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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 به نام خدا

  13۹۹شهریور  1۱یکشنبه 

 فهرست مطالب

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

 61 ........................................................................................................................................... آموزش و سالمت نیب سرگردان آموزان دانش

 61 ....................................................................................................................................................کرونا با مقابله یبرا فرانسه دیجد راهبرد

 61 ........................................................................................................................ ستین هیاول نام ثبت به یازین آنفلوآنزا واکسن عیتوز یبرا

 61 ............................................................................................................ شود داده اختصاص درمان کادر به یا ژهیو العاده فوق: مهر پاک

 61.................................................................. دهند یم پوشش را کرونا به انیمبتال از یتوجه قابل درصد یاجتماع نیتام یها مارستانیب

 61........................................... بهداشت وزارت نامه نییآ از پزشک کی هیگال/درمان کادر شدن محسوب دیشه وعده از یخبر یب ماه 6

 61 ............................................................................... شود یم کشور ییدارو بازار در تیشفاف عدم موجب ییدارو آمارنامه منتشرنشدن

 61 ................................................................................................................................. میهست یپزشک زاتیتجه و دارو ارز نیتام یجد ریگیپ

 02 ........................................................................................................................ میشو یم دارو کمبود دچار نشود، حل ارز صیتخص مشکل

 06 ........................................................................................ صمت وزارت و یمرکز بانک از درخواست/  "ارز" به یواردات یداروها ازین

 06 .................................................................................... کرونا به مبتال مارانیب به شتریب یرسان خدمت یبرا ینقاهتگاه مراکز از استفاده

 00 .................................................................................................. زدی استان یها مارستانیب در کرونا به مشکوک ماریب 481 شدن یبستر

 00 ........................................................................................................................................ فرانسه در کرونا میوخ موارد شیافزا ینیب شیپ

 02 .............................................................................................................................................................. شد اهدا یقم نوجوان بدن یاعضا

 02 ................................................................................... ینماز مارستانیب یا هسته یپزشک بخش در دیجد یصیتشخ خدمت یانداز راه

 02 ............................................................................ کرونا طیشرا در یمراقبت خدمات پوشش تحت زیالیهمود ماریب888 و هزار 2 از شیب

 02 ...................................................................................................................................... سمنان در کرونا به مبتال دیجد مورد 18 ییشناسا
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

 02 .................................................................................................... دیرس نفر 088 مرز به همدان استان در کرونا روسیو از باختگان جان

 02 .................................................................................................................................... یبستر ماریب 292 با زنجان ییکرونا قرمز تیوضع

 01 ......................................................................................................................................................... ازدواج در کرونا ینفم و مثبت عواقب

 01 ................................................................................................................ کیالکترون یچیپ نسخه یفعل روند از داروسازان انجمن انتقاد

 01 ................................................................................. لرستان امداد تهیکم یمددجو هزار 20 یبرا سالمت مهیب یدرمان دفترچه صدور

 01 .............................................. ندهند دست از را درمان ییطال زمان مارانیب/ ییکرونا مارانیب در یپالسمادرمان با پالسمافرز تفاوت

 01 ......................................................................... کنند؟ اهدا خون توانند یم افراد کدام/ تهران استان در خون یاهدا تیوضع نیآخر

 01 ................................................................................................................. کنند شرکت مرغیس جشنواره در توانند یم انیدانشجو یتمام

 01 ............................................................................................................................................. مینداشت ها یینانوا در کرونا وعیش از یمورد

 22 ..............................................................................................................................................ازبکستان در کرونا به ابتال دیجد مورد 278

 22 ...................................................................................................................... اند؟ شده نهیواکس کرونا برابر در روس مقامات از کیکدام

 26............................................................................................................................................................ بد؟ ای خوب/خانه در شیآزما انجام

 26..................................................................................................... کنند یخوددار مدرسه به رفتن از وناکر عالمت یدارا آموزان دانش

 ییبازگشا درباره مسئوالن/ نروند مدرسه به میها نوه ام کرده دیتاک/ است االنهیخ خوش ها بچه توسط یاجتماع فاصله تیرعا تصور

 20 ............................................................................................................................................................................... کنند دنظریتجد مدارس

 20 ..................................................................................................................................... شکست را خود روزانه انیمبتال رکورد هم باز هند

 22 ........................................................ کرد پرداخت کرونا از دهید بیآس مشاغل به التیتسه الیر اردیلیم 26 یمرکز استان سپه بانک

 22 ................................................................................................................... کرونا یپاندم هوشمندانه تیریمد ازمندین مدارس ییبازگشا

 22 ................................................. یدرمان پالسما خصوص در پژوهش/ همدان در کرونا از افتهیبهبود 288 توسط خون یپالسما یاهدا

 22 ................................................................................................................................................... آنفلوانزا واکسن یبرا ماسک اتفاق تکرار

 21 ......................................................................................................... شود یم برگزار انیدانشجو قرآن یمل رهجشنوا یدانشگاه مرحله
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 21 ...................................................................آموزان دانش مخصوص ماسک دیتول/ محروم منطقه 22 در یدوراپزشک خدمات اتیجزئ

 21........................................................................................................................................... !ردیگ یم را پزشکان جان پزشک کمبود یوقت

 21.............................................................................................................................. ندهیآ یها روز در کرونا به ابتال آمار شیافزا احتمال

 21 .......................................................................................... مازندران افزار نوشت یها فروشگاه در یبهداشت یها پروتکل به یمهر یب

 21 ............. یپزشک زاتیتجه و دارو حوزه فعاالن و کاهایسند ،یصنف یها انجمن با بهداشت ریوز یاضطرار یمشورت نشست یبرگزار

 21 ......................................................................................................................................... میباش داشته سالم هیتغذ چگونه کرونا دوران در

 22 .............................................................................................. شود یم کشت اصفهان در بار نینخست یبرا فرد به منحصر ییدارو اهانیگ

 26 ........................................................................................................................ زده شتاب یاقدام ،ییکرونا طیشرا در مدارس ییبازگشا

 26 .......................................................................................................................................... ماسک از استفاده با مرتبط دیجد ینبجا عارضه

 20 ........................................................................................................................................ بهداشت تیرعا گرو در آنفلوآنزا به ابتال کاهش

 به آلوده یها یهمکالس کنار در آموزان دانش گرفتن قرار خطر/ ستین ممکن مدرسه در کرونا به مبتال کودکِ ییشناسا

 22 ............................................................................................................. ندارد وجود مدارس شتریب در ها پروتکل یاجرا امکان/روسیو

 22 ..................................................... است؟ تر مناسب کرونا امیا در سفر یبرا هینقل لهیوس کدام/کرونا دوران در سفر یدهاینبا و دهایبا

 22 .................................................................................................................. نفر 06 باختن جان/ هیترک در کرونا به انیمبتال آمار نیآخر

 22 ................................................................................................................................................... 49-دیکوو از یگرید موج شتازیپ فرانسه

 21 ................................................................................................. شد منصوب یتخصص و یپزشک آموزش یشورا در ربهداشتیوز ندهینما

 21 .......................................................................................................................... "ییکرونا متخلفان" یبرا یقانون یها مجازات اتییجز

 21 ............................................................................................................................ است جامعه سالمت و قانون خالف یانتخابات یها تجمع

 21 .............................................................................................................................................. کرونا بحران تیریمد یاجتماع ابعاد حیتشر

 21 ............................................ است حیقب کرونا واکسن عرضه زمان درباره ترامپ اظهارات: جهان یپزشک نامه هفته نیمعتبرتر ریسردب

 21 ....................................................................... بازار در یبهداشت اقالم متیق یبرابر چند شیافزا زنجان؛ در ماسک پرده پشت یایماف
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

 21 ....................................................................................... یتومان 1288 ارز یها بیآس/ است قطع دارو صنعت صاحبان با دولت رابطه

 22 ........................................................................................ است مارانیب ضرر به "کیالکترون یسینو نسخه" حیصح یاجرا به یتوجه یب

 26 ................................................... مدارس ییبازگشا در یدیکل نکته 2/است نادر یلیخ مدارس در کودک به کودک از روسیو انتقال

 20 ............................................................................................باشد باشت مارستانیب یشرکت کادر معوق حقوق ماه 7 فکر به یپزشک علوم

 20 ........................................................................................................ 49 - دیکوو به مراغه یها مارستانیب درمان کادر از نفر 08 یابتال

 22 ................................................................................................... بلوچستان و ستانیس یها مارستانیب به یمصنوع تنفس دستگاه6 اهداء

 22 ............................................................................................................... شود یم کردستان استان وارد آنفلوانزا واکسن عدد هزار 288

 22 .............................................................................................................................................. ندارد وجود کرونا یدارو حوزه در یبودکم

 22 ........................................................ زباله دفن یها تیسا از روسیو بازگشت درباره هشدار/  کنند؟ چه ییکرونا یها زباله با مردم

 22 ................................................................................................ یعروق و یقلب یها یماریب کاهش در موثر ابتید درمان نینو یداروها

 21 .............................................................. ها مارستانیب در 49 دیکوو بخش باش آماده/است یجد هشدار و دیتهد حالت در هرمزگان

 21 ............................................................................................................ لیاردب استان در کرونا به ابتال اثر بر یفوت 2 و دیجد یبستر 11

 21 ..................................................................................................... باختند جان نفر 8/ شدند یبستر البرز در کرونا به مشکوک ماریب 68

 21 ........................................................................... کرد انینما را پوستان اهیس هیعل کایآمر در یساختار ینژاد ضیتبع کرونا: ان ان یس

 21 ............................................................................................................................................. شد برابر 48 بوشهر یآنفلوانزا واکسن هیسهم

 12 ...................................................................................................................................................................... سالمت به سالمت مدافع یا تو

 16 .................................................................................................... آل دهیا حالت از کمتر درصد 48 کماس از استفاده/ است قرمز کرمان

 16 ....................................................................................................گذشته ساعت 21 در نیقزو در کرونا به ابتال دیجد مورد 27 ییشناسا

 10 .................................................................................................................................... شد عیتوز ذهیا یها داروخانه نیب ماسک هزار 46

 تر دهیچیپ طیشرا دارد امکان/ یآت یروزها در کرونا نامشخص تیوضع/ است شتریب ها یورود از فعال ییکرونا مارانیب یخروج

 10 ................................................................................................................................................................................................................ شود
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 12 .................................................................................................................... افتی شیافزا نفر 422 به مهاباد در کرونا باختگان جان آمار

 12 ................................................................................................................... شدند مبتال کرونا به مهاباد درمان بخش کارکنان از نفر 486

 12 ...................................................... سینو پروتکل نهاد به بهداشت وزارت لیتبد/  مدارس ییبازگشا به یپزشک جامعه اعتراض لیدال

 12 ...................................................................................................................................................... دیباش کرونا به یخانوادگ یابتال مراقب

 12 ......................................................................................................................................... تیآرتر یماریب یدارو با دیشد یکرونا درمان

 11 ............ ها مارستانیب به یپزشک زاتیتجه دیجد محموله ارسال/راحمدیبو و هیلویکهگ درمان کادر کنار در همچنان یخصوص بخش

 11 ............................................................................................................................ شدند یبستر البرز یدرمان مراکز در ییکرونا ماریب 68

 11 .................................................................نورافشار مارستانیب در یحرکت یذهن و یجسم توانان کم یبرا یدندانپزشک خدمات انجام

 11 ............................................................................................. شدند شیپا کرونا یغربالگر مرحله نیسوم در نیریقصرش مردم درصد 98

 11 ................................................................................................................................................ شود اجرا زده شتاب دینبا کیالکترون نسخه

 11 ............................................................................. اند گذاشته لیاردب کرونازده یها ورشکسته نجات یبرا اقتصاددانان که ییها شرط

 11 .............................................................................................................................................دیشو نهیواکس آنفلوانزا برابر در: نیچ هیتوص

 11 .................................................................................. کنند ینگران و اضطراب نیگزیجا را یبهداشت یها پروتکل تیرعا باردار مادران

 12......................................................................................................................................................... آنفلوانزا و کرونا یزمان هم خطر ریآژ

 16 .......................................................................................................................... ماسک از یاجبار استفاده به ضاعترا در رم در تظاهرات

 16 ........................................................................................................................................................ کرونا درباره ها یابتید به ییها هیتوص

 10 .................................................................................... ایدن یبهداشت بحران نیتر یجد یبرا بهداشت یجهان نسازما یابتکار حل راه

 12.......................................................................................................... شوند یم نهیواکس کرونا برابر در ماه ید تا هیروس تختیپا نیساکن

 12.......................................................................................................... است یاجتماع یجد مخاطره کی انیقل/ انیقل مصرف شدن زنانه

 12 .......................................................................................................................................... کنند آغاز را یبرفک تب هیعل مبارزه دامداران

 12 ................................................................................................................... یعباس قدس آستان توسط کرونا به انیمبتال هدرمانگا افتتاح
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 12 .....................................................................................................................................شد اعالم رانیا بانوان سالمت یمل هفته شمار روز

 11 ......................................................................................................................................... کند؟ یم اقدام کرونا واکسن دیرخ یبرا رانیا

 11 .................................................................................................................................... !شدند پاک کشور از که ییها یماریب انیطغ خطر

 12 .................................................................................... !آوردند کم هم وفای و فایف/ کرونا هیسا ریز هواداران با اکتورتر یقهرمان جشن

 16.................................................................................................................................................. فرانسه در کرونا به گرید نفر 8008 یابتال

 10 ................................................................................................................................................ کیمکز در ییکرونا انیقربان شمار شیافزا

 10 ................................................................................................................... مدارس در کرونا به مشکوک آموزان دانش حضور تیممنوع

 10 ................................................................................................. کشور نیا یدیتول یکرونا واکسن زیآم تیموفق عملکرد بر هیروس دیتاک

 12 ............................................................................................................................................... م؟یدار فاصله چقدر کرونا یرانیا واکسن با

 12 ......................................................................... شود؟ یم نهیهز کجا یپژوهش یها درآمد/  ها دانشگاه درآمد گمشده حلقه ت،یشفاف

 12 ................................................................................... ایعل رهیزنج یروستا در کلر گاز انفجار حادثه مصدومان به مناسب یده خدمات

 12 ................................................................................................................................ بلوچستان و ستانیس در کرونا به مبتال268 و هزار42

 12 .................................................................................................................................................................... رسد یم مانیصدا هم ماسک با

 اریس یها کیبوت/ شد یطراح ییکرونا طیشرا مخصوص چادر/ کنند دایپ راه بازار به نشدند موفق ییعاشورا دهیبرگز یها طرح

 11 ............................................................................................................................................................... برد یم ها خانه در به را سفارشات

 11 ........................................................................................................... شود یم برگزار یمجاز یپزشک علوم یها دانشگاه یتئور دروس

 11................................................................... شود یم دیتشد مدارس در یبهداشت یها پروتکل یاجرا بر یپزشک علوم دانشگاه نظارت

 11................................................................................................................................................... هند در کرونا یجهان رکورد شدن شکسته

 11 .............................................................................................................. است ییدانشجو ینهادها نیساختارمندتر از یکی یعلم انجمن

 11 ..................................................................................................................................................ایتالیا در ماسک بدون تظاهرات یبرگزار

 11 ..................... یگروه یخارج یتورها یبرا زایو صدور خصوص در یزیر برنامه/  مسئوالنه سفر درباره بهداشت وزارت موافق نظر
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 12 ........................................................................................................ شود یم اعالم هفته انیپا تا یپزشک علوم یدکتر آزمون هیاول جینتا

 16 .............................................................. بهداشت ونیسیکم زیم یرو مدارس ییبازگشا در یبهداشت یها پروتکل یاجرا نحوه یبررس

 10 ............................................................................................................................ گذشت نفر ونیلیم 27 از جهان در کرونا انیمبتال شمار

 10 .............................................................م؟یدار یدوراپزشک خدمات کشور یشهرها کدام در/ رانیا در دور راه از یپزشک صد تا صفر

 12 ................................................................................................................................. کند ینم یریشگیپ کرونا یماریب از آنفوالنزا واکسن

 12 ....................................................................................................................................................................... کرونا طعم با مدرسه ماه یبو

 12 ......... میهست شهر گرید یها آرامستان در ییکرونا اموات دفن مخالف/دارد قرار کرونا یماریب قرمز تیوضع در همچنان قم استان

 12 ........................................................... استان ییاجرا یها دستگاه در یبهداشت یها پروتکل تیرعا بر استاندار معاون یدانیم نظارت

 11 .................................................................................................. کرد یریگیپ من فارس مدارس؛ یحضور ییبازگشا از ها ینگران تداوم

 11 ........................................................................ شد؟ متوقف یابیماریب و کرونا یغربالگر چرا/  بحران تیریمد دیجد قانون در چالش

 11 .................................................................................................................................... میباش داشته شیپ در یسخت اریبس زییپا است ممکن

 11 ........................................................................................................................................... آموز دانش ونیلیم40 یفیبالتکل و وریشهر 40

 یمتول دنها یبرا م،یتصم نیا بودن نادرست اثبات درصورت/ است اعتراض قابل یقانون مراجع نزد مدارس، ییبازگشا میتصم

 11 .................................................................................................................................................................... شود یم جادیا یمدن تیمسئول

 622 ..................................................................................................................................... زدی در ینابارور درمان یبرا یدرصد 80 فیتخف

 622 .................................................................................................................... یارز نوسانات آثار/یپزشک یها شگاهیاآزم یبحران طیشرا

 626 .............................................................................................................................. کرد؟ اداره پادگان شکل به را مدارس شود یم چطور

 626 .............................................................................................................................. کرونا واکسن درباره بهداشت یجهان انسازم تلخ خبر

 620 ............................................................................................................................. کایآمر در سال انیپا تا کرونا یها کشته شمار شیافزا

 622 .............................................................گردد یم باز 4988 سال تیوضع به جهان نکنند، یهمکار کرونا مورد در کشورها گرا: کیزول

 622 ................................................................................................................................................................... م؟یکن چه کرونا دیترد و شک با
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 622 .......................................................................................................................................... شود یبررس مدارس ییبازگشا مختلف جوانب

 621 ................................................................................................... صفر ماه انیپا تا ئاتیه توسط یبهداشت یها دستورالعمل تیرعا لزوم

 621 ......................................................................................... تست ونیلیم 28 انجام و مارانیب درصد 82 از شیب درمان |هیروس در کرونا

 621 .................................................................................................................... شود یم ییبازگشا یبهداشت یها پروتکل تیرعا با مدارس

 621 ............................................................... درمان کادر یبرا عدالت تیرعا لزوم/ کند یساز شفاف کرونا پاداش درباره بهداشت ریوز

 621 ................................................................................... 49-دیووک یروس واکسن رامونیپ اطالعات افتیدر خواهان مختلف یکشورها

/ رود یم مردم چشم به مسئوالن متناقض ماتیتصم دود/ بهداشت ونیسیکم یفردا جلسه در مدارس ییبازگشا ییچرا یبررس

 621 ................................................................................. باشد پاسخگو دیبا پرورش و آموزش ریوز ،یماریب دیجد کیپ به ورود درصورت

 662 .................................................................... است نیخطرآفر آموزان دانش یسالمت یبرا ها پروتکل تیرعا در مدارس ییتوانا عدم

 نفره 18 ها کالس رانشهریا در/ شد یم حاضر مدارس از یکی در امروز دیبا دارد، مدارس ییبازگشا به اصرار که جمهور سیرئ

 666 .................................................................. است یشوخ هیشب آموزان دانش یسو از ها پروتکل کامل تیرعا انتظار/ شوند یم برگزار

 660 .......................................................................... شود یم ها رشته ریسا رشدنیفق موجب خاص یها رشته به برتر یاستعدادها شیگرا

 660 .................................................................................................. شود؟ یم تیرعا یبهداشت یها پروتکل مدارس در زدن ماسک با فقط

 662 ....................................................................................................................................................................... هیترک در کرونا آمار نیآخر

 662 .................................................................................................................... گذشته ساعت 21 در روناک به مبتال دیجد ماریب 42 ییشناسا

 662 ............................................................................................. شوند یم یبستر یاجتماع نیتام یها مارستانیب در ییکرونا 408 روزانه

 662 ......................................................................................................................... رندیبگ یجد را ییکرونا زییپا مازندران مردم: استاندار

 662 ................................................................................................................................................................................ زنجان در کرونا بورس

 662 ................................................................................................................................... ندارند زاآنفلوآن واکسن افتیدر به ازین افراد همه

 661 .............................................................................................................................................. اهواز یپزشک علوم دانشگاه در انتصاب چند

 661 ......................................................................................... ییتروما مصدوم به یامدادرسان یبرا زنجان اورژانس ییهوا بالگرد اعزام

 661 ................................... میشو درمان کادر زحمات رفتن هدر مانع یبهداشت یها دستورالعمل تیرعا با: یرهبر خبرگان مجلس عضو
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 661 .................................................................................... شود یم برگزار یآباد فتح یموس دکتر سالمت مدافع دیشه بزرگداشت مراسم

 661 .......................................................................................... شود؟ یم بدن به 49-دیکوو روسیو ورود مانع یسرماخوردگ روسیو ایآ

 606 ..................................................................................................... لهستان ینوآور نیآنال مسابقات در رانیا ییکرونا طرح دو تیموفق

 606 ................................................................................................................................................................. کرونا مقابله یاستان ستاد نشست

 600...................................................................................................................................... ندارد کرونا تیونمص در یریتأث آنفلوانزا واکسن

 600..................................................................................................................... کرونا وعیش شیافزا عامل مردم یانگار ساده و یتوجه یب

 602 ................................................................................................................... کند یم بیآس دچار را کودکان قلب د،یکوو از پس سندرم

 602 ....................................................................................................................................................... مراغه سالمت مدافع دیشه کریپ عییتش

 602 ........................................................................ جهان و رانیا اخبار | مهر یخبرگزار – است جمهور سیرئ با مدارس ییبازگشا تبعات

 602 .................................................................... محالت از نقطه 68 از شیب روزانه یضدعفون/مشهد شهر سطح در مدرسه 98 ییگندزدا

 601.........................................................................................................................ابدی یم گسترش دشتستان شهرستان در یدرمان یفضاها

 601 ............................................................................................................ نکنند استفاده مشترک صورت به را مدرسه لوازم آموزان دانش

 601 ............................................................................................................................... کلتیموتورس با یشگاهیآزما یها نمونه یآور عجم

 601............................................................................. احمد ریبو و هیلویکهگ یها مارستانیب گوش خیب ییکرونا مارانیب یبرا تخت کمبود

 622 ...................................................................................................................................... زد رکورد فرانسه در کرونا روزانه انیمبتال شمار

 622 ............................................................................................................................................. است یواقع ریغ یشگاهیآزما خدمات تعرفه

 626 ............................................................................ کرونا به ابتال اثر بر راحمدیبو و هیلویکهگ یروین پرسنل از نت سه گونه شهادت عروج

 620 ......................................................................................................................................................................... گرفت یقربان هم باز کرونا

 620 ............................................................................................................................. شدند رشیپذ قم یدرمان مراکز در ییکرونا ماریب 68

 622 .............................................................................................................افتی شیافزا جانیاله در انیمبتال آمار و 49 دیکوو یماریب بار

 622 ....................................................................................................................است شده فعال خراسان مارستانیب 68 در دور راه ستگاهیا
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 622 ........................................................................................................ هستند یبستر اصفهان یها مارستانیب در ییکرونا حاد ماریب 286

 622 .................................................................................................................................. نفر42 گذشته ساعت 21 در کرونا یها یتعدادفوت

 622 ........................................................................................................................ ستندین 49-دیکوو دهنده تیسرا عالمت بدون افراد ایآ

 622 ............................................................................................................................................................ گرفت را یکرمانشاه 8 نجا کرونا

 621 ................................................................................................................ باختند جان کرونا به ابتالء اثر بر ساعت 21 ظرف یکرمان 42

 621 ...................................................................................... شدند مبتال کرونا به راحمدیبو و هیلویکهگ یانتظام یروین کارکنان از نفر 71

 621 ...................................................................................................... نباشند آنفوالنزا واکسن کمبود نگران راحمدیبو و هیلویکهگ ساکنان

 621 ........................................................................................................................................................ گرفت کرونا ایتالیا اسبق ریوز نخست

 621 .................................... شدند فعال النیگ مدارس در سالمت رانیسف مدارس؛ در یبهداشت یها پروتکل رانهیسختگ تیرعا ضرورت

 621 ................................................................................................................. کرونا بوم ستیز در یلیتحص سال شروع و مدارس ییبازگشا

 621 .................................................................................................... کاشان یبهشت دیشه مارستانیب در دیجد یتنفس حاد ماریب 42 یبستر

 622 ............................................................................................ !گرفتم کرونا بود رفته شبانه باشگاه به که فرزندانم از یکی از: چیلوویهایم

 626 ...................................................................................................................... ییکرونا مارانیب رشیپذ از یغرض مارستانیب شدن خارج

 626 .............................................................................................................................. هرمزگان در روسیو کرونا به ابتال اثر بر نفر کی فوت

 620 .................................................................................................................. لمیف+  نیقزو استان یها مارستانیب در ییکرونا ماریب 286

 622 ................................................ یدرمان مراکز در ییکرونا ماریب 694 یبستر/ ییکرونا قرمز طیشرا با جدال در همچنان مازندران

 622 ................................................................................................................. روز در نفر کی به هرمزگان در کرونا یها یفوت آمار کاهش

 622 ......................................................................................................... بدهد؟ ریش خود نوزاد به تواند یم کرونا یماریب به مبتال مادر ایآ

 622 ......................................................................................................................................... شود یم سرطان درمان جامع مرکز صاحب قم

 622 .............................................................................................. عکس+سیپرد در یج ام یخودرو پرواز یپ در مجروح کی و کشته سه

 621 ............................................................................................................ ماهشهر در ازمندانین به گانیرا ییدارو و یپزشک خدمات ارائه
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 621 ......................................................................................................................... شود یم ور حمله یمغز یها رگ به که یروسیو کرونا؛

 621 .......................................................................................................... شد اضافه سمنان استان آمار به ریاخ روز سه در کرونا یمبتال 18

 622 ....................................... نروند مدرسه به دار عالمت معلمان و آموزان دانش/ شود تیرعا مدارس در دیبا که ییکرونا یها هیتوص

 622 ....................................................................................................... آموزان دانش نیوالد به یعفون یها یماریب متخصص یجد هیتوص

 622 ............................ ماکو آزاد منطقه سازمان توسط اسکن یت یس دوال انژکتور شرفتهیپ دستگاه دیخر یبرا وروی هزار 21 صیتخص

 622 ...............................................................................................شابورین ادیاعت ترک یها کمپ و زندان در Bتیهپات ونیناسیواکس انجام

 622 .......................................................................................................... کرد منتشر کرونا یِروس واکسن درباره یا تازه اتیجزئ "لنست"

 621 ............................................................................ ندارد 2824 اواسط از قبل تا کرونا واکسن عیتوز به یدیام بهداشت یجهان سازمان

 621 ............................................................................................................................................................................. رندیگ یم شتریب معتادها

 621 ....................................................................................... ردیگ ینم قرار دییتا مورد نباشد موثر و منیا که یواکسن:  آدهانوم تدروس

 612 ....................................................................................است؟ گانیرا ها گروه کدام یبرا سالمت مهیب/ مجرد افراد مهیب پوشش طیشرا

 616 ....................................................................................................... شده غرق یبانو به یرسان امداد ریتاخ درخصوص اورژانس بهیتکذ

 610.......................................................................................................................................... کرد مارستانیب یراه را ییروستا247 کلر گاز

 610.............................................................................................. انیدانشجو سکونت محل دانشگاه در یپزشک علوم یها آزمون یبرگزار

 612 ................................................................................................................. گذشته روز شبانه در یفوت 448 | دیجد ماریب 4891 ییشناسا

 612 ..................................................................... کند اعالم شفاف را داروها متیق بهداشت وزارت/ یخارج یدارو زیتجو از زیپره لزوم

 612 ........................................................................................................ کشور یها شگاهیآزما در کرونا تست هزار 088 و ونیلیم سه انجام

 611 ....................................................................................................... شود یم اعالم هفته نیا بهداشت وزارت یدکتر آزمون هیاول جینتا

 611 ........................................................................................................................... 49-دیکوو به نفر هزار 12 یابتال ازبکستان؛ در کرونا

 611 ....................................................................................................................................... شد آغاز بوشهر در مدارس دیجد یلیتحص سال

 611 .............................................................................................................. کرونا ریتاث تحت کشور در کودکان ونیناسیواکس پوشش کاهش



 

 

 

 

14 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 612 ........................................................................................................................ دارند کرونا با مقابله در یرگذاریتاث نقش زدی یها رسانه

 616 ............................................................................................... شود نظارت دیبا ها پروتکل تیرعا بر دند،یرس مدرسه ستگاهیا به ها بچه

 610 ................................................................................................................................... کشور مدارس در میتعل زنگ شدن نواخته و کرونا

 610 ....................................................................................................................... !منتظرند درمان کادر/ کجاست؟ کرونا وروی اردیلیم کی

 612 ......................................گذشت نفر هزار 28 مرز از رازیش در ابتال آمار/وریشهر مهین تا فارس در 49 دیکوو یماریب تیوضع نیآخر

 612 ......................................................................................................................... گذشته ماه 1 یط ایاسپان در کرونا وعیش زانیم نیباالتر

 612 .......................................................................................................... ساعت 21 یط ک،یمکز در کرونا به نفر هزار شش از شیب یابتال

 612 ............................................................................................................................. نفر هزار 28 از 49دیکوو یرازیش انیمبتال تعداد عبور

 611 .................................................................................................. زهرا نیبوئ در درمانگاه یانداز راه یبرا بهداشت ریوز اونمع دستور

 611 ................................................................................................................................................................ قرمز تیوضع در همچنان راز،یش

 611 ...................................................................................................................... ندارد یمتول بهداشت وزارت در یشگاهیآزما تیک متیق

 611 .................................................................................................................... همدان در کرونا به مبتال و مشکوک بدحال ماریب 24 یبستر

 611 ....................................................................................................................... است یواردات ،یشگاهیآزما یپزشک زاتیتجه درصد 80

 611 ................................................................ شود یم دنبال رانهیسختگ مدارس در یبهداشت یها پروتکل تیرعا:فارس استاندار معاون

 611 .......................................................................................... یحضور وهیش یبرگزار در ابهام/ شد آغاز ها دانشگاه ییکرونا دیجد ترم

 612 ........................................................................................... یقو یبهداشت یها پروتکل حفظ با مهر دوم دهه از هندبال برتر گیل آغاز

 616 ............................. شد آغاز قرن یلیتحص سال نیآخر/ آموز دانش هزار28 و ونیلیم کی حضور با تهران استان مدارس ییبازگشا

 616 ....................... کرونا شکست یبرا هم با همه/ یدرمان کادر با سپاه پرستاران و پزشکان یهمکار تا نینو جنگ پدافند گانی ورود از

 610 ............................................................................................................. شد آغاز ها خانواده و مدارس تیمسوول با دیجد یلیتحص سال

 610 ....................................................................................... آموزان دانش حضور قیدق تیریمد لزوم/ ماسک پشت از یهمکالس به سالم

 612 .................................................................................................................... سالمت مدافعان یمردم قرارگاه ییکرونا ضد یها تیفعال
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 612 ................................................................................................................ داد ارائه کشور به را کرونا با مقابله یجهاد اقدامات طرح قم

 612 ....................................................................................... شود یم برگزار مقرر موعد در یکارورز شیپ و هیپا علوم جامع یها آزمون

 612 ............................................................................. است بوده کرونا یمل ستاد دستور طبق راحمدیبو و هیلویکهگ در مدارس ییبازگشا

 611 .......................................................................................... دیرس نفر 221 و هزار 28 به افغانستان در کرونا روسیو به انیمبتال شمار

 611 ......................................................................................... است یبردار بهره آستانه در مشهد نژاد یهاشم یتختخواب 228 مارستانیب

 611 ............................................................................................ کرونا بحران در یزندگ یها مهارت یآموزش یها برنامه یاجرا ضرورت

 611 ......................................................... است مدرسه شود یم ییبازگشا که ییجا نیآخر و لیتعط که یمکان نینخست کرونا، طیشرا در

 611 ............................................................................................................... فعالند یرضو خراسان در منزل در یپرستار مراقبت مرکز 08

 611 ..................................................................ستین رممکنیغ اما است دیبع 49 دیکوو ونیناسیواکس آغاز یبرا کایامر تالش از یشگزار

 612 ............................................................... دارد ادامه وریشهر 28 تا غاتیتبل/ شود یم برگزار وریشهر 24 مجلس، انتخابات دوم مرحله

 616 ......................................................................................... هیروس یهمکار با کرونا واکسن مشترک دیتول آغاز به رانیا ریسف یدواریام

 610.......................................................................................................... کردستان در کرونا یفوت بدون روز/ شد ییشناسا دیجد ماریب 42

 610.......................................................................................................... دیکن تیشکا نشد، تیرعا مدارس در پروتکلها: پرورش و آموزش

 612 ................................................................................................ کرونا خطر به گلستان غرب در مجلس ینامزدها طرفداران یتوجه کم

 612 ..................................................................................................................................... دیرس تن هزار 28 از شیب به لبنان در کرونا آمار

 612 .......................................... ینیفلسط مناطق و لبنان در انیمبتال آمار شیافزا/ عراق در دیجد ماریب 1688 از شیب ییشناسا |کرونا
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 عناوین و متن خبرها: بخش اول

 61ادامه دار بودن واکنش ها به بازگشایی مدارس در شیوع کووید

 دانش آموزان سرگردان بین سالمت و آموزش

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:22 - سالمت نیوز 

: مجلس شورای اسالمی نیز در این زمینه گفته بهداشت کمیسیونحسینعلی شهریاری، رئیس 

دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان ... ما به طور جد نگران سالمت دانش آموزان هستیم 

هم تصمیم به بازگشایی مدارس را مخاطره آمیز خوانده است و در نامه ای به وزیر  پزشکی نظام

آموزش و پرورش با اشاره به شرایط قرمز و هشدار استان ها و تاکید آموزش وپرورش بر بازگشایی حضوری مدارس 

علت این تصمیم غیرمنتظره هر چه هست با شرایط : ه پزشکی آورده استدر همه سطوح و نگرانی خانواده ها و جامع

خطیر بیماری کرونا و سالمت دانش آموزان و خانواده آن ها سازگاری ندارد و یقینا موجب تحمیل بیماران بیشتر بر 

و کش وقوس  باالخره بعد از مدت ها بحث و جدل:سالمت نیوز ... جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان خواهد شد 

نواخته شد  13۹۹-1411در مورد بازگشایی مدارس، دیروز در سایه کرونا به صورت رسمی زنگ آغاز سال تحصیلی 

و رئیس جمهور که به بازگشایی مدارس در این ایام کرونایی تاکید داشت، خود به دلیل شیوع این ویروس و برخالف 

 و به صورت ویدئویی در این مراسم شرکت کرد رویه هر سال در مراسم بازگشایی مدارس حضور نیافت

 

 همه گیری کرونا همراه با درمان جدید

 راهبرد جدید فرانسه برای مقابله با کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:25 - خبرگزاری صدا و سیما 

از شیوه  پزشکانساله که سه روز پیش به بیمارستان آورده شد لوله گذاری نشد و  81برای مثال یک زن 

نقل به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به ... غیرتهاجمی تری برای اکسیژن درمانی استفاده کردند 

ساعت  24در ... ، فرانسه از دو روز پیش میزان آلودگی روزانه باالیی را ثبت کرده است 24از شبکه تلویزیونی فرانس 

راهبرد غربالگری گسترده در ... در این کشور ثبت شده است  1۹مورد جدید ابتال به کووید  551هزار و  8گذشته 

 ... این کشور در حال اجراست 

نفر آن ها در بخش مراقبت های ویژه  2۹1بیمار بستری کردند که  ۱11ستان ها بیش از هزار و در یک هفته بیمار

http://www.salamatnews.com/news/299312/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814571/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%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
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 ... هستند 

شمار بیماران به اندازه زمان اوج همه گیری نیست، اما همچنان بیماران بدحال زیادی روزانه به بیمارستان ها می 

نها یک بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری بود در بیمارستانی در شمال مارسی به مدت دو هفته ت... ... رسند 

 ساله است 27اما حاال شمار بیماران به هفت نفر رسیده است که یکی از آن ها یک مرد جوان ... 

 

 :معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان

 به ثبت نام اولیه نیست برای توزیع واکسن آنفلوآنزا نیازی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:21 - ایسنا 

فعالً دستورالعمل و شیوه توزیع واکسن مشخص نیست اما علی االصول : خدادادی تصریح کرد

همان گروه هایی که در سال های گذشته گروه هدف و گروه پرخطر تلقی می شدند، مجدداً 

شتی واکسن دریافت خواهند کرد و عمده این افراد از طریق حوزه های معاونت های بهدا

: دکتر ایرج خدادادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد... تحت پوشش قرار خواهند گرفت  پزشکی علوم های دانشگاه

ابتدا الزم است یادآوری کنم که همه افراد جامعه نیازی به واکسن آنفلوآنز ندارند و مطابق سال های گذشته تنها 

... ... تزریق واکسن اقدام کنند  افرادی که جزء گروه با ریسک خطرپذیری باال محسوب می شوند، الزم است نسبت به

هر زمان که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به میزان واکسن وارداتی گروه های هدف و : وی افزود

 دریافت کنندگان واکسن را مشخص کند، پروتکل و دستورالعمل توزیع را هم ابالغ خواهد کرد

 

 فوق العاده ویژه ای به کادر درمان اختصاص داده شود: مهرپاک 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:14 - ایسنا 

بر لزوم حمایت از کادر بهداشت در شرایط کرونایی تاکید  بهداشت وزیرپاک مهر در تذکری به 

به گزارش ایسنا، سید ... رونا قرار دارد کادر بهداشت در خط مقدم مبارزه با ک: کرد و گفت

دولت تدبیر و امید تدبیری : محمد پاک مهر در جلسه علنی امروز یکشنبه در تذکری اظهار کرد

تورم افسار گسیخته بود و ... برای اوضاع بازار کنید که وضعیت خوبی ندارد، حال عمومی معیشت مردم خوب نیست 

رئیس جمهور و وزرا آیا اطالعی از وضعیت گرانی مسکن، ... وی قیمت ها ندارد نظارت ها کمرنگ شده و تاثیری بر ر

وی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی ... خودرو، سکه، ارز، آهن و سایر کاالها دارید که قیمت ها نجومی شده است؟ 

http://www.isna.ir/news/99061611686/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%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-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.isna.ir/news/99061611574/%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1-%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-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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در فصل کاشت قیمت : از افزایش قیمت نهاده های دامی در فصل برداشت و خرید تضمینی گندم انتقاد کرد و گفت

 درصدی داشته است؛ چرا از کشاورزان حمایت نمی کنید؟  511انواع کودهای شیمایی به یک باره افزایش 

 

 بیمارستان های تامین اجتماعی درصد قابل توجهی از مبتالیان به کرونا را پوشش می دهند

 13۹۹شهریور  1۱شنبه یک 12:57 - تامین اجتماعی 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، قاسم باباجانی در این بازدید اظهار 

یکی از مشکالت تامین اجتماعی تعداد پایین در جذب نیروهای متخصص است که برای : داشت

ای رفع این مشکل، پزشکان متخصص دانشگاهی که به صورت تمام وقت در بیمارستان ه

 ... دانشگاهی مشغول به کار هستند، می توانند در بیمارستان های تامین اجتماعی نیز ارائه خدمت نمایند 

با این اقدام، ضمن کاهش بار مراجعات مردم به بیمارستان های دولتی، باعث می شود تا بیمه شدگان : وی افزود

ردار شوند و خدمات بهتری در مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز از دسترسی آسان تر به پزشکان متخصص برخو

 ... ملکی تامین اجتماعی دریافت کنند 

مراکز درمانی دانشگاهی و تامین اجتماعی هر دو یک هدف واحد دارند که آن هدف ارائه خدمات با : باباجانی گفت

مشترک در اختیار مردم  کیفیت و قابل دسترس است و در این راستا می توانند امکانات و تجهیزات خود را به طور

 ... قرار دهند 

با پیگیری های انجام شده از وزارت بهداشت : نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی نیز در این بازدید گفت

درصد افزایش یافته که مازاد این نیروها در  ۱1و درمان سهم پزشکان متخصص و فوق تخصص به استان قزوین 

 برای ارائه خدمت رسانی به بیمه شدگان قرار می گیرداختیار تامین اجتماعی 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:27 - ایلنا
 :معاون وزیر بهداشت

 درصدی باالیی از بیماران کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی بستری می شوند

 

گالیه یک پزشک از آیین نامه /ماه بی خبری از وعده شهید محسوب شدن کادر درمان 6

 توزارت بهداش

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:31 - خبرگزاری فارس 

https://tamin.ir/News/Item/105383/2/105383.html
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/963894-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%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%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%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/963894-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%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%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%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990616000549/6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86
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که وخامت اوضاع را در به خطر افتادن سالمت کار  بهداشت وزیرتدایی شیوع در روزهای اب

درمان دریافت طی نامه از مقام معظم رهبری درخواست کرد به پاس خدمات همکارانش، 

رهبر انقالب که ... کسانی که در اثر ابتال به این بیماری فوت می کنند شهید محسوب شوند 

ر درمان قدردانی کرده اند با این درخواست موافقت کردند و بارها در این ایام از زحمات کاد

رییس بنیاد شهید به خود ...  نمکی سعیددکتر ... طی نامه دیگری از بذل توجه ایشان تشکر کردند  بهداشت وزیر

 تازه موفق شدیم اولین جلسه را تعیین وقت کنیم بهداشت وزیربار تماس با  21بنده گفت ما بعد از حدود 

 

 منتشرنشدن آمارنامه دارویی موجب عدم شفافیت در بازار دارویی کشور می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:48 - خبرگزاری تسنیم 

در گفت وگو با  دارو و غذا سازماندکتر سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 

خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم ، در پاسخ به سؤالی درباره زمان انتشار آمارنامه 

و سعی می کنیم ظرف ماه در حال پیگیری برای رفع مشکالت آمارنامه هستیم : دارویی، گفت

وی در پاسخ به این سؤال که آیا عدم انتشار آمارنامه دارویی موجب عدم شفافیت در ... های آینده آن را منتشر کنیم 

عدم انتشار آمارنامه دارویی باعث عدم شفافیت می شود؛ البته بنده مدت : بازار دارویی می شود یا خیر، اذعان داشت

منصوب شده ام و نمی توانم پاسخگوی  دارو و غذا سازمانیت امور دارو و مواد تحت کنترل کوتاهی است که به مدیر

 عملکرد مدیران قبلی باشم اما قول انتشار آمارنامه دارویی را در آینده نزدیک می دهم

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:11 - آقای خبر

اخبار اجتماعی  –اخبار پزشکی  -در بازار دارویی کشور می شود منتشرنشدن آمارنامه دارویی موجب عدم شفافیت

 تسنیم

 

 :وزیر بهداشت در نشست فعاالن اقتصاد سالمت

 پیگیر جدی تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی هستیم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:51 - خبرگزاری صدا و سیما 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342683/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/80087/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81/
https://aghayekhabar.ir/80087/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814615/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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به گزارش خبرنگار سالمت گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سعید 

نمکی و زیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست مشورتی اضطراری وزیر بهداشت با 

، ضمن تاکید بر استفاده پزشکی تجهیزاتانجمن های صنفی، سندیکاها و فعاالن حوزه دارو و 

ید داخل و اولویت تولید ملی و تولید مواد اولیه در کشور، از پیگیری حداکثری از ظرفیت تول

و تسهیل و تسریع در فرایند های ثبت سفارش و  پزشکی تجهیزاتمجدانه موضوع تخصیص و تامین ارز دارو و 

ه تخصیص و تامین ارز و لزوم ارتقای هماهنگی بین بخشی و همراهی بیشتر در بخش های اقتصادی کشور با توجه ب

اهمیت، ضرورت و اولویت بی بدیل سالمت و کاالهای سالمت محور به ویژه مواد اولیه دارویی، دارو، تجهیزات و 

وزارت بهداشت با توان حداکثری خود در کنار تامین کنندگان و فعاالن این : ملزومات پزشکی گفت و تاکید کرد

خصوصی و البته نگاه ویژه بخش های حاکمیتی را حوزه قرار دارد و توفیق در این مسیر، هماهنگی دولت و بخش 

طلب می کند و با برخی شیوه های گذشته قاعدتاً برای شرایط دشوار پیش رو در پاییز و زمستان نمی توان آنگونه 

 که باید و شاید حاضر و ظاهر شد

 

 :رییس اتحادیه وارد کنندگان دارو

 رز حل نشود، دچار کمبود دارو می شویممشکل تخصیص ا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:21 - ایرنا 

ای به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، ناصر ریاحی روز یکشنبه در نشست خبری روسای تشکل ه

: اقتصادی حوزه سالمت که به صورت ویدیو کنفرانس از وزارت بهداشت برگزار شد، افزود

از لحاظ عددی سه درصد مصرف داروی کشور است، اما عمدتا داروهای پیچیده و  دارو واردات

 51د را تخصیص گرفتیم، اما حدو دارو وارداتدرصد ارز  31از ابتدای سال فقط ... برای بیماری های خاص است 

به ... درصد کاهش یافته است  41تا  31امسال حدود  دارو وارداتارز : وی ادامه داد... درصد دارو وارد بازار شد 

 تشکر کنیم دارو و غذا سازمانعنوان یک سندیکا باید از تالش های وزارت بهداشت و 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:31 - خبرگزاری دانشجو

دارو فقط وزارت  -در روند تامین تجهیزات پزشکی /مشکل تخصیص ارز حل نشود، دچار کمبود دارو می شویم

 بهداشت دخیل نیست

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:3۱ - رآقای خب

 در روند تامین تجهیزات پزشکی/مشکل تخصیص ارز حل نشود، دچار کمبود دارو می شویم

 

https://www.irna.ir/news/84028753/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://snn.ir/fa/news/873802/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/873802/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://aghayekhabar.ir/80148/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88/
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 رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اعالم کرد

 رت صمتدرخواست از بانک مرکزی و وزا/  "ارز"نیاز داروهای وارداتی به 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:22 - ایسنا 

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران  -به گزارش ایسنا، دکتر احمد شیبانی

در وزارت بهداشت  دارو و غذا سازماندر نشست خبری که با حضور فعاالن حوزه دارو و رییس 

برگزار شد، از جلسه اضطراری فعاالن حوزه دارو با وزیر بهداشت در حوزه تامین ارز خبر داد و 

درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل کشور تولید می شود که باعث شده در کشور  ۹7باید توجه کرد که : گفت

ن سندیکا از تالش های وزارت بهداشت به دلیل حمایتی ما به عنوا... آرامش ایجاد شود و نیازهای مردم را رفع کند 

که از حوزه دارو داشتند، تشکر می کنیم، اما نگرانی هایی دارد در این حوزه ایجاد می شود که الزم است مطرح شود 

به ارز نیاز ضمن اینکه میزان زیادی از دارو را در کشور تولید می کنیم، اما در حوزه داروهای وارداتی : وی افزود... ... 

 داریم

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:33 - پایگاه خبری اعتماد

 درخواست از بانک مرکزی و وزارت صمت برای تامین ارز دارو

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:41 - باشگاه خبرنگاران

 درخواست تولیدکنندگان و واردکنندگان از بانک مرکزی/ نیاز فوری صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به ارز

 

 استفاده از مراکز نقاهتگاهی برای خدمت رسانی بیشتر به بیماران مبتال به کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:43 - باشگاه خبرنگاران 

در شرایط بحران احتمالی، بیماران بدحال در : رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم اظهار کرد

در مراکز نقاهتگاهی خدمات درمانی را دریافت خواهند و بیماران با شرایط بهتر  بیمارستان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم ؛ محمد کریمیان ... نمود 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در جلسه هماهنگی راه اندازی مراکز نقاهتگاهی خدمات دهی به بیماران مبتال به 

مراکز نقاهتگاه یکی از ملزوماتی است که در موقع همزمانی کرونا و آنفوالنزا و وقوع بحران ایجاد : کرونا گفت

عالوه بر فضای بیمارستانی، با راه اندازی مراکز نقاهتگاهی می : او ادامه داد... ... احتمالی، کمک کار ما خواهد بود 

فزایش تعداد افراد مبتال به کرونا و آنفلوآنزا در توان کمبود فضای بیمارستانی را در مواجهه با بحران احتمالی و ا

http://www.isna.ir/news/99061611689/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://etemadonline.com/content/430990/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://etemadonline.com/content/430990/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.yjc.ir/fa/news/7482770/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%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-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7482770/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%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-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7482551/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%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
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همه دستگاه ها و ارگان ها برای راه اندازی مراکز : او بیان کرد... ... ... جهت خدمت به بیماران جبران نمود 

نقاهتگاهی نهایت تالش خود را به کار گیرند تا در موقع افزایش آمار احتمالی بیماران از آن برای خدمت به آنان 

 ستفاده کنیما

 

 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد 481بستری شدن 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:3۱ - 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  184هم اکنون : داشت

سخنگوی ... ... نفر از این تعداد در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند  47: وی گفت

هزار و ششصد و یک نفر هستند  ۱مجموع مبتالیان قطعی شناسایی شده در استان : زشکی یزد افزوددانشگاه علوم پ

شست و شوی دست ها، : وی افزود... ... استان همچنان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد : سلمانی گفت... ... 

 ...پیشگیری از ابتال به کرونا است استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی همچنان از راه های مهم در 

 

 پیش بینی افزایش موارد وخیم کرونا در فرانسه

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:48 - ایسنا 

از آنجا که افزایش مبتالیان به کرونا عمدتاً جوانان را تحت تأثیر قرار داده است که احتمال 

تری در آن ها برای مرگ و میر یا وخامت حال ناشی از ابتال به کرونا ایجاد می شود، تاکنون کم

های فرانسه وارد شده است، این در حالی است که در اواخر ماه  بیمارستانفشار کمتری بر 

از اوج شیوع اما پس از ماه ها ثبات کاهشی پس ... های این کشور تحت فشار زیادی قرار گرفتند  بیمارستانمارس 

های فرانسه روز گذشته برای ششمین روز متوالی افزایش یافت  بیمارستانآوریل، تعداد افراد بستری شده در  14در 

های کشور منعکس کننده عفونت های دو هفته پیش است  بیمارستانوی افزود تعداد فعلی افراد بستری شده در ... 

شت فرانسه نیاز به اعمال قرنطینه را رد کرده و اظهار داشت که فرانسه راه به گزارش ایسنا، با این وجود وزیر بهدا... 

