد  1181این درحالی است که در روز قبل تر  مورد جدید ابتال به ویروس کرونا را شناسایی کرده اند 4181

 شناسایی شدند و این افزایش مجدد آمار را نشان می دهد

https://www.nasirnews.ir/%DB%B8%DB%B8%DB%B9-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://www.nasirnews.ir/%DB%B8%DB%B8%DB%B9-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://www.irna.ir/news/83888920/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fa.shafaqna.com/news/1004881/
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روزه ارگان ها برای اعالم برنامه همزیستی با کرونا زندگی کادردرمان درمیدان  00فرصت 

 مین نامرئی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه سپید 

 

 آمادگی برای اعمال محدودیت 

می ستاد ملی کرونا در رابطه با موج سوم کرونا در پاییز رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظا

هم نیازمند  بهداشت وزارتبا در نظر گرفتن تمام شرایط همه دستگاه ها نیازمند پروتکل هستند حتی خود : گفت

ستاد ملی براساس پیشنهاد کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی، برنامه یک ساله همزیستی با کرونا را ... پروتکل است 

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و ... تهیه کرده تا به تصویب ستاد ملی برسد  بهداشت وزارتجزء به جزء با همکاری 

 وزارتیتی، انتظامی ستاد ملی کرونا حمایت از انتظامی ستاد ملی کرونا، با بیان اینکه بنای کمیته اجتماعی، امن

همه مسئولین، دستگاه ها و مردم باید بیماری را جدی : و دستگاه های مرتبط و درگیر با کروناست، گفت بهداشت

 بگیریند

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - شفا آنالین

 زندگی کادردرمان درمیدان مین نامرئی

 

 لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی جهت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - باشگاه خبرنگاران 

دانشکده علوم پزشکی آبادان در گفت و گو با خبرنگار گروه  بهداشت معاوندکتر آرش یاللی 

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،با اشاره به افزایش شمار بیماران مبتال به ویروس 

در سه هفته گذشته با کاهش تعداد مبتالیان به این : وزستان گفتکرونا در جنوب غرب خ

دانشکده علوم پزشکی  بهداشت معاون... ویروس مواجه بودیم که متاسفانه هم اکنون این سیر متوقف شده است 

ونا اگر میخواهیم در وضعیت ثابت قرار بگیریم و سیر نزولی تعداد بیماران مبتال به ویروس کر: آبادان تصریح کرد

ادامه داشته باشد باید استفاده از ماسک ، رعایت فاصله گذاری اجتماعی ، شست و شوی دست ها و عدم تماس با 

او با بیان اینکه افرادی که برای انجام نمونه گیری به ... ... صورت را تا پایان امسال به صورت مستمر انجام دهیم 

http://sepidonline.ir/d/73042-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C.html
http://shafaonline.ir/fa/news/264078/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264078/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7478193/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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طی سه هفته گذشته تعداد مراجعه کنندگان به : هستند افزود ساعته مراجعه می کنند دارای عالئم خاصی16مراکز 

این مراکز کاهش پیدا کرده بود که متاسفانه با رعایت نکردن به دستورالعمل ها هم اکنون با اوج دوباره بیماری 

 مواجه شدیم

 

 میزان ابتالی پایین جمعیت روستایی کشور به کرونا نتیجه تالش بهورزهاست

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:97 - ایکنا 

، درمان و آموزش پزشکی، در بهداشت وزارتجعفر صادق تبریزی، رئیس مرکز مدیریت شبکه 

شهریورماه، روز بهروز با بیان اینکه نظام مراقبت های  11گفت وگو با ایکنا، به مناسبت 

این : و در روستا ها آغاز کرد، گفت 69بهداشتی و درمانی اولیه در ایران کار خود را از سال 

خدمات مراقبت اولیه را ارائه می دادند آغاز شد، حرکت با ایجاد خانه های روستایی و حضور افراد به عنوان بهورز که 

با اشاره به  بهداشت وزارترئیس مرکز مدیریت شبکه ... در واقع بهورزان پیشگامان نظام سالمت در کشور هستند 

بهورز ها در مدت زمان : نفر جمعیت را تحت پوشش خود دارد، یادآور شد 711اینکه هر بهورز به طور متوسط حدود 

تاهی تمامی جمعیت تحت پوشش خود را همزمان با شیوع کرونا غربالگری کردند و به آنان آموزش های بسیار کو

در روستاها  11پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا را آموزش دادند؛ به همین دلیل خوشبختانه میزان ابتال به کوویید 

 بسیار پایین تر از شهر ها بود

 

 01-هزار نفر به کووید 42کرونا در ازبکستان؛ ابتالی بیش از 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری فارس 

ازبکستان از افزایش تعداد  بهداشت وزارتند، به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشک

 بهداشت وزارتبر اساس آمار ... نفر خبر داد  971هزار و  41مبتالیان به کرونا در این کشور به 

مورد آن در استان  11مورد بیمار جدید در ازبکستان که  115ازبکستان، تا صبح امروز، 

نفر از  91،664به ویروس کرونا فوت کرده اند و بدین ترتیب بیمار مبتال  1تاشکند شناسایی شده است و تاکنون 

صبح  11:11تا ساعت ... ... درصد از کل مبتالیان می شوند، بهبود یافته اند  19مبتالیان به ویروس کرونا که شامل 

فزایش را نفر ا 194نفر بوده است که  41971سپتامبر، تعداد موارد گزارش شده از ویروس کرونا در ازبکستان  1روز 

 147نفر وخیم است و  175بیمار تحت درمان هستند که از این تعداد حال  1981همچنین ... ... نشان داده است 

 نفر در شرایط بحرانی قرار دارند

https://iqna.ir/fa/news/3920423/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990612000275/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-42-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-9
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 سهم پلیس در بسیج همگانی مقابله با شیوع کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:11 - ایرنا 

که بر اصناف و  بهداشت وزارتوی به تشکیل تیم های تلفیقی نیروی انتظامی با نمایندگان 

این اقدام موثری در زمینه مقابله با شیوع : مراکز خرید نظارت می کنند اشاره کرد و گفت

افزایش یابد این امر تقویت خواهد  بهداشت وزارتویروس کرونا است البته اگر تعداد همکاران 

را افزایش  بهداشت وزارترمانده ناجا با تاکید بر اینکه پلیس آمادگی دارد تا تیم های تلفیقی این نیرو با ف... شد 

در این تیم های تلفیقی که توصیه  بهداشت وزارتاین موضوع مستلزم این است که تعداد نمایندگان : دهد، افزود

دهند افزایش یابد تا اثربخشی دو چندانی در اجرای های تخصصی خود را به مسئوالن اصناف و مراکز خرید ارائه می 

 ماموریت های محوله مشاهده شود

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:14 - امروز نیوز

 سهم پلیس در بسیج همگانی مقابله با شیوع ویروس کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:98 - یوزنصیر ن

 سهم پلیس در بسیج همگانی مقابله با شیوع کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:91 - شفا آنالین

 سهم پلیس در بسیج همگانی مقابله با کرونا

 

 ابراز نگرانی نخست وزیر اسپانیا درباره شرایط وخیم کرونایی در مادرید

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - خبرگزاری تسنیم 

هزار مبتالی جدید در  19اسپانیا از روز جمعه تا دوشنبه حدود  بهداشت وزارتبر اساس اعالم 

مورد هم در هفت روز گذشته در بیمارستان ها بستری شده  1656این کشور ثبت شده است و 

به گزارش گروه بین الملل ... درصد مربوط به منطقه مادرید بوده است  15اند که از بین آن ها 

، نخست وزیر اسپانیا درباره صعود چشمگیر "پدرو سانچز"آلمان،  "دی ولت" خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه

وضعیت بهداشت عمومی و توسعه و : موارد جدید ابتال به کرونا در مادرید و اطراف آن ابراز نگرانی کرده و گفت

د آمدن این وی یکی از دالیل به وجو... ... گسترش این بیماری همه گیر در پایتخت بسیار نگران کننده است 

https://www.irna.ir/news/84022536/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.emrooznews.com/news/296350/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.emrooznews.com/news/296350/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.nasirnews.ir/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9/
http://shafaonline.ir/fa/news/264080/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://shafaonline.ir/fa/news/264080/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340093/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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  1911شهریور  11

نخست وزیر اسپانیا در عین حال شرایط فعلی را با ... ... وضعیت را زندگی پرجنب و جوش شبانه در مادرید دانست 

هیچ دلیلی برای اعالم وضعیت اضطراری در : شرایطی که در ماه مارس وجود داشت قابل قیاس ندانسته و گفت

اسپانیا بین مارس و ژوئن برای مهار این بیماری همه گیر شکل  سرتاسر کشور از جمله منع رفت و آمد مانند آنچه در

 گرفت وجود ندارد

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - امروز نیوز

 ابراز نگرانی نخست وزیر اسپانیا درباره شرایط وخیم کرونایی در مادرید

 

 با بروز عالیم سرماخوردگی اصول خودمراقبتی و قرنطینگی را رعایت نمائید

شهریور  11چهارشنبه  11:46 - خبرگزاری علمی و فناوری 

1911 

دانشگاه علوم پزشکی استان یادآور شد، ناقلین بدون عالمت یا با عالیم خفیف و  درمان معاون

خطر جدی انتقال ویروس از طریق این افراد به مسن ساالن و افراد داری بیماری زمینه ای در 

ون خانواده ها بر لزوم خودداری جوان تر ها از خیابان گردی، برگزاری محافل دوستانه و حضور در رستوران ها بد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان چهارمحال ... توجه به ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی می افزاید 

استان بر ضرورت تداوم  11_و بختیاری ؛ دکتر فریدون رحمانی ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید

ماه گذشته استان در بدترین وضعیت  6نسبت به : وی تصریح کرد... ... رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید نمود 

... ... قرار گرفته و همچنان نگرانی از بدتر شدن وضعیت طی هفته های آینده وجود دارد  11شیوع بیماری کووید 

با توجه به برگزاری مجالس عروسی در تعطیالت پیش از آغاز ماه محرم، با افزایش تعداد : دکتر رحمانی افزود

کرونا مواجه هستیم و این درحالی است، که اکثر مبتالیان بستری، مسن ساالنی هستند که از منزل  مبتالیان به

 خارج نشده و توسط ناقلین بدون عالمت یا بدون عالمت گرفتار بیماری کرونا شده اند

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - باشگاه خبرنگاران

 با بروز عالیم سرماخوردگی اصول خودمراقبتی و قرنطینگی را رعایت کنید

 

 شرط فروش واکسن به سایر کشورها/ آغاز واکسیناسیون کرونا در مسکو

https://www.emrooznews.com/news/296483/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296483/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.stnews.ir/content/news/90407/-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7478245/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7478245/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - خبرگزاری تسنیم 

الکساندر "به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری اینترفکس ، 

که زیر نظر  "گامالیا"لوژی و میکروبیولوژی مدیر مرکز تحقیقات ملی اپیدمیو "گونتسبورگ

روسیه فعالیت دارد، در گفت وگوی اختصاصی با این خبرگزاری اعالم کرد که  بهداشت وزارت

واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا به عنوان بخشی از مطالعات پس از ثبت واکسن ساخته شده توسط این 

قعیت این است وا: این دانشمند روس گفت... ... در مسکو آغاز می شود ( شهریور ماه 15)سپتامبر  5مرکز، از تاریخ 

این افراد باید حجم زیادی از ... غربالگری می شوند ( شهریور 19-15)سپتامبر  5تا  9که داوطلبان در تاریخ 

در حال توزیع است، ولی واکسیناسیون فقط  "5-اسپوتنیک"بنابراین، اگرچه واکسن ... آزمایشات الزم را انجام دهند 

به کلینیک ها و ( روز جمعه)گفته وی، این واکسن تا پایان هفته کاری جاری به ... ... سپتامبر آغاز خواهد شد  5از 

 بیمارستان های پایتخت تحویل داده می شود

  :سایت دیگر 61

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - امروز نیوز

 شرط فروش واکسن به سایر کشورها/ آغاز واکسیناسیون ویروس کرونا در مسکو

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:44 - پایگاه خبری گسترش

 آغاز واکسیناسیون کرونا/ خوش به حال مردم روسیه شد 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - بولتن نیوز

 وش واکسن به سایر کشورهاشرط فر/ آغاز واکسیناسیون کرونا در مسکو

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - افکار نیوز

 شرط فروش واکسن به سایر کشورها/ ا در مسکوآغاز واکسیناسیون کرون

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - نبض بازار

 واکسیناسیون ویروس کرونا در مسکو آغاز شد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:54 - خبرهای فوری

 شرط فروش واکسن به سایر کشورها/ کرونا در مسکوآغاز واکسیناسیون 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - آخرین خبر

 شرط فروش واکسن روسی کرونا به سایر کشورها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - دیار میرزا
 :مدیر مرکز تحقیقات ملی روسیه اعالم کرد
 شرط فروش واکسن به سایر کشورها |آغاز واکسیناسیون کرونا در مسکو 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - اسکان

 آغاز واکسیناسیون کرونا در مسکو

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - 02رویداد 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340119/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.emrooznews.com/news/296495/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.emrooznews.com/news/296495/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-119806
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-119806
https://www.bultannews.com/fa/news/681157/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.bultannews.com/fa/news/681157/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/991148-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/991148-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://nabzebaazaar.com/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4/
https://nabzebaazaar.com/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4/
https://khabar-fouri.com/international/114943/
https://khabar-fouri.com/international/114943/
http://akharinkhabar.ir/world/6726993/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://akharinkhabar.ir/world/6726993/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://diyarmirza.ir/1399/06/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88/
http://diyarmirza.ir/1399/06/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88/
https://www.eskannews.com/news/29786/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://www.eskannews.com/news/29786/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://www.rouydad24.com/fa/news/228700/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 شرط فروش واکسن روسی کرونا به سایر کشورها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:48 - تیک

 ونا به سایر کشورهاشرط فروش واکسن روسی کر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - عصر ایران

 آغاز واکسیناسیون کرونا در مسکو

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - برترین ها

 آغاز واکسیناسیون کرونا در مسکو

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - تابناک باتو

 آغاز واکسیناسیون کرونا در مسکو

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:16 - پایگاه خبری اعتماد

 سپتامبر در مسکو آغاز می شود 5واکسیناسیون کرونا از روز شنبه 

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:16 - اقتصاد نیوز

 آغاز واکسیناسیون کرونا در مسکو

 

 ملک زاده مطرح کرد؛

 بر ناباروری ثابت نشده است 01تاثیر کووید 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر رضا ملک زاده امروز در حاشیه بیست و یکمین کنگره بین 

موسسه رویان یکی از موسسات : المللی پزشکی تولید مثل در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد

سلول بنیادی : وی گفت... ... مهم و فعال است که در زمینه سلول های بنیادی فعالیت می کند 

ملک زاده ... ... ی برای درمان بعضی از بیماری هایی است که به روش های معمول درمان نمی شوند یک روش درمان

خوشبختانه در کشور ما در زمینه سلول درمانی پیشرفت های قابل توجهی رخ داده که امیدواریم در : تصریح کرد

ی درمان بسیاری از بیماری ها استفاده کنار این پیشرفت ها در سلول درمانی، از روش های ژن درمانی نیز در راستا

ژن درمانی یک روش مهم و موثر است که برای درمان بیماری ها استفاده می شود؛ محققان : وی افزود... ... کنیم 

کشور فعالیت هایی را در زمینه ژن درمانی در کشور آغاز کرده اند که امیدواریم در آینده نزدیک خبرهای خوبی در 

و  11وی در خصوص ارتباط کووید ... بر ناباروری ثابت نشده است  11تاثیر کووید ... ... شنویم این زمینه ها ب

بر ناباروری نداریم اما باید این مطالعه صورت  11هنوز هیچ اطالعات علمی و کاملی از تاثیر کووید : ناباروری گفت

 الم کنیمگیرد تا بتوانیم به طور قاطع تاثیر این بیماری بر ناباروری را اع

http://tik.ir/fa/news/304780/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://tik.ir/fa/news/304780/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.asriran.com/fa/news/745000/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://www.asriran.com/fa/news/745000/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032810/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032810/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://tabnakbato.ir/fa/news/189354/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://tabnakbato.ir/fa/news/189354/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://etemadonline.com/content/430125/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-5-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://etemadonline.com/content/430125/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-5-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359163-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359163-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://www.mehrnews.com/news/5013874/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تازه تزین ها

 بر ناباروری ثابت نشده است 11تاثیر کووید 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - هانا خبر

 بر ناباروری ثابت نشده است 11تاثیر کووید 

 

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز هشدار داد

 احتمال شعله ور شدن بیماری با اوج گیری مسافرت ها به آذربایجان شرقی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - ایسنا 

اگر تک تک مردم رعایت : عباسعلی درستی در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد

نکنند، بیماری قابل کنترل نخواهد بود، تقاضا داریم همه ی مردم به اهمیت رعایت پروتکل ها 

تمامی : وی بیان کرد... ... واقف بوده و به وظیفه ی خودشان در این زمینه عمل کنند 

رعایت پروتکل های بهداشتی است، چرا که نه  11در سراسر دنیا معتقد هستند که تنها راه کنترل کووید کارشناسان

واکسنی و نه درمان قطعی برای این بیماری پیدا شده است، از این رو باید تصمیمات درست قاطعانه ای در این 

: بیماری کرونا در آذربایجان شرقی، گفت درستی در خاتمه با اشاره به آخرین وضعیت شیوع ... ... خصوص بگیریم 

 انتهای پیام... ... استانمان از این نظر همچنان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد 

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - ایلنا
 :معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آذربایجان شرقی همچنان در /تقاضا داریم همه مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی به وظیفه خود عمل کنند

 وضیعت قرمز

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:14 - باشگاه خبرنگاران

 شرقی احتمال شعله ور شدن بیماری کرونا با اوج گیری مسافرت ها به آذربایجان

 1911شهریور  11هارشنبه چ 19:91 - کیمیا نیوز

 احتمال شعله ور شدن بیماری با اوج گیری مسافرت ها به آذربایجان شرقی

 

 کاهش جان باختگان کرونا در مازندران

https://www.tazetarinha.com/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3/
https://www.tazetarinha.com/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3/
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=024CE170&news=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%DB%B1%DB%B9%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=024CE170&news=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%DB%B1%DB%B9%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99061208735/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/962116-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/962116-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://www.yjc.ir/fa/news/7478495/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7478495/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://www.kimiyanews.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/116404-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C.html
http://www.kimiyanews.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/116404-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C.html
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - شمال نیوز 

... 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - رانباشگاه خبرنگا

 کاهش جان باختگان کرونا در مازندران

 

 "کله پاچه"و فواید  "شیر"واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:57 - ایسنا 

در راستای ارتقای سالمت  بهداشت وزارتالش های ما در این سخنان نا آگاهانه جز آنکه ت

وی درباره روند پیگیری چنین ... مردم را تضعیف می کند، آورده دیگری نخواهد داشت 

اینگونه اظهارات یکی و دوتا نیستند؛ ما مکررا با : ، گفتبهداشت وزارتموضوعاتی توسط 

 وزارت... ارشناسی توسط افراد دارای صالحیت اجرا شود سازمان صدا و سیما مکاتبه کرده ایم که برنامه های ک

بارها تذکرات خود را به صدا و سیما اعالم کرده است، اما همچنان شاهد اظهارنظرهای غیرکارشناسی در  بهداشت

دکتر زهرا عبدللهی در گفت وگو با ایسنا ، با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در دعوت از ... برخی برنامه ها هستیم 

اخیرا فردی در یکی : مت و تغذیه می پردازند، گفتافرادی با نام متخصصین که به اظهار نظر پیرامون بهداشت، سال

 از شبکه های سیما در مورد مضرات مصرف شیر و لبنیات و فواید مصرف کله پاچه صحبت کرده است

  :سایت دیگر 01

 1911یور شهر 11چهارشنبه  11:11 - روزنامه سپید

 11:6: ساعت 1911شهریور  11واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات شیر برای استخوان 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - پیام خبر

 "کله پاچه"ید و فوا "شیر"واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - شهر فردا

 برای استخوان "شیر"واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - خبر آنالین

 توضیحات وزارت بهداشت/ شیر برای استخوان مضر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - امروز نیوز

 توضیح های وزارت بهداشت/ شیر برای استخوان مضر است؟

http://www.shomalnews.com/view/205276/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.yjc.ir/fa/news/7478176/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/news/99061208574/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19210
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19210
http://www.payamekhabar.ir/news/6241/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
http://www.payamekhabar.ir/news/6241/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
http://shahrefarda.ir/fa/news/116593/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://shahrefarda.ir/fa/news/116593/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1428031/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1428031/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/296424/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/296424/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - ایران خبر

 "کله پاچه"و فواید  "شیر"واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - روزنامه هفت صبح

 مصرف شیر برای سالمتی استخوان مضر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - زآفتاب نیو

 توضیحات وزارت بهداشت/ شیر برای استخوان مضر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:47 - را نیوزٰشهرآ

 واکنش وزارت بهداشت به ادعای کارشناس صداوسیما درباره مضرات شیر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:48 - خبرهای فوری

 ”پاچه کله“و فواید ” شیر“واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - سالم نو

 واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضر بودن شیر در یک برنامه تلویزیونی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - اصالحات پرس

 "کله پاچه"و فواید  "شیر"واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - سالمت نیوز

 "کله پاچه"و فواید  "شیر"واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - وانا

 "کله پاچه"و فواید  "شیر"به ادعای مضرات واکنش وزارت بهداشت 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - دنیای اقتصاد

 شیر برای استخوان مضر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - شفا آنالین
 توضیحات وزارت بهداشت

 شیر برای استخوان مضر است؟

 1911 شهریور 11چهارشنبه  11:98 - 02ساعت

 "کله پاچه"و فواید  "شیر"واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - 02رویداد 

 شیر برای استخوان مضر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - تیک

 شیر برای استخوان مضر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:94 - الف

 شیر برای استخوان مضر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - ملیت

 "کله پاچه"و فواید  "شیر"واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات 

http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153444/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153444/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
https://7sobh.com/content/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://7sobh.com/content/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://aftabnews.ir/fa/news/669477/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://shahraranews.ir/fa/news/41325/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://khabar-fouri.com/social/114923/
https://khabar-fouri.com/social/114923/
https://salameno.ir/news/55169641/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
https://salameno.ir/news/55169641/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
https://eslahaatpress.com/News/33671/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%22%D8%B4%DB%8C%D8%B1%22-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%22%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87%22
https://eslahaatpress.com/News/33671/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%22%D8%B4%DB%8C%D8%B1%22-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%22%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87%22
http://www.salamatnews.com/news/299130/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-
http://www.salamatnews.com/news/299130/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-
https://vananews.com/fa/news/365179/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
https://vananews.com/fa/news/365179/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687767-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687767-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264081/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264081/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.saat24.news/news/510950/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
https://www.rouydad24.com/fa/news/228695/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tik.ir/fa/news/304776/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tik.ir/fa/news/304776/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.alef.ir/news/3990612076.html
http://www.alef.ir/news/3990612076.html
http://meliyat.com/fa/news/325316/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
http://meliyat.com/fa/news/325316/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - صراط نیوز

 شیر برای استخوان مضر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - شریان

 ت بهداشتتوضیحات وزار/ شیر برای استخوان مضر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - شمال نیوز

 ی استخوان مضر است؟شیر برا

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - میزان

 مصرف شیر در ایران نصف مصرف دنیا

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:19 - برترین ها

 واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات شیر

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:16 - بازار آریا

 واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات شیر اقتصاد ایران

 1911شهریور  11ارشنبه چه 19:17 - گلونی

 واکنش وزارت بهداشت به ادعای مضرات شیر و فواید کله پاچه

 

 "بهورز"پیام تبریک وزیربهداشت به مناسبت روز 

شهریور  11چهارشنبه  11:45 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

1911 

، وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پیامی، دوازدهم شهریور، روز ملی نمکی سعیددکتر 

  نمکی سعیددکتر ... بهورز را تبریک گفت 

به گزارش وبدا، وزیر بهداشت در این پیام، بهورزان ... ... وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

راهبردی نظام سالمت عنوان کرده و بر خدمات  را از شمار ارزشمندترین و موثرترین سرمایه ها برای تحقق اهداف

متن کامل این پیام به شرح زیر است؛ ... ... ، تاکید کرد "هر خانه یک پایگاه سالمت"ارزنده آنها در مسیر برنامه ملی 

شهریورماه، روز بهورز به حق نماد ارج گذاری یکی از مهمترین و موفق ترین دستاوردهای جهانی نظام سالمت  11... 

ایران در گام اول انقالب اسالمی است و تحقیقا تداوم و ارتقای مداوم شاخص های سالمت، فراگیری و عدالت در 

دسترسی به خدمات، کارآمدی، کرامت انسانی و تحقق پوشش همگانی سالمت در گام دوم انقالب اسالمی نیز در 

 گروی توجه ویژه به آن خواهد بود

  :سایت دیگر 61

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - روزنامه سپید

https://www.seratnews.com/fa/news/520882/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.seratnews.com/fa/news/520882/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://shariyan.com/detail/196467
https://shariyan.com/detail/196467
http://www.shomalnews.com/view/205289/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shomalnews.com/view/205289/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://www.mizanonline.com/fa/news/652271/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.mizanonline.com/fa/news/652271/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032816/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032816/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.aryabazar.com/Fa/News/474009/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.aryabazar.com/Fa/News/474009/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://golvani.ir/1399/06/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1/
https://golvani.ir/1399/06/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1/
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%22%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%22
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19216
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19216
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 11:6: ساعت 1911شهریور  11پیام تبریک وزیربهداشت به مناسبت روز بهورز 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - ایسنا
 وزیر بهداشت مطرح کرد

 بهورزان، از موثرترین سرمایه ها برای تحقق اهداف راهبردی نظام سالمت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - هانا خبر

 خدمات بهورزان در محروم ترین نقاط کشور قابل چشم پوشی نیست

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - میزان

 بهورزان از ارزشمندترین سرمایه ها برای تحقق اهداف راهبردی نظام سالمت هستند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - برگزاری صدا و سیماخ
 :پیام دکتر سعید نمکی

 نقش مهم بهورزان در ارتقای نظام سالمت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:99 - خبرگزاری تسنیم

 ارزشمندترین سرمایه برای تحقق اهداف راهبردی نظام سالمت "بهورزان"

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - پارسینه

 خدمات بهورزان در محروم ترین نقاط کشور قابل چشم پوشی نیست: نمکی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - شفاف نیوز

 ارزشمندترین سرمایه برای تحقق اهداف راهبردی نظام سالمت "بهورزان"

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 قاط کشور قابل چشم پوشی نیستخدمات بهورزان در محروم ترین ن: نمکی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:56 - صبا ایران

 خدمات بهورزان در محروم ترین نقاط کشور قابل چشم پوشی نیست: نمکی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه سراج

 بهورزان از ارزشمندترین سرمایه ها برای تحقق اهداف راهبردی نظام سالمت هستند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری فارس

 نظام مراقبت بهداشت بدون نام بهورز شناخته شده نیست

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - آقای خبر

 نظام مراقبت بهداشت بدون نام بهورز شناخته شده نیست

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - تقریب

 تبریک وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز ملی بهورز

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:14 - موج

 پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت روز ملی بهورز

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - مرور نیوز

 فتوزیر بهداشت روز ملی بهورز را تبریک گ

http://www.isna.ir/news/99061208705/%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.isna.ir/news/99061208705/%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=0549478C&news=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=0549478C&news=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/652222/%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/652222/%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810775/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340085/%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2340085/%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.parsine.com/fa/news/651554/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.parsine.com/fa/news/651554/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.shafaf.ir/fa/news/511295/%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.shafaf.ir/fa/news/511295/%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120314
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120314
http://www.sabairan.com/fa/news/153162/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.sabairan.com/fa/news/153162/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://serajonline.com/News/OnlineNewsItem/165
http://serajonline.com/News/OnlineNewsItem/165
https://farsnews.ir/news/13990612000434/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990612000434/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://aghayekhabar.ir/71739/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%86/
https://aghayekhabar.ir/71739/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%86/
http://www.taghribnews.com/fa/news/474530/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2
http://www.taghribnews.com/fa/news/474530/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344158
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344158
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-118044
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-118044
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

 سردار رحیمی عنوان کرد

ظرفیت جدید برای جمع آوری معتادان  8111نیاز پایتخت به /معتاد متجاهر 484جمع آوری 

 متجاهر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:94 - ایسنا 

به گزارش ایسنا، سردار حسین ... ، بهزیستی و بهداشت وزارتستاد مبارزه با مواد مخدر، 

رحیمی در اجرای ششمین مرحله از طرح ظفر که به منظور برخورد با معتادان متجاهر و 

در اقدامی ابتکاری و بعد از فارغ : جرایم مرتبط با مواد مخدر در پایتخت به اجرا درآمد، گفت

لیاتی ظفر با مشارکت تمامی یگان های شدن پلیس از طرح امنیت تاسوعا و عاشورای حسینی، بالفاصله طرح عم

وی با بیان اینکه محوریت اجرای این طرح با پلیس مبارزه با مواد مخدر ... ... انتظامی در پلیس به مرحله اجرا درآمد 

 ...در هماهنگی با این پلیس عوامل پلیس پیشگیری، پلیس امنیت، پلیس فتا و : بود، اظهار کرد

ساعت گذشته همکاران من با  48در اجرای این طرح طی : رحیمی ادامه داد... ... تند نیز حضور و مشارکت داش... 

خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کردند که بسیاری از این افراد در منازل و مخفیگاه  146اجرای احکام قضایی 

به فروش می رساندند که در  خود اقدام به خرید عمده مواد مخدر از قاچاقچیان کرده و پس از توزیع و تقسیم، آن را

 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، هروئین، شیشه و  151مجموع 

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - 02ساعت

 ظرفیت جدید برای جمع آوری معتادان متجاهر 7111نیاز پایتخت به /معتاد متجاهر 696جمع آوری 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - اصالحات پرس

 ظرفیت جدید برای جمع آوری معتادان متجاهر 7111نیاز پایتخت به /معتاد متجاهر 696جمع آوری 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - انتخاب

 ظرفیت جدید برای جمع آوری معتادان متجاهر 7111نیاز پایتخت به /متجاهر معتاد 696جمع آوری 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - پانا

 معتاد متجاهر در تهران 696جمع آوری 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:98 - منجیل خبر

 ظرفیت جدید برای جمع آوری معتادان متجاهر 7111نیاز پایتخت به /هرمعتاد متجا 696جمع آوری 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - یمین نیوز

ظرفیت جدید برای جمع آوری  7111نیاز پایتخت به /معتاد متجاهر 696جمع آوری / سردار رحیمی عنوان کرد

 معتادان متجاهر

http://www.isna.ir/news/99061208767/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.saat24.news/news/510956/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://eslahaatpress.com/News/33696/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://eslahaatpress.com/News/33696/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://www.entekhab.ir/fa/news/572274/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://www.entekhab.ir/fa/news/572274/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://pana.ir/news/1119917
http://pana.ir/news/1119917
https://manjilnews.ir/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8/
https://manjilnews.ir/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8/
http://www.yaminnews.ir/1399/06/12/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7/
http://www.yaminnews.ir/1399/06/12/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - میا نیوزکی

 ظرفیت جدید برای جمع آوری معتادان متجاهر 7111نیاز پایتخت به /معتاد متجاهر 696جمع آوری 

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - ملیت
 سردار رحیمی عنوان کرد

 ظرفیت جدید برای جمع آوری معتادان متجاهر 7111نیاز پایتخت به /معتاد متجاهر 696جمع آوری 

 

 روسیه وعده داده است که تولید انبوه واکسن کرونای خود را از ماه میالدی جاری آغاز کند

 واکسن بعد از تایید وزارت بهداشت

 1911شهریور  11 چهارشنبه 11:94 - سالمت نیوز 

این واکسن هنوز تاییدیه : می گوید بهداشت وزارتاما کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی 

هیچ سازمانی را ندارد و قطعا تا زمانی که مورد تایید مراکز بهداشت جهانی نباشد در ایران 

ت جهانی به گفته محمدی اگر واکسن مورد تایید سازمان های بهداش... استفاده نخواهد شد 

چند هفته :سالمت نیوز ... مورد تایید قرار بگیرد  بهداشت وزارتهم باشد برای ورود به ایران باید در بخش بیولوژی 

در حالی که اکثر کشورها در حال تالش برای تولید ... است زمزمه تولید واکسن روسی در جهان پیچیده است 

د و برای اینکه صحت این ادعا را اثبات کنند، پوتین، رییس واکسن هستند، روس ها ادعای تولید واکسن را دارن

جمهوری این کشور هم چندی قبل اعالم کرد که یکی از دختران او این واکسن را در مراحل اولیه توسعه، دریافت 

 کرده و حالش مساعد است

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - انتخاب

 واکسن بعد از تایید وزارت بهداشت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:57 - کارگر آنالین

 واکسن بعد از تایید وزارت بهداشت

 

هزار میلیارد تومان برای پرداخت  8اختصاص / پرداخت فوق العاده ویژه پرستاران از مهرماه

 معوقات

http://www.kimiyanews.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/116382-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1.html
http://meliyat.com/fa/news/325320/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://meliyat.com/fa/news/325320/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://www.salamatnews.com/news/299141/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572269/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572269/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97714/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97714/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
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  بولتن خبری حوزه سالمت
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 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - خبرگزاری فارس 

اتفاق افتاده و از این قانون منتفع شده  بهداشت وزارتاین برای همه نیروهای مدافع سالمت در 

و در معاونت توسعه کمیته نظارتی تشکیل شده و به این  بهداشت وزارتخوشبختانه در ... اند 

موضوع که در خصوص معوقات اضافه کار، کارانه پرستاران، وجه مربوط به آن اختصاص پیدا 

خواهش بنده از مدیران و هیأت مدیره پرستاری و سیستم ... کرده و در همان مسیر مصرف شود، توجه شده است 

این است که مانع تصمیماتی که در سطح کالن گرفته می شود تا انگیزه الزم را در  بهداشت وزارتهای نظارتی 

نیروهای پرستاری جوان ایجاد کند نشده و بگذارند اتفاقات خوب و مهمی که در باالترین سطح برای آنها تصمیم 

شود بیافتد؛ یعنی اگر تصمیم گرفته شده و ابالغ شد که در استخدامی های جدید اولویت با جذب گیری می 

نیروهای شرکتی است، در سطح دانشگاه یا استان افرادی ممانعت نکنند و این افراد را تغییر وضعیت دهند و باز به 

 جای آنها نیروهای شرکتی جایگزین کنند

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه سپید

 11:6: ساعت 1911شهریور  11هزار میلیارد تومان برای پرداخت معوقات  9اختصاص 

 

 کرونا، ارمغان نامبارک سفر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:97 - ایرنا 

نفر در  814هزار و  976تاکنون : ، درمان و آموزش پزشکی گفتبهداشت وزارتسخنگوی 

ساعت گذشته،  14نفر در  111کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند و با فوت 

به باور کارشناسان حوزه بهداشت ... نفر رسید  671هزار و  11شمار جانباختگان این بیماری به 

ترین عامل شیوع ویروس کرونا است و این تجمع در سفرها افزایش یافته و و سالمت دورهمی و تجمع یکی از مهم

در کنار آن رویارویی با افراد مختلف بدون رعایت فاصله اجتماعی در جریان مسافرت، قطع کردن زنجیره کرونا را با 

وین شیوه نامه های کادر سالمت که چشم امید به قطع شدن زنجیره کرونا دارند با تد... ... مشکل مواجه می سازد 

مختلف مردم را به رعایت توصیه های بهداشتی ترغیب و آنها را برای مصون ماندن از این ویروس از انجام برخی 

به طور حتم رعایت مولفه هایی همچون استفاده از ماسک، رعایت فاصله ... ... کارها از جمله سفر رفتن نهی می کنند 

ار حضور نیافتن در دورهمی و تجمع ها از پیش نیازهای اصلی آلوده نشدن به فیزیکی و رعایت بهداشت فردی در کن

 ویروس کرونا به شمار می رود

https://farsnews.ir/news/13990611000817/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19219
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19219
https://www.irna.ir/news/84022335/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1
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  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - نصیر نیوز

 ایرنا –کرونا، ارمغان نامبارک سفر 

 

 رشد جمعیت، در گرو اقدام بین دستگاهی و صرف هزینه

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:47 - ایرنا 

، درمان و اموزش پزشکی بهداشت وزارتحامد برکاتی رئیس مرکز سالمت جمعیت و خانواده 

امسال برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ رشد جمعیت به زیر یک می : در این باره به ایرنا گفت

سال گذشته از  41، سن امید به زندگی ایرانیان در بهداشت وزارتبر اساس اعالم ... رسد 

و این یکی از مهمترین شاخص های افزایش یافته است  11سال در سال  76به حدود  57سال در سال  56حدود 

نظام سالمت است که دستاورد مهم ارتقای سطح بهداشت، کاهش بیماری های واگیر، واکسیناسیون های سراسری 

 وزارترئیس مرکز سالمت جمعیت و خانواده ... نوزادان، بهبود سطح رفاه و کیفیت آب آشامیدنی ایرانیان است 

هزار نفر به  571از یک میلیون و ( 18تا  14)متولدان در کشور طی چهار سال تعداد موالید و : گفته است بهداشت

هزار نفر از متولدان کشور در هر سال کم شده است در  971هزار نفر کاهش یافته است یعنی  116یک میلیون و 

 درصد کمتر تولد داشته ایم 15حدود  14نسبت به سال  18واقع در سال 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - امروز نیوز

 رشد جمعیت، در گرو اقدام بین دستگاهی و صرف هزینه

 

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - ایرنا 

، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه دارای بهداشت وزارتبه گزارش ایرنا، معاونت درمان 

را اعالم ( 11...  6...  11) نسخه  11مجوز انجام آزمایش تخصصی تشخیص مولکولی کووید 

آزمایشگاه در مراکز خصوصی و غیر دولتی  18بر اساس این اطالعیه در کل کشور ... ... کرد 

آزمایشگاه در استان تهران، هشت آزمایشگاه  44شامل  را دارند که 11مجوز انجام آزمایش مولکولی تشخیص کووید 

https://www.nasirnews.ir/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/
https://www.nasirnews.ir/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/
https://www.irna.ir/news/84021922/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://www.emrooznews.com/news/296525/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://www.emrooznews.com/news/296525/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://www.irna.ir/news/84024127/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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آزمایشگاه در مازندران، هفت آزمایشگاه در استان خراسان  11در استان اصفهان، پنج آزمایشگاه در استان البرز، 

رضوی، چهار آزمایشگاه در خوزستان، دو آزمایشگاه در استان سیستان و بلوچستان، سه آزمایشگاه در استان مرکزی، 

در هر یک از استانهای قزوین، تبریز، قم، همدان، ... ... آزمایشگاه در استان فارس و دو آزمایشگاه در لرستان است  6

 ...معرفی شده است  11کرمان، گیالن و هرمزگان هر کدام یک آزمایشگاه مجاز تست کووید

  :سایت دیگر 61

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - آفتاب نیوز

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - پارسینه

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - پانا

 فهرست اسامی+ اعالم آزمایشگاه های مجاز کرونا 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - آخرین خبر

 م کردوزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های غیر دولتی مجاز کرونا را اعال

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - بهداشت نیوز

 اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا با تایید وزارت بهداشت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبر آنالین

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - عصر ایران

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - امروز نیوز

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز ویروس کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - اکو فارس

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - شبکه خبری اطلس

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - صبا ایران

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - شفا آنالین

 فهرست آزمایشگاه های خصوصی تشخیص کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - الف

https://aftabnews.ir/fa/news/669490/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669490/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/651563/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/651563/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1119901
http://www.pana.ir/news/1119901
http://akharinkhabar.ir/social/6727033/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/social/6727033/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://behdasht.news/fa/news-details/162643/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://behdasht.news/fa/news-details/162643/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://www.khabaronline.ir/news/1428093/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1428093/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/744985/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/744985/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296553/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/296553/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388820
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388820
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120318
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120318
http://atlaskhabar.ir/fa/news/80131/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://atlaskhabar.ir/fa/news/80131/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.sabairan.com/fa/news/153165/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.sabairan.com/fa/news/153165/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264084/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://shafaonline.ir/fa/news/264084/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.alef.ir/news/3990612075.html
http://www.alef.ir/news/3990612075.html
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 اعالم اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - تازه تزین ها

 اسامی آزمایشگاه های غیر دولتی تشخیص کرونا اعالم شد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - هانا خبر

 اسامی آزمایشگاه های غیر دولتی تشخیص کرونا اعالم شد

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - افق تازه

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:15 - 02رویداد 

 یر دولتی تشخیص کرونا اعالم شداسامی آزمایشگاه های غ

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:91 - بانک و صنعت

 وزارت بهداشت اسامی آزمایشگاه های مجاز کرونا را اعالم کرد

 

 سازمان جهانی بهداشت

 نیازی به قرنطینه دوباره در اروپا نیست

 1911شهریور  11سه شنبه  14:95 - خبرگزاری صدا و سیما 

اعالم کرد اروپا  بهداشت جهانی سازمانبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ 

ه نیازی باشد دوباره و بدون واکسن و بدون آنک( 11 -کووید)می تواند با ویروس جدید کرونا 

 ... محدودیت های قرنطینه ای ناشی از شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشته شود زندگی کند 

که به عنوان نهاد  بهداشت جهانی سازمانبه گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، هانس کلوگ مدیر بخش اروپایی 

سالمت جامعه جهانی را برعهده دارد، در گفتگو  کارشناسی سازمان ملل متحد نقش سازماندهی در امور بهداشتی و

شکست ... با اسکای نیوز گفت زمانی که ما کرونا را شکست خواهیم داد ضرورتا روزی نیست که واکسن تولید شود 

 کرونا زمانی اتفاق می افتد که ما یاد بگیرم با این همه گیری ویروس کرونا در جهان زندگی کنیم

 

 سازمان بهداشت جهانی واکسن کرونای قزاقستان را برای آزمایش بالینی پذیرفت

 1911شهریور  11سه شنبه  14:47 - ایرنا 

https://www.tazetarinha.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1/
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=436ACB8B&news=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=436ACB8B&news=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF
http://ofoghetaze.com/fa/news/98358/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://ofoghetaze.com/fa/news/98358/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.rouydad24.com/fa/news/228715/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://www.bankosanat.ir/News/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.bos
http://www.bankosanat.ir/News/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.bos
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810061/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84023173/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

پیشرفت محققان قزاقستان را به ثبت رسانده و آن را در  بهداشت جهانی سازمانپیش از این ، 

که مجاز به انجام مطالعات پیش بالینی هستند،  11-لیست واکسن های کاندیدای علیه کووید

کشور  11واکسن از  99به گزارش پایگاه اینترنتی نیویوروپ، در این فهرست ... قرار داده بود 

ریکا ، آلمان ، ژاپن ، هند ، کره جنوبی ، بلژیک ، سوئد ، سنگاپور ، انگلیس ، چین ، روسیه ، آم

پیشتر نیز وزیر آموزش و علوم قزاقستان ... ... ... ایتالیا ، استرالیا ، تایوان ، کوبا ، فرانسه ، اتریش و کانادا وجود دارد 

ل شده و نتایج خوبی داده در حال حاضر تکمی dlvCpzfPاعالم کرده بود که آزمایش های پیش بالینی واکسن 

این واکسن غیرفعال توسط کارمندان موسسه تحقیقات علمی قزاقستان برای مشکالت ایمنی بیولوژیکی ... ... است 

 این واکسن بر اساس یک سویه ویروسی جدا شده از بیماران در قزاقستان ساخته شده است... ساخته شده است 

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  14:51 - امروز نیوز

 یش بالینی پذیرفتسازمان بهداشت جهانی واکسن کرونای قزاقستان را برای آزما

 1911شهریور  11سه شنبه  15:95 - ایمنا

 پذیرفتسازمان بهداشت جهانی واکسن کرونای قزاقستان را برای آزمایش بالینی 

 1911 شهریور 11سه شنبه  15:47 - شفا آنالین

 وضعیت واکسن کرونای قزاقستان

 1911شهریور  11سه شنبه  16:98 - خبرگزاری برنا

 سازمان بهداشت جهانی آزمایش بالینی یک واکسن کرونا را پذیرفت

 1911شهریور  11سه شنبه  16:47 - دنیای معدن

 سازمان بهداشت جهانی واکسن کرونای قزاقستان را برای آزمایش بالینی پذیرفت

 

 با آنفلوانزا 01 _تقارن نگران کننده همه گیری کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - باشگاه خبرنگاران 

یکی از عالئم کسانی : کارشناس گسترش و بیماری های ستاد مرکز بهداشت مهاباد اذعان کرد

از این  شکانپزکه به ویروس کرونا مبتال می شوند از دست دادن حس بویایی و چشایی است و 

عبداهلل نژاد کارشناس گسترش و ... عالئم می توانند به راحتی افراد مشکوک را شناسایی کنند 

با شیوع آنفلوانزا با توجه به نزدیک شدن  11 _بیماری های ستاد مرکز بهداشت مهاباد نسبت به همه گیری کووید

: ن های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد ، اظهار کردبه فصل پاییز هشدار داد و در گفت و گو با خبرنگار گروه استا

و آنفلوانزا دارای عالئم مشترک زیادی مانند سرفه، بی حالی و عطسه و همچنین داشتن تب، تعریق و  11 _کووید

به این مقام مسئول در مهاباد با اشاره ... ... مشکالت تنفسی در مبتالیان به این دو بیماری بسیار شبیه به هم است 

https://www.emrooznews.com/news/286047/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/286047/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.imna.ir/news/441939/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.imna.ir/news/441939/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264051/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://shafaonline.ir/fa/news/264051/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052300
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052300
http://www.donyayemadan.ir/view/156639/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.donyayemadan.ir/view/156639/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7477348/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
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  1911شهریور  11

بهترین روش : اینکه همزمان با نزدیک شدن به فصل پاییز، فصل شیوع ویروس آنفلوانزا نیز آغاز می شود، افزود

 پیشگیری از بیماری آنفلوانزا تزریق واکسن به هنگام است

 

 تاکید مجدد سازمان جهانی بهداشت به استفاده از ماسک

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - شفقنا 

در واکنش به برگزاری تظاهرات علیه استفاده از ماسک،  بهداشت جهانی سازمانمدیر  -شفقنا

بار دیگر به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک برای جلوگیری از شیوع ویروس 

در عین حال به اشخاصی که هفته : اعالم کرد بهداشت جهانی سازمانمدیر ... کرونا تاکید کرد 

 بهداشت جهانی سازمانمدیر  -شفقنا... گذشته اعتراض کردند می گویم که ویروس حقیقی است و خطرناک است 

در واکنش به برگزاری تظاهرات علیه استفاده از ماسک، بار دیگر به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 

 ای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تاکید کردماسک بر

 

 ماراتن ساخت و خرید واکسن کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  18:19 - ایرنا 

، هشدار داده اند که رقابت بر سر ساخت بهداشت جهانی سازمانتا جایی که کارشناسان 

شرکت مدرنا در ... ... سریعتر واکسن ضد کرونا ممکن است خطر ابتال به بیماری را بیشتر کند 

 ...امریکا، آکسفورد در انگلستان، واکسن دولتی در روسیه و چین و 

حسن روحانی، رئیس جمهوری هم به تازگی دستور داده ... ... م به گوش می رسد اخباری است که این روزها مدا... 

در این گزارش، خواهید دید که در این ماراتن ... ... که اقدامات الزم برای خرید واکسن کرونا، به سرعت انجام شود 

 ...واکسنی، در ایران و جهان چه می گذرد 

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  18:56 - یوزرا نٰشهرآ

 فیلم+ ماراتن ساخت و خرید واکسن کرونا 

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:99 - خبر آنالین

 ماراتن ساخت و خرید واکسن کرونا |ببینید 

https://fa.shafaqna.com/news/1004701/
https://www.irna.ir/news/84023419/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://shahraranews.ir/fa/news/41249/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.khabaronline.ir/news/1427881/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1427881/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - آخرین خبر

 ماراتن ساخت و خرید واکسن کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - شفا آنالین

 فیلم/ ماراتن ساخت و خرید واکسن کرونا

 

 تربت حیدریه غربالگری کرونا شده اند هزار نفر در10بیش از 

 1911شهریور  11سه شنبه  19:11 - باشگاه خبرنگاران 

در این مرحله عالوه بر غربالگری : علوم پزشکی تربت حیدریه ادامه داد دانشگاه بهداشت معاون

کرونا ، افرادی که خدمات جامانده دارند و تاکنون خدمات بهداشتی را دریافت نکرده اند نیز 

پیگیری شده که برخی از خدمات به صورت غیر حضوری و خدمات مورد نیاز به حضور در 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ... ئه می شود واحد بهداشتی به صورت حضوری ارا

مرحله سوم غربالگری آغاز شده و همکاران : مشهد ، الهام بهره مند جانشین دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت

الگری تلفنی و ما در مراکز خدمات جامع سالمت، خانه های بهداشت روستایی و پایگاه های سالمت شهری، غرب

زنان : او با بیان اینکه گروه های پر خطر در اولویت این غربالگری هستند، افزود... ... حضوری را انجام می دهند 

باردار، افراد دارای بیماری زمینه ای و مبتال به دیابت ، سالمندان و کودکان از گروه های پرخطری هستند که در 

 ی، غربالگری و معاینه حضوری انجام می شودصورت نیاز عالوه بر غربالگری تلفن

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - خبرگزاری صدا و سیما

 مرحله سوم غربالگری کرونا در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 شکست نقشه های ضدانقالب در محرم کرونایی

 1911شهریور  11سه شنبه  14:18 - خبرگزاری فارس 

درصدی پروتکل ها توسط  15به طوری که حتی مسئوالن ستاد ملی مبارزه با کرونا ا رعایت 

هم از اقامه کنندگان عزای  بهداشت وزیرعزاداران حسینی در محرم امسال خبر دادند و شخص 

مردم نگران محرم بودند و رسانه های دشمن در : یعه تا واقعیتاز شا... سیدالشهدا تقدیر کرد 

http://akharinkhabar.ir/social/6726635/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://akharinkhabar.ir/social/6726635/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://shafaonline.ir/fa/news/264077/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://shafaonline.ir/fa/news/264077/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/news/7477280/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810972/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810972/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://farsnews.ir/news/13990610000253/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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کمین؛ آن هایی که به هر بهانه ای سعی کرده بودند ایران را عامل شیوع کرونا در خاورمیانه و حتی جهان معرفی 

زایش کنند، محرم بهترین فرصت را برای آن ها ایجاد کرد تا حمالت خود را آغاز کنند و حتی آمارهای احتمالی اف

اما رعایت پروتکل های بهداشتی نقشه های این رسانه ها را ... ... کرونا در پاییز را به برگزاری مراسم محرم ربط دهند 

بدون حضور جمعیت ( ره)البته تصمیم رهبر انقالب در برپایی مراسم حسینیه امام خمینی... ... با شکست مواجه کرد 

 ل های بهداشتی در این موضوع بسیار اثرگذار بودو تاکیدات مراجع تقلید بر رعایت پروتک

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - هم اندیشی

 شکست نقشه های ضدانقالب در محرم کرونایی

 1911شهریور  11سه شنبه  17:56 - 02خبر 

 شکست نقشه های ضدانقالب در محرم کرونایی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:17 - رسا

 شکست نقشه های ضدانقالب در محرم کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  16:45 - زنجان سحر

 شکست نقشه های ضدانقالب در محرم کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:51 - دیار آفتاب

 شکست نقشه های ضدانقالب در محرم کرونایی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - نور نیوز

 تمام نقشه های ضدانقالب در محرم کرونایی

 1911شهریور  11هارشنبه چ 11:11 - شهید نیوز

 شکست نقشه های ضدانقالب در محرم کرونایی

 

 نباید کرونا زمین گیرمان کند/ دوراپزشکی؛ آغاز یک انقالب در نظام سالمت کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - باشگاه خبرنگاران 

 سعیدبه گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، 

، درمان و آموزش پزشکی در مراسم افتتاح گام نخست خدمات دوراپزشکی بهداشت وزیر نمکی

ضمن تسلیت ماه محرم و درود به روح شهدای ( پویش ره سالمت)با یاد شهدای مدافع سالمت 

شاید امروز از دو جهت یکی از زیباترین روز های زندگی من باشد، یکی از این جهت که امروز :: کشور، اظهار کرد

و رسیدن آن به مرز دو رقمی شدن بودیم که خبر بسیار خوشایندی  11-رگ و میر ناشی از کوویدشاهد کاهش م

برای من و تیمم بود چرا که بعد از مهار خیز اول دچار خیز دوم شدیم و در خیز دوم هم نفس گیرتر از خیز اول 

http://www.hamandishi.ir/news/414889/
http://www.hamandishi.ir/news/414889/
http://www.24-news.ir/report/39581/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://rasanews.ir/fa/news/662283/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://rasanews.ir/fa/news/662283/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://zanjansahar.ir/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C/
http://zanjansahar.ir/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C/
http://www.diyareaftab.ir/news/76805/
http://www.diyareaftab.ir/news/76805/
https://nournews.ir/Fa/News/53536/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://nournews.ir/Fa/News/53536/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.shahidnews.com/view/275652/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.shahidnews.com/view/275652/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7477658/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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اشیم، گرچه تشویش خاطر از بی دچار گرفتاری و تنش شبانه روزی شدیم و امیدوارم همچنان روند نزولی داشته ب

مباالتی ها و سفر ها ذهم من و همکارانم را مشوش کرده است، دوم هم اینکه امروز شاهد یک انقالب در نظام ارائه 

 خدمات سالمت کشور هستیم

  :سایت دیگر 01

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - ایسنا
 :وزیر بهداشت

 کرونا نباید زمین گیرمان کند/ شاید مجبور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم

 1911شهریور  11سه شنبه  11:17 - وانا

 ا نباید زمین گیرمان کندکرون/ شاید مجبور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - پارسینه

 ا نباید زمین گیرمان کندکرون/ آغاز یک انقالب در نظام سالمت کشور: نمکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:16 - دانا
 نمکی عنوان کرد

 کرونا نباید زمین گیرمان کند/ آغاز یک انقالب در نظام سالمت کشور

 1911 شهریور 11سه شنبه  11:18 - تدبیر و امید

 کرونا نباید زمین گیرمان کند: وزیر بهداشت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - خبرهای فوری

 کرونا نباید زمین گیرمان کند/ شاید مجبور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم

 1911شهریور  11سه شنبه  11:95 - برترین ها

 شاید آموزش های حضوری را حداقل کنیم: نمکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - ناطقان
 :وزیر بهداشت
 ور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیمشاید مجب

 1911شهریور  11سه شنبه  11:41 - جماران

 یک اتفاق ویژه در مدیریت کرونا از زبان وزیر بهداشت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:54 - ایلنا
 :وزیر بهداشت

 شاید به علت همپوشانی کرونا و آنفلوآنزا مجبور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم

 1911شهریور  11سه شنبه  11:55 - اقتصاد آنالین
 :وزیر بهداشت

 شاید در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم

 1911شهریور  11سه شنبه  11:56 - را نیوزٰشهرآ

باید زیرساخت های آموزش از راه  |شاید مجبور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم : وزیر بهداشت

http://www.isna.ir/news/99061108327/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.isna.ir/news/99061108327/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 دور را تقویت کنیم

 1911شهریور  11سه شنبه  11:14 - خبرگزاری تابناک
 بور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیمشاید مج

 کرونا نباید زمین گیرمان کند: وزیر بهداشت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:17 - خبر آخرین

 شاید مجبور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم: وزیر بهداشت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - پانا

 شاید مجبور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم: وزیر بهداشت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - بازار آریا

 شاید آموزش های حضوری را حداقل کنیم اقتصاد ایران: نمکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - 02رویداد 

 شاید مجبور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم

 1911شهریور  11سه شنبه  11:95 - انصاف نیوز

 واکنش وزیر بهداشت به کاهشی شدن آمارهای کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:98 - کارگر آنالین

 نا زمین گیرمان کندنباید کرو/ دوراپزشکی؛ آغاز یک انقالب در نظام سالمت کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  11:45 - خبر خودرو

 نباید کرونا ما را زمین گیر کند: وزیر بهداشت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:56 - فردا نیوز

 ایی حضوری مدارسواکنش وزیر بهداشت به زمان بازگش

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:11 - اتحاد خبر

 شاید آموزش های حضوری را حداقل کنیم: نمکی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبر یزد

 وری را حداقل کنیمشاید آموزش های حض: نمکی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - سیمرغ

 شاید آموزش های حضوری را حداقل کنیم: نمکی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تجارت آنالین

 شاید آموزش های حضوری را حداقل کنیم: نمکی

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - پیام مازند

 شاید آموزش های حضوری را حداقل کنیم: نمکی

 

 افزایش شمار قربانیان کرونا در ترکیه
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https://kargaronline.ir/fa/news-details/97383/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%9B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1--%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF/
http://khabarkhodro.com/fa/news/593216/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://khabarkhodro.com/fa/news/593216/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.fardanews.com/fa/news/1017565/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.fardanews.com/fa/news/1017565/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/134356
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/134356
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/147178/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/147178/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://seemorgh.com/news/society/445818-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://seemorgh.com/news/society/445818-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
http://tejaratonline.ir/fa/news/130411/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://tejaratonline.ir/fa/news/130411/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/145859/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C--%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/145859/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C--%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - خبرگزاری صدا و سیما 

مبتالی  1571با شناسایی : ترکیه گفت بهداشت وزیربه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، 

 ... رسید  نفر 715هزار و 171جدید، تعداد کل مبتالیان به کرونا با 

نفر  6417ساعت گذشته، تعداد قربانیان کرونا نیز به  14بیمار کرونایی در  47با جان باختن : فخرالدین کوجا افزود

 ... افزایش یافت 

 ...بیمار کرونایی بهبود یافته اند  111هزار و  145تاکنون : وی گفت

 

 ضرورت بهره گیری از توان نخبگان علمی و متخصص/ باید قاطع عمل کند ستاد مقابله با کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  15:97 - خبرگزاری فارس 

ها و مصائب خیلی عمیق، رخدادهای پیش بینی  بحران مدیریتشریفی یزدی با اشاره به اینکه از زلزله بم ضرورت 

کمی در  بحران مدیریتبعد از این جریان : نشده و وقایع غیرمترقبه برای ما نکته بسیار مهم تلقی شد خاطرنشان کرد

کشور توسعه یافت اما متاسفانه بار دیگر گم شد که ما در مقابل زلزله های بعدی و سیل ها با اینکه انرژی و وقت 

شریفی ... صرف کردیم و هزینه های زیادی هم شد و همه به میدان آمدند اما یک مدیریت قوی را شاهد نبودیم 

در حوزه اجتماعی باید : زمینه انجام داد اشاره کرد و گفت یزدی به چند نمونه از اقداماتی که می توان در این

فرهنگ اقوام مختلف در ایران را بدانیم، ما هفت قطب فرهنگی داریم که هر کدام از آنها را باید بشناسیم و به 

 بحران مدیریتمقتضیات فرهنگی، هنجارها، ارزش ها، خواست ها، آداب و رسوم و سنن این افراد، هدف های اصلی 

 را ارا ئه دهیم

 

 برنامه ریزی برای مقابله با موج سوم شیوع کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - باشگاه خبرنگاران 

: وی با تاکید بر اهمیت و نقش پرونده های سالمت الکترونیک در شرایط بحرانی گفت

شرکت شهر سالم برای مقابله با  پزشکی های فوریتمسئولیت پزشک خانواده و اورژانس و 

نا بیش از سایر بخش هاست؛ لذا از کارکنان و بازنشستگان شریف شهرداری تهران شیوع کرو

درخواست دارم جهت کمک به حفظ تامین سالمتیشان، مسائل و مشکالت درمانی خود را با همکاران پزشک خانواده 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810452/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://farsnews.ir/news/13990611000743/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7477813/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

رنگاران جوان ، به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خب... مطرح کرده تا در سریعترین زمان ممکن، حل مشکل نمایند 

جلسه شورای معاونین در حالی صبح امروز به ریاست حمید چوبینه مدیرعامل و با حضور معاونین و مدیران شرکت 

در ابتدای این ... ... شهر سالم برگزار شد که دستور اصلی آن برنامه ریزی برای مقابله موج جدید شیوع کرونا بود 

نی موج سوم شیوع کرونا را خطرناک تر از موج های پیشین ارزیابی نشست، مدیرعامل شرکت شهر سالم در سخنا

افزایش سفر ها در شهریورماه از یک سو و تغییر فصل از سوی دیگر موجب شده : کرد و در توضیح این مطلب گفت

 پاییز سختی را از نظر افزایش ابتال به ویروس کرونا پیش بینی کنیم

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11سه شنبه  11:51 - شفاف نیوز

 برنامه ریزی برای مقابله با موج سوم شیوع کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:55 - خبرگزاری فارس

 پیش بینی پاییز خطرناک در سال جاری/ کرونا برنامه ریزی برای مقابله با موج سوم شیوع

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:19 - ایسکانیوز
 ر سالم خبرداد؛مدیرعامل شرکت شه

 پیش بینی پاییز خطرناک/ برنامه ریزی برای مقابله با موج سوم شیوع کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبرگزاری تسنیم

 برنامه ریزی برای مقابله موج جدید شیوع کرونا از سوی شهرداری تهران

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - آریا

 رای مقابله با موج سوم شیوع کرونابرنامه ریزی شهرداری ب

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - پیام مازند

 برنامه ریزی شهرداری برای مقابله با موج سوم شیوع کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:17 - بازار آریا

 برنامه ریزی شهرداری برای مقابله با موج سوم شیوع کرونا شهرداری تهران

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - خبر یزد

 برنامه ریزی شهرداری برای مقابله با موج سوم شیوع کرونا

 

 :عضو ستاد ملی مقابله با کرونا

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  19:51 - خبرگزاری مهر 

http://www.shafaf.ir/fa/news/511258/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.shafaf.ir/fa/news/511258/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://farsnews.ir/news/13990612000072/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9
https://farsnews.ir/news/13990612000072/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9
http://www.iscanews.ir/news/1079737/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-...
http://www.iscanews.ir/news/1079737/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-...
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

های دولتی با بیمه و در صورت تجویز پزشک  بیمارستانیک بروشور در داخل جعبه دارد و در 

پزشک از معاونت درمان دانشگاه علوم  بیمارستاندر صورت نیاز به این دارو در ... رایگان است 

پزشکی که در آن کار می کند، درخواست دارو می کند، شما با اسم آن استان حتماً پیگیر 

به ... ارک بیمار و شرح حال را می گیرند و بالفاصله دارو را در اختیارتان می گذارند شوید مد

گزارش خبرنگار مهر ، مسعود مردانی، در برنامه طبیب با اشاره به اینکه امسال به مقدار الزم واکسن آنفلوانزا وارد 

رفیتی واکسنی را وارد کردیم که در حال حاضر هم واکسن سه ظرفیتی آمده و هم چهار ظ: شده است، اظهار کرد

آمریکا را دارد، تفاوتی بین این دو تا نیست و هر کدام در دسترس بود  ACnتأییدیه سازمان جهانی بهداشت و 

از زمانی که شما واکسن را می زنید بعد از دو هفته ایجاد پادتن کرده و تا دو ماه به پیک آن : وی گفت... ... بزنید 

یج اثر آن کم می شود، پس بهتر است این واکسن را از اواخر شهریور و اوایل مهر بزنیم تا اثر آن رسیده و بعد به تدر

 تا پایان اسفند و فروردین باقی بماند

  :سایت دیگر 01

 1911شهریور  11سه شنبه  14:16 - آقای خبر

 ناخبار ایران و جها |خبرگزاری مهر  –زمان تزریق واکسن آنفلوانزا / قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - پایگاه خبری پایشگر

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  14:15 - بولتن نیوز

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  14:16 - خبر آنالین

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11ه سه شنب 14:17 - امروز نیوز

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - اکو فارس

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911یور شهر 11سه شنبه  14:91 - تازه تزین ها

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  14:91 - دانستنی آنالین

 بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا

 1911شهریور  11سه شنبه  14:45 - دنیای اقتصاد

 قرص نخرید، تقلبی است/ خبر جدید درباره داروی رمدسیویر 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:47 - اقتصاد نیوز

 قرص نخرید، تقلبی است/ هشدار درباره داروی رمدسیویر 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:41 - مردم نیوز
 :عضو ستاد ملی مقابله با کرونا
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https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/358982-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/358982-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.mardom-news.com/news/154945/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://www.mardom-news.com/news/154945/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  14:56 - 02ساعت

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ یویر تقلبی استقرص رمدس

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - شفا آنالین

 قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  15:91 - 02رویداد 

 قرص نخرید، تقلبی است/ خبر جدید درباره داروی رمدسیویر

 1911شهریور  11سه شنبه  15:45 - روزنامه نصف جهان

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  15:48 - ایران آنالین

 یروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانیداخبار و

 1911شهریور  11سه شنبه  15:54 - ملیت

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  16:18 - صراط نیوز

 قرص نخرید، تقلبی است/ هشدار درباره داروی رمدسیویر 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:18 - تیک

 قرص نخرید، تقلبی است/ ید درباره داروی رمدسیویرخبر جد

 1911شهریور  11سه شنبه  16:15 - پرسش

 قرص نخرید، تقلبی است/ خبر جدید درباره داروی رمدسیویر 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - بهار نیوز

 قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  11:56 - جام جم
 :عضو ستاد ملی مقابله با کرونا

 قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  11:41 - خبرهای فوری

 زمان تزریق واکسن آنفلوانزا/ قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11سه شنبه  19:41 - خبر فوری

 یویر فقط آمپول استداروی رمدس/ قرص رمدسیویر تقلبی است 

 1911ور شهری 11چهارشنبه  17:55 - (پدافند غیر عامل)پایداری ملی 

 قرص رمدسیویر تقلبی است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - 02خبر 

 داروی رمدسیویر فقط آمپول است/ قرص رمدسیویر تقلبی است 

 1911شهریور  11ه چهارشنب 11:15 - میهن نوین

https://www.saat24.news/news/510825/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://shafaonline.ir/fa/news/264048/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264048/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.rouydad24.com/fa/news/228582/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://nesfejahan.net/fa/news/175635/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://nesfejahan.net/fa/news/175635/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://www.ion.ir/news/610247/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.ion.ir/news/610247/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://meliyat.com/fa/news/325247/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://meliyat.com/fa/news/325247/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.seratnews.com/fa/news/520752/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.seratnews.com/fa/news/520752/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tik.ir/fa/news/304722/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tik.ir/fa/news/304722/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://porcesh.ir/fa/content/31449/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://porcesh.ir/fa/content/31449/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/229651/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://www.baharnews.ir/news/229651/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275087/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275087/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://khabar-fouri.com/social/114875/
https://khabar-fouri.com/social/114875/
https://www.khabarfoori.com/detail/2142216
https://www.khabarfoori.com/detail/2142216
http://paydarymelli.ir/fa/news/60526/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.24-news.ir/news/39650/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
https://mihannovin.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
https://mihannovin.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 داروی رمدسیویر فقط آمپول است/ قرص رمدسیویر تقلبی است 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - راهبرد معاصر

 قرص رمدسیویر تقلبی است

 

 دشمن واقعی کرونا صابون است یا ژل ضدعفونی کننده؟

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - باشگاه خبرنگاران 

ژل های ضد عفونی کننده رایج در باز از ژل های الکلی و ساده و نه چندان جذاب مورد 

ها فاصله زیادی گرفته اند، ولی آیا این محصوالت خانگی در کشتن  ارستانبیماستفاده در 

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، ژل های ضد ... میکروب ها موثر هستند؟ 

لوپ هرناندز که در آن زمان دانشجوی  1166اولین بار در سال ... عفونی کننده دست محصوالت جدیدی نیستند 

، ایده ساخت یک ژل ضد عفونی کننده بر پایه الکل را ارائه کرد که هدف از آن تمیز کردن دست ها در پرستاری بود

آیا الکل برای ضد عفونی ... بیشتربخوانید ... ... محیط هایی بود که امکانات مناسب برای شستن دست وجود نداشت 

تی دیگر با استقبال عمومی گسترده ای مواجه این محصول مانند بسیاری از محصوالت بهداش... دست ها موثر است؟ 

، مورد استقبال عامه مردم قرار V1N1با همه گیر شدن آنفلوانزای خوکی یا همان  1111نشد تا آن که در سال 

درصد  71ماه، حدود  6در آن سال فروش ژل های آنتی باکتریال و ضد عفونی کننده در آمریکا و تنها طی ... گرفت 

 افزایش داشت

  :ایت دیگرس 2

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - دنیای معدن

 دشمن واقعی کرونا صابون است یا ژل ضدعفونی کننده؟

 1911شهریور  11سه شنبه  16:19 - روزنامه اصفهان امروز

 دشمن واقعی کرونا صابون است یا ژل ضدعفونی کننده؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  16:17 - صراط نیوز

 ونا صابون است یا ژل ضدعفونی کننده؟دشمن واقعی کر

 

 :مدیرعامل

 پتروشیمی شازند تنها تولیدکننده مواد اولیه ماسک در کشور است

https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57289/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57289/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7477344/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%98%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.donyayemadan.ir/view/156615/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%98%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9F
http://www.donyayemadan.ir/view/156615/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%98%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9F
http://esfahanemrooz.ir/735965-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%98%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9F.html
http://esfahanemrooz.ir/735965-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%98%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9F.html
https://www.seratnews.com/fa/news/520790/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%98%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.seratnews.com/fa/news/520790/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%98%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  14:14 - ایسنا 

شرکت پتروشیمی شازند به عنوان تولیدکننده متنوع ترین مواد پلیمری و : دخانی گفتول

شیمیایی در کشور با توجه به نیاز کشور در زمان شیوع جهانی ویروس کرونا به گریدهای 

هزار تن  11جمعا  1911و نیمه نخست سال  1918پزشکی، در طول ماه های پایانی سال 

 11ند را تولید و جهت مصرف در بهداشت و درمان کشور به بازار عرضه کرده است که پلیمر پلی پروپیلن اسپان با

 بیمارستانهزار تن دیگر برای تولید لباس های مخصوص کادر درمانی  11هزار تن از آن برای تولید ماسک و 

ابراهیم ولدخانی در ... و همچنین ملحفه یکبار مصرف تخت های بیمارستانی مورد استفاده قرار گرفته اند ( گان)ها

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، در حال حاضر در کشور روزانه : گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد

میلیون نفری ایران، هر نفر به طور  89میلیون عدد ماسک تنفسی ساخته می شود که با احتساب جمعیت  11

 رف می کندمیانگین حدودا یک ماسک در طول هفته مص

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:41 - نفت ما

 پتروشیمی شازند تنها تولیدکننده مواد اولیه ماسک

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - یام فوریپ

 پتروشیمی شازند تنها تولیدکننده مواد اولیه ماسک

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - روزنامه اقتصاد برتر

 تنها تولیدکننده مواد اولیه ماسک در کشور؛ پتروشیمی شازند

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - ایران پترونت

 ها تولیدکننده مواد اولیه ماسک در کشور استپتروشیمی شازند تن

 

 معابر، میادین، ایستگاه های حمل و نقل و تاکسی های شهرکرد روزانه ضدعفونی می شود

 1911شهریور  11سه شنبه  14:18 - خبرگزاری تسنیم 

عملیات محلول پاشی و ضدعفونی تمامی ایستگاه های حمل و نقل، معابر و میادین : وی افزود

ها و مراکز  بیمارستاناکسی های شهری، پارک ها، بانک ها، ورودی اصلی و پرتردد شهر، ت

هادی مهربانی در گفت ... نفره ضد عفونی می شود  15اکیپ  1درمانی به صورت روزانه توسط 

از زمان شیوع ویروس کرونا شهرداری شهرکرد توزیع ماسک و : وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد اظهار داشت

ونی را برای پرسنل و کارگران شهرداری به ویژه پاکبانان و رانندگان ناوگان حمل و نقل دستکش و اقالم ضدعف

http://www.isna.ir/news/99061108058/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.naftema.com/news/127176/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
http://www.naftema.com/news/127176/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://payamefori.ir/81983/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7/
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88/
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88/
http://iranpetronet.com/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7/
http://iranpetronet.com/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339566/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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عمومی در دستور کار قرار داد چرا که پاکبانان و کارگران قشری هستند که به اندازه تیم درمان در خط اول مقابله با 

آوری، انتقال و دفن پسماند را انجام  ویروس کرونا حضور دارند و به شکل نفس گیر اقدامات پرریسک مربوط به جمع

همچنین در این مدت ماشین آالت حوزه خدمات شهری و سازمان آتش نشانی عملیات محلول پاشی و ... می دهند 

 ضدعفونی معابر را به صورت مستمر انجام می دهند

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11سه شنبه  15:15 - باشگاه خبرنگاران

 استمرار خدمات شهرداری شهرکرد در مقابله با کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  17:96 - خبر آنالین

 تمرار خدمات شهرداری شهرکرد در مقابله با کرونااس

 

 انتقال محموله پسماند های بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه

 1911ر شهریو 11سه شنبه  14:48 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز ، علی معماری رئیس اداره حفاظت 

شهید ایرانپور  بیمارستانکار انتقال پسماند های شیمیایی و دارویی : محیط زیست امیدیه گفت

او ...  انجام شد 11شهرستان از طریق سامانه جامع مدیریت پسماند ها برای اولین بار در سال 

با توجه به مکاتبات و پیگیری های انجام شده، اولین محموله پسماند های شیمیایی و دارو های تاریخ مصرف : افزود

شهید ایرانپور امیدیه از طریق سامانه جامع مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست به  بیمارستانگذشته 

جایگاه و اهمیت حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماند ها : ح کردمعماری تصری... ... ... مقصد اصفهان انتقال یافت 

آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، شرایط مدیریت بهینه  91بر هیچ کسی پوشیده نیست و با توجه به ماده 

ی پسماند ها به نحوی در حال تغییر است که بدون نظارت مناسب بر روند اجرای مقررات در مدیریت اجرای

 پسماندها، نمی توان در بلند مدت برنامه مدیریت اصولی پسماند ها را پیش برد

 

 درمانگاه دندان پزشکی دولتی ایران افتتاح شد

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - خبرگزاری فارس 

https://www.yjc.ir/fa/news/7477476/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/7477476/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1427849/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1427849/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/7477425/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://farsnews.ir/news/13990611000742/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
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کوهپایه زاده با بیان اینکه از ویژگی های درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ایران ارائه خدمت به 

در سطح شهر برای یک خدمت کوچک  خاص بیمارانبرخی : است، گفت خاص بیماران

دندانپزشکی مشکل دارند و ما در دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای پاسخگویی اجتماعی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ... خود را موظف دانستیم به نیاز این بخش از جامعه پاسخ بدهیم 

فیروزآبادی  بیمارستانناسبی برای ارائه خدمات به مردم جنوب تهران در در شش ماه آینده ظرفیت م: ایران گفت

جنرال و در منطقه ای است  بیمارستانمهیا خواهیم کرد و این فرصت خوبی برای ارائه خدمات دندانپزشکی در یک 

مردم عادی، به  در درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ایران عالوه بر: مقتدایی گفت... که از این جهت کمبود وجود دارد 

 و در شرایط فعلی به بیماران کرونا یی خدمات ویژه دندانپزشکی ارائه می شود خاص بیماران

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  15:44 - ایسکانیوز
 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ددرمانگاه دندان پزشکی دولتی ایران افتتاح ش

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - شفا آنالین
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد؛

 ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی به بیماران خاص

 1911شهریور  11سه شنبه  16:98 - موج

 افتتاح درمانگاه تخصص دندان پزشکی دولتی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1911شهریور  11سه شنبه  17:11 - مرور نیوز

 دیک درمانگاه تخصص دندان پزشکی دولتی افتتاح ش

 1911شهریور  11سه شنبه  18:96 - صبای سالمت

 کلینک دندانپزشکی دولتی در بیمارستان فیروزآبادی راه اندازی شد

 

 در کودکان شناسایی شد 01-عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  15:91 - ایسنا 

کودک در سراسر انگلستان اندازه گیری شده است،  1111تاکنون آنتی بادی های بیش از 

... در ولز موردبررسی قرار گرفتند  Nplp’S naAکودکان  رستانبیماکودک در  181ازجمله 

-YlofPمطالعه ( CRnYI)به گزارش ویل، واحد تحقیقات بهداشتی کودکان و بزرگساالن 

، شناسایی عالئم عفونت و احتمال وجود آنتی بادی هایی برای 11-باهدف ارزیابی تعداد کودکان مبتالبه کووید 11

برای انجام این مطالعه که از ماه مه در حال اجرا و انجام است، ... ... کان را انجام می دهد مقابله با کرونا در کود

http://www.iscanews.ir/news/1079693/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://www.iscanews.ir/news/1079693/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264052/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://shafaonline.ir/fa/news/264052/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344071
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344071
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-117992
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-117992
https://sabayesalamat.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25da%25a9%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586%25da%25a9-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581
https://sabayesalamat.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25da%25a9%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586%25da%25a9-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581
http://www.isna.ir/news/99061108159/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

درصد از کودکان پس از موج اول همه 7... ... کودکان را اندازه گیری می کنند  11-محققان آنتی بادی های کووید

بیش از نیمی از ... است  11-ی با کوویدگیری، آزمایش آنتی بادی مثبت نشان دادند که این نشان دهنده عفونت قبل

بااین حال، نتایج تحقیق نشان داد که عالئم گوارشی ... ... هیچ عالمتی گزارش نکردند  11-کودکان مبتالبه کووید

مانند سرفه یا تغییر در حس بویایی یا چشایی مشاهده شده  11-مانند اسهال و استفراغ، بیشتر از عالئم دیگر کووید

 است

  :ت دیگرسای 02

 1911شهریور  11سه شنبه  15:45 - دنیای اقتصاد

 در کودکان 11-شناسایی عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  15:54 - عصر ایران

 شناسایی عالئم جدید کرونا در کودکان

 1911شهریور  11سه شنبه  16:15 - 02رویداد 

 شناسایی عالئم جدید ویروس کرونا در کودکان

 1911شهریور  11سه شنبه  16:19 - روزنامه اصفهان امروز

 در کودکان شناسایی شد 11-عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  16:17 - آریا

 در کودکان شناسایی شد 11-عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  16:18 - ناطقان

 شناسایی عالئم جدید کرونا در کودکان

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - تیک

 کودکانشناسایی عالئم جدید ویروس کرونا در 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:17 - الف

 در کودکان 11-شناسایی عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  16:91 - آفتاب نیوز

 در کودکان شناسایی شد 11-عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  16:98 - موج

 عالئم جدید بیماری کرونا در کودکان شناسایی شد

 1911شهریور  11سه شنبه  16:56 - پارسینه

 در کودکان شناسایی شد 11-عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  17:11 - مرور نیوز

 شناسایی عالئم جدید بیماری کرونا در کودکان

 1911شهریور  11سه شنبه  17:96 - بهار نیوز

 عالئم جدید کرونا در کودکان شناسایی شد

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687452-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687452-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.asriran.com/fa/news/744899/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.asriran.com/fa/news/744899/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.rouydad24.com/fa/news/228593/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://esfahanemrooz.ir/735975-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF.html
http://esfahanemrooz.ir/735975-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF.html
http://www.aryanews.com/News/20200901155807506/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20200901155807506/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D8%AF
http://nateghan.ir/fa/news/243840/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://nateghan.ir/fa/news/243840/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://tik.ir/fa/news/304727/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://tik.ir/fa/news/304727/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.alef.ir/news/3990611117.html
http://www.alef.ir/news/3990611117.html
https://aftabnews.ir/fa/news/669390/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669390/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344068
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344068
https://www.parsine.com/fa/news/651312/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/651312/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-117990
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-117990
http://www.baharnews.ir/news/229630/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.baharnews.ir/news/229630/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  17:41 - نواندیش

 کرونا در کودکان شناسایی عالئم جدید

 1911شهریور  11سه شنبه  17:51 - فکر شهر

 در کودکان شناسایی شد 11-عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  17:55 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 در کودکان شناسایی شد 11-عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  17:56 - صبا ایران

 در کودکان شناسایی شد 11-عالئم جدید کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  18:18 - اقتصاد نیوز

 شناسایی عالئم جدید ویروس کرونا در کودکان

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - دیار جنوب

 شناسایی عالئم جدید کرونا در کودکان

 1911شهریور  11سه شنبه  11:94 - آخرین خبر

 شناسایی عالئم جدید کرونا در کودکان

 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم خبر داد؛

 نفر 0812افزایش شمار مبتالیان به کرونا در ایالم به 

 1911شهریور  11سه شنبه  15:95 - خبرگزاری مهر 

ها در  بیمارستانانتظار داریم که با رعایت پروتکل های بهداشتی آمار بستری در : وی گفت

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد کریمیان ظهر سه شنبه در جمع ... سطح استان کاهش یابد 

نفر خبر داد  911خبرنگاران از افزایش شمار مبتالیان به کرونا در استان به تعداد هشت هزار و 

مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان  97ساعت گذشته تعداد  14در : وی با اعالم این مطلب اظهار کرد ... ...

ساعت گذشته مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا  14خوشبختانه در : کریمیان تصریح کرد... ... شناسایی شده است 

 5119169کد خبر ... ... ... نفر است  119لحظه در استان گزارش نشده و مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا تا این 

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11سه شنبه  15:55 - تازه تزین ها

 نفر 8911افزایش شمار مبتالیان به کرونا در ایالم به 

https://noandish.com/fa/news/113618/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://noandish.com/fa/news/113618/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fekrshahr.ir/node/75263
http://fekrshahr.ir/node/75263
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120255
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120255
http://www.sabairan.com/fa/news/153113/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.sabairan.com/fa/news/153113/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359016-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359016-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.deyarejonoub.ir/21638.html
http://www.deyarejonoub.ir/21638.html
http://akharinkhabar.ir/social/6725423/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://akharinkhabar.ir/social/6725423/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5013263/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B3%DB%B9%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1
https://www.tazetarinha.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7-13/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7-13/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911ر شهریو 11چهارشنبه  11:15 - تابناک ایالم

 نفر 8911افزایش شمار مبتالیان به کرونا در ایالم به 

 

 تمام زباله های عفونی شهرستان بردسکن بی خطرسازی می شوند

 1911شهریور  11سه شنبه  11:51 - رویداد ایران 

برابر مصوبات کارگروه پسماند و همراهی مدیریت : مظلوم پناه رئیس اداره حفاظت محیط زیست بردسکن گفت

محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان تمام زباله های عفونی سطح شهرستان جمع آوری و در محل اتوکالو 

 ...بردسکن بی خطر سازی می شود ( عج)ولیعصر  بیمارستان

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  15:41 - خبرگزاری صدا و سیما

 بی خطر سازی همه زباله های عفونی در بردسکن

 

 هشدار؛

 کرونا دوباره جان گرفت

 1911شهریور  11سه شنبه  15:51 - خبرگزاری صدا و سیما 

 119در حال حاضر : به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، فرزین رضاعی گفت

نفر از آنان در سنندج  57های استان بستری هستند که  بیمارستانبیمار مبتال به کرونا در 

نفر بیمار مبتال به  95اکنون : رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت... ... بستری شده اند 

ساعت گذشته خبر داد و آمار  14بیمار در  1رضاعی از مرگ ... ... بستری هستند ( آی سی یو)کرونا در بخش ویژه 

 ...نفر عنوان کرد  498فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون را 

 

 تشدید مقررات قرنطینه ای

http://www.tabnakilam.ir/fa/news/894674/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B3%DB%B9%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1
http://www.tabnakilam.ir/fa/news/894674/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B3%DB%B9%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1
http://ruydadiran.com/44515-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.html
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810135/%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810135/%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810146/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  15:55 - خبرگزاری صدا و سیما 

ها به دلیل  بیمارستاننوشت وضعیت در این کشور به گونه ای است که بسیاری از کارکنان  "فیل استار"روزنامه 

ترس صاحب خانه ها از ابتالء به کرونا، مورد بی مهری قرار می گیرند و محبورند خانه های استیجاری را تخلیه کنند 

کواالالمپور؛ رئیس جمهور فیلپین به دلیل جهش صعودی  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از... 

 ... ... آمار مبتالیان و قربانیان کرونا، محدودیت های تردد را تا یک ماه دیگر تمدید کرد 

بانک مرکزی تایلند نیز درباره نزدیک شدن افت نیم درصدی شاخص رشد ناخالص ملی در صورت ادامه تعطیلی 

اندونزی هم از مرگ یکصد پزشک فعال این کشور در خط مقدم ... ر جدی داد صنعت گردشگری این کشور هشدا

 ... درمان کرونا خبر داد 

مردم استرالیا برای خروج از کشور پس از بسته شدن مرز ها باید درخواست بدهند تا چنانچه سفرشان ضروری 

 کد ویدیو ... ... تشخیص داده شود؛ مجوز سفر دریافت کنند 

 اسماعیل پورحاجی: مالزی... لم اصلی فی... دانلود 

 

از بازگشایی مدارس فرانسه در سایه نگرانی ها تا افزایش نرخ بیکاری در  |کرونا در اروپا

 آلمان

 1911شهریور  11سه شنبه  16:16 - خبرگزاری تسنیم 

وی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا زمان تولید واکسن کرونا از ظرفیت های کافی 

به گزارش گروه بین ... ها اطمینان حاصل شود  بیمارستانتست گیری ها و ظرفیت کافی در 

الملل خبرگزاری تسنیم ، کرونا و عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن همچنان تیتر اول 

نتایج جدیدترین اخبار کرونایی از اتحادیه ... افزایش نرخ بیکاری در آلمان ... ... بسیاری رسانه های اروپایی است 

بر اساس آمارهای ... ماه آگوست مجددا افزایش پیدا کرده است اروپا حاکی از آن است که شمار بیکاران در آلمان در 

هزار نفر بیشتر از ماه  45میلیون نفر در آلمان بیکار بودند که تعداد آن ها  15...  1اعالم شده در این ماه حدود 

ار آلمان روز سه اداره فدرال ک... ... هزار نفر هم بیشتر از این دوره زمانی در یک سال پیش بوده است  696جوالی و 

... ... درصد رسیده است  4...  6درصد افزایش به  1...  1شنبه اعالم کرد که نرخ بیکاری در این کشور طی یک ماه با 

بعد از آشوب ها و ناآرامی های اخیر در اعتراضات گسترده ضد محدودیت های کرونایی که اواخر هفته در برلین 

انتظار به افراطی گرایی کشیده شدن همه جنبش های اعتراضی علیه ( PPd)برگزار شد اتحادیه پلیس آلمان 

 محدودیت های کرونایی را دارد

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810155/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%C2%A0
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339665/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  16:18 - امروز نیوز

 از بازگشایی مدارس فرانسه در سایه نگرانی ها تا افزایش نرخ بیکاری در آلمان/ ویروس کرونا در اروپا

 

 نفر بر اثر کرونا در کرمان جان باختند 4

 1911شهریور  11سه شنبه  16:16 - اه خبرنگارانباشگ 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، مهدی شفیعی، 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در 

مروز چند بیمار مبتال به کرونا در ا... نفر اعالم کرد  118های استان کرمان را  بیمارستان

های کرمان بستری هستند سخنگوی دانشگاه  بیمارستانبیمار کرونایی در  111کرمان شناسایی شده است؟ بیش از 

نفر اعالم  51های استان کرمان را  بیمارستانساعته گذشته در  14علوم پزشکی کرمان، موارد جدید بستری طی 

مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی  9مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  91اد از این تعد: کرد و بیان داشت

مورد در حوزه  4مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و  1مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،  1رفسنجان، 

ر سطح دانشگاه های موارد مثبت بستری هم اکنون د: او افزود... ... دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری شدند 

 نفر 7نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  154علوم پزشکی استان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - گفتارنو

 نفر بر اثر کرونا در کرمان جان باختند 6

 

 تمهیدات ضد کرونایی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در حوزه اهواز

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - ایرنا 

الیم ، الصاق اعالمیه، عکس، پوستر، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی ع 61همچنین طبق ماده 

ها، تابلوی مدارس و سایرموسسات آموزشی و تابلوهای  بیمارستانراهنمایی و رانندگی، تابلوی 

منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوق های پست، باجه های 

وع است و تلفن، پست های برق وتلفن، تابلوها و امالک بخش خصوصی، مگر با رضایت مالکان یا متصرفان ممن

https://www.emrooznews.com/news/286111/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE
https://www.emrooznews.com/news/286111/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE
https://www.yjc.ir/fa/news/7477508/%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://goftareno.ir/fa/news/38477/%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://goftareno.ir/fa/news/38477/%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84023324/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

ماموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی 

تامین لوازم : علی حسین حسین زاده روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد... تحویل می کنند 

ی ها و سایر نهادها انجام می شود و شهروندان مطمئن بهداشتی و ماسک، ضدعفونی کردن حوزه ها با کمک شهردار

وی با اشاره به مذاکراتی که با ... ... باشند که بهداشت حوزه ها و سالمتی آنها برای مجریان انتخابات در اولویت است 

به شرایط توصیه شده که شعب اخذ رای در فضای باز مستقر شوند اما با توجه : مسووالن بهداشتی انجام گرفته، افزود

آب و هوایی خوزستان و گرمای هوا، رای گیری در اماکن روباز دشوار است، به همین دلیل مقرر شده که امکان 

 تهویه مناسب در حوزه ها فراهم شود

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:51 - صبحانه پرس

 تمهیدات ضد کرونایی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در حوزه اهواز

 

 بیمار جدید مبتال به کرونا در بیمارستان شهید بهشتی کاشان02بستری شدن 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:16 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ، سید علیرضا مروجی رئیس 

شهید بهشتی  بیمارستانبیمار در  81دانشگاه علوم پزشگی کاشان با اشاره به بستری شدن 

نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری  11بیمارجدید مبتال به کرونا  11از این : کاشان گفت

 ... ساعت گذشته فوت کرده است  14ر در هستند که یک نف

ها و مراکز درمانی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل مراجعه  بیمارستاننفر هم به  781هزار و  57: او گفت

تاکنون تست دو : نفر نیز مثبت اعالم شده افزود 11سید علیرضا مروجی با بیان اینکه تست کرونا ی ... ... کرده اند 

 م/انتهای پیام... ... فر در این دو شهرستان مثبت شده است ن 481هزار و 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  18:91 - روزنامه اصفهان امروز

 در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیمار جدید مبتال به کرونا 11

 

 اهدای عضو همزمان در زنجان 2

http://www.sobhanepress.ir/fa/news/38744/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.sobhanepress.ir/fa/news/38744/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://www.yjc.ir/fa/news/7477565/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B2%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://esfahanemrooz.ir/735987-%DB%B1%DB%B2%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86.html
http://esfahanemrooz.ir/735987-%DB%B1%DB%B2%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86.html
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  16:96 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری صداوسیما مرکز زنجان ؛ مسئول شبکه فراهم آوری پیوند 

ساله  11مهدی حیدری : اعضای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گفت

که در اثر سانحه رانندگی موتور سیکلت به مرکز آیت اهلل موسوی زنجان انتقال یافته بود پس 

... ... سیناتهران منتقل شد  بیمارستانمغزی توسط تیم معالج و رضایت اولیا جهت اهدا عضو به  از تایید مرگ

ساله به  5در مورد بعدی هم اهدای عضو مربوط به کودک ... ... کلیه ها و کبد این نوجوان اهدا شد : اماموردی افزود

کبد ... با رضایت خانواده کلیه ها ... ... زی شد نام محمد یاسین بهرامی است که در اثر سقوط از ارتفاع دچارمرگ مغ

 ...این کودک هم به افراد درانتظار هدیه شد 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  16:41 - خبرگزاری فارس

 مورد اهدای عضو در استان زنجان 1ثبت 

 

 تنگستان توسعه یابدزیرساخت های درمانی در دشتی و : امام جمعه بوشهر

 1911شهریور  11سه شنبه  16:97 - خبرگزاری تسنیم 

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به زیرساخت های بهداشتی و درمانی در این 

با  بیمارستان 1در شهرستان دشتی و تنگستان نیازمند : شهرستان دشتی و تنگستان افزود

امکانات به روز و پیشرفته درمانی هستیم که عالوه بر پوشش منطقه ای پوشش استانی نیز 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری ظهر امروز در نشست با ... داشته باشند 

ش های انجام شده در راه نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از تالش ها و کوش

اعتالء و پیشرفت استان بوشهر و با بیان اینکه منطقه دشتی و تنگستان از مهمترین مناطق استان بوشهر هستند 

شهرستان های دشتی و تنگستان از نظر جغرافیایی و اقتصادی از جایگاه فوق العاده مهمی در استان : اظهار داشت

ولی فقیه در استان بوشهربا اشاره به اینکه بزرگان، علما، سرداران و شهدای دشتی و  نماینده... ... بوشهر برخوردارند 

تنگستان نقش بسیار پررنگ و بزرگی در تاریخ استان بوشهر داشته اند به وضعیت توسعه یافتگی دشتی و تنگستان 

حالت آرمانی فاصله زیادی  شهرستان تالش ها و کارهای زیادی صورت گرفته ولی با 1در این : پرداخت و تصریح کرد

 دارد

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11سه شنبه  17:97 - ایرنا

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810196/%DB%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990611000238/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990611000238/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339717/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84023447/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84023447/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 تدوین سند توسعه شهرستان های دشتی و تنگستان ضروری است: امام جمعه بوشهر

 1911شهریور  11سه شنبه  18:96 - گام خبر

 شکوه استان بوشهر را باید در تاریخ دشتی و تنگستان جستجو کرد

 1911شهریور  11سه شنبه  18:51 - باشگاه خبرنگاران

 با وجود جایگاه ویژه بوشهر، هنوز مناطق محروم در این استان وجود دارد

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - بسیج
 نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در دیدار نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس

 شکوه استان بوشهر را باید در تاریخ دشتی و تنگستان جستجو کرد

 1911شهریور  11سه شنبه  19:15 - خلیج فارس

 عکس+نشست نماینده دشتی و تنگستان با امام جمعه بوشهر

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:41 - سپاس

 شکوه استان بوشهر را باید در تاریخ دشتی و تنگستان جستجو کرد

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:14 - حوزه

 شکوه استان بوشهر را باید در تاریخ دشتی و تنگستان جستجو کرد: نماینده ولی فقیه در استان بوشهر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - سخبرگزاری فار

 دشتی و تنگستان نیازمند بیمارستانی با امکانات بروز هستند

 

 :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 نفر فوتی 4/رسید 0104آمار کل بستری های کرونا در اصفهان به 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:44 - خبرگزاری مهر 

نفر از مبتالیان به کرونا که در  111حال : سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد

های اصفهان بستری هستند، مساعد نیست و در بخش مراقبت های ویژه نگهداری  بیمارستان

ضعیت شیوع آرش نجیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر ، در خصوص آخرین و... می شوند 

بیمار جدید مشکوک به کرونا در مراکز  165در این بازه زمانی : ساعت اخیر اظهار داشت 14کرونا در اصفهان طی 

 111ساعت اخیر  14وی با بیان اینکه در ... ... درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده اند 

اکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرخص شده بیمار مبتال به کرونا پس از بهبودی کامل از مر

وی، تعداد فوت شده ... ... ... بیمار است  84در حال حاضر تعداد کل بستری ها در مراکز درمانی، هزار و : اند، افزود

مشکوک نفر فوت شده  11: ساعت گذشته را چهار نفر اعالم کرد و افزود 14های قطعی در اثر بیماری کرونا در 

مرداد روند  18متأسفانه از : نجیمی با ابراز تأسف از شیب تند ابتالء به کرونا در اصفهان گفت... ... کرونا ثبت شده اند 

http://gamkhabar.ir/?news_id=98246
http://gamkhabar.ir/?news_id=98246
https://www.yjc.ir/fa/news/7477683/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477683/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://basijnews.ir/fa/news/9271528/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://basijnews.ir/fa/news/9271528/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://pgnews.ir/module/news/351657/
http://pgnews.ir/module/news/351657/
https://sepas.ir/1399/06/12/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88/
https://sepas.ir/1399/06/12/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88/
https://www.hawzahnews.com/news/917228/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/917228/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990612000004/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5013159/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B8%DB%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

ابتالء به کرونا در اصفهان شیب تندی به خود گرفته است ام استفاده از ماسک توانسته از شدت این شیب افزایشی 

 بیماری در اصفهان بکاهد

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  16:51 - سالم نو

 افزایش آمار مبتالیان کرونا در اصفهان

 1911شهریور  11سه شنبه  16:55 - تازه تزین ها

 نفر فوتی 4/رسید 1184آمار کل بستری های کرونا در اصفهان به 

 1911شهریور  11سه شنبه  17:99 - سیمای خبر استان اصفهان

 نفر فوتی 4/رسید 1184رونا در اصفهان به آمار کل بستری های ک

 1911شهریور  11سه شنبه  18:91 - تصاد آیندهاق

 نفر فوتی 4/رسید 1184آمار کل بستری های کرونا در اصفهان به 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:19 - روزنامه اصفهان امروز

 افزایش آمار مبتالیان کرونا در اصفهان

 

 کشف داروهای قاچاق

 1911شهریور  11سه شنبه  16:17 - خبرگزاری برنا 

مخفیگاه او در حوالی خیابان مرزداران شناسایی و کارآگاهان : این مقام انتظامی عنوان کرد

فق شدند وی را با هماهنگی های قضائی دستگیر و در بررسی های بیشتر از مخفیگاهش مو

... و کبد کشف کنند  سرطانقلم انواع داروهای کمیاب بیماری های خاص بیماری های  819

در رصدهای : به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرهنگ علی ولی پور گودرزی در توضیح این خبر بیان داشت

العاتی مشخص شد که فردی در حولی غرب تهران در حال توزیع غیر مجاز داروهای خاص می باشد که بررسی اط

در تحقیقات اولیه به : او بیان داشت... ... موضوع در دستور کار تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت 

اچاق وارد کشور کرده و پس از دپو و جمع آوری دست آمد که متهم مقدار فراوانی داورهای کمیاب را به صورت ق

داروها در مخفیگاهش به صورت غیر مجوز در حال توزیع به قیمت چند برابر قیمت واقعی به خانواده های بیماران 

 1رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی امول کشف شده را ... ... ... می باشد 

 متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت: رد ریال برآورده کرده اند، گفتمیلیا

  :سایت دیگر 62

 1911شهریور  11سه شنبه  16:41 - ایرنا

https://salameno.ir/news/55169471/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://salameno.ir/news/55169471/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.tazetarinha.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B8/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B8/
http://simayeostan.ir/61341/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B8/
http://simayeostan.ir/61341/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B8/
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242382/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87
http://esfahanemrooz.ir/735986-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.html
http://esfahanemrooz.ir/735986-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.html
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052281
https://www.irna.ir/news/84023376/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84023376/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 کشف داروهای قاچاق در تهران

 1911شهریور  11سه شنبه  17:11 - اتحاد آنالین

 قاچاق در تهران کشف داروهای

 1911شهریور  11سه شنبه  17:16 - پایگاه خبری اعتماد

 عامل تهیه و توزیع غیرمجاز داروهای خاص دستگیر شد

 1911شهریور  11سه شنبه  17:17 - پارسینه

 کشف دارو های قاچاق در تهران

 1911شهریور  11سه شنبه  17:11 - آفتاب نیوز

 کشف داروهای قاچاق در تهران

 1911شهریور  11سه شنبه  17:11 - دنیای اقتصاد

 باز هم کشف داروهای قاچاق در تهران

 1911شهریور  11سه شنبه  18:15 - میزان

 کشف دارو های قاچاق در پایتخت

 1911شهریور  11سه شنبه  18:15 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 چاق در تهرانکشف دارو های قا

 1911هریور ش 11سه شنبه  18:16 - صبا ایران

 کشف دارو های قاچاق در تهران

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - باشگاه خبرنگاران

 قلم داروی قاچاق در غرب تهران 819کشف 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - ناطقان

 قلم داروی قاچاق درغرب تهران819کشف

 1911یور شهر 11سه شنبه  11:51 - خبرگزاری تابناک

 کشف دارو های قاچاق در پایتخت

 1911شهریور  11سه شنبه  19:51 - نصیر نیوز

 کشف داروهای قاچاق در تهران

 