 های دیگری از جمله تست گیری برای مقابله با شیوع کرونا دارد

https://www.iribnews.ir/fa/news/2814555/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061611638/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
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  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:11 - بهار نیوز

 پیش بینی افزایش موارد وخیم کرونا در فرانسه

 

 اعضای بدن نوجوان قمی اهدا شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:1۹ - خبرگزاری فارس 

شهید بهشتی قم بستری و  بیمارستان UCI1محمدامین ترجیح در بخش : وی یادآور شد

دچار مرگ مغزی شد و با رضایت خانواده ایثارگر و نوعدوستش اعضای بدن وی به بیماران بد 

به گزارش ... حیات دوباره بخشید  حال در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان، زندگی و

استان قم  13۹۹هفتمین مورد اهدای عضو ماندگار در سال : خبرگزاری فارس از قم، ولی اهلل صمدی اظهار کرد

انتهای ... ... ... ساله قمی بود که متاسفانه به علت تصادف با موتورسیکلت دچار خونریزی مغزی شده بود  17نوجوان 

 2258/پیام

  :رسایت دیگ 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:51 - باشگاه خبرنگاران

 اعضای بدن نوجوان قمی اهدا شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:21 - تابناک قم

 اعضای بدن نوجوان قمی اهدا شد

 

 راه اندازی خدمت تشخیصی جدید در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان نمازی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:21 - خبرگزاری صدا و سیما 

گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس ، سرپرست گروه پزشکی هسته ای دانشگاه علوم به 

برای استفاده بیماران مبتال به  SRAP-SPSR 11با افزودن کیت : پزشکی شیراز گفت

 ... پروستات، خدمتی جدید در پزشکی هسته ای مرکز آموزشی درمانی نمازی آغازشد  سرطان

پروستات را از ویژگی های  سرطاندر فرایند های درمانی و تشخیصی بیماران مبتال به او دقت باال و هزینه پایین 

 ... مثبت این خدمت جدید برشمرد 

http://www.baharnews.ir/news/230354/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://www.baharnews.ir/news/230354/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://farsnews.ir/news/13990616000425/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7482676/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7482676/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://tabnakqom.ir/fa/news/896135/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://tabnakqom.ir/fa/news/896135/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814561/%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%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

این رادیو دارو می تواند کمک بسزایی در فرایند درمان و تشخیص این بیماران داشته : دکتر فرشید قیصری افزود

 ...باشد 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:5۱ - باشگاه خبرنگاران

 راه اندازی خدمت تشخیصی جدید در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان نمازی

 

 بیمار همودیالیز تحت پوشش خدمات مراقبتی در شرایط کرونا888هزار و  2بیش از 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:57 - خبرگزاری فارس 

کارشناس مسئول اداره امور بیماری های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح 

روز برای دریافت خدمات دیالیز 14اگر جواب آزمایش بیماری، کرونا را مثبت اعالم کند تا  :کرد

دکتر رجبیان با اشاره ... شریعتی و درمانگاه خیریه سیدالشهداء مراجعه می کند  بیمارستانبه 

در :ند، تصریح کرد خدمات دیالیز دریافت می کن( ع)های شریعتی و امام رضا بیمارستانبه اینکه بیماران بستری در 

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به ... شهرستان ها نیز خدمات به همین شکل به بیماران دیالیزی ارائه می شود 

نقل از پایگاه خبری و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر جواد رجبیان، با اشاره به اینکه ارائه خدمت به 

هر بیمار دیالیزی در بدو ورود برای :ی، خیریه و دانشگاهی انجام می شود، گفتاین بیماران در بخش های خصوص

 دریافت خدمات دیالیز، روزانه تب سنجی می شوند و عالئم بالینی آنها از حیث عدم ابتال به کرونا بررسی می شود

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:3۱ - خبرگزاری صدا و سیما

 ارائه خدمات مراقبتی و درمانی در شرایط کرونایی به بیماران همودیالیز

 

 مورد جدید مبتال به کرونا در سمنان 18شناسایی 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

سیمای مرکز  21به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان ، نوید دانایی در ارتباط زنده تصویری با خبر 

 ... نفر رسید  415 به عدد هزار و 1۹با شناسایی این موارد، مجموع مبتالیان به کووید : سمنان گفت

https://www.yjc.ir/fa/news/7482692/%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%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7482692/%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%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://farsnews.ir/news/13990616000509/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-00%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814664/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%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%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814664/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%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%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
http://www.iribnews.ir/fa/news/2814598/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%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%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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 ... روند فزاینده ابتال به کرونا در استان و کشور کماکان ادامه دارد : وی افزود

استان سمنان به علت همجواری با استان های پرجمعیت کشور و رفت و آمد ها در وضعیت قرمز : دکتر دانایی گفت

 کد ویدیو ... ... مانده است 

 فیلم اصلی... دانلود 

 

 نفر رسید 088جان باختگان از ویروس کرونا در استان همدان به مرز 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:15 - باشگاه خبرنگاران 

بیمار با تست قطعی ویروس  351بستری بودن معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از 

در شرایط کنونی ما در استان آمادگی : های استان خبر داد و بیان کرد بیمارستانکرونا در 

منوچهر ... های استان داریم  بیمارستانرا به طور همزمان در  1۹بیمار کووید  711پذیرش 

و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران کرمی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفت 

نفر به این ویروس مبتال شده اند  73۹هزار و  3از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون در استان : جوان از همدان گفت

رو به کاهش او با بیان اینکه روند مبتالیان جدید به ویروس کرونا در استان ... ... نفر از آن ها جان باخته اند  4۹7که 

از ابتدای : کرمی اظهار کرد... ... ... هم اکنون استان همدان در وضعیت زرد شیوع ویروس کرونا قرار دارد : است افزود

نفر  142نفر در تویسرکان،  171نفر در بهار،  278نفر در شهرستان های اسدآباد،  113شیوع کرونا ویروس تاکنون 

 ۱18نفر در نهاوند وهزار و  3۹3نفر در مالیر،  ۱42نفر در کبودراهنگ،  22۱ن، نفر در فامنی 47۱در رزن و درگزین، 

 نفر در همدان به این ویروس مبتال شده اند

 

 بیمار بستری 292وضعیت قرمز کرونایی زنجان با 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:2۱ - ایسنا 

های استان زنجان بستری هستند که از  بیمارستانبیمار مبتال به کرونا در  2۹3در حال حاضر 

نفر بوده  141هزار و  11ابتدای شیوع کرونا تاکنون مجموع بیماران کرونایی بستری در استان 

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بر اساس آخرین ... است 

یماری کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد که نیازمند رعایت اطالعات کرونا در کشور، استان زنجان از لحاظ شیوع ب

وضعیت مبتالیان ویروس کرونا در استان زنجان امروز ... ... نکات و پروتکل های بهداشتی توسط همه زنجانی ها است 

ارد مورد مثبت ابتال به بیماری کرونا از لحاظ آزمایشگاهی به ثبت رسید که اکنون مجموع مو 15( شهریورماه 1۱)

https://www.yjc.ir/fa/news/7482718/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%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%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061611698/%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-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B9%DB%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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بیمار مبتال به  2ساعت گذشته  24متاسفانه طی ... ... ... مورد است  3371مثبت بر اساس یافته های آزمایشگاهی 

نفر  445کرونا در این استان جان خود را از دست داده و از ابتدای شیوع کرونا تاکنون مجموع بیماران فوت شده به 

وع کرونا تاکنون در استان زنجان مجموع بیماران بهبود یافته مبتال به قابل ذکر است، از ابتدای شی... ... رسیده است 

 مورد بوده است 2843کرونا 

 

 عواقب مثبت و منفی کرونا در ازدواج

 13۹۹هریور ش 1۱یکشنبه  12:11 - ایرنا 

تعویق ازدواج سبب تعویق ارتباط رسمی زوجین، تشکیل زندگی مشترک و : وی یادآور شد

می شود و باتوجه به کاهش جمعیت کشور در سال های اخیر به دلیل تک فرزندی  فرزندآوری

: حیدری تصریح کرد... فرزندی، این مساله نیز از تبعات مخرب کرونا محسوب می شود  2و 

و بالتبع تقویت انگیزه و امید، درآمدزایی، افزایش طول عمر و درک حقوق متقابل نیز از  فرزندآورییت، احساس امن

روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در خصوص تاثیر ... مهمترین آثار و نتایج یک ازدواج سازنده است 

رگزاری مراسم عقد، عروسی و آرایشگاه می تواند برای هزینه های اقتصادی ب: شیوع کرونا بر ازدواج جوانان افزود

زندگی مشترک زوجین هزینه شود و این امر تنش اختالف سلیقه خانواده عروس و داماد را در انتخاب ها نیز کاهش 

شته و اما برخی از جوانان و خانواده ها اصرار بر برگزاری مراسم نامزدی، عقد و عروسی دا: وی ادامه داد... ... می دهد 

 این مساله ازدواج جوانان را با چالش روبه رو می کند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:51 - نصیر نیوز

 عواقب مثبت و منفی کرونا در ازدواج

 

 انتقاد انجمن داروسازان از روند فعلی نسخه پیچی الکترونیک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:17 - برگزاری تسنیمخ 

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم ؛ دکتر محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن 

از روند فعلی اجرای نسخه  سالمت بیمهداروسازان ایران در نامه ای به مدیرعامل سازمان 

به استحضار می رساند علیرغم همکاری داروخانه : الکترونیک در داروخانه ها انتقاد کرد و نوشت

https://www.irna.ir/news/84028565/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://www.nasirnews.ir/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://www.nasirnews.ir/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342429/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
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استان ها، داروخانه ها را  سالمت بیمهها در سراسر کشور، بابت پذیرش نسخ الکترونیک، متأسفانه برخی از ادارات 

کنند که این، بر خالف مقررات و ناقض وعده های داده شده در مجبور به تبدیل نسخ کاغذی به الکترونیک می 

 /انتهای پیام... ... جلسات مشترک است 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹یور شهر 1۱یکشنبه  12:14 - روزنامه اصفهان امروز

 انتقاد انجمن داروسازان از روند فعلی نسخه پیچی الکترونیک

 

 هزار مددجوی کمیته امداد لرستان 20صدور دفترچه درمانی بیمه سالمت برای 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:4۱ - ایرنا 

در این راستا قراردادهایی : شاهدخت فتحی بیرانوند روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد

با پزشکان طرف قرارداد کمیته امداد و یا دیگر پزشکان جایگزین منعقد شده است که 

وی ادامه ... برخوردار شوند  سالمت بیمهمددجویان کمیته امداد از خدمات سطح یک درمانی 

هزار  2، هزینه پرداخت تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای مددجویان کمیته امداد سالمت بیمهائه دفترچه با ار: داد

تعرفه پزشکان متخصص : لرستان عنوان کرد سالمت بیمهمدیرکل ... هزار تومان است  23تومان و مبلغ تعهد بیمه 

ام ارجاع باید از طریق پزشک خانواده برای بیمه شدگان سالمت مانند بقیه صندوق ها حساب می شود که در نظ

در صندوق های روستائیان و عشایر  سالمت بیمهدرصد بیمه شدگان تحت پوشش  71: وی ادامه داد... معرفی شوند 

هزار نفری  811همگانی استان مشمول دریافت دفترچه رایگان شدند و از جمعیت یک میلیون و  سالمت بیمهو 

 هستند سالمت بیمهدرصد تحت پوشش  ۱1نفر معادل حدود هزار  ۱1لرستان یک میلیون و 

 

بیماران زمان طالیی درمان را از دست / تفاوت پالسمافرز با پالسمادرمانی در بیماران کرونایی

 ندهند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:52 - خبرگزاری تسنیم 

اد بهبودیافته از کرونا که هرمزگان، افر خون انتقال سازمانبه گزارش تسنیم، به گفته رئیس 

روز پس از ابتال می توانند برای اهدای  28سال هستند،  ۱1فاقد بیماری زمینه ای و زیر 

پالسمای خود به مرکز انتقال خون بندرعباس مراجعه کنند، پس از انجام تمام آزمایش های 

http://esfahanemrooz.ir/736467-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9.html
http://esfahanemrooz.ir/736467-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9.html
https://www.irna.ir/news/84028386/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342628/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%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%D9%89-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
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دتن مورد نیاز، پالسما برای درمان تشخیصی و غربالگری و تأییدیه سالمت خون اهداکننده و کافی بودن میزان پا

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، تاکنون درمانی قطعی برای بیماری ... بیماران بستری ارسال می شود 

پیدا نشده است اما روش ها و داروهای گوناگونی برای عالئم درمانی و کنترل بیماری استفاده می شود که  1۹کووید

... ... ، در بیماران بستری است 1۹ارض، استفاده از پالسمای خون افراد بهبودیافته از کوویدیکی از روش های کم عو

طبق تحقیقاتی که انجام شده است، این روش می تواند آمار مرگ ومیر و طول بستری در بیماران کرونایی را کاهش 

این روش در زمان طالیی خود،  دهد اما به عنوان یک روش قطعی مطرح نیست و باید توجه داشت که استفاده از

 تأثیر بهتری در روند بهبود بیمار خواهد داشت

 

 کدام افراد می توانند خون اهدا کنند؟/آخرین وضعیت اهدای خون در استان تهران 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:12 - خبرگزاری فارس 

نداریم و اگر احساس کنیم تا مراکز  خون اهدایبرنامه ای برای افزایش مراکز : وی ادامه داد

استان تهران  خون اهداینیرو در مراکز  415حدود ... اضافه شود این کار را انجام می دهیم 

... نیروی جدید گرفته شده است  12فعالیت می کنند و در سال جاری نیز مجوز جذب 

از زمان شیوع کرونا :در استان تهران ، افزود خون اهدایاستان تهران درباره وضعیت  خون انتقال سازمانمدیرکل 

درصد کاهش  15وسان بوده و در کل، درصد در ن 31تا  5هستیم که بین  خون اهدایشاهد افت در مراجعه به مراکز 

 داشته ایم خون اهدای

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:1۹ - دانا
 :مدیرکل انتقال خون استان تهران

 خون اهدا کنند؟کدام افراد می توانند /آخرین وضعیت اهدای خون در استان تهران 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:22 - شهر فردا

 آخرین وضعیت اهدای خون در استان تهران

 

 تمامی دانشجویان می توانند در جشنواره سیمرغ شرکت کنند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:17 - ایرنا 

https://farsnews.ir/news/13990616000417/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7
http://www.dana.ir/News/1644332.html
http://www.dana.ir/News/1644332.html
http://shahrefarda.ir/fa/news/116814/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://shahrefarda.ir/fa/news/116814/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84028682/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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، درمان و آموزش پزشکی، بهداشت وزارتبه گزارش روز یکشنبه معاونت فرهنگی و دانشجویی 

طبق فراخوان جشنواره : رددبیرخانه دائم جشنواره بین المللی سیمرغ در اطالعیه ای اعالم ک

می توانند همانند عموم  بهداشت وزارتیازدهم، اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی 

 وزارتمعاونت فرهنگی و دانشجویی ... مردم، در بخش های ملی و بین الملل ثبت اثر کنند 

می ایران و با عنایت بر لزوم ، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق آرمان های نظام جمهوری اسالبهداشت

ایرانی و همچنین ترویج فرهنگ سالمت با بهره مندی از ابزار هنر و به منظور  -گسترش و ترویج فرهنگ اسالمی 

شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان، کارکنان، اساتید و جامعه پزشکی کشور، اقدام به برگزاری 

 للی سیمرغ کردیازدهمین جشنواره بین الم

 

 موردی از شیوع کرونا در نانوایی ها نداشتیم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:41 - باشگاه خبرنگاران 

 وزارتاز مواردی است که باید در نانوایی ها طبق دستور العمل های بهداشتی اعالمی از سوی 

، رعایت شود که خوشبختانه تاکنون موردی از شیوع کرونا ناشی از نانوایی ها در استان بهداشت

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، ... کرمان نداشته ایم 

ه وضعیت داریوش ماهری سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان امروز در جمع خبرنگاران دربار

بیماری کرونا دارای بحث های گسترده ای : بازرسی و نظارت بر نانوایی ها در استان کرمان در ایام کرونایی، گفت

است که به دلیل حجم کار در این بیماری، تمامی ارگان ها به صورت مشترک و به سرپرستی استانداری کرمان بحث 

او با بیان اینکه نظارت بر کار نانوانی ها توسط ... ... می کنند  نظارت ها بر موارد دخیل در این موضوع را پیگیری

استفاده از ماسک توسط تمامی کارگران فعال در : سازمان صمت، بهداشت و ادراه کل غله صورت می گیرد افزود

 نانوایی، وجود کارتخوان، وجود نیروی مجزا برای تحویل نان و 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:57 - خبرگزاری برنا
 :سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان

 موردی از شیوع کرونا در نانوایی ها نداشتیم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:18 - گفتارنو

نان سفید / سودنانوایی ها در کرمان به حداقل رسیده است/هزار تن گندم از خارج کشور وارد استان کرمان شد 71

 ارزش غذایی خوبی ندارد

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7482518/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054255
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054255
https://goftareno.ir/fa/news/38521/%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://goftareno.ir/fa/news/38521/%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

 مورد جدید ابتال به کرونا در ازبکستان 278

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:45 - خبرگزاری فارس 

 278ازبکستان اعالم کرد  بهداشت وزارتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، 

 وزارتطبق گزارش ... مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در کشور شناسایی و ثبت شده است 

بیمار در مناطق تاشکند، جمهوری قره قلپاقستان، سمرقند،  25۱ازبکستان،در مجموع  بهداشت

بنابر این گزارش، تعداد افراد مبتال به ویروس همه ... ... نمنگان، بخارا، نوایی، قشقه دریا، فرغانه و جیزخ بهبود یافتند 

... ... نفر رسیده است  ۹13هزار و  42ن به گیر کرونا از روزهای اول شناسایی نخستین مبتالیان در این کشور تاکنو

... ... ... درصد از بیماران را شامل می شود  ۹2نفر از آنها بهبود یافتند که  43175از این میان تا امروز 

بیمار مبتال  5در روز گذشته ... ... نفر از آنها وخیم است  3۱8بیمار تحت درمان هستند که وضعیت  2314همچنین

 نا در استان تاشکند جان باختندبه ویروس کرو

 

 کدامیک از مقامات روس در برابر کرونا واکسینه شده اند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:4۹ - خبرگزاری تسنیم 

آگوست  11نامگذاری شده را در تاریخ  "5-اسپوتنیک"روسیه این واکسن که  بهداشت وزارت

ین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری به گزارش گروه ب... به ثبت رساند ( مرداد 21)

وزیر دفاع روسیه پس از انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا،  "سرگئی شایگو"اینترفکس ، 

وزیر دفاع در ... ... اعالم کرد که احساس خوبی دارد و حتی افزایش دما یا عوارض جانبی دیگری نداشته است 

ول تلویزیون روسیه پخش شد، با اعالم این مسئله توصیه کرد که همه مصاحبه ای که شب گذشته از شبکه ا

 "سرگئی سوبیانین"نیز ( شنبه)روز گذشته ... ... شهروندان باید به تدریج خود را علیه ویروس کرونا واکسینه کنند 

لیه عفونت رئیس جمهوری روسیه، به وی اطالع داد که ع "والدیمیر پوتین"شهردار مسکو در نشستی ویدئویی با 

شهردار پایتخت نیز یادآور شد که پس از واکسیناسیون احساس خوبی داشته ... ... ویروس کرونا واکسینه شده است 

 و به جز سردرد جزئی، عمالً عواقبی را احساس نکرده است

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:51 - امروز نیوز

 کدامیک از مقامات روس در برابر ویروس کرونا واکسینه شده اند؟

 

https://farsnews.ir/news/13990615000335/2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%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-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342668/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/298660/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/298660/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

 آزمایش در منزل-بررسی و مقایسه آزمایشگاه های آنالین

 خوب یا بد؟/انجام آزمایش در خانه

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:4۹ - سالمت نیوز 

ارسال : در این سایت به دو شیوه میتوانید هزینه آزمایش خود را محاسبه کنید: آزمایش آنالین 

با توجه به قرارداد این سایت با اکثر بیمه ها، این گزینه )عکس نسخه از طریق بات تلگرام 

 وارد کردن اقالم در فرم مخصوص در سایت و محاسبه هزینه ها طبق( مقرون به صرفه تر است

، و هزینه ایاب و بهداشت وزارتآنی آزما هزینه تمام آزمایش ها را بر اساس نرخ مصوب ...  بهداشت وزارتتعرفه 

سالمت نیوز ... ذهاب کارشناس و نمونه گیری را بر اساس فاصله آدرس شما تا آزمایشگاه مورد نظر محاسبه میکند 

امان مهندسی پزشکی و فناوری اطالعات ممکن شده آزمایش در منزل پدیده جدیدی است که به کمک پیشرفت تو:

اگر نمی خواهید یا نمی توانید به آزمایشگاه بروید ولی به هر دلیل : موضوع البته خیلی هم پیچیده نیست... است 

الزم است آزمایشی که پزشک برای شما نسخه کرده است را انجام دهید، می توانید بخواهید که آزمایش درمنزل یا 

شما انجام شود، که این امکان امروزه با توجه به افزایش حضور کاربران در فضای مجازی،پیشرفت تکنولوژی  محل کار

 و آلوده بودن محیط های درمانی به دلیل شیوع ویروس کرونا مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:3۹ - کارگر آنالین

 خوب یا بد؟/انجام آزمایش در خانه

 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک

 دانش آموزان دارای عالمت کرونا از رفتن به مدرسه خودداری کنند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:4۹ - ایرنا 

نفر در کشور به ویروس کرونا  ۱۱۱هزار و  384تاکنون  بهداشت وزارتطبق گزارش روز شنبه 

به گزارش روز ... نفر هم بهبود یافته اند  131هزار و  332ت و نفر فو 154هزار و  22مبتال، 

دانش : یکشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، دکتر محمد جمالیان افزود

آموزان و دانشجویان در زمان حضور در کالس درس و فضای خارج کالس، تمامی پروتکل های بهداشتی را به طور 

الزم است دانش آموزان : وی اظهار داشت... ... موجب آلودگی خود و خانواده هایشان نشوند دقیق رعایت کنند تا 

فاصله گذاری اجتماعی که همان یک متر است را در مدرسه رعایت و در صورت سرفه یا عطسه از دستمال کاغذی 

http://www.salamatnews.com/news/299303/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100256/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%9F/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100256/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%9F/
https://www.irna.ir/news/84028487/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 ... صی استفاده کنند شخصی استفاده کنند و لیوان یکبار مصرف همراه داشته و از گچ یا ماژیک وایت برد شخ

اکنون وضعیت سه شهر اراک، ساوه و دلیجان : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت

 از نظر شیوه کرونا قرمز؛ فراهان، آشتیان و تفرش نارنجی، شازند سفید و بقیه شهرستان های استان زرد هستند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:33 - خبرگزاری فارس

 دانش آموزان دارای عالمت کرونا از رفتن به مدرسه خودداری کنند

 

 :وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت وگو با ایلنا

تاکید کرده ام نوه هایم به / تصور رعایت فاصله اجتماعی توسط بچه ها خوش خیاالنه است

 مسئوالن درباره بازگشایی مدارس تجدیدنظر کنند/ مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:11 - ایلنا 

 وزارتاگر قرار باشد که آموزش ادامه پیدا کند، باید مجازی باشد، مگر اینکه : حاجی بیان کرد

اعالم کند که ویروس کرونا ریشه کن شده است، اما اگر بیماری وجود داشته باشد و  بهداشت

اعالم کند که احتمال ابتال و توسعه بیماری وجود دارد، منطقی ترین کار این  بهداشت وزارت

که برای دانش آموزان محیطی امن فراهم شود و آن محیط امن در مدرسه برای بچه ها قابل فراهم کردن  است

مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از بازگشایی مدارس و ... نیست 

زان به ویژه در مقطع ابتدایی به گونه ای سن و سال دانش آمو: عدم رعایت پروتکل ها از سوی دانش آموزان گفت

است که آنها چندان نمی توانند با دقت نظر به پروتکل ها را رعایت کنند، از طرفی امکانات مدارس نیز به این صورت 

 نیست که هر چه در پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا آمده، توسط مدارس رعایت شود

 

 هزار مورد جدید ابتال به کرونا 12با ثبتِ بیش از 

 هند باز هم رکورد مبتالیان روزانه خود را شکست

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:14 - ایسنا 

https://farsnews.ir/news/13990616000470/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990616000470/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/963744-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%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-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061611575/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

مورد فعال کروناویروس در  321هزار و  8۱2هند، در حال حاضر  بهداشت وزارتطبق اعالم 

بیمار نیز پس از دریافت مراقبتهای  8۱5هزار و  181این کشور وجود دارد و سه میلیون و 

مورد  ۱32هزار و  ۹1هند ( یکشنبه)به گزارش ایسنا، امروز ... درمانی بهبود پیدا کرده اند 

د که از زمان آغاز شیوع این بیماری در این کشور، را گزارش کر 1۹-جدید ابتال به کووید

در هند رقم چهار میلیون و  1۹-تاکنون کل موارد ابتال به بیماری کووید... ... باالترین آمار روزانه مبتالیان بوده است 

... ده اند بیمار جان خود را از دست دا ۱11هزار و  71نفر اعالم شده است که از میان آنان بیش از  811هزار و  113

در حال حاضر هند پس از برزیل در رتبه سوم فهرست جهانی کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد مبتالیان به ... 

را گزارش کرده اند و ممکن است این کشور به زودی با پشت سر گذاشتن برزیل در رتبه دوم این فهرست  1۹-کووید

 قرار گیرد

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:45 - انتخاب

 هند باز هم رکورد مبتالیان روزانه خود را شکست

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:51 - عصر ایران

 هند باز هم رکورد مبتالیان روزانه خود را شکست

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:14 - بهار نیوز

 هند باز هم رکورد مبتالیان روزانه خود را شکست

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:21 - آفتاب نیوز

 هند باز هم رکورد مبتالیان روزانه خود را شکست

 

 ارد ریال تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا پرداخت کردمیلی 26بانک سپه استان مرکزی 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:15 - ایرنا 

، درمان و آموزش پزشکی تا ظهر بهداشت وزارتبر اساس اعالم سیما سادات الری سخنگوی 

بیمار جدید  8۹4و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، هزار و ( 13۹۹شهریور  15) روز 

نفر بستری شدند و با این حساب، مجموع  ۹7۱در کشور شناسایی شد و  1۹مبتال به کووید

 ۱1: یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزودابراهیم امینی روز ... نفر رسید  ۱۱۱هزار و  384در کشور به  1۹بیماران کووید

میلیون ریال منابع مالی امسال برای جبران خسارت به شغل های آسیب دیده از کرونا به بانک سپه  711میلیارد و 

وی ... ... نفر متقاضی برای دریافت این تسهیالت به این بانک معرفی شده اند  4۱2استان مرکزی اختصاص یافته و 

نفر از مشاغل آسیب دیده از کرونا تا کنون از این تسهیالت بهره مند شده و پرداخت این منابع مالی  334: ادامه داد

مسئول روابط عمومی و بازاریابی ... ... به بقیه افراد معرفی شده به بانک سپه استان مرکزی در دست انجام است 

https://www.entekhab.ir/fa/news/573019/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/573019/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/745538/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/745538/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/230350/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/230350/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/670019/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/670019/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84028555/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B6-%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-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
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لی در قالب تسهیالت ودیعه مسکن مستاجران میلیارد ریال منابع ما 231: بانک سپه استان مرکزی خاطرنشان کرد

نفر برای دریافت این منابع مالی ثبت نام کرده  411آسیب دیده از کرونا به بانک مسکن این استان اختصاص یافته و 

 اند

 

 ند؟ایا حضور دانش آموزان در مدارس می تواند خطر انتقال و شدت کرونا را تشدید ک

 بازگشایی مدارس نیازمند مدیریت هوشمندانه پاندمی کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:17 - سالمت نیوز 

و درمان و مدیران مدارس در سراسر کشور، فراهم  بهداشت وزارتانتظار والدین از مسئولین 

های مناسب و موازین دقیق بهداشتی برای کنترل نمودن دستور العمل های ایمن ، زیر ساخت 

با نزدیک شدن به پاییز و اغاز : شکیب الحق* -سالمت نیوز... عفونت در مراکز اموزشی است 

بازگشایی تدریجی مدارس در سراسر کشور ، حضور فعال و پر شور در مراکز اموزشی به چالشی مهم برای والدین ، 

به گزارش سالمت نیوز نقش ... ... دوران کنترل پاندمی کرونا تبدیل شده است مدیران مدرسه و دانش اموزان در 

مدرسه و اموزش صحیح برای رشد و تعالی جسمی، روانی و اجتماعی کودکان این روزها بر کسی پوشیده نیست و 

ماعی میان مدرسه همواره می تواند نقشی کلیدی در ارتقا سالمت و پویایی رفتاری به همراه هوش احساسی و اجت

بر همین اساس ، حضور دانش اموزان در مدارس با فرا رسیدن ماه مهر روندی طبیعی ... ... دانش اموزان ایجاد نماید 

و غیر قابل بحث است اما نحوه مدیریت و حضور اینده سازان ایران زمین در دوران پاندمی کرونا بدون شک نیازمند 

 گذاران و مسئولین کشور است مدیریت هوشمندانه و ایمن از سوی سیاست 

 

پژوهش در خصوص پالسما / بهبودیافته از کرونا در همدان 288اهدای پالسمای خون توسط 

 درمانی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:21 - خبرگزاری فارس 

: دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه مشکلی در خصوص تامین پالسما در استان نیست گفت درمان معاون

ی خون خود را اهدا کنند چراکه برای بیماران اثربخش بوده و سیر توصیه می کنیم کسانی که بهبودیافته اند پالسما

ابراهیم جلیلی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به اینکه ترزیق ... بیماری را کوتاه کرده است 

در قالب طرح پژوهشی  :پالسما از بهبودیافتگان بیماری کرونا برای بیماران بدحال در استان انجام می شود اظهار کرد

http://www.salamatnews.com/news/299309/%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%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://farsnews.ir/news/13990616000205/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%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%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5


 

 

 

 

35 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

در این تحقیق تعدادی از : وی بیان کرد... ... اقداماتی در این زمینه در حال انجام است که نتایج آن اعالم خواهد شد 

بیماران دریافت کننده پالسما را با کسانی که آن را دریافت نکرده اند مقایسه کرده ایم که طول مدت بیماری، سیر 

نفر از بهبودیافتگان کرونا  211وی با بیان اینکه بیش از ... ... ... آنها در حال بررسی است بهبودی و سرعت بهبودی 

 بیمار نیز دریافت کننده پالسما بوده اند 121بیش از : در استان پالسما اهدا کرده اند افزود

 

 نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کرد؛

 تکرار اتفاق ماسک برای واکسن آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:21 - خبرگزاری مهر 

به  بهداشت وزارتفاطمی با اشاره به اینکه حجم زیادی از واکسن از طریق معاونت بهداشت 

مردم توقع دارند این واکسن را : صورت رایگان در اختیار بیماران خاص قرار می گیرد، ادامه داد

عدد واکسن هم نرسد  11از داروخانه ها تهیه کنند، در حالی که شاید سهمیه هر داروخانه به 

سید علی فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر ، به وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانه های کشور اشاره  ...

وی ... ... شرکت های پخش برای سفارش واکسن به داروخانه ها آمده اند اما فعال از توزیع خبری نیست : کرد و افزود

متاسفانه سهمیه ای که برای هر داروخانه در نظر : انزا در کشور، گفتبا اشاره به افزایش تقاضا برای تهیه واکسن آنفلو

زیرا، پرسنل داروخانه ها در مواجهه با مردم و بیماران قرار ... گرفته اند، می تواند جوابگوی نیاز پرسنل داروخانه باشد 

در این شرایط، همان اتفاقی : ن، گفتنایب رئیس انجمن داروسازان ایرا... ... ... دارند و می بایست این واکسن را بزنند 

که برای ماسک در داروخانه ها افتاد، برای واکسن آنفلوانزا هم تکرا خواهد شد و با حجم زیادی از تقاضا و کمبود 

 واکسن مواجه خواهیم شد

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:2۱ - مردم نیوز
 نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کرد؛
 وضعیت توزیع در داروخانه ها/تکرار اتفاق ماسک برای واکسن آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:3۹ - فردا نیوز

 قیمت واکسن آنفلوانزا چقدر خواهد بود؟

 13۹۹شهریور  1۱نبه یکش 12:51 - اتحاد آنالین

 قیمت واکسن آنفلوانزا چقدر خواهد بود؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:1۱ - خبرگزاری تابناک

 قیمت واکسن آنفلوانزا چقدر خواهد بود؟

https://www.mehrnews.com/news/5016780/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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/155494/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%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%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.mardom-news.com/news/155494/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%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%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.fardanews.com/fa/news/1018475/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.fardanews.com/fa/news/1018475/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://etehadonline.com/news/795681/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://etehadonline.com/news/795681/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000916/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000916/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:35 - میزان

 واکسن آنفلوانزا همانند ماسک نایاب می شود؟

 

 مرحله دانشگاهی جشنواره ملی قرآن دانشجویان برگزار می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:21 - ایکنا 

آموزش پزشکی در ، درمان و بهداشت وزارتمحمدمهدی بحرالعلوم، رئیس مرکز قرآن و عترت 

گفت وگو با خبرنگار ایکنا با اشاره به میزبانی این وزارتخانه از سی وپنجمین دوره جشنواره ملی 

با توجه به شیوع کرونا و همه گیری آن در کشور، بسیاری از : قرآن و عترت دانشجویان گفت

رئیس مرکز قرآن ... تی پیدا کرده است فعالیت ها به تعویق افتاده و جشنواره های قرآنی دانشجویی نیز چنین سرنوش

یک سری از بخش های جشنواره ملی به صورت ارسال آثار است و از قبل نیز غیر : اظهار کرد بهداشت وزارتو عترت 

بر همین اساس، مقرر شد تا پایان آذرماه سال جاری، تمامی دستگاه های : وی افزود... ... حضوری برگزار می شد 

سی ... داخلی خود را برگزار کنند تا شرایط الزم برای برگزاری جشنواره ملی فراهم شود  دانشگاهی، جشنواره

 وپنجمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان در بین دو ترم تحصیلی و حدود بهمن ماه برگزار می شود

 

 تولید ماسک مخصوص دانش آموزان/ منطقه محروم 22جزئیات خدمات دوراپزشکی در 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:41 - خبرگزاری فارس 

تحویل می دهیم؛ ضمن اینکه در آینده نیز  بهداشت وزارتمیلیون ماسک تولید کرده و به  5

به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزرای فارس، سیدمصطفی هاشمی، معاون ...  4این تعداد به 

در شبکه خبر با اشاره به جزئیات راه اندازی خدمات دوراپزشکی ( ره)ستاد اجرایی فرمان امام

ه بتوانیم در مناطق محروم خدمات پزشکی ارائه کنیم، برای اینک ۹7از سال : نقطه محروم کشور، اظهار داشت 23در 

نقطه تحت عنوان دورا پزشکی پوشش داده شد؛ به خصوص در مناطق مرزی مانند کلیبر ، زهک و ایرانشهر اما  121

زیرساخت های ( ره)در حال حاضر ستاد اجرایی فرمان امام: وی افزود... ... به دالیل مختلف این کار ناتمام ماند 

فایده دارد؛به طوری که در حمل و نقل و هزینه ها  4اطی در طرح دوراپزشکی را فراهم کرده است و این خدمات ارتب

صرفه جویی می شود، بیمار با پزشک عمومی مشاوره کرده و در صورت نیاز پزشک بیمار را با مراکز درمانی هر 

 متخصص، درمان بیمار صورت می گیرداستان یا در تهران متصل می کند و با استفاده از خدمات پزشکان 

https://www.mizanonline.com/fa/news/653373/%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%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/653373/%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%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3921152/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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://farsnews.ir/news/13990616000401/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%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%AF%D8%B1-23-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
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  :سایت دیگر 6

 13۹۹ شهریور 1۱یکشنبه  13:1۱ - خبرگزاری دانشجو

 تولید ماسک مخصوص دانش آموزان/ منطقه محروم 23جزئیات خدمات دوراپزشکی در 

 

 !وقتی کمبود پزشک جان پزشکان را می گیرد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:48 - خبرگزاری فارس 

تعداد زیادی، پزشک متخصص و اساتیدی : بهداشت وزارتبه گفته جهانپور، سخنگوی سابق 

مثل دکتر پیروی که سابقا ریاست دانشگاه علوم پزشکی بودند را از دست دادیم، در یکی از 

... نفر از پرسنل به علت ابتال به کرونا به مرخصی استعالجی رفتند  211بیمارستان ها همزمان 

، درمان و آموزش پزشکی خواستار توزیع عادالنه نیروی متخصص برای بهداشت وزارت درمان معاوندر مکاتبه با 

در این راستا جهانپور سخنگوی ... خدمت به مردم محروم منطقه شده ایم و در همین رابطه قول هایی هم گرفته ایم 

در سال های اخیر هم : پزشک برای مقابله با کرونا گفتبا اشاره به کمبود شدید کادر درمانی و  بهداشت وزارتسابق 

به سمت این بوده که تعداد بیشتری پزشک  بهداشت وزارتکمبود پزشک و هم کمبود پرستار داریم و سیاست های 

 و پرستار را هم تربیت و هم جذب کند 

 

 احتمال افزایش آمار ابتال به کرونا در روز های آینده

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:1۱ - خبرگزاری صدا و سیما 

من نگران مسافرت های انجام شده در هفته : دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد درمان معاون

د روز آینده تاثیر بگذارد و سیر گذشته هستم و احتمال می دهم که این مسافرت ها در چن

باید مسیری : دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت درمان معاون... بستری های ما را افزایش دهد 

را طی کنیم تا هم دانش آموزان از لحاظ سالمت دچار آسیب نشوند و هم آموزش تعطیل نشود که به نظر می رسد 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، دکتر نوری شادکام در ... با یک تدبیر ویژه بتوان این مشکل را حل کرد 

شهریورماه  13بر اساس آخرین ویرایش اپلیکیشن ماسک که در روز : گفتگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت

دکان در انجام شد، ابرکوه در وضعیت قرمز و یزد، مهریز، خاتم و میبد در وضعیت نارنجی و بافق، بهاباد، تفت و ار

 وضعیت قرار دارند و تنها شهر وضعیت سفید استان نیز اشکذر است

https://snn.ir/fa/news/873793/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%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%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://snn.ir/fa/news/873793/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%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%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990615000860/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814607/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%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-%D8%B1%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 بی مهری به پروتکل های بهداشتی در فروشگاه های نوشت افزار مازندران

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:1۱ - ایرنا 

 

اکثر واحدهای صنفی که براساس این دستورالعمل و : عباس رمدانی در گفت و گو با ایرنا افزود 

با تعهد سپاری کد رهگیری دریافت کردند از چگونگی اجرای این پروتکل ها بی اطالع هستند 

به جای ارایه  داشتبه وزارتو آشنایی الزم را ندارند و به نظر می رسد باید دانشگاه علوم پزشکی و یا در سطح ملی 

دستورالعمل کتبی ، آموزش های الزم را به اصناف ارایه می کرد تا آنها بتوانند مطابق با شناختی که از پروتکل ها 

 ... دارند، نسبت به اجرای آن اقدام کنند 

در استان  بی مهری به پروتکل های بهداشتی این روزها با وجود باال بودن آمار ابتال به ویروس کرونا: وی گفت 

مازندران همانند سایر استان ها کشور در برخی مشاغل از جمله نوشت افزار فروشی ها به دلیل ازدحام جمعیت و 

و زیرمجموعه آن در دانشگاههای علوم پزشکی نیز  بهداشت وزارتعدم رعایت فاصله گذاری فیزیکی وجود دارد و 

 هشدارهای الزم را می دهند

 

برگزاری نشست مشورتی اضطراری وزیر بهداشت با انجمن های صنفی، سندیکاها و فعاالن 

 حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:3۱ - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

 و مدیران کل دارو و تجهیزات پزشکی دارو و غذا سازمان رییسبه گزارش وبدا، در این نشست 

تا نیمه  ۹۹به ارائه گزارش آخرین وضعیت ارزی دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال 

میلیون دالر ثبت  1۹۱4شهریور شهریور ماه  15شهریور ماه پرداخته و گزارش دادند که تا روز 

شان درصدی را ن ۹سفارش دارو و تجهیزات پزشکی صورت پذیرفته که نسبت به سال گذشته در زمان مشابه کاهش 

وزیر بهداشت در این نشست ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل و اولویت تولید ملی ... می دهد 

و تولید مواد اولیه در کشور، از پیگیری مجدانه موضوع تخصیص و تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی و تسهیل و 

و لزوم ارتقای هماهنگی بین بخشی و همراهی بیشتر در  تسریع در فرایند های ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز

بخش های اقتصادی کشور با توجه به اهمیت، ضرورت و اولویت بی بدیل سالمت و کاالهای سالمت محور به ویژه 

با توان حداکثری خود در  بهداشت وزارت: مواد اولیه دارویی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت و تاکید کرد

مین کنندگان و فعاالن این حوزه قرار دارد و توفیق در این مسیر، هماهنگی دولت و بخش خصوصی و البته کنار تا

https://www.irna.ir/news/84028289/%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%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%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%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-
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نگاه ویژه بخش های حاکمیتی را طلب می کند و با برخی شیوه های گذشته قاعدتاً برای شرایط دشوار پیش رو در 

 پاییز و زمستان نمی توان آنگونه که باید و شاید حاضر و ظاهر شد

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:1۱ - خبرگزاری دانشجو

برگزاری نشست مشورتی اضطراری وزیر بهداشت با انجمن های صنفی، سندیکا ها و فعاالن حوزه دارو و تجهیزات 

 پزشکی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:14 - خبرگزاری صدا و سیما
 :وزیر بهداشت در نشست فعاالن اقتصاد سالمت

 پیگیر جدی تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی هستیم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:15 - خبرگزاری مهر
 نمکی در نشست اضطراری با فعاالن دارویی؛

 وزارت بهداشت با تمام توان در کنار تولید کنندگان دارو است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:2۱ - عصر پرس
 :وزیر بهداشت تاکید کرد

 وزارت بهداشت با تمام توان در کنار تامین کنندگان دارو قرار دارد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:2۱ - ایرنا
 :وزیر بهداشت

 تخصیص و تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی را مجدانه پیگیری می کنیم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:2۹ - ایسنا

 جلسه اضطراری وزیر بهداشت با فعاالن حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:2۹ - امروز نیوز

 تخصیص و تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی را مجدانه پیگیری می کنیم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:37 - تجارت گردان

 تخصیص و تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی را مجدانه پیگیری می کنیم

 

 سازمان جهانی بهداشت

 در دوران کرونا چگونه تغذیه سالم داشته باشیم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

https://snn.ir/fa/news/873796/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%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
https://snn.ir/fa/news/873796/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%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
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814615/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814615/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/5016896/%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%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5016896/%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%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://asrpress.ir/fa/news/19914/%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%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://asrpress.ir/fa/news/19914/%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%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84028765/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84028765/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.isna.ir/news/99061611703/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%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
http://www.isna.ir/news/99061611703/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%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
https://www.emrooznews.com/news/298751/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.emrooznews.com/news/298751/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://tejaratgardan.ir/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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-%D8%B1/
https://tejaratgardan.ir/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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-%D8%B1/
http://www.iribnews.ir/fa/news/2814622/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
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، این بهداشت وزارتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا سیما به نقل از دفتر بهبود تغذیه 

دستورالعمل شامل اطالعاتی درباره نحوه داشتن تغذیه سالم و مفید برای تقویت سیستم ایمنی 

ب در این روز هایی است، همچنین این دستورالعمل نکاتی برا ی داشتن یک رژیم غذائی مناس

که توصیه های فراوانی به ماندن در خانه می شود و افراد شانس کمتری برای مصرف غذا های 

تازه و فعالیت بدنی دارند در بر می گیرد؛ حتی با وجود مواد اولیه محدود هر فرد می تواند یک تغذیه سالم داشته 

 ... باشد 

به کار گرفته اند؛ ( 1۹کووید )ه با شیوع همه گیری ویروس کرونا امروزه دولت ها اقدامات جدی تری برای مقابل

مشاغل و کسب و کار ها به طور موقت تعطیل شده اند و همچنین سرویس های خبری مملو از اطالعاتی درباره این 

ن شهری و در بسیاری از کشور ها رستوران ها، مراکز تهیه غذا، ترابری مواد غذایی و سفر های درو... بیماری هستند 

برون شهری محدود شده اند؛ عالوه بر این در بیشتر کشورها، بسیاری از اجناس و مواد اولیه در سوپرمارکت ها کم و 

 یا نایاب شده اند

 

 گیاهان دارویی منحصر به فرد برای نخستین بار در اصفهان کشت می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:53 - ی تسنیمخبرگزار 

عبدالرضا باقی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حال راه اندازی یک واحد فناوری و عصاره 

سنتی در  پزشکانحضور : گیری از گیاهان دارویی در دانشگاه آزاد شهرضا هستیم، بیان کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از . ..دانشگاه آزاد مجموعه گیاهان دارویی را کامل می کند 

شهرضا ، سید نظام الدین میرستاری عصر دیروز در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان شهرضا با بیان اینکه 

دانشگاه آزاد  ۹۹در سال : به عنوان صدمین دانشگاه کشور تأسیس شد اظهار داشت ۱7دانشگاه آزاد شهرضا در سال 

ایجاد دو مجله بین ... ... هزار ساختمان توسعه پیدا کرده است  11ار و چند هکت 51شهرضا به فضایی به مساحت 

وی با اشاره به ایجاد دو مجله بین المللی در دانشگاه آزاد شهرضا و چاپ بیش از ... المللی در دانشگاه آزاد شهرضا 

اه آزاد شهرضا با هدف مرکز رشد در دانشگ: توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرضا بیان کرد UPUهزار مقاله 

صنعتی کردن ایده ها و فکرهایی که جنبه صنعتی شدن دارد، ایجاد شد و دانشجویان دارای ایده با ورود به این مرکز 

 به آنها امکانات داده می شود تا ایده خود را به درجه صنعتی شدن برسانند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:21 - اصفهان شرق

 گیاهان دارویی منحصر به فرد برای نخستین بار در اصفهان کشت می شود

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342315/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://esfahanshargh.ir/202876/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://esfahanshargh.ir/202876/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

 بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی، اقدامی شتاب زده

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:12 - ایسنا 

با : نماینده مردم بابل دوگانه سازی سالمت و مدرسه را مغایر اهداف آموزشی دانست و افزود

کشور در مورد  پزشکی نظامرخی از مراجع مسئول مانند سازمان توجه به اظهارنگرانی شدید ب

علی کریمی فیروزجایی ... تامین سالمت دانش آموزان، دولت باید در این مورد پاسخگو باشد 

سالمت دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور برای مسئوالن حائز اهمیت حیاتی : در گفت و گو با ایسنا گفت

دغدغه چگونگی تامین : زگشایی مدارس در شرایط کرونایی را اقدامی شتاب زده عنوان کرد و افزودوی با... ... است 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات ... ... میلیون دانش آموز در شرایط فعلی منطقی و دلسوزانه است 14/5سالمت 

اکنون وضع به : جدید، یادآور شدمجلس یازدهم با انتقاد از برخی ناهماهنگی های رخ داده در آغاز سال تحصیلی 

دبیر هیات رئیسه مجلس ... ... ... گونه ای است که هم معلمان و مدیران مدارس و هم خانواده ها سرگردان و نگرانند 

شورای اسالمی با اشاره به خسارت زا بودن تداوم وضعیت جاری خواستار پایان دادن به نگرانی های والدین دانش 

 شیوه های متقن علمی و پزشکی شدآموزان با اتکا به 

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:2۱ - شمال نیوز
 واکنش کریمی فیروزجایی به بازگشایی حضوری مدارس ؛

معلمان و مدیران مدارس و خانواده ها سرگردان و / بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی، اقدامی شتاب زده است 

 نگرانند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - پیام مازند

 شتاب زده بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی، اقدامی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - روزنامه وارش

 بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی، اقدامی شتاب زده

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:3۱ - سکان نیوز

 دولت پاسخگو باشد/آغاز سال تحصیلی جدیدانتقاد کریمی فیروزجایی از برخی ناهماهنگی های رخ داده در 

 

 عارضه جانبی جدید مرتبط با استفاده از ماسک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:55 - عصر ایران 

https://www.isna.ir/news/99061611278/%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%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87
http://www.shomalnews.com/view/205468/%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%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-/-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF/
http://www.shomalnews.com/view/205468/%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%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-/-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF/
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146275/%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%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146275/%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%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87
http://vareshnews.com/detail/news/8737
http://vareshnews.com/detail/news/8737
http://sokannews.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87/
http://sokannews.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87/
https://www.asriran.com/fa/news/745450/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

ه داشتند که ماسک ها می توانند پلک پایین چشم را به این نکته اشار پزشکانهمچنین، برخی 

... اندکی پایین کشیده و پلک زدن عادی برای مرطوب سازی سطح چشم را دشوار کنند 

محسوب می شود،  1۹-پوشیدن ماسک اقدام مهمی برای پیشگیری از گسترش بیماری کووید

مانند بخار گرفتگی عدسی اما ماسک ها می توانند با برخی عوارض جانبی نه چندان خوشایند 

اکنون نیز یک عارضه جانبی جدید در این زمینه مورد ... عینک، بروز اکنه و تحریک کلی پوست صورت همراه باشند 

 "به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از ... ... خشکی چشم مرتبط با استفاده از ماسک : توجه قرار گرفته است

منتشر شده است، به افزایش موارد تحریک و  ygolomtahthpO mna yoarmgO، گزارشی که در نشریه "هلث 

پژوهشگران دانشگاه ... خشکی چشم بین افرادی که به طور منظم از ماسک استفاده می کنند، اشاره داشته است 

ای محلی یوتا که مولفان این گزارش بودند به افزایش موارد خشکی چشم بین افرادی که به طور منظم در کلینیک ه

 از ماسک استفاده می کنند، اشاره داشته اند

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:15 - آفتاب نیوز

 عارضه جانبی جدید مرتبط با استفاده از ماسک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:5۱ - روزنامه نصف جهان

 عارضه جانبی جدید مرتبط با استفاده از ماسک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:14 - سالم نو

 ه از ماسک برای چشمعارضه جدید استفاد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - شیعه نیوز

 عارضه جانبی جدید مرتبط با استفاده از ماسک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۱ - افق تازه

 عارضه جانبی جدید مرتبط با استفاده از ماسک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:3۱ - گذار نیوز

 عارضه جانبی جدید مرتبط با استفاده از ماسک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:41 - بهار نیوز

 عارضه جانبی جدید مرتبط با استفاده از ماسک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:21 - خلیج فارس

 رضه جانبی جدید مرتبط با استفاده از ماسکعا

 

 :رئیس بخش آنفلوآنزای انستیتو پاستور

 کاهش ابتال به آنفلوآنزا در گرو رعایت بهداشت

https://aftabnews.ir/fa/news/669969/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
https://aftabnews.ir/fa/news/669969/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
https://nesfejahan.net/fa/news/175933/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
https://nesfejahan.net/fa/news/175933/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
https://salameno.ir/news/55170533/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85
https://salameno.ir/news/55170533/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85
https://www.shia-news.com/fa/news/237975/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
https://www.shia-news.com/fa/news/237975/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
http://ofoghetaze.com/fa/news/98442/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
http://ofoghetaze.com/fa/news/98442/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
https://gozarnews.com/fa/news/30144/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
https://gozarnews.com/fa/news/30144/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%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
http://www.baharnews.ir/news/230344/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
http://www.baharnews.ir/news/230344/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
http://pgnews.ir/module/news/352469/
http://pgnews.ir/module/news/352469/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:31 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، خانم فاطمه فتوحی در برنامه گفتگوی علمی رادیو 

بخش : گفتگو با بیان اینکه به طور معمول از نیمه های مهر با آنفوالنزا رو به رو می شویم، افزود

ل سا 12عضو شبکه ای از آزمایشگاه های کشور است که کار آن در  پاستور انستیتوآنفلوآنزای 

گذشته پایش ویروس آنفوالنزا در سطح کشور بوده است و از نیمه های مهر با این ویروس روبرو می شویم و اوج آن 

 ... از آبان خواهد بود 

دریافت این واکسن برای همه الزامی نیست و تنها برای کسانی : وی درباره ضرورت تزریق واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد

راد مسن، کسانی که دارای بیماری های زمینه ای هستند و همچنین بچه های کم سن و که در خطر هستند مانند اف

میلیون دوز واکسن آنفوالنزا وارد کشور می شود که برای این گروه  7طبق اعالم دولت امسال ... سال توصیه می شود 

نسبت به تزریق این واکسن نیز از افراد کافی است، اما با توجه به اینکه امسال خیلی ها نگران کرونا هم هستند، 

 اقدام می کنند

 

 :معاون سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با ایلنا

خطر قرار گرفتن دانش آموزان در / شناسایی کودکِ مبتال به کرونا در مدرسه ممکن نیست

 در بیشتر مدارس وجود نداردامکان اجرای پروتکل ها /کنار همکالسی های آلوده به ویروس

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - ایلنا 

در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با  پزشکی نظامعلیرضا سلیمی معاون آموزش و پژوهش سازمان 

 نظامپیرو نامه ای که رئیس سازمان : انتقاد به برگزاری کالس های حضوری در مدارس گفت

ع کرد، اعتقاد راسخ به وزیر محترم آموزش و پرورش در این زمینه نوشت و اعالم موض پزشکی

جامعه پزشکی این است که باز شدن حضوری کالس درس، می تواند یک حرکت مخاطره آمیز باشد، چون معموالً 

وی با اشاره به اینکه پیش از باز شدن مدارس ... مدارس جزو آخرین جاهایی هستند که در این شرایط باز می شوند 

باز شدن مدارس دغدغه ای بود که از ماه ها پیش به صورت مرتب در : آیا مشورتی با جامعه پزشکی شده بود؟ گفت

هم هیچ وقت منتظر سوال و درخواستی نبوده و  پزشکی نظاممجامع مختلف مورد بحث قرار می گرفت، سازمان 

هرکجا الزم باشد، نظرش را بیان می کند، سطوح مختلف را رصد می کنیم و تالش می کنیم تا جایی که می توانیم 

 نظامتاثیرگذار باشیم، بنابراین موضوعی بود که ما از ماه های پیش نگران آن بودیم و در این مورد هم سازمان 

 ری مشخصی داشته استموضع گی پزشکی

https://www.iribnews.ir/fa/news/2814255/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/963305-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%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-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:44 - بهار نیوز

 شناسایی کودکِ مبتالبه کرونادرمدرسه ممکن نیست

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - ات پرساصالح

خطر قرار گرفتن دانش آموزان در کنار همکالسی های / شناسایی کودکِ مبتال به کرونا در مدرسه ممکن نیست

 آلوده به ویروس

 13۹۹هریور ش 1۱یکشنبه  12:12 - صدای زنجان
 صدای زنجان موضوع بازگشایی مدارس در ایام کرونا و دغدغه های موجود در این زمینه را بررسی می کند؛

 زنگ کرونا در مدرسه

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:22 - سازمان نظام پزشکی

 بازنگری در خصوص برگزاری کالس های حضوری در مدارسضرورت 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:12 - شهر فردا

 ار همکالسی های آلوده به ویروسخطر قرار گرفتن دانش آموزان در کن

 

کدام وسیله نقلیه برای سفر در ایام کرونا مناسب تر /بایدها و نبایدهای سفر در دوران کرونا

 است؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:47 - خبرگزاری فارس 

روز زمان می برد تا عالئم کرونا مشخص  5تا  2، در ایران عموماً بین پزشکانبه گفته برخی 

شود، به همین جهت از طرف برخی کارشناسان پیشنهاد می شود اگر مشکوک به بیماری 

بودید سریع خودتان را قرنطینه کنید و سپس به صورت تلفنی با یک پزشک متخصص مشاوره 

ز ابتدای شیوع ویروس کرونا گردشگری جزو موضوعاتی بود که به شدت ا: خبرگزاری فارس؛ سعیده اسدیان... کنید 

تحت تأثیر این ویروس قرار گرفت تا جایی که بسیاری از سازمان های مربوطه از حال بد صنعت گردشگری خبر می 

شگری در محمد نادری جهانگرد و راهنمای گرد... ... دادند و معتقد بودند که این صنعت پس از کرونا فلج شده است 

: گفت وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا واقعاً کرونا صنعت گردشگری را فلج کرده است یا نه، گفت

از سوی ... پس از شیوع ویروس کرونا یکسری از شرکت های هواپیمایی تعطیل شده و یکسری ورشکست شدند 

ه ها نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا تعطیل شده و دیگر سفرهای داخلی گروهی معلق شده و خیلی از اقامتگا

 اوضاع خوبی ندارند

http://www.baharnews.ir/news/230301/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%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%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/230301/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%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%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://eslahaatpress.com/News/33879/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%90-%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-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://sedayezanjannews.ir/NewsShow.aspx?nId=4205
http://sedayezanjannews.ir/NewsShow.aspx?nId=4205
https://irimc.org/news/id/45275/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://irimc.org/news/id/45275/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://shahrefarda.ir/fa/news/116812/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://shahrefarda.ir/fa/news/116812/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://farsnews.ir/news/13990612000260/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:3۹ - آنا

 کدام وسیله نقلیه برای سفر در ایام کرونا مناسب تر است؟/بایدها و نبایدهای سفر در دوران کرونا

 

 نفر 06جان باختن / ار مبتالیان به کرونا در ترکیهآخرین آم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:54 - تسنیمخبرگزاری  

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

ساعت گذشته  24طی : آخرین وضعیت شیوع کرونا در این کشور در صفحه توئیتر خود نوشت

نفر مبتال تشخیص داده شده اند  1۱73تست کرونا گرفته شده که از بین آنها  4۹7هزار و  ۹۹

ظت از کسانیکه دوستشان برای محاف: ترکیه ادامه داد بهداشت وزیر... نفر نیز جان خود را از دست داده اند  5۱و 

تست گرفته  ۱۹7هزار و  ۱82میلیون و  7به این ترتیب در مجموع : وی افزود... ... داریم باید تدابیر را رعایت کنیم 

نفر نیز جان خود را از دست  ۱۱21همچنین ... نفر از آنها مبتال به کرونا تشخیص داده شده اند  278228شده که 

اگر همه با هم مقابله ... تکلیف است که بدون اینکه کسی به ما اجبار کند باید دنبال کنیم این یک ... ... داده اند 

 کنیم می توانیم ویروس را شکست دهیم

 

 49-فرانسه پیشتاز موج دیگری از کووید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:14 - ایرنا 

من نمی توانم : فرانسه دیروز شنبه در گفت و گوبا شبکه تلیویزیونی بی اف ام گفت بهداشت وزیراولیویه وران 

به گزارش ایرنا به نقل از بلومبرگ، افزایش موارد ... باردیگر قرنطینه را تصور کنم، رییس جمهوری هم نمی خواهد 

سیار فراتر از سایر کشورهای اروپایی است و این در حالی است که با بازگشایی جدید ویروس کرونا در فرانسه ب

در ادامه ... ... میلیون ها کودک به مدرسه ها بازگشته اند و این کار دولت را برای مقابله با کرونا دشوارتر کرده است 

هزار موردی ابتال به  ۹فزایش تنها در روز جمعه شاهد ا: مطلب درج شده در این خبرگزاری آمریکایی می خوانیم

ویروس کرونا در فرانسه بودیم که این بیشترین افزایش موارد روزانه از زمان شروع همه گیری در این کشور اروپایی 

گفته می شود این میزان رشد ابتال دو برابر موارد ابتالی روزانه در اسپانیا و نزدیک به چهار برابر ایتالیا است ... است 

 ها نشان می دهد موارد ابتال در آلمان و انگلیس نیز رشد فزاینده ای دارد گزارش... 

https://ana.press/fa/news/113/512835/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ana.press/fa/news/113/512835/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342529/%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%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-56-%D9%86%D9%81%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84028306/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:21 - امروز نیوز

 1۹-فرانسه پیشتاز موج دیگری از کووید

 

 نماینده وزیربهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد

یکشنبه  11:5۱ - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

 13۹۹شهریور  1۱

 جناب آقای دکتر مصطفی قانعی : ... به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است

 دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

نظام آموزش عالی سالمت کشور در طول دهه های گذشته دستاوردهای شگرفی را در تربیت سرمایه های انسانی 

حوزه سالمت حاصل نموده است که این امر مهم در سایه همت و تالش بی شائبه دانشگاه های علوم پزشکی و 

و تخصصی یکی از ارکان اساسی  در این میان شورای آموزش پزشکی... نهادهای سیاستگذار به دست آمده است 

نظام آموزش عالی سالمت و متولی سیاست گذاری آموزش پزشکی و تخصصی بالینی در حوزه علوم پزشکی است که 

نقشی بی بدیل در خودکفا نمودن کشور در تربیت سرمایه های انسانی متخصص در عرصه ارائه خدمات درمانی 

ه مندی از حضور دست اندرکاران توانمند از سراسر کشور وظیفه خطیر ارتقاء این شورا با بهر... کشور ایفا نموده است 

کیفیت آموزش پزشکی در رشته های تخصصی از طریق سیاست گذاری کالن، نظارت بر واحدهای آموزشی و 

 برگزاری آزمون های مرتبط را به عهده دارد

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:21 - باشگاه خبرنگاران

 نماینده وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد

 13۹۹شهریور  1۱شنبه یک 11:42 - خبرگزاری برنا

 نماینده وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:55 - میزان

 زشکی و تخصصی منصوب شدنماینده وزیربهداشت در شورای آموزش پ

 

 "متخلفان کرونایی"جزییات مجازات های قانونی برای 

https://www.emrooznews.com/news/298627/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/298627/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7482483/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7482483/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054244
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054244
https://www.mizanonline.com/fa/news/653317/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/653317/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:37 - ایسنا 

اعالم کرد که طبق مصوبه ستاد  بهداشت وزارت کل معاون-به طوری که دکتر ایرج حریرچی

ملی کرونا ارایه خدمات از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی 

که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در 

نا موفق شد با شیوع جهانی خود بسیاری از به گزارش ایسنا، کرو... زمینه ارایه خدمات، مجازات خواهند شد 

مناسبات جهانی را تغییر داده و حتی قوانین و هنجارهای جدیدی را وارد کتاب قانون کشورهای مختلف کند؛ 

قوانینی چون قرنطینه اجباری، محدودیت در عبور و مرور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تغییر 

 ...شیفت بندی ها، دورکاری و آموزش از راه دور و  در ساعت کار ادارات،

 ، همه و همه تنها بخشی از تغییراتی است که کرونا به دنیا تحمیل کرد... 

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:53 - صدای ایران

 اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:51 - تیتر نیوز

 "متخلفان کرونایی"جزییات مجازات های قانونی برای 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:1۱ - ایران آنالین

 اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:17 - ملیت

 "متخلفان کرونایی"ی برای جزییات مجازات های قانون

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:12 - را نیوزٰشهرآ

 تشریح مجازات های قانونی برای متخلفان کرونایی

 

 تجمع های انتخاباتی خالف قانون و سالمت جامعه است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:37 - ایرنا 

در ستاد  بهداشت وزیررییس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه در ادامه از عضویت 

انتخابات کشور و نیز روسای دانشگاه علوم پزشکی در ستاد های استانی انتخابات خبر داد و 

چینش عوامل اجرایی صندوق ها با رعایت فاصله بهداشتی خواهد بود ضمن اینکه تمام : گفت

حجت االسالم محسن مفید روز یکشنبه در ... ز با حفظ فاصله موظف به استفاده از ماسک هستند رای دهندگان نی

http://www.isna.ir/news/99061611509/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://sedayiran.com/fa/news/254812/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://sedayiran.com/fa/news/254812/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://titrnews.ir/fa/news/101021/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://titrnews.ir/fa/news/101021/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.ion.ir/news/611990/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.ion.ir/news/611990/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://meliyat.com/fa/news/325616/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://meliyat.com/fa/news/325616/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://shahraranews.ir/fa/news/41837/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84028475/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

... گفت و گو با خبرنگار ایرنا، از مردم خواست تا به کاندیدایی رای بدهند که سالمت مردم اولویت برنامه هایش باشد 

لس شورای اسالمی ممنوع بود اما این بار برای در گذشته تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی مج: او افزود... 

 21جبران محدودیت های به وجود آمده قرار است هر کاندیدا یک تیزر تبلیغاتی پنج دقیقه ای و نیز یک گفت و گو 

 دقیقه ای داشته باشد که در زمان قانونی تا سه بار قابلیت پخش از صدا و سیما را دارد

 

 تشریح ابعاد اجتماعی مدیریت بحران کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:22 - ایسنا 

، در در نشست هم اندیشی و اتاق فکر بحران مدیریتبه گزارش ایسنا، دکتر عرب، کارشناس 

 مدیریتشهر تهران که با حضور اساتید و متخصصان  بحران مدیریتسازمان پیشگیری و 

و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد غافلگیرکنندگی، طوالنی مدت بودن، ناشناخته  بحران

نیز در این جلسه به  بحران مدیریتاویس ترابی، یک کارشناس دیگر ... بودن، همه گیر بودن، غیرقابل تمرین بودن و 

در بعد : کرونا مغفول مانده، گفت بحران مدیریتابعاد اجتماعی کرونا پرداخت و باید بیان اینکه بعد اجتماعی 

 اجتماعی کرونا علی رغم تمام اقداماتی که در حوزه فیزیکی کرونا انجام دادیم اما در بعد اجتماعی موفق نبوده ایم

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۹ - برمنجیل خ

 تشریح ابعاد اجتماعی مدیریت بحران کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:1۱ - ایران آنالین

 اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 

اظهارات ترامپ درباره زمان عرضه واکسن کرونا : سردبیر معتبرترین هفته نامه پزشکی جهان

 قبیح است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:41 - خبرگزاری فارس 

ترامپ رییس جمهوری آمریکا که از محبوبیت پایینی در نظرسنجی ها به دلیل چالش های 

اقتصادی فراوان در دوران کرونا روبرو است، برای فرار از این چالش ها و باالبردن شانس 

 و غذا سازمانآمریکا فشار خود بر مقامات  2121تخابات ریاست جمهوری پیروزی خود در ان

http://www.isna.ir/news/99061611489/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%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://manjilnews.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%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/
http://www.ion.ir/news/611949/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.ion.ir/news/611949/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://farsnews.ir/news/13990616000116/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
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به گزارش ... را افزایش داده تا بتواند از طریق واکسن کرونا انتخاب مجدد خود در انتخابات را تضمین کند  دارو

ژورنال مشهور  خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از سی تی جی ان، ریچارد هورتون ، سردبیر

پزشکی لنست که یکی از معتبرترین و مشهورترین هفته نامه های پزشکی است اظهارات دونالد ترامپ ، رئیس 

ریچارد هورتون ، سردبیر ... ... در آمریکا را تقبیح دانست  1۹جمهور آمریکا در مورد زمان عرضه واکسن کووید 

اکتبر واکسنی برای استفاده عمومی در دسترس نخواهد بود و تا پایان ماه : لنست در مصاحبه با سی ان ان گفت

 رئیس جمهور ترامپ در این باره اشتباه می کند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:17 - آقای خبر

 اظهارات ترامپ درباره زمان عرضه واکسن کرونا قبیح است: سردبیر معتبرترین هفته نامه پزشکی جهان

 

 مافیای پشت پرده ماسک در زنجان؛ افزایش چند برابری قیمت اقالم بهداشتی در بازار

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:21 - خبرگزاری تسنیم 

تا : یداهلل منصوری، رئیس اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت

 تجهیزاتفروش دستکش های التکس و ماسک در فروشگاه های  ۹8حدود دو ماهه آخر سال 

رونا به ما اعالم شد که اجازه این کار را نداریم نیز انجام می شد که با شروع بیماری ک پزشکی

قیمت دستکش : وارد می شد، افزود پزشکی تجهیزاتوی با بیان اینکه دستکش التکس توسط خود اعضای ... 

هزار تومان بود که با شروع کرونا این دستکش ها از مغازه ها جمع آوری شد و  25الی  23التکس در آن برهه حدود 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان نیاز به ماسک، دستکش و ... ط داروخانه ها اجازه فروش دارند اعالم شد که فق

مواد ضدعفونی کننده یکی از نیازهای اساسی برای همه جوامع در سرتاسر دنیا در این روزهای کرونایی به شمار می 

کل های بهداشتی و فاصله اجتماعی است در رود و در این روزها که تنها راه مقابله با ویروس کرونا رعایت پروت

 دسترس بودن این اقالم بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و طبیعتا این امر بر کسی پوشیده نیست

 

 در گفتگو با مهر مطرح شد؛

 تومانی 1288آسیب های ارز / رابطه دولت با صاحبان صنعت دارو قطع است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:28 - خبرگزاری مهر 

https://aghayekhabar.ir/79811/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC/
https://aghayekhabar.ir/79811/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2341419/%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%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-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5016452/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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
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تومانی به صنعت  4211وی با عنوان این مطلب که دولت فقط برای مواد اولیه تولید دارو ارز 

مواد جانبی تولید دارو با ارز آزاد تامین می شود و این ظلم به : داروسازی کشور می دهد، افزود

 ...، از کشور خارج می شود دارو وارداتبرابر ارز دولتی برای  11صنعت و مردم است که چند 

عدم تخصیص ارز مورد نیاز تولید : عباس کبریایی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت

طبیعتاً وقتی : کبریایی زاده ادامه داد... ... ... دارو، با مشکالت زیادی برای صنعت و نظام سالمت کشور همراه است 

وی با گالیه از عدم هماهنگی ... ... گران تر می شود بیمه ها نمی توانند داروهای وارداتی را پوشش دهند، قیمت آنها 

بیش از یک سال و اندی است که شورای مشورتی دارو تشکیل نمی : بین صنعت و تصمیم گیران حوزه دارو، گفت

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع ... ... شود و رابطه دولت با صاحبان فرایند تولید دارو، قطع است 

این مجوز از : انسانی ایران، با اشاره به این موضوع که شورای مشورتی دارو دارای مجوز از دولت است، افزود داروهای

 دولت اصالحات صادر شده بود

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:52 - سالمت نیوز

 تومانی 4211آسیب های ارز / رابطه دولت با صاحبان صنعت دارو قطع است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:17 - شفا آنالین

 رابطه دولت با صاحبان صنعت دارو قطع است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:37 - سازمان نظام پزشکی

 رابطه دولت با صاحبان صنعت دارو قطع است

 

 به ضرر بیماران است "نسخه نویسی الکترونیک"بی توجهی به اجرای صحیح 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۱ - خبرگزاری تسنیم 

ایران در گفت وگو با  داروسازان انجمنحمید خیری، عضو هیئت مدیره و رئیس روابط عمومی 

وضعیتی که : خبرنگار تسنیم درباره مشکل موجود در زمینه نسخه پیچی الکترونیک اظهار کرد

بیمه سالمت درباره نسخه الکترونیک پیش پای داروخانه ها قرار داده، به کلی خطا و نادرست 

متاسفانه سازمان بیمه سالمت : وی ادامه داد... ... من در خصوص این امر، بارها و بارها هشدار داده است است و انج

بدون توجه به زیرساختهای الزم برای اجرای نسخه الکترونیک بر آن پافشاری می کند و این درحالی است که ما با 

گ حمایت می کنیم، معتقدیم که اگر بستر و زیرساخت وجود این که از این پروژه به عنوان یک پروژه ارزشمند و بزر

آن فراهم نشود، اجرای آن با دست اندازها و گرفتاری هایی مواجه می شود که در نهایت به ضرر تمام ذینفعان 

واقعیت این است که داروخانه، حلقه آغازین نسخه نیست که بخواهد نسخه ها را : وی افزود... ... خواهد بود 

http://www.salamatnews.com/news/299274/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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
http://www.salamatnews.com/news/299274/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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
http://shafaonline.ir/fa/news/264236/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264236/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://irimc.org/news/id/45273/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://irimc.org/news/id/45273/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342650/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%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-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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کند؛ اینکه پزشک نسخه کاغذی نوشته و داروخانه آن را تبدیل به الکترونیک کند؛ اشکاالت مختلف از الکترونیکی 

 جنبه حقوقی، اجرایی و درمانی دارد و احتمال خطا در آن زیاد است و ادامه این روند به ضرر بیمار است

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:45 - آقای خبر

اخبار اجتماعی  –اخبار پزشکی  -به ضرر بیماران است” نسخه نویسی الکترونیک“صحیح  بی توجهی به اجرای

 تسنیم

 13۹۹شهریور  1۱شنبه یک 13:15 - امروز نیوز

 به ضرر بیماران است: "نسخه نویسی الکترونیک"اعتراض انجمن داروسازان به 

 

 :یک استاد اپیدمیولوژی دانشگاه کالج لندن

نکته کلیدی در بازگشایی  2/انتقال ویروس از کودک به کودک در مدارس خیلی نادر است

 مدارس

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:11 - ایسنا 

خیلی کم  بیمارستانو نیاز به بستری شدن آنها در  1۹احتمال ابتالی شدید کودکان به کووید 

است و به صورت عمومی خیلی کمتر بیماری در کودکان به صورت جدی بروز پیدا می کند و 

در گفت  "مایکل مارموت"پروفسور سر ... عواقب بیماری آنها نیز به طور کلی کمتر جدی است 

نا، با اشاره به بازگشایی مدارس در برخی از کشورهای اروپایی و همچنین ایران از روز گذشته، درباره و گو با ایس

میلیارد  5...  1در سراسر جهان، بیش از : گفت 1۹چگونگی حفاظت دانش آموزان در مدرسه از ویروس کووید 

وی با تاکید بر اینکه این ... ... شدند از رفتن به مدرسه محروم  1۹کودک و جوان در طول فاز اول پاندمیک کووید 

حضور فیزیکی در : محرومیت از رفتن به مدرسه تاثیرات منفی بر روی یادگیری کودکان خواهد گذاشت اظهار کرد

مدرسه دارای سود و منعفت های خیلی زیادی برای بچه هاست و زمانی که آنها در دوران بلوغ خود با دوستانشان 

 غزی آنها کمک شایانی می کندمی گذرانند، به رشد م

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - تدبیر و امید

 نکته کلیدی در بازگشایی مدارس 3

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:5۱ - ملیت

 نکته کلیدی در بازگشایی مدارس 3/انتقال ویروس از کودک به کودک در مدارس خیلی نادر است

https://aghayekhabar.ir/79969/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3/
https://aghayekhabar.ir/79969/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3/
https://www.emrooznews.com/news/298731/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%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-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/298731/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%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-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.isna.ir/news/99061611176/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B3-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303330/%DB%B3-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%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
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303330/%DB%B3-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%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
http://meliyat.com/fa/news/325577/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%B3-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%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
http://meliyat.com/fa/news/325577/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%B3-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%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
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:27 - خبر فوری

 انتقال ویروس از کودک به کودک در مدارس خیلی نادر است

 

 ماه حقوق معوق کادر شرکتی بیمارستان باشت باشد 7علوم پزشکی به فکر 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:18 - خبرگزاری فارس 

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، در حال حاضر مراکز درمانی و بهداشتی بیش از سایرین 

در حال خدمت به کشور و مردم هستند و در این راه همانند دفاع مقدس هر لحظه امکان 

ها و مراکز درمانی وجود دارد اما  بیمارستانشهادت آن ها در مبارزه با ویروس کشنده کرونا در 

اما در این بین برخی نامالیمات ... ماه از یورش این ویروس همچنان در خط اول مبارزه هستند  7یش از با گذشت ب

باشت است که به دلیل  بیمارستانباعث رنجش خاطر کادر بهداشت و درمان شده که از جمله آن ها کادر شرکتی 

شت در تماس با خبرگزاری فارس می گویند با بیمارستاناین تعداد کادر شرکتی ... عدم پرداخت حقوق گالیه مندند 

ماه است که مبلغی دریافت نکرده اند که در صورت صحت این موضوع مسوالن بهداشت و درمان استان  7به مدت 

به گزارش فارس؛ نتیجه گیری این که دانشگاه علوم پزشکی در این شرایط سخت کرونایی و ... باید پاسخگو باشند 

همکاری و تعامل را با مجموعه علوم پزشکی در سطح کشور و به تبع علوم پزشکی استان  هنگامی که دولت همه نوع

دارد و بودجه و اعتبارات خوبی برای خرید لوازم و همچنین پرداخت به کادر و پرسنل دارد در این قضیه نیز به فکر 

ا خیال راحت و بدون دغدغه در ماهه آن ها باشد تا بتوانند ب 7باشت و پرداخت حقوق  بیمارستاننیروهای شرکتی 

 این روزهای سخت به مردم خدمت کنند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:45 - بالغ مازندران

 ماه حقوق معوق کادر شرکتی بیمارستان باشت باشد 7علوم پزشکی به فکر 

 

 49 -نفر از کادر درمان بیمارستان های مراغه به کووید  08ابتالی 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:47 - فارس خبرگزاری 

با افزایش تعداد مبتالیان به : به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه، اصغر تنومند اظهار داشت

های این شهرستان روزهای سختی را سپری می کنند  بیمارستانکادر درمان در  1۹ –کووید 

https://www.khabarfoori.com/detail/2151644
https://www.khabarfoori.com/detail/2151644
https://farsnews.ir/news/13990616000046/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.bloghnews.com/news/436489/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.bloghnews.com/news/436489/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990616000051/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-50-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%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%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF--9
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

مراغه نشان داد که این ویروس ( ع)امیرالمومنین  بیمارستانشهادت دکتر رهبری پزشک بیهوشی : وی افزود... 

نفر بیمار مبتال از  ۹21نزدیک به  1۹ –از ابتدای شیوع کووید : تنومند افزود... منحوس با کسی شوخی ندارد 

در روزهای گذشته ابتال به بیماری کرونا در منطقه : تنومند اضافه کرد... ... ... های مراغه ترخیص شده اند  بیمارستان

استفاده از ماسک در تجمع ها و : رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت... ... درصد افزایش یافته است  21مراغه 

این : وی گفت ... ... ... محل های پررفت آمد، رعایت فاصله های اجتماعی باید از سوی شهروندان جدی گرفته شود 

نیز محدود است و در این میان تنها راه برای مقابله با بیماری  روزها تعداد بیماران کرونا یی روبه افزایش و امکانات

 کرونا رعایت دستورالعمل های بهداشتی است

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱نبه یکش 13:11 - باشگاه خبرنگاران

 1۹نفر از کادر درمان بیمارستان های مراغه به کووید  51ابتالی 

 

 به همت خانواده خیر یک پزشک ؛

 دستگاه تنفس مصنوعی به بیمارستان های سیستان و بلوچستان6اهداء 

 13۹۹شهریور  1۱کشنبه ی 18:33 - خبرگزاری صدا و سیما 

: به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان ، مدیرگروه نیکوکاران ایران زمین در این خصوص گفت

خریداری و به  بیمارستانمیلیون تومان برای این دو  151با هزینه این مراسم شش دستگاه ونتیالتور تنفسی به مبلغ 

امیرالمومنین زابل هم با قدردانی از این کار  بیمارستاندهمرده رییس ...  هر کدام سه دستگاه تحویل داده شد

این دستگاه های تنفسی قدمی مبارک برای نجات بیماران تنفسی ناشی از گرد وغبار شمال : خیرخواهانه گفت

درخواست : ودزهرا مشتاق افز... ... سیستان و بلوچستان و همچنین بیماران آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا است 

صرف هزینه مراسم ختم این مرحوم برای خریداری این دستگاه ها را گروه نیکوکاران ایران زمین به فرزند زنده یاد 

دکتر محمدرضا طالقانی فر که یکی از متخصصان مغز و اعصاب است دادند که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت 

 سال در آمریکا سکونت داشت 41یکی از پزشکان عمومی بود که حدود زنده یاد دکتر محمدرضا طالقانی فر ... ... 

 

 :معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 هزار عدد واکسن آنفلوانزا وارد استان کردستان می شود 288

https://www.yjc.ir/fa/news/7482699/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%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%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://www.yjc.ir/fa/news/7482699/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%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%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814165/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-6%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%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
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:11 - ایسنا 

مادران باردار، افراد پرخطر، گروه های آسیب پذیر، سالمندان، افرادی که : وی عنوان کرد

عطااهلل حیدری، ... دارند باید تحت تزریق این واکسن قرار بگیرند  سرطانبیماری زمینه ازجمله 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به توزیع 

میلیون دوز واکسن آنفلوانزا در کشور صادرشده که سهمیه 15مجوز ورود : کسن آنفلوانزا در استان، اظهار کردوا

دو محموله از واکسن آنفلوانزا وارد استان شده که به دلیل عدم : وی افزود... ... هزار عدد است  311استان کردستان 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم ... ... کز پخش نشده است تعیین قیمت و نوع توزیع، هنوز در داروخانه ها و مرا

... ... با اعالم سازمان بهداشت احتمال دارد هر فرد با کد ملی یک واکسن دریافت کند : پزشکی کردستان، بیان کرد

جدا هزار عددی  311سهمیه کادر بهداشت و درمان برای دریافت واکسن آنفلوانزا از این سهمیه : حیدری ذکر کرد

همچنین کودکان زیر شش سال و : معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد... ... ... است 

 باالی شش ماه به دلیل آسیب پذیر بودن باید از واکسن آنفلوانزا استفاده کنند

 

 کمبودی در حوزه داروی کرونا وجود ندارد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:1۱ - خبرگزاری صدا و سیما 

فقط : نیز تامین شده است، افزود خاص بیمارانوی با بیان اینکه سایر داروهای مورد نیاز برای 

د نیاز است که امیدواریم در حوزه بیماران پیوندی، برخی داروهای ارسالی کمتر از تعداد مور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، ... این مشکل نیز به زودی مرتفع شود 

پس از شیوع کرونا، : مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد

دکتر علی روح بخش ... ... داروهای مورد نیاز کشور قرار گرفت  داروی مورد نیاز برای درمان این بیماری در لیست

در حال حاضر با توجه به کاهش تعداد مبتالیان به بیماری کرونا، کمبودی در حوزه تهیه داروی کرونا در : گفت 

 ... ...منطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد وجود ندارد 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:21 - را نیوزٰشهرآ

 مشهد، کمبود داروی کرونا ندارد

 

http://www.isna.ir/news/99061611288/300-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%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%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814240/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://shahraranews.ir/fa/news/41810/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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هشدار درباره بازگشت ویروس از سایت های دفن / مردم با زباله های کرونایی چه کنند؟ 

 زباله

 13۹۹شهریور  1۱کشنبه ی 1۹:21 - ایکنا 

در : وی در خصوص خطر پسماند کرونایی در محیط های بیمارستانی نیز هشدار داد و گفت

ها اتوکالو به درستی انجام نمی شود و در برخی از شهرها نیز دستورالعمل  بیمارستانبرخی از 

نمی گیرد که  های مربوط به دفن زباله های بیمارستانی به صورت مجزا و با شرایط ویژه صورت

محمد الموتی، فعال محیط زیست و دبیر شبکه تشکل های محیط ... این مسئله خطر شیوع را افزایش می دهد 

زیست و منابع طبیعی کشور، در گفت وگو با ایکنا، به تشریح تأثیرات شیوع کرونا بر محیط زیست جهانی پرداخت و 

تدای شیوع کرونا زمانی که گفته شد به دلیل تعطیلی یا در اب: ضمن هشدار در خصوص پسماندهای کرونایی، گفت

کم کار شدن صنایع بزرگ و مصرف کمتر سوخت های فسیلی وضعیت محیط زیست مطلوب تر خواهد شد، 

وی اثرگذاری کاهش آالیندگی ها به ویژه آالینده ... ... کارشناسان تصریح کردند که این مسئله بسیار زودگذر است 

در همان زمان نیز فعاالن محیط زیست : ی شیوع کرونا را بسیار کوتاه مدت دانست و اظهار کردهای هوا در ابتدا

هشدار دادند که کارخانه ها پس از توقف کار، برای جبران خسارت ها بیش از گذشته کار می کنند و فشار مضاعف 

 تری بر محیط زیست وارد خواهد شد

 

 داروهای نوین درمان دیابت موثر در کاهش بیماری های قلبی و عروقی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:1۱ - دانا 

 بیمارستاندر این زمینه دکتر بابک شریف کاشانی، متخصص قلب و عروق و رئیس بخش قلب 

از مدت ها : مسیح دانشوری درباره ارتباط بیماری دیابت با مشکالت قلبی و عروقی اظهار داشت

قبل عامل خطر بیماری های قلبی و عروقی در افراد مبتال به دیابت شناخته شده بود، ولی علی 

رئیس ...  رغم این مسئله درمان های دیابت به صورتی بود که سبب کاهش عوارض قلبی عروقی بیماران نمی شد

گروه های درمانی همیشه از گروه های بیمه گذار جلوتر هستند و : مسیح دانشوری اظهار کرد بیمارستانبخش قلب 

در صورتی که این داروهای موردنظر تحت پوشش بیمه قرار گیرند نتایج موثری جهت کمک به بیماران به همراه دارد 

(  Cmrachamoidtmr scoamoao) ؛ بیماری های قلبی عروقی نازنین دادور، خبرگزاری دانا، سرویس سالمت... 

به نحوی که ... به ویژه دیابت نوع دو -یکی از رایج ترین مشکالت سالمت در افراد دارای تشخیص دیابت می باشند 

از افراد دارای تشخیص دیابت نوعی از مشکالت قلبی عروقی را در طول زندگی % ۱5بر اساس برخی مطالعات علمی 

https://iqna.ir/fa/news/3920857/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8E%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
http://danakhabar.com/fa/news/1251232/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C
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به طور کلی نرخ این بیماری ها در افراد دارای تشخیص دیابت تا دو برابر بیشتر از نرخ بروز -د تجربه می کنند خو

 آن در افراد فاقد تشخیص دیابت می باشد

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:2۱ - خبرگزاری دانشجو

 تاثیر دارو های نوین دیابت در کاهش مشکالت قلبی و عروقی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:2۱ - مردم نیوز
 رئیس بخش قلب بیمارستان مسیح دانشوری

 و عروقی تاثیر داروهای نوین دیابت در کاهش مشکالت قلبی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:34 - آقای خبر

 تاثیر دارو های نوین دیابت در کاهش مشکالت قلبی و عروقی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:25 - ا و سیماخبرگزاری صد
 :متخصص قلب و عروق

 تاثیر داروهای نوین درمان دیابت در کاهش ابتال به بیماری های قلبی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:52 - تجارت آنالین

 تاثیر داروهای نوین درمان دیابت در کاهش ابتال به بیماری های قلبی و عروقی

 13۹۹شهریور  1۱ه یکشنب 12:4۱ - تحریر نو
 رئیس بخش قلب بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کرد؛

 تاثیر داروهای نوین درمان دیابت در کاهش ابتال به بیماری های قلبی و عروقی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:17 - ایلنا
 :دکتر شریف مطرح کرد

درخواست پزشکان از سازمان های / تاثیر داروهای نوین درمان دیابت در کاهش ابتال به بیماری های قلبی و عروقی

 بیمه گر

 

 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان

 در بیمارستان ها 49آماده باش بخش کووید /هرمزگان در حالت تهدید و هشدار جدی است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:45 - ایسنا 

در  1۹رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به آماده باش بخش های کووید 

دی از بخش های کووید که در زمان پیک بیماری فعال تعدا: های استان، عنوان کرد بیمارستان

بود و اکنون بنا به شرایط موجود و کاهش بار بیماری به حالت تعطیلی در آمده است برای 

https://snn.ir/fa/news/873653/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/873653/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C
http://www.mardom-news.com/news/155403/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C
http://www.mardom-news.com/news/155403/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/79676/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9/
https://aghayekhabar.ir/79676/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814180/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://tejaratonline.ir/fa/news/130927/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C
http://tejaratonline.ir/fa/news/130927/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C
http://tahrireno.ir/vdcj8me8.uqeyyzsffu.html
http://tahrireno.ir/vdcj8me8.uqeyyzsffu.html
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-89/963876-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%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-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-89/963876-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%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-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1
http://www.isna.ir/news/99061611257/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
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هرمزگان در حالت : دکتر حسین فرشیدی در گفت و گو با ایسنا، افزود... وضعیت بحران آماده خدمت رسانی است 

ست، نمی توانیم بگوییم که اکنون وضعیت استان سفید شده است و همه وضعیت پایدار و یک ثبات نسبی ا

بازگشایی ها صورت گیرد خصوصا که االن که بحث بازگشایی مدارس مطرح است که یک دغدغه خاطر بسیار شدید 

د باید وی با اشاره به اینکه در شرایط موجو... ... برای ما، نظام آموزشی کشور و در نهایت برای خانواده ها است 

در کنکور اخیر با رعایت دستورالعمل : بتوانیم نحوه همزیستی مسالمت آمیز با کرونا را فرا بگیریم، خاطرنشان کرد

 های بهداشتی بسیار خوب توسط آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور شاهد یک مدیریت بسیار خوب بودیم

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:11 - عصر ایران

 هرمزگان در حالت تهدید و هشدار جدی کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:33 - خبرگزاری مهر
 :رئیس علوم پزشکی هرمزگان اعالم کرد

 بیمارستان ها در هرمزگان 1۹آماده باش بخش کووید 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:48 - موج
 حسین فرشیدی مطرح کرد؛

 مدارس هرمزگان در وضعیت هشدار بازگشایی شدند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - خبرگزاری برنا
 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد

 در بیمارستان های استان 1۹آماده باش بخش های کووید 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - شهر فردا

 بیمارستان ها در هرمزگان 1۹آماده باش بخش کووید 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:42 - بهار نیوز

 هرمزگان در حالت تهدید و هشدار جدی کرونا

 

 :سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 فوتی بر اثر ابتال به کرونا در استان اردبیل 2بستری جدید و  11

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:37 - خبرگزاری مهر 

شهرام حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ابتالء به بیماری کرونا 

راکز درمانی بیمار مبتال به کرونا در م 44ساعت گذشته تعداد  24طی : در استان عنوان کرد

... ... ها ترخیص شده اند  بیمارستاننفر با بهبودی نسبی از  32استان بستری و خوشبختانه 

https://www.asriran.com/fa/news/745502/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.asriran.com/fa/news/745502/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5016541/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5016541/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344587
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344587
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054220
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054220
http://shahrefarda.ir/fa/news/116800/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://shahrefarda.ir/fa/news/116800/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://www.baharnews.ir/news/230345/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.baharnews.ir/news/230345/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5016519/%DB%B4%DB%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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از تعداد : وی در خصوص آمار تفکیکی موارد بستری ناشی از ابتالء به بیماری کرونا در هر شهرستان اظهار کرد

نفر  2نفر گرمی و  5نفر مشگین شهر ،  7نفر پارس آباد،  4نفر از اردبیل،  2۱ساعت گذشته  24بیماران بستری طی 

نفر در  21۹در حال حاضر تعداد : شکی اردبیل اظهار کردسرپرست دانشگاه علوم پز... ... از خلخال گزارش شده است 

بیمار بدحال در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند  51مراکز درمانی استان بستری هستند که از این تعداد 

 ساعت گذشته به دلیل ابتالء به بیماری کرونا فوت شده لذا 24نفر در  2متأسفانه : دکتر حبیب زاده افزود... ... 

توصیه اکید ما به مردم همچنان رعایت جدی پروتکل های بهداشتی است و مخصوصاً دانش آموزان باید هنگام 

حضور در مدرسه و مسیر رفت و برگشت از خود مراقبت کنند تا هم خود از ابتالء به کرونا مصون بمانند و هم اینکه 

 ناقل این بیماری به اعضای خانواده نباشند

 

 ساعت گذشته؛ 02در 

 نفر جان باختند 8/ بیمار مشکوک به کرونا در البرز بستری شدند 68

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:51 - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمد فتحی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین 

 1۹بیمار با عالئم کووید  ۱1از دیروز تا امروز شانزدهم شهریور : ان، گفتوضعیت کرونا در است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در ... های استان بستری شده اند  بیمارستاندر 

های استان مراجعه کرده  بیمارستاننفر با عالئم مشکوک به  451ساعت گذشته  24بخش دیگری با بیان اینکه در 

دکتر فتحی با اشاره به اینکه تعداد بیماران بستری شده بدحال در ... نفر بستری شده اند  ۱1از این تعداد : فتاند، گ

بیمار بستری شده جوان که کمتر از سن پنجاه سال دارند نیز  ۹3: نفر رسیده است، گفت 118ساعته گذشته به  24

نفر شامل موارد قطعی،  3۹3د بر اینکه در حال حاضر وی با تاکی... ... های استان بستری هستند  بیمارستاندر 

 1۹نفر بیمار قطعی کووید  1۱۱از این تعداد : محتمل و مشکوک در مراکز درمانی استان بستری هستند، گفت

 هستند

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:54 - موج
 :سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

 نفر در استان بر اثر کرونا جان باختند 8ساعت گذشته  24در 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:33 - اقتصاد آینده

 نفر جان باختند 8/ بیمار مشکوک به کرونا در البرز بستری شدند ۱1

 

https://www.mehrnews.com/news/5015917/%DB%B6%DB%B0-%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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344586
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344586
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/243093/%DB%B6%DB%B0-%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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/243093/%DB%B6%DB%B0-%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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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 کرونا تبعیض نژادی ساختاری در آمریکا علیه سیاه پوستان را نمایان کرد: سی ان ان

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:5۹ - خبرگزاری تسنیم 

مختلف در آمریکا مراجعه  بیمارستانفرد دیگری با نام گری فولر برای تشخیص کرونا به سه 

کرده است، اما هیچ کس حاضر نشده از او آزمایش ها و اقدامات الزم برای تشخیص کرونا 

ها پدرشان را پذیرش کرده بود، شاید او در  بیمارستانخانواده فولر می گویند اگر ... بگیرد 

مختلف بردند، اما  بیمارستانآن ها می گویند که پدر خانواده را در دیترویت به سه ... رختخواب و در خانه نمی مرد 

این در حالی است که ... ها به او توجهی نکردند و اقدامی برای پذیرش پدرشان انجام ندادند  بیمارستانهیچکدام از 

ها بیماری فولر را برونشیت تشخیص دادند اما او را در حالی که تب  بیمارستانگفته این خانواده، اورژانس یکی از به 

این  بیمارستانترخیص کردند و پس از ترخیص از  بیمارستانداشت و اوضاع جسمانی اش وخیم بود، همان ابتدا از 

 ئم حاکی از ویروس کرونا در بدن او بوده استشهروند سیاه پوست آمریکایی حالش به بدتر شد که همه عال

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:11 - امروز نیوز

 یروس کرونا تبعیض نژادی ساختاری در آمریکا علیه سیاه پوستان را نمایان کردو: سی ان ان

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - بولتن نیوز

 کرونا تبعیض نژادی ساختاری در آمریکا علیه سیاه پوستان را نمایان کرد: سی ان ان

 

 برابر شد 48سهمیه واکسن آنفلوانزای بوشهر 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:27 - باشگاه خبرنگاران 

سال، زنان باردار، و افرادی که بیماری  ۱5این واکسن برای افراد سالمند باالی : او ادامه داد

ها ضروری است و رایگان  بیمارستان های خاص دارند، کودکان زیر پنج سال و نیرو های درمان

سعید کشمیری رئیس دانشگاه ... با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به آنان تزریق می شود 

: علوم پزشکی استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر ، بیان کرد

رد به هر کد ملی یک واکسن آنفلوانزا ارائه می شود و افراد با کارت ملی امسال باتوجه به محدودیت هایی که وجود دا

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر عنوان کرد... ... ... یا شناسنامه باید در محل دریافت واکسن حضور یابند 

دارد، باید این واکسن را  واکسن آنفلوانزا برای همه افراد جامعه توصیه نمی شود و هر کس که در معرض بیماری قرار

برای تامین نیاز سایر افراد نیز بخش خصوصی این واکسن را در داروخانه ها توزیع : کشمیری گفت... ... استفاده کند 

 می کند و افراد می توانند با پرداخت هزینه این واکسن را تهیه کنند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342516/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/298540/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%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%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.emrooznews.com/news/298540/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%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%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.bultannews.com/fa/news/681748/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/681748/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7482158/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%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%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

۱1 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:1۱ - پایگاه خبری پیغام

 برابر شد 11سهمیه واکسن آنفلوانزای بوشهر 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:27 - پاسس

 برابر شد 11سهمیه واکسن آنفلوانزای بوشهر 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:25 - خبرگزاری صدا و سیما
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی

 ده برابر شدن سهمیه واکسن آنفلوانزای بوشهر

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۱ - خلیج فارس

 برابر شد 11سهمیه واکسن آنفلوانزای بوشهر 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:4۱ - تدبیر نو

 برابر شد 11سهمیه واکسن آنفلوانزای بوشهر 

 

 زشک اصفهانیتشییع پیکر پ

 تو ای مدافع سالمت به سالمت

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:2۱ - خبرگزاری صدا و سیما 

 

 ... آیت اهلل کاشانی مشغول خدمت به بیماران بود  بیمارستاندکتر سید محمود نوریان در 

الزهرای اصفهان دعوت  بیمارستانروز بستری ناشی از ابتال به بیماری کرونا در  15وی بعد از 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ؛ مراسم تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان ... حق را لبیک گفت 

جراح مغز و اعصاب و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز جمعیت هالل احمر اصفهان 

 ... برگزار شد 

 ...ی خاک سپاری به قطعه نام آوران گلزار شهدای نجف آباد منتقل شود قرار است پیکر وی برا

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:12 - باشگاه خبرنگاران

 مراسم تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان در اصفهان

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:48 - موج

 تشییع پیکر شهید مدافع سالمت سیدمحمود نوریان در اصفهان

http://peigham.ir/shownews.aspx?id=117442
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=117442
https://sepas.ir/1399/06/16/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%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%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814353/%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%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%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814353/%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%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%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://pgnews.ir/module/news/352402/
http://pgnews.ir/module/news/352402/
http://tadbirno.ir/fa/news/53937/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%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%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://tadbirno.ir/fa/news/53937/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%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%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814325/%D8%AA%D9%88-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7482575/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7482575/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344633
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344633


 

 

 

 

۱1 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 

 :کارشناس ستاد مقابله با کرونای استان کرمان

 کمتر از حالت ایده آل درصد 48استفاده از ماسک / کرمان قرمز است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:34 - خبرگزاری مهر 

سال، افراد دارای بیماری  ۱1تست پی سی آر فقط برای گروه های خاصی مانند افراد باالی 

وی و های زمینه نظیر دیابت و فشار خون، بیماران دارای مشکالت مزمن کبدی کلیوی و ری

انجام می شود؛ احتمال مشکوک بودن برای مابقی افراد براساس  درمانی شیمیافراد تحت 

کارشناس ستاد ... خوداظهاری و عالئم آنها بررسی می شود تست کرونا فقط برای گروه های خاصی انجام می شود 

سال،  ۱1تست پی سی آر فقط برای گروه های خاصی مانند افراد باالی : مقابله با کرونای استان کرمان بیان کرد

افراد دارای بیماری های زمینه نظیر دیابت و فشار خون، بیماران دارای مشکالت مزمن کبدی کلیوی و ریوی و افراد 

شکوک بودن برای مابقی افراد براساس خوداظهاری و عالئم آنها بررسی انجام می شود؛ احتمال م درمانی شیمیتحت 

علیرغم اینکه در ماه های پایانی تابستان هستیم : سعید صحبتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد... می شود 

 کاکمان استان کرمان حال و هوای خوبی نداشته و در وضعیت قرمز است

 

 ساعت گذشته 21مورد جدید ابتال به کرونا در قزوین در  27شناسایی 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:41 - ایسنا 

از از روز : پیمان نامدار در خصوص آخرین وضعیت مبتالیان قزوینی به کرونا ویروس اظهار کرد

مورد جدید ابتال به کرونا داشتیم که در  37تا شنبه پانزدهم شهریور  جمعه چهاردهم شهریور

در : سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعالم کرد... های استان بستری شدند  بیمارستان

نفر رسیده است که از  31۱های استان بستری هستند به  بیمارستانحال حاضر تعداد بیماران مبتال به کرونا که در 

این مسئول شنبه شب پانزدهم شهریور در ... ... ... بیمار در بخش مراقبت های ویژه تحت نظر هستند  53اد این تعد

از روز جمعه چهاردهم شهریور تا )ساعت گذشته  24متأسفانه در : بخش خبری سیمای مرکز قزوین خاطرنشان کرد

وی توضیح ... ... رونا جان خود را از دست داد پنج نفر از هموطنان ما به علت عالئم قطعی ک( شنبه پانزدهم شهریور

در حال حاضر قزوین و تاکستان در وضعیت قرمز، بوئین زهرا و آبیک در وضعیت نارنجی و هشدار و البرز و آوج : داد

 هم در وضعیت زرد قرار دارند

 

https://www.mehrnews.com/news/5016643/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84
http://www.isna.ir/news/99061611413/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%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%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 هزار ماسک بین داروخانه های ایذه توزیع شد 46

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - ایرنا 

اد ماسک بین داروخانه های پاستور ،غنچه ، بختیاری این تعد: رییس اداره صمت ایذه ادامه داد

طهمورث مردانی یکشنبه در گفت وگو ... شهدای ایذه توزیع شده است  بیمارستانو داروخانه 

هزار ریال  15این ماسک های سه الیه استاندارد با قیمت هر عدد : با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

مردانی با تاکید بر اینکه در مراحل قبلی نیز چند هزار ماسک بین .. ... ... .از سوی داروخانه های ایذه عرضه می شود 

امیدواریم با این روند ، ضمن کاهش شیوع ویروس کرونا، شاهد استفاده : داروخانه های ایذه توزیع شد ادامه داد

فاصله فیزیکی  شست و شوی مرتب دست ها ، استفاده از ماسک و رعایت... ... حداکثری مردم از ماسک باشیم 

به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی ... ... مهمترین راه جلوگیری از ابتال و گسترش ویروس کرونا می باشد 

شاپور اهواز با وجود تالش شبانه روزی حوزه بهداشت و درمان شاهد ورود سه شهر بهبهان، امیدیه و آغاجاری به 

 یت کلی استان خوزستان نیز در حالت هشدار استوضعیت قرمز کرونا هستیم و هم اکنون وضع

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:41 - و سیما خبرگزاری صدا

 توزیع ماسک بین داروخانه های ایذه

 

 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت وگو با ایلنا

وضعیت نامشخص کرونا در روزهای / خروجی بیماران کرونایی فعال از ورودی ها بیشتر است

 ایط پیچیده تر شودامکان دارد شر/ آتی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:5۹ - ایلنا 

جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در مورد 

از : های زیرمجموعه ی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت بیمارستانوضعیت بیماران کرونایی 

تانی اواسط مرداد ماه به بعد سیر کاهشی در مراجعات به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارس

داشتیم و همچنین میزان فوتی های کرونا کاهش پیدا کرده بود، البته هنوز هم به نظر ما این میزان باال است، ولی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره ... به نسبت هفته های اول مرداد ماه و اواخر تیرماه آمار کاهش پیدا کرده است 

در حال حاضر خروجی بیماران کرونایی از : ها افزود بیمارستانر به میزان ورودی وخروجی بیماران کرونایی د

https://www.irna.ir/news/84028310/%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814386/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/962337-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%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-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

و مراکز درمان بیشتر از ورودی آنها است، به این دلیل که هر روز را با شیب کم ابتال سپری می کنیم، اما  بیمارستان

 نیستاصال مشخص نیست که روزهای آتی شرایط به چه صورت خواهد شد، چون هنوز نتایج سفرهای مردم معلوم 

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:31 - بولتن نیوز

 خروجی بیماران کرونایی فعال از ورودی ها بیشتر است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:37 - الف

 خروجی بیماران کرونایی، بیشتر از ورودی ها

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:38 - میهن صنعت
 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران

 شدت آنفوالنزای امسال شاید کم تر باشد

 

 نفر افزایش یافت 422اباد به آمار جان باختگان کرونا در مه

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۹ - باشگاه خبرنگاران 

های استان بستری شدند  بیمارستانبیمار جدید هم با عالئم کرونا در  77اینکه آقازاده با بیان 

طی شبانه روز گذشته در آذربایجان غربی : که بیشترین تعداد در ارومیه بوده است، تصریح کرد

نفر در ارومیه  4تن از مبتالیان به این بیماری جان خود را از دست دادند که از این تعداد  ۱

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه ... بقیه مربوط به شهرستان های خوی و مهاباد بود فوت کردند و 

: خبرنگاران جوان از مهاباد ، جواد آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی اظهار داشت

ثابت مانده بود که دیروز با  121د، روی عدد طی دوازده روز گذشته تعداد موارد فوتی بر اثر کرونا ویروس در مهابا

ابتالی بیش از ... بیشتر بخوانید ... ... ... این آمار دوباره روند صعودی گرفت  1۹فوت یکی دیگر از مبتالیان به کووید 

لی ثابت آمار جان باختگان کرونا در مهاباد برای یازدهمین روز متوا... نفر به کرونا ویروس در مهاباد  711هزار و  2

 ماند 

 

 نفر از کارکنان بخش درمان مهاباد به کرونا مبتال شدند 486

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:11 - ایرنا 

https://www.bultannews.com/fa/news/681766/%E2%80%8D-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%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-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.bultannews.com/fa/news/681766/%E2%80%8D-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%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-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.alef.ir/news/3990616074.html
http://www.alef.ir/news/3990616074.html
http://mihansanat.com/fa/news/1/98084/%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://mihansanat.com/fa/news/1/98084/%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7482452/%D8%A2%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%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84028325/%DB%B1%DB%B8%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%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


 

 

 

 

۱4 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده و در ماه گذشته شیب  241مهاباد با 

کاهش  بیمارستاننمودار ابتال به کرونا در این شهرستان نزولی بوده و آمار افراد بستری در 

همه کادر : امیر بهزاد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت... یافته است 

ی مبتال به کرونا در مهابا بهبود یافته و تاکنون این بیماری در هیچ یک از این افراد منجر درمان

وی با بیان اینکه وضعیت این شهرستان در این بیماری هم اکنون در حالت هشدار قرار دارد، ... ... به فوت نشده است 

 4۹درصد مرد و  51ال شده اند که از این تعداد نفر در مهاباد به ویروس کرونا مبت 712هزار و  2تاکنون : ادامه داد

 2از مجموع کل مبتالیان به این شهرستان : مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد اظهار داشت... ... درصد زن هستند 

بهزاد ... ... درصد مبتالیان موفق به شکست این ویروس شده و سالمت خود را بازیافته اند  ۹4نفر شامل  532هزار و 

همپوشانی بیماری آنفلوانزا و : احتمال وقوع موج بعدی شیوع بیماری کرونا در ماه های مهر و آبان خبر داد و گفت از

کرونا در اوایل پاییز، آمار بیماران و تعداد پذیرش مراجعه کنندگان را افزایش می دهد که نیاز است از هم اکنون 

 برای آن برنامه ریزی مخصوص انجام دهیم

 

تبدیل وزارت بهداشت به نهاد پروتکل / دالیل اعتراض جامعه پزشکی به بازگشایی مدارس 

 نویس

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - ایکنا 

سینا، با بیان اینکه وزارت بهداشت به نهاد پروتکل نویس تبدیل شده  بیمارستانرئیس اورژانس 

هر دستورالعمل باید سه ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه مبتنی بر علم و دانش : است، گفت

سینا، با بیان  بیمارستانرئیس اورژانس ... ی فنی و علمی نوشته شود باشند و از سوی گروه ها

در این زمینه با کودکان سر و کار داریم؛ : اینکه نه شرایط و نه امکانات برای بازگشایی مدارس آماده نیست، گفت

... زایش می دهد خدایی نکرده از دست دادن هر یک از آن ها میزان افسردگی و بحران های خانوادگی در جامعه را اف

حسین کرمانپور، مدیرکل روابط عمومی و امور بین المللی سازمان نظام پزشکی، در گفت وگو با ایکنا، با انتقاد از 

چندین تجربه بحران در کشور داشته ایم و به خوبی : بازگشایی مدارس و اعتراض جامعه پزشکی به آن، اظهار کرد

را پشت سر گذاشته ایم اما در رابطه با کرونا آنچه وجود دارد این است که از  این بحران ها را مدیریت کرده و آن ها

یعنی کادر درمان در جلسات ستاد ملی دعوت نشده و از نظرات آن ها استفاده  1۹صاحبان فرایند مقابله با کووید 

 نمی شود، تا تجربه خط مقدم را بازگو کرده و بر تصمیمات تأثیر بگذارند

 

 مراقب ابتالی خانوادگی به کرونا باشید

https://iqna.ir/fa/news/3921160/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%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-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%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-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
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 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:25 - آفتاب نیوز 

بیمار مشکوک به  ۱1ساعت گذشته  24در : سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اعالم کرد

های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان  بیمارستانکرونا بر اساس تشخیص بالینی در 

ها مرخص شدند و  بیمارستاننفر از افراد مشکوک بستری شده، از  55در همین مدت : وی افزود... بستری شدند 

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

در حال ... های بابل بستری هستند  بیمارستانبیمار مشکوک به کرونا در  17۱علوم پزشکی بابل در حال حاضر 

های تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل بستری  بیمارستانبیمار مشکوک به کرونا در  ۱۹1حاضر 

م پزشکی مازندران، بارها متخصصان هشدار داده اند به گزارش روابط عمومی دانشگاه علو: ... آفتاب نیوز ... هستند 

که افراد کرونایی بدون عالمت می توانند به اندازه افراد کرونایی با عالمت می تواند باعث انتقال ویروس کرونا باشد، 

است  در این بین خانواده هایی که دورهمی خانوادگی یا مهمانی های دوستانه برگزار می کنند باید بدانند که ممکن

 کسی در این میان ناقل بوده و عالئمی نداشته باشد

 

 درمان کرونای شدید با داروی بیماری آرتریت

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:25 - ایرنا 

سیتوکین ها گروهی از پروتئین های کوچک هستند که پاسخ ایمنی به تروما، عفونت و 

را تعدیل می کنند از جمله دیگر کارهایی که سیتوکین ها انجام  سرطانوضعیت هایی مانند 

به گزارش ... به شمار می رود  می دهند، فعال کردن التهاب است که بخشی از رویه التیام

پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی، این مطالعه که توسط محققان مرکز پزشکی اوزاکا هابیکینو در ژاپن و محققان 

دانشگاه اوزاکا انجام شده است، نشان می دهد که محاصره مبتنی بر آنتی بادی می تواند به طور موثر موجب کاهش 

 ... شود  1۹-ن و درمان موارد شدید کوویدسندرم آزادسازی سیتوکی

اما برخی اوقات بدن سیتوکین های ... محققان در این مطالعه محور توجه خود را بر روی سیتوکین ها متمرکز کردند 

به این ... زیادی تولید می کند که این موضوع می تواند منجر به ایجاد التهاب زیادی و در نتیجه آسیب به بافت شود 

در شرایط مختلفی از جمله مولتیپل  CAPطوفان های سیتوکین یا ... ... طوفان سیتوکین گفته می شود واکنش 

 ام)اسکلروزیس 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - آقای خبر

 درمان کرونای شدید با داروی بیماری آرتیت

https://aftabnews.ir/fa/news/669997/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84028355/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%AA
https://aghayekhabar.ir/79937/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C/
https://aghayekhabar.ir/79937/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C/


 

 

 

 

۱۱ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 

ارسال محموله جدید /بخش خصوصی همچنان در کنار کادر درمان کهگیلویه و بویراحمد

 تجهیزات پزشکی به بیمارستان ها

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - خبرگزاری فارس 

 بیمارستاناست که در  N۹5عدد لباس یکبار مصرف گان و ماسک  1۱11این محموله شامل 

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، محموله ... ها و مراکز درمانی استان توزیع می شود 

جدید کمک های اتاق بازرگانی یاسوج به دانشگاه علوم پزشکی، صنایع،معادن و کشاورزی 

گفتنی است اتاق بازرگانی یاسوج در آغاز زمان شیوع ویروس کرونا در استان و طی .. ... ... .یاسوج تحویل داده شد 

 82124/انتهای پیام... ... چند ماه اخیر نیز کمک هایی به دانشگاه علوم پزشکی استان داشته است 

 

 شدند بیمار کرونایی در مراکز درمانی البرز بستری 68

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - ایرنا 

نفر به مراکز  451ذشته ساعت گ24در : سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز عنوان کرد

ها  بیمارستاننفرآنان در  ۱1درمانی و بهداشتی استان با عالئم مشکوک مراجعه کردند که 

مجموع کل موارد بستری قطعی و : محمد فتحی روز یکشنبه اظهار داشت... بستری شدند 

هزار  15نفر بود که از این تعداد  77۱هزارو  15مشکوک به کرونا از ابتدای شیوع این بیماری تا کنون در استان البرز 

 ... نفر مورد قطعی مثبت تشخیص داده شده است  234و 

نفر با تشخیص قطعی به بیماری  1۱۱نفر در مراکز درمانی بستری هستند که از این تعداد  3۹3اکنون : وی گفت

 ... ... کرونا بستری شدند 

بیماران بستری بدحال : سال هستند، اظهارداشت 51تر از  بیمار بستری شده جوان و پایین۹3وی با اشاره به اینکه 

 ... نفر رسید  118ساعته گذشته به 24در 

نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان  8ساعت گذشته  24متاسفانه در : وی افزود

 نفر رسید  ۹75این بیماری در استان به 

 

 انجام خدمات دندانپزشکی برای کم توانان جسمی و ذهنی حرکتی در بیمارستان نورافشار

https://farsnews.ir/news/13990615000298/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%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%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87
https://www.irna.ir/news/84028486/%DB%B6%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-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

۱7 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:2۹ - ایرنا 

بهمن سبحانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به اهم عملکرد و 

نور افشار از اول اسفند سال گذشته تا شانزدهم شهریور سال جاری  بیمارستاندستاوردهای 

در  بیمارستاناز ابتدای اسفند سال گذشته و با شروع پاندمی کرونا، همه بخش های این : گفت

بیماران کرونایی قرار گرفت و پس از فروکش بیماری و با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختیار 

فوق تخصصی موقوفه و خیریه  بیمارستانرییس ... مجددا راه اندازی شده است  بیمارستانبخش های جراحی این 

ه نورافشار به دلیل ارائه خدمات خیریه موقوف بیمارستانهمچنین : نورافشار وابسته به جمعیت هالل احمر اضافه کرد

حرکتی، همواره از سوی خیرین مورد توجه قرار گرفته به طوری  -و عام المنفعه برای کودکان دارای اختالل ذهنی 

میلیارد ریال کمک های مردمی و خیرین برای بهبود سطح کیفی ارائه خدمات به مراجعه  75که در سال جاری مبلغ 

 قرار گرفته است بیمارستانر این کنندگان، در اختیا

 

 درصد مردم قصرشیرین در سومین مرحله غربالگری کرونا پایش شدند 98

 13۹۹ر شهریو 1۱یکشنبه  11:2۹ - ایرنا 

نظارت بر اماکن، مراقبت های تلفنی و انجام : رییس شبکه بهداشت و درمان قصرشیرین گفت

غربالگری مردم و همین طور انجام و پیگیری روند درمان برای بیماران مواردی است که در 

دستور کار مجموعه بهداشتی این شهرستان است و همین جا این اطمینان را به مردم می دهم 

... به طور شبانه روزی در خدمت مردم و مراجعه کنندگان هستند  بیمارستاناران ما در مراکز درمانی و که همک

از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون سه مرحله : دکتر رضا منصوری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود

وی ... ... ابتال به کرونا در این شهرستان داشته ایم  تن 11۱انجام شده و در مجموع  4131غربالگری از طریق سامانه 

هم اکنون به لحاظ ابتال به کرونا وضعیت شهرستان در روزهای اخیر روند کاهشی داشته و این مرهون : اظهارداشت

رییس شبکه بهداشت و درمان ... ... همکاری و حساسیت مردم در رعایت موازین بهداشتی و فاصله اجتماعی است 

ویروس کرونا همانند قبل تضعیف نشده و همچنان قربانی می گیرد و برای مقابله با این بیماری : رین گفتقصرشی

ویروسی نیاز است مردم ضمن استفاده از ماسک در بیرون از منزل و اماکن عمومی حتما فاصله اجتماعی و رعایت 

 ه قرار دهندبهداشت دست ها و شستشوی مرتب دست ها و ضدعفونی وسایل را مورد توج

 

 نسخه الکترونیک نباید شتاب زده اجرا شود

https://www.irna.ir/news/84028534/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%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
https://www.irna.ir/news/84028395/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%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-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

۱8 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:17 - شفا آنالین 

بیماران کمک  سالمت الکترونیک پروندهدر عین حال، نسخه نویسی برخط می تواند به تشکیل 

محمد ... کند، مثال حتی برخی پزشکان نیز سوابق الکترونیکی از سالمت خود ندارند 

جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به بخشی از دستاوردهای کشور در حوزه 

، سالمت لکترونیکا پروندهدر همه جای دنیا، روال اینگونه است که : اجرای نسخه الکترونیک می پردازد و می گوید

شفاآنالین سالمت اجرای نسخه نویسی الکترونیک به عنوان یک الزام قانونی ... یک روزه یا یک ساله جواب نمی دهد 

سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در طی چند سال اخیر، ... در برنامه پنجم و ششم توسعه مطرح شده است 

 رونیک انجام داده اند و دستاوردهای خوبی نیز محقق شده استتالش زیادی برای به ثمر رساندن نسخه الکت

 

 شرط هایی که اقتصاددانان برای نجات ورشکسته های کرونازده اردبیل گذاشته اند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:41 - ایسنا 

ماهه کرونایی در کشور و جهان نشان از این دارد که بعد از این  ۱صبوری با بیان اینکه تجربه 

باید توجه بیشتری به کسب و کارهای الکترونیکی یا الکترونیکی کردن کسب و کارها بشود تا 

به شکل  در شرایط بحرانی همچون شیوع کرونا، بتواند جای خالی نقش فعالیت های تولیدی

سنتی را بگیرد تا در این مواقع ضربه کمتری به اقتصاد خانوارها و کسب و کارهای خرد جامعه وارد بشود، ادامه می 

البته هیچ یک از این برنامه ها و اقدامات در کوتاه مدت عملی نبوده و حتی در برخی موارد امکانپذیر نمی باشد : دهد

ای جلوگیری از آسیب های کرونا، رعایت کامل توصیه ها و پروتکل های و مطمئن ترین روش و متد قابل اتکا بر

بهداشتی مسئولین امر در کنار انجام فعالیت های روزمره اقتصادی اجتماعی و یا به عبارت دیگر کنار آمدن و 

نصف و نیمه  یا باید در انتظار تحقق وعده های... همگانی است  واکسیناسیونهمزیستی با کرونا تا زمان دستیابی به 

و گاه شعارگونه جبران خسارت واحدهای کرونا زده بمانند، یا باید تعطیل کنند و یا باید به حداقل فعالیت و تعدیل 

 نیرو با حقوقی بخور و نمیر منتظر نسخه شفابخش دانشمندان برای از بین بردن کرونا بمانند

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:12 - فصل تجارت

 شرط های اقتصاددانان برای نجات ورشکسته های کرونازده اردبیل

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:21 - فصل اقتصاد

 شرط های اقتصاددانان برای نجات ورشکسته های کرونازده اردبیل

 13۹۹شهریور  1۱شنبه یک 1۹:45 - آرمان اقتصادی

 شرط های اقتصاددانان برای نجات ورشکسته های کرونازده اردبیل

http://shafaonline.ir/fa/news/264235/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061611192/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/414912/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/414912/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576108/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576108/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://armaneghtesadi.com/533633/1399/06/16/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87/
https://armaneghtesadi.com/533633/1399/06/16/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87/


 

 

 

 

۱۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:54 - پایگاه خبری قلم

 شرط های اقتصاددانان برای نجات ورشکسته های کرونازده اردبیل

 

 واکسینه شویددر برابر آنفلوانزا : توصیه چین

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  15:12 - خبرگزاری فارس 

ایمنی شناس اهل چین و مدیر مرکز کنترل و پیشگیری این  جورج فو گائو، ویروس شناس و

وی در یک نشست خبری مجازی اظهار ... علیه آنفلوانزا تأکید می کند  واکسیناسیونکشور بر 

آنفلوانزا تشویق می کنم؛ آنفلوانزا در حال حاضر  واکسیناسیونمن هنوز هم مردم را به : داشت

یک چالش بزرگ برای بهداشت عمومی است؛ از آنجایی که به پاییز نزدیک می شویم، پیش بینی می کنیم که یک 

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی ... وضعیت یا سناریوی کرونا یی مخلوط با آنفلوانزا داشته باشیم 

ه نقل از سی جی تی ان، جورج فو گائو، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از امراض چین پیشنهاد خبرگزاری فارس ب

جهان برای یافتن ... ... باشید  1۹می کند که ابتدا در برابر آنفلوانزا واکسینه شوید و سپس منتظر واکسن کووید 

است؛ برای این منظور، چین تالش مؤثر است در حال رقابت با زمان  1۹واکسن و داروهایی که در درمان کووید 

سختی در تولید واکسن ها ، اتخاذ رویکردهای مختلف فناوری و جذب منابع ملی برای کنترل سریع همه گیری 

 انجام داده است

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:31 - الف

 در برابر آنفلوانزا واکسینه شوید: توصیه چین

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:45 - سالم نو

 اول واکسن آنفلوآنزا بزنید بعد منتظر واکسن کرونا باشید: چین

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - بالغ مازندران

 در برابر آنفلوانزا واکسینه شوید: توصیه چین

 

 مادران باردار رعایت پروتکل های بهداشتی را جایگزین اضطراب و نگرانی کنند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:18 - ایسنا 

https://qalamna.ir/fa/news/164150/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://qalamna.ir/fa/news/164150/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990615000517/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://www.alef.ir/news/3990616018.html
http://www.alef.ir/news/3990616018.html
https://salameno.ir/news/55170459/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%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%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%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%B4%DB%8C%D8%AF
https://salameno.ir/news/55170459/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%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%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%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%B4%DB%8C%D8%AF
https://www.bloghnews.com/news/436480/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.bloghnews.com/news/436480/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061611231/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%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%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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رضاییان رعایت پروتکل بهداشتی هر زن باردار را در سالمت مادر و جنین ، خانواده و جامعه 

آنفلوانزا برای مادران باردار به منظور حفظ  واکسیناسیونانجام : موثر دانست و خاطرنشان کرد

: محبوبه رضاییان در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد... سالمت و ایمن بودن الزم وضروری است 

شستشوی مکرر دست ها، زدن ماسک، ممانعت از خروج غیر ضروری از منزل، اطمینان از 

وری است و به کاهش اضطراب و نگرانی مادران کمک رعایت کامل پروتکل ها در مراکز بهداشتی و بیمارستان ها ضر

محبوبه رضاییان با بیان اینکه نگرانی و اضطراب زمینه تضعیف سیستم ایمنی مادران را فراهم ... ... شایانی می کند 

زنان باردار از رعایت پروتکل های بهداشتی ماماها و نیروهای متخصص بیمارستان مطمئن باشند : می کند، اظهارکرد

... نگران آلودگی بیمارستانی نباشند زیرا در حال حاضر پروتکل های بهداشتی با حساسیت بیشتری انجام می شود  و

مادرانی که به ابتالی قطعی آن ها مشکوک هستیم را نیز در اتاق ایزوله نگهداری و مراقبت می : وی عنوان کرد... 