 :معاون بهداشتی علوم پزشکی گیالن

 بیمار بستری هستند 881/ بیمار کرونایی در گیالن 01مراجعه روزانه 

 1911شهریور  11نبه سه ش 17:11 - خبرگزاری مهر 

http://etehadonline.com/news/794981/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://etehadonline.com/news/794981/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://etemadonline.com/content/429966/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://etemadonline.com/content/429966/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/651322/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.parsine.com/fa/news/651322/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://aftabnews.ir/fa/news/669402/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://aftabnews.ir/fa/news/669402/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687485-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687485-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mizanonline.com/fa/news/652079/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/652079/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120259
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120259
http://www.sabairan.com/fa/news/153117/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sabairan.com/fa/news/153117/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7477662/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B8%DB%B2%DB%B3-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7477662/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B8%DB%B2%DB%B3-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://nateghan.ir/fa/news/243890/%DA%A9%D8%B4%D9%81823%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://nateghan.ir/fa/news/243890/%DA%A9%D8%B4%D9%81823%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000060/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000060/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://www.nasirnews.ir/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.nasirnews.ir/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.mehrnews.com/news/5013372/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B7%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

در جمع خبرنگاران با اشاره به ( سه شنبه)به گزارش خبرنگار مهر ، آبتین حیدرزاده امروز 

بیماری کرونایی  81روزانه حدود : افزایش بستری بیماران کرونایی در استان گیالن، اظهار کرد

 971در حال حاضر وی با بیان اینکه ... ... جدید به مراکز درمانی گیالن مراجعه می کنند 

تعدادی از این افراد از وضعیت جسمانی : بیمار کرونایی در مراکز درمانی بستری هستند، افزود

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیالن با اشاره به افزایش مسافرت ها به استان گیالن، ... ... مناسب برخوردار نیستند 

وی با تأکید بر ... ... افرت های غیر ضرور به استان گیالن است یکی از عوامل افزایش تعداد موارد مبتالیان مس: گفت

در حال حاضر تنها راه پیشگیری از ابتالء : ضرورت رعایت دستور العمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی، تصریح کرد

حیدرزاده ... ... به ویروس کرونا رعایت دستور العمل های بهداشتی و استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است 

روز قرنطینه کنند و در صورت مشاهده  11شهروندانی که در این ایام با مسافران در ارتباط بوده اند خود را : افزود

 عالئم بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  17:15 - تازه تزین ها

 بیمار بستری هستند 971/ بیمار کرونایی در گیالن 81مراجعه روزانه 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:41 - دی نیوز 1
 :معاون بهداشتی علوم پزشکی گیالن

 بیمار بستری هستند 971/ بیمار کرونایی در گیالن 81مراجعه روزانه 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:16 - اقتصاد آینده

 بیمار بستری هستند 971/ ار کرونایی در گیالنبیم 81مراجعه روزانه 

 1911شهریور  11شنبه چهار 11:19 - ایلنا
 معاون بهداشتی علوم پزشکی گیالن هشدار داد؛

روز خود را  11شهروندانی که با مسافران در ارتباط بودند /بیمار کرونایی به مراکز درمانی استان 81مراجعه روزانه 

 قرنطینه کنند

 

 ر کرمانبیمار جدید مبتال به کرونا د 01بستری 

 1911شهریور  11سه شنبه  17:41 - خبرگزاری فارس 

تعداد موارد بستری قطعی : به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، مهدی شفیعی اظهار داشت

نفر است که در حوزه دانشگاه  118های استان کرمان  بیمارستانمبتال به کرونا هم اکنون در 

نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  11نفر، جیرفت  7نفر، رفسنجان  154علوم پزشکی کرمان 

 بیمارستانساعته گذشته در  14موارد جدید بستری طی : شفیعی افزود... نفر بستری هستند  15نفر و سیرجان  11

https://www.tazetarinha.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7/
https://www.tazetarinha.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7/
http://www.8deynews.com/519015/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7/
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242399/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242399/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/962057-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/962057-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990611001004/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

مورد حوزه  1مورد رفسنجان،  9مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  91 نفر شامل 51های استان کرمان 

... ... مورد حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان بودند  4مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و  1دانشگاه جیرفت،

ا در استان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرون

 14در  11وی تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید ... ... ... مورد بوده است  581هزار و  5کرمان از ابتدا تاکنون 

نفر  711از ابتدا تا کنون  11مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید : نفر اعالم و خاطرنشان کرد 6ساعت گذشه 

 است

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:47 - صراط نیوز

 بیمار جدید مبتال به کرونا در کرمان 51بستری 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - بوتیا نیوز

 بیمار جدید مبتال به کرونا در کرمان 51بستری 

 

 کروناشکست داروی رماتیسم مفصلی در درمان 

 1911شهریور  11سه شنبه  17:55 - خبرگزاری مهر 

به گزارش ... را کاهش نداده است  یمارستانباما این دارو مدت زمان اقامت بیماران در 

خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت داروسازی سانوفی اعالم کرد آزمایش داروی کیوزارا 

این دارو که برای درمان روماتویید آرتروز ... برای درمان ویروس کرونا موفقیت آمیز نبوده است 

پیوسته است  11گه درمان های بی تاثیر در کنترل همه گیری کوویدیا روماتیسم مفصلی به کار می رود اکنون به جر

نفر 411شرکت فرانسوی سانوفی در بیانیه ای اعالم کرد تاثیرگذاری داروی مذکور در یک آزمایش بالینی شامل ... ... 

اند با بیمارانی همچنین بروز عالئم شدید و مرگ در بیمارانی که داروی کیوزارا را دریافت کرده ... بررسی شده است 

داروی کیوزارا با همکاری شرکت آمریکایی ریجنران تولید شده ... ... که آن را دریافت نکرده اند، هیچ تفاوتی نداشت 

این درحالی است که پزشکان و داروسازان مشغول بررسی داروهای موجود هستند تا بیماران مبتال به ... ... است 

 را درمان کنند 11کووید

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  18:15 - تازه تزین ها

 شکست داروی رماتیسم مفصلی در درمان کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  18:14 - بهار نیوز

 شکست داروی رماتیسم مفصلی در درمان کرونا

https://www.seratnews.com/fa/news/520776/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.seratnews.com/fa/news/520776/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://botianews.ir/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1/
http://botianews.ir/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1/
https://www.mehrnews.com/news/5013396/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tazetarinha.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86/
https://www.tazetarinha.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86/
http://www.baharnews.ir/news/229648/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.baharnews.ir/news/229648/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  18:14 - صراط نیوز

 مفصلی در درمان کرونا شکست داروی رماتیسم

 1911شهریور  11سه شنبه  18:15 - ناطقان

 شکست داروی رماتیسم در درمان کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:99 - پارسینه

 شکست داروی رماتیسم مفصلی در درمان کرونا

 

 بر روی کودک سه ساله ؛

 جراحی کیست مغزی در سبزوارانجام موفقیت آمیزعمل نادر 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:15 - خبرگزاری صدا و سیما 

ا حال عمومی مطلوب و هوشیاری مناسب برای مراقبت های الزم به بیمار ب:دکتر صنعی افزود 

به گزارش خبرگزاری صدا و ... حشمتیه منتقل و پس از بهبودی کامل ترخیص شد  بیمارستان

سیما،مرکز خراسان رضوی ، دکتر مهدی صنعی متخصص جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم 

سه ساعته میکروسکوپی بر روی کودک سه ساله، یک کیست به در این عمل جراحی پیچیده : پزشکی سبزوار گفت

کیست هیداتید یک بیماری انگلی مشترک ... ... ... سانتی متر با موفقیت از مغز بیمار ،بدون پارگی تخلیه شد  5قطر 

کیست ، بزرگی ( کبد، ریه، مغز، استخوان)انسان و حیوان است که عالئم این بیماری بستگی به محل استقرار کیست 

در حال حاضر جراحی کیست در انسان تنها راه اساسی معالجه بیماری است اما این ... ... و موقعیت کیست دارد 

بیماری به راحتی از طریق جلوگیری از کشتار دام به روش غیر بهداشتی، کنترل تعداد سگهای ولگرد، درمان مستمر 

کشاورزی و آموزش همگانی مردم به پیشگیری و کنترل  سگهای گله، جلوگیری از ورود سگهای ولگرد به زمینهای

 این بیماری قابل پیشگیری است

 

 ساعت گذشته 02در 

 نفر 4فوت /بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم پذیرش شدند 002

 1911شهریور  11سه شنبه  18:18 - خبرگزاری مهر 

https://www.seratnews.com/fa/news/520781/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.seratnews.com/fa/news/520781/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://nateghan.ir/fa/news/243877/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://nateghan.ir/fa/news/243877/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.parsine.com/fa/news/651352/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.parsine.com/fa/news/651352/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810323/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5013362/%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B4
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

مورد جدید در بخش ها و تحت نظر  71رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به بستری 

نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند،  71: دافزو بیمارستاناورژانس 

ها بستری  بیمارستاننفر مشکوک به کرونا در  948در حال حاضر : وی افزود... مرخص شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی قم، ... نفر آنها وخیم است  68بوده که حال 

نفر در اورژانس  111در شبانه روز گذشته : در قم گفت 11تالیان به کووید محمدرضا قدیر درباره آخرین وضعیت مب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ... ... ... مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند 

کد خبر ... ...  ساعت گذشته چهار نفر که تست کرونای آنها مثبت بود جان خود را از دست دادند 14در : قم گفت

5119961 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  18:95 - تازه تزین ها

 نفر 4فوت /بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم پذیرش شدند 111

 

 :جمعی از شهروندان

 تختخوابی تنکابن نیازمند همت مسوالن210ساخت بیمارستان 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - ایرنا 

جمعی از شهروندان و مسوالن در تنکابن خواستار تسریع در ساخت پروژه ملی  –ایرنا  –نوشهر 

 ...تختخوابی این شهرستان شدند  115فوق تخصصی  بیمارستان

 

 نفر فوتی جدید 4اضافه شدن / نفر رسید 480تعداد فوتیهای کرونا در استان بوشهر به 

 1911ر شهریو 11سه شنبه  18:11 - دیار جنوب 

بیمار در  55ساعت گذشته  14در : به گزارش دیارجنوب ، دکتر سعید کشمیری اظهار داشت

بیمار  911های استان بوشهر بستری شده اند و در حال حاضر  بیمارستانبخش های کرونایی 

 ... های استان بوشهر بستری هستند  بیمارستاندر بخش های کرونایی 

خوشبختانه : های استان بستری هستند گفت بیمارستانمورد مثبت قطعی در  157وی بابیان اینکه در حال حاضر 

 بیمارستانمورد از بستری های بخش های کرونایی در استان بوشهر با حال خوب از  98ساعت گذشته  14در 

https://www.tazetarinha.com/%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.tazetarinha.com/%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.irna.ir/news/82881538/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-205%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.deyarejonoub.ir/21632.html
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

دبیر ستاد ...  1911شهریور  11ایجاد در تاریخ ... مورد مثبت قطعی بوده اند  11مرخص شده اند که از این تعداد 

از ابتدای شیوع کرونا تاکنون تعداد فوتی : مورد فوتی جدید گفت 6مبارزه با کرونا در استان بوشهر ضمن تشریح 

مورد در بخش های مراقبت  51دکتر کشمیری بابیان اینکه هم اکنون ... ... ... مورد رسیده است  478های استان به 

 مورد از آن ها با کمک دستگاه نفس می کشند 15از این تعد اد در حال حاضر : ری هستند افزودهای ویژه بست

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  18:94 - باشگاه خبرنگاران

 بوشهری را رقم زد 478کرونا، مرگ 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:41 - ندای استان

 بوشهرنفر در  6جان باختن 

 1911یور شهر 11سه شنبه  11:16 - خارگ نیوز

 بوشهری را رقم زد 478کرونا، مرگ 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:55 - یر نوتدب

 بوشهری را رقم زد 478کرونا، مرگ 

 1911شهریور  11سه شنبه  19:17 - خلیج فارس

 بوشهری را بست 478کرونا، پرونده زندگی 

 

 :انشگاه علوم پزشکی کاشان خبر دادرئیس د

 بیمار حاد تنفسی جدید در بیمارستان بهشتی کاشان 02بستری 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:47 - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرنگار مهر سیدعلیرضا مروجی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 

نفر به مراکز  445هزار و  54اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا در منطقه کاشان تاکنون 

بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند، 

شهید بهشتی کاشان و سیدالشهدای آران و  بیمارستانبیمار حاد تنفسی نیز از دو  719سه هزار و : شتاظهار دا

بیمار جدید حاد تنفسی در  11ساعت گذشته  14وی با اشاره به اینکه در ... بیدگل در این مدت ترخیص شده اند 

رئیس ... راد اهل شهرستان کاشان بوده اند تمام این اف: شهید بهشتی کاشان بستری شده اند، ابراز داشت بیمارستان

شهید بهشتی کاشان  بیمارستانبیمار حاد تنفسی در  81دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه در حال حاضر 

 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند 19از این تعداد : بستری هستند، افزود

https://www.yjc.ir/fa/news/7477675/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B4%DB%B7%DB%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477675/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B4%DB%B7%DB%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF
http://nedayostan.ir/?p=76493
http://nedayostan.ir/?p=76493
https://www.khargnews.ir/fa/news/10068/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B4%DB%B7%DB%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF
https://www.khargnews.ir/fa/news/10068/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B4%DB%B7%DB%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF
http://tadbirno.ir/fa/news/53773/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B4%DB%B7%DB%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF
http://pgnews.ir/module/news/351660/
http://pgnews.ir/module/news/351660/
https://www.mehrnews.com/news/5013291/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11شنبه سه  18:51 - تازه تزین ها

 بیمار حاد تنفسی جدید در بیمارستان بهشتی کاشان 11بستری 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - اقتصاد آینده

 بیمار حاد تنفسی جدید در بیمارستان بهشتی کاشان 11بستری 

 

نی تعدادی از بیماران بیمار کرونایی به مراکز درمانی گیالن؛ وضعیت جسما 01مراجعه روزانه 

 نامناسب است

 1911شهریور  11سه شنبه  18:59 - خبرگزاری تسنیم 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت ، آبتین حیدرزاده عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره 

هم : به افزایش آمار مراجعه بیماران کرونایی به مراکز درمانی در استان گیالن اظهار داشت

ها و سایر مراکز درمانی استان گیالن  بیمارستانبه کرونا به بیمار مبتال  81اکنون روزانه حدود 

: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تاکید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی گفت... ... مراجعه می کنند 

روز قرنطینه  11از شهروندانی که در روزهای گذشته با مسافران در تماس نزدیک بودند درخواست داریم که خود را 

ی با اشاره به اینکه افراد در صورت و... ... کنند و در صورت داشتن هرگونه عالئمی به مراکز درمانی مراجعه کنند 

بیمار کرونایی در مراکز  971هم اکنون : تماس بگیرند تصریح کرد 4191داشتن عالئم می توانند با سامانه تلفنی 

حیدرزاده با تاکید بر ضرورت ... ... درمانی گیالن بستری هستند که وضعیت جسمانی تعدادی از آنها نیز خوب نیست 

یکی از عوامل افزایش تعداد : ی بهداشتی ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزودعمل به پروتکل ها

 مبتالیان به کرونا در گیالن افزایش میزان مسافرت به استان در تعطیالت اخیر است

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:45 - 02رشت 

 یالن؛ وضعیت جسمانی تعدادی از بیماران نامناسب استبیمار کرونایی به مراکز درمانی گ 81مراجعه روزانه 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:46 - غیر منتظره

 بیمار کرونایی به مراکز درمانی گیالن؛ وضعیت جسمانی تعدادی از بیماران نامناسب است 81مراجعه روزانه 

 

 نفر گذشت811ان از شمار جانباختگان کرونا در هرمزگ

https://www.tazetarinha.com/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242432/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242432/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339817/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-80-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.rasht20.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9/
http://gheyremontazereh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9/
http://gheyremontazereh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  11:56 - خبرگزاری فارس 

های  بیمارستانکنون در نفر ا 198به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 

به ... نفر نیز وخیم است  15نفر در آی سی یو قرار دارند و حال  54استان بستری هستند که 

گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، فاطمه نوروزیان امشب در گفت وگو با بخش خبر 

فوتی در  9با افزوده شدن : سیمای مرکز خلیج فارس در تشریح آخرین وضعیت بیماری کرونا در هرمزگان عنوان کرد

جان  9: وی افزود... ... نفر رسید  711شبانه روز اخیر، شمار کل جانباختگان کرونا از ابتدای شیوع آن در استان به 

... ... ... نفر در میناب بوده است  1نفر از آنان در بندرلنگه و  1ساله هستند که  61تا  57مرد  9باخته امروز شامل 

انتهای ... ... مورد عنوان کرد  175هزار و  51اد کل آزمایش های کرونا انجام شده در استان را نوروزیان تعد

 88155/پیام

 

 نفر 08افزایش قربانیان به /کرونا در کهگیلویه و بویراحمد همچنان جان می گیرد

 1911شهریور  11سه شنبه  11:46 - فانوس زاگرس 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فانوس زاگرس به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

 بیمارستانبیمار در  161در یازدهمین روز از شهریورماه، : یاسوج؛ دکتر پرویز یزدانپناه گفت

فانوس ... نفر مبتالی قطعی هستند 111های معین کرونای استان بستری بوده که از این تعداد 

وی ... ... ... نفر خبر داد  89رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش شمار قربانیان کرونایی استان به ... ؛ زاگرس

آزمایشگاه سلولی مولکولی دریافت شد و باالترین درصد مبتال در استان از  11نمونه کووید 161امروز جواب : افزود

درصد و چرام  15درصد، دنا  11درصد، کهگیلویه  51ر بویراحمد آغاز تاکنون را داشتیم که بیشترین موارد مثبت د

 4561تعداد بهبود یافتگان بیماران کرونایی کهگیلویه و بویراحمد تاکنون : وی اذعان داشت... ... درصد می باشد  6

یلویه و شهرستان های بویراحمد، کهگ: رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد... ... مورد گزارش شده است 

دنا در وضعیت بسیار نگران کننده ای هستند و تقریبا ظرفیت تخت های بیمارستانی معین کرونا تکمیل شده و با 

 ادامه این روند به مشکل برخواهیم خورد

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - دهدشت نیوز

 نفر رسید 89تعداد فوتی ها به / کرونا در کهگیلویه و بویراحمد باز هم قربانی گرفت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:16 - عصر زاگرس

 افزایش شمار قربانیان کرونایی استان/ 18شهریور 11

 1911شهریور  11سه شنبه  11:45 - تابناک کهکیولیه و بویراحمد

https://farsnews.ir/news/13990611001159/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-00%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
http://fanooszagros.ir/?p=117346
http://dehdashtnews.ir/?p=16163
http://dehdashtnews.ir/?p=16163
http://asrzagros.ir/?p=57386
http://asrzagros.ir/?p=57386
http://www.tabnakkohkiluye.ir/fa/news/894566/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.tabnakkohkiluye.ir/fa/news/894566/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 روز رکوردزنی کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

 1911شهریور  11سه شنبه  11:46 - خبرگزاری فارس

 درکهگیلویه و بویراحمد 11افزایش مبتالیان و قربانیان کووید /کرونا هر روز بدتر از دیروز

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - اایرن

 ظرفیت تخت های بیمارستانی معین کرونا در کهگیلویه و بویراحمد تکمیل شده است

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:91 - اتحاد آنالین

 ظرفیت تخت های بیمارستانی معین کرونا در کهگیلویه و بویراحمد تکمیل شده است

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:11 - عصر دنا

 نفر رسید 89تعداد فوتی ها به / ویراحمد باز هم قربانی گرفتکرونا در کهگیلویه و ب

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:97 - باشگاه خبرنگاران

 فیت تخت های بیمارستانی معین کرونا در کهگیلویه و بویراحمدتکمیل ظر

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - خبرگزاری برنا

ین تعداد مثبت نمونه های شهرستان بویراحمد بیشتر/ نفر رسید 89شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به 

 کرونا

 

خیز آرام پیک سوم کرونا در شمال / رقمی شد 8آمار مبتالیان کرونا در مازندران باز هم 

 کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  11:41 - خبرگزاری فارس 

ساعت گذشته  14طی : سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد

های تحت پوشش  بیمارستانبیمار مشکوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در  115تعداد 

همین مدت در : وی افزود... دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان بستری شدند 

ها مرخص شدند و تکمیل روند درمانی خود را در منزل  بیمارستاننفر از افراد مشکوک بستری شده، از  81تعداد 

بیمار مشکوک به  188در حال حاضر : فرزاد جاللی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار کرد... ادامه خواهند داد 

ساعت گذشته در دانشگاه های علوم  14به گزارش فارس، طی  ...های بابل بستری هستند  بیمارستانکرونا در 

ها و مراکز  بیمارستانبیمار در  768مورد ابتالی جدید داشتیم و همچنین تعداد  144پزشکی مازندران و بابل 

 درمانی سطح استان بستری هستند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  11:56 - افکار نیوز

 رقمی شد 9موارد ابتال کرونا در مازندران باز 

https://farsnews.ir/news/13990611001187/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://farsnews.ir/news/13990611001187/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://www.irna.ir/news/84023797/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84
http://etehadonline.com/news/795044/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://etehadonline.com/news/795044/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://asrdena.ir/fa/news/16215/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://asrdena.ir/fa/news/16215/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477992/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477992/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052394
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052394
https://farsnews.ir/news/13990611001073/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-3-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991027-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991027-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11چهارشنبه  16:11 - چهار دانگه

 یز آرام پیک سوم کرونا در شمال کشورخ/ رقمی شد 9آمار مبتالیان کرونا در مازندران باز هم 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - شرق مازندران

 پیک سوم کرونا در مازندران ، پس از تعطیالت محرم

 

 میلیارد تومان اعتبار 00بهره برداری از بیمارستان بشرویه نیازمند 

 1911شهریور  11سه شنبه  19:19 - باشگاه خبرنگاران 

شفیعی فرماندار شهرستان بشرویه در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 

ون آغاز شده و تاکن 11از سال  بیمارستانعملیات اجرایی و ساخت این : جوان از بیرجند ، گفت

جدید بشرویه تا  بیمارستاناو با اشاره به اینکه برای ساخت ... درصد پیشرفت داشته است  65

میلیارد تومان اعتبار  15 بیمارستانبرای تکمیل و بهره برداری این : میلیارد تومان هزینه شده است، افزود 11کنون 

جدید بشرویه نیاز به بخش های  بیمارستانبا اجرای طرح تحول نظام سالمت : شفیعی تصریح کرد... دیگر نیاز است 

با اضافه شدن : فرماندار شهرستان سربیشه ادامه داد... جدیدی داشت که در نقشه ی قدیم برنامه ریزی نشده بود 

وهمچنین شیوع بیماری کرونا این متری بنا  711و با توجه به افزایش  بیمارستانساختمان الحاقی جدید به این 

 پروژه با تاخیر بهره برداری روبه رو شد

 

 هزار مورد عبور کرد 204در فارس از مرز  01تعداد تست های انجام شده کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  17:95 - شیرازه 

ها مرخص یا از  بیمارستاندی کامل از نفر نیز با بهبو 451هزار و  41تاکنون : معاون بهداشت دانشگاه اضافه کرد

استان به  11درصد مبتالیان است و تنها هفت درصد از بیماران کووید 19ایزوله خانگی خارج شده اند که معادل 

بیمار  814امروز و بر اساس آخرین آمارها، : دکتر همتی ادامه داد... ها نیاز پیدا کرده اند  بیمارستانبستری در 

بیمار در بخش مراقبت های  15های استان بستری هستند که از این تعداد  بیمارستانار در مشکوک و عالمت د

به گزارش شیرازه ، دکتر عبدالرسول همتی با حضور در استدیو سالمت ... ویژه، خدمات درمانی دریافت می کنند 

از ابتدای شیوع بیماری هزار آزمایش در آزمایشگاه های تشخیصی استان  154از بررسی بیش از : دانشگاه گفت

او با ابراز ... ... بیمار به کروناویروس در فارس به اثبات رسیده است  979هزار و  49، تاکنون ابتالی قطعی 11کووید

https://4dangehnews.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85/
https://4dangehnews.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85/
https://www.sharghpress.com/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7/
https://www.sharghpress.com/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7/
https://www.yjc.ir/fa/news/7477840/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B5%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://shiraze.ir/fa/news/141587/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

در فارس از  11جمع جان باختگان بیماری کووید: ساعت گذشته اعالم کرد 14هم استانی در  9تاسف جان باختن 

 نفر رسیده است 811ابتدای شیوع تا امروز به 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:96 - خبرگزاری دانشجو

 نفر رسید 811جمع جان باختگان ویروس کرونا در فارس به 

 

 تزریق واکسن آنفوالنزا در دوران بارداری با خطر ابتال به اوتیسم در کودکان ارتباطی ندارد

 1911شهریور  11سه شنبه  11:44 - بهداشت نیوز 

در سه ماهه اول بارداری نیز ارتباطی با پیوند  واکسیناسیونبه گزارش سرویس ترجمه شفقنا، 

باالتر از اختالل طیف اوتیسم یا اختالل اوتیسم در مقایسه با دریافت واکسن در اواخر بارداری 

نداشته است، این در حالی است که یک مطالعه در تضاد با یک مطالعه قبلی نشان می دهد که 

به گزارش بهداشت نیوز به نقل ... با تزریق واکسن افزایش یافته است  خطر ابتال به اوتیسم در سه ماهه اول بارداری

تا  1111نوزاد متولد شده در هفت منطقه بهداشتی درمانی در سوئد از اکتبر  71،111از شفقنا در این مطالعه تقریباً 

قرار n (V1 N1 )از آنها در رحم در معرض واکسن آنفلوانزای  41،111حدود ... بررسی شدند  1111سپتامبر 

سال دنبال  7...  6محققان موسسه کارولینسکا در استکهلم، سوئد، همه نوزادان را به طور متوسط ... ... گرفته بودند 

از مادرانی که واکسن دریافت  ٪1...  1از کسانی که مادرانشان واکسن دریافت کرده اند و  ٪1کردند و دریافتند که 

 سم هستندنکرده اند، دارای اختالل طیف اوتی

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  14:16 - ت نیوزسالم

 تزریق واکسن آنفوالنزا در دوران بارداری با خطر ابتال به اوتیسم در کودکان ارتباطی ندارد

 

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11شنبه سه  14:94 - خبرگزاری تابناک 

https://snn.ir/fa/news/872923/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/872923/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://behdasht.news/fa/news-details/162535/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-/
http://www.salamatnews.com/news/299104/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/999984/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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گسترده میان داوطلبان روس در  واکسیناسیونقرار است یک ماه پس از تولید صنعتی واکسن، 

واکسن در ابتدا در بدن کارکنان حوزه سالمت : افزود "میخائیل موراشکو"... ماه اکتبر آغاز شود 

به گزارش ... کامال داوطلبانه خواهد بود  واکسیناسیونو معلمان تزریق خواهد شد و فرآیند 

تابناک به نقل از مسکوتایمز، دولت روسیه اعالم کرد که اولین توزیع انبوه واکسن کروناویروس 

، وزیر بهداشت روسیه گفت (lfAplfa lealSpAp) "میخائیل موراشکو"... ... خود را از ماه سپتامبر آغاز می کند 

پس از ... ... ای اولین بار از ماه سپتامبر به صورت انبوه به مردم تحویل داده می شود که واکسن کروناویروس آن ها بر

اینکه اولین واکسن کروناویروس جهان توسط روسیه به تایید رسمی رسید و پوتین خبر آن را اعالم کرد، محققان و 

نام دارد،  "soeiAfA V"کسن که این وا... ... کارشناسان جهان از سرعت روس ها شگفت زده و البته نگران شدند 

 برای اثبات ایمنی و اثربخشی، آزمایش های گسترده را سپری نکرده است

  :سایت دیگر 66

 1911شهریور  11سه شنبه  14:95 - خلیج فارس

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11سه شنبه  14:41 - 02اقتصاد 

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11سه شنبه  15:15 - (پدافند غیر عامل)پایداری ملی 

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11سه شنبه  15:91 - دشستان بزرگ

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11سه شنبه  16:17 - سالمت نیوز

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11سه شنبه  16:47 - آنالین کارگر

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11سه شنبه  16:48 - پایگاه خبری ساوجبالغ

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11سه شنبه  17:19 - باز خبر

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11سه شنبه  17:51 - فکر شهر

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11سه شنبه  11:51 - دی نیوز 1

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه سپید

 تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

http://pgnews.ir/module/news/351564/
http://pgnews.ir/module/news/351564/
https://eghtesaad24.ir/fa/news/77343/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://paydarymelli.ir/fa/news/60516/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.dbpress.ir/45309
http://www.dbpress.ir/45309
http://www.salamatnews.com/news/299112/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.salamatnews.com/news/299112/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97265/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://savoojbolaghnews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86/01/09/2020/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2588%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a2%25db%258c%25d9%2586
https://savoojbolaghnews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86/01/09/2020/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2588%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a2%25db%258c%25d9%2586
https://bazkhabar.ir/90436/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86/
https://bazkhabar.ir/90436/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86/
http://fekrshahr.ir/node/75264
http://fekrshahr.ir/node/75264
http://www.8deynews.com/519019/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86/
http://sepidonline.ir/d/73037-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87.html
http://sepidonline.ir/d/73037-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87.html
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 نتایج یک نظرسنجی جهانی نشان داد

 درصد مردم دنیا موافق تزریق واکسن کرونا هستند 84

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - ایسنا 

 17به گونه ای که  کرده واکسیناسیونبراساس این مطالعه مردم چین بیشترین حمایت را از 

به ... بوده اند  11-درصد از شرکت کنندگان چین خواهان مصونیت در برابر بیماری کووید

حدود سه چهارم از افراد مورد مطالعه در سراسر : گزارش ایسنا، در این نظرسنجی مشخص شد

موسسه تحقیقات جهانی ... ... جهان تمایل دارند در صورت تولید واکسن کروناویروس این واکسن را دریافت کنند 

 74: کشور کرده و مشخص شد 17هزار نفر از مردم  11اقدام به انجام این مطالعه روی نزدیک به ( UoSpS)ایپسوس 

... ... درصد از تمامی بزرگساالن شرکت کننده در این بررسی در صورت تولید واکسن به دریافت آن رضایت دارند 

درصد از  54مورد مطالعه تمایل کمتری برای تزریق واکسن از خود نشان داده و مردم روسیه نیز در بین کشورهای 

درصد مردم آمریکا به دریافت واکسن  67همچنین ... ... شرکت کنندگان روس موافق دریافت واکسن کرونا بوده اند 

 اقلی داشته انددرصد از آنان راضی به دریافت واکسن نبوده یا رضایت حد 99کرونا تمایل داشتند درصورتیکه 

  :سایت دیگر 60

 1911شهریور  11سه شنبه  15:17 - موج

 چند درصد مردم دنیا موافق تزریق واکسن کرونا هستند؟

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - جام جم
 نتایج یک نظرسنجی جهانی نشان داد

 درصد مردم دنیا موافق تزریق واکسن کرونا هستند 74

 1911شهریور  11شنبه  سه 15:16 - را نیوزٰشهرآ

 چند درصد مردم دنیا موافق تزریق واکسن کرونا هستند؟

 1911شهریور  11سه شنبه  15:41 - مرور نیوز
 براساس نتایج یک نظرسنجی؛

 تندسه چهارم مردم دنیا موافق تزریق واکسن کرونا هس

 1911شهریور  11سه شنبه  15:45 - خبر آنالین

 درصد مردم دنیا موافق تزریق واکسن کرونا هستند 74

 1911شهریور  11سه شنبه  15:47 - پایگاه خبری اعتماد

 بیش از نصف مردم دنیا می خواهند واکسن کرونا تزریق کنند

 1911شهریور  11سه شنبه  15:51 - امروز نیوز

http://www.isna.ir/news/99061108121/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344051
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344051
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275053/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275053/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://shahraranews.ir/fa/news/41222/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-117977
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-117977
https://www.khabaronline.ir/news/1427806/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1427806/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://etemadonline.com/content/429946/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://etemadonline.com/content/429946/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/286092/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/286092/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 تنددرصد مردم دنیا موافق تزریق واکسن ویروس کرونا هس 74

 1911شهریور  11سه شنبه  16:91 - شفا آنالین

 درصد مردم دنیا موافق تزریق واکسن کرونا هستند 74

 1911شهریور  11سه شنبه  16:41 - انتخاب

 موافق تزریق واکسن کرونا هستنددرصد مردم دنیا  74

 1911شهریور  11سه شنبه  16:41 - فرارو
 نتایج یک نظرسنجی جهانی نشان داد

 درصد مردم دنیا با تزریق واکسن کرونا 74موافقت 

 1911شهریور  11سه شنبه  17:15 - تجارت آنالین

 درصد مردم دنیا موافق تزریق واکسن کرونا هستند 74

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - بولتن نیوز

 م دنیا موافق تزریق واکسن کرونا هستنددرصد مرد 74

 

 درصد هیات های عزاداری مشهد پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند 84

 1911شهریور  11سه شنبه  18:15 - ایرنا 

در ایام شیوع کرونا نظارت بر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت کار و محیط سالمتمدیر 

رعایت فاصله مناسب بین عزاداران، برگزاری مراسم در فضای باز، عدم دسته گردانی، استفاده از 

به در علی اصغر حسنی روز سه شن... ماسک، ضدعفونی سطوح و وسایل مورد تاکید بوده است 

طبق بررسی های انجام شده میزان استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های : گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

وی ... ... درصد بوده است  81بهداشتی در بین خادمان مساجد و مسووالن هیات های مذهبی طی این ایام حدود 

عایت پروتکل های بهداشتی در هیأت های عزاداری تیم بهداشتی بر ر 119در دهه اول محرم بیش از : ادامه داد

مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نظارت داشتند و بازرسان این دانشگاه با تشدید نظارتها، تمام همت و 

 تالش خود را در جهت حفظ سالمت عزاداران سرور و ساالر شهیدان بکار بستند

 

 درصدی ایجاد فضاهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 88رشد 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:19 - ایرنا 

http://shafaonline.ir/fa/news/264053/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264053/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572162/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572162/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/452932/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fararu.com/fa/news/452932/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://tejaratonline.ir/fa/news/130368/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://tejaratonline.ir/fa/news/130368/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/681084/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/681084/%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84023363/%DB%B7%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84022963/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

خانه و پایگاه بهداشت در  914مرکز خدمات جامع سالمت و  89وی از فعالیت و ارائه خدمات 

در مراکز  دندان و دهان بهداشتواحد  15تاکنون  11از سال : این بازه زمانی خبر داد و افزود

واحد  47بهداشتی و درمانی استان فعال شده اند به طوری که هم اکنون تعداد این مراکز به 

وی ... میلیارد ریال تامین شده است  15و تجهیزات دندانپزشکی این مراکز نیز با اعتبار  رسیده

میلیارد ریال بازسازی شده است  51شهری و روستایی نیز با اعتبار  دندان و دهان بهداشتمرکز  19با بیان این که 

گاه علوم پزشکی خراسان شمالی روز رییس دانش... تجهیزات دندانپزشکی این مراکز بروزرسانی نیز شده است : گفت

هزار و  51در این بازه زمانی فضاهای بهداشتی دانشگاه نیز از : سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

 و نیم درصد رشد یافته است 141متر مربع رسیده و  944هزار و  771متر مربع به  811

 

 د دومین واکسن چینی کرونا برای استفاده اضطراریتایی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:19 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، 

مقامات چینی با تایید واکسن کرونای شرکت داروسازی سینوواک بیوتیک این کشور اعالم 

گروه های  واکسیناسیونکردند این واکسن در مواقع بسیار ضروری و اورژانسی می تواند برای 

از ماه ژوئیه ... خطر مانند پرسنل کادر درمان که با بیماران کرونایی در ارتباط هستند مورد استفاده قرار گیرد پر

همچنین ... گروه های پرخطر مانند کادر درمانی در مقابل این ویروس است  واکسیناسیوندولت چین در حال 

عمومی مردم در فصل های پاییز و زمستان را  واکسیناسیونمقامات بهداشتی پکن می توانند دستور اضطراری برای 

 4واکسن کرونایی که هم اینک در مرحله آخر تست انسانی قرار دارند،  7بر این اساس، از ... ... با این واکسن بدهند 

کسنی که وا 4پیش تر رسانه های چینی در ماه ژوئن اعالم کرده بودند از ... ... واکسن در چین در حال توسعه است 

 واکسن را برای استفاده در مواقع ضروری تایید کرده است 1این کشور در حال توسعه آن است، دولت 

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  11:95 - کارگر آنالین

 کرونا برای استفاده اضطراری تایید دومین واکسن چینی

 1911شهریور  11سه شنبه  19:11 - شفاف نیوز

 تایید دومین واکسن چینی کرونا برای استفاده اضطراری

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:15 - دشبانگر

 تایید دومین واکسن چینی کرونا برای استفاده اضطراری

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7477754/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97439/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/97439/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shafaf.ir/fa/news/511274/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.shafaf.ir/fa/news/511274/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://gardeshban.ir/fa/news/30764/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 تأثیر مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا هنوز اثبات نشده است

 1911شهریور  11سه شنبه  18:15 - مشهد فوری 

و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با اثربخشی مصرف  ایرانی طبرئیس دانشکده 

تأثیر مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا هنوز : سیر در پیشگیری و درمان کرونا، بیان کرد

اثبات نشده است و با وجود ارائه برخی مستندات در برخی مطالعات، اما هنوز تأیید سازمان 

و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با  ایرانی طبرئیس دانشکده ... بهداشت جهانی را درپی نداشته است 

تأثیر مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا هنوز : اثربخشی مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا، بیان کرد

ت جهانی را درپی اثبات نشده است و با وجود ارائه برخی مستندات در برخی مطالعات، اما هنوز تأیید سازمان بهداش

اثرات مصرف سیر در منابع طب سنتی ایران : به گزارش مشهدفوری، مهدی یوسفی خاطر نشان کرد... نداشته است 

و مطالعات جدید در درمان بیماری های عفونی و داخلی و نیز رفع مشکالتی همچون بیماریهای عصبی، درد مفاصل، 

جریان خون قاعدگی در بانوان و بحث تقویت قوای عمومی و ایمنی دستگاه گوارش، سیستم ادراری تناسلی، افزایش 

 بدن به صراحت ذکر شده است

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:51 - باشگاه خبرنگاران

 آیا مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا تاثیری دارد؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - خبرگزاری تسنیم

 آیا مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا موثر است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه اصفهان امروز

 آیا مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا تاثیری دارد؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:95 - قدس آنالین

 آیا مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا تاثیری دارد؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - آنا

 آیا مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا تاثیری دارد؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:48 - بهار نیوز

 مصرف سیر در پیشگیری و درمان کرونا تاثیری دارد

 

 با ایام عزای حسینی در آذربایجان غربینفر همزمان  080هزار و  2اهدای خون 

http://www.mashhadfori.com/detail/147117/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7477958/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477958/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2339796/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12/2339796/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://esfahanemrooz.ir/736022-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F.html
http://esfahanemrooz.ir/736022-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F.html
http://qudsonline.ir/news/718463/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/718463/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ana.press/fa/news/113/512001/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ana.press/fa/news/113/512001/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/229755/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.baharnews.ir/news/229755/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  19:58 - ایرنا 

 878هزار و  1روز،  1در این : بهزاد عمادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

به مراکز دایر در آذربایجان غربی مراجعه داشتند که از این تعداد با تالش  خون اهداینفر برای 

احد خون هزار و 71به گزارش ایرنا، ساالنه افزون بر ... درصد موفق به اهدا شدند  88همکاران، 

در  خون اهدایدر آذربایجان غربی اهدا می شود؛ ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، از ایامی است که بیشترین میزان 

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراکز انتقال خون استان طی ... ... آذربایجان غربی و کشور صورت می گیرد 

در راستای کمک به بیماران راه افتاده، تا  "نذر خون"پویشی که با نام  :روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی اضافه کرد

این : معاون فنی و فناوری های نوین اداره کل انتقال خون آذربایجان غربی بیان کرد... ... آخر ماه صفر ادامه دارد 

 ماه به طول می انجامد 1پویش از اول ماه محرم امسال همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی نیز آغاز شده و 

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  14:14 - نصیر نیوز

 نفر همزمان با ایام عزای حسینی در آذربایجان غربی 595هزار و  1اهدای خون 

 

 واحد خون در تاسوعا و عاشورای حسینی 800اهدای 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:41 - خبرگزاری فارس 

در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه در روزهای تاسوعا  افشین محمدی امروز

 985امسال در روزهای تاسوعا و عاشورا : رشد خوبی داشت اظهار کرد خون اهدایو عاشورا 

طبق برنامه ریزی و تماس های تلفنی که داشتیم به : وی بیان کرد... واحد در استان اهدا شد 

 خون اهدایاهداکنندگان قوت قلب دادیم که مشکلی نیست و می توانند با آرامش خاطر از رعایت دستورالعمل ها 

ی را مردم می دانند ما تمام دستورالعمل های بهداشت: رئیس انتقال خون استان همدان تصریح کرد... داشته باشند 

محمدی با بیان اینکه در حاضر در ... وجود ندارد  خون اهدایرعایت می کنیم، بنابراین نگرانی بابت ابتال به کرونا در 

اعزام تیم های سیار به شهرستان ها فعال در برنامه نیست اما بعد از : انجام نمی شود گفت خون اهدایشهرستان ها 

 کرونا مجدد انجام می شود

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:54 - نافع

 واحد خون در تاسوعا و عاشورای حسینی 985اهدای 

https://www.irna.ir/news/84023126/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B3%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B3%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%A7/
https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B3%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%A7/
https://farsnews.ir/news/13990611000255/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B8%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://nafee.ir/news/40092/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B8%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://nafee.ir/news/40092/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B8%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

 روزه پویش اهدای خون ورزشکاران بسیجی مازندران 01آغاز طرح جهادی 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:55 - خبرگزاری فارس 

جامعه ورزش بسیج استان مازندران با  خون اهدایبه گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، طرح جهادی پویش 

بسیج حضور پهلوانان، قهرمانان؛ پیشکسوتان و روسای هیأت های ورزش بسیج به همت مرکز تربیت بدنی و ورزش 

 خون اهدایذوالفقار تقوی در حاشیه مراسم پویش ... سپاه کربال در مرکز انتقال خون استان مازندران برگزار شد 

امروز انتقال خون مازندران میزبان جمعی از نوع دوستان خوب مازندران و : ورزشکاران بسیجی استان، اظهار کرد

ه کردند تا بتوانیم با تبدیل به فرآورده ها پاسخگوی ورزشکاران بسیجی است که مایه حیات بخش خود را هدی

مدیرکل انتقال خون مازندران با تاکید بر اینکه هدیه خون از ضروریات جامعه امروز است، ... نیازهای بیماران باشیم 

نباشیم این دسته از عزیزان  خونی های فرآوردهاگر امروز نتوانیم پاسخگوی نیاز بیماران به خون و : خاطرنشان کرد

 به شدت در مخاطره خواهند افتاد

 

 شرایط اهدا پالسما را ندارند 01درصد بیماران بهبود یافته از کووید  00تا  01

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - باشگاه خبرنگاران 

بعد از یک ماه با مراجعه به  11ن بهبود یافته از بیماری کوویدیادگاری با بیان به اینکه بیمارا

استان همدان و انجام آزمایشات می توانند پالسما خود را اهدا کنند  خون انتقال سازمان

فاطمه یادگاری مسئول واحد جذب اداره ... آزمایشات افراد واجد شرایط یک ساعت است :گفت

گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان با بیان کل انتقال خون استان همدان در گفت و 

اهدا پالسما بستگی به : شرایط اهدا پالسما را ندارند،گفت 11درصد بیماران بهبود یافته از کووید  15تا  11اینکه 

: او در ادامه تاکید کرد. ... ..وزن بدن، سالم بودن شخص اهدا کننده، عدم استفاده از دارو و نداشتن رگ ضخیم است 

مسئول واحد جذب اداره کل انتقال خون ... ... اهدا پالسما روش ایمنی است و عوارضی برای اهدا کنندگان ندارد 

درصد اهدا کنندگان پالسما بخاطر غش و ضعف و از دست دادن مایعات بدن و استرس  5فقط : استان همدان افزود

 ونددچار سرگیجه و افت فشار خون می ش

 

 اهدای خون دسته جمعی مردم بناب

https://farsnews.ir/news/13990611000756/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7477467/%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 1911شهریور  11سه شنبه  18:19 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز ، تیزفهم رئیس جمعیت 

تقال خون آذربایجان شرقی در درمانگاه با حضور گروه سیار اداره کل ان: هالل احمر بناب گفت

واحد خون به بیماران اهدا کردند  151هالل احمر بناب مردم این شهر در اقدامی خداپسندانه 

با تالش و حمایت های حجت االسالم محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای : تیزفهم گفت... ... 

 ک/انتهای پیام... ... احل پایانی است اسالمی ساخت مرکز خونگیری بناب در مر

 

 هزار نفر خون اهدا کردند 2بیش از 

 1911شهریور  11سه شنبه  19:91 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛ پژمان صالحی فر مدیرکل 

نفر به مرکز  179هزار و  1روز نخست ماه محرم  11در : انتقال خون استان کرمانشاه گفت

نفر  811انتقال خون کرمانشاه مراجعه کرده اند که با توجه به شرایط پذیرش، یک هزار و 

نفر آن در روز عاشورا برای اهدا خون مراجعه کرده اند  661اقدام کنند و از این تعداد  خون اهدایبه  توانستند نسبت

هم اکنون وضعیت ذخیره خونی مطلوب است، اما طبق پیش بینی های انجام شده انتظار می رود در : او گفت... 

جدد ویروس آنفوالنزا بر شمار مبتالیان افزوده فصل پاییز و زمستان با توجه به آغاز موج سوم بیماری کرونا و شیوع م

طرح نذر خون تا اربعین ادامه دارد و مختص به دهه : او افزود... ... افزایش می یابد  خونی های فرآوردهشود و نیاز به 

نخست ماه محرم نیست و از عموم مردم به خصوص بهبود یافتگان بیماری کرونا می خواهیم نسبت به اهدای پالسما 

 قدام کنندا

 

مصدومیت دو نفر از پرسنل فوریت های / انفجار و آتش سوزی آمبوالنس در حین ماموریت

 پزشکی

 1911شهریور  11سه شنبه  17:11 - رویش زاگرس 

نفر از پرسنل اورژانس شهرستان  1ن ماموریت باعث سوختگی در حی آمبوالنسانفجار و آتش سوزی : رویش زاگرس 

رستان هفتکل ھش 115ای پزشکی ھتویوتا فوریت  آمبوالنسبه گزارش پایگاه خبری رویش زاگرس ... هفتکل شد 

https://www.yjc.ir/fa/news/7477653/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7477846/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.rouyeshzagros.ir/?p=46333
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با توجه به ... در حین ماموریت و بازگشت از اهواز به دلیل نقص فنی در موتور دچار انفجار و آتش سوزی شدید شد 

شهرستان اندیکا در حین ماموریت در روز عاشورای  115فوریت های پزشکی  آمبوالنسه مشابه آتشسوزی حادث

الزم است از سوی مدیران دانشگاه علوم پزشکی و حوره فوریت های پزشکی استان نگاه ویژه ای به  16حسینی سال

سجدسلیمان،اندیکا، اللی و هفتکل مدیریت فوریت های پزشکی و بروزرسانی ناوگان فوریت های پزشکی در حوزه م

این حادثه که در حوالی روستای چموم اتفاق افتاد، باعث سوختگی دو نفر از پرسنل اورژانس ... ... صورت گیرد 

 ...هفتکل گردید 

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتار کمک ... ... 

 ید بگیر

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  18:51 - خبر روز

 آتش سوزی آمبوالنس باعث مصدومیت دو نفر از پرسنل اورژانس هفتکل شد

 

 آزمون ها لغو نمی شوند/ تمدید ثبت نام سه آزمون دانشجویان علوم پزشکی

 1911شهریور  11سه شنبه  15:41 - باشگاه خبرنگاران 

گو با خبرنگار حوزه در گفت و  پزشکی آموزش سنجشسعید هاشمی نظری، رئیس مرکز 

بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، از تمدید ثبت نام سه آزمون 

مهلت ثبت نام : علوم پایه ، جامع پیش کارورزی و آزمون جامع داروسازی خبر داد و گفت

 اموزش سنجشرئیس مرکز ... شهریور ماه تمدید شد  11روز چهارشنبه،  14داوطلبان در این سه آزمون تا ساعت 

درباره درخواست برخی دانشجویان برای لغو یا تعویق سه آزمون علوم پایه ، جامع پیش کارورزی و آزمون  پزشکی

به دانشگاه های علوم پزشکی اعالم کرده ایم تا هر دانشجویی که بخواهد در دانشگاهی : جامع داروسازی اظهار کرد

فقت دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد درخواست و در دانشگاه محل سکونت خود محل سکونت خود آزمون بدهد، با موا

 آزمون بدهد

 

 سخنگوی دولت اعالم کرد

میلیون واکسن آنفلوآنزا به کشور برای فصل  8سفارش واردات /تولیدات داخلی کافی نیست

 سرما

http://daylinews.ir/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1
http://daylinews.ir/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/news/7477452/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 1911شهریور  11سه شنبه  19:11 - ایسنا 

نشان می دهد که رعایت پروتکل های  بهداشت وزارتاما یک روندشناسی در : وی افزود

بهداشتی همچون ماسک و دستکش در مورد کرونا، خود باعت شیوع کمتر آنفلوآنزا در پاییز و 

زمستان امسال می شود اما در هر حال تولیدات داخلی در این زمینه کفاف ما را نمی دهد و بر 

سخنگوی دولت با اشاره به ... که به کشور وارد شود این اساس هفت میلیون واکسن آنفلوآنزا را هم سفارش داده ایم 

در این زمینه هم برای : و کادر پزشکی کشور برای تولید واکسن کرونا در کشور اظهار کرد بهداشت وزارتاقدامات 

برای این مهم کار می کنند که روشهای هرکدام نیز  بهداشت وزارتتولید واکسن کرونا، سه مرکز مختلف تحت نظر 

 است که در زمینه به نتیجه رسیدن آن نیز برخی کارشناسان بهداشتی امیدوارانه صحبت می کنند متفاوت

  :سایت دیگر 16

 1911شهریور  11سه شنبه  19:17 - آقای خبر

 آمریکا چیز جدیدی برای تحریم در چنته ندارد

 1911شهریور  11سه شنبه  19:99 - ایلنا
 :ربیعی

رئیس جمهور نقشه راه در قرن جدید را با مردم در / سیاست فشار بزودی با شکستی به یادماندنی مواجه می شود

 لی پمپئو قابل بازگشت استتحریم ها فقط در دنیای خیا/ میان می گذارد

 1911شهریور  11سه شنبه  19:94 - پارسینه

 رار می گیردواکسن های ایرانی آنفوالنزا در دسترس مردم ق/ کرونا در پاییز شدت می گیرد: ربیعی

 1911شهریور  11سه شنبه  19:96 - پایگاه خبری اعتماد

/ پاییز شیوع بیماری کرونا افزایش پیدا می کند / فشار حداکثری در حال تبدیل شدن به فشار بر خودآمریکاست 

 رئیس جمهوری نقشه راه اقتصادی به مردم اعالم می کند

 1911شهریور  11سه شنبه  19:41 - آخرین خبر

 اظهارات سخنگوی دولت؛ از نقشه راه اقتصادی تا خرید واکسن کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  19:41 - باشگاه خبرنگاران

 مکانیزم ماشه یک واژه جعلی است/ سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خواهد خورد

 1911ر شهریو 11سه شنبه  19:41 - ناطقان
 :سخنگوی دولت

 برنامه های مهمی برای زندگی مردم داریم

 1911شهریور  11سه شنبه  19:45 - تجارت گردان

 آمریکا چیز جدیدی برای تحریم در چنته ندارد

 1911شهریور  11سه شنبه  19:51 - تیتر نیوز

 آمریکا چیز جدیدی برای تحریم در چنته ندارد

http://www.isna.ir/news/99061107959/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/69692/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://aghayekhabar.ir/69692/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/961614-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/961614-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.parsine.com/fa/news/651259/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/651259/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://etemadonline.com/content/429900/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://etemadonline.com/content/429900/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3
http://akharinkhabar.ir/politics/6723665/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://akharinkhabar.ir/politics/6723665/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/7477293/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7477293/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://nateghan.ir/fa/news/243814/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://nateghan.ir/fa/news/243814/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://tejaratgardan.ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://tejaratgardan.ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7/
http://titrnews.ir/fa/news/100970/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://titrnews.ir/fa/news/100970/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  19:56 - شفقنا

برای دولت سال آخر به معنای / دستور رییس جمهور برای خرید واکسن کرونا از خارج از کشور: سخنگوی دولت

 پایان تالش نیست

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - آفتاب نیوز

 میلیون واکسن آنفوالنزا به کشور برای فصل سرما 7سفارش واردات : سخنگوی دولت

 1911شهریور  11ه شنبه س 14:18 - جهان نیوز

 رئیس جمهور برنامه های مهمی برای مردم دارد: ربیعی

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - ایران اکونومیست
 :ربیعی در نشست خبری

 ران شکست خواهد خوردسیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ای

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - خبرگزاری تابناک

 میلیون واکسن آنفوالنزا برای فصل سرما 7سفارش واردات 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:14 - موج
 :ربیعی

 دولت هیچگاه در رساندن کشورمان به جایگاهی که سزاوارش است، از پا نخواهد نشست

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - امروز نیوز

 فشار حداکثری آمریکا شکست می خورد/ نیست ByAحمایت از بورس محدود به 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:15 - قلم نیوز

 اکسن آنفوالنزا به کشور برای فصل سرمامیلیون و 7سفارش واردات 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - دیدبان ایران
 :سخنگوی دولت هشدار داد

اکسن آنفوالنزا به کشور میلیون و 7رییس جمهور دستور واردات / در پاییز کرونا افزایش پیدا می کند: علی ربیعی

 برای فصل سرما را صادر کرده است

 1911شهریور  11سه شنبه  14:91 - تدبیر و امید

 میلیون واکسن آنفوالنزا به کشور برای فصل سرما 7سفارش واردات / جزئیاتی از نقشه راه اقتصادی دولت

 1911شهریور  11سه شنبه  14:91 - را نیوزٰشهرآ

 هفت میلیون واکسن آنفلوانزا سفارش داده ایم: سخن گوی دولت

 1911شهریور  11سه شنبه  14:95 - تابش کوثر

 کرونا در پائیز شدت می گیرد: ربیعی

 1911شهریور  11سه شنبه  14:45 - تجارت آنالین
 از سوی سخنگوی دولت؛

 جزئیات نقشه راه اقتصادی دولت اعالم شد

 1911شهریور  11سه شنبه  14:47 - بازار نیوز

 رئیس جمهور نقشه راه اقتصادی را به مردم اعالم می کند

https://fa.shafaqna.com/news/1004385/
https://fa.shafaqna.com/news/1004385/
https://aftabnews.ir/fa/news/669372/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://aftabnews.ir/fa/news/669372/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://www.jahannews.com/news/738552/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
http://www.jahannews.com/news/738552/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
http://iraneconomist.com/fa/news/360451/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360451/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/999972/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://www.tabnak.ir/fa/news/999972/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344025
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344025
https://www.emrooznews.com/news/286021/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-etf-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/286021/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-etf-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  14:51 - جماران
 در نشست خبری سخنگوی دولت عنوان شد؛

 دستور رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا از خارج از کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  14:51 - مرور نیوز
 :ربیعی

 آمریکا باید بداند فشار حداکثری تجربه ای شکست خورده است

 1911شهریور  11سه شنبه  14:55 - شبکه خبر

 رئیس جمهور برنامه های مهمی برای مردم دارد

 1911شهریور  11سه شنبه  14:56 - شعار سال

 هفت میلیون واکسن آنفوالنزا ثبت سفارش شد

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - دانا
 :ربیعی در نشست خبری

 رئیس جمهور دستور خرید واکسن کرونا را داده است/ مکانیسم ماشه یک واژه جعلی است

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - فردا نیوز

 آخرین خبر از خرید واکسن کرونا/رئیس جمهور برنامه های مهمی برای مردم دارد :ربیعی

 1911شهریور  11سه شنبه  15:15 - فرتاک نیوز

 واژه جعلی استمکانیزم ماشه یک / آمریکا چیز جدیدی برای تحریم در چنته ندارد: ربیعی

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - وانا

 میلیون واکسن آنفوالنزا به کشور برای فصل سرما 7سفارش واردات /تولیدات داخلی کافی نیست

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - انصاف نیوز

 دستور روحانی برای خرید واکسن کرونا از خارج

 1911شهریور  11سه شنبه  15:19 - اقتصاد نیوز

 دستور رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا از خارج از کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  15:15 - دنیای اقتصاد

 دستور رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا از خارج از کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  15:16 - روزنامه صبح اقتصاد

 فصل سرمامیلیون واکسن آنفوالنزا به کشور برای  7سفارش واردات /تولیدات داخلی کافی نیست

 1911شهریور  11سه شنبه  15:91 - روز پالس

 شکست می خورد فشار حداکثری آمریکا/ نیست ByAحمایت دولت از بورس محدود به 

 1911شهریور  11سه شنبه  15:94 - فصل اقتصاد

 فشار حداکثری آمریکا شکست می خورد/ نیست ByAحمایت از بورس محدود به 

 1911شهریور  11سه شنبه  15:41 - 02رویداد 

ابل تحریم ها فقط در دنیای خیالی پمپئو ق/ رئیس جمهور نقشه راه در قرن جدید را با مردم در میان می گذارد

 بازگشت است
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https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687447-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687447-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://sobh-eqtesad.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://sobh-eqtesad.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
http://roozplus.com/fa/news/171875/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-etf-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://roozplus.com/fa/news/171875/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-etf-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/574627/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-ETF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/574627/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-ETF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.rouydad24.com/fa/news/228585/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  15:51 - 02اقتصاد 

 میلیون واکسن آنفوالنزا به کشور برای فصل سرما 7سفارش واردات 

 1911شهریور  11سه شنبه  15:59 - خبرهای فوری

 دستور رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا از خارج از کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  15:56 - راهبرد معاصر

 واکسن های ایرانی آنفوالنزا در دسترس مردم قرار می گیرد/ کرونا در پاییز شدت می گیرد: ربیعی

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - صبحانه انالین

 کرونا در پائیز شدت می گیرد:ربیعی

 1911شهریور  11سه شنبه  16:19 - فصل تجارت

 فشار حداکثری آمریکا شکست می خورد/ نیست ByAحمایت از بورس محدود به 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - نقدس آنالی
 :ربیعی

/ قطعنامه ه در دنیای خیالی پمپئو باز خواهد گشت/ نقشه راه سال آخر دولت از سوی رئیس جمهور اعالم می شود

 اقدام امارات را تهدید می دانیم

 1911شهریور  11سه شنبه  16:15 - ایران خبر

 میلیون واکسن آنفلوآنزا به کشور برای فصل سرما 7سفارش واردات /تولیدات داخلی کافی نیست

 1911شهریور  11سه شنبه  16:16 - جام نیوز

 اظهارات سخنگوی دولت؛ از نقشه راه اقتصادی تا خرید واکسن کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  16:41 - فرارو

 آمریکا چیز جدیدی برای تحریم در چنته ندارد: ربیعی

 1911شهریور  11سه شنبه  16:47 - بازار آریا

 رئیس جمهور نقشه راه اقتصادی را به مردم اعالم می کند اقتصاد ایران

 1911شهریور  11سه شنبه  17:15 - مثلث

 دستور رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا از خارج از کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  17:96 - نبض بورس
 :ربیعی در نشست خبری

 نیست ByAحمایت از بورس محدود به 

 1911شهریور  11سه شنبه  17:51 - همای خبر

میلیون واکسن آنفلوآنزا به کشور برای  7سفارش واردات /سخنگوی دولت اعالم کرد تولیدات داخلی کافی نیست

 فصل سرما

 1911یور شهر 11سه شنبه  11:11 - روزنامه نوآوران

 نیست ByAحمایت از بورس محدود به 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - تجارت نیوز

 آخرین اخبار از وضعیت پرداخت ودیعه مسکن/ تومانی اجتناب ناپذیر است  4111اختصاص ارز 

https://eghtesaad24.ir/fa/news/77359/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://khabar-fouri.com/political/114774/
https://khabar-fouri.com/political/114774/
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57156/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57156/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://sobhanehonline.com/fa/news/225815/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://sobhanehonline.com/fa/news/225815/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/413816/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-ETF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/413816/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-ETF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/718358/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153421/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153421/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://www.jamnews.com/detail/News/994155
https://www.jamnews.com/detail/News/994155
https://fararu.com/fa/news/452924/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/452924/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/473641/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/473641/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-69466
https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-69466
https://nabzebourse.com/fa/news/16244/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-etf-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://nabzebourse.com/fa/news/16244/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-etf-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.homaygilan.ir/?p=103218
http://www.homaygilan.ir/?p=103218
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/251690
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/251690
https://tejaratnews.com/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://tejaratnews.com/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

158 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - نیوز صید

واکسن های ایرانی آنفوالنزا / کرونا در پائیز شدت می گیرد/ رئیس جمهور نقشه راه اقتصادی به مردم اعالم می کند

 در دسترس مردم قرار می گیرد

 1911شهریور  11سه شنبه  11:41 - جام جم
 :سخنگوی دولت

 آمریکا چیز جدیدی برای تحریم در چنته ندارد/ لوآنزا به کشور میلیون واکسن آنف 7سفارش واردات 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:51 - بسیج
 :ربیعی در نشست خبری

 مکانیسم ماشه یک واژه جعلی است/ رئیس جمهور دستور خرید واکسن کرونا را داده است

 1911شهریور  11سه شنبه  11:14 - روند بازار

 نیست ByAحمایت از بورس محدود به 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:19 - روزنامه اصفهان امروز
 سخنگوی دولت اعالم کرد

 یلیون واکسن آنفلوآنزا به کشور برای فصل سرمام 7سفارش واردات /تولیدات داخلی کافی نیست

 1911شهریور  11سه شنبه  11:48 - کیهان
 :ربیعی

 سیاست تحریم و فشار حداکثری به زودی شکست خواهد خورد

 1911شهریور  11سه شنبه  19:91 - تیک

 میلیون واکسن آنفلوآنزا به کشور برای فصل سرما 7سفارش واردات /تولیدات داخلی کافی نیست: سخنگوی دولت

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه سایه
 برگزار شد؛

 نشست خبری سخنگوی دولت

 

 ر می شودپیاده روی اربعین بدون حضور زائران ایرانی برگزا

 1911شهریور  11سه شنبه  19:91 - ایکنا 

یتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا، با بیان اینکه بنای کمیته اجتماعی رئیس کمیته امن

همه : و دستگاه های مرتبط و درگیر با کروناست، گفت بهداشت وزارتامنیتی حمایت از 

ستاد ملی براساس پیشنهاد ... مسئولین و دستگاه ها و مردم باید بیماری را جدی بگیریم 

 بهداشت وزارتدستگاه ها برنامه یک ساله همزیستی با کرونا را جزء به جزء با همکاری کمیته اجتماعی امنیتی تمام 

با : ذوالفقاری در رابطه با نحوه برخورد با موج سوم کرونا ویروس نیز گفت... تهیه کرده تا به تصویب ستاد ملی برسد 

http://seydnews.ir/politics/government/68363-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF/-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7.html
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275082/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275082/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://basijnews.ir/fa/news/9271562/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://basijnews.ir/fa/news/9271562/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ravandbazar.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-etf-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/20339/
https://ravandbazar.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-etf-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/20339/
http://esfahanemrooz.ir/735999-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7.html
http://esfahanemrooz.ir/735999-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7.html
http://kayhan.ir/fa/news/197292/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://kayhan.ir/fa/news/197292/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://tik.ir/fa/news/304734/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://tik.ir/fa/news/304734/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://sayeh-news.com/fa/Online/News/139157/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://sayeh-news.com/fa/Online/News/139157/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/3920313/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

در جهت کاهش شیوع این بیماری نیازمند  بهداشت وزارتدر نظر گرفتن بدترین شرایط، همه دستگاه ها حتی خود 

به گزارش ایکنا، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی ... پروتکل هستند 

 791هزار و  17هزار بازدید از سوی  85شهریورماه، طی نشستی خبری با اشاره به اینکه  11اربعین، امروز سه شنبه 

نتایج این بازدید ها نشان : هزار هیئت مذهبی ثبت نام شده در کشور صورت گرفته است، گفت 11همیار سالمت از 

دهنده بیشترین رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی هیئت های مذهبی در ایام محرم است و بیشترین توجه به 

هیئت ها و عزاداران بوده  مسائل بهداشتی از سوی تولیت های آستان مقدسه، شورای هماهنگی ائمه جمعه، مسئوالن

 است

 

 راهنمای مداخله در بحران برای دانشجویان علوم پزشکی تدوین می شود

 1911شهریور  11سه شنبه  19:44 - ایرنا 

، درمان و آموزش بهداشت وزارتبه گزارش روز سه شنبه معاونت فرهنگی و دانشجویی 

مدیر کل ... ایران هر ساله با بحران های مختلفی از جمله سیل، زلزله و : شتپزشکی، اظهار دا

: خاطرنشان کرد( هندبوک)درباره ضروت تدوین این دفترچه راهنما  بهداشت وزارتفرهنگی 

، بهداشت وزارتمدیرکل فرهنگی ... در دانشگاه ها اتفاقات بسیار مثبتی را رقم زد  "پویش دانشجویی مقابله با کرونا"

این راهنما می تواند چالش های مختلفی را : این دفترچه راهنما را شامل دو بخش علمی و عملی دانست و گفت

دانشجویان  "پویش دانشجویی مقابله با کرونا"در : تصریح کرد بهداشت وزارتمدیرکل فرهنگی ... مرتفع کند 

از دانشجویان برای حضور در بحران فراهم کنیم  مشارکت بسیار خوبی داشتند و ما توانستیم بانک اطالعاتی به روزی

 و در پی این هستیم که بانک اطالعاتی را توسعه و گسترش دهیم

 

 فرصت های جزیره برای ورزش در دوران کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  19:51 - ایرنا 

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را بر آن داشت تا پیرو مصوبه  نمکی سعیدایی که تا ج

ای در اردیبهشت ماه سال جاری و در نامه ای به سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، فعالیت 

باشگاه های ورزشی انفرادی و غیر گروهی که ارتباط فردی زیادی ندارند، را با رعایت 

امروزه به علت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ... رها مجاز اعالم کند دستورالعمل های بهداشتی برای کلیه شه

از ... بسیاری از فضاهای ورزشی و تفریحی اجازه ادامه فعالیت ندارند و یا با محدودیت های زیادی روبه رو هستند 

https://www.irna.ir/news/84023067/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84023123/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ن مورد طرفی حفظ سالمتی و ضرورت ورزش کردن در این دوران سخت همواره توسط کارشناسان سالمت و پزشکا