ها فراهم شده است ، بنابراین نگرانی جز خطر ابتال به  کنیم و همه امکانات و شرایط با اصول بهداشتی برای آن

 و زایمان زودرس چیزی به ارمغان نمی آورد 1۹بیماری کووید 

 

 آژیر خطر هم زمانی کرونا و آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:48 - شرق  

 

 میلیون دوز واکسن وارد می شود  12

همگانی آنفلوانزا به هیچ وجه  واکسیناسیونسخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه 

سال گذشته کمتر از دو میلیون دوز واردات واکسن آنفلوانزا داشتیم؛ اما این رقم امسال به : توصیه نمی شود، گفت

همکاران ما در شبکه بهداشتی کشور در سال : کیانوش جهانپور گفت... میلیون دوز افزایش خواهد یافت  12تا  11

برابری توزیع واکسن در شبکه های بهداشت،  11هزار دوز واکسن دریافت کردند که امسال با افزایش  251گذشته، 

مادران باردار و  واکسیناسیونهزار دوز واکسن برای گروه های در معرض خطر و پرخطر یعنی  511دو میلیون و 

همگانی آنفلوانزا  واکسیناسیون... شد  بیماران خاص توزیع خواهد شد و این گروه از جمعیت، رایگان واکسینه خواهند

به هیچ وجه توصیه نمی شود؛ عالوه بر آن، اینکه شایعه شده برای دریافت واکسن، ثبت نام در داروخانه ها انجام می 

شود، نیز صحت ندارد و نه تنها هدف خیرخواهانه ندارد؛ بلکه به نظر می رسد این یک کالهبرداری است و عده ای 

 فاده هستنددر پی سوءاست

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:1۱ - شفا آنالین

 آژیر خطر هم زمانی کرونا و آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:11 - فرارو

http://sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/270264
http://shafaonline.ir/fa/news/264222/%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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
http://shafaonline.ir/fa/news/264222/%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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://fararu.com/fa/news/453457/%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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://fararu.com/fa/news/453457/%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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
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 آژیر خطر هم زمانی کرونا و آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۱ - 02رویداد 

 آژیر خطر هم زمانی کرونا و آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:48 - خلیج فارس

 آژیر خطر هم زمانی کرونا و آنفلوانزا

 

 تظاهرات در رم در اعتراض به استفاده اجباری از ماسک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:37 - خبرگزاری تسنیم 

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از یورونیوز، حدود هزار نفر در رم، 

 واکسیناسیونپایتخت ایتالیا در اعتراض به اجبار دانش آموزان برای زدن ماسک و همچنین 

در تظاهرات روز  واکسیناسیونطرفداران نظریه توطئه و مخالفان ... اجباری تظاهرات کردند 

... نفر رسیده است  518و هزار  35تعداد قربانیان بر اثر ابتال به کرونا در ایتالیا تا امروز به ... ... شنبه حاضر بودند 

... ... ایتالیا اولین کشور اروپایی است که ویروس کرونا بطور گسترده در آن شیوع پیدا کرد و بیشترین آسیب را دید 

حال این معترضان که زدن ماسک را نقض حقوق و آزادی های فردی خود می نامیدند، روز شنبه به خیابان آمدند تا 

آنان بر روی یکی از دست نوشته هایی که حمل می ... دیت های اعمال شده بیان کنند اعتراض خود را علیه محدو

 /انتهای پیام... ... ... بدون ماسک، بدون فاصله اجتماعی : کردند، نوشته بودند

 

 توصیه هایی به دیابتی ها درباره کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:24 - ایرنا 

آنفلوآنزا قرار گیرند  واکسیناسیونتمام افراد مبتال به دیابت باالی دو سال باید تحت : وی افزود

و اگر فرد مبتال به دیابت، دچار تب ناشی از کرونا شود، مایعات زیادی را از دست می دهد و 

... این امر می تواند منجر به کم آبی بدن شود که ممکن است به تزریق مایعات نیاز پیدا کند 

فرد مبتال به دیابت در : المت ایرنا افزوداحمد رمضان پور متخصص غدد روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه س

صورت ابتال به ویروس کرونا عالئم و عوارض شدیدی را تجربه می کند، اگر بیماری وی به خوبی کنترل شده باشد، 

اگر : وی اظهار داشت... ... خطر این که فرد در اثر کرونا عالئم حاد را تجربه کند، به اندازه دیگر افراد عادی است 

کنترل نشود و شاهد نوسان قند خون باشیم، فرد در معرض مشکالت ناشی از دیابت قرار می گیرد و بیماری دیابت 

https://www.rouydad24.com/fa/news/229197/%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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
http://pgnews.ir/module/news/352426/
http://pgnews.ir/module/news/352426/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342502/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.irna.ir/news/84022892/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

 

 

 

72 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

قلبی و سایر بیماری ها نیز در کنار دیابت احتمال شدت بیماری در اثر ابتال به کرونا را مانند سایر بیماری های 

 ش یافته استمسری، باال می برد زیرا توانایی بدن در مبارزه با عفونت کاه

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:4۱ - خبر آنالین

 اقداماتی که باید دیابتی ها در روزهای کرونا انجام دهند

 13۹۹ر شهریو 1۱یکشنبه  1۹:51 - سالمت نیوز

 توصیه هایی به دیابتی ها درباره کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:54 - امروز نیوز

 دهنداقداماتی که باید دیابتی ها در روزهای ویروس کرونا انجام 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - اصالحات پرس

 توصیه هایی به دیابتی ها درباره کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:42 - روزنامه وارش

 توصیه هایی به دیابتی ها درباره کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:18 - دنیای اقتصاد

 اقداماتی دیابتی ها باید در روزهای کرونا انجام دهند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:1۱ - زندگی آنالین

 اقداماتی که باید دیابتی ها در روزهای کرونا انجام دهند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:28 - خبرگزاری فارس

 مهمترین توصیه ها برای مبتالیان به دیابت/ کرونا در کمین دیابتی ها

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:47 - قلم نیوز

 اقداماتی دیابتی ها باید در روزهای کرونا انجام دهند

 

 توزیع عادالنه واکسن با طرح کوواکس

 مان جهانی بهداشت برای جدی ترین بحران بهداشتی دنیاراه حل ابتکاری ساز

 13۹۹ریور شه 1۱یکشنبه  11:32 - شفا آنالین 

درصد از آسیب  21 واکسیناسیوناز طریق کوواکس آرزوی ما این است که بتوانیم هزینه 

پذیرترین جمعیت ها در هر کشوری را بدون در نظر گرفتن سطح درآمد آنها تامین کنیم و تا 

سخنگوی ... همگانی کرونا؛ شاید سال دیگر  واکسیناسیون... واکسینه کنیم  2121پایان سال 

https://www.khabaronline.ir/news/1429363/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429363/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299273/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.salamatnews.com/news/299273/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.emrooznews.com/news/298532/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/298532/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://eslahaatpress.com/News/33871/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://eslahaatpress.com/News/33871/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://vareshnews.com/detail/news/8732
http://vareshnews.com/detail/news/8732
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%86-62/3688947-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%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%86-62/3688947-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://zendegionline.ir/articles/diseases/health-news/252913
https://zendegionline.ir/articles/diseases/health-news/252913
https://farsnews.ir/news/13990616000448/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990616000448/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://ghalamnews.ir/fa/news/23314/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ghalamnews.ir/fa/news/23314/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264233/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7


 

 

 

 

73 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 2121همگانی کرونا تا اواسط سال  واکسیناسیونسازمان جهانی در اظهارنظر جدید گفت که انتظار نمی رود که  این

کشور جهان به طرح هماهنگ این سازمان  172شفاآنالین سالمت سازمان جهانی بهداشت از پیوستن ... انجام شود 

کشور ثروتمند دنیا برای تامین  7۱کس و تعهد برای کمک به خرید و توزیع عادالنه واکسن کرونا موسوم به کووا

از زمان شروع زمزمه های ساخت واکسن کرونا در گوشه و : به گزارش شفاآنالین ... ... هزینه های این طرح خبر داد 

کنار جهان و احتمالی دستیابی به واکسن های قطعی و موثر در ماه های آینده، اضطراب دولت ها برای آنکه از 

بت برای دستیابی به این کاالی حیاتی عقب نمانند هر روز بیشتر شده تا جایی که امضای قراردادهای گردونه رقا

 پیش خرید واکسن به یکی از برگ برنده های دولت ها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تبدیل شده است

 

 ساکنین پایتخت روسیه تا دی ماه در برابر کرونا واکسینه می شوند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:41 - خبرگزاری تسنیم 

سرگئی "به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری اینترفکس ، 

، شهردار مسکو شب گذشته در مصاحبه با شبکه اول تلویزیون این کشور اعالم کرد "سوبیانین

گسترده عمومی علیه ویروس کرونا در پایتخت، برای پایان سال جاری  واکسیناسیونکه انجام 

شهردار با اشاره به اینکه اجرای مرحله آزمایشات بالینی گسترده و ... برنامه ریزی شده است ( مسالدی ماه ا)میالدی 

البته : ماه به طول انجامد، گفت ۱الی  2مطالعات پس از ثبت واکسن که در مسکو آغاز شده، ممکن است برای مدت 

یان سال جاری یا اوایل سال آینده، انجام گسترده عمومی علیه ویروس کرونا، به احتمال زیاد در پا واکسیناسیون

خواهند شد، افراد گروه پر  واکسیناسیونبه گفته وی، مهم ترین گروه هایی که امسال وارد طرح ... خواهد گرفت 

درمانی، آموزشی، تجاری، مسکن و خدمات اجتماعی، ارگان های -خطر هستند که شامل کارکنان مراکز بهداشت

 و شاید روزنامه نگاران، می شودانتظامی و اجرای قانون 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:42 - امروز نیوز

 دی ماه در برابر ویروس کرونا واکسینه می شوندساکنین پایتخت روسیه تا 

 

 عضو پژوهشگر جهاددانشگاهی فارس مطرح کرد

 قلیان یک مخاطره جدی اجتماعی است/ زنانه شدن مصرف قلیان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342572/%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%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/298589/%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%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/298589/%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%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
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:14 - ایسنا 

شامل سیگار و قلیان و به  دخانیاتاستعمال : دکتر صدیقه البرزی، در گفت و گو با ایسنا، گفت

شکل کُلی توتون و تنباکو، یک مشکل عمده بهداشتی و چالشی جدی در سراسر جهان به 

شمار می رود که به عنوان عاملی مهم در بروز بیماری، ناتوانی، مرگ و میر و افزایش احتمال 

این دکترای جامعه ... ه است بروز آسیب های اجتماعی، توجه صاحبنظران در کشورهای مختلف را به خود جلب کرد

متاسفانه شیوع : با قدمت بسیار زیاد است، گفت دخانیاتشناسی با یادآوری اینکه قلیان یکی از اشکال رایج استعمال 

دهه اخیر خصوصا در ایران با سرعت بیشتری روند افزایشی پیدا کرده و در نقاط مختلف کشور  2استعمال قلیان طی 

ضرورت : البرزی، عضو پژوهشگر جهاددانشگاهی فارس گفت... جایگزین سیگار شده است به ویژه مناطق جنوبی، 

و به ویژه قلیان در بین اولویت های پژوهشی چه جایگاهی دارد؟  دخانیاتپاسخگویی به این پرسش ها که؛ استعمال 

ص داده؟ و در میان این موضوع در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های خرد و کالن چه رتبه ای به خود اختصا

انبوهی از دغدغه های موجود، مسئولین مربوطه چه نگاهی به این پدیده دارند؟ را برای رسیدن به نتیجه مطلوب در 

 ، یادآور شددخانیاتیافتن راهکاری برای جلوگیری از گسترش استعمال 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:21 - آخرین خبر

 هشدار به زنانه شدن مصرف قلیان

 

 :رییس شبکه دامپزشکی ابهر

 دامداران مبارزه علیه تب برفکی را آغاز کنند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:13 - ایرنا 

 

فقط : رایگان علیه این بیماری، تصریح کرد واکسیناسیونوی با اشاره به علت محدودیت 

یک سوم جمعیت دامی کشور با اولویت دام های عشایری و براساس مدیریت  واکسیناسیون

 ... کانون های بیماری در نیمه دوم سال فراهم خواهد شد 

نباشند و انتظار داریم دامپروران صنعتی و به ویژه  واکسیناسیوندامداران منتظر اجرای رایگان : یارقلی تاکید کرد

 ... سنتی شهرستان به منظور پیشگیری از این بیماری اقدامات الزم را انجام دهند 

یروسی دامی است که هر تب برفکی از خطرناک ترین بیماری های و: رییس شبکه دامپزشکی ابهر خاطرنشان کرد

http://www.isna.ir/news/99061611451/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://akharinkhabar.ir/social/6739996/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://akharinkhabar.ir/social/6739996/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84028087/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

ساله خسارت سنگین اقتصادی به صنعت دامپروری شهرستان و کشور وارد می کند بنابراین دامداران در کوتاه ترین 

 دام های سبک و سنگین کنند واکسیناسیونزمان ممکن اقدام به 

 

 ان قدس عباسیافتتاح درمانگاه مبتالیان به کرونا توسط آست

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - شبستان  

عراق و استانداری المثنّی به عالوه ی کمک های گروهی از  بهداشت وزارت بودجهاین مرکز با 

به ... داوطلبان و با اجرای مستقیم گروه فنی مهندسی آستان قدس عباسی ساخته شده است 

گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الکفیل، آستان قدس عباسی و استانداری المثنّی، عصر 

، ساختمان ششم مرکز ویژه درمان (ش... ه  13۹۹شهریور 13مصادف با  _ق ... ه  1442محرم 14)ه روز پنج شنب

این ساختمان که در استان المثنّی قرار دارد، به نام شهید یوسف نجم، نام ... مبتالیان به کرونا را افتتاح کردند 

رانه در مبارزه با ویروس کرونا و افزایش هدف از ساخت این مرکز، تقویت اقدامات پیشگی... ... گذاری شده است 

در استان المثنّی است؛ به گونه ای که مساحت اختصاص ( علیه السالم)ظرفیت بالینی بیمارستان آموزشی الحسین 

 اتاق خصوصی به شکل سوئیت می شود 114مترمربع بوده و شامل  3511داده شده به آن بالغ بر 

 

 روز شمار هفته ملی سالمت بانوان ایران اعالم شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:17 - ایسنا 

در هفته آخر ( سبا)امسال هفته ملی سالمت بانوان ایران : به گزارش ایسنا، حمید انصاری، گفت

برگزار خواهد "سالمت زنان در دوره کرونا"با موضوع  1۹مهرماه با توجه به همه گیری کووید 

محورهای آن را به شرح زیر اعالم بنابر اعالم وبدا، انصاری روز شمار هفته مذکور و ... ... شد 

 1۹زنان پیشگامان خود مراقبتی و حفاظت از خود و اعضای خانواده در پیشگیری از کووید : مهر 24پنجشنبه: ... کرد

پاسداشت و تکریم بانوان فداکار کادر بهداشت و درمان به عنوان پیشتازان پیشگیری و درمان کووید : مهر 25جمعه... 

...  1۹با تاکید بر چاقی به عنوان عامل وخامت کووید 1۹شیوه زندگی سالم زنان و کووید : هرم 2۱شنبه...  1۹

زنان و سالمت روانی در همه گیری : مهر28دوشنبه ...  1۹سالمت باروری زنان در همه گیری کووید: مهر27یکشنبه 

عات معتبر و پیشگیری از انتشار نقش زنان در ترویج منابع معتبر آموزشی و اطال: مهر2۹سه شنبه ...  1۹کووید

پیشگیری از آسیب های شغلی و اجتماعی : مهر31چهارشنبه ...  1۹باورهای غلط درباره پیشگیری و درمان کووید

  1۹زنان در اپیدمی کووید

http://shabestan.ir/detail/News/968409
http://www.isna.ir/news/99061611455/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:18 - خبرگزاری مهر
 ؛1۹با محوریت کووید 

 روز شمار هفته ملی سالمت بانوان ایران اعالم شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - هانا خبر

 روز شمار هفته ملی سالمت بانوان ایران اعالم شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:12 - خبرگزاری دانشجو

 روز شمار هفته ملی سالمت بانوان ایران اعالم شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:21 - آقای خبر

 شدروز شمار هفته ملی سالمت بانوان ایران اعالم 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:32 - شفا آنالین
 ؛1۹با محوریت کووید 

 روز شمار هفته ملی سالمت بانوان ایران اعالم شد

 

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:41 - ایسنا 

در حال حاضر موثرترین اقدام در برابر کرونا، پیشگیری و : تاکید کرد بهداشت وزارتسخنگوی 

رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک است و این اصول در همه جهان تایید شده و انجام 

دکتر سیما سادات الری در گفت و گو با ایسنا ، درباره وضعیت خرید واکسن کرونا ... می شود 

در جهان  1۹ _تاکنون هیچ واکسن موثری برای بیماری کووید: ر در این باره، گفتبا توجه به دستور رییس جمهو

واکسن هایی که در حال حاضر در مورد آن : وی افزود... ... ساخته نشده که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت باشد 

جه هنوز قیمت یا هزینه ای در نتی... ها صحبت می شود، هنوز مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار نگرفته اند 

در ایران نیز تالش ها : الری ادامه داد... ... هم برای واکسنی که تولید و مورد تایید واقع نشده، تعیین نشده است 

در عین حال اگر کشوری واکسن کرونا را تولید کند و آن واکسن ... برای تولید واکسن کرونا در حال انجام است 

 ی بهداشت قرار گیرد، بر اساس دستور ریاست جمهوری برای خرید آن اقدام می شودمورد تایید سازمان جهان

  :سایت دیگر 26

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:14 - برترین ها

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:14 - آقای خبر

https://www.mehrnews.com/news/5016732/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5016732/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=210D652C&news=%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=210D652C&news=%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/873773/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/873773/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/80017/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7-2/
https://aghayekhabar.ir/80017/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7-2/
http://shafaonline.ir/fa/news/264245/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264245/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061510492/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033890/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033890/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/79154/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86/
https://aghayekhabar.ir/79154/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 ونا اقدام می کند؟ایران برای خرید واکسن کر

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:25 - بازار آریا

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟ اقتصاد ایران

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:12 - خبرگزاری تابناک

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:24 - آخرین خبر

 شرط وزارت بهداشت برای خرید واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:45 - پایگاه خبری اعتماد

 سازمان جهانی بهداشت واکسنی را تایید کند، ایران سراغ خریدش می رود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:5۱ - ملیت

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:57 - عصر ایران

 اگر واکسنی مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار بگیرد می خریم: وزارت بهداشت

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:15 - آفتاب نیوز

 د تایید سازمان جهانی بهداشت قرار بگیرد می خریماگر واکسنی مور: وزارت بهداشت

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:1۱ - سالم نو

 وضعیت خرید واکسن کرونا توسط ایران

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:12 - فردا نیوز

 تازه ترین خبر از خرید واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:18 - اقتصاد نیوز

 می خرد؟ایران واکسن کرونا را 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:18 - 02خبر 

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:3۱ - پایگاه خبری پیغام

 اگر واکسنی مورد تایید سازمان جهانی بهداشت باشد، می خریم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:41 - الف

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:42 - روز پالس

 تازه ترین خبر از خرید واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:4۹ - تصادیفکر اق

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:5۱ - شمال نیوز

 تازه ترین خبر از خرید واکسن کرونا

http://www.aryabazar.com/Fa/News/475365/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475365/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000851/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000851/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/social/6739452/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%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%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/6739452/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%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%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://etemadonline.com/content/430859/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://etemadonline.com/content/430859/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/325576/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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https://www.asriran.com/fa/news/745500/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85
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https://www.fardanews.com/fa/news/1018434/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:11 - میزان

 وضعیت خرید واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - ناطقان

 ایران واکسن کرونا را میخرد؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - قلم نیوز

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام کرده است؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:22 - شفا آنالین

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:42 - اصالحات پرس

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:47 - اطالع نیوز

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:5۹ - اقتصاد آنالین

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:11 - وانا

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:17 - فکر شهر

 کرونا اقدام می کند؟ ایران برای خرید واکسن

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - جام جم

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - بولتن نیوز

 وضعیت خرید واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:31 - شما نیوز

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:13 - تحلیل بازار

 واکسن های کرونا، هنوز مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار نگرفته اند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:1۱ - ایران آنالین

 اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:1۹ - خلیج فارس

 اقدام می کند؟ ایران برای خرید واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:14 - روزنامه اصفهان امروز

 ید واکسن کروناوضعیت خر

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:15 - را نیوزٰشهرآ
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http://nateghan.ir/fa/news/244345/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AF
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http://ghalamnews.ir/fa/news/23296/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ghalamnews.ir/fa/news/23296/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264231/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264231/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://eslahaatpress.com/News/33873/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://eslahaatpress.com/News/33873/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://www.etelanews.com/fa/news/174593/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C
https://www.etelanews.com/fa/news/174593/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464870
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464870
https://vananews.com/fa/news/365898/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://vananews.com/fa/news/365898/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://fekrshahr.ir/node/75478
http://fekrshahr.ir/node/75478
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275385/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275385/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/681751/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%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.bultannews.com/fa/news/681751/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%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.shomanews.com/fa/tiny/news-961762
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-961762
https://www.tahlilbazaar.com/news/39712/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tahlilbazaar.com/news/39712/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.ion.ir/news/611942/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.ion.ir/news/611942/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://pgnews.ir/module/news/352437/
http://pgnews.ir/module/news/352437/
http://esfahanemrooz.ir/736449-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%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.html
http://esfahanemrooz.ir/736449-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%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.html
https://shahraranews.ir/fa/news/41823/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 آیا ایران واکسن کرونا را می خرد؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:21 - 02ساعت

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:27 - تابناک باتو

 تازه ترین خبر از خرید واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:31 - روز نو

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:37 - کرد پرس

 ایران برای خرید واکسن کرونا اقدام می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:47 - خرداد نیوز

 زمان جهانی بهداشت واکسنی را تایید کند، ایران سراغ خریدش می رودسا: سخنگوی وزارت بهداشت

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:17 - صبحانه انالین

 تازه ترین خبر از خرید واکسن کرونا

 

 !خطر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:25 - ایسنا 

ا بیماری هایی که در سالهای قبل از در مجموع اجرای برنامه ایمن سازی کودکان سبب شده ت

انقالب موارد باالیی از مرگ و میر کودکان جامعه را تشکیل می دادند، کاهش چشمگیری 

و به عنوان مثال امروزه امکان  بهداشت وزارتداشته باشند؛ به طوری که به اذعان مسووالن 

اینکه یک دانشجوی پزشکی در کل دوران تحصیل خود و یا شاید کل دوران طبابت خود یک مورد بیماری دیفتری 

را ببیند، بسیار اندک است؛ این درحالیست که پیش از آن اپیدمی های بیماری دیفتری به طور مکرر اتفاق می افتاد 

در هزار تولد  154، برابر با 1357سال کشور در سال  5، میزان مرگ کودکان زیر تبهداش وزارتو براساس برآورد 

در شرایطی که پوشش واکسیناسیون در ... در هزار تولد زنده کاهش یافت  1۱، به حدود 13۹5زنده بوده که در سال 

نهای دیگر به برنامه ایمن نیز امیدوار بود با ورود برخی واکس بهداشت وزارتدرصد رسیده و  ۹۹کشور به باالتر از 

این میهمان  1۹-سازی، گام بزرگی در جهت به روزرسانی برنامه واکسیناسیون کشور برداشته شود، اما کووید

ناخوانده به آسیبی برای برنامه واکسیناسیون کشوری بدل شد و به دلیل هراس خانواده ها و عدم مراجعه آنها به 

ناسیون فرزندانشان در شرایط کرونا، اکنون شاهد کاهش پوشش این برنامه ملی مراکز بهداشتی و درمانی برای واکسی

نسبت به آن هشدار می دهد و خطر بازگشت بیماریهای  بهداشت وزارتبرای کودکان هستیم؛ شرایطی که 

 واگیرداری نظیر سرخک، فلج اطفال و 

https://www.saat24.news/news/511427/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://tabnakbato.ir/fa/news/189689/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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://tabnakbato.ir/fa/news/189689/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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://roozno.com/fa/news/444055/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://roozno.com/fa/news/444055/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.kurdpress.com/details.aspx?id=274003
http://www.kurdpress.com/details.aspx?id=274003
http://www.khordadnews.ir/fa/news/349122/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://www.khordadnews.ir/fa/news/349122/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://sobhanehonline.com/fa/news/226152/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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://sobhanehonline.com/fa/news/226152/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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://www.isna.ir/news/99061511031/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 62

 13۹۹ریور شه 1۱یکشنبه  12:51 - اتحاد آنالین

 !خطر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:28 - خبرگزاری تابناک

 !خطر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:42 - تمادپایگاه خبری اع

 ترس از کرونا، بیماری های قدیمی را به کشور برمی گرداند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:51 - ملیت

 !خطر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:11 - شفا آنالین

 !ر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدندخط

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:2۱ - عصر ایران

 خطر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:44 - بهار نیوز

 !خطر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۱ - پیام خبر

 !خطر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:47 - 02اتاق خبر 

 !خطر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:34 - سالمت نیوز
 آسیب کرونا برای واکسیناسیون کشوری

 خطر بازگشت مجدد بیماریهای واگیر/درصدی پوشش واکسیناسیون 1۱کاهش 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:51 - سالم نو

 خطر بازگشت مجدد بیماری های واگیردار در ایران

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:13 - کارگر آنالین

 خطر بازگشت مجدد بیماریهای واگیر/درصدی پوشش واکسیناسیون 1۱کاهش 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:1۱ - آخرین خبر

 هشدار وزارت بهداشت به بازگشت سرخک به کشور

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:37 - خرداد نیوز

 ترس از کرونا، بیماری های قدیمی را به کشور برمی گرداند؟

 

 !فیفا و یوفا هم کم آوردند/ جشن قهرمانی تراکتور با هواداران زیر سایه کرونا

http://etehadonline.com/news/795621/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://etehadonline.com/news/795621/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000856/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000856/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://etemadonline.com/content/430857/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/325569/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/325569/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264225/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264225/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/745505/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/745505/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/230274/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/230274/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.payamekhabar.ir/news/6279/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.payamekhabar.ir/news/6279/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.otaghkhabar24.com/news/191631
http://www.salamatnews.com/news/299299/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://www.salamatnews.com/news/299299/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://salameno.ir/news/55170512/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://salameno.ir/news/55170512/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100210/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100210/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
http://akharinkhabar.ir/social/6740164/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%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%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://akharinkhabar.ir/social/6740164/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%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%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.khordadnews.ir/fa/news/349120/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.khordadnews.ir/fa/news/349120/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:45 - ایسنا 

استان در  15، جزو بهداشت وزارتاین اتفاق در شهر و استانی رخ داده که مطابق اعالم 

از طرفی مسئوالن ... بی وقفه در حال افزایش است  1۹وضعیت قرمز قرار دارد و بیماری کووید

و ستاد مقابله با ویروس کرونا در ماه های گذشته به طور مرتبط درباره اجتناب  بهداشت وزارت

به گزارش ایسنا، بعد از قهرمانی تراکتور هم تعداد زیادی از هواداران این تیم، در ... از هرگونه تجمع هشدار داده اند 

این اتفاق تا ... خود استقبال کنند  حدود بیش یک هزار نفر راهی فرودگاه شهید مدنی تبریز شدند تا از تیم قهرمان

خیابان های اطراف فرودگاه هم ادامه داشت و در نهایت با هماهنگی مالک تراکتور و ماشین سازی، به جشنی در 

منتج شد تا به صورت سازمان یافته و هماهنگ شده، هواداران جشن ( شهید سپهبد سلیمانی)ورزشگاه بنیان دیزل 

 الن تیم برگزار کنندقهرمانی را با حضور مسئو

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:1۱ - برترین ها

 جشن قهرمانی تراکتور زیر سایه کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:1۱ - آقای خبر

 !فیفا و یوفا هم کم آوردند/ جشن قهرمانی تراکتور با هواداران زیر سایه کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:31 - اتحاد آنالین

 !فیفا و یوفا هم کم آوردند/ جشن قهرمانی تراکتور با هواداران زیر سایه کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:51 - آخرین خبر

 !فیفا و یوفا هم کم آوردند/ جشن قهرمانی تراکتور

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۱:37 - پارسینه

 عکس! + فیفا و یوفا هم کم آوردند/ جشن قهرمانی تراکتور با هواداران زیر سایه کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:5۱ - ملیت

 !فیفا و یوفا هم کم آوردند/ جشن قهرمانی تراکتور با هواداران زیر سایه کرونا

 

 نفر دیگر به کرونا در فرانسه 8008ابتالی 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:15 - خبرگزاری صدا و سیما 

فرانسه  بهداشت وزارتبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا ؛ خبرگزاری رویترز از پاریس به نقل از 

 ...ساعت گذشته در فرانسه به ویروس کرونا مبتال شده اند  24نفر طی  8551اعالم کرد 

http://www.isna.ir/news/99061510976/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%87%D9%85
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033909/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033909/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://aghayekhabar.ir/79254/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7/
https://aghayekhabar.ir/79254/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7/
http://etehadonline.com/news/795625/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://etehadonline.com/news/795625/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/sport/6739179/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/sport/6739179/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/652493/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/652493/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/325575/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/325575/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814143/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
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 افزایش شمار قربانیان کرونایی در مکزیک

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۱:41 - خبرگزاری صدا و سیما 

مکزیک در گزارشی  بهداشت وزارتبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری رویترز، 

مورد مرگ در این زمینه ثبت شده  7۱5هزار و  122درباره میزان مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا اعالم کرد، تاکنون 

 ...است 

 

 معاون علوم پزشکی اردبیل عنوان کرد؛

 ممنوعیت حضور دانش آموزان مشکوک به کرونا در مدارس

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:52 - خبرگزاری مهر 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان اینکه از حضور دانش آموزان مشکوک به  درمان معاون

دانش آموزان در صورت داشتن عالئم : کرونا در مدارس جلوگیری خواهد شد، تصریح کرد

مشکوک مانند تب، لرز، گلودرد، سرفه خشک و تنگی نفس از حضور در مدرسه خودداری کنند 

... در صورت عدم وجود مشکل و اخذ گواهی سالمت به مدرسه مراجعه کنند  و سریعاً به پزشک مراجعه نمایند و

دانش آموزان : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر نظافت دست ها و شستشوی آن تاکید کرد و گفت درمان معاون

ل از دستان خود را قبل از ورود به مدرسه و همچنین قبل و بعد از پایان هر کالس با صابون شخصی بشویند و قب

شستن دست از دست زدن به چشم، بینی و دهان جدا خودداری کنند و هنگام حضور در مدرسه حتماً به همراه 

 خود بطری آب داشته باشند تا مجبور نشوند از شیرهای آب عمومی در مدرسه استفاده کنند

 

 کرونای تولیدی این کشورتاکید روسیه بر عملکرد موفقیت آمیز واکسن 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:25 - باشگاه خبرنگاران 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2814146/%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%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/5016437/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%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-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.yjc.ir/fa/news/7481879/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ان و درمان روسیه و وزارت دفاع این کشور نش بهداشت وزارتبر این اساس، تحقیقات مشترک 

فردی که این واکسن را دریافت کرده اند همگی در بدنشان پاسخ ایمنی ایجاد  7۱می دهد 

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران ... شده است 

هفته از رونمایی رسمی واکسن کرونای تولید شده از سوی روسیه می گذرد  3جوان ، بیش از 

دانشمندان روسی به تازگی اعالم کرد ه اند تاکنون هیچ ... گذاشته است  "اسپوتنیک وی"م این واکسن را مسکو نا... 

مشاهده ( پادتن)همچنین در خون این افراد آنتی بادی ... ... عوارض جدی از این واکسن در افراد مشاهده نشده است 

گزارش جدید روسیه پس از آن ... ... کرده است شده و در سه هفته نخست، بدن آن ها شروع به ساخت آنتی بادی 

... منتشر می شود که سازمان جهانی بهداشت و سایر کشور ها از تایید واکسن اسپوتنیک وی خودداری کردند 

روسیه پس از پایان مرحله دوم آزمایش انسانی واکسن کرونا، پیش از انجام مرحله سوم و پایانی این واکسن آن را به 

 کردبازار عرضه 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:12 - برترین ها

 تاکید روسیه بر عملکرد موفقیت آمیز واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:31 - کارگر آنالین

 تاکید روسیه بر عملکرد موفقیت آمیز واکسن کرونای تولیدی این کشور

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - ایران اکونومیست

 تاکید روسیه بر عملکرد موفقیت آمیز واکسن کرونای تولیدی این کشور

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:24 - اقتصاد نیوز

 اسپوتنیک وی هیچ عوارض جانبی ندارد/ اطمینان روسیه به واکسن کرونای تولید این کشور

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:47 - شفا آنالین

 تاکید روسیه بر عملکرد موفقیت آمیز واکسن کرونای تولیدی این کشور

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:54 - ایمنا

 تاکید روسیه بر عملکرد موفقیت آمیز واکسن کرونای تولیدی این کشور

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:12 - خبر خودرو

 تاکید روسیه بر عملکرد موفقیت آمیز واکسن کرونا

 

 با واکسن ایرانی کرونا چقدر فاصله داریم؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:31 - شفا آنالین 

https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033962/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%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/1033962/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100132/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100132/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://iraneconomist.com/fa/news/360815/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://iraneconomist.com/fa/news/360815/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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%A7-61/359779-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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%A7-61/359779-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264239/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://shafaonline.ir/fa/news/264239/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.imna.ir/news/442721/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.imna.ir/news/442721/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://khabarkhodro.com/fa/news/593568/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://khabarkhodro.com/fa/news/593568/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%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/264223/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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و درمان می توانیم درباره پیشرفت تولید واکسن در ایران  بهداشت وزارتما فقط با هماهنگی 

و درمان می توانیم درباره پیشرفت تولید  بهداشت وزارتما فقط با هماهنگی ... صحبت کنیم 

شفاآنالین سالمت کمتر ازا یک ماه می شود که روسیه از ... واکسن در ایران صحبت کنیم 

از همان زمان تا امروز هم بسیاری از ... موفقیت خود در تولید واکسن کرونا خبر داده است 

هر روز، نظری درباره تولید واکسن منتشر ... کسن گفته اند کارشناسان و مدیران سالمت، درباره اما و اگرهای تولید وا

می شود و این روزها همه مدیران نظام بهداشتی کشور به نوعی از واکسن کرونا حرف می زنند؛ برخی مدیران حوزه 

سالمت از این می گویند که دانشمندان ایرانی در حال ساخت واکسن هستند و تا یک سال دیگر به واکسن ایرانی 

آنها از شرایط خوب تولید واکسن در کشور می گویند و درباره اثربخشی موثر واکسن ... رونا دست پیدا می کنیم ک

 ایرانی توضیح می دهند

 

 درآمد های پژوهشی کجا هزینه می شود؟/ شفافیت، حلقه گمشده درآمد دانشگاه ها 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:35 - خبرگزاری دانشجو 

 های دانشگاه ها  شفافیت، حلقه گمشده درآمد ها و هزینه

اما مسئله ای که در حال حاضر باید مورد توجه قرار داد عدم شفافیت مالی دانشگاه ها است که گزارش عملکردی در 

خصوص درآمد ها و هزینه های این مراکز در دسترس نیست با وجود اینکه مسئوالن دانشگاه ها دائما بر طبل 

سازی هزینه ها و درآمد های مراکز تحت نظارت خود ندارند این  شفافیت می کوبند، اما هیچ تالشی برای شفاف

موضوع در دانشگاه ها ی علوم پزشکی و صنعتی که درآمد بیشتری نسبت به سایر دانشگاه ها دارند نمود بیشتری 

: ، وزیر بهداشتی در اظهار نظری نسبت به موضوع انتقاد کرد و در این خصوص گفتنمکی سعیددارد؛ به طوری که 

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حال ناخوش ... تغییر رویکرد در اقتصاد دانشگاه ها نیز ضروری است 

اوضاع اقتصادی کشور در سال های اخیر باعث شد که اختصاص بودجه های مراکز آموزش عالی از سوی دولت به 

ه بلکه باعث افزایش بدهی این مراکز در سال های اخیر گونه ای باشد که نه تنها کفاف هزینه های دانشگاه ها را نداد

 شده است

 

 خدمات دهی مناسب به مصدومان حادثه انفجار گاز کلر در روستای زنجیره علیا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:37 - باشگاه خبرنگاران 

https://snn.ir/fa/news/873318/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7482171/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7
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به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم ؛ محمد کریمیان رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سی و ششمین جلسه ستاد استانی مدیریت مبارزه با کرونا ضمن 

تقدیر از همکاری و تعامل ویژه مسئوالن استانی با دانشگاه علوم پزشکی ایالم در راستای 

در جریان وقوع حادثه انفجار گاز کلر در : مردم و تحقق اهداف حوزه سالمت گفتخدمت به 

روستای زنجیره علیا شاهد عملکرد و نمایش شایسته و درخشان خدمات دهی به مصدومان این حادثه با مدیریت 

فوریت های  استاندار محترم و سرعت عمل و خدمات رسانی به موقع از سوی دانشگاه علوم پزشکی در بخش درمان و

 وزارتپزشکی و همکاری و همراهی شایسته دستگاه ها و ارگان های ذیربط بودیم که بدین منظور تقدیر مسئوالن 

وقوع این حادثه در واقع به نوعی : او ادامه داد... ... و در راس آنان جناب آقای دکتر نمکی را شاهد بودیم  بهداشت

معیاری در جهت سنجش میزان آمادگی و توان و اقدام به موقع و خدمات دهی و مدیریت بحران در شرایط بحرانی 

بود که خوشبختانه تمامی دستگاه ها و ارگان های ذیربط در کنار دانشگاه علوم پزشکی ایالم با مدیریت و خدمات 

 ه به مصدومان، از بروز تلفات انسانی در این حادثه جلوگیری به عمل آوردندرسانی شایست

 

 مبتال به کرونا در سیستان و بلوچستان268هزار و 42

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:48 - خبرگزاری صدا و سیما 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت، با این  درمان معاونبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان ، 

بیمار با 12۱در حال حاضر : دکتر میری افزود... ... ر رسید نف2۱1هزار و 13نفر، و آمار مبتالیان در استان به 31

به گفته میری ... ... نفر مثبت شده است ۱5مشکالت تنفسی در بیمارستانهای استان بستری هستند که آزمایش 

ا در وی ادامه داد، با فوت دو بیمار مبتال به کرون... ... درصد بیماران در محدوده دانشگاه زاهدان بستری هستند 72

اگر تنها همین نکات کوچک همچون زدن ماسک و ... ... نفر رسید 581ساعت، آمار فوتی های استان به 24این 

 کد ویدیو ... ... رعایت فاصله اجتماعی را اولویت قرار دهیم، شاهد کاهش آمار کرونا در استان خواهیم بود 

 فیلم اصلی... دانلود 

 

 با ماسک هم صدایمان می رسد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:4۹ - ایسنا 

اگر پروتکل های بهداشتی در مدارس : دانشگاه علوم پزشکی گلستان تصریح کرد درمان معاون

... رعایت نشود، ظرف دو تا سه هفته بعد پیک خواهد زد و ما بالفاصله اعالم خواهیم کرد 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2814176/%DB%B1%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B6%DB%B0%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%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
http://www.isna.ir/news/99061611260/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
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تفریح به یکدیگر نزدیک نشوند و  دانش آموزان در زنگ: دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد درمان معاون

در حال حاضر تعداد : سراج الدین عارف نیا در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد... فاصله اجتماعی مناسب را رعایت کنند 

نفر رسیده  2۱1درصد کاهش پیدا کرده و به حدود  71تا  ۱1بیماران بستری نسبت به پیک دوم کرونا در استان 

 35نفر هم رسیده بود که امروز این میزان به  111روزانه در زمان پیک دوم کرونا در استان به میزان بستری ... است 

درصد بستری  11تا  5از زمان شیوع کرونا : وی با اشاره به بازگشایی مدارس، خاطرنشان کرد... ... نفر رسیده است 

ی دهد افراد در این گروه سنی نیز به این های کرونا ما در استان در سنین دانش آموزی بودند که این امر نشان م

 بیماری مبتال و دچار مشکل می شوند

 

 :دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مطرح کرد

چادر مخصوص شرایط / طرح های برگزیده عاشورایی موفق نشدند به بازار راه پیدا کنند

 بوتیک های سیار سفارشات را به در خانه ها می برد/ کرونایی طراحی شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:51 - ایلنا 

نیز آغاز شده است اما در انتظار دستورالعمل  ۹۹جلسات برگزاری جشنواره مد و لباس فجر 

درخصوص این مهم که آیا می توانیم به صورت حضوری برگزار کنیم یا خیر،  بهداشت وزارت

به گزارش خبرنگار ایلنا، شیوع ویروس کرونا بر تمام بخش های اقتصادی، اجتماعی، ... هستیم 

 ...فرهنگی و 

لباس نیز در این میان بخش فرهنگ و هنر خسارات هنگفتی را متحمل شد و عرصه مد و ... جوامع تاثیر گذاشت ... 

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بازار تولید و مصرف پوشاک به دلیل شیوع کرونا و ... ... از این امر مستثنی نبود 

متعاقب آن کاهش تولید و فروش، تولیدکنندگان بخش پوشاک به شدت متضرر شده اند و همین مسئله عمیقاً در 

در این میان برگزاری جشنواره ها در عرصه مد و لباس که ... ه است استقبال آنها از طرح های جدید تأثیرگذار بود

بیشتر در قالب حقیقی می تواند پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد، به سمت برگزاری در قالب مجازی رفته و این نیز 

 صدمات دیگری را متوجه این حوزه کرده است

 

 های علوم پزشکی مجازی برگزار می شود دروس تئوری دانشگاه

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:12 - اتحاد آنالین 

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%B1-6/963408-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
http://etehadonline.com/news/795653/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%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-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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... 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:58 - ایرنا
 :مشاور معاونت آموزشی وزارت بهداشت

 دروس تئوری دانشگاه های علوم پزشکی مجازی برگزار می شود

 

 نظارت دانشگاه علوم پزشکی بر اجرای پروتکل های بهداشتی در مدارس تشدید می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:17 - خبرگزاری تسنیم 

و  بهداشت وزارتپیمان نامدار در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین ، با اشاره به حساسیت 

با توجه به آغاز : درمان در مورد شروع و تداوم برگزاری کالس های درس حضوری اظهار داشت

سال تحصیلی جدید و خطر شیوع کرونا میان دانش آموزان نظارت های بهداشتی ما برای 

ن اینکه همه وی با بیا... ... اجرای پروتکل ها در مدارس و مراکز آموزشی دیگر از جمله دانشگاه ها تشدید خواهد شد 

شیوه نامه : شرایط الزم را پیش بینی کرده و همه دل نگرانی های خانواده ها را از قبل در نظر گرفتیم، اضافه کرد

بهداشتی ویژه ای برای مدارس تهیه شده که اجرای آن از دیروز آغاز شده است و اگر همه خانواده ها در جریان 

ط به مدارس است، قرار بگیرند، قطعاً نگرانی و دغدغه خاطر خانواده محتوای پروتکل های مختلف بهداشتی که مربو

با نظارت : نامدار با اشاره به اجرای دقیق این پروتکل ها در مدارس استان قزوین ادامه داد... ... ها برطرف خواهد شد 

 تهویه هوا انجام شودجدی دانشگاه علوم پزشکی اجازه نخواهیم داد که آموزش در مکان های شلوغ، دربسته و بدون 

 

 همه گیری کرونا در جهان

 شکسته شدن رکورد جهانی کرونا در هند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

 

و رفاه خانواده هند از آغاز تاکنون تعداد کل مبتالیان به چهار  بهداشت وزارتبراساس اعالم 

به گزارش سرویس ... نفر رسید ( 4113811)میلیون و یکصد سیزده هزار و هشتصد و یازده 

بین الملل خبرگزاری صداوسیما از دهلی نو، در شبانه روز اخیر نود هزار و ششصد و سی و دو مورد جدید از ابتالی 

https://www.irna.ir/news/84027717/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%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-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%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/84027717/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%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-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342471/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814237/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF
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 ... ونا گزارش شد قطعی ویروس کر

نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان مرخص ( 31818۱5)سه میلیون و یکصد و هشتاد هزار و هشتصد و شصت و پنج 

 ... شدند 

در هند تعداد کل قربانیان به هفتاد هزار و ششصد و بیست و 1۹نفر دیگر از بیماران مبتال به کووید  11۱5با مرگ 

 ...فت نفر افزایش یا( 71۱2۱)شش 

 

 :دبیر انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 انجمن علمی یکی از ساختارمندترین نهادهای دانشجویی است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:15 - ایسنا 

: به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، سپهر منصوری، دبیر انجمن علمی این دانشگاه گفت

است، عضو  بهداشت وزارتجمن علمی پزشکی عالوه بر اینکه زیر نظر معاونت فرهنگی ان

نیز بوده و از ارتباطات بین ( USSPR)رسمی فدراسیون بین المللی دانشجویان پزشکی 

ما در انجمن علمی پزشکی مشهد شش کمیته : او در ادامه توضیح داد... ... المللی گسترده ای برخوردار است 

ریم که هر کدام به موضوعات تخصصی حوزه خود می پردازند، این کمیته ها عبارتند از کمیته تخصصی تخصصی دا

سالمت عمومی، کمیته تخصصی آموزش پزشکی، کمیته تخصصی اخالق پزشکی و حقوق بیمار، کمیته تخصصی 

نین عالوه بر اعضای همچ... بهداشت باروری و ایدز، کمیته تخصصی تبادل و همچنین کمیته تخصصی نظام سالمت 

نام برده شده، دارای تیم مدیریتی که شامل دبیر، معاون امور داخلی و خارجی، معاون توانمندسازی اعضا، مسئول 

 حمایت از پروژه و روابط عمومی است که فعالیت های کمیته های تخصصی را نظارت و مدیریت می کنند

 

 افزایش فوتی ها انجام شد؛همزمان با 

 برگزاری تظاهرات بدون ماسک در ایتالیا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:21 - خبرگزاری مهر 

نفر دیگر به کرونا و  711ایتالیا از ابتالی یک هزار و  بهداشت وزارتاین در حالی است که 

به گزارش ... ساعت گذشته خبر داده است  24نفر در این رابطه در  1۱مرگ دست کم 

خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مردم شهر رم پایتخت ایتالیا با برگزاری تظاهرات بدون 

http://www.isna.ir/news/99061611296/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5016508/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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ایتالیا از نخستین ... ... ... های کرونایی اعالم کردند ماسک اعتراض خود را به شدت گرفتن دوباره محدودیت 

در  1۹-کشورهایی بود که در اروپا گرفتار ویروس کرونا شد و پس از مدتی کوتاه تبدیل به کانون گسترش کووید 

این قاره شد اما با بکارگیری قوانین و محدودیت های کرونایی توانست تا حدودی گسترش این ویروس را کنترل کند 

 عبدالحمید بیاتی...  511۱518کد خبر ... ... 

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:31 - آخرین خبر

 برگزاری تظاهرات بدون ماسک در ایتالیا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:11 - جهان نیوز

 برگزاری تظاهرات بدون ماسک در ایتالیا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - ایرانگرد نیوز

 تظاهرات بدون ماسک در ایتالیا

 13۹۹ر شهریو 1۱یکشنبه  11:18 - پرس شیعه

 برگزاری تظاهرات بدون ماسک در ایتالیا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:13 - رجا نیوز

 برگزاری تظاهرات بدون ماسک در ایتالیا

 

 :وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

برنامه ریزی در خصوص صدور ویزا برای / نظر موافق وزارت بهداشت درباره سفر مسئوالنه 

 تورهای خارجی گروهی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:12 - پول نیوز 

سفرها باید همراه با برنامه ریزی باشد و تحت نظارت این وزارتخانه انجام شود؛ بنابر این تاکید 

بر این است که سفر مسئوالنه در کشور انجام شود چرا که سالمت مردم  بهداشت وزارتما و 

به گزارش پول نیوز ، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، ... در اولویت اصلی است 

در صحبت هایی : گردشگری و صنایع دستی در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه، با بیان این مطلب، تصریح کرد

ت داشتم، آقای دکتر نمکی نیز موافق این موضوع بود که آنچه باعث شیوع کرونا می شود، سفرهای که با وزیر بهداش

انبوهی است که تحت نظارت ما نیست؛ از این رو ایشان نیز موافق این بود که موضوع سفر هوشمند یا همان سفر 

انجام شود حتما تحت نظارت این  مسئوالنه مورد توجه قرار گیرد تا شاهد این باشیم که اگر هم قرار است سفری

در حقیقت قرار نیست : او اضافه کرد... ... وزارتخانه باشد تا باعث انتقال ویروس کرونا و گسترش این بیماری نشود 

http://akharinkhabar.ir/world/6739601/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://akharinkhabar.ir/world/6739601/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://www.jahannews.com/news/738918/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://www.jahannews.com/news/738918/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://irangardnews.ir/1399/190574/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://irangardnews.ir/1399/190574/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://pressshia.com/672580/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://pressshia.com/672580/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://www.rajanews.com/news/339213/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://www.rajanews.com/news/339213/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://www.poolnews.ir/fa/news/337576/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C


 

 

 

 

۹1 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

سفر به گونه ای انجام شود که سالمت مردم به خطر بیفتد و هم چنین مشکالت مضاعفی برای کادر درمان ایجاد 

 شود

  :سایت دیگر 62

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:21 - خبرگزاری مهر
 وزیر میراث فرهنگی مطرح کرد؛

 وزارت بهداشت درباره سفر مسئوالنه نظر موافق داد

 13۹۹ر شهریو 1۱یکشنبه  1۹:48 - دولت

 برنامه ریزی در خصوص صدور ویزا برای تورهای خارجی گروهی: مونسان خبر داد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:51 - تابناک گیالن

 برنامه ریزی در خصوص صدور ویزا برای تورهای خارجی گروهی/ نظر موافق وزارت بهداشت درباره سفر مسئوالنه 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:57 - برترین ها

 وزارت بهداشت درباره سفر مسئوالنه نظر موافق داد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - تین نیوز

 وزارت بهداشت درباره سفر مسئوالنه نظر موافق داد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - ایمنا
 مونسان خبر داد؛

 موافقت وزارت بهداشت با سفر مسئوالنه

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:18 - فصل اقتصاد

 برنامه ریزی در خصوص صدور ویزا برای تورهای خارجی گروهی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:47 - گردشبان

 برنامه ریزی در خصوص صدور ویزا برای تورهای خارجی گروهی/ وزارت بهداشت درباره سفر مسئوالنه نظر موافق

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:58 - آنا
 :وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 صدور ویزا برای تورهای گروهی خارجی/ سالمت مردم در ایام کرونا نباید با سفر کردن به خطر بیفتد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:32 - بازار آریا

 وزارت بهداشت درباره سفر مسئوالنه نظر موافق داد اقتصاد ایران

 

 :رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد

 نتایج اولیه آزمون دکتری علوم پزشکی تا پایان هفته اعالم می شود

https://www.mehrnews.com/news/5016489/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5016489/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://dolat.ir/detail/346500
http://dolat.ir/detail/346500
http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/896061/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/896061/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033980/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033980/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-218421
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-218421
https://www.imna.ir/news/442666/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%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%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.imna.ir/news/442666/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%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%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576148/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576148/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
http://gardeshban.ir/fa/news/30911/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
http://gardeshban.ir/fa/news/30911/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://ana.press/fa/news/47/512785/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://ana.press/fa/news/47/512785/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475470/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475470/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 

 

 

 

۹1 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:2۱ - خبرگزاری مهر 

s )( درصد 75حدود )نفر  ۱73هزار و  13ثبت نام کرده بودند که از این تعداد  بهداشت وزارت

دکتر سعید ... غایب بودند ( درصد 25حدود )نفر  5۱8هزار و  4در جلسه آزمون حاضر شدند و 

( So  ...s)آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی : هاشمی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود

مرداد و صبح  11مرداد، صبح و عصر روز شنبه  11پنج نوبت صبح و عصر روز جمعه  گروه علوم پزشکی در ۹۹سال 

دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور بطور  2۹با رعایت حداکثری موارد بهداشتی و در  13۹۹مرداد ماه  12یکشنبه 

د شد و داوطلبان مجاز به نتایج اولیه به زودی تا پایان هفته جاری اعالم خواه: وی افزود... ... همزمان برگزار شد 

رئیس ... ... انتخاب رشته می توانند با توجه به شرایطی که اعالم خواهد شد نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند 

نفر در رشته های این دوره آزمون دکتری  241هزار و  18در مجموع : مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت

 So)تخصصی و پژوهشی 

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:4۹ - فراسو خبر

 نتایج اولیه آزمون دکتری علوم پزشکی تا پایان هفته اعالم می شود: رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:14 - روزنامه اصفهان امروز
 :رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد

 نتایج اولیه آزمون دکتری علوم پزشکی تا پایان هفته اعالم می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:48 - ایسکانیوز

 ن اعالم نتایج آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی مشخص شدزما

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:48 - روزنامه بازار کار
 :رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد

 نتایج اولیه آزمون دکتری علوم پزشکی تا پایان هفته اعالم می شود

 

 عصر امروز صورت می گیرد

 بررسی نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در بازگشایی مدارس روی میز کمیسیون بهداشت

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:21 - خانه ملت 

 وزارتاین اساس نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در بازگشایی مدارس با حضور معاونین بر 

، درمان و آموزش پزشکی کشور و معاونین وزارت آموزش و پرورش در نشست امروز بهداشت

https://www.mehrnews.com/news/5016516/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://farasoonews.ir/1399/06/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C/
http://farasoonews.ir/1399/06/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C/
http://esfahanemrooz.ir/736435-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://esfahanemrooz.ir/736435-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://www.iscanews.ir/news/1080083/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
http://www.iscanews.ir/news/1080083/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/337817/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/337817/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/News/454841/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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-%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%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


 

 

 

 

۹2 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ... کمیسیون بهداشت بررسی می شود 

 پایان پیام... ... / ... برگزار می شود ( شهریور ماه  1۱یک شنبه )اسالمی امروز شورای 

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:33 - ایلنا
 در جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان؛

 نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در جریان بازگشایی مدارس بررسی می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:3۱ - دانا
 امرز صورت می گیرد؛

 بررسی نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی مدارس در کمیسیون بهداشت

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:37 - سازمان نظام پزشکی

 بررسی نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در بازگشایی مدارس روی میز کمیسیون بهداشت

 

 همه گیری کرونا در جهان

 میلیون نفر گذشت 27در جهان از  شمار مبتالیان کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:41 - خبرگزاری صدا و سیما 

 هزار نفر رسید  278به بیش از شمار مبتالیان به بیماری کرونا در ترکیه 

ترکیه روز  بهداشت وزارتبه گزارش پایگاه اینترنتی تی آر تی ترکیه، بر اساس آخرین آمار 

 1۱73نفر در ترکیه تحت آزمایش کرونا قرار گرفتند و نتیجه آزمایش  4۹7هزار و  ۹۹شنبه 

 ... نفر مثبت اعالم شد 

نفر در این کشور تحت آزمایش کرونا قرار  ۱۹7هزار و  ۱82میلیون و  7ترکیه  بهداشت وزارتبر اساس آخرین آمار 

مورد جدید ابتال به ویروس کرونا ثبت شد  551فرانسه اعالم کرد روز شنبه هشت هزار و  بهداشت وزارت... گرفته اند 

 ... نفر رسید  71۱هزار و  317و مجموع مبتالیان در این کشور به 

ساعت گذشته  24نفر دیگر در  12فرانسه همچنین از مرگ  بهداشت وزارتبه گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس، 

نفر  ۱۹8هزار و  31خبر داد و اعالم کرد مجموع قربانیان این بیماری در این کشور به  1۹-به علت ابتال به کووید

 افزایش یافته است

 

 در کدام شهرهای کشور خدمات دوراپزشکی داریم؟/ صفر تا صد پزشکی از راه دور در ایران

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/963629-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%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-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/963629-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%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-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1644181.html
http://www.dana.ir/News/1644181.html
https://irimc.org/news/id/45270/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%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
https://irimc.org/news/id/45270/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%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
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814274/%D8%B4%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%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA


 

 

 

 

۹3 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:25 - باشگاه خبرنگاران 

، بسیاری کشور های پیشرفته دنیا به منظور تماس 1۹گیری جهانی کووید  همزمان با همه

حداقلی پزشک و بیمار، دور نگهداشتن بیماران از محیط های با آلودگی احتمالی، ایمن نگاه 

هم حاال  بهداشت وزارتداری کادر سالمت خدمات پزشکی از راه دور به بیماران ارائه کردند، 

ی را کلید زده است و در نظر دارد با حمایت های ویژه بیمه ای، تشویق دانشگاه و فاز نخست خدمات دورا پزشک

دانشکده ها و کادر سالمت درگیر، دریچه ای جدید را در خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان در شرایط همه 

رئیس جمهور هم  حسن روحانی... گیری فراهم کند تا رنج این بیماران و خانواده های آنان را به حداقل رساند 

هم تشکر می کنم برای ایجاد زیرساخت  بهداشت وزارتاز : چندی پیش از خدمات دوراپزشکی سخن گفت و افزود

ها در زمینه تله مدیسن یا همان دوراپزشکی که در دو سه استان به صورت نمونه انجام می شود و بعد به همه کشور 

 ان شاءاهلل گسترش می یابد

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:11 - ملیت

 در کدام شهرهای کشور خدمات دوراپزشکی داریم؟/ در ایرانصفر تا صد پزشکی از راه دور 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:33 - کارگر آنالین

 در کدام شهرهای کشور خدمات دوراپزشکی داریم؟/ صفر تا صد پزشکی از راه دور در ایران

 13۹۹شهریور  1۱کشنبه ی 1۹:52 - شفا آنالین

 صفر تا صد پزشکی از راه دور در ایران

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۱ - 6تیتر 

 در کدام شهرهای کشور خدمات دوراپزشکی داریم؟/ با خدمات پزشکی از راه دور در ایران آشنا شوید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:53 - خبرگزاری تسنیم

 صفر تا صد پزشکی از راه دور در ایران

 

 واکسن آنفوالنزا از بیماری کرونا پیشگیری نمی کند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - باشگاه خبرنگاران 

دف برای دریافت واکسن آنفوالنزا از طریق انجام او با اشاره به اینکه بیماران و گروه های ه

: غربالگری های سه مرحله ای شناسایی در سامانه های مربوطه در دانشگاه ثبت شده اند، گفت

همچنین میزان دوز این واکسن که سال گذشته مصرف شده است نیز در دسترس است لذا 

https://www.yjc.ir/fa/news/7482135/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%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%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://meliyat.com/fa/news/325583/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%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%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://meliyat.com/fa/news/325583/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%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%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100131/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%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%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100131/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%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%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F/
http://shafaonline.ir/fa/news/264229/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://shafaonline.ir/fa/news/264229/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://titre1.ir/fa/news/185304/%D8%A8%D8%A7-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%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%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342697/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342697/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7482373/%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%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-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
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به ... ، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده است شتبهدا وزارتدرخواست چند برابر نیاز استان در این خصوص به 

گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد ، سید راشد جزایری معاون بهداشتی دانشگاه علوم 

واکسن آنفوالنزا از بیماری کرونا : پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت

او با اشاره ... ... ها شدت بیماری را در بیماران با سابقه بیماری های زمینه ای کاهش می دهد پیشگیری نمی کند تن

تعدادی از : نفر از کادر بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری به بیماری کرونا مبتال شده اند افزود 251به اینکه 

 را سپری می کننداین افراد بهبود یافته و تعدادی دیگر در قرنطیه دوران بیماری 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:54 - فراسو خبر

 واکسن آنفوالنزا از بیماری کرونا پیشگیری نمی کند

 

 گزارش مکتوب؛

 بوی ماه مدرسه با طعم کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:23 - زاری صدا و سیماخبرگ 

 زنگ آغاز سال تحصیلی در هرمزگان : بیشتر بخوانید

بر استفاده از ماسک، رعایت فاصله و تهویه مناسب در  بهداشت وزارت: دادی زاده می افزاید

دقیقه در یک محل  35مدارس بسیار تاکید داشت و همچنین از آنجایی که حضور بیش از 

ابتال را باال می برد، کالس ها به گونه ای برنامه ریزی شده که مدت زمان حضور دانش آموز در کالس بیشتر از  خطر

 ... شهریور نواخته شد  15روز زودتر از هر سال و  15امسال زنگ بازگشایی مدارس ... این نباشد 

 ... اما بازگشایی مدارس امسال تفاوت هایی با سال های گذشته داشت 

سال با وجود ویروس کرونا بسیاری از والدین بر سر دوراهی تحصیل یا یک سال عقب ماندن دانش آموز خود از ام

 ... تحصیل مانده اند 

دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان هر دو برای حفظ سالمت دانش آموزان در تالش هستند و برنامه 

 ... هایی برای شروع سال تحصیلی جدید دارند 

 نواخته شدن زنگ بازگشایی مدارس در هرمزگان 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس ؛ سالمت دانش آموزان در روز های شیوع ویروس کرونا یکی از 

 دغدغه های متولیان حوزه بهداشت، آموزش و پرورش و والدین است

 

http://farasoonews.ir/1399/06/%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%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-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C/
http://farasoonews.ir/1399/06/%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%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-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813643/%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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مخالف دفن اموات کرونایی در /ضعیت قرمز بیماری کرونا قرار دارداستان قم همچنان در و

 آرامستان های دیگر شهر هستیم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:33 - خبرگزاری تسنیم 

 وزارتبا : قدیر در خصوص دفن اموات کرونایی خارج از شهر قم در همان شهر مربوطه ابراز کرد

و فرمانداری صحبت کرده ایم که در صورت امکان این اموات در همان شهر مربوطه  بهداشت

دفن شوند چرا که با انجام این کار از تردد خانواده های متوفیان کرونایی به بهشت معصومه 

محمدرضا قدیر در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قم ، دفن اموات ... شده و به حداقل خواهد رسید جلوگیری 

دفن اموات در این آرامستان با رعایت کامل : کرونایی در بهشت معصومه قم را مورداشاره قرار داد و اظهار داشت

م با اشاره به ممنوعیت دفن اموات کرونایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ق... ... پروتکل های بهداشتی انجام می شود 

وی با ... ... با جابجایی اموات به آرامستان های دیگر در داخل شهر مخالف هستیم : در آرامستان های دیگر شهر گفت

کارگروهی متشکل از : تأکید بر اینکه مبنای تصمیم گیری برای دفن اموات نظر تخصصی حوزه سالمت است، افزود

رداری، دانشگاه علوم پزشکی و نماینده حوزه علمیه در این رابطه تصمیم گیری می کنند و ادامه، دادستانی، شه

 تغییر یا تجدیدنظر نیز بسته به نظر همین کارگروه است

 

 اننظارت میدانی معاون استاندار بر رعایت پروتکل های بهداشتی در دستگاه های اجرایی است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - دهدشت نیوز 

آذر صفایی نیا در بازدید از شرکت برق شهرستان بویراحمد و استان، شعب بانک های ملی و 

استفاده از ماسک و رعایت  بهداشت وزارتبنا به توصیه سازمان جهانی و : ملت، اظهار داشت

نظارت ... فاصله گذاری اجتماعی مناسب ترین و ارزان ترین روش مقابله با ویروس کرونا است 

معاون توسعه مدیریت و ... اون استاندار بر رعایت پروتکل های بهداشتی در دستگاه های اجرایی استان میدانی مع

منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد امروز و به صورت سرزده در برخی دستگاه های اجرایی استان حضور 

معاون توسعه ... ... ... را مورد بررسی قرار داد یافت و رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابله با شیوع ویروس کرونا 

تمامی : مدیریت و منابع استاندار ضمن تاکید بر عدم مراجعه غیر ضروری مردم به دستگاه های اجرایی، عنوان کرد

ه وی با اشاره به اینکه روزان... ... کارکنان دستگاه های اجرایی و مراجعه کنندگان ملزم به استفاده از ماسک هستند 

 اکیپ های نظارتی مشترکی متشکل از صنعت و معدن، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342456/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%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-%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-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://dehdashtnews.ir/?p=16318
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 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - خبرگزاری مهر
 معاون استاندار در بازدید از ادارات؛

 دستگاه ها و ادارات به افراد فاقد ماسک خدمات ندهند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:42 - ایسنا
 :ه و بویراحمدمعاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلوی

 به افرادی که پروتکل بهداشتی را رعایت نکنند خدمات ارائه نمی شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - تابناک کهکیولیه و بویراحمد

 دستگاه ها و ادارات به افراد فاقد ماسک خدمات ندهند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - خبرگزاری برنا

 نظارت میدانی معاون استاندار بر رعایت پروتکل های بهداشتی در دستگاه های اجرایی استان

 

 ایی حضوری مدارس؛ فارس من پیگیری کردتداوم نگرانی ها از بازگش

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:48 - خبرگزاری فارس 

وزیر بهداشت نیز در دیدار با وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشایی  نمکی سعیددر این بین 

قطعاً در مورد : مدارس و مراقبت از دانش آموزان در مقابل ویروس کرونا ، اظهار داشت

بچه های مردم با بچه : وی افزود... بازگشایی مدارس در کنار وزارت آموزش و پرورش هستیم 

گفتند که در همه مناطق سخت ترین پروتکل ها را رعایت کنید و  بهداشت زارتوهای خودم فرقی ندارند، مسؤوالن 

شهریور با تب  15به گزارش خبرگزاری فارس، سرانجام صبح روز شنبه ... آموزش هم با رعایت همین پروتکل هاست 

... والدین رقم زد  و تاب کرونا یی اش از راه رسید و شرایطی متفاوت تر از سال های گذشته را برای دانش آموزان و

... در این صبحِ توأم با استرس و اضطراب هیچ خبری از ذوق و شوق کودکانه همانند اول مهر سال های گذشته نبود 

فقط چیزی که در مسیر مدرسه به چشم می خورد ماسک های به صورت نشسته و دستانی با دستکش پوشیده 

 ی موج می زد، بود که قدم به سوی کالس درس برمی داشتندهمراه با والدینی که در چهره شان دلهره و نگران

 

 رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مطرح کرد

 چرا غربالگری کرونا و بیماریابی متوقف شد؟/ چالش در قانون جدید مدیریت بحران 

https://www.mehrnews.com/news/5016595/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5016595/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061611416/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%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-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061611416/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%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-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.tabnakkohkiluye.ir/fa/news/896103/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.tabnakkohkiluye.ir/fa/news/896103/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054144
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054144
https://farsnews.ir/news/13990615001095/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

۹7 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:53 - ایسنا 

کمبود کیت را یکی از دالیل آن اعالم می کنند، اما باید پاسخ  بهداشت وزارتالبته دوستان 

به گزارش ... سوال مورد توجه جدی قرار بگیرد و امیدوارم که چنین طرحی اجرا شود این 

ایسنا، رضا کرمی محمدی در نشست هم اندیشی و اتاق فکر سازمان پیشگیری و مدیریت 

در : بحران شهر تهران که با حضور اساتید و متخصصان مدیریت بحران و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت

بحران کرونا دیگر هرکاری که بناست انجام دهیم برای همین االن است و مجموعه ظرفیت ما به صورت خصوص 

یکی از اتفاقات مثبتی که در بحث بحران کرونا رخ داد و ما معموال در دیگر بحران ها به ... بالفعل مشخص شده است 

: وی ادامه داد... ... ی خودش واگذار شد شکل سنتی شاهد آن نیستیم این بود که هدایت موضوع به دستگاه تخصص

در روزهای اولیه ورود کرونا به کشور در بحث غربالگری و بیماریابی شهرداری تهران کمک های خیلی زیادی کرد، 

 اما نمی دانم چرا اجرای این طرح دیگر ادامه پیدا نکرده و متوقف شد

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:57 - آقای خبر

 چرا غربالگری کرونا و بیماریابی متوقف شد؟/ چالش در قانون جدید مدیریت بحران 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:14 - ایربان

 چرا غربالگری کرونا و بیماریابی متوقف شد؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:1۱ - ایران آنالین

 اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:17 - خبرگزاری فارس

 ضرورت تعیین تکلیف قانون مدیریت بحران تهران

 

 کرونا جان دو مدافع سالمت دیگر اصفهان را گرفت

 ممکن است پاییز بسیار سختی در پیش داشته باشیم

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:1۹ - ایسنا 

نجیمی با اشاره به اینکه دکتر نوریان سومین پزشک مدافع سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

پیش از این دکتر سعید : ن است که بر اثر ابتال به کرونا فوت می کند، خاطرنشان کرداصفها

مدافع سالمت اصفهان بر اثر ابتال به کرونا جان  پزشکانحقیقی و دکتر سید محمد موسوی از 

لطانی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، علی اسد س پزشکاندکتر مجید فرهاد از : وی افزود... خود را از دست دادند 

http://www.isna.ir/news/99061611434/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%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-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/79895/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%BA/
https://aghayekhabar.ir/79895/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%BA/
http://irban.ir/ShowNews/7365/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%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-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF
http://irban.ir/ShowNews/7365/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%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-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF
http://www.ion.ir/news/611960/%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
http://www.ion.ir/news/611960/%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
https://farsnews.ir/news/13990616000420/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990616000420/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99061510821/%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85


 

 

 

 

۹8 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

کارکنان بیمارستان نطنز، علی منصوری کارمند بیمارستان عیسی بن مریم، حامد مردانی از کارکنان بخش 

رادیولوژی بیمارستان شهید آیت اهلل صدوقی، خسرو حکمت روش از کارکنان بخش اتاق عمل بیمارستان زهرای 

اشانی از دیگر مدافعان سالمت هستند که در و احمد طالبی پرستار بیمارستان های فیض و آیت اهلل ک( س)مرضیه

آرش نجیمی در گفت و گو با ... ماه های گذشته در استان اصفهان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند 

احمد طالبی پرستار بازنشسته بود که مسئولیت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی : ایسنا، اظهار کرد

عهده داشت، اما به صورت داوطلبانه در بیمارستان های فیض و آیت اهلل کاشانی به عنوان پرستار  اصفهان را به

 خدمت می کرد

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:1۱ - تولید ایرانی

 ممکن است پاییز بسیار سختی در پیش داشته باشیم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:57 - هانروزنامه نصف ج

 مدافع سالمت دیگر را گرفت 2کرونا جان 

 

 گزارشی از روز آغاز سال تحصیلی و بالتکلیفی چگونگی اجرایی شدن آن

 میلیون دانش آموز40شهریور و بالتکلیفی  40

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:25 - روزنامه شهروند 

 

د کشور طی نامه ای سرگشاده از ستا پزشکی نظامشرایط آنچنان نگران کننده بود که سازمان 

: در این نامه آمده است! ملی مبارزه با کرونا خواسته از جان میلیون ها دانش آموز دفاع کند

وزیر آموزش وپرورش طی بیاناتی در اجالس با مدیران مربوطه اظهار داشته اند که مدارس باید از شنبه پانزدهم 

رسانه های ... ن سرتیتر خبرها شد هشت ماه پیش ووهان چی[ شهروند... ]شهریور به طور حضوری بازگشایی شوند 

؛ ویروس ناشناخته ای که با بی رحمی جان می گرفت و از مرزها می گذشت 1۹-دهکده جهانی پر شدند از نام کووید

غافلگیری یقه ... قرنطینه بر شهرهای بزرگ و کوچک حکمرانی کرد، شهروندان خانه نشین شدند و مدارس تعطیل ... 

دقیقه شبکه آموزش بود؛ کالس 25سریع ترین راه برون رفت کالس های ... ا هم گرفت مسئوالن آموزش وپرورش ر

 درسی که شروع نشده تمام می شد تا سواالت بی جواب دانش آموزان دردسر جدید اولیا شود

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:1۹ - سالمت نیوز

http://www.hamiyetolideirani.ir/news/21674/%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/21674/%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://nesfejahan.net/fa/news/175966/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/190914/15-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-15%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2
http://www.salamatnews.com/news/299254/%D9%A1%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%A1%D9%A5%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2
http://www.salamatnews.com/news/299254/%D9%A1%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%A1%D9%A5%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2


 

 

 

 

۹۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 گزارشی از روز آغاز سال تحصیلی و بالتکلیفی چگونگی اجرایی شدن آن
 میلیون دانش آموز15شهریور و بالتکلیفی  15

 

 :وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با ایلنا

درصورت اثبات نادرست / تصمیم بازگشایی مدارس، نزد مراجع قانونی قابل اعتراض است

 بودن این تصمیم، برای نهاد متولی مسئولیت مدنی ایجاد می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:17 - ایلنا 

بر همین اساس انتظاری که ما از ستاد مقابله با کرونا داریم، این است که حداقل : وی افزود

زمانی که این را اقناع کنند؛  پزشکی نظامبتوانند نهادهای مدنی مرتبط و کارشناسانی مانند 

اقدام بدون اقناع صورت بگیرد، ممکن است نتوانند اهداف را اجرا کنند و زیان آموزشی به 

مراتب بیشتر شود که در این مورد به نظر می رسد متأسفانه اقناع اجتماعی صورت نگرفته و این اشکال بزرگی است 

را هیأت  پزشکی نظامما باید جامعه و : نیست، گفتامینی با بیان اینکه ظاهراً جامعه آماده پذیرش این تصمیم ... 

منصفه به حساب بیاوریم چون این نهادها مخاطبان اصلی زیان هستند، بنابراین اقناع نشدن این ها یک عیب و نقص 

بهتر است ما سیستم اقناعی داشته باشیم و هم جامعه و هم نهادهای کارشناس را قانع کنیم و فراموش ... است 

و پرستاری هستند و بی توجهی به اظهارات این نهادها  پزشکی نظامزیان دیدگان اصلی این قضایا جامعه و نکنیم که 

 جالب نیست

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:11 - عصر خبر

 تصمیم بازگشایی مدارس، نزد مراجع قانونی قابل اعتراض است

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:31 - خبرداغ

درصورت اثبات نادرست بودن این تصمیم، برای نهاد / تصمیم بازگشایی مدارس، نزد مراجع قانونی قابل اعتراض است

 متولی مسئولیت مدنی ایجاد می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:18 - خبرگزاری تابناک

 آیا بازگشایی مدارس مسئولیت مدنی ایجاد خواهد کرد؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - تابناک ایالم

 آیا بازگشایی مدارس مسئولیت مدنی ایجاد خواهد کرد؟

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/963381-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%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%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173855/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%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%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173855/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%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%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://khabaredagh.ir/fa/news/862695/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%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%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://khabaredagh.ir/fa/news/862695/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%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%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000871/%D8%A2%DB%8C%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%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000871/%D8%A2%DB%8C%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%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.tabnakilam.ir/fa/news/896098/%D8%A2%DB%8C%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%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.tabnakilam.ir/fa/news/896098/%D8%A2%DB%8C%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%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 درصدی برای درمان ناباروری در یزد 80تخفیف 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:2۹ - باشگاه خبرنگاران 

گاه خبرنگاران جوان از یزد ، دکتر علی محمد عبدلی، به گزارش خبرنگار گروه استان های باش

در طرح حمایت از زوج های نابارور زوج های زیر : معاون پژوهشکده علوم تولید مثل یزد گفت

اولیه و ثانویه درگیر هستند،  ناباروریسال، برخوردار از تابعیت ایرانی یکی از زوجین که با  45

افق کاری ما در حال حاضر معرفی این مرکز : او افزود... رمان برخوردار شوند درصدی برای د 85می توانند از تخفیف 

به عنوان پژوهشگاه علوم تولید مثل است و به همین منظور دو مرکز تحقیقات درمانی شامل مرکز ایندولوژی و مرکز 

نیمی از دالیل : عبدلی ادامه داد... یزد فعالیت خود را اغاز کرده است  ناباروریدرمانی اختالالت جنسی در مرکز 

 است ناباروری، مرتبط به مردان است و اختالالت جنسی یکی از شایع ترین دالیل قابل کنترل در ایجاد ناباروری

 

 در نشست خبری عنوان شد؛

 آثار نوسانات ارزی/شرایط بحرانی آزمایشگاه های پزشکی

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:31 - خبرگزاری مهر 

هر گونه : وی با اشاره به اهمیت تامین منابع برای تهیه کیت و تجهیزات آزمایشگاهی، گفت

به ... به دنبال دارد  سالمت امنظاختالل در این روند، تاثیرات جبران ناپذیری برای مردم و 

گزارش خبرنگار مهر ، غالمرضا حمزه لو، روز شنبه در نشست خبری که در محل انجمن 

حوزه کاری آزمایشگاه ها بسیار پیچده است و مشابه سایر خدمات : دکترای علوم آزمایشگاهی برگزار شد، افزود

تعرفه های : مایشگاه های تشخیص پزشکی اشاره کرد و افزودحمزه لو به مشکالت تعرفه ای آز... ... ... سالمت نیست 

وی با ... ... آزمایشگاهی هیچ وقت بر اساس واقعیت ها تعیین نمی شود و بر اساس منابع و اعتبارات بیمه ها است 

کشور باعث  نوسانات ارزی در: اعالم اینکه تامین مواد اولیه آزمایشگاه ها وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد، ادامه داد

حمزه لو، کمبود کیت و تجهیزات آزمایشگاهی را ... ... شده تا آزمایشگاه های تشخیص طبی به شرایط بحرانی برسند 

ورود کسب و کارهای مجازی به این حرفه، مشکالتی را برای آزمایشگاه ها و مردم به : مورد اشاره قرار داد و گفت

 وجود آورده است

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:42 - اتحاد آنالین

 آثار نوسانات ارزی/شرایط بحرانی آزمایشگاه های پزشکی

https://www.yjc.ir/fa/news/7481635/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5016224/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%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%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://etehadonline.com/news/795560/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%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%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://etehadonline.com/news/795560/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%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%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 :حسینی میالنی

 چطور می شود مدارس را به شکل پادگان اداره کرد؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:31 - اقتصاد نیوز 

وی با بیان اینکه ما متکی به نظرات رسمی جامعه پزشکی و انجمن های تخصصی هستیم، 

برای شورای شهر مهم است و  پزشکی نظامبرآیند نظرات جامعه پزشکی به ویژه : اظهار داشت

بازگشایی حضوری مدارس را  به همین دلیل، هشدار آنها را بابت گسترش ویروس کرونا در اثر

به گزارش اقتصادنیوز ،سید آرش حسینی میالنی در مناظره تلفنی رادیو گفت وگو درباره ... جدی گرفته ایم 

شورای شهر و شهرداری از ابتدای شیوع ویروس کرونا با توجه به جمعیت زیاد شهر تهران، : بازگشایی مدارس گفت

این عضو شورای شهر ... ... ... ش کرد در کنار دولت، ریسک ها را کاهش دهد نگران از گسترش این ویروس بود و تال

تهران با بیان اینکه اگر تالقی پیک سوم شیوع ویروس کرونا با بازگشایی مدارس همزمان شود، چه کسی پاسخگو 

سال  12افراد باالی  سال در برابر کرونا ایمنی دارند؟ 12باید متخصصان پاسخ دهند آیا افراد زیر : است، تصریح کرد

 چطور؟ در چنین وضعیتی اگر دانش آموزان مبتال شوند، شورا نگران است

  :سایت دیگر 2

 13۹۹ر شهریو 15شنبه  1۱:51 - باشگاه خبرنگاران

 مدیریت شهری مسئول تسهیل در رفت و آمد و ضدعفونی وسایل نقلیه است

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:11 - 02رویداد 

 چطور می شود مدارس را به شکل پادگان اداره کرد؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:45 - ایمنا
 :حسینی میالنی

 چطور می شود مدارس را به شکل پادگان اداره کرد؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:38 - افق نیوز

خانه ها /چطور می شود مدارس را به شکل پادگان اداره کرد؟: واکنش عضو شورای شهر به حرف های روحانی

 ان سالمت فرزندانشان هستندمهمترین پناهگاه برای فرزندان و خانواده ها هستند، والدین به شدت نگر

 

 خبر تلخ سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا

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%A7-61/359651-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7481755/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7481755/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.rouydad24.com/fa/news/229136/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.imna.ir/news/442599/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.imna.ir/news/442599/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://ofoghonline.com/331025/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://ofoghonline.com/331025/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:55 - باشگاه خبرنگاران 

میالدی  2121به تازگی از توزیع واکسن در اوایل سال  بهداشت جهانی سازمانبا این حال، 

ما باید : اعالم کرد بهداشت جهانی سازمانرت هریس، سخنگوی مارگا... ابراز نا امیدی کرد 

این مقام ... نسبت به زمان بندی ها برای کشف و توزیع واکسن کرونا واقع گرا و منطقی باشیم 

در مراحل نخست آزمایش واکسن، دانشمندان به شدت بر ایمنی آن و کارایی آن : تاکید کرد بهداشت جهانی سازمان

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، بیش از .. .توجه می کردند 

 ماه از شیوع ویروس کرونا در جهان می گذرد 8

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:45 - فردا نیوز

 اره واکسن کروناخبر تلخ درب

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:57 - صراط نیوز

 خبر تلخ سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:12 - سالم نو

 در بازار عرضه نمی شود 2121واکسن کرونا تا اوایل سال : سازمان جهانی بهداشت

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:21 - روزنامه نصف جهان

 بهداشت درباره واکسن کرونا خبر تلخ سازمان جهانی

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:1۱ - ایران خبر

 خبر تلخ سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:1۱ - خبر خودرو

 خبر تلخ درباره واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:2۱ - گردشبان

 خبر تلخ سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:47 - 02اتاق خبر 

 خبر تلخ سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:38 - دیار آفتاب

 خبر تلخ سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا

 

 پیش بینی می شود

 افزایش شمار کشته های کرونا تا پایان سال در آمریکا

https://www.yjc.ir/fa/news/7481746/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.fardanews.com/fa/news/1018346/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.fardanews.com/fa/news/1018346/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.seratnews.com/fa/news/521329/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.seratnews.com/fa/news/521329/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://salameno.ir/news/55170380/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://salameno.ir/news/55170380/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://nesfejahan.net/fa/news/175912/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://nesfejahan.net/fa/news/175912/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153537/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153537/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://khabarkhodro.com/fa/news/593530/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://khabarkhodro.com/fa/news/593530/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gardeshban.ir/fa/news/30903/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gardeshban.ir/fa/news/30903/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.otaghkhabar24.com/news/191619
http://www.diyareaftab.ir/news/76962/
http://www.diyareaftab.ir/news/76962/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:31 - خبرگزاری صدا و سیما 

 

در ارتباط با زمان ": در سخنانی گفت بهداشت جهانی سازماندکتر مارگارت هریس سخنگوی 

واقعی ارائه یک واکسن باید بگویم که ما انتظار نداریم شاهد واکسینه شدن گسترده تا اواسط 

ی ان ان؛ این به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی س... سال آینده باشیم 

پیش بینی جدید در ارتباط با ویروس کرونا نشان می دهد اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، میزان تلفات 

هزار تن خواهد رسید و در صورت رعایت سختگیرانه این پروتکل  ۱21به  2121ناشی از ابتال به کرونا تا پایان سال 

 ... هزار تن خواهد بود  288د مرگ و میر شهروندان آمریکایی ها و استفاده از ماسک توسط همه افراد، تعدا

ما می دانیم که مداخله بهداشتی ": دکتر کارلوس دل ریو استاد دانشکده پزشکی دانشگاه ایموری در سخنانی گفت

  "... کارساز است 

ان اعالم کردند سازمان غذا  با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آمریکا، منابع در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی ان

 و داروی آمریکا تحت فشار قرار گرفته است

 

 باز می گردد 4988اگر کشورها در مورد کرونا همکاری نکنند، جهان به وضعیت سال : زولیک

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:51 - ایرنا 

با متهم کردن آن  بهداشت جهانی سازمانرئیس جمهوری آمریکا همچنین به جای همکاری با 

به گزارش ایرنا، ... به همدستی با پکن، سیاست مقابله با این سازمان را در پیش گرفته است 

مقام پیشین بانک جهانی شنبه در گفت وگو با شبکه خبری بی بی سی همچنین به اختالف 

زولیک که از مقامات ارشد دولتی ... ... ه عنوان تهدید جدی علیه رکود اقتصادی در جهان اشاره کرد آمریکا و چین ب

همکاری : وی در این مصاحبه گفت... ... رئیس جمهوری آمریکا را در کارنامه دارد  ۱آمریکا بوده، سابقه مشاوره به 

ون وزیر امورخارجه آمریکا نیز بوده است گفت، زولیک که معا... ... تنها راه نجات اقتصاد جهان از رکود است 

من فکر می کنم که روابط این دو : وی گفت... ... بیشترین نگرانی او از تشدید تنش ها میان آمریکا و چین است 

اگر کشورها از جهانی شدن فاصله : زولیک گفت... ... کشور امروز در وضعیت سقوط آزاد بسیار خطرناکی قرار دارد 

شباهت پیدا کند که قدرت های  1۹11منافع ملی گرایانه خود را دنبال کنند، جهان ممکن است به سال  بگیرند و

 بزرگ با یکدیگر رقابت می کردند

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:54 - امروز نیوز

 باز می گردد 1۹11ر مورد ویروس کرونا همکاری نکنند، جهان به وضعیت سال اگر کشورها د: زولیک

http://www.iribnews.ir/fa/news/2813924/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84027890/%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.emrooznews.com/news/298355/%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.emrooznews.com/news/298355/%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:11 - آفتاب نیوز

 باز می گردد 1۹11اگر کشورها در مورد کرونا همکاری نکنند، جهان به وضعیت سال : زولیک

 13۹۹شهریور  15 شنبه 1۹:11 - میزان

کشورها باید درخصوص کرونا همکاری کنند در غیر اینصورت جهان بار دیگر رقابتی می : رییس سابق بانک جهانی

 شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:28 - پارسینه

 باز می گردد 1۹11اگر کشور ها در مورد کرونا همکاری نکنند، جهان به وضعیت سال : زولیک

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:31 - آقای خبر

 باز می گردد 1۹11اگر کشورها در مورد کرونا همکاری نکنند، جهان به وضعیت سال 

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:51 - افق نیوز

 باز می گردد 1۹11اگر کشورها در مورد کرونا همکاری نکنند، جهان به وضعیت سال : زولیک

 

 چه کنیم؟با شک و تردید کرونا 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:1۱ - ایرنا 

ترس از ویروس کرونا هم ممکن است کشنده  پزشکاناین در حالی است که به گفته بسیاری از 

ممکن است همه افراد یک ... باشد اما به راستی برای رهایی از این شک و تردید چه باید کرد؟ 

جامعه به ترس از ابتال به ویروس کرونا مبتال شوند اما در این میان افراد مسن و افراد مبتال به 

قرار دارند، کودکان و نوجوانان، افرادی  CyVUs-1۹بیماری های مزمن که در معرض خطر بیشتری در اثر بیماری 

و سایر ارائه دهندگان  پزشکانیگران کمک می کنند مانند به د CyVUs-1۹که به خاطر مسئولیت شان نسبت به 

شاید در نگاه نخست رهایی از ... مراقبت های بهداشتی یا امدادگران ممکن است بیشتر در معرض استرس قرار گیرند 

این شک و تردید امری آسان به نظر برسد اما با کمی حساسیت نسبت به موضوع یا تجربه کردن این روزهای سخت، 

فرد دارای عالیم در بیشتر موارد پس از تحمل یکی دو روز بیماری و ... ... توان هزینه های آن را متوجه شد  می

همین شک و تردید کرونا به مراکز بهداشتی مراجعه می کند و وقتی عنوان مشکوک به کرونا به وی اطالق شد، 

 مراجعه کند و نمونه خون بدهد 1۹کووید مجبور می شود تا با هزینه شخصی به آزمایش های تشخیص مولکولی 

  :سایت دیگر 62

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:3۱ - برآقای خ

 با شک و تردید کرونا چه کنیم؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:3۱ - امروز نیوز

 با شک و تردید ویروس کرونا چه کنیم؟

https://aftabnews.ir/fa/news/669925/%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%E2%80%8E%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669925/%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%E2%80%8E%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/653164/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/653164/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/652426/%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%E2%80%8E%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/652426/%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%E2%80%8E%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/78581/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%8C/
https://aghayekhabar.ir/78581/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%8C/
https://ofoghonline.com/331030/%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86/
https://ofoghonline.com/331030/%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86/
https://www.irna.ir/news/84022629/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://aghayekhabar.ir/77666/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://www.emrooznews.com/news/297917/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%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-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.emrooznews.com/news/297917/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%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-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:4۹ - بهداشت نیوز

 با شک و تردید کرونا چه کنیم؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:51 - انتخاب

 با شک و تردید کرونا چه کنیم؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:1۱ - عصر خبر

 با شک و تردید کرونا چه کنیم؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:4۱ - اکو بورس

 با شک و تردید کرونا چه کنیم؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:4۱ - پایگاه خبری تحلیلی حرا

 با شک و تردید کرونا چه کنیم؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:31 - شفا آنالین

 با شک و تردید کرونا چه کنیم؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:5۱ - سالمت نیوز

 کرونا چه کنیم؟با شک و تردید 

 13۹۹شهریور  1۱ه یکشنب 12:1۱ - کارگر آنالین

 با شک و تردید کرونا چه کنیم؟

 

 استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد

 جوانب مختلف بازگشایی مدارس بررسی شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:17 - ایرنا 

 

امروز در شرایط شیوع ویروس کرونا حفظ سنگر علم و دانش در مدارس مانند سنگر : وی گفت

 ... و پرستاران در حوزه سالمت از اهمیت بسزایی برخوردار است  پزشکان

متری از یکدیگر، شست وشوی دست ها با آب و صابون، رعایت بهداشت  2استفاده همگانی از ماسک، رعایت فاصله 

 پزشکانی از دست دادن های مکرر و منع سفر و حضور در اجتماعات از جمله نکاتی است که فردی، خوددار

اقبال عباسی شامگاه شنبه در کارگروه اجتماعی، ... متخصص برای پیشگیری از شیوع این ویروس توصیه می کنند 

البته توجه به نظر وزارت آموزش و پرورش به : فرهنگی، سالمت بانوان و خانواده چهارمحال و بختیاری تاکید کرد

 . ..عنوان مجموعه ای متخصص در نظام آموزشی کشوری، الزم است 

https://behdasht.news/fa/news-details/162907/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://behdasht.news/fa/news-details/162907/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://www.entekhab.ir/fa/news/572792/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.entekhab.ir/fa/news/572792/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173838/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173838/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://ecobourse.ir/12288/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://ecobourse.ir/12288/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://haraa.ir/fa/news/158357/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://haraa.ir/fa/news/158357/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://shafaonline.ir/fa/news/264221/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://shafaonline.ir/fa/news/264221/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.salamatnews.com/news/299283/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-
http://www.salamatnews.com/news/299283/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100206/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100206/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://www.irna.ir/news/84027989/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%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%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

11۱ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

میلیون  14سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش با : وی شیوع ویروس کرونا را مسئله ای جهانی دانست و افزود

 دانش آموز در کشور به موقع و به درستی برای مردم تبیین و اطالع رسانی شود

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:21 - وزارت آموزش و پرورش

 توجه به نظر وزارت آموزش و پرورش به عنوان مجموعه ای متخصص در نظام آموزشی کشوری، الزم است

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:48 - خبرگزاری فارس

 الزام تمام دستگاه ها برای کمک به آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:11 - پایگاه اطالع رسانی چهارمحال و بختیاری

 جوانب مختلف بازگشایی مدارس بررسی شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:55 - باشگاه خبرنگاران

 یی مدارس بررسی و نتیجه آن اعالم شودجوانب بازگشا

 

 لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط هیئات تا پایان ماه صفر

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:3۱ - شبکه قرآن و معارف سیما 

، درمان و بهداشت وزارت کل معاونبه گزارش روابط عمومی شبکه قران و معارف سیما، 

آموزش پزشکی در ارتباط تلفنی زنده با برنامه حسینیه تلویزیونی ایران ضمن تشکر از هیئات 

در برگزاری باشکوه مراسم دهه اول محرم ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های 

 کل معاون... اشت دستور العملهای بهداشتی بدون هیچ تغییری تا پایان ماه صفر ادامه خواهد د: بهداشتی گفت

در تمام دنیا بیماریهای تنفسی در : ، درمان و آموزش پزشکی به آغاز فصل پاییز اشاره کرد و گفتبهداشت وزارت

فصل پاییز بیشتر شیوع پیدا می کند، لذا ما امیدواریم با رعایت دستورالعمها و رعایت سه اصل شفا یعنی شستشوی 

ه از ماسک و اجتناب از تردد و تجمع غیر ضروری، شاهد کاهش چشمگیر دست ها، فاصله گذاری فیزیکی و استفاد

 شیوع این بیماری در فصل پاییز باشیم

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:45 - ایکنا

 لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی هیئت های عزاداری تا پایان ماه صفر

 

 میلیون تست 28درصد بیماران و انجام  82درمان بیش از  |کرونا در روسیه

http://medu.ir/fa/news/item/1275122/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D9%88?ocode=73006108
http://medu.ir/fa/news/item/1275122/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D9%88?ocode=73006108
https://farsnews.ir/news/13990615001192/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://farsnews.ir/news/13990615001192/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://www.ostan-chb.ir/news/154417
https://www.ostan-chb.ir/news/154417
https://www.yjc.ir/fa/news/7482317/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%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%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7482317/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%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%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://qurantv.ir/content/190219
https://iqna.ir/fa/news/3920935/%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%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-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://iqna.ir/fa/news/3920935/%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%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-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:57 - خبرگزاری تسنیم 

روسیه شب گذشته در یک  بهداشت وزیر "میخائیل موراشکو"در خبر دیگری گزارش شده که 

در این کشور روندی مثبتی یافته  1۹-برنامه تلویزیونی اعالم کرد که وضعیت عفونت کووید

یادآور شد که تعداد بیمارانی در مؤسسات پزشکی به دلیل عفونت کرونا  بهداشت وزیر... است 

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به ... بستری می شوند، طی سه ماه گذشته به نصف کاهش یافته است 

اد که با گزارش د( شنبه)نقل از خبرگزاری تاس ، ستاد عملیاتی پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در روسیه، امروز 

مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا طی یک روز گذشته، تعداد کل افراد مبتال به عفونت  215هزار و  5شناسایی 

طبق این ... ... نفر افزایش یافته است ( 1121311) 311هزار و  21در این کشور، به یک میلیون و  1۹-کووید

مورد در  1۱8مورد در سن پترزبورگ و  1۹5شهر مسکو، مورد در  ۱71 -اطالعات، بیشترین موارد جدید آلودگی 

 منطقه مسکو کشف شده است

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:57 - وز نیوزامر

 میلیون تست 38درصد بیماران و انجام  82درمان بیش از / ویروس کرونا در روسیه

 

 :مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان

 مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:45 - شبستان  

دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به افزایش کرونا در استان به دلیل  بهداشت معاون

به ... برای غلبه بر این بیماری باید بهداشت فردی و اجتماعی رعایت شود : سفرهای اخیر گفت

گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان شامگاه جمعه در 

بازگشایی مدارس و برگزاری کالس ها براساس : پرورش در محل استانداری زنجان اظهار کرد جلسه شورای آموزش و

ابراهیم رفیعی با یادآوری اینکه مدارس شهری و روستایی استان با رعایت پروتکل ... ... برنامه ریزی انجام می شود 

گذاری اجتماعی و استفاده از  ورزش دسته جمعی وجود ندارد و رعایت فاصله: های بهداشتی باز می شود، گفت

وی با یادآوری اینکه آموزش غیر حضوری در بستر ... ... ماسک در زمان ورزش انفرادی و زنگ تفریح ضروری است 

برای دانش آموزانی هم که زیر ساخت های الزم در : شبکه شاد و شبکه های مختلف تلویزیونی ادامه دارد، گفت

 وزشی ارائه خواهد شدفضای مجازی ندارند، بسته های آم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/15/2342040/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-82-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-38-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/298113/%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%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA
http://shabestan.ir/detail/News/967899
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:11 - ایلنا
 :مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان 

 تی بازگشایی می شودمدارس با رعایت پروتکل های بهداش

 

 ایلنا خبر می دهد؛

 لزوم رعایت عدالت برای کادر درمان/ وزیر بهداشت درباره پاداش کرونا شفاف سازی کند

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:3۱ - ایلنا 

نماینده سابق مجلس و رئیس سازمان دیدبان شفافیت و )به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی 

توکلی در ... ... خواستار پرداخت عادالنه حق کرونا برای پرستاران و پرسنل درمان شد ( عدالت

تعدادی از کارکنان شریف بخش سالمت می گویند پاداش کرونا در مرداد : این خصوص گفت

خوب است وزیر محترم ... عادالنه تقسیم شده و سهم هنگفتی به مدیران بیمارستان ها رسیده است گذشته نا

به ... ... بهداشت با شفاف سازی نحوه تقسیم این پاداش، جلوی این سوءتفاهم و اثر معکوس این کار خوب را بگیرد 

ن و کارگران بیمارستان ها و مراکز درمانی نظر می رسد اشاره توکلی به لزوم پرداخت مطالبات و حق کرونای پرستارا

 ...است که با وجود زحمات زیاد برای مقابله با بیماری کرونا، هنوز حمایت چندانی را نیز دریافت نکرده اند 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:2۱ - کارگر نیوز

 وزیر بهداشت درباره پاداش کرونا شفاف سازی کند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:12 - پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام پرستاری

 ع پاداش کرونا کادر درمانلزوم رعایت مساوات در توزی

 

 49-کشورهای مختلف خواهان دریافت اطالعات پیرامون واکسن روسی کووید

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:37 - ایسنا 

پرسش و  31روسیه روز گذشته اعالم کرد که بیش از  بهداشت وزیر "میخائیل موراشکو"

نام دارد، از کشورهای مختلف جهان  "Vاسپوتنیک"تحقیق راجع به این واکسن ضد کرونا که 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/963263-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%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%A7-15/963263-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/963269-%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-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=54320
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=54320
http://www.ino.ir/TabId/8563/ArtMID/16442/ArticleID/441842/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.ino.ir/TabId/8563/ArtMID/16442/ArticleID/441842/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.isna.ir/news/99061510763/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19


 

 

 

 

11۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

وناویروس می گذرد به گزارش ایسنا به نقل از تاس، بیش از یک ماه از خبر ثبت واکسن روسی کر... مطرح شده است 

وی طی یک مصاحبه با یک شبکه خبری ... ... ... واکسنی که حواشی و نگرانی های زیادی را به همراه داشت ... 

پرسش راجع به این واکسن دریافت کردیم که در مورد تامین، تولید و توسعه  31در کل، ما بیش از : روسی گفت

رسش هایی از سوی کشورهای هند، کره جنوبی، جمهوری های چنین پ... ... مشترک واکسن های دیگر هستند 

بنابراین عالقه به اطالعات پیرامون این واکسن بسیار زیاد ... شوروی سابق، فیلیپین و دیگر کشورها مطرح شده است 

رای موراشکو ادامه داد، در حال حاضر پنج واکسن اعم از روسی و خارجی در مرحله ثبت یا اخذ مجوز ب... ... است 

 آزمایشات بالینی هستند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:1۱ - ایران آنالین

 آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 

 :محسنی بندپی در گفت وگو با ایلنا

دود تصمیمات متناقض / بررسی چرایی بازگشایی مدارس در جلسه فردای کمیسیون بهداشت

ید بیماری، وزیر آموزش و پرورش درصورت ورود به پیک جد/ مسئوالن به چشم مردم می رود

 باید پاسخگو باشد

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:51 - ایلنا 

مجلس در گفت وگو با خبرنگار  درمان و بهداشت کمیسیونمحمدعلی محسنی بندپی عضو 

انتظار نداشتیم وزارت آموزش و : ایلنا، درباره بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید گفت

شت و علیرغم پرورش درست زمانی که آمار فوتی ها و تعداد مبتالیان کرونا یک روند نزولی دا

 و بهداشت کمیسیوناین عضو ... این که زیرساخت های الزم را نداریم، اعالم کند که مدارس باید بازگشایی شود 

سال تحصیلی آزمون یکی، دو روزه نیست که بگوییم برگزار می کنیم و : مجلس شورای اسالمی تاکید کرد درمان

کرونا در مدارس فراهم شود؛ به طور مثال مکان هایی که دانش تمام می شود، باید بسترهای خوبی برای مبارزه با 

آموزان با آن در ارتباط هستند، ضدعفونی شود؛ ماسک رایگان توزیع شود، رعایت فاصله های اجتماعی و سرویس 

 های بهداشتی باید مدنظر قرار می گرفت و بعد بازگشایی مدارس انجام می شد

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - پایگاه خبری اعتماد

 درصورت ورود به پیک جدید بیماری، وزیر باید پاسخگو باشد: اولتیماتوم مجلس به وزارت آموزش و پرورش

http://www.ion.ir/news/611597/%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
http://www.ion.ir/news/611597/%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
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/963308-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://etemadonline.com/content/430771/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://etemadonline.com/content/430771/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:4۱ - برترین ها

 اولتیماتوم مجلس به وزارت آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:1۱ - خبرداغ

ود تصمیمات متناقض مسئوالن به چشم د/ بررسی چرایی بازگشایی مدارس در جلسه فردای کمیسیون بهداشت

 درصورت ورود به پیک جدید بیماری، وزیر آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد/ مردم می رود

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:1۹ - بازار آریا

 اولتیماتوم مجلس به وزارت آموزش و پرورش اقتصاد ایران

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:21 - اعتدال

 وزیر آموزش و پرورش،مسوول ورود به پیک جدید بیماری

 

 :شیخی در پیامی

 عدم توانایی مدارس در رعایت پروتکل ها برای سالمتی دانش آموزان خطرآفرین است

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:45 - تخانه مل 

به گزارش ... : به شرح زیر است درمان و بهداشت کمیسیونمتن پیام توئیتری سخنگوی 

خبرگزاری خانه ملت ، زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در پیامی 

توئیتری، عدم توانایی مدارس در رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی را برای سالمتی دانش 

نیست، اما رفتارهای با اینکه معتقدیم هیچ چیز به اندازه آموزش حضوری موثر ... ... آموزان خطرآفرین دانست 

ناشناخته ویروس کرونا و عدم توانایی مدارس در رعایت دقیق پروتکل ها می تواند سالمت آینده سازان کشور را به 

... / ... دولت باید تا رسیدن به یک شیوه نامه دقیق، از اتخاذ تصمیم های خلق الساعه پرهیز کند ... خطر بی اندازد 

 پایان پیام

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:17 - ایلنا
 در توئیتر مطرح شد؛

 مجلس، از بازگشایی زودهنگام مدارسانتقاد سخنگوی کمیسیون بهداشت 

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:48 - عصر ایران

 ام مدارسانتقاد سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، از بازگشایی زودهنگ

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:11 - خبرداغ

 انتقاد سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، از بازگشایی زودهنگام مدارس

https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033779/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033779/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://khabaredagh.ir/fa/news/862690/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%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-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://khabaredagh.ir/fa/news/862690/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%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-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475253/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475253/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://etedaal.ir/fa/news/245322/%D9%88%D8%B2%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%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://etedaal.ir/fa/news/245322/%D9%88%D8%B2%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%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/News/454749/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%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-3/963116-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%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%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/963116-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%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%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.asriran.com/fa/news/745342/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%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%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.asriran.com/fa/news/745342/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%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%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://khabaredagh.ir/fa/news/862650/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%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%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://khabaredagh.ir/fa/news/862650/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%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%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:5۱ - افکار نیوز

 !چکش غیر حضوری حسن روحانی برای دانش آموزان حضوری

 13۹۹شهریور  15به شن 12:23 - تریبون
 :شیخی در پیامی

 عدم توانایی مدارس در رعایت پروتکل ها برای سالمتی دانش آموزان خطرآفرین است

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:33 - جماران
 :سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در پیام توییتری مطح کرد

 عدم توانایی مدارس در رعایت دقیق پروتکل ها خطرآفرین است

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:51 - سازمان نظام پزشکی

را به خطر عدم توانایی در رعایت پروتکل ها سالمت دانش آموزان /دولت از اتخاذ تصمیم های خلق الساعه پرهیز کند

 می اندازد

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:2۱ - خبرگزاری دانشجو

 عدم توانایی مدارس در رعایت پروتکل ها برای سالمتی دانش آموزان خطرآفرین است: شیخی

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - آقای خبر

 عدم توانایی مدارس در رعایت پروتکل ها برای سالمتی دانش آموزان خطرآفرین است

 

 :میسیون بهداشت در گفت وگو با ایلنارئیس ک

رئیس جمهور که اصرار به بازگشایی مدارس دارد، باید امروز در یکی از مدارس حاضر می 

انتظار رعایت کامل پروتکل ها از سوی / نفره برگزار می شوند 18در ایرانشهر کالس ها / شد

 دانش آموزان شبیه شوخی است

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - ایلنا 

حاال که ایشان می گویند : مجلس شورای اسالمی ادامه داد درمان و بهداشت کمیسیونرئیس 

که بچه ها باید در مدرسه حضور پیدا کنند، ای کاش خودشان هم امروز از طریق فضای 

... مجازی زنگ شروع سال تحصیلی جدید را نمی زدند و در یک مدرسه حاضر می شدند 

بعضی از مناطق مانند سیستان و : اطرنشان کردمجلس شورای اسالمی خ درمان و بهداشت کمیسیونرئیس 

بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، قم و یزد که گرمسیر هستند، اینکه شما فکر کنید بچه ها را بفرستید سرکالس و چند 

حسینعلی شهریاری در گفت ... ساعت ماسک بزنند و رعایت کنند، بیشتر شبیه شوخی است و امکان پذیر نیست 

متاسفانه : لنا، درباره بازگشایی مدارس و الزام دانش آموزان برای حضور در کالس های درس، گفتوگو با خبرنگار ای

آقای روحانی خیلی توجهی به نظر کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف ندارند و خودشان تصمیم می گیرند، 

https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/991670-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/991670-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.iran3bn.com/fa/tiny/news-4920
https://www.iran3bn.com/fa/tiny/news-4920
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/1467960-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/1467960-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://irimc.org/news/id/45258/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF
https://irimc.org/news/id/45258/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/873558/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/873558/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://aghayekhabar.ir/78253/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-2/
https://aghayekhabar.ir/78253/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-2/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/963370-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%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-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

داده است که آخرین آن بازگشایی مخصوصا در رابطه با کرونا تا به امروز آقای رئیس جمهور چند دسته گل به آب 

 مدارس و آموزش حضوری است

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:11 - آخرین خبر

 روحانی هم باید به مدرسه برود: رئیس کمیسیون بهداشت

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:44 - بهار نیوز

 رئیس جمهور که اصراربه بازگشایی مدارس دارد باید دریکی از مدارس حاضرمی شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:2۱ - عتدالا

 افزایش اعتراضات به رفتار غیرعقالیی حسن روحانی

 

 :معاون آموزشی وزیر بهداشت

 گرایش استعدادهای برتر به رشته های خاص موجب فقیرشدن سایر رشته ها می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:34 - ایسنا 

به گزارش ایسنا، دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که به ریاست دکتر سعید  135پزشکی در جلسه 

رضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد،تصریح 

نیز هارمونی الزم با نگاه آمایشی وجود ندارد و حتی فارغ التحصیالن به خوبی به کارگیری نمی در داخل کشور : کرد

معاون آموزشی وزارت بهداشت بابیان اینکه جذابیت هند و چین برای حفظ استعدادهایشان بیشتر شده و ... ... شوند 

احتماالً غرب یا : ما خواهد داشت، گفتغرب برای تأمین نیاز نیروی بااستعداد طمع بیشتری به کشورهایی مانند 

کشورهای شمال نیاز خود را از کشورهای جنوب تأمین کنند با مشکل مواجه خواهند شد و ما باید برای نگهداشت 

وی با تأکید بر اینکه در زمینه چرخش استعدادهای داخل و خارج ... ... نخبگان برنامه ریزی بیشتری داشته باشیم 

مطالعاتی در دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است که مناسب است بنیاد نیز : ارکنیم، گفتکشور باید بیشتر ک

 انگیزه های دانشجویان و فارغ التحصیالن برای مهاجرت و پس از مهاجرت را بررسی کند

 

 رعایت نکردن پروتکل ها در آغاز سال تحصیلی؛

 ن در مدارس پروتکل های بهداشتی رعایت می شود؟فقط با ماسک زد

http://akharinkhabar.ir/politics/6737729/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/politics/6737729/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/230224/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%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-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/230224/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%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-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://etedaal.ir/fa/news/245323/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.isna.ir/news/99061510953/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:41 - خبرگزاری مهر 

 511۱132کد خبر ...  SM 21دریافت 

 

 آخرین آمار کرونا در ترکیه

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

 1۱73با شناسایی : ترکیه گفت بهداشت وزیرگزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا ، 

 ... مورد افزایش یافت 278228ید در شبانه روز گذشته شمار مبتالیان به کرونا در ترکیه به بیمار جد

مورد رسید  ۱۱21ساعت گذشته شمار جانباختگان به  24بیمار کرونایی در  5۱با جان باختن : فخرالدین کوجا افزود

 ... 