با این حال، ترس از ابتال به کرونا باعث شد تا استقبال چندانی از فعالیت مجدد باشگاه ها ... تاکید قرار می گرفت 

با این اوصاف، رفته رفته کم تحرکی و خانه نشینی اجباری عوارض خود را به صورت چاقی مفرط ... ... صورت نگیرد 

 ف می یابدیا سستی نشان می دهد و ورزش اهمیتی مضاع

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  14:91 - دنیای معدن

 فرصت های جزیره برای ورزش در دوران کرونا

 

 پسماندهای کرونایی تهران خطرناک است یا عادی؟

 1911شهریور  11سه شنبه  19:51 - ایرنا 

: در این ارتباط معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز می گوید

اعم از آنهایی که در بیمارستان ها یا منازل تولید می شود، باید جزو زباله های پزشکی 

پسماندهای ویژه تلقی شود و طبق قانون، مدیریت پسماند ویژه بر عهده تولیدکننده است و در 

معاون پردازش و دفع ... متولی این نوع از پسماندها خواهد بود  بهداشت وزارتبخش زباله های پزشکی نیز مشخصا 

سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر قانونی مدیریت : ن مدیریت پسماند شهرداری تهران یادآور شدسازما

پسماندها باید مشخص کند که پسماندهای حاصل از بیماری کرونا چه نوع پسماندی محسوب می ود؛ اگر پسماند 

ست متولی آن را مشخص کند و اگر عادی است که همین مدیریت پسماند عادی کفایت می کند و اگر پسماند ویژه ا

و سازمان حفاظت محیط زیست می تواند با ایجاد  بهداشت وزارتراهکاری ارائه دهد، شهرداری تهران در کنار 

 زیرساخت در ابتدا و اختصاص بودجه های خاص پس از آن، در این زمینه اقدام کند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  19:57 - آقای خبر

 پسماندهای کرونایی تهران ویژه است یا عادی؟

 1911شهریور  11سه شنبه  14:91 - دنیای معدن

 پسماندهای کرونایی تهران ویژه است یا عادی؟

 1911شهریور  11سه شنبه  17:44 - جماران

 وضعیت نگران کننده زباله های کرونا در تهران

 1911شهریور  11سه شنبه  18:51 - دنیای اقتصاد

 ه زباله های کرونا در تهرانوضعیت نگران کنند

http://www.donyayemadan.ir/view/156616/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.donyayemadan.ir/view/156616/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84022752/%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/69742/%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A7/
https://aghayekhabar.ir/69742/%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A7/
http://www.donyayemadan.ir/view/156617/%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%9F
http://www.donyayemadan.ir/view/156617/%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%9F
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-218/1467321-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-218/1467321-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687508-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687508-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 :معاون علوم پزشکی شیراز اعالم کرد

 روز است 40سرانه مراجعه افراد به مراکز درمانی استان فارس 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:14 - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرسول همتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و در نشستی 

 4یکی از برنامه ریزی های این معاونت در راستای توسعه خدمت رسانی به : خبری بیان کرد

از هم استانی ها بوده که از این میزان جمعیت تحت حمایت بالغ بر یک میلیون  141یون و میل

خانه بهداشت سطح روستاهای استان خدمات  815هزار نفر را روستاییان تشکیل می دهند که این افراد نیز از  67و 

پوشش این دانشگاه از جمعیت هزار نفر از جمعیت تحت  111وی با بیان اینکه ... ... درمانی دریافت می کنند 

مرکز جامعه سالمت نیز در تالش هستند تا روزانه خدمات درمانی را در اختیار  517: عشایری هستند تصریح کرد

هزار مراجعه کننده در مراکز  111افراد مختلف جامعه قرار دهند این در حالی است که در استان فارس روزنه بالغ بر 

ه با توجه به میزان جمعیت استان می توان گفت سرانه مراجعه افراد به مراکز درمانی درمانی به ثبت رسیده است ک

چرخه فعالیت : او همچنین با اشاره به راه اندازی خانه های بهداشت عشایر، گفت... ... روز است  45استان هر 

تحت پوشش خانه های  درصد از عشایر 18بهداشتی عشایران استان با ایجاد این خانه ها تکمیل شده و اکنون 

 بهداشت عشایری هستند

 

کرونا مانع خدمات دهی به پروازهای / 01تشدید نظارت بر فرودگاه ها برای موج سوم کووید 

 عبوری نشد

 1911شهریور  11سه شنبه  14:16 - خبرگزاری فارس 

از نظر کنترل  بهداشت وزارتدر این راستا از همان اسفندماه، یکی از نقاط مهمی که از سوی 

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ... بیماری مورد توجه قرار گرفت، فرودگاه های کشور بود 

داشته باشند که این تست  را به همراه dCYهمه مسافران ورودی به ایران باید تست منفی 

باید حداکثر برای یک هفته گذشته باشد، مهم نیست مسافران از چه مبدا وارد کشورمان می شوند داشتن این تست 

 بهداشت وزارتمنفی برای همه الزام است و اگر این تست را به همراه نداشته باشند با پرداخت هزینه آن، نمایندگان 

فرشید گلیج درباره جزئیات اجرای شیوه نامه های مقابله با کرونا در ... می گیرد در فرودگاه از مسافران تست 

بر اساس برنامه ها و دعوتنامه هایی که از سوی سازمان  1918دی ماه  15از : فرودگاه ها به خبرنگار فارس گفت

https://www.mehrnews.com/news/5013116/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B4%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990611000164/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87
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ر آمادگی درباره شیوع درمان و آموزش پزشکی مبنی ب بهداشت وزارتپدافند غیرعامل ، ستاد کل نیروهای مسلح و 

 کرونا و شیوع این بیماری در کشور چین و احتمال ورود این ویروس به کشور، وجود داشت جلساتی برگزار شد

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - تین نیوز

 11ودگاه ها برای موج سوم کوویدتشدید نظارت بر فر

 1911شهریور  11سه شنبه  16:14 - پرتال حمل و نقل

 تشدید کنترل ها و نظارت بر فرودگاه ها برای موج سوم بیماری کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  16:15 - شرکت فرودگاههای کشور

 11تشدید نظارت فرودگاهی برای مقابله با موج سوم کووید

 1911شهریور  11سه شنبه  16:55 - تازه تزین ها

 کرونا مانع خدمات دهی به پروازهای عبوری نشد/ 11تشدید نظارت بر فرودگاه ها برای موج سوم کووید 

 

 :دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران

 ها درخشیدندهیئت های مردمی در آزمون عزاداری محرم با رعایت پروتکل 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:16 - خبرگزاری مهر 

در طول این مدت : محمدی با اشاره به اینکه اسالم دین عقالنیت و منطق است، تصریح کرد

همگان مشاهده کردند هیئت های عزاداری در کنار مساجد و تکایا از معدود اماکنی بودند که 

ان کشور در آنها رعایت و درم بهداشت وزارتتمامی پروتکل های بهداشتی اعالم شده از سوی 

) می شد که این خود بیانگر نظم پذیری و نمایش شور توأم با شعور حسینی از سوی این عاشقان حضرت اباعبداهلل 

نقشه های دشمنان داخلی و خارجی برای : مهرداد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت... است ( ع

و ساالر آزادگان جهان در دل شیعیان و دلدادگان به این خاندان  خاموش کردن نور محبت اهل بیت بویژه سرور

وی ضمن قدردانی از مردم شریف و فهیم ایران اسالمی ... ... عصمت و طهارت، خوابی پریشان و تعبیر ناشدنی است 

ی و جوانان مؤمن و انقالب: بخصوص دلباختگان حضرت سیدالشهداء علیه السالم در دیار علویان، خاطرنشان کرد

همراه با ( ع) هیئت های مردمی عزاداری در سراسر کشور در آزمون بزرگ برگزاری مراسم عزاداری امام حسین 

رعایت کامل شیوه نامه های اجرایی ستاد ملی مبارزه با کرونا سربلند بیرون آمده و در این زمینه بسیار خوش 

 درخشیدند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  14:44 - شبستان

https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-218293
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-218293
http://portalhamlonaghl.ir/fa/122970/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://portalhamlonaghl.ir/fa/122970/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.airport.ir/news/88293/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF19%E2%80%8C
https://www.airport.ir/news/88293/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF19%E2%80%8C
https://www.tazetarinha.com/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88-2/
https://www.tazetarinha.com/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88-2/
https://www.mehrnews.com/news/5013141/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/966910
http://shabestan.ir/detail/News/966910
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 :دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران
 مطالبات منطقی هیئت های عزاداری پاسخ داده شود

 1911شهریور  11سه شنبه  15:15 - پیام مازند

 هیئت های مردمی در آزمون عزاداری محرم با رعایت پروتکل ها درخشیدند

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - تصاد آیندهاق

 هیئت های مردمی در آزمون عزاداری محرم با رعایت پروتکل ها درخشیدند

 1911شهریور  11سه شنبه  16:48 - چهار دانگه

 هیئت های مردمی در آزمون عزاداری محرم با رعایت پروتکل ها درخشیدند

 

 نحوه بازگشایی خوابگاه/دانشجویان به تکمیل خودارزیابی کروناالزام نو

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - تازه تزین ها 

 

بیشتر سلف سرویس های دانشگاه ها : خاطرنشان کرد بهداشت وزارتامور دانشجویی  مدیر

بسته است و غذا تنها در ظروف یک بار مصرف در خوابگاه ها و سایر مراکز آموزشی توزیع می 

 ... شود 

 وزارتتمامی دانشجویان نو ورود ملزم هستند که در سایت سالمت : تاکید کرد بهداشت وزارتمدیر امور دانشجویی 

رحمان خدابنده لو در گفتگو با تازه ترین ... برای سال تحصیلی جدید فرم خودارزیابی کرونا را تکمیل کنند  بهداشت

با بیماری کرونا است و شهریورماه تصمیم ستاد ملی مقابله  15شروع سال تحصیلی جدید از : بهداشت گفت: ها افزود

 تمام کالس های دانشگاه های علوم پزشکی به غیر از کالس های بالینی و دارای کار عملی مجازی خواهد بود

  :سایت دیگر 62

 1911ور شهری 11سه شنبه  11:48 - پرتال دانشگاهی

 نحوه بازگشایی خوابگاه/نودانشجویان ملزم به تکمیل خودارزیابی کرونا هستند

 1911شهریور  11سه شنبه  11:56 - خبرنامه دانشجویان ایران

 جزئیات بازگشایی خوابگاه های دانشجویی علوم پزشکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:98 - رجا نیوز

 الزام نودانشجویان به تکمیل خودارزیابی کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - ملیت

 نحوه بازگشایی خوابگاه/الزام نودانشجویان به تکمیل خودارزیابی کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:45 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

http://www.mazan-online.ir/Fa/News/145768/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/145768/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242355/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://4dangehnews.ir/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7/
https://4dangehnews.ir/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
https://www.unp.ir/news/university/university-news/90555
https://www.unp.ir/news/university/university-news/90555
http://iusnews.ir/fa/news-details/368891/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
http://iusnews.ir/fa/news-details/368891/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
http://www.rajanews.com/news/338975/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.rajanews.com/news/338975/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://meliyat.com/fa/news/325212/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://meliyat.com/fa/news/325212/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد؛
 ن ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا و پایش سالمت روانالزام دانشجویا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:55 - روزنامه سپید

 11:6: ساعت 1911شهریور  11الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا و پایش سالمت روان 

 1911شهریور  11سه شنبه  19:11 - دولت

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد؛ الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا و پایش 

 سالمت روان

 1911شهریور  11سه شنبه  14:17 - باشگاه خبرنگاران

 دانشجویان نو ورود پایش سالمت روان می شوند

 1911شهریور  11سه شنبه  14:18 - خبرگزاری تسنیم

 الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا/ ه های علوم پزشکیجزئیات بازگشایی دانشگا

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - آقای خبر

اخبار  -الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا/ جزئیات بازگشایی دانشگاه های علوم پزشکی

 اخبار اجتماعی تسنیم –پزشکی 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:91 - خبرگزاری برنا
 :مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد

 الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا و پایش سالمت روان

 1911شهریور  11سه شنبه  15:91 - پانا

 الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا

 1911شهریور  11ه شنبه س 17:55 - خبرگزاری صدا و سیما
 :آقای رحمان خدابنده لو 

 الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - آریا

 الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا

 

 :توسط حجت االسالم سهرابی صورت گرفت

 اعالم نتایج پایش اجرای دستورالعمل های بهداشتی هیئات استان تهران

 1911شهریور  11سه شنبه  14:16 - خبرگزاری مهر 

https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19198
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19198
http://dolat.ir/detail/346205
http://dolat.ir/detail/346205
https://www.yjc.ir/fa/news/7477328/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477328/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339499/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339499/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://aghayekhabar.ir/69768/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4/
https://aghayekhabar.ir/69768/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052191
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052191
http://pana.ir/news/1119673
http://pana.ir/news/1119673
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810278/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810278/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.aryanews.com/News/20200902095826086/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.aryanews.com/News/20200902095826086/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5013110/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

سهرابی در ابتدا با اشاره به اینکه در محرم امسال همه ما در معرض آزمون بزرگی قرار داشتیم، 

سازمان تبلیغات اسالمی امسال  بهداشت وزارتبر اساس مصوبه ستاد کرونا و با تایید : گفت

به گزارش خبرنگار مهر ... مسئول عمل کردن دستورالعمل های بهداشتی ماه محرم و صفر بود 

، نشست خبری حجت االسالم علی اصغر سهرابی مدیرکل تبلیغات اسالمی استان تهران با 

اول محرم و ارائه نتایج پایش اجرای  موضوع ارائه آمار تجمیعی فعالیت های ارگان ها و دستگاه های مختلف در دهه

... دستورالعمل های بهداشتی هیات ها صبح امروز در اتاق جلسات سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران برگزار شد 

... اگرچه این دستورالعمل ها با تعویق به دست ما رسید ولی همه ما خودمان را متعهد کردیم تا به آنها عمل کنیم ... 

استا جلسات مختلفی با ارگان های متفاوتی برگزار شد که همه ارگان ها به نوبه خود به ما در اجرای این در همین ر

 دستورالعمل ها کمک کردند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  14:45 - خبرگزاری دانشجو

 ای عزاداری از ورود بدون ماسک ممانعت کردنددرصد هیات ه 11/ با کمک بسیجیان، محرم امسال ماندگار شد

 1911شهریور  11سه شنبه  14:48 - آقای خبر

 درصد هیات های عزاداری از ورود بدون ماسک ممانعت کردند 11/ با کمک بسیجیان، محرم امسال ماندگار شد

 1911شهریور  11سه شنبه  14:59 - پرس شیعه

 ای بهداشتی هیئات استان تهراناعالم نتایج پایش اجرای دستورالعمل ه

 1911شهریور  11سه شنبه  15:15 - شبکه تصویر

 نشست خبری مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران

 1911شهریور  11سه شنبه  15:15 - میزان

 نشست خبری مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران

 

 قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده ناجا

 1911شهریور  11سه شنبه  14:14 - ایلنا 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، متن پیام بدین شرح است؛ ...  نمکی سعیددکتر 

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری ...  "اشتری"سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای ... 

ضمن تسلیت ایام عزاداری ساالر شهیدان حضرت اباعبداله ... با سالم و احترام؛ ... اسالمی ایران 

ان باوفایش، بدین وسیله از مساعدت های بی دریغ و شبانه روزی آن برادر ارجمند و کلیه و یار( ع)الحسین 

خدمتگزاران صدیق نیروی انتظامی که در دوران پرتالطم مدیریت بیماری کرونا در کلیه عرصه ها در کنار مدافعان 

https://snn.ir/fa/news/872786/%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/872786/%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/69822/%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DB%B9/
https://aghayekhabar.ir/69822/%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DB%B9/
http://pressshia.com/671167/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
http://pressshia.com/671167/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6146
http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6146
https://www.mizanonline.com/fa/news/652037/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mizanonline.com/fa/news/652037/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/961689-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
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توفیق، عزت و ... می نمایم  سالمت و در اعمال شیوه نامه های بهداشتی ایثارگرانه تالش نموده اند، قدردانی

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... ... تندرستی همگان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم 

  :سایت دیگر 62

 1911شهریور  11سه شنبه  14:41 - آنا
 طی پیامی صورت گرفت؛

 قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده ناجا

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - خبرگزاری فارس

 وناقدردانی وزیر بهداشت از مساعدت های شبانه روزی نیروی انتظامی در دوران کر

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - دانا

 قدردانی وزیر بهداشت از تالش های نیروی انتظامی در دوران کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - خبرگزاری دفاع مقدس

 قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده ناجا

 1911ریور شه 11سه شنبه  15:91 - افکار نیوز

 قدردانی سعید نمکی از مساعدت های شبانه روزی نیروی انتظامی در دوران کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  16:95 - فرهیختگان

 قدردانی وزیر بهداشت از نیروی انتظامی

 1911شهریور  11سه شنبه  16:41 - خبرگزاری دانشجو

 قدردانی وزیر بهداشت از مساعدت های شبانه روزی نیروی انتظامی در دوران کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  17:15 - تجارت آنالین

 شبانه روزی نیروی انتظامی در دوران کروناقدردانی وزیر بهداشت از مساعدت های 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:55 - ایرنا

 قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده ناجا

 1911شهریور  11سه شنبه  18:56 - امروز نیوز

 قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده ناجا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:19 - نصیر نیوز

 قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده ناجا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:17 - پانا

 قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده ناجا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:48 - کیهان

 قدردانی وزیر بهداشت از مساعدت های شبانه روزی نیروی انتظامی در دوران کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - خبرگزاری صدا و سیما
 در پیامی

 قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده ناجا

https://ana.press/fa/news/46/511842/%E2%80%8B%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
https://ana.press/fa/news/46/511842/%E2%80%8B%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
https://farsnews.ir/news/13990611000719/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990611000719/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.dana.ir/News/1642738.html
http://www.dana.ir/News/1642738.html
https://defapress.ir/fa/news/413688/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
https://defapress.ir/fa/news/413688/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/990953-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/990953-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://farhikhtegandaily.com/news/45276/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-/
http://farhikhtegandaily.com/news/45276/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-/
https://snn.ir/fa/news/872847/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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http://tejaratonline.ir/fa/news/130371/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84023551/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84023551/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
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https://www.iribnews.ir/fa/news/2810768/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810768/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

 فوتی جدید کرونا 010بیمار و  0402شناسایی / 11شهریور  00آمار کرونا در ایران، 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:15 - آفتاب نیوز 

نفر از بیماران، بهبود  114هزار و  915تا کنون  خوشبختانه: افزود بهداشت وزارتسخنگوی 

بر اساس : همچنین گفت بهداشت وزارتسخنگوی ... یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند 

آخرین اطالعات کرونا در کشور، استانهای تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، خراسان 

آفتاب ... نان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سم

 681و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و  1911شهریور  11از دیروز تا امروز : الری گفت: ... نیوز 

مجموع : وی ادامه داد... ... نفر از آنها بستری شدند  786در کشور شناسایی شد که  11بیمار جدید مبتال به کووید

بیمار  111ساعت گذشته،  14متاسفانه در طول ... نفر رسید  814هزار و  976در کشور به  11بیماران کووید

 نفر رسید 671هزار و  11جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  11کووید

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  14:17 - آقای خبر

 فوتی جدید کرونا 111بیمار و  1681شناسایی / 11شهریور  11آمار کرونا در ایران، 

 

 چهار هزار آزمایش تشخیصی کرونا در سبزوار انجام شد

 1911شهریور  11سه شنبه  14:11 - ایرنا 

 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با بیان این که تاکنون فوتی ناشی از ویروس کرونا  درمان معاون

بعه پرسنل آزمایشگاه های تا: در بین کادر بهداشت و درمان سبزوار وجود نداشته است گفت

دانشگاه در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا مشغول به ارائه خدمت هستند که تاکنون هشت نفر از آنها به ویروس 

هزار و  976، درمان و آموزش پزشکی تاکنون بهداشت وزارتبنا بر آخرین اعالم سخنگوی ... کرونا مبتال شده اند 

 671هزار و  11شده اند و شمار جانباختگان این بیماری به  نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال 814

هم اینک روزانه : دکتر محمد نعمت شاهی روز سه شنبه با بیان این مطلب به خبرنگاران افزود... تن رسیده است 

آزمایش تشخیصی کرونا درآزمایشگاه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام می شود که  91بیش از 

 نمونه آزمایش هدف گذاری شده است 111آزمایش روزانه  برای

https://aftabnews.ir/fa/news/669375/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B6%DB%B8%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://aghayekhabar.ir/69790/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DB%B1%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7/
https://aghayekhabar.ir/69790/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DB%B1%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7/
https://www.irna.ir/news/84023095/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  15:51 - قدس آنالین

 چهار هزار آزمایش تشخیصی کرونا در سبزوار انجام شد

 1911شهریور  11سه شنبه  16:14 - ایلنا
 :معاون علوم پزشکی سبزوار خبر داد

 آزمایش تشخیصی ویروس کرونا در سبزوار 91انجام روزانه 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:15 - خبرگزاری صدا و سیما

 انجام چهار هزار آزمایش تشخیصی کرونا در سبزوار

 

 کاهش تعداد مرگ های کرونایی در کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  14:95 - ایکنا 

 681، از شناسایی یک هزار و بهداشت وزارتبه گزارش ایکنا، سیماسادات الری، سخنگوی 

با احتساب این موارد مجموع بیماران : در کشور خبر داد و گفت 11بیمار جدید مبتال به کووید

: یادآور شد بهداشت وزارتسخنگوی ... نفر رسید  814هزار و  976به در کشور  11کووید

براساس آخرین اطالعات کرونا در کشور، استان های تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان 

متأسفانه طی : افزودوی ... ... شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند 

هزار  11جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  11بیمار کووید 111ساعت گذشته،  14

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از  114هزار و  915خوشبختانه تا کنون : الری ادامه داد... ... نفر رسید  671و 

 بیمارستان ها ترخیص شده اند

 

 لیگ برتر والیبال بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد

 1911شهریور  11سه شنبه  14:51 - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، رئیس کمیته برگزاری رویدادها و 

تعامل و : ناظران مرد و زن والیبال ایران گفت( وبینار)مسابقات نیز در دومین نشست آنالین 

، درمان و آموزش بهداشت وزارتهمکاری بسیار خوبی با ستاد ملی مقابله با کرونا ، نمایندگان 

امسال متاسفانه به : شهرام عظیمی تصریح کرد... ... کی و فدراسیون پزشکی ورزشی برای برگزاری لیگ ها داریم پزش

http://qudsonline.ir/news/718382/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/718382/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-92/961743-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-92/961743-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810090/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810090/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://iqna.ir/fa/news/3920351/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5013180/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

وی ادامه ... ... دلیل نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا ، نمی توانیم در مسابقات از نعمت حضور تماشاگران بهره ببریم 

بال، کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات از توانایی پیشکسوتان در بر اساس دستور داورزنی رئیس فدراسیون والی: داد

رئیس کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات در ادامه این ... ... برنامه ریزی و برگزاری مسابقات استفاده خواهد کرد 

  5119181کد خبر ... ... نشست، به سوال های مطرح شده از سوی ناظران پاسخ داد 

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - مدال

 لیگ برتر والیبال بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - خبرگزاری برنا
 :شهرام عظیمی

 لیگ برتر والیبال بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد

 1911شهریور  11سه شنبه  15:15 - تازه تزین ها

 لیگ برتر والیبال بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد

 1911شهریور  11ه شنبه س 15:41 - خبرنامه دانشجویان ایران

 برگزاری لیگ برتر والیبال بدون حضور تماشاگر

 

 همه گیری کرونا در جهان

 کاهش جان باختگان ناشی از کرونا در پاکستان

 1911شهریور  11سه شنبه  14:55 - خبرگزاری صدا و سیما 

هزار تست  11پاکستان روزانه به طور میانگین  بهداشت وزارتبر اساس آمار ارائه شده از سوی 

کرونا در این کشور انجام می شود و شمار مبتالیان نیز روند کاهشی دارد به گونه ای که در 

به گزارش سرویس ... نفر بوده است  511یک هفته گذشته موارد روزانه ابتال به کرونا کمتر از 

، همزمان با کاهش آمار مبتالیان به "هم نیوز"به نقل از سایت خبری بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسالم آباد 

کرونا در پاکستان، روند مرگ و میر ها نیز سیر نزولی پیدا کرده و برای هفتمین روز متوالی مرگ و میر روزانه کرونا 

 ... نفر ثبت گردیده است  11در این کشور کمتر از 

نفر  911هزار آزمایش کرونا در پاکستان گرفته شده که از این میان  11همچنین در شبانه روز گذشته نزدیک به 

 181و آمار بهبود یافته ها به  6118به گفته منابع خبری تعداد تلفات کرونایی در پاکستان به ... کرونا مثبت شدند 

 نفر افزایش یافته است 171هزار و 

 

https://medal1.com/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-183654/
https://medal1.com/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-183654/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052226
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052226
https://www.tazetarinha.com/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
https://www.tazetarinha.com/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
http://iusnews.ir/fa/news-details/368946/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1/
http://iusnews.ir/fa/news-details/368946/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810092/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

171 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 اخبار ایران و جهان |خبرگزاری مهر  –رویی خطاست بسته بودن فهرست دا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - آقای خبر 

درصد قیمت داروهای بیوتکنولوژی افزایش پیدا  4تا  1در چهار سال گذشته : وی ادامه داد

شرکت های تولیدی است و به نظر من تضاد منافع در کرده و این موضوع مورد اعتراض 

سازمان غذا و دارو وجود دارد و باید اجازه دهیم بیمه ها با سندیکاها وارد مذاکره شوند با 

خورده  بهداشت وزارتتشکیل کمیته ای با وزارت حمایت قیمت دارو تعیین شود و دیگر کسی درباره قیمت دارو به 

باید ناظر کیفی بر دارو باشد و به طور قطع می گویم که داروهای ایرانی  بهداشت زارتو: مدنی گفت... نمی گیرد 

کیفیت باالیی دارند و در صادرات محصول به چشم دیده ایم که بسیاری از کشورها عنوان می کنند که داروی ایرانی 

، حسام الدین مدنی، در نشست  به گزارش خبرنگار مهر... در مقایسه با نمونه چینی و هندی کیفیت باالتری دارد 

باید دانست که اگر می خواستیم داروهای تولیدی را وارد کنیم ارز بسیاری باید از کشور خارج : روز داروسازی، افزود

 می شد و خوشبختانه صنعت دارویی کشور توانسته است نیاز کشور را تامین و حتی اقدام به صادرات دارو کند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11شنبه  سه 11:11 - هانا خبر

 بسته بودن فهرست دارویی خطاست

 1911شهریور  11سه شنبه  11:54 - سالمت نیوز
 :رئیس انجمن محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران

 بسته بودن فهرست دارویی خطاست

 1911شهریور  11سه شنبه  19:11 - شفا آنالین
 :رئیس انجمن محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران

 بسته بودن فهرست دارویی خطاست

 1911شهریور  11سه شنبه  17:19 - سالم خبر
 :نجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایرانحسام الدین مدنی، رئیس ا

 بسته بودن فهرست دارویی مانع بالندگی است

 

 :مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت اعالم کرد

 پزشکی تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه های علوم

 1911شهریور  11سه شنبه  14:19 - خبرگزاری برنا 

https://aghayekhabar.ir/69515/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=1402F1CC&news=%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=1402F1CC&news=%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/299075/-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/299075/-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264040/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264040/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.saalemnews.com/news/7650/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://www.saalemnews.com/news/7650/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1052187
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 وزارتبه گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کامبیز نوروزی، مدیر کل منابع انسانی 

با پیشنهاد مرکز سنجش آموزش پزشکی آزمون استخدامی : با اعالم این خبر گفت بهداشت

 14شهریور در روز پنج شنبه  14نیروهای قراردادی دانشگاههای علوم پزشکی به جای جمعه 

همچنین بدلیل : او افزود... ... مهر ماه سال جاری در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد 

لبان با فاصله گذاری اجتماعی مقرر شد حوزه های برگزاری آزمون افزایش یافته و به داوطلبان حفظ سالمت داوط

امکان تغییر حوزه آزمون داده شود که این موضوع بزودی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطالع رسانی 

 ...می شود 

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11سه شنبه  14:45 - روزنامه سپید

: ساعت 1911شهریور  11تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی 

14:6 

 1911شهریور  11سه شنبه  14:51 - پانا

 تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی

 1911شهریور  11سه شنبه  15:17 - ایرنا

 تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی

 1911شهریور  11سه شنبه  15:18 - امروز نیوز

 تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - آقای خبر

 نیروهای قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی

 1911شهریور  11سه شنبه  15:15 - گارانباشگاه خبرن

 تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - میزان

 آزمون استخدامی نیرو های قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی به تعویق اقتاد

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - شفا آنالین

 تعویق زمان آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:45 - یوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک
 :مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت اعالم کرد

 تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاههای علوم پزشکی

 

 :معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 نای کشور مربوط به فارس استدرصد موارد مثبت کرو 00بیش از 

https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19202
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19202
http://pana.ir/news/1119677
http://pana.ir/news/1119677
https://www.irna.ir/news/84023281/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84023281/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.emrooznews.com/news/286061/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.emrooznews.com/news/286061/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/69868/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1/
https://aghayekhabar.ir/69868/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1/
https://www.yjc.ir/fa/news/7477388/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.mizanonline.com/fa/news/652061/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/652061/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264050/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264050/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/214016
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - ایسنا 

بیمار بدحال در  15در حال حاضر : کی شیراز خاطرنشان کرددانشگاه علوم پزش بهداشت معاون

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعالم  بهداشت معاون... بخش مراقبت های ویژه بستری هستند 

استان فارس یکی از استان های موفق : اینکه کالنشهر شیراز در وضعیت هشدار قرار دارد، گفت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز  بهداشت معاون... ر کل کشور بوده است در رعایت دستورالعمل و اصول بهداشتی د

مرکز جامع سالمت شهری و ررستایی و پایگاه  517خانه بهداشت در سطح روستاها و  815اکنون : عنوان کرد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش  بهداشت معاون... سالمت به مردم استان خدمات بهداشتی ارائه می کنند 

دیگری از سخنان خود به کنترل و ساماندهی بیماری های غیرواگیر مانند دیابت و فشارخون که کماکان مشکل 

درصد جمعیت دیابتی مورد هدف شناسایی شدند و تحت مراقبت  71بیش از : اصلی جامعه هستند، اشاره و بیان کرد

 قرار دارند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  15:49 - خبرگزاری تسنیم

 شیراز در وضعیت هشدار؛ نگران بازگشایی مدارس هستیم

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - باشگاه خبرنگاران

 ار داردکالنشهر شیراز در وضعیت هشدار قر/نفر رسید 811تعداد فوتی های کرونایی فارس به 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:18 - ایرنا
 :معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد

 ایش کرونا در فارس نمونه مثبت داردیک نفر از هر سه نفر مراجعه کننده آزم

 1911شهریور  11چهارشنبه  16:95 - اول فارس

 نظر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در باره بازگشایی مدارس

 

 :معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 کرونا در فارس همچنان جان می گیرد

 1911شهریور  11سه شنبه  15:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز  بهداشت معاونبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس ، 

فوتی جدید به علت کرونا در استان فارس به ثبت رسید و 9ساعت گذشته  14طی : گفت

 ... نفر گذشت  811میزان فوتی های کرونایی استان از مرز 

https://www.isna.ir/news/99061108124/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339617/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339617/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/news/7477276/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477276/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84023377/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84023377/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA
http://www.avalfars.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88/
http://www.avalfars.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810100/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

در استان فارس توسط  11هزار تست کووید  159تاکنون در استان فارس بیش از : عبدالرسول همتی بیان کرد

هزار تست در استان  154هزار و  49های تشخیصی استان به ثبت رسیده است که از این تعداد تاکنون  آزمایشگاه

 فارس مثبت اعالم شده است 

درصد از ظرفیت بیمارستان های  59بر اساس آخرین پایشی که در استان فارس صورت گرفته است : وی اضافه کرد

درصد از تست های که در استان فارس  91این در حالی است که استان را توسط بیماران کرونایی اشغال شده است 

 ... گرفته می شود مثبت اعالم می شود 

درصد از افراد بیمار مبتال به کرونا در استان خبر داد و افراد بستری شده در مراکز درمانی  19همتی از بهبودی 

 ها را اشغال کرده استدرصد ظرفیت بیمارستان  59بیمار اعالم کرد که معادل  814فارس را 

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11سه شنبه  15:91 - تازه تزین ها

 نفر گذشت 811آمار فوتی های ناشی از کرونا در فارس از 

 1911شهریور  11سه شنبه  15:41 - تابناک فارس

 نفر را در فارس به کام مرگ کشانده است 811کرونا 

 

 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

 مهرماه برگزار می شود 81آزمون پذیرش فلوشیپ دندانپزشکی 

 1911شهریور  11سه شنبه  15:48 - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی 

، درمان و آموزش پزشکی، جهت پذیرش بهداشت وزارتبر اساس ضوابط و دستورالعمل های 

دستیار در مقطع فلوشیپ رشته دندانپزشکی بیمارستانی، ارتوسرجری، پریوایمپلنت، جراحی 

 91این آزمون ... ... ایمپلنت های پیشرفته وپروستوایمپلت و جراحی بازسازی فک و صورت آزمون برگزار می کند 

مهرماه در محل مدیریت امورتحصیالت تکمیل  11شهریور ماه تا  11مهرماه برگزار می شود و مهلت ثبت نام از 

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان و شروع دوره ... ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی است 

 ظرفیت دوره در رشته دندانپزشکی بیمارستانی سه نفر، ارتوسرجری دو نفر،... ... آموزشی متعاقبا اعالم می شود 

پریوایمپلنت یک نفر، جراحی ایمپلنت های پیشرفته یک نفرو پروستوایمپلنت یک نفر و جراحی بازسازی فک و 

 صورت یک نفر است

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  16:96 - خبرگزاری دانشجو

https://www.tazetarinha.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2/
http://www.tabnakfars.ir/fa/news/894499/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-810-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tabnakfars.ir/fa/news/894499/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-810-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5013286/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/872839/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/872839/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 مهرماه برگزار می شود 91آزمون فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 1911یور شهر 11سه شنبه  16:41 - ایسکانیوز

 مهرماه برگزار می شود 91آزمون پذیرش فلوشیپ دندانپزشکی 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - باشگاه خبرنگاران

 مهر برگزار می شود 91آزمون پذیرش فلوشیپ دندانپزشکی 

 

 ذوالفقاری در نشست خبری

 دستگاه ها برنامه همزیستی با کرونا را تهیه کنند

 1911شهریور  11سه شنبه  15:51 - خبرگزاری صدا و سیما 

براساس پیشنهاد کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی، : معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت

ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تصویب کرده که همه دستگاه ها، قوا و نیرو های مسلح، در 

 بهداشت وزارتمسالمت آمیز یک ساله با کرونا را با همکاری روز برنامه همزیستی  15مدت 

 ... جزء به جزء تهیه کنند تا به تصویب ستاد ملی برسد 

با در نظر گرفتن تمام شرایط : معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره احتمال شیوع موج سوم کرونا در پاییز گفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ ...  بهداشت وزارتهمه دستگاه ها نیازمند شیوه نامه هستند، حتی خود 

ه همه اعم از مسئوالن و دستگاه های دولتی و غیر دولتی و مردم آقای ذوالفقاری در ادامه نشست خبری با بیان اینک

همه باید تغییراتی را در سبک زندگی خود بدهیم و شیوه زندگی خود را : باید بیماری کرونا را جدی بگیرند افزود

و تعطیالت  همراه با بیماری کرونا ببینیم، از مهمانی ها، تردد ها و سفر های غیرضرور اجتناب شود، در برخی ایام

 سفر ها افزایش می یابد و باید از سفر های غیرضروری ضرور پرهیز شود

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  16:17 - آریا

 دستگاه ها برنامه همزیستی با کرونا را تهیه کنند

 

 :رئیس شورای هیئات مذهبی خبر داد

 میلیون ماسک در هیئت های عزاداری محرم 01توزیع بیش از

http://www.iscanews.ir/news/1079702/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.iscanews.ir/news/1079702/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477638/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477638/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810148/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20200901155154108/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20200901155154108/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911هریور ش 11سه شنبه  15:55 - ایرنا 

وی همچنین از راهبری و سیاست گذاری سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان متولی هیئت های 

، درمان و آموزش پزشکی تجلیل کرد که از ماه های قبل از محرم بهداشت وزارتمذهبی و 

روز سه شنبه از رهبر معظم ... اشتند برای برگزاری مراسم عزاداری تالش های بی وقفه ای د

هیئت های : انقالب به عنوان پشتیبان، هدایتگر و پیشوای هیئت های مذهبی یاد کرد و به خبرنگار معارف ایرنا گفت

مذهبی در دهه اول محرم امسال به وظیفه خود عمل کردند و با رعایت شیوه نامه های ستاد ملی مقابله با کرونا 

برگزاری مراسم محرم امسال با : رئیش شورای هیئات مذهبی کشور افزود... ... ... نی را رقم زدند محرمی به یادماند

توجه به محدودیت ها و مشکالتی که وجود داشت، شعور و تشکیالتی و اهل برنامه ریزی بودن عزاداران حسینی را 

و کیفی مجالس مذهبی در طول سال سال انقالب، باعث توسعه کمی  41هیئت های مذهبی در ... برجسته تر کرد 

 شده اند و در چند سال اخیر نیز از یک تشکل صرفا مذهبی به یک تشکل مذهبی و اجتماعی تبدیل شده اند

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11سه شنبه  16:18 - امروز نیوز

 میلیون ماسک در هیئت های عزاداری محرم 51ع بیش ازتوزی

 1911شهریور  11سه شنبه  16:47 - شفا آنالین
 :رئیس شورای هیئات مذهبی خبر داذ

 میلیون ماسک در هیئت های عزاداری محرم 51توزیع بیش از

 

 پروژه دارویی جدید در کشور 04گام بلند سرم سازی رازی برای تولید 

 1911شهریور  11سه شنبه  15:58 - خبرگزاری فارس 

محصوالت جدید یا )اسحاقی، اولویت تحقیقات در رویکرد جدید، نیازهای بخش های تولیدی 

، نیاز سازمان دامپزشکی، صنعت و نیز سایر دستگاه های (ارتقاء کیفیت محصوالت کنونی

را محور اصلی طرح های تحقیقاتی عنوان کرد و  بهداشت وزارتدولتی مانند محیط زیست و 

شورای تحقیقات دامپزشکی و شورای تحقیق و توسعه در همین راستا تشکیل شد و پس از برگزاری بیش : بیان کرد

سال آینده در حوزه دام، طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم، جانوران سمی، سرم  1جلسه، اولویت های تحقیقاتی  91از 

به گزارش خبرگزاری فارس در ... واکسن های غیرعفونی و تولید فراورده های انسانی، مشخص شد های درمانی و 

کرج، دکتر علی اسحاقی، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بعد از ظهر امروز در سالن جلسات این 

رح های تحقیقاتی به گونه ای بود که موسسه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه در سال های گذشته روال ارائه ط

طرح های تحقیقاتی توسط محقق درخواست و پس از بررسی و تصویب در گروه های تخصصی و کمیته علمی و 

https://www.irna.ir/news/84022739/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://www.emrooznews.com/news/286113/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://www.emrooznews.com/news/286113/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://shafaonline.ir/fa/news/264054/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://shafaonline.ir/fa/news/264054/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://farsnews.ir/news/13990611000844/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

عدم انسجام پروژه ها و پراکندگی موضوعات از اشکاالت این روش بود و گاهی محقق : فنی، اجرایی می شد، گفت

 جام نمی داد و نگاه بیشتر حل مشکل کوچکی بود که در نظر محقق بودپروژه های تکمیلی مربوط به آن را ان

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  16:15 - آخرین خبر

 پروژه دارویی جدید در کشور 84زی رازی برای تولید گام بلند سرم سا

 1911شهریور  11سه شنبه  16:91 - سپیدار آنالین

 دارویی جدید در کشورپروژه  84گام بلند سرم سازی رازی برای تولید 

 1911شهریور  11سه شنبه  17:18 - پایگاه خبری ساوجبالغ

 شورپروژه دارویی جدید در ک 84گام بلند سرم سازی رازی برای تولید 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - ایلنا
 :اسحاقی مطرح کرد

 توسعه تحقیقات سفارش محور در موسسه رازی

 1911شهریور  11سه شنبه  18:45 - ایرنا

 ای تحقیقاتی در موسسه رازی سفارش محور می شودپروژه ه

 

 درصد از مردم ترکیه به آمارهای کرونایی دولت بی اعتمادند 01: نتایج نظرسنجی متروپل

 1911شهریور  11سه شنبه  16:14 - خبرگزاری تسنیم 

طبق نظرسنجی های انجام شده، بسیاری از مردم ترکیه از جمله کارشناسان این کشور، نسبت 

اتحادیه پزشکان تُرک، ... ترکیه بی اعتماد هستند  بهداشت وزارتبه آمار ارائه شده از سوی 

ترکیه و حتی اعضای هیئت علمی دانشگاه های پزشکی ترکیه هشدار  بهداشت وزارتکارکنان 

داده اند که شیوع کرونا در این کشور از کنترل خارج شده و بسیاری از بیمارستان های شهرهای مختلف ترکیه 

ویروس به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، شیوع ... ظرفیت پذیرش بیماران جدید مبتال به کرونا را ندارند 

هزار نفر  851میلیون نفر به این ویروس مبتال شده اند،  5...  15کرونا در جهان همچنان ادامه دارد و در حالی که 

ترکیه از جمله کشورهایی است که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته ... ... نیز جان خود را از دست داده اند 

 تالیان و قربانیان این ویروس را ارائه می دهدو وزیر بهداشت این کشور آمار روزانه مب

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  16:18 - امروز نیوز

 درصد از مردم ترکیه به آمارهای کرونایی دولت بی اعتمادند 51: نتایج نظرسنجی متروپل

http://akharinkhabar.ir/social/6724359/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%A8%D9%A4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://akharinkhabar.ir/social/6724359/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%A8%D9%A4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/241162-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/241162-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
https://savoojbolaghnews.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98/01/09/2020/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a8%25d9%2584%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af-84-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598
https://savoojbolaghnews.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98/01/09/2020/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a8%25d9%2584%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af-84-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-86/961809-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-86/961809-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84023358/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84023358/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339681/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84-59-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/286112/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84-%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/286112/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84-%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

 میلیون واکسن آنفلوآنزا در دستور کار است 8خرید حدود 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:11 - ایران پزشک 

امیدوار بودند با پیگیری های مستمر محصول ایرانی با کیفیت جهانی  بهداشت وزارتمسئوالن 

بخشی از اقدام ما در تولید داخلی : وی ادامه داد... تولید کنند و امسال در دسترس قرار دهند 

این روند را آغاز  بهداشت وزارتواکسن آنفلوآنزا است که شرکت های دانش بنیان با همکاری 

انجام شده و معتقد هستند به علت رعایت  بهداشت وزارتالبته یک روندشناسی در : ربیعی اظهار کرد... کرده اند 

رونا، امسال با همه گیری کمتری در آنفلوآنزا مواجه می شویم و مانند سال های پروتکل های بهداشتی برای ک

فرایند تولید واکسن آنفلوآنزا : به گزارش ایران پزشک ، علی ربیعی درباره واکسن آنفلوآنزا افزود... گذشته نخواهد بود 

 آغاز شده و به پیشرفت های خوبی رسیده است

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11سه شنبه  16:19 - خبر آنالین

 دستور ویژه روحانی برای خرید واکسن کرونا و آنفلوانزا

 1911شهریور  11سه شنبه  16:17 - سالم نو

 میلیون واکسن آنفلوانزا می خرد 7دولت 

 

 نفر رسید 211هزار و  80شمار مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان به 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:15 - باشگاه خبرنگاران 

بهداشت افغانستان از / به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان ، وزارت صحت عامه

...  ...ساعت گذشته خبر داد  14مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در این کشور طی  91ثبت 

نفر  111هزار و  98با ثبت این موارد جدید، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان به 

... ... نفر اعالم شده است  416همچنین با فوت چهار نفر دیگر، آمار قربانیان نیز تاکنون یک هزار و ... ... رسیده است 

بیمار نیز بهبود یافته اند و به  141ساعت گذشته  14بهداشت افغانستان، در / بر اساس گزارش وزارت صحت عامه

 /انتهای پیام... ... نفر رسیده است  154هزار و  11این ترتیب، شمار بهبودیافتگان به 

 

https://iranmd.com/Default.aspx?PageName=News&ID=13394&Language=1&title=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1427822/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1427822/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://salameno.ir/news/55169463/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://salameno.ir/news/55169463/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477559/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 پزشک متخصص به چرخه خدمات بهداشت و درمان فارس پیوستند 044

 1911شهریور  11سه شنبه  16:97 - ایرنا 

مهرزاد لطفی، پزشکان متخصص را یاری دهنده مردم در امر خدمات حوزه درمان معرفی کرد و 

و مسووالن ارشد دانشگاه خواست تا شرایط را برای ارائه بهترین خدمات  درمان معاوناز 

دانشگاه  درمان ونمعا... درمانی پزشکان متخصص در مراکز تحت پوشش دانشگاه فراهم آورند 

استان : علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست دریافت درجه علمی باالتر را به پزشکان متخصص تبریک گفت و افزود

 18بیمارستان است که از این تعداد،  49فارس به دلیل گستردگی با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر، دارای 

دانشگاه  درمان معاون... درمانی به مراجعان را بر عهده دارند  بیمارستان در شهرستان ها وظیفه ارائه خدمات

 همچنین بر رعایت عدالت در تقسیم بندی پزشکان تاکید کرد

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - خبرگزاری صدا و سیما

 پزشک متخصص به چرخه خدمات بهداشت و درمان فارس 144پیوستن 

 

 :سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

 DHPدرصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  01افزیش 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:49 - ایرنا 

، سیما سادات الری درباره حق الزحمه بهداشت وزارتبه گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از 

با توجه به انعکاس مشکالت دستیاران پزشکی و : گفت dVCدستیاران پزشکی و دکترای 

همکاری و همراهی آنها با نظام سالمت در دوران مبارزه با ویروس کرونا، وزیر بهداشت دستور 

 بهداشت وزارتسخنگوی ... درصد افزایش پیدا کند  51تا  dVCزحمه دستیاران پزشکی و دکترای داد که حق ال

مشکالت و حتی مسائل مربوط به بیمه درمانی دستیاران پزشکی و خانواده آنها نیز به صورت مستمر در : بیان کرد

بین معاونت فرهنگی و دانشجویی خرداد ماه امسال در همین راستا تفاهم نامه ای ... حال پیگیری و بررسی است 

و سازمان بیمه سالمت نیز منعقد شده که بر اساس آن تفاهم نامه، دستیاران پزشکی، دکترای  بهداشت وزارت

dVC و خانواده آنها تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند 

https://www.irna.ir/news/84023402/%DB%B1%DB%B4%DB%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810383/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810383/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84023382/%D8%A7%D9%81%D8%B2%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 61

 1911شهریور  11سه شنبه  16:44 - امروز نیوز

 dVCدرصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  51افزیش 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:47 - سالم نو

 افزایش یافت dVCحق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای 

 1911شهریور  11سه شنبه  17:51 - ایران پزشک

 dVCدرصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  51افزیش 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:41 - روزنامه سپید

 18:6: ساعت 1911شهریور  dVC 11درصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  51افزیش 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:44 - 02ساعت

 dVCدکترای درصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و  51افزایش 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:95 - اکو فارس

 dVCدرصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  51افزیش 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - خبرگزاری فارس

 درصد افزایش یافت 51حق الزحمه دستیاران پزشکی  |فارس من

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 :وی وزارت بهداشت خبر دادسخنگ

 dVCدرصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  51افزیش 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:98 - اقتصاد نیوز

 دستیاران پزشکی خبر خوش وزارت بهداشت برای

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - صبحانه انالین

 خبر خوش وزارت بهداشت برای دستیاران پزشکی

 1911شهریور  11چهارشنبه  14:14 - ایسنا

 dVCدستیاران پزشکی و دکترای  درصدی حق الزحمه 51افزایش 

 1911شهریور  11چهارشنبه  14:41 - اتحاد آنالین

 dVCدرصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  51افزایش 

 1911شهریور  11چهارشنبه  15:17 - آقای خبر

 dVCالزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  درصدی حق 51افزایش 

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:14 - میگنا

 dVCدرصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  51افزایش 

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:15 - فرتاک نیوز

 درصدی خواهد داشت 51افزایش  dVCحق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:11 - سازمان نظام پزشکی

https://www.emrooznews.com/news/286138/%D8%A7%D9%81%D8%B2%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-phd
https://www.emrooznews.com/news/286138/%D8%A7%D9%81%D8%B2%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-phd
https://salameno.ir/news/55169470/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://salameno.ir/news/55169470/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://iranmd.com/Default.aspx?PageName=News&ID=13398&Language=1&title=%D8%A7%D9%81%D8%B2%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD
https://iranmd.com/Default.aspx?PageName=News&ID=13398&Language=1&title=%D8%A7%D9%81%D8%B2%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19205
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19205
https://www.saat24.news/news/510874/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388713
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388713
https://farsnews.ir/news/13990611001169/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%7C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990611001169/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%7C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%B2%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD/214026
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%B2%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD/214026
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359055-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359055-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://sobhanehonline.com/fa/news/225844/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://sobhanehonline.com/fa/news/225844/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://www.isna.ir/news/99061208443/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD
http://www.isna.ir/news/99061208443/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD
http://etehadonline.com/news/795051/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD
http://etehadonline.com/news/795051/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD
https://aghayekhabar.ir/71139/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4/
https://aghayekhabar.ir/71139/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4/
https://www.migna.ir/news/51264/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-phd
https://www.migna.ir/news/51264/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-phd
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-277509
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-277509
https://irimc.org/news/id/45233/%D8%A7%D9%81%D8%B2%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-phd
https://irimc.org/news/id/45233/%D8%A7%D9%81%D8%B2%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-phd
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 dVCدرصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  51افزیش 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - اوشیدا

 درصد افزایش یافت 51حق الزحمه دستیاران پزشکی 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - روزنامه اصفهان امروز

 dVCدرصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای  51افزایش 

 

 مورد مثبت جدید ابتال به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری 4شناسایی 

 1911شهریور  11سه شنبه  16:56 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد ، مجید شیرانی رئیس دانشگاه 

نفر با عالئم بالینی  141ساعت گذشته  14در : علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت

کردند که نتیجه آزمایش شش نفر از بیماران مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه 

بستری در مراکز درمانی استان مثبت اعالم شد و موارد مثبت قطعی مبتالیان سرپایی هم به صورت تجمیعی از 

ساعت گذشته، آمار فوتی ها بر اثر ابتال  14با فوت چهار نفر در : او افزود... ... اعالم خواهد شد  بهداشت وزارتطریق 

استمرار خدمات شهرداری شهرکرد در مقابله با ... بیشتر بخوانید ... ... نفر رسید  161کرونا در استان به  به ویروس

بیمار با  95هم اکنون : نفر اعالم کرد و گفت 155شیرانی، تعداد افراد بستری در مراکز درمانی استان را ... کرونا 

 خ/انتهای پیام... ... ان هستند شرایط وخیم در بخش های ویژه مراکز درمانی بستری است

 

 کاهش آمار مبتالیان در عراق نسبت به روزهای گذشته|کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  17:11 - خبرگزاری تسنیم 

عراق  بهداشت وزارتبه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه الفرات، 

... ... ساعت اخیر خبر داده است  14مورد جدید ابتال به ویروس کرونا طی  9414امروز از ثبت 

این ... ... نفر رسیده است  998هزار و  198با ثبت موارد جدید ابتال، آمار کل مبتالیان به 

بر ... ... نفر خبر داده است  7119مبتالی دیگر و افزایش آمار جان باختگان به  81ت همچنین از جان باختن وزار

هزار نفر در روز بود، روند کاهشی  4اساس آمار امروز، شمار مبتالیان به کرونا نسبت به روزهای قبل که همواره باالی 

شهرهای مقدس نجف اشرف و ... نفر اعالم شده است  479ار و هز 181آمار بهبود یافتگان هم ... ... نشان می دهد 

 /انتهای پیام... ... کربالی معلی از نظر تعداد بهبود یافتگان پس از بغداد و بصره قرار دارند 

http://www.oshida.ir/vdccx1qm.2bqsi8laa2.html
http://www.oshida.ir/vdccx1qm.2bqsi8laa2.html
http://esfahanemrooz.ir/736011-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD.html
http://esfahanemrooz.ir/736011-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-PHD.html
https://www.yjc.ir/fa/news/7477602/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339751/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  17:11 - افکار نیوز

 آمار مبتالیان به کرونا در عراق نسبت به روزهای گذشته کاهش یافت

 

 نا در سیستان و بلوچستانمبتال به ویروس کرو 08108

 1911شهریور  11سه شنبه  17:14 - خبرگزاری صدا و سیما 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، گفت ، با  درمان معاونبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان ، 

 ... نفر رسید  89هزار و  19نفر ، تعداد مبتالیان ویروس کرونا در استان به  41این 

بیمار با مشکالت تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند که  191دکتر میری ، افزود ، در حال حاضر 

 ... نفر مثبت شده است  51آزمایش 

 ... نفر رسید  574ساعت ، امارفوتی های استان به  14، با فوت دو بیمار مبتال به کرونا در این  وی ادامه داد

 کد ویدیو ... ... همچنان بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای مهار کرونا تاکید شده است 

 فیلم اصلی... دانلود 

 

 وند همچنان در وضعیت قرمز کرونادما/ تهران نارنجی شد

 1911شهریور  11سه شنبه  17:99 - خبرگزاری فارس 

استان تهران از جمله استان هایی است که پس از گذراندن بیش از یک ماه وضعیت قرمز و 

بر اساس اطالعات  بسیار پرخطر، این روزها در وضعیت بهتری به سر می برد و در حال حاضر

است اغلب شهرستان های  بهداشت وزارتبه دست آمده از نرم افزار ماسک که مورد تأیید 

پس از گذشت : خبرگزاری فارس از تهران... استان از وضعیت قرمز خارج شده و در وضعیت کم خطرتری قرار دارند 

د جانباختگان کرونا یی، از هفته گذشته آمار تقریباً دو ماه از شروع موج دوم شیوع ویروس کرونا و افزایش تعدا

مبتالیان و جانباختگان ناشی از این ویروس سیر نزولی یافت و تعداد فوتی های کرونا یی از بیش دویست نفر به 

این کاهش آمار که به نظر در نتیجه محدودیت های اعمال شده توسط ستاد ملی ... نزدیک صد نفر در روز رسید 

و توجه مردم به این محدودیت ها در دو ماه اخیر روی داده است، سبب بهبود وضعیت برخی از استان  مقابله با کرونا

 های کشور نیز شده است

https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/990990-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/990990-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810229/13083-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990611000988/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11سه شنبه  17:45 - الف

 ان در وضعیت قرمز کرونادماوند همچن/ تهران نارنجی شد

 1911شهریور  11سه شنبه  17:45 - ناطقان

 تهران نارنجی شد

 1911شهریور  11سه شنبه  17:51 - فردا نیوز

 دماوند تنها شهرستان تهران در وضعیت قرمز کرونایی

 1911شهریور  11سه شنبه  18:15 - صراط نیوز

 دماوند همچنان در وضعیت قرمز کرونا/ تهران نارنجی شد

 1911شهریور  11نبه سه ش 11:11 - عصر امروز

 دماوند همچنان در وضعیت قرمز کرونا/ تهران نارنجی شد

 1911شهریور  11سه شنبه  11:47 - امه دانشجویان ایرانخبرن

 وضعیت تهران نارنجی شد

 1911 شهریور 11سه شنبه  11:11 - تابناک باتو

 تهران نارنجی شد

 

 نفر بر اثر ابتال به کرونا در مراکز درمانی همدان 808بستری 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

دانشگاه علوم پزشکی همدان از شهروندان خواست همچنان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، از  بهداشت معاون

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان ، هم اکنون ب... خود و دیگران در برابر ابتال به کرونا، محافظت کنند 

منوچهر کرمی با اشاره به شباهت در عالئم ... ... ... نفر بر اثر این بیماری در بیمارستان ها بستری اند  919نیز 

ستشوی بیماریهایی مانند کرونا، سرماخوردگی و آنفوالنزا که براثر پخش ویروس منتشر میشوند، استفاده از ماسک، ش

هم اکنون استان همدان در وضعیت ... ... مرتب دستها و صورت و رعایت فاصله فیزیکی را همچنان ضروری دانست 

 کد ویدیو ... ... زرد قرار دارد 

 فیلم اصلی... دانلود 

 

 حقوق پرستاران افزایش یافت

http://www.alef.ir/news/3990611133.html
http://www.alef.ir/news/3990611133.html
http://nateghan.ir/fa/news/243866/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://nateghan.ir/fa/news/243866/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.fardanews.com/fa/news/1017536/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.fardanews.com/fa/news/1017536/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.seratnews.com/fa/news/520777/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.seratnews.com/fa/news/520777/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://asremrooz.ir/vdcay0nu649na61.k5k4.html
http://asremrooz.ir/vdcay0nu649na61.k5k4.html
http://iusnews.ir/fa/news-details/368974/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://tabnakbato.ir/fa/news/189295/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://tabnakbato.ir/fa/news/189295/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810280/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B1%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  16:44 - شما نیوز 

درصدی امتیازات فصل هشتم  51سید کامل تقوی نژاد در گزاشی به وزیر بهداشت از افزایش 

آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی همه کارکنان دولتی گروه پرستاری اعم از 

پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک بهیار که حکم یا قرارداد مستقیم با مراکز تابعه 

تقوی نژاد همچنین در خصوص افزایش حقوق و مزایای گروه پرستاری شرکتی ... دارند، خبر داد  بهداشت وزارت

جلسات کارشناسی انجام و گزارش و راهکارهای : نیز گفت بهداشت وزارتشاغل در مجموعه ( بخش خصوصی)

لسه کارشناسی در حال انجام پیشنهادی آن ارائه شده که اقدامات الزم با توجه به رهنمودهای وزیر بهداشت در ج

از جمله انعقاد قرارداد موسسات وابسته با شرکت کارآفرین و تدوین دستورالعمل واحد برای اجرا در مجموعه ... است 

 میلیون ریال به حقوق و مزایای مشموالن اضافه می شود 1که متوسط  بهداشت وزارت

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11سه شنبه  17:51 - اسپوتینگ روسیه

 ن ایرانیخبر خوش برای پرستارا

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - خبرگزاری صدا و سیما
 تقوی نژاد
 حقوق پرستارانافزایش 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:41 - راهبرد معاصر

 افزایش حقوق پرستاران صحت دارد؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - افکار نیوز

 جزئیات+ افزایش حقوق پرستاران

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - آریا

 افزایش حقوق پرستاران

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:11 - اعتبار نوین

 حقوق پرستاران افزایش یافت

 

 قدردانی از عملکرد بسیج جامعه پزشکی فارس در زمینه اقدامات آنتی کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  18:16 - ارسخبرگزاری ف 

https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-961064
https://ir.sputniknews.com/iran/202009016876899-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://ir.sputniknews.com/iran/202009016876899-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810294/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810294/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57212/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57212/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/990951-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/990951-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/20200902101302197/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aryanews.com/News/20200902101302197/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://etebarenovin.ir/166690/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://etebarenovin.ir/166690/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990611001028/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  1911شهریور  11

دانشگاه نیز در این نشست در مورد تمهیدات مجموعه  بهداشت معاونعبدالرسول همتی، 

بهداشت در رابطه با بازگشایی مدارس، برگزاری نشست های این حوزه با سازمان آموزش و 

رونا در استانداری پرورش فارس و پیشنهادات موردنیاز برای تصمیم گیری ستاد ملی استانی ک

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی ... فارس مطالبی عنوان کرد 

در  11دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مهرزاد لطفی در یکصد و پنجاه و سومین نشست ستاد مدیریت بیماری کووید 

روز گذشته تاکنون در فارس به بررسی آمار  آزمایش کرونا طی 799دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اعالم انجام 

مبتالیان، موارد مرگ و میر، افراد بستری و بهبودیافته، روند خدمت رسانی به مبتالیان و موارد مشکوک در مراکز 

وی از ارایه بیش از پنج میلیون خدمت ... ... درمانی و عملکرد مراکز آزمایشگاهی تشخیصی کرونا ویروس پرداخت 

مانی به همت کارکنان مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز، به جمعیت تحت پوشش این مرکز از آغاز بهداشتی در

 شیوع کرونا تا کنون قدردانی کرد

 

 نفر 480فوتی های کرونای زنجان 

 1911شهریور  11سه شنبه  18:17 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری صداوسیما مرکز ...  بهداشت وزارتدکتر الری سخنگوی 

زنجان ؛ براساس اعالم دبیرخانه ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ویروس کرونای دانشگاه 

نفر به آمار مبتالیان به کرونا ویروس بستری  11علوم پزشکی زنجان، از ظهر دیروز تا کنون 

نفر به علت ابتال ویا مشکوک بودن به این ویروس  111هزار و  1تاکنون ... ... شده در استان زنجان افزوده شده است 

نفر با بهبودی کامل از  771هزار و  1تا به امروز ... ... درمراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند 

وس کرونا درمراکز نفر هم به علت ابتال به ویر 111دراستان زنجان هم اکنون ... ... بیمارستان ترخیص شده اند 

بر اساس آخرین اطالعات کرونا در کشور، استان های تهران، مازندران، : ... بیشتر بدانید... ... درمانی بستری هستند 

گیالن، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در 

 وضعیت قرمز قرار دارند

 

 پیمانکار بی انگیزه ، مشکل جدید بیمارستان نیمه تمام تنکابن

 1911شهریور  11سه شنبه  18:16 - ایرنا 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2810298/%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B3%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84023285/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

باحضور رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، معاون وی ، مدیرعامل  در نشستی که امروز

، نماینده مردم شهرستان در مجلس و فرماندار تنکابن در  بهداشت وزارتشرکت مادر تخصصی 

مشکل جدید شامل بی انگیزگی و کندی  1بیرون محوطه این بیمارستان نیمه تمام برگزار شد، 

عالم بیمارستان به عنوان بیمارستان جایگزین به مشکالت پیشبرد کارها توسط پیمانکار و ا

پس از اتمام جلسه نیزبازدیدی از این پروژه به عمل آمد که مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ... قبلی اضافه شد 

نیزدر آن حضور داشت و از نزدیک پروژه را مورد بررسی قرار داد و در نهایت تصیماتی نیز در این  بهداشت وزارت

این : در حاشیه بازدید از این بیمارستان گفت  بهداشت وزارتمدیر عامل شرکت مادر تخصصی ... نه گرفته شد زمی

پروژه اصال دغدغه مالی ندارد به طوری که اگر پیمانکار آن هشت میلیارد تومان کار کرد و آن وقت نتوانستیم هزینه 

 کرد آن را پرداخت نماییم ، می تواند پروژه را تعطیل کند

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  18:11 - امروز نیوز

 پیمانکار بی انگیزه ، مشکل جدید بیمارستان نیمه تمام تنکابن

 1911شهریور  11سه شنبه  18:55 - پیام مازند

 پیمانکار بی انگیزه ، مشکل جدید بیمارستان نیمه تمام تنکابن

 1911شهریور  11سه شنبه  11:14 - تابناک مازندران

 مشکل جدید بیمارستان نیمه تمام تنکابن

 

 :یر بهداشتوز

 دورا پزشکی باعث اعتالی کیفی خدمات سالمت می شود

 1911شهریور  11سه شنبه  18:97 - ایرنا 

روز سه شنبه در مراسم رونمایی و افتتاح گام  نمکی سعیدبه گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، 

و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد،  بهداشت وزارتنخست برنامه خدمات دوراپزشکی که از 

وزیر بهداشت ... در سال های بعد از انقالب دستاوردهای مهمی در نظام سالمت داشتیم : افزود

شدم، اولین تصمیم من دگرگونی کیفی در نظام ارائه خدمت بود و اولین گام،  بهداشت وزارتوقتی وارد : اظهار کرد

میلیون  81برای  سالمت الکترونیک پروندهدر نتیجه اولین گام ما ایجاد ... د بو سالمت الکترونیک پروندهاستقرار 

 ایرانی بود

  :سایت دیگر 02

 1911شهریور  11سه شنبه  18:98 - امروز نیوز

https://www.emrooznews.com/news/286208/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://www.emrooznews.com/news/286208/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/145797/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/145797/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
http://www.tabnakmazani.ir/fa/news/894573/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
http://www.tabnakmazani.ir/fa/news/894573/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://www.irna.ir/news/84023527/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/286212/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/286212/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 دورا پزشکی باعث اعتالی کیفی خدمات سالمت می شود

 1911شهریور  11سه شنبه  18:51 - ایران پزشک

 دورا پزشکی باعث اعتالی کیفی خدمات سالمت می شود

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - شبکه خبر

 دورا پزشکی خدمات سالمت را اعتال می بخشد

 1911شهریور  11سه شنبه  11:17 - ینشفا آنال
 :وزیر بهداشت خبرداد

 دورا پزشکی و اعتالی کیفی خدمات سالمت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:18 - دنیای اقتصاد

 شیوه مراقبت از بیماران کرونایی را یاد گرفته ایم: وزیر بهداشت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:98 - خبرگزاری فارس

 فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونا افزایش یافته است: نمکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:41 - فرتاک نیوز

 گرفته ایم شیوه مراقبت از بیماران کرونایی را به خوبی یاد: نمکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:56 - الف

 فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونا افزایش یافته است: وزیر بهداشت

 1911شهریور  11سه شنبه  11:16 - افکار نیوز
 :وزیر بهداشت

 فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونا افزایش یافته است

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - عصر پرس
 :وزیر بهداشت

 با آموزش از راه دور، می توان از بیماری های غیرواگیر پیشگیری کرد

 1911شهریور  11سه شنبه  11:16 - راهبرد معاصر

 فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونا افزایش یافته است: نمکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:41 - جام جم
 :وزیر بهداشت

 و مرگ بیماران کرونا افزایش یافته استفاصله بین بستری 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:17 - صراط نیوز

 خبر خوش نمکی درباره مراقبت از بیماران کرونا

 1911شهریور  11شنبه سه  11:15 - ایسکانیوز
 :نمکی

 فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونا افزایش یافته است

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - نسیم

 خبر خوش نمکی درباره مراقبت از بیماران کرونا

https://iranmd.com/Default.aspx?PageName=News&ID=13399&Language=1&title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iranmd.com/Default.aspx?PageName=News&ID=13399&Language=1&title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irinn.ir/fa/news/800280/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF
https://www.irinn.ir/fa/news/800280/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264062/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687540-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687540-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.farsnews.ir/news/13990611001085/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/13990611001085/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-277463
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-277463
http://www.alef.ir/news/3990611154.html
http://www.alef.ir/news/3990611154.html
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991010-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991010-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://asrpress.ir/fa/news/19845/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://asrpress.ir/fa/news/19845/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57201/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57201/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275086/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275086/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.seratnews.com/fa/news/520804/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.seratnews.com/fa/news/520804/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.iscanews.ir/news/1079720/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.iscanews.ir/news/1079720/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2360782/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2360782/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - پیک نکا

 خبر خوش نمکی درباره مراقبت از بیماران کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:17 - خبرگزاری دانشجو

 فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونا افزایش یافته است: نمکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:51 - افق نیوز

فاصله بین بستری و مرگ /مت بودبزرگ ترین ابزار در بسیج ملی مقابله با کرونا، پرونده الکترونیک سال: نمکی

 بیماران کرونا افزایش یافته است

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:15 - شمال نیوز

 خبر خوش نمکی درباره مراقبت از بیماران کرونا

 1911شهریور  11هارشنبه چ 11:11 - روزنامه سپید

 دورا پزشکی باعث اعتالی کیفی خدمات سالمت می شود: وزیر بهداشت

 

 هزار تست کرونا در مراکز خدمات جامع سالمت مشهد انجام شده است 41

 1911شهریور  11سه شنبه  18:44 - ایرنا 

آزمایش طبی ویروس کرونا بطور معمول در : دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت بهداشت معاون

بین افراد مراجعه کننده با عالئم مشکوک تنفسی، افراد با بیماری های زمینه ای و شهروندان 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رعایت  بهداشت معاون... سال انجام می شود  61با سن باالی 

مراقبتی، رعایت دستورالعمل های بهداشتی و استفاده از ماسک را بهترین راهکار در فاصله گذاری اجتماعی، خود 

: ، درمان و آموزش پزشکی روز سه شنبه گفتبهداشت وزارتسخنگوی ... عنوان کرد  11پیشگیری از بیماری کووید 

ساعت  14نفر در  111وت نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند و با ف 814هزار و  976تاکنون 

 نفر رسید 671هزار و  11گذشته، شمار جانباختگان این بیماری به 

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - ایلنا
 :معاون علوم پزشکی مشهد خبر داد

 هزار تست کرونا در مراکز خدمات جامع سالمت مشهد 61انجام 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:94 - باشگاه خبرنگاران

 هزار تست کرونا در مراکز خدمات جامع سالمت مشهد 61انجام 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - مشهد فوری

 زیرپوشش خدمات مراقبتی قرار می گیرند 11بیماران کووید 

http://peykneka.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9/
http://peykneka.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9/
https://snn.ir/fa/news/872876/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/872876/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ofoghonline.com/330590/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8/
https://ofoghonline.com/330590/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8/
http://www.shomalnews.com/view/205258/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
http://www.shomalnews.com/view/205258/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
http://sepidonline.ir/d/73038-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://sepidonline.ir/d/73038-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
https://www.irna.ir/news/84023403/%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/961891-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/961891-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477749/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7477749/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.mashhadfori.com/detail/147133/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-
http://www.mashhadfori.com/detail/147133/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

 کرونا هنوز هست

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

ش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کاهش حساسیتهای عمومی در مقابله با کرونا که نگران کننده و به گزار

خطرناک و این درحالی است که استفاده از ماسک در چنین شرایطی اهمیت دو چندان در کنترل ویروس کرونا دارد 

تن از هموطنانمان بر اثر ابتال به  751زار و ه 11وضعیت آذربایجان غربی در حالت هشدار قرار دارد وتاکنون ... ... 