 ...بیمار کرونایی هم بهبود یافته اند  2511۹2تاکنون 

 

 جوالن کرونا

 ساعت گذشته 21بیمار جدید مبتال به کرونا در  42شناسایی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:12 - خبرگزاری صدا و سیما 

بیمار مبتال  ۹1در حال حاضر : به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، رضاعی گفت

 45وی با بیان اینکه درسنندج ... ... های استان بستری هستند  بیمارستانبه کرونا در 

آی )نفر بیمار مبتال به کرونا در بخش ویژه  2۱اکنون :بیماردرمراکز درمانی بستری هستندگفت

ساعت گذشته تا کنون هیچ بیمار مبتال به کرونا در  24دکتر رضاعی با بیان اینکه در ... ... ی هستند بستر( سی یو

 ...نفر عنوان کرد  443استان فوت نشده است، آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تا کنون را 

 

 کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی بستری می شوند 408روزانه 

https://www.mehrnews.com/news/5016132/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814120/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://www.iribnews.ir/fa/news/2813669/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15ه شنب 14:12 - ایرنا 

ظهر  12براساس آخرین آمار، تا ساعت : روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود

ها و مراکز بهداشت و درمان سازمان تامین  بیمارستاننفر در  585هزار و  43( شنبه)امروز 

نفر در  151ار و وی با بیان این که اکنون نیز یکهز... بستری شده اند ( در مجموع)اجتماعی 

نفر، در استان های  141نفر، در استان اصفهان  341در استان تهران : ها بستری هستند، ادامه داد بیمارستاناین 

اکنون روزانه به : آفریده تصریح کرد... نفر بستری هستند  ۱1و  81، ۹5کرمان، آذربایجان شرقی و البرز نیز به ترتیب 

های تامین اجتماعی ترخیص می شوند و  بیمارستاننیز از  1۹ار مبتال به کووید نفر بیم 211تا  151طور متوسط 

در ( بیمار مبتال به کرونا)نفر  211تا  151روزانه به طور متوسط : وی یادآور شد... این بیماران برابر با است 

ارغ از تعداد مراجعان های تامین اجتماعی بستری می شوند که این تعداد در بخش آی سی یو بیشتر و ف بیمارستان

 است( 1۹مبتال به کووید )

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:24 - دنیای معدن

 ندکرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی بستری می شو 151روزانه 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:45 - نصیر نیوز

 کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی بستری می شوند 151روزانه 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:1۱ - ایمنا

 کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی بستری می شوند 151روزانه 

 

 مردم مازندران پاییز کرونایی را جدی بگیرند: استاندار

 13۹۹ شهریور 15شنبه  14:21 - ایرنا 

 ۱81بر اساس آخرین گزارش دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل در حال حاضر دستکم 

احمد حسین زادگان روز ... های استان بستری هستند  بیمارستاندر  1۹-بیمار مبتال به کووید

وضعیت : شنبه در حاشیه آیین بازگشایی مدارس مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود 

تان مازندران در حال حاضر به طور کلی قرمز است ، ضمن این که رفتارهای اجتماعی و رعایت پروتکل های اس

وی ... ... بهداشتی در هر نقطه از کشور و استان نباید از میزان تغییر رنگ وضعیت کرونایی تاثیر پذیری داشته باشد 

ه طور کلی ریشه کن نشود و یا واکسن و درمان شرایط رنگ بندی کرونایی مناطق تا زمانی که ویروس ب: گفت 

معتبر به کمک نیاید ، شکننده است چنان که ما در مازندران این تجربه را داشتیم که پس از پشت سر گذاشتن موج 

... ... اول ، متاسفانه به خاطر عادی انگاری و تغییر رفتار اجتماعی دچار موج دوم شدیم که همچنان ادامه دارد 

https://www.irna.ir/news/84027544/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%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-%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%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.donyayemadan.ir/view/157322/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%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%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%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.donyayemadan.ir/view/157322/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%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%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%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA/
https://www.nasirnews.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA/
https://www.imna.ir/news/442561/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%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-%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%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.imna.ir/news/442561/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%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-%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%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/84026850/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

آنچه که در حال حاضر نگران کننده است ، تداوم شیوع کرونا در فصل پاییز است که : مازندران هشدار داد  استاندار

با ورود ویروس آنفلوانزا همراه می شود ضمن این که عالئم بالینی هر دو ویروس تا حدود زیادی مشابه است به 

 همین خاطر مردم باید نسبت به این وضعیت هوشیار باشند

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:3۱ - تیتر امروز

 مردم مازندران پاییز کرونایی را جدی بگیرند: استاندار

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:1۱ - پیام مازند

 مردم مازندران پاییز کرونایی را جدی بگیرند: استاندار

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:4۱ - خزر خبر
 :استاندار مازندران تاکید کرد

 مردم مازندران پاییز کرونایی را جدی بگیرند

 

 بورس کرونا در زنجان

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:21 - خبرگزاری صدا و سیما 

نفر با بهبودی کامل از  831هزار و  2از مجموع بیماران مبتال به این ویروس هم تا به امروز 

گزاری صدا و سیما مرکز زنجان ؛ به گزارش گروه اجتماعی خبر... ترخیص شده اند  بیمارستان

نفر به علت ابتال و یا مشکوک بودن به این ویروس  82هزار و  11از آغاز شیوع کرونا تاکنون 

تن دیگر  2متاسفانه ازظهردیروز تاکنون با جان باختن ... ... درمراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند 

براساس اعالم دبیرخانه ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ... ... نفر رسید  443ه آمار جان باختگان کرونایی استان ب

نفر به آمار مبتالیان به کرونا ویروس بستری  12ویروس کرونای دانشگاه علوم پزشکی زنجان، از ظهر دیروز تا کنون 

ر هم به علت ابتال به ویروس کرونا نف 2۹4در استان زنجان هم اکنون ... ... ... شده در استان زنجان افزوده شده است 

عزم زنجانیها برای شکست ... عزم جزم برای شکستن چینی : بیشتر بخوانید ... ... درمراکز درمانی بستری هستند 

دادن ویروس منحوس کرونا جزم است تا با رعایت فاصله اجتماعی و ماسک زدن این بیماری را کنترل کنیم و 

 دهیم  سالمتی را به یکدیگر ارمغان

 

 همه افراد نیاز به دریافت واکسن آنفلوآنزا ندارند

http://www.titreemroz.ir/fa/news/120718/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.titreemroz.ir/fa/news/120718/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146224/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146224/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://khazarkhabar.com/fullcontent/82693/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/
http://khazarkhabar.com/fullcontent/82693/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813695/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:23 - ایرنا 

برای دریافت واکسن پروتکل کشوری وجود دارد و بر اساس این دستورالعمل : وی گفت

ها و مراکز بهداشتی و درمانی و  بیمارستانمشخص می شود چه گروهی از افراد واکسن را در 

چه گروهی از داروخانه ها و در ازای ارائه کارت ملی با قیمتی که دولت بابت آن سوبسید 

ها، مراکز بهداشتی و درمانی و واجد شرایط  بیمارستانافراد شاعل در : علوی ادامه داد... کنند پرداخت می کند تهیه 

دکتر سید محمد علوی شنبه در ... ها واکسن بزنند  بیمارستانمشخص شده می توانند در مراکز بهداشتی، درمانی و 

ل پاییز و بروزعفونت های ویروسی و همچنین با توجه به اینکه در آستانه فص: گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد

شروع بارندگی ها و تنگی نفس هستیم، پیش بینی می شود همزمان شدن بیماری کرونا و آنفلوآنزا مشکل آفرین 

توصیه همیشگی بهداشت این بوده که از اواخر شهریور و اوایل مهرماه واکسن آنفلوآنزا برای : وی افزود... ... باشد 

 ر تزریق شود تا مصونیت پیدا کنندگروههای پرخط

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:2۱ - صبحانه پرس

 همه افراد نیاز به دریافت واکسن آنفلوآنزا ندارند

 

 چند انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:28 - ایسنا 

رازی اهواز بوده و ریاست اورژانس پیش بیمارستانی  بیمارستانکره بندی تا پیش از این رئیس 

ابول نژادیان در ابالغ دیگری، ... خوزستان نیز تاکنون بر عهده دکتر محمدامین زرگر بوده است 

وی ... منصوب کرد  "مستقل رازی اهواز  بیمارستانسرپرست "دکتر ماندانا قنواتی را به سمت 

ز بوده و دکتر حاتم بوستانی نیز عهده دار مسئولیت معاونت آموزشی بوده ابوذر اهوا بیمارستانپیش از این رئیس 

به گزارش ایسنا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دکتر فرهاد ابول نژادیان سرپرست ... است 

حوادث  سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت"دانشگاه در ابالغی، دکتر فرهنگ کره بندی را به سمت 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همچنین در ابالغی، دکتر ... ... ... ... منصوب کرد  "دانشگاه

 منصوب کرد "سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه"محمدرضا فتحی را به سمت 

 

 اعزام بالگرد هوایی اورژانس زنجان برای امدادرسانی به مصدوم ترومایی

https://www.irna.ir/news/84027582/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%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-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.sobhanepress.ir/fa/news/38810/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%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-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.sobhanepress.ir/fa/news/38810/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%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-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99061510865/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%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%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:41 - ایسنا 

امروز برای امدادرسانی به مصدوم  11:51د هوایی اورژانس زنجان در ساعت بالگر: وی افزود

این مسئول با بیان اینکه کد ... اعزام شد ( ایثار ایجرود بیمارستان)جاده ای به محل حادثه 

ایثار حرکت کرده و در  بیمارستانحلب با توجه به وضعیت نامساعد مصدوم از محل به سمت 

آیت اهلل موسوی  بیمارستانمصدوم حادثه جاده ای به : رد شده است، خاطرنشان کردایجرود مصدوم تحویل بالگ

ابراهیم خسروشاهی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با اعزام ... تحت نظر قرار گرفت  بیمارستانزنجان منتقل و در 

ضربه به سر با کاهش  طی درخواست کد حلب مبنی بر وجود مصدوم ترومایی: بالگرد اورژانس زنجان، اظهار کرد

سطح هوشیاری در پی تصادف یک فقره موتوری در مسیر روستای سعیدآباد از توابع شهرستان ایجرود و نیاز به 

 اورژانس هوایی در محل حادثه، بالگرد هوایی اورژانس زنجان برای انتقال مصدوم اعزام شد

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:3۱ - زنجان سحر

 اعزام بالگرد هوایی اورژانس زنجان برای امدادرسانی به مصدوم ترومایی

 

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مانع هدر رفتن زحمات کادر : عضو مجلس خبرگان رهبری

 درمان شویم

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:41 - خبرگزاری تسنیم 

دکتر رهبری دو بار به این بیماری مبتال شده : رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، تصریح کرد

( ع)امیرالمؤمنین  بیمارستانبود که در بار دوم به مدت یازده روز در بخش مراقبت های ویژه 

امت شرایط جسمی یازدهم شهریورماه به تبریز منتقل شد و امروز به دلیل ابتال بستری و با وخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مراغه ، امروز نخستین شهید مدافع سالمت این ... به کرونا دارفانی را وداع گفت 

محمدتقی پورمحمدی آیت اهلل ... ... شهرستان با حضور مسئوالن و مردم شهید پرور تشییع و به خاک سپرده شد 

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به تالش شبانه روزی کادر درمان 

کادر سالمت و پزشکی سرمایه های علمی کشور هستند که ضروری است با رعایت پروتکل : در کشور، اظهار داشت 

دکتر رهبری انسانی وارسته، مؤمن و متدین بودند که : وی افزود.. ... .های بهداشتی و درمانی از آنها حمایت کنیم 

 تمام عمر خود را صرف خدمت به مردم در حوزه پزشکی و علمی کردند 

 

http://www.isna.ir/news/99061510884/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://zanjansahar.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
http://zanjansahar.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/15/2342065/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%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-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 از سوی فرهنگسرای سرو

 مراسم بزرگداشت شهید مدافع سالمت دکتر موسی فتح آبادی برگزار می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:2۹ - شبستان  

و  ۱به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه 

فرهنگ سرای سرو ؛ مراسم تقدیر از مقام شهید مدافع سالمت، دکتر موسی فتح ابادی ، 

پزشک طب اورژانس و داوطلب جمعیت هالل احمر از سوی فرهنگسرای سرو و با هدف تجلیل 

ه پس از شیوع کرونا مجاهدت و از خود گذشتگی بی نظیری نشان داده اند، در از تالش تیم های درمانی ک

 بیمارستانصبح در محوطه  11شهریورماه، ساعت  1۱این مراسم روز یکشنبه، ... ساسان برگزار می شود  بیمارستان

ساسان و  ارستانبیمساسان واقع در بلوار کشاورز و با حضور خانواده و همکاران آن شهید، مسئوالن تیم درمانی 

گفتنی است شهید مدافع سالمت، ... ... ... همچنین مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود 

دکتر موسی فتح آبادی متخصص طب اورژانس، جانباز شیمیایی و از پزشکان خدوم جامعه پزشکی بود که هجدهم 

ل احمر در خط مبارزه با کرونا و بر اثر ابتال به این ویروس به به عنوان پزشک داوطلب جمعیت هال 13۹8اسفند ماه 

 شهادت رسید

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:47 - خبرگزاری مهر
 هنگسرای سرو؛از سوی فر

 مراسم بزرگداشت شهید مدافع سالمت موسی فتح آبادی برگزار می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:57 - ایکنا

 موسی فتح آبادی در بیمارستان ساسانبزرگداشت شهید مدافع سالمت 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:48 - پرس شیعه

 مراسم بزرگداشت شهید مدافع سالمت موسی فتح آبادی برگزار می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:14 - شبکه خبری ایرانیان

 برگزاری مراسم بزرگداشت شهید مدافع سالمت دکتر موسی فتح آبادی

 

 محققان دانشگاه ییل بررسی می کنند

 به بدن می شود؟ 49-آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

http://shabestan.ir/detail/News/968165
https://www.mehrnews.com/news/5016082/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%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%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5016082/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%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%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3921028/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%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%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3921028/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%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%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://pressshia.com/672419/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%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%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%81/
http://pressshia.com/672419/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%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%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%81/
http://shabakehiranian.ir/news/details/51838/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%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-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://shabakehiranian.ir/news/details/51838/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%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-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C


 

 

 

 

11۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:14 - ایسنا 

هزار  13سال اطالعات بالینی بیش از  3گروه دانشگاه ییل به سرپرستی دکتر الن فاکسمن 

ییل نیو هیون ثبت شده بودند را موردمطالعه  بیمارستانبیمار را که با عالئم عفونت تنفسی در 

ویروس : به گزارش اریک نیوز، محققان دانشگاه ییل ایاالت متحده اعالم کردند... قراردادند 

راینو که شایع ترین علت سرماخوردگی است می تواند از آلودگی ویروس آنفلوآنزا از طریق راه های هوایی پیشگیری 

این یافته ها پاسخگویی احاطه مرموز آنفلوآنزای همه گیر ... ... روس در بدن ایجاد کند کند و دفاعی در برابر این وی

خواهد بود و انتظار می رود موارد ابتال به آنفلوآنزای خوکی در اروپا طی پاییز، دوره ای که  211۹خوکی در سال 

حتی در ماه هایی که هر دو ویروس محققان دریافتند که ... ... ... سرماخوردگی گسترده می شود، هرگز رخ ندهد 

فاکسمن، استادیار ... ... فعال هستند، اگر ویروس سرماخوردگی وجود داشته باشد، ویروس آنفلوآنزا وجود ندارد 

وقتی داده ها را بررسی کردیم، مشخص شد ": پزشکی آزمایشگاهی و ایمونوبیولوژی و محقق ارشد این تحقیق گفت

 اد همزمان دارای هر دو ویروس هستندکه تعداد بسیار کمی از افر

  :سایت دیگر 02

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:25 - بولتن نیوز

 به بدن می شود؟ 1۹-آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:42 - دنیای اقتصاد

 اگر سرما بخوریم کرونا نمی گیریم؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:47 - آوای رودکوف

 اگر سرما بخوریم کرونا نمی گیریم؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:51 - پالس روز

 آیا سرماخوردگی مانع ورود ویروس کرونا به بدن می شود؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:5۱ - عصر ایران

 ورود ویروس کرونا به بدن می شود؟آیا ویروس سرماخوردگی مانع 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:11 - فرارو

 به بدن می شود؟ 1۹-آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:11 - الف

 اگر سرما بخوریم کرونا نمی گیریم؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:25 - یوزآفتاب ن
 محققان دانشگاه ییل بررسی می کنند

 به بدن می شود؟ 1۹-آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:31 - آقای خبر

 به بدن می شود؟ 1۹-آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

http://www.isna.ir/news/99061510925/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/681685/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/681685/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%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%86-62/3688653-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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%86-62/3688653-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://avayerodkof.ir/fa/news/28660/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://avayerodkof.ir/fa/news/28660/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://roozplus.com/fa/news/172309/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/745405/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/745405/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/453289/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/453289/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.alef.ir/news/3990615123.html
http://www.alef.ir/news/3990615123.html
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:3۱ - 02رویداد 

 آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کرونا به بدن می شود؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:12 - بازار نیوز

 به بدن نمی شود 1۹-ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:12 - نواندیش

 سرماخوردگی مانع ورود ویروس کرونا به بدن می شود؟ آیا ویروس

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:18 - صدای ایران

 آیا سرما خوردگی دز برابر کرونا محافظت ایجاد می کند؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:1۱ - بازار آریا

 به بدن نمی شود اقتصاد ایران 1۹-ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:21 - روزنامه شروع
 :محققان دانشگاه ییل بررسی می کنند

 به بدن می شود؟ 1۹-آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:14 - روزنامه اصفهان امروز

 به بدن می شود؟ 1۹-آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  15:15 - جام جم

 به بدن می شود؟ 1۹آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود کووید 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۱:1۱ - نامه نیوز

 مانع ابتال به کرونا می شود؟ویروس سرماخوردگی 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۱:12 - اقتصاد نیوز

 سرماخوردگی ما را دربرابر کرونا مقاوم می کند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:11 - افق نیوز

 به بدن می شود؟ 1۹-آیا ویروس سرماخوردگی مانع ورود ویروس کووید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:21 - تابناک باتو

 آیا سرماخوردگی مانع ورود ویروس کرونا به بدن می شود؟

 13۹۹شهریور  1۱به یکشن 11:47 - سالمت نیوز

 اگر سرما بخوریم کرونا نمی گیریم؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:57 - کارگر آنالین

 اگر سرما بخوریم کرونا نمی گیریم؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:17 - تجارت آنالین

 اگر سرما بخوریم کرونا نمی گیریم؟
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https://kargaronline.ir/fa/news-details/100218/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100218/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F/
http://tejaratonline.ir/fa/news/130935/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://tejaratonline.ir/fa/news/130935/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 موفقیت دو طرح کرونایی ایران در مسابقات آنالین نوآوری لهستان

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:27 - ایسنا 

دیگر احتیاج به کاغذ و دفترچه بیمه و پرونده  بیمارستاندر این پروژه ... هوشمند  بیمارستان

ندارد و از طریق دستبند و کارتی که از تکنولوژی روز دنیا با امنیت اطالعات سیستم بالکچین 

استفاده شده است، تمامی خدمات مرتبط را به بیماران کارکنان و پزشکان را ارائه می دهد که 

 بیمارستاندر بین بیماران و کارکنان کمتر شود و با سرعت عمل باال این امر باعث می شود که انتقال ویروس کرونا 

متخصص در دو  ۱1هوشمند با  بیمارستانپروژه ... ها خدمات ارائه دهند، این پروژه صرفه اقتصادی بسیاری دارد 

 4ه کسب گروه اجرایی و علمی در یکی از شهرهای کشور به صورت پایلوت تحقیقاتی اجرایی شده و تا کنون موفق ب

و دیگر سازمان های پژوهشی جهانی و  OUSyجایزه ویژه از مسابقات جهانی زیر نظر سازمان مالکیت فکری جهانی 

 کره جنوبی دریافت کرده است  AUSRهمچنین کسب رتبه نوآوری برتر جهانی از 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - باشگاه خبرنگاران

 تیم اختراعات ایران در مسابقات اختراعات لهستان پذیرش شد

 

 نشست ستاد استانی مقابله کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:27 - خبرگزاری صدا و سیما 

تا  351ها در تابستان بین  بیمارستانمیانگین آمار بیماران بستری در : ارسالن ساالری افزود 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیالن ؛ استاندار گیالن در نشست ... بیمار است  381

گروه هایی از متخصصان علوم پزشکی ، کارشناسان آموزش و پرورش : ستاد استانی کرونا گفت 

ع با بیان اینکه ما باید شیوه زندگی خود را بر ارسالن زار... ... بر رعایت اصول بهداشتی در مدارس نظارت دقیق دارند 

نمی شود به دلیل وجود کرونا زندگی عادی خود را مختل کنیم پس : اساس ویروس کرونا تغییر دهیم افزود 

بهتراست یاد بگیریم چطور با رعایت موازین بهداشتی مدرسه برویم ، به کسب و کارمان رونق دهیم و کارهای خود را 

رسانه ها بخصوص صدا و سیما باید در زمینه کاهش نگرانی مردم در : وی تصریح کرد ... ... ببریم طبق روال پیش 

رییس دانشگاه علوم پزشکی ... ... سال تحصیلی و رعایت موازین بهداشتی ، به صورت مداوم اطالع رسانی کنند 

مسافرت ها در : رعایت می کنند گفت  گیالن هم در این نشست با بیان اینکه عموم مردم همواره موارد بهداشتی رو

 تعطیالت گذشته نگران کننده بود

http://www.isna.ir/news/99061510946/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7481569/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7481569/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813781/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:1۱ - تابناک گیالن

 نشست ستاد استانی مقابله کرونا

 

 دکتر فاطمی در مصاحبه اختصاصی

 واکسن آنفلوانزا تأثیری در مصونیت کرونا ندارد

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - خبرگزاری صدا و سیما 

، خانم (سال ۱5باالی )سالمندان : دکتر فاطمی با اشاره به افراد در معرض خطر افزود آقای

، بیماران آسمی، بیماران (ماه تا دو ساله ۱)، خردساالن (تا دو هفته بعد از بارداری)های باردار 

، سرطاندیابتی، بیماران قلبی، بیماران کلیوی، بیماران کبدی، بیماران خون، مبتالیان به 

( 41باالی  MSU)عضالنی، افراد چاق  -الیان به ایدز، مبتالیان به سکته مغزی، کودکان مبتال به اختالالت عصبیمبت

سال که از آسپیرین به مدت طوالنی استفاده می کنند گروه های مورد هدف تزریق این واکسن  1۹و جوانان زیر 

با وجود اینکه : برنگار خبرگزاری صدا وسیما افزودآقای دکتر سید علی فاطمی در مصاحبه اختصاصی با خ... هستند 

در فصل پاییز تزریق واکسن را انجام دهند، اما با توجه به همزمانی ( ماه ۱سن باالی )توصیه می شود افراد از کودکی 

فصل تزریق واکسن آنفوالنزا با همه گیری ویروس کرونا، به نظر می رسد که امسال تقاضا برای تأمین این واکسن 

 بیش از توان کشور است

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:14 - آریا

 واکسن آنفوالنزا تأثیری در مصونیت کرونا ندارد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - 02خبر 

 واکسن آنفلوانزا تأثیری در مصونیت کرونا ندارد

 

 :در برنامه رادیویی شما بپرسید

 بی توجهی و ساده انگاری مردم عامل افزایش شیوع کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:3۱ - خبرگزاری صدا و سیما 

http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/895858/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/895858/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813785/%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%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20200905155223835/%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%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20200905155223835/%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%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.24-news.ir/video/40109/%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-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813792/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%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

  ۹۹شهریور ماه  1۱

شهید جلیل  بیمارستانهگیلویه و بویراحمد ، رئیس به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ک

: یاسوج در برنامه رادیویی شما بپرسید با اشاره به وضعیت کرونا در کهگیلویه و بویراحمد گفت

در موج دوم کرونا تعداد بیماران مبتال به کرونا در کشور و به تبع آن در کهگیلویه و بویراحمد 

 ... افزایش یافته است 

: سیرت با بیان اینکه این تعداد از تقریبا از یک ماه گذشته به این طرف روند افزایشی داشته است افزوددکتر جاودان 

در پیک اول معموال مراجعه کنندگان دارای بیماری های زمینه ای و مسن بودند، ولی متاسفانه در موج دوم مبتالیان 

یز افزایش یافته است حتی در میان مبتالیان افراد نسبت به گذشته جوان تر، دارای بیماری های زمینه ای کمتر ن

بی توجهی و : وی با اشاره به اینکه در پیک دوم مردم ساده انگاری کردند، گفت... ... ورزش کار هم مشاهده می شود 

 سهل انگاری مردم منجر به افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد شده است

 

 سندرم پس از کووید، قلب کودکان را دچار آسیب می کند

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:17 - ایرنا 

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، در ... بستری شده اند  بیمارستانروز در  ۹

 SdtlcoOolaaکودک مبتال به سندرم موسوم به  ۱۱2این تحقیقات اطالعات مربوط به 

cnotmaamlhrO oOnarhaa  یا به اختصارSUP  ژوییه امسال مورد مطالعه  25بین یکم تا

در ... درصد از این کودکان در بخش آی سی یو بستری شده اند  71و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد 

تمام این ... ...  7درصد از این کودکان از شوک الکتریکی استفاده شد و کودکان به طور میانگین  ۱1جریان درمان 

یز استفراغ درصد ن 3...  ۱8درصد از آن ها دچار اسهال یا درد شکم شده اند و  7...  73کودکان دچار تب بوده اند و 

درصد از آن ها نتایج غیرطبیعی  54درصد تست اکوکاردیوگرام انجام دادند و در  ۹1از بین این کودکان ... داشتند 

 4...  4درصد از کودکان برای تنفس نیاز به استفاده از تجهیزات مکانیکی داشتند و  2...  22عالوه بر این، ... بود 

دریافت کردند که نوعی حمایت ( OCSy)اکسیژناسیون غشایی برون پیکری  درصد از آن ها در مراقبت های ویژه،

 تنفسی است -حیاتی قلب و ریه از خارج بدن با هدف احیای قلبی

  :سایت دیگر 62

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:38 - خبر آنالین

 شود سندرم پس از کرونا؛ قلب کودکان دچار آسیب می

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:48 - امروز نیوز

 سندرم پس از کرونا؛ قلب کودکان دچار آسیب می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:51 - 02رویداد 

 شودسندرم پس از کرونا؛ قلب کودکان دچار آسیب می 

https://www.irna.ir/news/84027370/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429121/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429121/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/298204/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/298204/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.rouydad24.com/fa/news/229102/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:14 - دنیای اقتصاد

 کودکان بعد از ابتال به کرونا چه مشکلی پیدا می کنند؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:1۱ - نسیم

 سندرم پس از کرونا؛ قلب کودکان دچار آسیب می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:18 - اقتصاد نیوز

 مشکلی که برای کودکان بعد از کرونا پیش می آید

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:32 - شفا آنالین

 سندرم پس از کرونا؛ قلب کودکان دچار آسیب می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:22 - سالمت نیوز

 کودکان بعد از ابتال به کرونا چه مشکلی پیدا می کنند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:11 - کارگر آنالین

 چه مشکلی پیدا می کنند؟ کودکان بعد از ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:33 - شما نیوز

 کودکان بعد از ابتال به کرونا چه مشکلی پیدا می کنند؟

 

 اغهتشییع پیکر شهید مدافع سالمت مر

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:3۹ - ایرنا 

مراسم تشییع پیکر نخستین شهید مدافع سالمت مراغه دکتر یوسف رهبری با  -مراغه  -ایرنا 

امیرالمومنین برگزار و در مزار  بیمارستانور مسووالن شهرستان، همکاران و خانواده در حض

 عکس از سجاد عبدی... شهدای شهرستان خاکسپاری شد 

 

 اخبار ایران و جهان |خبرگزاری مهر  –تبعات بازگشایی مدارس با رئیس جمهور است 

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:11 - آقای خبر 

هیچ تمهید و اقدامی برای منع برگزاری تجمعات بزرگ و سفرهای بین شهری اندیشیده نشده 

ها و  بیمارستاناست و در شرایطی که خستگی و فرسودگی مفرط کادر درمانی و وضعیت 

ظرفیت شبکۀ سالمت کشور، نشان می دهد تداوم این شرایط می تواند با هم زمانی بیماری 

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%86-62/3688646-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%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%86-62/3688646-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2360964/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2360964/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%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%A7-61/359634-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%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%A7-61/359634-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264207/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264207/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299293/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-
http://www.salamatnews.com/news/299293/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100212/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100212/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F/
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-961779
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-961779
https://www.irna.ir/photo/84027657/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%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%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://aghayekhabar.ir/77810/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

زا، وعید دهنده طغیان تلفات کرونایی در ماه های پاییزی باشد، اما با این حال، جز رخوتِ های فصلی همچون آنفوالن

به ... بی عملی و گاه نخوت بی توجهی به توصیه های نخبگان امور، اقدام جدی دیگری از این ستاد دیده نمی شود 

شایی مدارس و بحث حضور گزارش خبرگزاری مهر ، در پی مواضع ضد و نقیض مسئوالن دولتی در موضوع بازگ

: دانش آموزان در کالس ها حزب ندای ایرانیان با صدور بیانیه ای نسبت به این اقدام دولت هشدار داد و تاکید کرد

متن این بیانیه به ... ... مسئولیت تبعات این تصمیم را با ستاد ملی مبارزه با کرونا و شخص رئیس جمهور می دانیم 

 الل ّهِ الر ّحْمَنِ الر ّحِیمِ  بسْمِ: ... شرح زیر است

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:38 - آخرین خبر

 بیانیه هشدارآمیز حزب ندا درباره بازگشایی مدارس

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:51 - آنا
 :حزب ندای ایرانیان

 تبعات بازگشایی مدارس با رئیس جمهور است

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:51 - موج
 :حزب ندای ایرانیان

حکمرانی کرونایی در ایران در شرایط بی دولتی و / مسئولیت تبعات بازگشایی مدارس با شخص رئیس جمهور است

 بی عملی به سر می برد

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:15 - بیتوته

 شایی مدارس با رئیس جمهور استتبعات بازگ

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:5۱ - مرور نیوز

 هشدار حزب ندای ایرانیان در خصوص بازگشایی مدارس

 13۹۹شهریور  15شنبه  12:58 - پایگاه خبری اعتماد

 شایی مدارس با رئیس جمهور استتبعات بازگ

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:41 - خبرگزاری دانشجو

 تبعات بازگشایی مدارس با رئیس جمهور است: حزب ندای ایرانیان

 

 نقطه از محالت 68ضدعفونی روزانه بیش از /مدرسه در سطح شهر مشهد 98گندزدایی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:18 - ایمنا 

از ابتدای طرح مقابله با کرونا توسط شهرداری : معاون خدمات شهری شهردار مشهد افزود

داوطلب کار نیروی  3۱1نیروی خدمات شهری و  541نیرو شامل  ۹11مشهد تا کنون بیش از 

http://akharinkhabar.ir/politics/6736753/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%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://akharinkhabar.ir/politics/6736753/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%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://ana.press/fa/news/15/512529/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ana.press/fa/news/15/512529/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344431
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344431
https://www.beytoote.com/news/politics-social/tnews11060375.html
https://www.beytoote.com/news/politics-social/tnews11060375.html
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-118184
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-118184
https://etemadonline.com/content/430708/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://etemadonline.com/content/430708/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/873564/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/873564/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.imna.ir/news/442546/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

مهدی یعقوبی در ... ها و سایر اماکن عمومی را برعهده دارند  بیمارستانضدعفونی معابر عمومی، مکان های پرتردد، 

به منظور حفظ سالمت دانش آموزان : گفت و گو با خبرنگار ایمنا ، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد

مدرسه، کالس های درس، سرویس های بهداشتی،  ۹1، در عملیات ضد عفونی 1۹_و مبارزه با ویروس کووید 

مدارس در : وی خاطرنشان کرد... ... و دیگر فضاهای تجمعی دانش آموزان در این مدارس ضدعفونی شد آبخوری 

عملیات ضدعفونی و : یعقوبی ادامه داد... ... ... زمان حضور نداشتن دانش آموزان در مدرسه ضدعفونی می شود 

نقطه از محالت  ۱1و روزانه بیش از  دستگاه خودرو در حال انجام است 118گندزدایی اماکن عمومی با بکارگیری 

هزار مورد از اماکن عمومی، ارگان های دولتی و  435وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ... ... شهر ضدعفونی می شود 

اکیپ های ضدعفونی و : سایر فضاهای عمومی توسط نیروهای معاونت خدمات شهری ضدعفونی شده است، ادامه داد

ت شهری به صورت روزانه با تمام توان در تالش هستند تا بهداشت عمومی جامعه به طور گندزدایی معاونت خدما

 قابل قبولی افزایش پیدا کند

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:47 - شهرداری مشهد

 نقطه از محالت شهر ۱1ضدعفونی روزانه بیش از / مدرسه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ۹1گندزدایی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:44 - باشگاه خبرنگاران

 مدرسه در مشهد ضدعفونی شد ۹1

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:51 - قدس آنالین

 مدرسه در مشهد ضدعفونی شد ۹1

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:51 - را نیوزٰشهرآ

 مشهدمدرسه در  ۹1گندزدایی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:14 - ایسنا

 اعالم آمادگی شهرداری برای ضدعفونی مدارس مشهد

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:15 - ایلنا
 :معاون شهردار مشهد خبر داد

 مدرسه در سطح شهر مشهد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۹1گندزدایی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:2۱ - خبرگزاری صدا و سیما
 با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مدارس

 دمدرسه در شهر مشه۹1گندزدایی 

 

 :معاون علوم پزشکی بوشهر

 فضاهای درمانی در شهرستان دشتستان گسترش می یابد

https://news.mashhad.ir/news/1141093143-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
https://news.mashhad.ir/news/1141093143-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
https://www.yjc.ir/fa/news/7481641/%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7481641/%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/718876/%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/718876/%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://shahraranews.ir/fa/news/41715/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061510999/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061510999/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%A7-15/963496-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%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%A7-15/963496-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814068/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B0%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814068/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B0%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
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 13۹۹شهریور  15شنبه  15:4۹ - خبرگزاری مهر 

در زمینه : شهید گنجی برازجان را ضروری دانست و ادامه داد بیمارستانوی نگاه ویژه به 

تجهیزات سرمایه ای و تجهیزات پزشکی مصرفی و نیروهای تخصصی تالش شده روند درمان 

با اضافه شدن پزشکان : زارعی زاده ادامه داد... در سطح شهرستان دشتستان را سرعت بدهیم 

آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی و احیا کلینیک تخصصی  متخصص در اغلب رشته های تخصصی ان شاءاهلل در

وی ... شهریور در سطح شهرستان خواهیم بود و بیماران عزیز می توانند از خدمات آن بهره مند شوند  17 بیمارستان

تخت جدید  7و تفکیک تخت های داخلی و جراحی با اضافه شدن  بیمارستاندر بحث تخت های ویژه : اضافه کرد

زارعی زاده ... ر می رود مراقبت های درمانی بهتری برای عزیزانی که نیاز به این نوع مراقبت ها دارند، ارائه شود انتظا

بررسی های اولیه کار انجام شده و در : گنجی برازجان خبر داد و عنوان داشت بیمارستاناز گسترش فضای اورژانس 

م که با این کار از شلوغی و ازدحام بیمار در بخش اورژانس مترمربع به فضای اورژانس اضافه کنی 511نظر داریم 

 قطعاً کاسته شده و فضای درمانی مناسب تری در خدمت مردم و بیماران قرار خواهد گرفت

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:51 - باشگاه خبرنگاران

 برازجان به زودی راه اندازی می شود شهریور 17درمانگاه تخصصی بیمارستان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:3۱ - فکر شهر

 فضاهای درمانی در شهرستان دشتستان گسترش می یابد

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:57 - خارگ نیوز

 شهریور برازجان به زودی راه اندازی می شود 17درمانگاه تخصصی بیمارستان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:27 - خبرگزاری صدا و سیما
 استان بوشهر؛

 شهریور برازجان17بزودی، افتتاح درمانگاه تخصصی بیمارستان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:1۱ - خلیج فارس

 شهریور برازجان به زودی راه اندازی می شود 17درمانگاه بیمارستان 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - اتحاد خبر

 شهریور برازجان به زودی راه اندازی می شود 17صی بیمارستان کلینیک تخص

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:2۱ - تدبیر نو

 شهریور برازجان به زودی راه اندازی می شود 17درمانگاه تخصصی بیمارستان 

 

 دانش آموزان لوازم مدرسه را به صورت مشترک استفاده نکنند

https://www.mehrnews.com/news/5016163/%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%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7481734/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7481734/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://fekrshahr.ir/node/75448
http://fekrshahr.ir/node/75448
https://www.khargnews.ir/fa/news/10282/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.khargnews.ir/fa/news/10282/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814047/%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814047/%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://pgnews.ir/module/news/352335/
http://pgnews.ir/module/news/352335/
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/134547
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/134547
http://tadbirno.ir/fa/news/53927/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tadbirno.ir/fa/news/53927/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:4۹ - باشگاه خبرنگاران 

ها کاهش پیدا می کند و این باعث  بیمارستانخداروشکر میزان بستری در : او اضافه کرد

میشودکه طی این هفته و هفته آینده انشااهلل میزان مرگ کاهش پیدا بکند و اکثریت فوتی ها 

مربوط به سنین باال و کسانی که بیماری زمینه ای دارند هستند که میطلبه این افراد واقعاً 

گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران  به... مراعات و رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی تر بگیرد 

دانش آموزان لیوان یکبار مصرف همراه : جوان از اراک ، سید محمد جمالیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت

داشته باشند،گچ یا ماژیک وایت برد شخصی داشته باشند و سعی کنند لوازم تحریر و لوازمی که در مدرسه مورد 

خانواده ها توجه کنند اگر : جمالیان افزود... ... است تا جایی که امکان دارد به صورت مشترک استفاده نشود استفاده 

رئیس دانشگاه علوم ... ... ... فرزندانشان عالمت دار هستند از حضور در مدرسه به صورت جدی خودداری کنند 

ساوه و دلیجان قرمز است، آشتیان، تفرش و  در حال حاضر وضعیت شهرستان های اراک،: پزشکی اراک بیان کرد

 فراهان وضعیت نارنجی دارند، شازند سفید و بقیه شهرستان های ما وضعیت زرد را دارند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:51 - خبرگزاری صدا و سیما

 مورد جدید ابتال به کرونا ویروس 12۱شناسایی 

 

 نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران هشدار داد؛

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با موتورسیکلت

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:54 - خبرگزاری مهر 

به گزارش ... ها، تیروئید و  سرطانرمی، تشخیص زودهنگام بیماری هایی همچون دیابت، ک

خبرنگار مهر ، فرید کرمی، روز شنبه در نشست خبری که در محل انجمن دکترای علوم 

مهم ترین معضل در سیاستگذاری های تعرفه ای، ندیدن : آزمایشگاهی برگزار شد، افزود

اصوال نگاه شورای عالی بیمه به : وی ادامه داد... ... ن تعرفه های حوزه سالمت است واقعیت های اقتصادی در تعیی

در حالی که نظام سالمت کارآمد، به بیماری های مهم بیشتر اهمیت می ... تست های آزمایشگاهی، یکسان است 

 ... ...دهد تا هزینه های سالمت کاهش یابد 

شورای عالی بیمه بدون در نظر گرفتن وزن : بسیار موثر دانست و گفت، را در کاهش هزینه های سالمت جامعه ... 

در واقع به دنبال این هستند که سهم بیمه ها از ... بیماری ها، تعرفه ها را با صندوق خودشان متناسب می کنند 

https://www.yjc.ir/fa/news/7481665/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813806/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%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-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813806/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%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-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.mehrnews.com/news/5016178/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

عث خواهد شد تا چنین سیاستی با: وی افزود... ... پرداخت تعرفه پایین بیاید و سهم مردم از پرداخت ها باال برود 

 کیفیت آزمایش های پزشکی در کل کاهش یابد

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:2۹ - دنیای اقتصاد

 فاجعه در تشخیص آزمایش های پزشکی

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:32 - شفا آنالین
 نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران هشدار داد؛

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با موتورسیکلت

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:5۱ - مردم نیوز

 اهی با موتورسیکلتجمع آوری نمونه های آزمایشگ

 

 کمبود تخت برای بیماران کرونایی بیخ گوش بیمارستان های کهگیلویه و بویر احمد

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:11 - خبرگزاری تسنیم 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج ، پرویز یزدانپناه ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان 

بیمار کرونایی در  278در حال حاضر : تانی کرونا اظهار داشتظهر امروز در نشست ستاد اس

بیمار در  23بیمار کرونایی قطعی و  117بیمارستانهای استان بستری هستند که از این تعداد 

درصدی تعداد مبتالیان نسبت به هفته گذشته  41وی با اشاره به افزایش ... ... بخش مراقبت ویژه بستری هستند 

درصد از نمونه ها مثبت بود، یزدانپناه بیشترین تعداد مبتالیان را  41نمونه داشتیم، که نزدیک  281 دیروز: بیان کرد

یزای بیماری : یزدانپناه تصریح کرد... ... مربوط به شهرستان های بویراحمد، گچساران، کهگیلویه، دنا و لنده دانست 

 281ر گرفته بودیم که هم اکنون با توجه به روند افزایشی تخت بیمارستانی را در نظ 251کرونا در استان ابتدا تعداد 

تخت بیمارستانی در اختیار بیماران کرونایی هست و اگر روند افزایشی به همین صورت باشد ما عالوه بر کمبود در 

 با کمبود تخت عادی نیز مواجه خواهیم شد UCIتخت های 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - ایلنا
 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبرداد

 افزایش بیماران کرونایی و کمبود تخت در بیمارستان های کهگیلویه و بویراحمد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - تابناک کهکیولیه و بویراحمد

 خطر کمبود تخت بیمارستانی برای کرونا

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%86-62/3688657-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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%86-62/3688657-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264212/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264212/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA
http://www.mardom-news.com/news/155336/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA
http://www.mardom-news.com/news/155336/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/15/2342100/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%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%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/963654-%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-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%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-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%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%A7-15/963654-%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-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%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-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.tabnakkohkiluye.ir/fa/news/896099/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.tabnakkohkiluye.ir/fa/news/896099/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 

 الیان روزانه کرونا در فرانسه رکورد زدشمار مبت

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:12 - ایسنا 

کمتری برای مرگ  از آنجا که افزایش مبتالیان عمدتاً جوانان را تحت تأثیر قرار داده که احتمال

های فرانسه  بیمارستانو میر یا وخامت حال در آن ها ایجاد می شود، تاکنون فشار کمتری بر 

های این کشور تحت  بیمارستاناین در حالی است که در اواخر ماه مارس ... وارد شده است 

تعداد افراد بستری شده در آوریل،  14اما پس از ماه ها ثبات کاهشی پس از اوج ... فشار زیادی قرار گرفتند 

به گزارش ایسنا، مقامات بهداشتی ... های فرانسه روز گذشته برای ششمین روز متوالی افزایش یافت  بیمارستان

... ... مورد جدید ابتال به کرونا در این کشور تأیید شده است  8۹75فرانسه در بیانیه ای اعالم کردند که روز گذشته 

مورد در زمانی که فرانسه در یکی از  7578مارس با  31مورد بیشتر از اوج روزانه در تاریخ  1511این شمار تقریباً 

 سخت ترین قرنطینه های کرونایی اروپا قرار داشت، بوده است

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:21 - عصر ایران

 تال در یک روزهزار اب ۹/ رکورد جدیدشمار مبتالیان روزانه کرونا در فرانسه

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:2۹ - ناطقان

 جدیدترین آمار مبتالیان کرونا در فرانسه

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:52 - بهار نیوز

 شمار مبتالیان روزانه کرونا در فرانسه رکورد زد

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:52 - شفا آنالین

 شمار مبتالیان روزانه کرونا در فرانسه رکورد زد

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:55 - آفتاب نیوز

 شمار مبتالیان روزانه کرونا در فرانسه رکورد زد

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:15 - انتخاب

 شمار مبتالیان روزانه کرونا در فرانسه رکورد زد

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:1۱ - رعصر خب

 هزار ابتال در یک روز ۹/ رکورد جدیدشمار مبتالیان روزانه کرونا در فرانسه

 

 تعرفه خدمات آزمایشگاهی غیر واقعی است

http://www.isna.ir/news/99061511008/%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/745411/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://www.asriran.com/fa/news/745411/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://nateghan.ir/fa/news/244272/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%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-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://nateghan.ir/fa/news/244272/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%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-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://www.baharnews.ir/news/230207/%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/230207/%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264214/%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264214/%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669903/%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669903/%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572889/%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572889/%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173854/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%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%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:1۱ - باشگاه خبرنگاران 

باید : او با بیان اینکه سیاست گذاری تعیین تعرفه های آزمایشگاهی درست نیست، گفت

افزایش تعرفه های آزمایش ها یکسان نباشد، برای مثال در جامعه شیوع دیابت و تیروئید 

اهمیت ویژه  سرطانباالست و شورای عالی بیمه به آزمایش های دیابت و تیروئید و تشخیص 

عت صورت گیرد و فرد گرفتار عوارض نشود، اما پوشش بیمه آزمایش های تیروئید و دیابت بدهد تا تشخیص به سر

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی ... در کشور مثل آزمایش های کم اهمیت تر است 

اهی در نشست خبری باشگاه خبرنگاران جوان ، غالمرضا حمزه لو عضو هیات مدیره انجمن متخصصان علوم آزمایشگ

هر گونه اختالل در این امر عواقب جبران ناپذیری : با تاکید براینکه تامین منابع برای آزمایشگاه مهم است، اظهار کرد

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان علوم ... ... برای نظام سالمت دارد و می تواند سالمت مردم به را به خطر بیندازد 

بحث تعرفه های آزمایشگاهی : ه تعرفه خدمات آزمایشگاهی غیر واقعی است، بیان کردآزمایشگاهی با بیان اینک

 قدیمی و تاریخی بوده و به نرخ ارز وابسته است

 

 عروج شهادت گونه سه تن از پرسنل نیروی کهگیلویه و بویراحمد بر اثر ابتال به کرونا

 13۹۹ر شهریو 15شنبه  1۱:43 - خبرگزاری تسنیم 

امام خمینی دهدشت اعزام  بیمارستانسه متخصص عفونی برای : پرویز یزدانپناه اظهار داشت

درصد از سهمیه دارویی مربوط به کرونا  25تمدید طرح و  بیمارستانپرستار در این  15شده و 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، ... در استان به شهرستان کهگیلویه اختصاص داده شد 

از ابتدای : ردار مهدی انصاری فرمانده نیروی انتظامی استان ظهر امروز در نشست ستاد استانی کرونا اظهار داشتس

نفر  18تن از پرسنل نیروی انتظامی استان به کرونا مبتال شده اند، که از این تعداد  72شیوع ویروس کرونا تاکنون 

از همکاران خدوم نیروی انتظامی نیز عروجی شهادت گونه  در قرنطینه خانگی به سر می برند و متاسفانه سه تن

سردار انصاری در ادامه نسبت به حرف و حدیث ها و توهین ها در فضای مجازی واکنش نشان داد و ... ... داشته اند 

می  متاسفانه این روزها در فضای مجازی به راحتی شایعه پراکنی و توهین نسبت به مقامات و افراد صورت: بیان کرد

گیرد و از مراجع قضایی درخواست داریم که با چجنین افرادی برخورد قاطع شود، تا این رویه موجب عادی انگاری و 

 باب شدن ناهنجاری نشود

 

 هشدار؛

https://www.yjc.ir/fa/news/7481690/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/15/2342231/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%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%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
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 کرونا باز هم قربانی گرفت

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:55 - خبرگزاری صدا و سیما 

 

های  بیمارستانبیمار در  278در پانزدهمین روز از شهریور ماه، : دکتر پرویز یزدانپناه افزود

نفر در بخش  23نفر مبتالی قطعی و  117معین کرونای استان بستری بوده که از این تعداد 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس ... مراقبت های ویژه تحت درمان هستند 

امروز متاسفانه یک : خبر داد و گفتنفر  88دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش شمار قربانیان کرونا در استان به 

 ... مورد فوتی جدید ناشی از کرونا در استان گزارش شد 

... ... مورد گزارش شده است  488۱تعداد بهبود یافتگان بیماران کرونایی کهگیلویه و بویراحمد تاکنون : وی ادامه داد

مبتال  1۹درصد از آن ها به کووید  41متاسفانه نمونه دریافت شده از بیماران،  281از : دکتر یزدان پناه بیان کرد

 ... شدند 

، (درصد 11)، چرام (درصد 13)، لنده (درصد 51)بیشترین موارد مثبت در شهرستان بویراحمد : یزدانپناه ادامه داد

 بوده است( درصد ۱)و بهمئی ( درصد ۹)، گچساران (درصد ۹)کهگیلویه 

 

 بیمار کرونایی در مراکز درمانی قم پذیرش شدند 68

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:58 - ایرنا 

در : ت ن از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند افزود 23وی با اشاره به ترخیص 

ت ن  73های قم بستری می باشند که حال  بیمارستانت ن مشکوک به کرونا در  3۱5حال حاضر 

به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا ...  آنها وخیم است

ت ن  32در شبانه روز منتهی به پانزدهم شهریورماه : قدیر در تبیین آخرین وضعیت کرونا در این استان اظهار داشت

پزشکی قم  رئیس دانشگاه علوم... ... ... تحت نظر اورژانس بخش های مراکز مختلف درمانی قم بستری شدند 

ساعت گذشته سه ت ن که نتیجه آزمایش کرونای آنها مثبت بود جان خود را در این استان  24در : همچنین بیان کرد

در شهر ووهان ( ۹8آذر  24)اواسط ماه دسامبر سال گذشته  1۹ویروس کرونا ، موسوم به کووید ... ... از دست دادند 

بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد، اما کمیسیون ملی بهداشت  واقع در مرکز چین گزارش شد؛ ابتدا از این

 به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد( ۹8دی  ۹) 211۹دسامبر سال  31چین در 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2813852/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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
https://www.irna.ir/news/84027714/%DB%B6%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-%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


 

 

 

 

133 

  بولتن خبری حوزه سالمت
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 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 الهیجان افزایش یافتو آمار مبتالیان در  49بار بیماری کووید 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:11 - ایرنا 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن با اشاره به مشکالت حوزه 

چند : بهداشت و درمان گیالن در بخش های مختلف زیرساختی و تجهیزات خاطر نشان کرد

شهرستان  بیمارستان اقدام برای رفع این مشکالت در دست انجام است از جمله راه اندازی

شفا با قدمت باالیی که دارد به سایت الکان  بیمارستانوی با بیان اینکه ... لنگرود که به زودی محقق می شود 

با پی گیری های انجام شده از سوی استاندار گیالن در نشست با هیات امنای دانشگاه علوم : منتقل خواهد شد، افزود

پزشکی گیالن و در پی آن جلسه ای در تهران مقرر شد که برای خرید خوابگاه دانشجویی به این دانشگاه کمک شود 

مسافران زیادی : ارسالن ساالری روز شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در استانداری گیالن افزوددکتر ... 

در تعطیالت به استان گیالن وارد شدند و در برخی موارد نیز شاهد عدم رعایت پروتکل های بهداشتی شامل چادر 

 زدن در پارک ها و سایر موارد بودیم

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:12 - ل خبرمنجی

 و آمار مبتالیان در الهیجان افزایش یافت 1۹بار بیماری کووید 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:41 - آژانس خبری ریحان

 و آمار مبتالیان در الهیجان افزایش یافت 1۹بار بیماری کووید 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:3۱ - تابناک گیالن

 و آمار مبتالیان در الهیجان افزایش یافت 1۹بار بیماری کووید 

 

 بیمارستان خراسان فعال شده است 68ایستگاه راه دور در 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:15 - ایرنا 

 

های اسفراین، بجنورد،  بیمارستانتا کنون ایستگاه های مبداء پزشکی از راه دور در : دکتر ابوالفضل حسینی افزود

و فردوس در استانهای سه شیروان، قوچان، کاشمر، بیرجند، تربت حیدریه، تربت جام، نیشابور، سبزوار، گناباد، طبس 

 ... گانه خراسان راه اندازی شده است 

https://www.irna.ir/news/84027436/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%88-%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-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%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
https://manjilnews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%88-%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-%D9%84/
http://reihaan.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%88-%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-%D9%84/
http://reihaan.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%88-%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-%D9%84/
http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/895893/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%88-%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-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%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
http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/895893/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%88-%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-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%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
https://www.irna.ir/news/84027596/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%B6%DB%B8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C
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مشهد به عنوان مرجع ارائه دهنده ( ع)امام رضا بیمارستاندر قالب سامانه پزشکی از راه دور، : حسینی اظهار کرد

ن این شهر به عنوان مرجع تخصصی ریه تعیی( عج)قائم  بیمارستانخدمات مشورتی در خصوص بیهوشی و عفونی و 

 ... شده است 

طبق برنامه ریزی های این طرح، اپلیکیشنی : کشور همچنین گفت ۹دبیر ستاد پزشکی از راه دور کالن منطقه 

های  بیمارستانموبایلی طراحی می شود تا پزشکان در هر نقطه استان از این طریق بتوانند با پزشکان مستقر در 

 مرجع ارتباط برقرار کنند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:2۱ - خبرگزاری صدا و سیما

 راه اندازی ایستگاه های پزشکی از راه دور در استان های خراسان

 

 :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 بیمار حاد کرونایی در بیمارستان های اصفهان بستری هستند 286

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:1۹ - خبرگزاری مهر 

شهرستان  22شیوع کرونا در  آرش نجیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمار

 15از روز گذشته تا امروز شنبه : تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت

... ... بیمار جدید مشکوک به کرونا در مراکز درمانی اصفهان بستری شده است  118شهریور 

ز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم بیمار بهبود یافته کرونا از مراک ۱۹وی با بیان اینکه از روز گذشته تاکنون 

بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی اصفهان  18در حال حاضر یک هزار و : پزشکی اصفهان مرخص شده اند، افزود

بیمار مبتال به کرونا در  21۱سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ... ... بستری هستند 

بیمار  14ساعت اخیر  24طی : داشته و در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند، اضافه کرد شرایط ویژه قرار

هر : وی تاکید کرد... ... نفر از آنها مثبت اعالم شده است  ۹مشکوک به کرونا فوت شده اند که تاکنون تست کرونای 

با رعایت پروتکل های اجتماعی برای  دو منطقه اصفهان و کاشان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، شهروندان باید

 بهبود شرایط فعلی به کادر خسته درمان کمک کنند

 

 نفر42ساعت گذشته  21تعدادفوتی های کرونا در 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2814067/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814067/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5015963/%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%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-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 13۹۹شهریور  15شنبه  17:12 - خبرگزاری صدا و سیما 

 

بیمار مبتال به کرونا در استان  13اقای شفیعی همچنین گفت متاسفانه در شبانه روز گذشته 

 3های حوزه علوم پزشکی کرمان،  بیمارستاننفر آن ها در  8جان خود را از دست دادند که 

ر مبتال به بیما 131هم اکنون ... نفر در حوزه علوم پزشکی جیرفت بستری بودند  2نفر در حوزه علوم پزشکی بم و 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، سخنگوی ستاد استانی ... های استان بستری هستند  بیمارستانکرونا در 

 2بیمار بستری مبتال به کرونا در حوزه علوم پزشکی کرمان و  17ساعت گذشته  24مدیریت مقابله با کرونا گفت در 

د و در حوزه های علوم پزشکی جیرفت و سیرجان، آزمایش های بیمار در حوزه علوم پزشکی رفسنجان شناسایی ش

 ... تشخیصی دیروز انجام نشد 

 ...نفر رسید  748با فوت این بیماران، شمار جان باختگان بیماری کرونا در استان به 

 

 نیستند 49-آیا افراد بدون عالمت سرایت دهنده کووید

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:17 - شفا آنالین 

در کلیپ ویدیویی حاضر گزارشگر تلویزیون از آقای دکتر داوود صمدی، مدیر سالمت مردان 

ک سنت فرانسیس در النگ آیلند و رییس بخش جراحی روالتی بیمارستان( ارولوژی آنکولوژی)

لنوکس موضوع را می پرسد و ایشان هم که ارتباط رشته تخصصی اش با موضوع  بیمارستان

معلوم نیست ولی رابط خبری شبکه فاکس نیوز است، تایید کردند که افراد بدون عالمت ناقل نیستند و سپس 

های شدید برای  گزارشگر نتیجه می گیرد که دیگر قرنطینه های موجود برای افراد بدون عالمت و یا سختگیری

شفاآنالین سالمت اخیرا یک کلیپ ویدیویی در حال ... مراودات و با اعمال فاصله اجتماعی بی معنی خواهد بود 

در  OHy، از مسئولین ارشد تکنیکال Smrcm Vmn Aarhohaaانتشار است که در آن خانم ماریا فان کرخووا 

ندات دانشمندان متقاعد نشده اند که افراد بدون عالمت یک جلسه پرسش و پاسخ اعالم کرد که طبق شواهد و مست

 را به دیگران سرایت دهند 1۹می توانند بیماری کووید( ایشان مبتالیان و غیرمبتالیان را جدا ننمود)

 

 کرمانشاهی را گرفت 8کرونا جان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:21 - باشگاه خبرنگاران 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2813892/%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%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-13%D9%86%D9%81%D8%B1
http://shafaonline.ir/fa/news/264213/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7481792/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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نفر نیز بهبود  11341نفر بستری و  1115۹از ابتدای شروع اپیدمی تا کنون در استان : او گفت

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونای ... ترخیص شده اند  بیمارستانیافته و از 

بیمار جدید در  32ساعت گذشته  24همچنین در : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد

ترخیص شده اند  بیمارستاننفر نیز پس از بهبودی از  42های استان بستری شده و  بیمارستان

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛ مهدی محمدی رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد ... 

مورد بیمار مثبت بستری مبتال به  25در شبانه روز گذشته : مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت 

 188او با بیان اینکه هم اکنون ... ... نفر رسید  3۱۹2ه کرونا در استان شناسایی شدند و جمع موارد مثبت بستری ب

تعداد موارد فوت در اثر ابتال قطعی به ویروس : بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند، گفت 

اه ساعت گذشته در استان هشت نفر است که از این تعداد چهار مورد فوت مربوط به شهرستان کرمانش 24کرونا در 

 است

 

 :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 ساعت بر اثر ابتالء به کرونا جان باختند 21کرمانی ظرف  42

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:27 - خبرگزاری مهر 

در حال : به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی شفیعی بعدازظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد

ی استان کرمان بستری هستند که از ها بیمارستانمورد قطعی مبتال به کرونا در  181حاضر 

نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی  11نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  131این تعداد 

نفر هم از  18نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و  11نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،  11رفسنجان، 

 1۹مجموع تعداد بیمارانی که به دلیل ابتالء به کووید : وی بیان کرد...  حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند

شفیعی تعداد موارد جدید بستری طی ... مورد است  ۹۱1هزار و  5های استان کرمان بستری شده اند  بیمارستاندر 

 2زشکی کرمان و مورد حوزه دانشگاه علوم پ 17نفر شامل  1۹های استان کرمان را  بیمارستانساعته گذشته در  24

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و دانشکده علوم : مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ذکر کرد و یادآور شد

 ساعت گذشته انجام آزمایش نداشته اند 24پزشکی سیرجان در 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - اقتصاد آینده

 رونا جان باختندساعت بر اثر ابتالء به ک 24کرمانی ظرف  13

 

https://www.mehrnews.com/news/5016280/%DB%B1%DB%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/243023/%DB%B1%DB%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/243023/%DB%B1%DB%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A1
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 نفر از کارکنان نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد به کرونا مبتال شدند 71

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:31 - ایرنا 

 بیمارستانبیمار در  278به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد هم اینک 

پرویز ... نفر مبتالی قطعی هستند  117های استان بستری و تحت درمان اند که از این تعداد 

های استان بستری  بیمارستانبیمار کرونایی نیز در بخش آی سی یو  23: یزدان پناه افزود

سردار انصاری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ... مورد از آن ها زیر دستگاه هستند  4از این تعداد  بوده، که

نفر  52: وی افزود... ... سه نفر از این نیروها در استان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست دادند : اظهار داشت

فرمانده انتظامی ... ... نفر هم در قرنطینه خانگی به سر می برند  18دیگر از این بیماران بهبود پیدا کردند و 

امکانات الزم در شهرستان : کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فوت شدن پلیس راهور شهرستان کهگیلویه، تصریح کرد

درصد  35اینک هم : سردار انصاری ابراز داشت... ... کهگیلویه وجود ندارد و این شهرستان وضعیت مطلوبی ندارد 

درصد دنا و مابقی مربوط به دیگر شهرستان  13درصد کهگیلویه،  31مبتالیان کرونا در استان مربوط به بویراحمد، 

 هاست که آمار کهگیلویه نسبت به جمعیت آن قابل تأمل است

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:42 - اتحاد آنالین

 نفر از کارکنان نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد به کرونا مبتال شدند 74

 

 ساکنان کهگیلویه و بویراحمد نگران کمبود واکسن آنفوالنزا نباشند

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:38 - ایرنا 

 بیمارستانبیمار در  278به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد هم اینک 

پرویز ... نفر مبتالی قطعی هستند  117های استان بستری و تحت درمان اند که از این تعداد 

های استان بستری  بیمارستانبیمار کرونایی نیز در بخش آی سی یو  23: یزدان پناه افزود

گو با خبرنگار  امام بخش قائدی روز شنبه در گفت و... مورد از آن ها زیر دستگاه هستند  4بوده، که از این تعداد 

امسال با توجه به شیوع کرونا و احتمال تشدید این بیماری با آنفلوانزای فصلی در پاییز، تالش شده : ایرنا اظهار داتش

کار توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه های : وی افزود... ... چند برابر سال گذشته، واکسن آنفلوانزا تهیه و تأمین شود 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد ... ... مد بزودی آغاز می شود کهگیلویه و بویراح

 اولویت تزریق این واکسن در استان با افرادی است که باید حتماً این واکسن را بزنند: تصریح کرد

https://www.irna.ir/news/84027753/%DB%B7%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%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%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://etehadonline.com/news/795566/%DB%B7%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%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%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
http://etehadonline.com/news/795566/%DB%B7%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%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%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
https://www.irna.ir/news/84027783/%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%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-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:13 - باشگاه خبرنگاران

 ساکنان کهگیلویه و بویراحمد نگران کمبود واکسن آنفلوآنزا نباشند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:11 - خبرگزاری صدا و سیما
 :انشگاه علوم پزشکیمعاون غذا و داروی د

 تامین واکسن آنفوالنزا در حد نیاز استان

 

 61 -درپی شیوع کووید 

 نخست وزیر اسبق ایتالیا کرونا گرفت

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

نخست وزیر اسبق و  "سیلویو برلوسکنی"به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ 

، 1۹-، به علت ذات الریه ناشی از بیماری کووید"فورتسا ایتالیا"رئیس کنونی حزب راست گرای 

 ... در شهر میالن در این کشور، بستری شده است  "سان رافائله" بیمارستاندر 

لیا طی دوره قرنطینه خانگی، پس از بدتر شدن عالئم آلودگی به ویروس کرونا، عصر پنج شنبه نخست وزیر اسبق ایتا

 ...بستری شد  بیمارستانپیش در 

 

ضرورت رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی در مدارس؛ سفیران سالمت در مدارس گیالن 

 فعال شدند

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:3۹ - خبرگزاری تسنیم 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت ، ارسالن ساالری امروز در جلسه ستاد استانی مقابله با 

کرونا در استانداری گیالن با اشاره به مشکالت حوزه بهداشت و درمان گیالن در بخش های 

برای رفع این مشکالت اقداماتی در حال انجام : اظهار داشتمختلف زیرساختی و تجهیزات 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن تعداد ... شهرستان لنگرود نیز به زودی راه اندازی می شود  بیمارستاناست و 

و  نفر اعالم کرد 381تا  351های استان را در طول دو ماه گذشته به طور متوسط بین  بیمارستانبیماران بستری در 

رئیس دانشگاه ... ... شفا که دارای قدمت باالیی است به سایت الکان رشت منتقل می شود  بیمارستان: بیان کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/7482211/%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%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-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7482211/%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%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-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/2814265/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%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%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.iribnews.ir/fa/news/2814265/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%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%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813983/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/15/2342352/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%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%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

13۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

زنگ تفریح نباید : علوم پزشکی گیالن به برخی تدابیر سال تحصیلی جدید در سطح مدارس اشاره کرد و بیان داشت

ص در زنگ تفریح حضور نداشته باشند و ساعت ورود یکپارچه باشد و دانش آموزان همه کالس ها در یک ساعت خا

 و خروج متفاوت باشد ضمن اینکه یکی از معاونان مدرسه مسئولیت پیگیری امور بهداشتی را بر عهده گیرد

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:31 - قدس آنالین

 سفیران سالمت در مدارس گیالن فعال شدند

 

 بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی در زیست بوم کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:51 - ایسنا 

آموزش حضوری و گروهی در مدرسه، آموزش های انفرادی مدرسه محور، منزل محور، آموزش 

های مجازی و دیجیتالی، آموزش خودآموز خودراهبر با بسته های یادگیری حتی آموزش های 

و مؤسسه محور و روش های دیگر آموزشی با جامعیت، کیفیت و انعطاف و فرگیری  بیمارستان

... دشوار پوشش همگانی و حداکثری دانش آموزان در فرآیند تعلیم و تربیت را فراهم سازند  می تواند دراین شرایط

اما در عین حال هم به عنوان عدم تعطیلی آموزش در شرایطی که امکان حضور در مدرسه وجود ندارد و : وی افزود

و سرعت و دقت در نظام تعلیم و هم به عنوان مدل های مقوم و مکمل آموزش و نیز در دسترس بودن، قابلیت تکرار 

تربیت، مدرسه تلویزیونی، مدرسه خانگی آموزش انفرادی شده، محیط های فردی آموزش، ارسال درس نامه ها، 

محور، مدرسه محور، تنوع در شیوه های  بیمارستانآموزش های منزل محور، آموزش های انفرادی مؤسسه محور، 

ی فرد محور، استفاده بیشتر از تکنولوژی و فناوری های نوین و در نهایت آموزشی و روی آوردن بیشتر به آموزش ها

تهیه اطلس یادگیری که در آن مدل ها و روش های متعدد و شیوه های جدید ارائه تکلیف، ارتباط مجازی، آزمون 

 های برخط و الکترونیکی آموزش های خانواده محور باید مورد توجه قرار گیرند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:17 - ایلنا

 بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی در زیست بوم کرونا

 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد؛

 بیمار حاد تنفسی جدید در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 42بستری 

http://qudsonline.ir/news/718950/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/718950/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061511113/%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%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/963532-%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%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/963532-%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%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:31 - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرنگار مهر سیدعلیرضا مروجی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 

نفر از همشهریان منطقه کاشان به مراکز درمانی، تشخیصی سرپایی  8۹5هزار و  55مراجعه 

در مجموع در : منطقه کاشان از ابتدای شیوع کرونا در منطقه کاشان تاکنون اظهار داشت

شهید بهشتی کاشان و سیدالشهدای آران و  بیمارستانبیمار حاد تنفسی نیز از دو  758ر و همین مدت سه هزا

شهید  بیمارستانبیمار حاد تنفسی در  13ساعت گذشته  24وی با اشاره به اینکه طی ... بیدگل ترخیص شده اند 

بیمار نیز اهل شهرستان  نفر از این بیماران اهل شهرستان کاشان و یک 12: بهشتی کاشان بستری شده اند، گفت

بیمار حاد  8۹رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه در مجموع در حال حاضر ... آران و بیدگل است 

بیمار در بخش مراقبت  23از این تعداد : شهید بهشتی کاشان بستری شده اند، تصریح کرد بیمارستانتنفسی در 

 های ویژه بستری هستند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - روزنامه خراسان

 بیمار حاد تنفسی در بیمارستان 142

 

 !اشگاه شبانه رفته بود کرونا گرفتماز یکی از فرزندانم که به ب: میهایلوویچ

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:3۹ - خبرگزاری تسنیم 

خون  سرطانبه گزارش خبرگزاری تسنیم ، سینیشا میهایلوویچ به واسطه ابتالیش به بیماری 

جزو آن دسته از افرادی است که ابتال به کرونا سالمت شان را بیشتر از سایرین به خطر می 

 شیمیبستری بود تا روند  بیمارستانمیهایلوویچ سال گذشته نزدیک به چهار ماه در ... انداخت 

به همین دلیل خیلی ها زمانی که خبر ابتالی سرمربی ... و عمل پیوند مغز استخوان روی او صورت بگیرد  درمانی

... ... صرب تیم فوتبال بولونیا به کرونا منتشر شد او را بابت اهمال در حفظ سالمتی اش مورد سرزنش قرار دادند 

باره چگونگی ابتالیش به کرونا توضیح داده و می گوید مردم بدون آنکه بدانند او اکنون سرمربی پیشین میالن در

من هیچ کاری که مقرر شده : میهایلوویچ گفت... ... چطور به این بیماری مبتال شده است، درباره اش قضاوت کردند 

 بود برای پیشگیری از ابتال به کرونا انجام ندهیم را انجام ندادم

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:13 - آخرین خبر

 بود کرونا گرفتم از یکی از فرزندانم که به باشگاه شبانه رفته: میهایلوویچ

https://www.mehrnews.com/news/5016031/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%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%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://khorasanjonobi.khorasannews.com/Newspaper/Page/20467/1/229569/0
http://khorasanjonobi.khorasannews.com/Newspaper/Page/20467/1/229569/0
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/15/2342370/%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85
http://akharinkhabar.ir/sport/6738436/%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85
http://akharinkhabar.ir/sport/6738436/%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:2۹ - خبرورزشی

 !باشگاه شبانه کار دست سرمربی بولونیا داد

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:11 - آفتاب نیوز

 !از یکی از فرزندانم که به باشگاه شبانه رفته بود کرونا گرفتم: میهایلوویچ

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:21 - وانا

 !از یکی از فرزندانم که به باشگاه شبانه رفته بود کرونا گرفتم: میهایلوویچ

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:17 - برترین ها

 !از فرزندم کرونا گرفتم: میهایلوویچ

 

 :مدیر درمان تامین اجتماعی استان

 خارج شدن بیمارستان غرضی از پذیرش بیماران کرونایی

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:41 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مدیر درمان تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه کادر درمان این 

هزار  18غرضی به  بیمارستاندر این مدت در : ماه درگیر خدمت رسانی به بیماران کرونایی بوده اند افزود ۱مرکز، 

 ... اند مراجعه کننده و بیمار کرونایی خدمات ارائه کرده 

نفر از کادر درمان هم گرفتار کرونا  151هزار مبتال به کرونا در این مرکز بستری و 4از این تعداد : اعتصامی پور افزود

 کد ویدیو ... ... شدند 

 فیلم اصلی... دانلود 

 

 فوت یک نفر بر اثر ابتال به کرونا ویروس در هرمزگان

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:17 - خبرگزاری صدا و سیما 

 

به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، استان در وضعیت هشدار شیوع 

ی اند که از این های استان بستر بیمارستانبیمار مبتال به کرونا در  241کرونا است و اکنون 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس ؛ دکتر فاطمه ... آی )نفر در بخش مراقبت های ویژه  5۱شمار 

https://www.khabarvarzeshi.com/fa/news/272477/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.khabarvarzeshi.com/fa/news/272477/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669932/%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85
https://aftabnews.ir/fa/news/669932/%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85
https://vananews.com/fa/news/365824/%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85
https://vananews.com/fa/news/365824/%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033882/%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033882/%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814034/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%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
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814032/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%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-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 ۱2فرد جان باخته در شبانه روز گذشته آقای : شبکه خلیج فارس گفت 21نوروزیان در ارتباط زنده تلویزیونی با خبر

بیشتر بخوانید؛ نشست ... ... نفر از آن ها وخیم است  14بستری هستند و حال ( یو... سی ... ساله از بندرلنگه است 

 ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در بندرعباس 

آزمایش تشخیص کرونا انجام  535هزار و  ۱1از ابتدای همه گیری کرونا تاکنون در هرمزگان : دکتر نوروزیان افزود

 ... شده است 

بر رعیات شیوه نامه های : ی هرمزگان با توجه به بازگشایی مدارس در استان گفتسخنگوی دانشگاه علوم پزشک

 بهداشتی مانند زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در مدارس بطور مداوم نظارت می شود

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:11 - باشگاه خبرنگاران

 مرگ یک مبتال به کرونا درهرمزگان

 

 فیلم+ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان قزوین  286

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:4۱ - خبرگزاری صدا و سیما 

نفر از آن  21های استان بستری اند که  بیمارستانبیمار کرونایی در  31۱هم اکنون : وی گفت

به ... ویژه هستند  نفر هم در بخش مراقبت های 53ها به دستگاه های کمک تنفسی متصل و 

شبکه قزوین بیان  21گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پیمان نامدار در گفتگوی خبر 

نفر هم بر اثر این بیماری  5بیمار جدید کرونایی در استان شناسایی شده و متاسفانه  37ساعت گذشته  24در : کرد

 87۹هزار و  8پزشکی؛ از زمان شیوع کرونا در استان تاکنون  به گفته سرپرست دانشگاه علوم... ... ... فوت کرده اند 

جلوگیری از شلوغی و : نامدار همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس گفت... ... نفر به بیماری کرونا مبتال شده اند 

کد ... ... ازدحام، استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و تهویه مناسب باید به شکل مطلوب در مدارس اجرا شود 

 ویدیو 

 فیلم اصلی... دانلود 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:2۱ - باشگاه خبرنگاران

 آخرین آمار مبتالیان به کرونا در استان قزوین

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:3۱ - تابناک قزوین

 بیمار کرونایی در بیمارستان های استان قزوین 31۱

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7464091/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%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%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7464091/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%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%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814071/%DB%B3%DB%B0%DB%B6-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7481966/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7481966/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://www.tabnakghazvin.ir/fa/news/896025/%DB%B3%DB%B0%DB%B6-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://www.tabnakghazvin.ir/fa/news/896025/%DB%B3%DB%B0%DB%B6-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
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بیمار کرونایی در مراکز  694بستری / مازندران همچنان در جدال با شرایط قرمز کرونایی

 درمانی

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:11 - خبرگزاری فارس 

بیمار مشکوک  ۱1ساعت گذشته تعداد  24طی : سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد

های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان  بیمارستانبه کرونا بر اساس تشخیص بالینی در 

ها مرخص  بیمارستاننفر از افراد مشکوک بستری شده ، از  55در همین مدت تعداد : وی افزود... بستری شدند 

هار فرزاد جاللی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل اظ... شدند و تکمیل روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند داد 

 24به گزارش فارس، طی ... های بابل بستری هستند  بیمارستانبیمار مشکوک به کرونا در  17۱در حال حاضر : کرد

 ۱۹1مورد ابتالی جدید داشتیم و همچنین تعداد  71ساعت گذشته در دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل 

به گزارش خبرگزاری فارس مازندران، از همان ... هستند  ها و مراکز درمانی سطح استان بستری بیمارستانبیمار در 

روزهای ابتدایی که نگرانی ها در ارتباط با ویروس کرونا در کشور ما بیشتر و بیشتر شد پای این ویروس به استان 

 مازندران باز شد

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15ه شنب 21:27 - صراط نیوز

 مازندران همچنان در جدال با شرایط قرمز کرونایی

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:1۱ - خزر خبر
 :روزهای تلخی که تمامی ندارد

 مازندران همچنان در جدال با شرایط قرمز کرونایی

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:2۱ - پیام مازند

 مازندران همچنان در جدال با شرایط قرمز کرونایی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:4۱ - چهار دانگه

 بیمار کرونایی در مراکز درمانی ۱۹1بستری / مازندران همچنان در جدال با شرایط قرمز کرونایی

 

 کاهش آمار فوتی های کرونا در هرمزگان به یک نفر در روز

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:2۱ - خبرگزاری فارس 

https://farsnews.ir/news/13990615001098/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-69-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.seratnews.com/fa/news/521365/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%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/521365/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://khazarkhabar.com/fullcontent/82691/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://khazarkhabar.com/fullcontent/82691/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146266/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146266/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://4dangehnews.ir/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9/
https://4dangehnews.ir/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9/
https://farsnews.ir/news/13990615001138/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2
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 5۱های استان بر اثر ابتال به کرونا بستری هستند که  بیمارستاننفر اکنون در  241: وی افزود

به گزارش خبرگزاری فارس از ... نفر وخیم است  14نفر از آنان در آی سی یو قرار دارند و حال 

بندرعباس، دکتر فاطمه نوروزیان امشب در گفت وگو با بخش خبر سیمای مرکز خلیج فارس 

زگان در پی ابتال به کرونا و عوارض ناشی از آن نفر در هرم 1در شبانه روز اخیر : اظهار کرد

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شمار کل آزمایشات کرونا در ... ... ... جان خود را از دست داد 

به گزارش فارس، کل فوت ... ... مورد عنوان کرد  535هزار و  ۱1این استان از ابتدای شیوع کرونا تاکنون را نیز 

 88155/انتهای پیام... ... نفر رسید  711گان کرونا در هرمزگان نیز به شد

 

 آیا مادر مبتال به بیماری کرونا می تواند به نوزاد خود شیر بدهد؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:3۱ - باشگاه خبرنگاران 

بستری است،  بیمارستاناگر مادر مبتال به بیماری کرونا دچار جسمانی مناسبی ندارد و در 

توصیه می شود شیر مادر بعد از جوشانده شدن به نوزاد داده شود و اگر مادر در منزل قرنطینه 

ن در این است می تواند با رعایت نکات بهداشتی به فرزندش شیر بدهد و شیردهی به نوزادا

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ... شرایط به هیچ وجه نباید قطع شود 

، تغذیه با شیر مادر در شش ماه اول تولد نوزاد تضمین کننده بقا و آینده اوست و نوزادانی که از همان ابتدا با شیر 

بیماری های زمینه ای مانند فشار خون و چاقی مبتال می شوند و از هوش مادر تغذیه می شوند در آینده کمتر به 

نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند سیستم ایمنی کارآمد تری در برابر بیماری ها و ... ... باالتری بهره می برند 

یروس کرونا یکی از عواملی و... ... میکروب ها دارند و در سنین باالتر کمتر دچار مشکالتی آلرژی و آسم می شوند 

است که توانسته بین مادران و نوزادان فاصله بیندازد، بسیاری از مادران تصور می کنند پس از ابتال به بیماری کرونا 

نمی توانند به فرزند خود شیر بدهند این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام گرفته بیماری کرونا از طریق 

تقل نمی شود، اما به طور کلی مادر نوزاد باید نکات بهداشتی را در صورت ابتال به کرونا رعایت شیر مادر به نوزاد من

 کند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:13 - افکار نیوز

 آیا مادر مبتال به بیماری کرونا می تواند به نوزاد خود شیر بدهد؟

 

 قم صاحب مرکز جامع درمان سرطان می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/7478115/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%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-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%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-5/991840-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%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-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%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-5/991840-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%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-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF


 

 

 

 

145 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:55 - گارانباشگاه خبرن 

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم ، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم 

،در جلسه ای که با حضور قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و فرزند مرحوم امجدی که به 

بیمارستانی نیمه کاره ساخته شده از نمایندگی ورثه آن مرحوم حضور یافته بود، با تبدیل سازه 

بر اساس این گزارش رئیس دانشگاه علوم ... استان قم موافقت شد  سرطانسوی آن مرحوم به مرکز جامع درمان 

استان را ارائه کرد که  سرطاننیمه کاره به مرکز جامع درمان  بیمارستانپزشکی قم در این جلسه پیشنهاد تبدیل 

همچنین در این جلسه مصوب شد تا با کمک سایر خیرین سالمت، در اسرع وقت مرکز ... مورد استقبال قرار گرفت 

 ش/انتهای پیام... ... ... ... قم تکمیل و به سرعت وارد چرخه درمانی استان شود  سرطانجامع درمان 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - تابناک قم

 قم صاحب مرکز جامع درمان سرطان می شود

 

 عکس+سه کشته و یک مجروح در پی پرواز خودروی ام جی در پردیس

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:12 - خبرگزاری فارس 

پدر خانواده : حضور داشتند، ادامه داد 21۱وی با بیان اینکه اعضای یک خانواده در خودروی 

ساله نیز با تالش  35ن خانواده در دم کشته و مادر ساله ای 13ساله و پسر  4ساله، دختر  41

عوامل اورژانس آتش نشانی، پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور و نیروی انتظامی به 

رئیس اورژانس شهرستان پردیس با بیان اینکه وضعیت عمومی مادر این خانواده وخیم ... منتقل شد  بیمارستان

سه دستگاه خودروی اورژانس به سرعت  125الم این تصادف به سامانه اورژانس پس از اع: گزارش شده، تأکید کرد

منتقل  بیمارستانبه محل اعزام شدند و بالفاصله مادر خانواده را پس از رهاسازی از خودرو توسط آتش نشانی به 

ر گفت وگو با نادر شایان رئیس اورژانس شهرستان پردیس دقایقی پیش و در حاشیه تصادفی دلخراش د... کردند 

متأسفانه ساعتی پیش یک دستگاه خودروی ام جی که با سرعت باال با سرعت : خبرنگار فارس در پردیس اظهار کرد

 3افتاده و این حادثه  21۱برخورد و پس از اوج گرفتن بر روی سقف خودرو  11گیر بلوار صیاد شیرازی به سمت فاز 

 نفر مجروح در پی داشت 1کشته و 

  :رسایت دیگ 61

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:21 - صراط نیوز

 عکس+کشته و یک مجروح در پی پرواز خودروی ام جی در پردیس 3

https://www.yjc.ir/fa/news/7481973/%D9%82%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tabnakqom.ir/fa/news/895946/%D9%82%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tabnakqom.ir/fa/news/895946/%D9%82%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990615001159/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.seratnews.com/fa/news/521381/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.seratnews.com/fa/news/521381/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:25 - عصر ایران

 کشته و یک مجروح در پی پرواز خودروی ام جی در پردیس 3

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:31 - پارسینه

 سه کشته و یک مجروح در پی پرواز خودروی ام جی در پردیس

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:17 - برترین ها

 کشته در پیِ پرواز خودروی ام جی در پردیس 3

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:15 - اقتصاد نیوز

 تصویر+ فرود آمد، سه نفر را کشت و یک نفر را مصدوم کرد  21۱روی پژو / پرواز ام جی در پردیس

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:1۱ - صبحانه انالین

 کشته در پیِ پرواز خودروی ام جی در پردیس 3

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:32 - الف

 عکس+سه کشته و یک مجروح در پی پرواز خودروی ام جی در پردیس

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:3۹ - خبرگزاری برنا

 عکس+ نفر جان باختند  3/تصادف باورنکردنی در تهران

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:41 - 211

 کشته در پیِ پرواز خودروی ام جی در پردیس 3

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:52 - زار آریابا

 کشته در پیِ پرواز خودروی ام جی در پردیس اقتصاد ایران 3

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:51 - ه نیوزنام

 عکس+ عضو یک خانواده در دم کشته شدند  3/ در پردیس 21۱پرواز مرگبار ام جی روی سقف 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:45 - خبرگزاری صدا و سیما

 سه کشته و یک مجروح در پی برخورد دو خودرو در پردیس

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - تابناک باتو

 عکس+کشته در پیِ پرواز خودروی ام جی در پردیس 3

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:25 - شبکه خبر

 فیلم! + چهار کشته و مجروح در پرواز ام جی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - را نیوزٰشهرآ

 ویدئو+ پرواز خودروی ام جی، سه کشته و یک مجروح برجای گذاشت 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۹ - خبر فوری

 ویدئو/ راننده ام جی، سالم بازداشت شد/  21۱سه کشته بر اثر فرود آمدن خودرو ام جی بر روی خودروی 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:51 - تابناک سیستان و بلوچستان

تزهای من درآوردی دست از سر مسکن مهر برنمی / عکس+ ته و یک مجروح در پی پرواز خودروی ام جی سه کش

 !دارد

https://www.asriran.com/fa/news/745468/3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://www.asriran.com/fa/news/745468/3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://www.parsine.com/fa/news/652475/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://www.parsine.com/fa/news/652475/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033867/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033867/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%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%A7-61/359715-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
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%A7-61/359715-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://sobhanehonline.com/fa/news/226108/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://sobhanehonline.com/fa/news/226108/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://www.alef.ir/news/3990615193.html
http://www.alef.ir/news/3990615193.html
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054098
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054098
http://www.598.ir/fa/news/476822/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475347/3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://namehnews.com/fa/news/594515/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-206-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-3-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814289/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814289/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://tabnakbato.ir/fa/news/189680/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://tabnakbato.ir/fa/news/189680/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.irinn.ir/fa/news/800496/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.irinn.ir/fa/news/800496/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://shahraranews.ir/fa/news/41808/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
https://www.khabarfoori.com/detail/2152229
https://www.khabarfoori.com/detail/2152229
http://www.tabnaksistanbaluchestan.ir/fa/news/896114/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.tabnaksistanbaluchestan.ir/fa/news/896114/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:37 - اول فارس

 مرگ سه نفر بر اثر پرواز و فرود وحشتناک یک خودرو ام جی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:51 - روز پالس

 عکس+ته در پیِ پرواز خودروی ام جی در پردیسکش 3

 

 ارائه خدمات پزشکی و دارویی رایگان به نیازمندان در ماهشهر

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:57 - خبرگزاری فارس 

هرک رجایی در محل فرهنگسرای این شهرک خیرین شهرستان بندرماهشهر در مرحله اول در منطقه محروم ش

( آزمایشگاه تخصصی )، اقدامات پرستاری، ماماییپزشک عمومی ، کارشناس تغذیه، کارشناس )طرح ویزیت ( زنجیر)

 21)، ویزیت تغذیه (نفر 154)در این مرحله خدماتی از قبیل ویزیت پزشک و دارو ... و داروی رایگان را اجرا کردند 

، (عدد 451)، توزیع ماسک (مورد 12)، تزریقات (مورد 15)، تست قند خون (نفر 11)و دارو مامایی، وزیزیت (نفر

با مجوز شبکه بهداشت و درمان شهرستان به مردم محروم ( مورد 15)، نمونه گیری آزمایش (عدد 157)توزیع الکل 

 45)و دارو  مامایی، ویزیت (نفر 35)نفر، ویزیت تغذیه  481ویزیت پزشک و دارو برای ... شهرک رجایی ارائه شد 

و توزیع تعداد زیادی ماسک و الکل از جمله این خدمات رایگان ( مورد 51)، تزریقات (مورد 24)، تست قند خون (نفر

 به مردم کمپ بی بندرامام بود

 

 کرونا؛ ویروسی که به رگ های مغزی حمله ور می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:21 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، سید حسین 

امام حسین درباره تاثیر کرونا بر روی دستگاه  بیمارستانآقا میری متخصص مغز و اعصاب 

باتوجه به این که اپیدمی کرونا از زمان پیش بینی شده : عصبی مرکزی و محیطی مغز گفت

طوالنی تر شده در حال حاضر نمی توان بیش از این درمان بیماران را به تعویق انداخت بنابراین بیمارانی که دچار 

به هر دلیلی ریسک باالی سکته مغزی دارند باید درمان های الزم را با رعایت تنگی عروقی هستند و افرادی که 

ویروس کرونا همانند هر عامل میکروبی و ویروسی می : آقا میری افزود... ... پروتکل های بهداشتی دریافت کنند 

لوژیک می تواند در تواند به سیستم اعصاب مرکزی و محیطی حمله کند، ویروس کرونا از طریق عروق خونی یا هماتو

http://www.avalfars.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%DA%A9/
http://www.avalfars.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%DA%A9/
http://roozplus.com/fa/news/172392/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://roozplus.com/fa/news/172392/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://farsnews.ir/news/13990615000005/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/news/7482030/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

از طریق مجاورتی به شکلی که سیستم تنفسی  1۹سیستم عصبی و مغز عوارض جبران ناپذیری ایجاد کند، کووید 

 فوقانی و سینوس ها را درگیر کند، از قاعده جمجمه میزبان خود عبور کند و به مغز می رسد

  :سایت دیگر 02

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:42 - کارگر آنالین

 کرونا؛ ویروسی که به رگ های مغزی حمله ور می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - خبرگزاری مهر
 متخصص مغز و اعصاب؛

 شیوع مسمومیت مغزی/افزایش خطر سکته مغزی در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:41 - اقتصاد آنالین

 افزایش خطر سکته مغزی در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:35 - الف

 شیوع مسمومیت مغزی/افزایش خطر سکته مغزی در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:1۱ - نامه نیوز

 کرونا؛ ویروسی که به رگ های مغزی حمله ور می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:1۱ - اقتصاد نیوز

 تاثیر خطرناک کرونا بر سلول های مغزی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:21 - خبرگزاری تابناک

 افزایش خطر سکته مغزی در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  1۱شنبه یک 18:2۱ - مردم نیوز
 متخصص مغز و اعصاب؛

 شیوع مسمومیت مغزی/افزایش خطر سکته مغزی در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:45 - 6تیتر 
 :متخصص مغز و اعصاب بیمارستان امام حسین

 کرونا؛ ویروسی که به رگ های مغزی حمله ور می شود

 13۹۹شهریور  1۱نبه یکش 1۹:1۱ - اول فارس

 دالیل افزایش خطر سکته و مسمومیت مغزی در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:12 - خبرگزاری برنا

 !ویروسی که به رگ های مغزی حمله ور می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - وسالم ن

 کرونا موجب سکته مغزی در جوانان می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:18 - ایسنا

 کرونا چگونه سیستم مغز و اعصاب را درگیر می کند؟

 13۹۹ور شهری 1۱یکشنبه  11:57 - وانا

https://kargaronline.ir/fa/news-details/99987/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99987/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://www.mehrnews.com/news/5016420/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5016420/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464819
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464819
http://www.alef.ir/news/3990616006.html
http://www.alef.ir/news/3990616006.html
https://namehnews.com/fa/news/594524/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://namehnews.com/fa/news/594524/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%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%A7-61/359726-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%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%A7-61/359726-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000855/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000855/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.mardom-news.com/news/155404/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://www.mardom-news.com/news/155404/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://titre1.ir/fa/news/185292/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.avalfars.ir/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/
http://www.avalfars.ir/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054139
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054139
https://salameno.ir/news/55170438/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061611384/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061611384/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://vananews.com/fa/news/365895/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://vananews.com/fa/news/365895/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

14۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 کرونا چگونه سیستم مغز و اعصاب را درگیر می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - آفتاب نیوز

 کرونا چگونه سیستم مغز و اعصاب را درگیر می کند؟

 13۹۹هریور ش 1۱یکشنبه  11:25 - انتخاب

 کرونا چگونه سیستم مغز و اعصاب را درگیر می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:32 - ایران آنالین

 آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:35 - نی نی بان

 تاثیر کرونا بر مغز، چطور همه را درگیر می کند؟

 13۹۹ریور شه 1۱یکشنبه  11:3۱ - سکان نیوز
 متخصص مغز و اعصاب؛

 شیوع مسمومیت مغزی/افزایش خطر سکته مغزی در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:47 - ملیت

 کرونا چگونه سیستم مغز و اعصاب را درگیر می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:51 - سالمت نیوز

 کرونا چگونه سیستم مغز و اعصاب را درگیر می کند؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:42 - بیان ما

 کرونا؛ ویروسی که به رگ های مغزی حمله ور می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:4۱ - بهار نیوز

 ام کروناافزایش خطر سکته مغزی در ای

 

 مبتالی کرونا در سه روز اخیر به آمار استان سمنان اضافه شد 18

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:33 - ایرنا 

از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون یک هزار : اه شنبه به رسانه ها اعالم کردنوید دانایی شامگ

وی ... ... های تحت پوشش دانشگاه بستری شدند  بیمارستانبیمار مبتال به کرونا در  415و 

همجواری مناطق تحت پوشش دانشگاه با استانهای پرجمعیت و رفت و آمد زیاد از : ادامه داد

وی مجددا بر رعایت شیوه ... ... این استان، امکان کاهش مبتالیان این استان را دشوار کرده است مسیرها و راه های 

دانایی اشاره ای به تعداد بهبود یافتگان کرونا و فوتی های استان ... ... نامه های بهداشتی توسط شهروندان تاکید کرد 

ستان سمنان، دامغان، مهدیشهر، سرخه، آرادان و شهر ۱دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ... ... سمنان نکرد 

 ...گرمسار را زیر پوشش خود دارد 

https://aftabnews.ir/fa/news/669995/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669995/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572999/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572999/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ion.ir/news/611840/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
http://www.ion.ir/news/611840/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://niniban.com/fa/news/224574/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://niniban.com/fa/news/224574/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://sokannews.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9/
http://sokannews.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9/
http://meliyat.com/fa/news/325605/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/325605/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299301/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-
http://www.salamatnews.com/news/299301/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-
http://www.bayanema.ir/news/53130/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.bayanema.ir/news/53130/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/230346/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.baharnews.ir/news/230346/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84028089/%DB%B4%DB%B0-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 

دانش آموزان و معلمان عالمت دار به / توصیه های کرونایی که باید در مدارس رعایت شود

 مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:47 - باشگاه خبرنگاران 

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه کاهش بیماران کرونایی در 

بیمار کرونایی داشتیم اکنون تعداد  121های دولتی که قبالً  بیمارستاندر : ها گفت بیمارستان

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی ... مورد رسیده است  37بیماران به 

اشگاه خبرنگاران جوان ، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه والدین به پزشکی ب

هیچ عنوان دانش آموزی را که تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا عالئم دیگر شبیه به سرماخوردگی 

بتالست، دانش آموز سالم آن خانواده نیز نباید به مدرسه اگر در خانواده ای یک نفر م: دارد، به مدرسه نفرستند، گفت

بعد نظارتی باید قوی باشد در سنگاپور بعد از : او بیان کرد... ... برود؛ چون می تواند ناقل خاموش ویروس باشد 

متوقف  کنترل بیماری مدارس بازگشایی شد و به یکباره سیر بیماری افزایش یافت و پس از آن دوباره بازگشایی ها را

کردند، انشاءاهلل همه استانداری ها با تقویت سیستم نظارتی بتوانند به خوبی عمل کنند، باید فکر کنیم که این دانش 

 آموزان فرزندان خودمان هستند و سالمتی آن ها برای ما حائز اهمیت است

 

 لدین دانش آموزانتوصیه جدی متخصص بیماری های عفونی به وا

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:42 - شبکه خبر 

 در حال حاضر با توجه به: سینا در ارتباط تصویری گفت بیمارستاندکتر طالب پور رئیس 

 بیمارستاننزدیک شدن به پایان مرحله دوم اوج کرونا تعداد بیماران کاهش یافته است، در 

... بیمار کرونایی بستری هستند  51سینا دو بخش بیماران کرونایی داریم که در این بخش ها 

روند : کرونا گفتدکتر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با ... به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، 

کاش سفرها هم :او افزود... بستری نسبت به قبل کاهش یافته که دلیل عمده آن، استفاده عمومی از ماسک است 

دکتر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره ... ... انجام نمی شد تا شرایط بهتری می داشتیم 

افزایش تقاضا برای واکسن آنفلوآنزا تعادل بازار را : آنفلوآنزا در فصل سرد گفت نگرانی بین المللی از همراهی کرونا با

 کد ویدیو ... ... بر هم زده و بسیاری از تولیدکنندگان، محصوالتشان را پیش فروش کرده اند 

 دانلود 

https://www.yjc.ir/fa/news/7482052/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irinn.ir/fa/news/800483/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 01

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:28 - آقای خبر

 اخبار ایران و جهان |خبرگزاری مهر  –دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:4۱ - خبرگزاری صدا و سیما
 :تیتر امشب

 ناییاستفاده از ماسک و کاهش روند بستری بیماران کرو

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۱:1۱ - الف

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۱:38 - خبر آنالین

 توصیه جدی متخصص بیماری های عفونی به والدین دانش آموزان |ببینید 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:44 - خبرگزاری تابناک

 خوردگی به مدرسه نرونددانش آموزان با عالئم سرما

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:11 - اول فارس

 توصیه بسیار مهم دکتر مردانی به والدین دانش آموزان |نگاه کنید 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:2۱ - مردم نیوز

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:31 - دنیای اقتصاد

 ویدئو+ واکسن آنفلوانزا برای چه کسانی ضروری است؟ 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:32 - سالم نو

 دانش آموزان با این عالئم را به هیچ عنوان به مدرسه نفرستید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:3۱ - 6تیتر 
 :عضو کمیته کشوری کرونا

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:3۱ - تابناک قزوین

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:45 - یوزفردا ن

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:53 - موج رسا

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:18 - میهن صنعت
 :عضو کمیته کشوری کرونا

 کاهش روند بستری نسبت به قبل/نددانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نرو

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:2۱ - برترین ها

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

https://aghayekhabar.ir/79104/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1/
https://aghayekhabar.ir/79104/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814138/%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%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%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
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814138/%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%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%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
http://www.alef.ir/news/3990616011.html
http://www.alef.ir/news/3990616011.html
https://www.khabaronline.ir/news/1429289/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1429289/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000846/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000846/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.avalfars.ir/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://www.avalfars.ir/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://www.mardom-news.com/news/155406/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.mardom-news.com/news/155406/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%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%86-62/3688912-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
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%86-62/3688912-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
https://salameno.ir/news/55170432/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF
https://salameno.ir/news/55170432/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF
http://titre1.ir/fa/news/185291/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.tabnakghazvin.ir/fa/news/895995/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.tabnakghazvin.ir/fa/news/895995/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.fardanews.com/fa/news/1018428/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.mojerasa.ir/khabar/17252/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.mojerasa.ir/khabar/17252/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://mihansanat.com/fa/news/1/98072/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84
http://mihansanat.com/fa/news/1/98072/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033967/%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-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033967/%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-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:4۱ - باریش نیوز

 توصیه جدی متخصص بیماری های عفونی به والدین دانش آموزان

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - شفا آنالین

 فیلم/ توصیه جدی متخصص بیماری های عفونی به والدین دانش آموزان

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - تابناک باتو

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:14 - روزنامه اصفهان امروز
 :عضو کمیته کشوری کرونا

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:15 - بهار نیوز

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:27 - ایران اکونومیست
 :عضو کمیته کشوری کرونا

 رماخوردگی به مدرسه نرونددانش آموزان با عالئم س

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:54 - بازار آریا

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند اقتصاد ایران

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:32 - روخبر خود

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:33 - ایمنا
 :عضو کمیته کشوری کرونا

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹ور شهری 1۱یکشنبه  11:3۱ - سکان نیوز
 :عضو کمیته کشوری کرونا

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:51 - شیعه نیوز
 :عضو کمیته کشوری کرونا

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:1۱ - خلیج فارس

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:37 - 02اتاق خبر 

 دانش آموزان با عالئم به مدرسه نروند

 

http://barishnews.ir/News/14991/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.html
http://barishnews.ir/News/14991/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.html
http://shafaonline.ir/fa/news/264228/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://shafaonline.ir/fa/news/264228/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://tabnakbato.ir/fa/news/189672/%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-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://tabnakbato.ir/fa/news/189672/%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-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://esfahanemrooz.ir/736416-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF.html
http://esfahanemrooz.ir/736416-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF.html
http://www.baharnews.ir/news/230294/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/230294/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360820/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360820/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475476/%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-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475476/%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-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://khabarkhodro.com/fa/news/593564/%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-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.imna.ir/news/442707/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.imna.ir/news/442707/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://sokannews.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1/
http://sokannews.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1/
https://www.shia-news.com/fa/news/237985/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.shia-news.com/fa/news/237985/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://pgnews.ir/module/news/352434/
http://pgnews.ir/module/news/352434/
https://www.otaghkhabar24.com/news/191634
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

هزار یورو برای خرید دستگاه پیشرفته انژکتور دوال سی تی اسکن توسط سازمان  21تخصیص 

 منطقه آزاد ماکو

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:51 - منطقه آزاد ماکو 

 1۱در پی خرید یک دستگاه سی تی اسکن : مدیرغذا و داروی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت

امام ماکو، یک دستگاه  بیمارستانهزار دالر در سال گذشته برای  452اسالیس به ارزش 

هزار یورو توسط سازمان منطقه آزاد  24پیشرفته انژکتور دوال سی تی اسکن نیز به ارزش 

این دستگاه سرنگ : دکتر اسالم یادگاری در گفت و گو با پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو افزود ...ماکو خریداری شد 

تزریق ماده حاجب ساخت ژاپن بوده و به منظور ارتقای خدمات تشخیصی و استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه 

ه با استفاده از دستگاه انژکتور دوال وی با بیان اینک... فجر ماکو خریداری و اهدا شد  بیمارستانسی تی اسکن برای 

انژکتور وسیله تزریق کننده ماده : امکان انجام سی تی اسکن با کنتراست باال برای بیماران فراهم می شود ادامه داد

حاجب در رادیولوژی است که برای به دست آوردن تصاویر مناسب به کار می رود که در اکثر مراکز درمانی شهرهای 

 های مجهز کشور از آن استفاده می گردد ستانبیماربزرگ و 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:14 - خبر ماکو

 تجهیز بیمارستان فجرماکو به دستگاه جدید درمانی توسط سازمان منطقه آزاد ماکو

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:18 - ایرنا

 بیمارستان فجر ماکو به دستگاه پیشرفته درمانی مجهز شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:51 - تصادیپایگاه خبری مناطق آزاد اق

 بیمارستان فجر ماکو به دستگاه پیشرفته درمانی مجهز شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:51 - 02اقتصاد 

 تجهیز بیمارستان فجر ماکو به دستگاه پیشرفته درمانی

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:17 - دجهان اقتصا

 هزار یورو برای خرید دستگاه پیشرفته انژکتور دوال سی تی اسکن توسط سازمان منطقه آزاد ماکو 24تخصیص 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:48 - خبرگزاری برنا

 ر ماکو به دستگاه پیشرفته سی تی اسکنبیمارستان فج

 

 در زندان و کمپ های ترک اعتیاد نیشابور Bانجام واکسیناسیون هپاتیت

http://makufz.ir/news/11217
http://khabarmaku.ir/?p=36122
http://khabarmaku.ir/?p=36122
https://www.irna.ir/news/84027807/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84027807/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://freena.ir/detail/57502/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://eghtesaad24.ir/fa/news/77857/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jahaneghtesad.com/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054313
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054313
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:15 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با 

واکسیناسیون گروه های در :بیماریهای معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت

معرض خطر، بیماریابی، مراقبت بیماران و همچنین بررسی اطرافیان آنها از اهداف مهم برنامه 

نفر از زندانیان نیشابوری 211در همین راستا : غالمحسین نوروزی نژاد افزود... ... شور است در ک Mحذف هپاتیت

ساالنه : وی ادامه داد... ... نفر از مددجویان مشاوره و تست هپاتیت انجام شده است 21واکسن دریافت کرده و برای 

درصد آن ناشی از 47می دهند که هزار نفر به علت هپاتیت در جهان جان خود را از دست 411یک میلیون و 

نوروزی نژاد ... ... و مابقی ناشی از سایر عوامل بوجود آورنده هپاتیت است  Cدرصد به علت هپاتیتM  ،48هپاتیت

طبق مطالعات صورت گرفته در کشور ما، کمتر از یک و دو دهم درصد افراد در جامعه آلوده به : یادآورد شد

به گفته وی، با توجه به اینکه در مبتالیان به ... ... هستند  Cد نیز آلوده به هپاتیتو کمتر از یک دهم درص Mهپاتیت

درصد موارد به شکل مزمن در می آید 5، کمتر از (در بالغین) Mدرصد و در مبتالیان به هپاتیت85تا  C ،55هپاتیت 

ریجی دارند، اغلب آن ها از آلودگی ، بدون عالمتند یا عالئم خفیف و تدMو بیشتر موارد بویژه در رابطه با هپاتیت

 خود بی اطالعند

 

 جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا منتشر کرد "لنست"

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:27 - ایسنا 

وی استفاده از دو آدنوویروس -به گفته الکساندر گینتسبورگ، ویژگی منحصر به فرد اسپوتنیک

امروزه بسیاری از متخصصان ... جداگانه است  واکسیناسیوندر دو  2۱و  5سروتیپ 

مضاعف را به عنوان عاملی که می تواند به میزان قابل توجهی ایمنی در برابر  واکسیناسیون

استفاده شود،  واکسیناسیونبا این حال، اگر از همان ناقل برای دو ... زایش دهد، معرفی می کنند ویروس کرونا را اف

به گزارش ... سیستم ایمنی باعث ایجاد مکانیسم های دفاعی می شود و شروع به رد داروی تزریق دوم می کند 

نست، بانفوذترین مجله علمی جهان نشریه ل "وی-اسپوتنیک"ایسنا، در کمتر از یک ماه پس از ثبت واکسن کرونای 

نتایج دو مرحله اول آزمایشات بالینی این واکسن را که جامعه علمی روسیه و بین المللی بسیار در انتظار آن بودند، 

این مقاله به انتقادات خارجی پاسخ داده و شفافیت مورد نظر را در مورد واکسن کرونای ... ... منتشر کرده است 

 است روسی ارائه کرده

  :سایت دیگر 06

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:14 - خبر آنالین

 ریافت کنندگاندرصد د 111تاثیر واکسن بر / جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

https://www.iribnews.ir/fa/news/2813593/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AAb-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://www.isna.ir/news/99061510864/%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%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-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429159/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%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%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429159/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%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%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:18 - امروز نیوز

 درصد دریافت کنندگان 111تاثیر واکسن بر / جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:21 - انتخاب

 جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا منتشر کرد "لنست"

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:21 - شهر فردا

 "لنست"انتشار جزئیات جدید واکسن کرونای روسی در 

 13۹۹ر شهریو 15شنبه  15:31 - فردا نیوز

 تازه ترین اطالعات درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:3۱ - روز پالس

 جدیدترین اطالعات درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:44 - فرارو

 رباره واکسن روسیِ کروناانتشار جزئیات تازه د

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:47 - شفا آنالین

 جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:55 - آفتاب نیوز

 درصد دریافت کنندگان 111تاثیر واکسن بر / جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15به شن 15:57 - 02رویداد 

 جزئیات تازه ای درباره واکسن روسی کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:15 - صنعت نیوز

 جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:51 - روز نو

 درصد دریافت کنندگان 111 تاثیر واکسن بر/ جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:13 - آنالین نیوز 02

 درصد دریافت کنندگان 111تاثیر واکسن بر / جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹یور شهر 15شنبه  17:1۱ - افق تازه

 درصد دریافت کنندگان 111تاثیر واکسن بر / جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:27 - بازتاب

 جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا منتشر کرد” لنست“

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:58 - روزنامه هفت صبح

 جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:13 - خلیج فارس

 انتشار جزئیات تازه درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:1۹ - اقتصاد نیوز

https://www.emrooznews.com/news/298235/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.emrooznews.com/news/298235/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.entekhab.ir/fa/news/572869/%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572869/%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://shahrefarda.ir/fa/news/116770/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA
http://shahrefarda.ir/fa/news/116770/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA
https://www.fardanews.com/fa/news/1018309/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.fardanews.com/fa/news/1018309/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://roozplus.com/fa/news/172307/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://roozplus.com/fa/news/172307/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fararu.com/fa/news/453410/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fararu.com/fa/news/453410/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://shafaonline.ir/fa/news/264209/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://shafaonline.ir/fa/news/264209/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://aftabnews.ir/fa/news/669895/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://aftabnews.ir/fa/news/669895/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.rouydad24.com/fa/news/229115/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%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
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88/134809/
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88/134809/
https://roozno.com/fa/news/443996/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://roozno.com/fa/news/443996/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://24onlinenews.ir/508979/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88/
http://ofoghetaze.com/fa/news/98436/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://ofoghetaze.com/fa/news/98436/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://baztab.ir/%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3/
https://baztab.ir/%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3/
https://7sobh.com/content/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88/
https://7sobh.com/content/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%90-%DA%A9%D8%B1%D9%88/
http://pgnews.ir/module/news/352299/
http://pgnews.ir/module/news/352299/
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%A7-61/359682-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%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%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%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%A7-61/359682-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%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%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

15۱ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 افت کنندگاندرصد دری 111تاثیر واکسن بر / جزئیات تازه درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:5۱ - نصرینو

 انتشار جزئیات تازه درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:14 - روزنامه اصفهان امروز

 درصد دریافت کنندگان 111تاثیر واکسن بر / جزئیات تازه ای درباره واکسن روسیِ کرونا

 13۹۹یور شهر 15شنبه  21:2۱ - نامه نیوز

 جزئیات تازه درباره واکسن روسیِ کرونا

 

 ندارد 2824سازمان جهانی بهداشت امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قبل از اواسط 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:54 - ایسنا 

به گزارش ایسنا، سازمان جهانی بهداشت همچنین تأکید کرد هرگز واکسنی را که ایمن و موثر 

مارگارت هریس، ... همگانی تأیید نمی کند  واکسیناسیوننباشد تنها به دلیل عجله برای 

از نظر جدول زمانی واقع بینانه، ما واقعاً انتظار : سخنگوی سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت

تاکنون  1۹-بیماری همه گیر کووید... ... گسترده باشیم  واکسیناسیونتا اواسط سال آینده میالدی شاهد  نداریم

میلیون نفر در سراسر جهان شده و همچنین صدها میلیون  2۱هزار نفر و ابتالی بیش از  871باعث مرگ نزدیک به 

تعداد قابل "س بهداشتی سازمان ملل از این واقعیت که آژان... ... زندگی را نابود و اقتصاد جهانی را ویران کرده است 

از کاندیداهای واکسن وارد آزمایشات مرحله نهایی شدند که به طور معمول ده ها هزار نفر در آن شرکت  "توجهی

جله روسیه نیز قبالً یک واکسن کرونا را تأیید کرده است و تحقیقات منتشر شده در م... ... ... می کنند، استقبال کرد 

پزشکی لنست در روز جمعه آشکار ساخت که بیماران درگیر در آزمایشات اولیه، آنتی بادی تولید کرده اند و دریافت 

 "هیچ گونه عارضه جانبی جدی ندارد"این واکسن 

  :سایت دیگر 02

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:11 - دیار میرزا
 جله برای واکسیناسیون همگانی تأیید نمی شودهرگز واکسنی را که ایمن و موثر نباشد تنها به دلیل ع

 ندارد 2121سازمان جهانی بهداشت امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قبل از اواسط 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:13 - عصر ایران

 ندارد 2121سازمان جهانی بهداشت امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قبل از اواسط 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:24 - اقتصاد نیوز