 کد ویدیو ... ... کرونا جان خود را از دست داده اند 

 فیلم اصلی... دانلود 

 

 نباید کرونا زمین گیرمان کند/ دوراپزشکی؛ آغاز یک انقالب در نظام سالمت کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  11:17 - باشگاه خبرنگاران 

 سعیدبه گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم افتتاح گام نخست خدمات دوراپزشکی  نمکی

ضمن تسلیت ماه محرم و درود به روح شهدای ( پویش ره سالمت)با یاد شهدای مدافع سالمت 

شاید امروز از دو جهت یکی از زیباترین روز های زندگی من باشد، یکی از این جهت که امروز :: کشور، اظهار کرد

و رسیدن آن به مرز دو رقمی شدن بودیم که خبر بسیار خوشایندی  11-شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از کووید

برای من و تیمم بود چرا که بعد از مهار خیز اول دچار خیز دوم شدیم و در خیز دوم هم نفس گیرتر از خیز اول 

ولی داشته باشیم، گرچه تشویش خاطر از بی دچار گرفتاری و تنش شبانه روزی شدیم و امیدوارم همچنان روند نز

مباالتی ها و سفر ها ذهم من و همکارانم را مشوش کرده است، دوم هم اینکه امروز شاهد یک انقالب در نظام ارائه 

 خدمات سالمت کشور هستیم

  :سایت دیگر 6

 1911شهریور  11سه شنبه  11:44 - وریخبر ف

 دوراپزشکی؛ آغاز یک انقالب در نظام سالمت کشور

 

http://www.iribnews.ir/fa/news/2810326/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7477658/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.khabarfoori.com/detail/2141987
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های هرمزگان بستری هستند 220

 1911شهریور  11سه شنبه  11:14 - ایرنا 

نفر در  814هزار و  976تاکنون : ، درمان و آموزش پزشکی گفتبهداشت وزارتسخنگوی 

ساعت گذشته،  14نفر در  111کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند و با فوت 

دکتر محمود حسین پور عصرسه ... نفر رسید  671هزار و  11شمار جانباختگان این بیماری به 

نفر در بخش  51از شمار بیماران کرونایی بستری در هرمزگان، : هار داشتشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظ

وی، شمار جان باختگان کرونا در ... ... نفر از آن ها وخیم است  16مراقبت های ویژه تحت نظر هستند که حال 

از هم شاهد آن متاسفانه با وجود هشدارهای بسیار ب: نفر اعالم کرد و گفت 611هرمزگان را تا روز دهم شهریورماه 

دکتر ... ... هستیم که برخی کرونا را جدی نمی گیرند و نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی سهل انگاری می کنند 

هم اکنون هرمزگان در وضعیت هشدار از نظر ابتال به کرونا قرار دارد که برای خروج از این : حسین پور تصریح کرد

دان نیازمند همکاری همه گروه ها و مردم در رعایت نکات و شیوه نامه وضعیت و حفظ سالمت هر چه بیشتر شهرون

 های بهداشتی هستیم

 

 درصد فراگیران سمیرم از اینترنت بی بهره هستند 40: مدیر آموزش و پرورش

 1911شهریور  11سه شنبه  11:96 - ایرنا 

به گفته رحمانی، همچنان بر تشکیل کالس های اول ابتدایی به شکل حضوری تاکید داریم و با 

ا کالس های این مقطع را با رعایت دستورالعمل های اعالم شده موافقت ستاد مدیریت کرون

به گزارش ایرنا، محمد نادری روز سه شنبه در ... و درمان برگزار می کنیم  بهداشت وزارت

جلسه شورای منطقه ای آموزش و پرورش در این نهاد بر استفاده از ظرفیت خیران و نیکوکاران در مباحث آموزشی 

خانواده های زیادی هستند که از داشتن تلفن همراه و دستگاه دیجیتال تلویزیون برای : وی افزود ... ...تاکید کرد 

وی با تقدیر از نیکوکارانی که با همکاری فروشندگان ... ... حضور در کالس ها به شکل مجازی و موبایلی بی بهره اند 

یدواری کرد؛ این روش خوب تا بهره مندی همه تلفن همراه طرح اقساطی خرید گوشی را اجرایی کرده اند ابراز ام

معاون آموزش و نوآوری مدیریت آموزش و ... ... فراگیران از امکانات آموزش به شیوه اینترنتی و مجازی ادامه یابد 

راهبران آموزشی کار تعلیم و تربیت در دورافتاده ترین نقاط این شهرستان را پوشش خواهند :پرورش سمیرم گفت

 داد

  :دیگر سایت 2

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - تابناک اصفهان

https://www.irna.ir/news/84023287/%DB%B2%DB%B2%DB%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84023550/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87
http://tabnakesfahan.ir/fa/news/894569/45%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://tabnakesfahan.ir/fa/news/894569/45%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 درصد فراگیران سمیرم از اینترنت بی بهره هستند45

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - اقتصاد آینده

 درصد فراگیران سمیرم از اینترنت بی بهره هستند 45: مدیر آموزش و پرورش

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:55 - سینا خبر

 درصد فراگیران سمیرم از اینترنت بی بهره هستند 45

 

در صورت نیاز تدابیر بهداشتی / ری درخصوص پروتکل های بهداشتی مدارستصمیم گی

 سختگیرانه خواهند شد

 1911شهریور  11سه شنبه  11:51 - خبرگزاری فارس 

روز وزیر بهداشت در حاشیه مراسم  نمکی سعیدر سالمت خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگا

همه : رونمایی و افتتاح گام نخست برنامه خدمات دوراپزشکی در جمع خبرنگاران گفت

شهروندان عزیز بدانند خودمان را عاشق تک تک این شهروندان کشور می دانیم لذا باید بدانند 

در این ... محکم مقابل آن خواهیم ایستاد  بهداشت وزارتخطر ببینیم به عنوان که اگر سالمت شهروندان خود را در 

جلسه مسائل مربوط به آموزش دانش آموزان بررسی می شود و مردم بدانند اگر کوچکترین آسیب متوجه فرزندان 

در : وی افزود. ... ..خواهد بود  بهداشت وزارتاین سرزمین ببینیم اولین کسی که از برگزاری گردهمایی ممانعت کند 

رابطه با مدرسه و آموزش باید بگوییم که در همه دنیا آموزش از راه دور فقط به عنوان یک شیوه آموزشی پسندیده 

در شرایط کرونا قرار نگرفته است و آمیزه ای از آموزش از راه دور و آموزش حضوری است به شکلی که بچه ها فضای 

 مدرسه را احساس کنند 

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  11:19 - آقای خبر

 در صورت نیاز تدابیر بهداشتی سختگیرانه خواهند شد/ تصمیم گیری درخصوص پروتکل های بهداشتی مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - انتخاب

در صورت : وزیر بهداشت/ تصمیم گیری درخصوص پروتکل های بهداشتی مدارس با حضور وزرای بهداشت و آموزش

 نیاز از برگزاری تجعمات دانش آموزان جلوگیری می کنم

 1911شهریور  11سه شنبه  19:45 - بحانه انالینص

 تصمیم گیری درخصوص پروتکل های بهداشتی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:47 - 02خبر 

 تصمیم گیری درخصوص پروتکل های بهداشتی مدارس

http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242430/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242430/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://shnc.ir/Novelty/208066/%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://shnc.ir/Novelty/208066/%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990611001102/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://aghayekhabar.ir/70323/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C/
https://aghayekhabar.ir/70323/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C/
https://www.entekhab.ir/fa/news/572193/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85
https://www.entekhab.ir/fa/news/572193/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85
http://sobhanehonline.com/fa/news/225857/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.24-news.ir/news/39621/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 

واکسن داوطلب در مرحله ارزیابی بالینی قرار  88آگوست ،  20ز ا: سازمان جهانی بهداشت

 می گیرد

 1911شهریور  11ه سه شنب 11:14 - فرتاک نیوز 

... 

  :سایت دیگر 0

 1911هریور ش 11سه شنبه  18:58 - ایرنا

 تالش جهانی برای ساخت واکسن کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  19:11 - اقتصاد آنالین
 :در پی شیوع گسترده کرونا

 جهان برای ساخت واکسن کرونا در تالش است

 

 :معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با ایرنا خبر داد

 اختصاص یک سوم ظرفیت بیمارستان های تامین اجتماعی به بیماران مبتال به کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:18 - ایرنا 

، درمان و آموزش پزشکی به منظور بهداشت وزارتبه گفته وی، همکاری با کمیته مکسا 

یکسان سازی کدینگ تجهیزات پزشکی در کشور باتوجه به تجربه تخصصی، انجام یکسان 

سازی کدینگ تجهیزات مصرفی در مراکز تابعه سازمان تامین اجتماعی هم در سال های اخیر 

، بهداشت وزارتنعقاد تفاهم نامه با مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به ا... محقق شده است 

انجام فاز نهایی پایلوت نسخ الکترونیک : افزود Aدرمان و آموزش پزشکی در خصوص تخصیص نیروها ضریب 

به استان خراسان جنوبی، بررسی وضعیت  71داروخانه در دی کلینیک ابوریحان، توسعه اجرای پزشکان معتمد ماده 

راحی مغز و اعصاب به منظور بررسی وضعیت حمایت از تولید داخل در خرید تجهیزات مصرفی ارتوپدی و ج

خریدهای انجام شده و بازخورد به استان و ساماندهی و هماهنگی جهت استفاده از تجهیزات پزشکی مازاد موجود در 

 مراکز تابعه هم از دیگر اقدامات مهم سازمان تامین اجتماعی در این دولت است

https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-277458
https://www.irna.ir/news/84022745/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84022745/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-463918
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-463918
https://www.irna.ir/news/84022731/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  11:14 - نصیر نیوز

 اختصاص یک سوم ظرفیت بیمارستان های تامین اجتماعی به بیماران مبتال به کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - 02رویداد 

 اختصاص یک سوم ظرفیت بیمارستان های تامین اجتماعی به بیماران مبتال به کرونا

 1911شهریور  11سه شنبه  11:19 - پانا

 اختصاص یک سوم ظرفیت بیمارستان های تامین اجتماعی به بیماران مبتال به کرونا

 

لزوم استفاده از شیوه آموزش از / افزایش فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونایی در کشور

 راه دور برای دانش آموزان و دانشجویان

 1911شهریور  11سه شنبه  11:14 - خبرگزاری تسنیم 

در مراسم رونمایی  نمکی سعیدبه گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم ، دکتر 

ما در سال های بعد از انقالب دستاوردهای : گام نخست برنامه خدمات دوراپزشکی گفت

بسیاری در عرصه نظام سالمت داشتیم که کاهش مرگ و میر کودکان و زنان به دلیل عوارض 

تغذیه با شیر مادر  بارداری از جمله این دستاوردها بوده است که علل این کاهش، رصد رشد کودکان، واکسیناسیون،

... و مایع درمانی خوراکی در برنامه های ملی بوده است که توانسته مرگ کودکان را به یک دهم در منطقه برساند 

میلیون نفر  81برای  سالمت الکترونیک پروندهبرداشتم استقرار  بهداشت وزارتاولین گامی که من پس از آمدن به 

 از مردم این سرزمین بود

  :گرسایت دی 2

 1911شهریور  11سه شنبه  11:14 - آقای خبر

لزوم استفاده از شیوه آموزش از راه دور برای دانش / افزایش فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونایی در کشور

 اخبار اجتماعی تسنیم –اخبار پزشکی  -آموزان و دانشجویان

 1911شهریور  11سه شنبه  11:14 - شفقنا

 لزوم استفاده از شیوه آموزش از راه دور/ افزایش فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونایی در کشور

 1911شهریور  11سه شنبه  11:45 - انتخاب

دور لزوم استفاده از شیوه آموزش از راه / افزایش فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونایی در کشور: وزیر بهداشت

 برای دانش آموزان و دانشجویان

 1911شهریور  11سه شنبه  11:17 - گیل خبر

لزوم استفاده از شیوه آموزش از راه دور برای دانش / گ بیماران کرونایی در کشورافزایش فاصله بین بستری و مر

https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA/
https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA/
https://www.rouydad24.com/fa/news/228623/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.pana.ir/news/1119782
http://www.pana.ir/news/1119782
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/11/2339845/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://aghayekhabar.ir/70363/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1/
https://aghayekhabar.ir/70363/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1/
https://fa.shafaqna.com/news/1004674/
https://fa.shafaqna.com/news/1004674/
https://www.entekhab.ir/fa/news/572195/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.entekhab.ir/fa/news/572195/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://gilkhabar.ir/news/i/462642/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://gilkhabar.ir/news/i/462642/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 آموزان و دانشجویان

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:55 - عصر امروز

 ر کشورافزایش فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونایی د

 

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - ایسنا 

در حاشیه مراسم افتتاح گام نخست خدمات دوراپزشکی با  نمکی سعیدبه گزارش ایسنا، دکتر 

در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام شهادت سرورو ( پویش ره سالمت)یاد شهدای مدافع سالمت 

از مردم، روحانیون معزز، وعاظ و در راس : و ساالر شهیدان حضرت اباعبدهلل الحسین، اظهار کرد

مردم بدانند اگر کوچیکترین آسیبی را مورد توجه سالمت فرزندانمان . ..همه از مقام معظم رهبری تشکر می کنیم 

اولین کسانی خواهیم بود که از تشکیل هر گردهمایی ممانعت خواهیم کرد و  بهداشت وزارتببینیم، ما در 

محرمی زیرا با شیوه ای که اتخاذ فرمودند ما توانستیم ... خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش از ما حمایت می کند 

گرچه گله مندیم از آنهایی که به تمناهای ما در ... با عظمت و با کمترین عارضه برای نظام سالمت برگزار کنیم 

 رفتن به سفر و برگزاری مراسم محرم گوش ندادند و این حرکت ها همکاران ما را مضطرب خواهد کرد

  :سایت دیگر 02

 1911شهریور  11 سه شنبه 11:45 - فرارو

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:46 - باشگاه خبرنگاران

 باره حضوری و غیر حضوری برگزار شدن کالس های درسنظر وزیر بهداشت در

 1911شهریور  11سه شنبه  11:51 - اقتصاد نیوز

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - بولتن نیوز

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - دیار میرزا
 فرزند هیچ شهروندی برای ما کمتر از پدران و مادران شان کمتر نیست

 احتمال همزمانی کرونا و آنفلوانزا در پاییز |واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - اکو فارس

 نظر وزیر بهداشت درباره حضوری و غیر حضوری برگزار شدن کالس های درس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:91 - وانا

http://asremrooz.ir/vdciwyarvt1avz2.cbct.html
http://asremrooz.ir/vdciwyarvt1avz2.cbct.html
http://www.isna.ir/news/99061108353/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fararu.com/fa/news/452944/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fararu.com/fa/news/452944/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.yjc.ir/fa/news/7477745/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://www.yjc.ir/fa/news/7477745/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359049-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359049-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.bultannews.com/fa/news/681079/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.bultannews.com/fa/news/681079/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://diyarmirza.ir/1399/06/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF/
http://diyarmirza.ir/1399/06/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF/
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388727
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=388727
https://vananews.com/fa/news/365101/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://vananews.com/fa/news/365101/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:95 - آفتاب نیوز

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:45 - صدای ایران

 اکر سالمت دانش آموزان را در خطر ببینیم محکم می ایستیم: نمکی

 1911شهریور  11سه شنبه  11:54 - آقای خبر

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:55 - برترین ها

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:55 - ایران خبر

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - روز پالس

 نظر وزیر بهداشت درباره حضوری و غیر حضوری برگزار شدن کالس های درس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - اول فارس

 ی مدارسواکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضور

 1911شهریور  11سه شنبه  11:11 - بازار آریا

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس اقتصاد ایران

 1911شهریور  11سه شنبه  11:41 - را نیوزٰشهرآ

 فیلم+ واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس در ایام کرونایی 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:44 - پایگاه خبری گسترش

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  11:56 - خلیج فارس

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911یور شهر 11سه شنبه  19:11 - صبحانه انالین

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  19:14 - دنیای اقتصاد

 توضیح وزیر بهداشت درباره بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  19:17 - 02د اقتصا

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 1911شهریور  11سه شنبه  19:47 - تدبیر شرق

 احتمال همزمانی کرونا و آنفلوانزا در پاییز/ فرزند هیچ شهروندی برای ما کمتر از پدران و مادران شان نیست

 1911شهریور  11سه شنبه  19:56 - بیتوته

اختصاص یک سوم ظرفیت بیمارستان های تامین اجتماعی به / واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

https://aftabnews.ir/fa/news/669430/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://aftabnews.ir/fa/news/669430/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://sedayiran.com/fa/news/254673/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://sedayiran.com/fa/news/254673/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://aghayekhabar.ir/70495/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF/
https://aghayekhabar.ir/70495/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF/
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032590/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1032590/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153432/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153432/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://roozplus.com/fa/news/171907/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://roozplus.com/fa/news/171907/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://www.avalfars.ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF/
http://www.avalfars.ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF/
http://www.aryabazar.com/Fa/News/473793/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.aryabazar.com/Fa/News/473793/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://shahraranews.ir/fa/news/41272/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-119706
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-119706
http://pgnews.ir/module/news/351652/
http://pgnews.ir/module/news/351652/
http://sobhanehonline.com/fa/news/225849/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://sobhanehonline.com/fa/news/225849/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687671-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687671-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://eghtesaad24.ir/fa/news/77387/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://tadbireshargh.ir/184922/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://tadbireshargh.ir/184922/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.beytoote.com/news/medical-news/banews75211.html
https://www.beytoote.com/news/medical-news/banews75211.html
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 بیماران مبتال به کرونا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - تابناک قزوین

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی حضوری مدارس

 

 نظر وزیر بهداشت درباره حضوری یا غیرحضوری برگزار شدن کالس های درس |ببینید 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:49 - خبر آنالین 

 1417116کد خبر ...  lE  ...164 156 1دریافت 

  :سایت دیگر 2

 1911شهریور  11سه شنبه  11:15 - خبر ویژه

 نظر وزیر بهداشت درباره حضوری یا غیرحضوری برگزار شدن کالس های درس |ببینید 

 1911شهریور  11سه شنبه  19:16 - 02خبر 

 فیلم+ شت درباره برگزار شدن کالس های درس نظر وزیر بهدا

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:91 - اقتصاد آینده

 (فیلم)نظر وزیر بهداشت درباره برگزاری حضوری یا غیرحضوری کالس های درس 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:91 - شفا آنالین

 فیلم/ نظر وزیر بهداشت درباره حضوری یا غیرحضوری برگزار شدن کالس های درس

 

 شورهای منطقه با دورا پزشکیامکان ارائه خدمات تخصصی پزشکی به ک

 1911شهریور  11سه شنبه  11:14 - خبرگزاری فارس 

و درمان  بهداشت وزارتساختار این پروژه را انجام می دهیم که با حمایت : وی تاکید کرد

بتوانیم امکان آمادگی ارائه خدمات به کشورهای سطح منطقه را نیز داشته باشیم و آماده 

به گزارش ... هستیم این خدمات را در سطحی وسیع تر در گام های دوم و سوم ارائه دهیم 

از مشهد، سید محمدحسین بحرینی عصر امروز در مراسم افتتاحیه سامانه پزشکی از راه دور کالن خبرگزاری فارس 

به صورت ویدئو کنفرانس توسط ( ع)آمایشی کشور ویژه ارائه خدمات پزشکی که در بیمارستان امام رضا 1منطقه 

خدمات پزشکی از راه دور به  اهمیت ارائه: وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور افتتاح شد، اظهار کرد

http://www.tabnakghazvin.ir/fa/news/894655/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.tabnakghazvin.ir/fa/news/894655/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.khabaronline.ir/news/1427906/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86
http://khabarevije.ir/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7/
http://khabarevije.ir/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7/
http://www.24-news.ir/video/39617/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242428/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242428/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264065/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://shafaonline.ir/fa/news/264065/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://farsnews.ir/news/13990611001199/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

دانشگاه : رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود... ... بر هیچ کس پوشیده نیست  11خصوص در دوره شیوع کووید

کشور از ابتدای ابالغ این ضرورت در خرداد ماه گذشته پروژه دورا  1علوم پزشکی مشهد به عنوان کالن منطقه 

ازی کرد و تمام دانشگاه ها و رؤسای بیمارستان های این کالن منطقه با تمام اهتمام پزشکی را برنامه ریزی و راه اند

 و انرژی خود در این برنامه شرکت داشتند

 

 نقطه محروم کشور 28افتتاح و راه اندازی خدمات پزشکی از راه دور در 

 1911شهریور  11سه شنبه  11:41 - اتحاد آنالین 

 وزیر بهداشت عصر امروز در مراسم افتتاح نمکی سعیدبه گزارش پایگاه خبری اتحاد آنالین ، 

فاز نخست برنامه پزشکی از راه دور که به همت ستاد اجرایی فرمان امام و در دانشگاه های 

امروز یکی از زیباترین روزهای زندگی من از دو : منتخب علوم پزشکی راه اندازی شد، گفت

سفرها جهت است، اول اینکه آمار مرگ و میر کرونا در کشور به سمت دو رقمی شدن پیش می رود هرچند افزایش 

ذهن ما را مشوش کرد، از سوی دیگر شاهد انقالب در نظام سالمت هستیم که در این راستا از همکارانمان در ستاد 

 الکترونیک پروندهدر بسیج ملی کرونا بزرگترین ابزار : وزیر بهداشت عنوان کرد... اجرایی فرمان امام تقدیر می کنم 

و ستاد اجرایی فرمان امام اتفاق خوبی رخ داد، که این  بهداشت زارتوو طب دیجیتال و دوراپزشکی بود، در  سالمت

 اتفاق منجر به اعتالی کیفی و کاهش نیاز به نیروهای تخصصی در اقصی نقاط کشور است

  :سایت دیگر 1

 1911شهریور  11سه شنبه  11:59 - خبرگزاری فارس

 (ره)نقطه محروم کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام 19افتتاح و راه اندازی خدمات پزشکی از راه دور در 

 1911شهریور  11سه شنبه  19:11 - ک خبرکیوس
 باحضور سعید نمکی و مصطفی سیدهاشمی انجام شد

 نقطه محروم کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام 19افتتاح و راه اندازی خدمات پزشکی از راه دور در 

 1911شهریور  11سه شنبه  19:17 - افکار نیوز

 با همکاری وزارت بهداشت( ره)خدمات دوراپزشکی ستاد اجرایی فرمان امام

 1911شهریور  11 سه شنبه 19:45 - آقای خبر

 (ره)نقطه محروم کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام 19افتتاح و راه اندازی خدمات پزشکی از راه دور در 

 1911شهریور  11چهارشنبه  16:48 - روزنامه سیاست روز
 و مصطفی سیدهاشمی انجام شد باحضور سعید نمکی

 نقطه محروم کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام 19افتتاح و راه اندازی خدمات پزشکی از راه دور در 

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:45 - ملیت

http://etehadonline.com/news/795015/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://farsnews.ir/news/13990611001226/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-23-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87
https://farsnews.ir/news/13990611001226/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-23-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87
http://www.kioskekhabar.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7/
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991037-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991037-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://aghayekhabar.ir/70654/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-3/
https://aghayekhabar.ir/70654/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-3/
http://siasatrooz.ir/vdcammn6w49n661.k5k4.html
http://siasatrooz.ir/vdcammn6w49n661.k5k4.html
http://meliyat.com/fa/news/325258/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://meliyat.com/fa/news/325258/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  1911شهریور  11

 نقطه محروم کشور 19ازی خدمات پزشکی از راه دور در راه اند

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:51 - دیار آفتاب

 (ره)نقطه محروم کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام 19افتتاح و راه اندازی خدمات پزشکی از راه دور در 

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - گردان تجارت

وزیر / نقطه محروم کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام 19افتتاح و راه اندازی خدمات پزشکی از راه دور در 

حرکت امروز ستاد، پایه گذار یک حرکت بزرگ ملی برای رساندن سالمت به دورافتاده ترین نقاط کشور :بهداشت

 است

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:14 - مردم نیوز
 به همت ستاد اجرایی فرمان امام صورت گرفت

 نقطه محروم کشور 19راه اندازی خدمات پزشکی از راه دور در 

 

 :معاون وزیر تعاون

 هزار میلیارد ریال تسهیالت کرونا به حوزه حمل و نقل اختصاص یافت 80

 1911شهریور  11سه شنبه  19:17 - ایرنا 

نفر در  814هزار و  976، درمان و آموزش پزشکی تاکنون بهداشت وزارتبنا بر اعالم سخنگوی 

 11این کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند و شمار جانباختگان این بیماری به 

عیسی منصوری شامگاه سه شنبه در سفر چندساعته خود به ... تن رسیده است  671هزار و 

منابع جدای از منابعی است که برای افراد بیکار شده در حوزه بیمه این : شهرستان قوچان در جمع خبرنگاران افزود

بیکاری در نظر گرفته شده است و امیدواریم علیرغم همه سختی های موجود بتواند بخشی از مشکالت صاحبان 

ی بیمه پس از شیوع ویروس کرونا تعداد کسانی که در سامانه مربوط برا: وی ادامه داد... ... کسب و کار را کم کند 

هزار نفر مشمول واقعی بودند و البته از نظر ما  711هزار نفر بودند که در حدود  851بیکاری ثبت نام کرده اند حدود 

 ... هزار نفر بیکار شده اند  511با توجه به داده های وزارتخانه ای حدود یک میلیون و 

  :سایت دیگر 0

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:94 - قدس آنالین

 هزار میلیارد ریال تسهیالت کرونا به حوزه حمل و نقل اختصاص یافت 95

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - خبرگزاری صدا و سیما
 :معاون وزیر تعاون 

 هزار میلیارد ریال تسهیالت کرونا به حوزه حمل و نقل 95اختصاص 

http://www.diyareaftab.ir/news/76798/
http://www.diyareaftab.ir/news/76798/
https://tejaratgardan.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7/
http://www.mardom-news.com/news/155024/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.mardom-news.com/news/155024/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84023723/%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://qudsonline.ir/news/718444/%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://qudsonline.ir/news/718444/%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810591/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%E2%80%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84
https://www.iribnews.ir/fa/news/2810591/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%E2%80%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84
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 نمکی مطرح کرد؛

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:47 - خبرگزاری مهر 

، در حاشیه افتتاحیه گام نخست خدمات دوراپزشکی با نمکی سعیدبه گزارش خبرگزاری مهر ، 

همه مردم ایران بدانند که فرزند هیچ : یادمان شهدای مدافع سالمت در کشور، اظهار داشت

آمیزه ای از : وی افزود... أن عزیز نیست شهروندی در کشور برای ما کمتر از پدران و مادران ش

آموزش از راه دور و حضوری به شکلی که دانش آموزان فضای مدرسه را حس کنند با رعایت پروتکل ها، مورد توجه 

پیروی می کند و در  بهداشت وزارتاست و با وزیر آموزش و پرورش که به شدت از تصمیمات ستاد ملی کرونا و 

وزش مجازی به ویژه سامانه شاد، کار کرده امروز جلسه ای داریم و در این جلسه در مورد توسعه زیرساخت های آم

خودمان را عاشق تک تک شهروندان مملکت ... مدارس و سال تحصیلی جدید، بررسی های الزم را انجام خواهیم داد 

 از خردسال تا افراد مسن می دانیم

  :سایت دیگر 02

 1911شهریور  11چهارشنبه  19:57 - دانا
 نمکی مطرح کرد

 مقابل تهدید سالمت بچه ها می ایستیم/ واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  17:95 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 :وزیر بهداشت تاکید کرد 

 ممانعت از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در صورت تهدید سالمت فرزندان مان

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:16 - خبرگزاری تابناک

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:94 - یافته

 ممانعت از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در صورت تهدید سالمت فرزندانمان

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:96 - آنالین22

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  18:51 - ملیت
 نمکی مطرح کرد؛

 مقابل تهدید سالمت بچه ها می ایستیم/ واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - تصویر روز

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس

https://www.mehrnews.com/news/5013605/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://www.dana.ir/News/1642841.html
http://www.dana.ir/News/1642841.html
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86/214040
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86/214040
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000114/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000114/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://yaftenews.ir/news/social/32366-the-minister-of-health-emphasized.html
http://yaftenews.ir/news/social/32366-the-minister-of-health-emphasized.html
https://www.55online.news/fa/tiny/news-167236
http://meliyat.com/fa/news/325265/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://meliyat.com/fa/news/325265/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://tasvirrooz.ir/89295/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
https://tasvirrooz.ir/89295/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
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 1911شهریور  11چهارشنبه  11:18 - تابا خبر
 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 از هرچه که سالمت فرزندانمان را تهدید کند ممانعت می کنیم

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - ناطقان

 واکنش نمکی به بازگشایی مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - 02رویداد 

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - تازه تزین ها

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:41 - بری پایشگرپایگاه خ

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:44 - خلیج فارس

 واکنش وزیر بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:48 - تیک

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:57 - سالم نو

 وزیر بهداشت با بازگشایی مدارس موافق است؟

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:15 - شیرازه
 ی مطرح کرد؛نمک

 مقابل تهدید سالمت بچه ها می ایستیم/ واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:16 - شرح آنالین

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - وزنامه اصفهان امروزر
 نمکی مطرح کرد؛

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - آرا خبر

 کشمکش وزارت بهداشت درمان و پزشکی کشور و وزارت آموزش پرورش بر سر گشایش مدارس

 1911شهریور  11چهارشنبه  11:11 - سکان نیوز
 نمکی مطرح کرد؛

 واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

 

http://tabakhabar.ir/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86/
http://tabakhabar.ir/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86/
http://nateghan.ir/fa/news/243904/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://nateghan.ir/fa/news/243904/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.rouydad24.com/fa/news/228642/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.tazetarinha.com/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88/
https://www.tazetarinha.com/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88/
http://paieshgar.ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88/
http://pgnews.ir/module/news/351717/
http://pgnews.ir/module/news/351717/
http://tik.ir/fa/news/304749/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://tik.ir/fa/news/304749/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://salameno.ir/news/55169572/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://salameno.ir/news/55169572/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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