 زمان مناسب توزیع واکسن کرونا از نظر سازمان جهانی بهداشت

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:27 - جمو

https://nasrino.ir/health/drug-information/113883/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C/
https://nasrino.ir/health/drug-information/113883/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 :سازمان جهانی بهداشت
 نداریم 2121امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قبل از اواسط سال 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:2۹ - ددنیای اقتصا

 زمان توزیع واکسن کرونا از نظر سازمان جهانی بهداشت

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:3۱ - مرور نیوز
 :سازمان جهانی بهداشت

 هرگز واکسنی را که ایمن و موثر نباشد تایید نمی کنیم

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:47 - برترین ها

 سازمان بهداشت امیدی به واکسن کرونا ندارد

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:52 - ینخبر آنال

 پیش بینی سازمان جهانی بهداشت از زمان توزیع واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:57 - امروز نیوز

 سازمان جهانی بهداشت از زمان توزیع واکسن ویروس کروناپیش بینی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:1۱ - ایران آنالین

 را اینجا بخوانیدآخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:11 - انتخاب

 ندارد 2121امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قبل از اواسط  سازمان جهانی بهداشت

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:11 - آفتاب نیوز

 پیش بینی سازمان جهانی بهداشت از زمان توزیع واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:15 - وانا

 ندارد 2121ل از اواسط سازمان جهانی بهداشت امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قب

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:21 - 02ساعت

 ندارد 2121سازمان جهانی بهداشت امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قبل از اواسط 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:22 - بازار آریا

 سازمان جهانی بهداشت امیدی به واکسن کرونا ندارد اقتصاد ایران

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:23 - آنالین نیوز 02

 پیش بینی سازمان جهانی بهداشت از زمان توزیع واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:31 - تابناکخبرگزاری 

 از زمان توزیع واکسن کرونا OHyپیش بینی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:4۱ - پیام مازند

 سازمان جهانی بهداشت امیدی به واکسن کرونا ندارد

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:1۱ - تابناک باتو

 سازمان جهانی بهداشت امیدی به واکسن کرونا ندارد
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http://www.ion.ir/news/611734/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.ion.ir/news/611734/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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https://vananews.com/fa/news/365808/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.saat24.news/news/511336/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475162/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475162/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://24onlinenews.ir/509005/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000749/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-who-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146242/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146242/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://tabnakbato.ir/fa/news/189626/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://tabnakbato.ir/fa/news/189626/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:11 - 02رویداد 

 ندارد 2121سازمان جهانی بهداشت امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قبل از اواسط 

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:11 - خبر یزد

 ی به واکسن کرونا نداردسازمان جهانی بهداشت امید

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:15 - 02اقتصاد 

 ندارد 2121بهداشت امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قبل از اواسط  سازمان جهانی

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:21 - آخرین خبر

 2121داشت به توزیع واکسن کرونا تا اواسط ناامیدی سازمان جهانی به

 13۹۹یور شهر 15شنبه  21:1۱ - تدبیر و امید

 ندارد 2121سازمان جهانی بهداشت امیدی به توزیع واکسن کرونا تا قبل از اواسط 

 

 معتادها بیشتر می گیرند

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:1۱ - سالمت نیوز 

به گزارش سالمت نیوز به نقل از روزنامه جام جم ،یکی از ادعاهای عجیبی که در فاصله کمتر 

در جهان قوت گرفت و اثرات تخریبی فیزیکی و روانی ثابت شده  1۹-از یک ماه از انتشار کووید

و مواد مخدر را در برابر کرونا به چالش کشید، این بود که مصرف هر نوع دود اعم از  دخانیات

تعجب آورتر آن که حتی !!! سیگار، حشیش، مواد مخدر، قلیان و الکل نقش محافظتی در برابر ویروس کرونا دارد

، نوعی ایمنی در برابر نیاتدخااین باور که مصرف مواد و ... برخی افراد تحصیل کرده چنین ادعایی با باور کردند 

، دخانیاتحتی بررسی ها نشان داده مصرف مواد و ... ایجاد می کند، از کجا و چگونه شکل گرفت؟  1۹-کووید

: دکتر فرح زادی می گوید... را کاهش می دهد  1۹-احتمال مثبت شدن آزمایش پی سی آر بیماران مبتال به کووید

احتمال نیاز به بستری شدن در بخش  دخانیاتص شد مصرف مواد اعتیادآور و ما نیز مطالعه ای انجام دادیم و مشخ

 را افزایش می دهد 1۹-مراقبت های ویژه بیماران کووید

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:27 - کارگر آنالین

 دلیل تازه+معتادها بیشتر کرونا می گیرند

 

 واکسنی که ایمن و موثر نباشد مورد تایید قرار نمی گیرد: تدروس آدهانوم 

https://www.rouydad24.com/fa/news/229137/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/147546/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/147546/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://eghtesaad24.ir/fa/news/77781/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/world/6738305/%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1
http://akharinkhabar.ir/world/6738305/%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303303/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303303/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299231/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%80%D9%80%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99753/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%80%D9%80%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99753/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%80%D9%80%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:21 - ایسنا 

درخواست کرد تا در  واکسیناسیونهمچنین رئیس سازمان جهانی بهداشت از افراد مخالف با 

به گزارش ایسنا، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ... این خصوص تحقیقات بیشتری انجام دهند 

را پیش از آنکه ایمنی و اثربخشی  1۹-گفته است که این سازمان تزریق واکسن بیماری کووید

د قرار گیرد توصیه نمی کند و این درحالیست که برخی کشورها تسهیل فرایند اعطای مجوز را پیشنهاد آن مورد تایی

طی چندین دهه واکسن ها موفق : تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت... ... کرده اند 

اطفال نیز به کمک واکسن در آستانه عمل کرده اند به گونه ای که موجب ریشه کن شدن آبله شده و بیماری فلج 

عموم مردم اطمینان داشته باشند که سازمان جهانی بهداشت واکسنی : وی تاکید کرد... ... ریشه کن شدن قرار دارد 

جنبش مخالف با واکسن می تواند روایت های : وی افزود... ... ... را که ایمن و موثر نباشد مورد تایید قرار نخواهد داد 

 داشته باشد اما پیگیری کردن سابقه واکسن ها نیز داستان خود را دارد و افراد نباید سردرگم شوندخود را 

  :سایت دیگر 62

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:3۱ - جام جم
 :دبیرکل سازمان جهانی بهداشت

 سنی که ایمن و موثر نباشد مورد تایید قرار نمی گیردواک

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:41 - عصر ایران

 واکسنی که ایمن و موثر نباشد مورد تایید قرار نمی گیرد: دبیرکل سازمان جهانی بهداشت

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:45 - آفتاب نیوز

 واکسنی که ایمن و موثر نباشد مورد تایید قرار نمی گیرد: تدروس آدهانوم 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:48 - سالم نو

 سازمان جهانی بهداشت درباره تزریق واکسن کروناتوصیه 

 13۹۹هریور ش 15شنبه  17:51 - انتخاب

 واکسنی که ایمن و موثر نباشد مورد تایید قرار نمی گیرد: سازمان جهانی بهداشت

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:51 - آقای خبر

 واکسنی که ایمن و موثر نباشد مورد تایید قرار نمی گیرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:27 - را نیوزٰشهرآ

 واکسن کرونا نباید قبل تست ایمنی تزریق شود: سازمان جهانی بهداشت

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:1۱ - ایران آنالین

 آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۹ - دنیای اقتصاد

 واکنش سازمان جهانی بهداشت به واکسن های کرونا

http://www.isna.ir/news/99061511073/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275350/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275350/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/745422/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/745422/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669913/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/669913/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://salameno.ir/news/55170376/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%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://salameno.ir/news/55170376/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%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://www.entekhab.ir/fa/news/572898/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572898/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/78462/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82/
https://aghayekhabar.ir/78462/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82/
https://shahraranews.ir/fa/news/41733/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ion.ir/news/611763/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.ion.ir/news/611763/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3688875-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3688875-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

 

 

 

1۱1 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  17:52 - سازمان نظام پزشکی

 یید قرار نمی گیردواکسنی که ایمن و موثر نباشد مورد تا

 

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟/ شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:15 - خبرگزاری فارس 

 بیمهبه گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس، کوروش فرزین معاون بیمه ای سازمان 

: گفت سالمت بیمهدر برنامه تهران کلینیک رادیو تهران درباره تمدید درفترچه های  سالمت

از آبان ماه گذشته، طبق برنامه توسعه ششم و آیین  سالمت بیمهطرح دفترچه های رایگان 

لی رایگان، براساس ارزیابی وسع ما سالمت بیمهنامه ارزیابی وسع، تنظیم شده است و متقاضیان تمدید دفترچه های 

توسط وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و پس از بررسی دهک درآمدی، افراد می توانند از تمدید پوشش های این 

با تأکید بر اینکه دریافت دفترچه به همراه خانواده  سالمت بیمهمعاون بیمه و سالمت سازمان ... بیمه برخوردار شوند 

این افراد در صورتیکه ازدواج نکرده باشند می توانند به صورت : سال اجباری نیست، گفت 18برای فرزندان باالی 

 کنند سالمت بیمهجداگانه درخواست دفترچه 

  :سایت دیگر 61

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:24 - صراط نیوز

 شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:45 - آقای خبر

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟/ شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:4۹ - افکار نیوز

 رایگان بودن خدمات بیمه سالمت برای این گروه

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:54 - دانا

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟/ بیمه افراد مجردشرایط پوشش 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:55 - رجا نیوز

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:21 - خبرگزاری دانشجو

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:45 - جام جم

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:15 - بازتاب

https://irimc.org/news/id/45266/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://irimc.org/news/id/45266/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990615000739/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.seratnews.com/fa/news/521300/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://www.seratnews.com/fa/news/521300/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/78277/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://aghayekhabar.ir/78277/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991779-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%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%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991779-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%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%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87
http://www.dana.ir/News/1644026.html
http://www.dana.ir/News/1644026.html
http://www.rajanews.com/news/339176/%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.rajanews.com/news/339176/%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://snn.ir/fa/news/873575/%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/873575/%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275345/%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275345/%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://baztab.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://baztab.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/


 

 

 

 

1۱1 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:44 - خبر آنالین

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟/ شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:48 - امروز نیوز

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟/ شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:53 - خبرگزاری تابناک

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:13 - 02ساعت

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟/ شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:1۱ - پایگاه خبری اعتماد

 شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:23 - دنیای اقتصاد

 شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:48 - خلیج فارس

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:55 - ناطقان

 شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:31 - 211

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:41 - صرفا جهت اطالع

 بیمه سالمت برای کدام گروه ها رایگان است؟/ شرایط پوشش بیمه افراد مجرد

 

 تشار فیلمی در فضای مجازی از تاخیر اورژانس در امدادرسانیدر پی ان

 تکذیبه اورژانس درخصوص تاخیر امداد رسانی به بانوی غرق شده

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:1۱ - خبرگزاری صدا و سیما 

دقیقه پس  17نیروهای اورژانس پایگاه های اطراف حادثه در حال ماموریت بودند و : وی گفت

در  آمبوالنساز حادثه ماموران اورژانس برای امداد رسانی از ایستگاه های دیگر با دو واحد 

محل حادثه حاضر شدند در حالیکه بانوی جوان که هوشیار بود برای انتقال به بیمارستان 

روز : به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عباس عابدی افزود... اد و تحویل عوامل بهزیستی شد رضایت ند

https://www.khabaronline.ir/news/1429208/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1429208/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.emrooznews.com/news/298334/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/298334/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000765/%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000765/%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.saat24.news/news/511347/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://etemadonline.com/content/430820/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://etemadonline.com/content/430820/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%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%86-62/3688684-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%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%86-62/3688684-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://pgnews.ir/module/news/352324/
http://pgnews.ir/module/news/352324/
http://nateghan.ir/fa/news/244317/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://nateghan.ir/fa/news/244317/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://www.598.ir/fa/news/476815/%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-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://serfanonline.ir/2020/09/06/271272/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://serfanonline.ir/2020/09/06/271272/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813594/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87


 

 

 

 

1۱2 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

ساله در رودخانه زاینده رود محدوده پل بزرگمهر غرق شده بود که با حضور به موقع آتش نشانان  31گذشته بانویی 

در این روزهای سخت شیوع : عباس عابدی افزود...  ... ...اصفهانی از رودخانه خارج و از غرق شدگی نجات داده شد 

کرونا بار مضاعفی بر سیستم پیش بیمارستان این استان وارد شده و بیشتر ماموریت ها مشکوک به بیماری کرونا 

 ...نفر از ماموران اورژانس به بیماری کرونا مبتال شده اند  111است و از شیوع کرونا تا کنون حدود 

 

 روستایی را راهی بیمارستان کرد247گاز کلر 

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:51 - همشهری  

 

نفر از ۹1نفر مصدوم شدند که 217به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم، در این حادثه 

... ها به بیمارستان امام خمینی ایالم منتقل شدند  آمبوالنسآنها توسط بالگرد اورژانس و 

... نفر از مردم روستا شد 217انفجار کپسول و انتشار گاز کلر در روستای زنجیره علیا در استان ایالم باعث مسمومیت 

آن روز یک تریلی که حامل کپسول های کلر برای تصفیه آب ... به گزارش همشهری، این حادثه ظهر جمعه رخ داد 

ود و قرار بود این محموله را از تبریز به عراق منتقل کند، در بین راه و در یکی از محله های روستای زنجیره علیا ب

توقف کرد؛ چرا که راننده تریلی یکی از اهالی روستا بود و می خواست برای استراحت به خانه شان برود اما بر اثر 

ها از داخل تریلی روی زمین افتاد و با توجه به گرمای شدید هوا سهل انگاری و بی احتیاطی ناگهان یکی از کپسول 

به دنبال این حادثه، عده زیادی از مردم روستا که در معرض ... منفجر و همین باعث انتشار گاز کلر در روستا شد 

 این گاز قرار گرفته بودند دچار مسمومیت شدند

 

 تمدید شد؛ مهلت ثبت نام

 برگزاری آزمون های علوم پزشکی در دانشگاه محل سکونت دانشجویان

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:3۹ - خبرگزاری مهر 

نام برای دانشجویان علوم پزشکی فرصت ثبت  پزشکی آموزش سنجشاز همین رو مرکز 

را  ۹۹مشمول آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش کارورزی و داروسازی شهریور 

به گزارش خبرنگار مهر ، با توجه به شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در ... مجددا تمدید کرد 

مون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش کشور، دانشگاه های علوم پزشکی ملزم هستند از دانشجویان برای آز

در صورت تمایل ایشان در دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت خود یا نزدیکترین  ۹۹کارورزی و داروسازی شهریور 

http://newspaper.hamshahri.org/id/109349/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%B1-217%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html
https://www.mehrnews.com/news/5016151/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

1۱3 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 ۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۱دانشجویان تا ساعت ... ... ... حوزه امتحانی به محل سکونت شان ثبت نام به عمل آورند 

آزمون های ... ... حل آزمون خود را ویرایش کنند و یا نسبت به ثبت نام داوطلبان جدید اقدام کنند فرصت دارند م

شهریور و آزمون های علوم پایه دندانپزشکی و جامع  21علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی پزشکی در روز پنجشنبه 

 برگزار می شود ۹۹شهریور  21داروسازی در روز جمعه 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:1۱ - ایسکانیوز

 برگزاری آزمون های علوم پزشکی در دانشگاه محل سکونت دانشجویان

 

 سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

 فوتی در شبانه روز گذشته 448 |بیمار جدید  4891شناسایی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:21 - دیار میرزا 

آزمایش تشخیص  152هزار و  355، تا کنون سه میلیون و بهداشت وزارتبنابر اعالم سخنگوی 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، ... در کشور انجام شده است  1۹کووید

و بر اساس معیارهای قطعی  13۹۹شهریور  15از دیروز تا امروز : دکتر سیماسادات الری گفت

نفر از آنها بستری شدند  ۹7۱در کشور شناسایی شد که  1۹تال به کوویدبیمار جدید مب 8۹4تشخیصی، یک هزار و 

متاسفانه در : الری ادامه داد... ... نفر رسید  ۱۱۱هزار و  384در کشور به  1۹مجموع بیماران کووید: وی افزود... ... 

 22این بیماری به جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان  1۹بیمار کووید 111ساعت گذشته،  24طول 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از  131هزار و  332خوشبختانه تا کنون : وی گفت... ... نفر رسید  154هزار و 

در وضعیت شدید این بیماری  1۹نفر از بیماران مبتال به کووید 3718به گفته وی، ... ... بیمارستانها ترخیص شده اند 

 تحت مراقبت قرار دارند

  :یت دیگرسا 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:23 - قدس آنالین

 نفر رسید ۱۱۱هزار و  384مجموع بیماران کرونایی کشور به 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:23 - فرارو

 فوتی جدید کرونا در کشور 111ابتال و  18۹4؛ ۹۹شهریور  15مروز آمار کرونا در ایران ا

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:25 - خبر آنالین

 وضعیت استان های هشدار و قرمز/ نفر در وضعیت شدید 3718/ ایران آخرین آمار کرونا در

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:27 - دیدبان ایران

http://www.iscanews.ir/news/1080041/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.iscanews.ir/news/1080041/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://diyarmirza.ir/1399/06/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8/
http://qudsonline.ir/news/718855/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B8%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B6%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/718855/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B8%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B6%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/453393/%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%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%88-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%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-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fararu.com/fa/news/453393/%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%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%88-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%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-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.khabaronline.ir/news/1429126/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%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%B3%DB%B7%DB%B0%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/1429126/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%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%B3%DB%B7%DB%B0%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-90558
http://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-90558


 

 

 

 

1۱4 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

ان در وضعیت قرمز قرار است 13/ آخرین آمار کرونایی کشور اعالم شد/ فوتی جدید کرونا در کشور 111ابتال و  18۹4

 دارد

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:31 - آخرین خبر

 هموطن جان باختند 154هزار و  22روزه شد؛  211کرونا در ایران 

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:51 - شما نیوز

 شهریور 15آمار امروز کرونا شنبه 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:5۹ - آذر قلم

 ی جدیدفوت 111: شهریور 15تازه ترین آمار کرونا در کشور تا 

 

 وزارت بهداشت قیمت داروها را شفاف اعالم کند/ لزوم پرهیز از تجویز داروی خارجی

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:54 - خبرگزاری فارس 

با توجه به اینکه پالویکس مشابه تولید داخل نیز دارد طبق قانون پزشکان نباید : وی ادامه داد

این دارو را تجویز کنند و اگر در مورد کیفیت داروی ایرانی شک و شبهه ای وجود دارد 

ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان ... باید پاسخگو باشند  بهداشت وزارتمسؤولین 

ی اسالمی در گفت وگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس با بیان اینکه دولت باید قیمت کاالهای مجلس شورا

متاسفانه دولت در کنترل قیمت دارو ضعیف عمل کرده است که : اساسی به خصوص دارو را کنترل کند، اظهار داشت

یمت گذاری دارو باید به صورت شفاف ق: وی افزود... ... باید قیمت گذاری دارو بر اساس توان مردم صورت بگیرد 

اعالم و در دسترس عموم مردم قرار گیرد و در این زمینه باید دستگاه های نظارتی وارد شوند و قیمت برخی داروها 

 برابر باالتر قیمت گذاری شده اند، را کنترل کنند 4که متاسفانه شاهد هستیم که درمقایسه با برخی کشور ها 

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:11 - دانا
 :عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
 وزارت بهداشت قیمت داروها را شفاف اعالم کند/ لزوم پرهیز از تجویز داروی خارجی

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:35 - روزنامه جوان آنالین

 جیلزوم پرهیز از تجویز داروی خار

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:3۹ - افکار نیوز

 قیمت گذاری دارو باید به صورت شفاف اعالم شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:11 - ناطقان

 لزوم پرهیز از تجویز داروی خارجی

http://akharinkhabar.ir/social/6737416/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%A2%D9%A0%D9%A0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/social/6737416/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%A2%D9%A0%D9%A0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-961628
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-961628
http://azargalam.ir/?p=94735
http://azargalam.ir/?p=94735
https://farsnews.ir/news/13990615000658/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
http://www.dana.ir/News/1643924.html
http://www.dana.ir/News/1643924.html
https://www.javanonline.ir/fa/news/1018043/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.javanonline.ir/fa/news/1018043/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991745-%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-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%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-5/991745-%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-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://nateghan.ir/fa/news/244318/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://nateghan.ir/fa/news/244318/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 

 :علوم آزمایشگاهی کشور خبر داد دبیر انجمن

 هزار تست کرونا در آزمایشگاه های کشور 088انجام سه میلیون و 

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:2۱ - ایرنا 

صاحب الزمانی با بیان اینکه کیت های آزمایشگاهی وابستگی خارجی دارد و ارز تخصیصی آن 

، درمان و آموزش پزشکی با انجمن های بهداشت وزارتالزم است : باید کارشناسی شود، گفت

حدود هشت ماه است که : وی تصریح کرد... مرتبط با آزمایشگاه ها در این زمینه مشورت کند 

مشکل داریم و متولی خاصی در این زمینه وجود ندارد کمیاب شدن  بهداشت وزارتت قیمت کیت در نسبت به نظار

کیت، بحران در آزمایشگاها بوجود می آورد و جان مردم و نظام سالمت به خطر می افتد و آزمایشگاه ها نیز نمی 

صاحب الزمانی روز شنبه در نشست به گزارش خبرنگار حوزه سالمت ایرنا، محمد ... توانند پاسخگوی مردم باشند 

از مسووالن می خواهیم نسبت به تامین کیت های آزمایشگاهی در : خبری که در محل انجمن برگزار شد، افزود

کشور اقدام کنند زیرا آزمایشگاه ها در تعیین تعرفه و کیت مشکل دارند و ممکن است این مسئله به بحران تبدیل 

 شود

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:45 - پارسینه

 هزار تست کرونا در آزمایشگاه های کشور 511انجام سه میلیون و 

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:51 - انتخاب

 هزار تست کرونا در آزمایشگاه های کشور 511انجام سه میلیون و 

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:5۹ - خبر آنالین

 هزار تست کرونا در آزمایشگاه های کشور 511کمیابی کیت های تشخیص؛انجام سه میلیون و 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:13 - امروز نیوز

 هزار تست ویروس کرونا در آزمایشگاه های کشور 511کمیابی کیت های تشخیص؛انجام سه میلیون و 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:11 - پرسش

 هزار تست کرونا در آزمایشگاه های کشور 511انجام سه میلیون و 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:27 - دنیای معدن

 هزار تست کرونا در آزمایشگاه های کشور 511کمیابی کیت های تشخیص؛انجام سه میلیون و 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:1۱ - پایگاه خبری اعتماد

 هزار تست کرونا در آزمایشگاه های کشور 511انجام سه میلیون و 

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:1۱ - ایران آنالین

https://www.irna.ir/news/84027349/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.parsine.com/fa/news/652357/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.parsine.com/fa/news/652357/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.entekhab.ir/fa/news/572843/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.entekhab.ir/fa/news/572843/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.khabaronline.ir/news/1429108/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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
https://www.khabaronline.ir/news/1429108/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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
https://www.emrooznews.com/news/298165/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%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%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.emrooznews.com/news/298165/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%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%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://porcesh.ir/fa/content/31557/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://porcesh.ir/fa/content/31557/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.donyayemadan.ir/view/157324/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%D8%9B%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.donyayemadan.ir/view/157324/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%D8%9B%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://etemadonline.com/content/430763/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-500-%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-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://etemadonline.com/content/430763/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-500-%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-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.ion.ir/news/611759/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.ion.ir/news/611759/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

 

 

 

1۱۱ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 کسب و کارهای مجازی انجام آزمایش مجوز ندارند

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  14:43 - اقتصاد تهران

 ست کرونا در آزمایشگاه های کشورهزار ت 511انجام سه میلیون و 

 

 :رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی

 نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت این هفته اعالم می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:15 - ایرنا 

، درمان و آموزش پزشکی، بهداشت وزارتشنبه معاونت فرهنگی و دانشجویی  به گزارش روز

داوطلبان از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی : سید سعید هاشمی نظری اظهار داشت

می توانند نتایج آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی 

SHs  نتایج نهایی داوطلبان نیز بعد از انجام مصاحبه از طریق سایت مرکز سنجش : فزودوی ا... ... را پیگیری کنند

تمام دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه ... آموزش پزشکی اعالم خواهد شد 

ی تخصصی و مرحله اول دکتر... ... دکتری را به صورت مجازی و براساس سوابق تحصیلی داوطلب انجام دهند 

این ... مرداد برگزار شد  12و  11، 11گروه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی روزهای ( So  ...s)پژوهشی 

نفر  241هزار و  18تعداد ... ... برگزار شد ( دفترچه و پاسخنامه کاغذی)آزمون همانند ادوار گذشته به صورت کتبی 

علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی ثبت نام کردند که از گروه  ۹۹در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال 

 نفر زن بودند 751هزار و  11نفر مرد و  4۹1هزار و  ۱این تعداد، 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:11 - میزان

 نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت این هفته اعالم می شود

 

 49-هزار نفر به کووید 12کرونا در ازبکستان؛ ابتالی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:27 - خبرگزاری فارس 

تعداد : ازبکستان اعالم کرد بهداشت وزارتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، 

ازبکستان،  بهداشت وزارتطبق گزارش ... افراد مبتال به کرونا در این کشور افزایش یافته است 

http://tehraneconomy.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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/
http://tehraneconomy.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%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/
https://www.irna.ir/news/84027497/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%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-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/653116/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%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-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/653116/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%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-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990615000070/%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-43-%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


 

 

 

 

1۱7 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 3مورد در منطقه سمرقند،  7مورد در منطقه نمنگان،  11مورد در استان تاشکند،  1۱مورد جدید در تاشکند،  71

بنابر این گزارش، تعداد افراد مبتال به ویروس همه گیر کرونا از ... ... مورد در منطقه قشقه دریا مشاهده شده است 

از این میان ... ... ... نفر رسیده است  ۹13هزار و  42این کشور تاکنون به روزهای اول شناسایی نخستین مبتالیان در 

بیمار  23۹1همچنین ... ... درصد از بیماران را شامل می شوند  ۹3نفر از آنها بهبود یافتند که به  4117۱تا امروز 

 اثر این بیماری جان باختند تن در 2در روز گذشته ... ... نفر از آنها وخیم است  351تحت درمان هستند که وضعیت 

 

 سال تحصیلی جدید مدارس در بوشهر آغاز شد

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:13 - خبرگزاری فارس 

آموزش و پرورش به تنهایی متولی تصمیم گیری برای بازگشایی و : استاندار بوشهر ادامه داد

شرکای آموزش و  بهداشت وزارتفعالیت مدارس نیست و در این سال تحصیلی ستاد کرونا و 

بر این باشد  بهداشت وزارتهر زمان که دیدگاه : وی افزود... پرورش در تصمیم گیری هستند 

به ... که فعالیت آموزشی می تواند موجب خطر شود، در ستاد استانی کرونا تعطیلی مدارس را تصویب می کنیم 

نمادین بازگشایی مدارس در دبستان شهید باهنر گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، عبدالکریم گراوند امروز در آیین 

نظام تعلیم و تربیت تحت تاثیر بیماری کرونا ، مجبور به تغییر زمان و شیوه بازگشایی و : بندر بوشهر اظهار داشت

دستورالعمل های ابالغی برای مبارزه با بیماری کرونا با : استاندار بوشهر گفت... ... روش آموزش شده است 

 ر مدارس استان اجرا می شودسختگیری د

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:31 - وزارت آموزش و پرورش

 دستورالعمل های بهداشتی مدارس با سختگیری اجرا می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:4۹ - ایسنا
 :استاندار بوشهر

 آموزش وپرورش به تنهایی متولی تصمیم گیری بازگشایی و فعالیت مدارس نیست

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:45 - پانا
 :استاندار بوشهر

 دستورالعمل های بهداشتی مدارس با سختگیری اجرا می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:1۱ - ثالث

 سال تحصیلی جدید مدارس در بوشهر آغاز شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:42 - سپاس

 مدارس به هر قیمتی باز نخواهد شد

https://farsnews.ir/news/13990615000692/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://medu.ir/fa/news/item/1274439/%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%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C?ocode=1000000357
http://medu.ir/fa/news/item/1274439/%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%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C?ocode=1000000357
https://www.isna.ir/news/99061510868/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.isna.ir/news/99061510868/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.pana.ir/news/1120678
http://www.pana.ir/news/1120678
http://salas.ir/61505/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
http://salas.ir/61505/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
https://sepas.ir/1399/06/16/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/
https://sepas.ir/1399/06/16/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/


 

 

 

 

1۱8 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:54 - دانا
 :استاندار بوشهر

 مدارس به هر قیمتی باز نمی شوند

 

 سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد

 کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور تحت تاثیر کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:34 - ایسنا 

به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری با اشاره به بررسی های انجام شده درباره پوشش 

ن کودکان در کشورمان میزان پوشش واکسیناسیو: واکسیناسیون کشور در دوران کرونا، گفت

درصد بود متاسفانه متاثر از شیوع بیماری کرونا برای  ۹5که در شرایط عادی همیشه باالی 

مطمئنا تداوم این روند می تواند : وی افزود... ... درصد رسیده است  ۹5سال گذشته به کمتر از  25اولین بار طی 

د بیماری هایی نظیر فلج اطفال، سرخک، دیفتیری یا سالمت کودکان سرزمین مان را با خطر جدی و بازگشت مجد

واکسیناسیون سپر اصلی دفاعی برای حفط سالمت کودکان در برابر بیماری ... سیاه سرفه را به همراه داشته باشد 

های عفونی است و تقویت سیستم ایمنی بدن، موجب محافظت نسبی کودکان در مقابل بیماری کرونا نیز خواهد شد 

اقدام به واکسیناسیون کودکان از جمله کارهای ضروری است که علی رغم همه گیری ویروس : ری تاکید کردال... ... 

نگرانی خانواده ها از مراجعه به مراکز بهداشتی : وی افزود... ... کرونا می بایست برای انجام آن از منزل خارج شد 

نا همواره مورد توجه مسئولین بهداشتی کشور بوده برای دریافت خدمات واکسیناسیون به دلیل انتقال ویروس کرو

است و به این منظور کلیه تمهیدات بهداشتی الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری در پایگاه های سالمت کشور 

 انجام شده است

  :سایت دیگر 26

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:45 - وانا

 کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور تحت تاثیر کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:11 - خبر آنالین

 هشدار نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در ایران

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:13 - آقای خبر

 ایرانهشدار نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:13 - امروز نیوز

 هشدار نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در ایران

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:1۱ - 02ویداد ر

http://www.dana.ir/News/1644186.html
http://www.dana.ir/News/1644186.html
http://www.isna.ir/news/99061510873/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://vananews.com/fa/news/365773/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://vananews.com/fa/news/365773/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1429143/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1429143/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://aghayekhabar.ir/78200/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88/
https://aghayekhabar.ir/78200/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88/
https://www.emrooznews.com/news/298224/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.emrooznews.com/news/298224/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.rouydad24.com/fa/news/229107/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

1۱۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 هشدار نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در ایران

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:17 - رادیو پیام

 ر کروناکاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور تحت تاثی

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:21 - افکار نیوز

 ه واکسن نوزادانهشدار جدی وزارت بهداشت به خانواده ها دربار

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:24 - موج

 هشدار وزارت بهداشت نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:27 - آخرین خبر

 هشدار وزارت بهداشت درباره کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - انتخاب

 ناسیون کودکان در کشور تحت تاثیر کروناکاهش پوشش واکسی

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:32 - شفا آنالین

 هشدار نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در ایران

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:3۹ - الف

 کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور تحت تاثیر کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:48 - یمخبرگزاری تسن

 درصد رسید ۹5میزان پوشش واکسیناسیون در کشور به کمتر از 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:51 - نسیم

 واکسیناسیون کودکان را انجام دهید: سادات الری

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:52 - ایلنا
 :سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

 ر واکسیناسیون کودکانبازگشت فلج اطفال، سرخک و سیاه سرفه با تاخیر د

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:5۱ - ایران خبر

 کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور تحت تاثیر کرونا

 13۹۹ور شهری 15شنبه  15:57 - پایگاه خبری اعتماد

 ترس از کرونا مانع واکسیناسیون کودکان نشود

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:13 - دانا
 :سخنگوی وزارت بهداشت خبرداد

 درصد رسید ۹5میزان پوشش واکسیناسیون در کشور به کمتر از 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:18 - اقتصاد نیوز

 امکان شیوع دوباره فلج اطفال و سیاه سرفه وجود دارد؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:2۹ - دنیای اقتصاد

 فلج اطفال و سیاه سرفه دوباره برمی گردند؟/ هشدار وزارت بهداشت

http://www.radiopayam.ir/NewsDetails?m=020001&n=702525
http://www.radiopayam.ir/NewsDetails?m=020001&n=702525
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991764-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%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%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/991764-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%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%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344486
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344486
http://akharinkhabar.ir/social/6737636/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%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%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://akharinkhabar.ir/social/6737636/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%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%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.entekhab.ir/fa/news/572874/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.entekhab.ir/fa/news/572874/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://shafaonline.ir/fa/news/264208/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://shafaonline.ir/fa/news/264208/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.alef.ir/news/3990615108.html
http://www.alef.ir/news/3990615108.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/15/2342172/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-95-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2360974/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2360974/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/963433-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%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-5/963433-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153532/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153532/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://etemadonline.com/content/430789/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://etemadonline.com/content/430789/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1644031.html
http://www.dana.ir/News/1644031.html
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%A7-61/359647-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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%A7-61/359647-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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%86-62/3688660-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%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%86-62/3688660-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:3۱ - مرور نیوز

 هشدار وزارت بهداشت نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در پاندمی کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:13 - باشگاه خبرنگاران

 هشدار وزارت بهداشت درباره کاهش پوشش واکسن فلج اطفال و سیاه سرفه

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:21 - پارسینه

 هشدار وزارت بهداشت نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:3۹ - بکه خبرش

 کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:11 - صبا ایران

 هشدار وزارت بهداشت نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:11 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 هشدار وزارت بهداشت نسبت به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:3۱ - جام جم
 سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد؛

 کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:11 - بولتن نیوز

 م کروناکاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در ایا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:11 - روزنامه هفت صبح

 بازگشت فلج اطفال، سرخک و سیاه سرفه با شیوع کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:45 - نامه نیوز

 کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در ایام کرونا

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:41 - صرفا جهت اطالع

 کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان در ایام کرونا

 

 :معاون درمان دانشگاه پزشکی یزد

 رسانه های یزد نقش تاثیرگذاری در مقابله با کرونا دارند

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:48 - ایرنا 

فعاالن رسانه ای سهم مهم و : دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اضافه کرد درمان معاون

بزرگی در ارتقای آگاهی مردم و بیان مشکالت داشتند و می توان گفت اگر زحمات آنها نبود 

http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-118212
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-118212
https://www.yjc.ir/fa/news/7481597/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%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%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://www.yjc.ir/fa/news/7481597/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%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%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://www.parsine.com/fa/news/652396/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.parsine.com/fa/news/652396/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irinn.ir/fa/news/800471/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%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
http://www.sabairan.com/fa/news/153351/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.sabairan.com/fa/news/153351/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120551
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120551
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275359/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%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
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275359/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%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
https://www.bultannews.com/fa/news/681712/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%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
https://www.bultannews.com/fa/news/681712/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%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
https://7sobh.com/content/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7/
https://7sobh.com/content/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7/
https://namehnews.com/fa/news/594517/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%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
https://namehnews.com/fa/news/594517/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%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
https://serfanonline.ir/2020/09/06/271277/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9/
https://serfanonline.ir/2020/09/06/271277/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9/
https://www.irna.ir/news/84027174/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد درمان معاون... چه بسا وضعیت بدتر از شرایط موجود بود 

تبط با این بیماری، سهم بسیار رسانه ها از ابتدای شیوع ویروس کرونا با انعکاس اخبار، انتشار محتوا و مطالب مر

زیادی در فرآیند اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه برای مبارزه و قطع زنجیره انتقال ویروس را به دوش 

تمام رسانه های استان اعم : محمود نوری شادکام روز شنبه در جریان بازدید از خبرگزاری ایرنا یزد افزود... کشیدند 

نوشتاری در زمان شیوع کرونا و مهار این بیماری تالش کردند که زحمات آنها قابل تقدیر  از دیداری ، شنیداری و

 است

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:41 - خبر یزد

 رسانه های یزد نقش تاثیرگذاری در مقابله با کرونا دارند

 

 بچه ها به ایستگاه مدرسه رسیدند، بر رعایت پروتکل ها باید نظارت شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:52 - ایسنا 

شهریور ماه برنامه های  15با بیان اینکه قرار بر این شده که از  بهداشت وزارتسخنگوی 

 15به طور مثال این برنامه ها از صداوسیما نیز از همان  " :آموزشی آغاز شود، گفته است

در عین حال وزارت آموزش و پرورش در زمینه شیوه های آموزشی ... شهریور شروع می شود 

بیش از هر چیزی اهمیت دارد، سالمت  بهداشت وزارتدر سال تحصیلی امسال اطالع رسانی می کند، اما آنچه برای 

ان، معلمان و کارکنان واحدهای آموزشی است که با تدوین پروتکل های بهداشتی و آموزش دانش آموزان، والدین ش

های ارائه شده امیدواریم بهترین نتیجه حاصل شود و با تمهیدات وزارت آموزش و پرورش همه دانش آموزان هم به 

و دغدغه مند شیوع بیشتر  امروز زنگ بازگشایی مدارس در حالی نواخته شد که همه نگران... تحصیل ادامه دهند 

کرونا هستند، بازگشایی امسال مدارس و آغاز سال تحصیلی برای کودکان و نوجوانان تفاوتی بسیار با سال های 

 تحصیلی پیشین دارد و به دلیل بی سابقه بودن این وضعیت شرایط سختی ایجاد کرده است

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:1۱ - پیام مازند

 بچه ها به ایستگاه مدرسه رسیدند، بر رعایت پروتکل ها باید نظارت شود

 

 پانزدهم شهریور و آخرین خبرهای کرونا در استانها

http://www.yazd-online.ir/Fa/News/147510/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/147510/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061510903/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%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-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146214/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146214/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 کرونا و نواخته شدن زنگ تعلیم در مدارس کشور

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:52 - ایرنا 

 

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش شامگاه جمعه چهاردهم شهریور درباره علت کنار 

این بود که اگر ما  بهداشت وزارتگذاشتن تقسیم بندی مناطق توضیح داد که اعتقاد مسئوالن 

م هم فاصله بین این وضعیت ها زیاد نیست و ممکن است در مناطق مناطق را به سفید و زرد و قرمز تقسیم کنی

سفید به عدم رعایت ها به شیوع بیماری منجر شود؛ برنامه دهه اول محرم هم مزید بر علت شد که همه مناطق را 

ش ، درمان و آموزبهداشت وزارتسخنگوی ... یکسان ببینیم و یک پروتکل سختگیرانه را در همه مناطق اجرا کنیم 

در کشور به  1۹ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید 24بیمار کرونای دیگر در  111با فوت : پزشکی گفت

: گفت بهداشت وزارتسخنگوی ... استان در وضعیت قرمز یا هشدار کرونا قرار دارند  2۹نفر رسید و  154هزار و  22

 ود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اندنفر از بیماران، بهب 131هزار و  332خوشبختانه تاکنون 

 

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:5۹ - ایسنا 

به گزارش ایسنا، فروردین ماه امسال بود که رئیس جمهور با اعالم هزینه های سنگین کرونا که 

دولت نمی تواند از محل منابع بودجه ای از پس آن برآید، خواستار برداشت یک میلیارد 

و البته بخشی از آن برای بیمه  بهداشت وزارتیورویی از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به 

 وزارتاعالم کرد که طی جلساتی که با  -رئیس سازمان برنامه و بودجه  -همان زمان بود که نوبخت ... بیکاری شد 

و درمان اختصاص پیدا کند و  بهداشت وزارتبرنامه  15میلیارد تومان به  4211داشته اند، قرار بر این شده  بهداشت

باید یادآور شد که حدود پنج ماه پیش که ... میلیارد تومان هم به بیمه بیکاری اختصاص یابد  128۱در کنار آن 

هزار تومان  15مجوز برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی صادر شد، قیمت یورو در سامانه نیما حدود 

هزار میلیارد  15رکزی دریافت می کرد حدود بود و اگر دولت در همان زمان معادل ریالی را به طول کامل از بانک م

 قرار می داد و بخشی برای بیمه بیکاری صرف می شد بهداشت وزارتتومان باید به خزانه واریز می کرد و در اختیار 

  :سایت دیگر 06

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:1۹ - فصل اقتصاد

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:15 - آرمان اقتصادی

https://www.irna.ir/news/84027010/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
http://www.isna.ir/news/99061510910/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/575942/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/575942/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://armaneghtesadi.com/533452/1399/06/15/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/
https://armaneghtesadi.com/533452/1399/06/15/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:22 - پایگاه خبری قلم

 !ظرندکادر درمان منت/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:24 - آقای خبر

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - برترین ها

 یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - عصر ایران

 ندکادر درمان منتظر/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:41 - فصل تجارت

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:5۱ - تولید ایرانی

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:58 - اقتصاد آنالین
 با گذشت پنج ماه؛

 خبری از پرداخت یک میلیارد یوروی کرونا نیست

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:11 - صبحانه انالین

 یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:14 - فرارو

 یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:14 - سالمت نیوز

 !ظرندکادر درمان منت/ یک میلیارد یوروی کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:31 - کارگر آنالین

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یوروی کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:33 - تومان نیوز

 یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:5۱ - عصر اعتبار

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:11 - راه امروز

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:1۱ - عصر خبر

 یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:18 - صدای ایران

https://qalamna.ir/fa/news/163959/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://qalamna.ir/fa/news/163959/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://aghayekhabar.ir/78237/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/
https://aghayekhabar.ir/78237/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033743/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033743/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/745402/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/745402/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/414809/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/414809/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/21675/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/21675/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464718
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464718
http://sobhanehonline.com/fa/news/226070/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sobhanehonline.com/fa/news/226070/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fararu.com/fa/news/453411/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fararu.com/fa/news/453411/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/299269/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF!
http://www.salamatnews.com/news/299269/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF!
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99754/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F--%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF!/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99754/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F--%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF!/
http://toomannews.ir/p-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://toomannews.ir/p-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.asretebar.com/News/219784/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.asretebar.com/News/219784/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://rahemrooz.ir/fa/news/55287/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://rahemrooz.ir/fa/news/55287/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173852/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.asrkhabar.com/fa/news/173852/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sedayiran.com/fa/news/254794/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sedayiran.com/fa/news/254794/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

174 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 ؟!د یورو کرونا کجاستیک میلیار

 13۹۹ر شهریو 15شنبه  17:3۹ - 02ساعت

 یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:2۱ - روزنامه نصف جهان

 !کادر درمان منتظرند/ یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:41 - روزنامه شهروند
 برداشت از صندوق توسعه ملی و اختصاص به هزینه های کرونا ماجرای

 هزار یوروی دیگر 711کادر درمان منتظر

 

هزار  28آمار ابتال در شیراز از مرز /در فارس تا نیمه شهریور 49آخرین وضعیت بیماری کووید 

 نفر گذشت

 13۹۹شهریور  15ه شنب 15:11 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ، عبدالرسول همتی 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره آخرین وضعیت بیماری کرونا در فارس در  بهداشت معاون

هزار مورد نمونه گیری از ابتدای شیوع  258استودیو سالمت، با اشاره به انجام بیش از 

 معاون... مورد شناسایی شده است  ۱28هزار و  44از این تعداد : کروناویروس در استان تا نیمه شهریور، اظهار کرد

ساعت گذشته در اثر ابتال به  24هم استانی طی  5دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اشاره به مرگ  اشتبهد

با افزوده شدن این تعداد، مجموع موارد جانباختگان این بیماری از ابتدای شیوع بیماری تا نیمه : کروناویروس، گفت

درصد، با بهبودی کامل از مراکز  ۹4مورد، معادل  ۹21زار و ه 41: او افزود... ... مورد افزایش یافت  844شهریور به 

 درمانی استان مرخص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند

 

 ماه گذشته 1باالترین میزان شیوع کرونا در اسپانیا طی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:13 - خبرگزاری تسنیم 

 وزارتبه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از اسپوتنیک، بر اساس اعالم 

شبانه روز گذشته در این کشور به باالترین اسپانیا، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در  بهداشت

مورد  4513ساعت گذشته، در اسپانیا  24در ... ... میزان در چهار ماه گذشته رسیده است 

https://www.saat24.news/news/511341/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://nesfejahan.net/fa/news/175914/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://nesfejahan.net/fa/news/175914/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/190929/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/190929/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/news/7481546/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/15/2342183/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 3۱17جدید ابتال به ویروس کرونا شناسایی شده، این در حالی است که ثبت میزان روزانه ابتال در روز پنجشنبه 

... ... عفونت جدید تأیید شده بود  4۱35آوریل است که  23میزان ابتالی روزانه از  این باالترین... ... مورد بوده است 

از اواسط ژوئیه، ... میزان ابتال به ویروس کرونا نسبت به جمعیت کشور در اسپانیا بیش از هر کشور اروپایی است 

ز این گزارش شده بود که بخش پیش ا... ... زمانی که قرنطینه کاهش یافت، میزان همه گیری در حال افزایش است 

درصد کمتر از سال قبل  75گردشگری در اسپانیا سخت ترین سال تاریخ خود را تجربه می کند، در ماه جوالی 

 گردشگر وجود داشت

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:1۱ - امروز نیوز

 ماه گذشته 4باالترین میزان شیوع ویروس کرونا در اسپانیا طی 

 

 بنابر اعالم وزارت بهداشت

 ساعت 21ابتالی بیش از شش هزار نفر به کرونا در مکزیک، طی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:15 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری رویترز، بنابر اعالم 

مورد جدید ابتال به  1۹۱هزار و  ۱ساعت گذشته  24مکزیک، این کشور طی  بهداشت وزارت

ار افراد مبتال به به این ترتیب شم... ... مورد مرگ ناشی از آن را ثبت کرد  522و  1۹کووید 

نفر جان خود را از دست داده اند  851هزار و  ۱۱نفر رسید که از این تعداد  ۹1هزار و  ۱23در مکزیک به  1۹کووید 

در این کشور بسیار  1۹دولت مکزیک پیش از این اعالم کرده بود که احتماال شمار واقعی افراد مبتال به کووید ... ... 

 ...بیشتر است 

 

 معاون علوم پزشکی شیراز بیان کرد

 هزار نفر 28از  49عبور تعداد مبتالیان شیرازی کووید

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:14 - ایسنا 

https://www.emrooznews.com/news/298228/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.emrooznews.com/news/298228/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813759/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.isna.ir/news/99061510926/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1


 

 

 

 

17۱ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر نظارت  بهداشت اونمع

کامل و مستمر بر روند اجرای دستورالعمل های بهداشتی در مدارسی که آموزش به شکل 

 15دکتر عبدالرسول همتی شنبه ... حضوری و نیمه حضوری انجام می شود، تاکید کرد 

در فارس اگرچه نسبت به مردادماه  1۹ال به کوویدروند ابت: شهریور در جمع خبرنگاران گفت

او با یادآوری اینکه از ... ... مورد رسیده است  ۱28هزار و  44کند شده اما صعودی بوده و جمع کُل مبتالیان به 

هزار مورد نمونه گیری از افراد مشکوک و دارای عالمت، انجام شده است،  258اسفند سال گذشته تاکنون بیش از 

درصد  ۹4نفر یعنی  ۹21هزار و  41در فارس،  1۹مورد مثبت و قطعی ابتال به کووید ۱28هزار و  44ز بین ا: گفت

، عالئم شدید بیماری را نشان 1۹همتی با بیان اینکه شمار کمی از مبتالیان به کووید... ... موارد، بهبود پیدا کرده اند 

 15تا ظهر امروز شنبه : ی روزهای اخیر خبر داد و گفتمی دهند، از کاهش تعداد موارد بستری در بیمارستان ط

 بیمار در بیمارستان های مرجع کرونا در فارس بستری بوده اند ۱۹۱شهریور، تعداد 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:21 - آقای خبر

 هزار نفر 21از  1۹عبور تعداد مبتالیان شیرازی کووید

 

 دستور معاون وزیر بهداشت برای راه اندازی درمانگاه در بوئین زهرا

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:18 - ایسنا 

 وزارت درمان معاونقاسم جان بابایی، : روح اهلل عباسپور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد

، درمان و آموزش پزشکی هفته گذشته در سفر یک روزه خود به قزوین از بیمارستان بهداشت

را در مرکز درمانی  2بوئین زهرا بازدید کرد و در این سفر دستور احداث ( ع)امیرالمؤمنین 

، درمان و آموزش بهداشت وزارت درمان معاونهمچنین در این سفر از : وی ادامه داد... شهرستان بوئین زهرا گرفتیم 

مرکز فوریت های : عباسپور یادآور شد... واحد مسکونی برای سکونت پزشکان گرفته شد  12پزشکی دستور احداث 

 وزارت درمان معاونمطرح شد که ( عج)پزشکی و امداد و نجات برای شال، سگزآباد، کُلنجین و حصار ولیعصر 

 دستور تأمین نیروی انسانی و تجهیزات را صادر کرد بهداشت

 

 شیراز، همچنان در وضعیت قرمز

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:22 - خبرگزاری صدا و سیما 

https://aghayekhabar.ir/78233/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B2/
https://aghayekhabar.ir/78233/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B2/
http://www.isna.ir/news/99061510930/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813753/%D8%A2%D9%85%D8%A7%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-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از  بهداشت معاونبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ، 

کرونا در استان تا نیمه شهریور خبر هزار مورد نمونه گیری از ابتدای شیوع  258انجام بیش از 

ساعت گذشته در اثر ابتال به  24دانشگاه از مرگ پنج هم استانی در  بهداشت معاون... داد 

با افزوده شدن این تعداد، مجموع موارد جانباختگان این بیماری : کروناویروس خبر داد و گفت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از  بهداشت معاون... ش یافت مورد افزای 844از ابتدای شیوع بیماری تا نیمه شهریور به 

مردم استان فارس خواست نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی شامل استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی 

 دقت نظر ویژه داشته باشند تا بتوانیم با مشارکت دسته جمعی شاهد ریشه کنی این بیماری باشیم

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - رساول فا

 شهریور 15سهم هر شهرستان فارس از مبتالیان به کرونا تا 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:3۱ - ارستابناک ف

 نفر در شیراز در اثر کرونا فوت کردند 844

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:1۱ - شیرازه
 :13۹۹شهریور ماه  15

 !هزار نفر گذشت 21آمار ابتال در شیراز از مرز 

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:1۹ - پایگاه خبری قلم

 شیراز، همچنان در وضعیت قرمز

 

 یت آزمایشگاهی در وزارت بهداشت متولی نداردقیمت ک

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:2۱ - خبرگزاری دانشجو 

متولی ندارد،  بهداشت وزارتالزمانی با انتقاد از اینکه تعیین نرخ کیت آزمایشگاهی در صاحب 

مشکل داریم و  بهداشت وزارتماه است که نسبت به نظارت قیمت کیت در  8حدود : ادامه داد

دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور، ... دوستان در وزارتخانه پاسخگو نیستند 

و مسئوالن سازمان غذا و دارو برای دریافت پاسخ مناسب  بهداشت وزارت درمان معاونمکاتبات زیادی با وزیر، : گفت

 15به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، روز شنبه ... انجام داده ایم که هیچ عکس العملی نشان نداده اند 

، چهار نفر از نمایندگان جامعه آزمایشگاهی کشور، در نشست خبری که در محل انجمن دکترای علوم ۹۹شهریور 

 آزمایشگاهی برگزار شد، به ارائه نقطه نظرات خود در زمینه مسائل و مشکالت آزمایشگاهیان پرداختند

http://www.avalfars.ir/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%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/
http://www.tabnakfars.ir/fa/news/895789/844-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://shiraze.ir/fa/news/141672/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
http://shiraze.ir/fa/news/141672/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://qalamna.ir/fa/news/164054/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%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
https://qalamna.ir/fa/news/164054/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%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
https://snn.ir/fa/news/873556/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

178 

  بولتن خبری حوزه سالمت
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  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:27 - آقای خبر

 قیمت کیت آزمایشگاهی در وزارت بهداشت متولی ندارد

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:22 - شفا آنالین
 :دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور

 بهداشت متولی نداردقیمت کیت آزمایشگاهی در وزارت 

 

 بیمار بدحال مشکوک و مبتال به کرونا در همدان 24بستری 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:2۹ - رسخبرگزاری فا 

بیمار به اورژانس های  441ساعت گذشته  24دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه در  درمان معاون

نفر عالمت تنفسی داشتند و مشکوک به کرونا بودند  283بیمارستانی استان مراجعه کرده اند که از این تعداد 

... نفر در بخش آی سی یو هستند  12نفر در بخش عادی و  42بستری شدند که نفر از آنها  54: خاطرنشان کرد

از : ابراهیم جلیلی در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان، با اشاره به وضعیت بیماری کرونا در استان اظهار کرد

تان شناسایی شده اند نفر بیمار مشکوک و مبتال در اس 771هزار و  11اسفندماه سال گذشته با شیوع بیماری کرونا 

 4۹4متاسفانه از این بین : بیمار مثبت اعالم شده است گفت 714هزار و  3وی با بیان اینکه از این تعداد تست ... ... 

بیمار مشکوک و مبتال به کرونا در بیمارستان های  351وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ... ... ... نفر فوت کرده اند 

 بیمار وخیم است که امیدواریم هرچه زودتر بهبود یابند 21متاسفانه حال : ند گفتاستان بستری هست

 

 درصد تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی، وارداتی است 80

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - باشگاه خبرنگاران 

بسیاری از کیت : صاحب الزمانی با اشاره به چالش های ارزی نظام آزمایشگاهی کشور گفت

 وزارتهای آزمایشگاهی وارداتی هستند و تعرفه و تامین این کیت ها وابسته به ارز است و 

، درمان و آموزش پزشکی با انجمن های مرتبط با آزمایشگاه ها در این زمینه تعامل بهداشت

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد صاحب . ..برقرار کند 

میلیون نفر به  151ساالنه : الزمانی دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور در نشست خبری، اظهار کرد

اید توجه داشت که آزمایشگاه های ب... آزمایشگاه ها مراجعه می کنند و حدود دو میلیارد تست انجام می شود 

https://aghayekhabar.ir/78247/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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-%D9%85%D8%AA-2/
https://aghayekhabar.ir/78247/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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-%D9%85%D8%AA-2/
http://shafaonline.ir/fa/news/264211/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264211/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990615000833/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%84-%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-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7481521/%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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درصد تشخیص طبی بیماری ها با  81تشخیص طبی نقش مهمی در بیماریابی و تشخیص بیماری ها دارند و 

درصد تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی وارداتی است، باید برای ارائه  85: او تصریح کرد... ... آزمایش صورت می گیرد 

 یشگاه ها در کشور ایجاد شودخدمات مناسب، نظام مراقبت از آزما

 

 رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس سختگیرانه دنبال می شود:معاون استاندار فارس

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:41 - ایرنا 

پانزدهم ) ، درمان و آموزش پزشکی تا ظهر امروز بهداشت وزارتبنا به اظهار سخنگوی 

بیمار جدید مبتال به  8۹4بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ( ۹۹شهریور

سید احمد احمدی زاده، شنبه در ... نفر بستری شدند  ۹7۱در کشور شناسایی شد و  1۹کووید

بحث اولویت سالمت دانش آموزان مورد تاکید استاندار فارس نیز هست و امروز و در آیین : فت و گو با ایرنا، افزودگ

 ... بازگشایی مدارس هم بر این مساله تاکید شد 

به همین منظور در هفته های اخیر نشست های متعددی با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه های : وی ادامه داد

زار و بر لزوم اتخاذ تدابیر الزم برای افزایش سطح آمادگی مدارس برای تشکیل کالس ها در مناطقی که متولی برگ

 ... امکان حضور دانش آموزان وجود دارد، تاکید شد 

همچنین تمهیداتی نیز برای تامین اقالم بهداشتی مورد نیاز آموزش و پرورش اندیشیده شده و به : او اظهار داشت

معدن و تجارت و همچنین دانشگاه علوم پزشکی تاکید شده که این اقالم را در اختیار آموزش و سازمان صنعت، 

 پرورش قرار دهند

 

 گزارش خبری مهر؛

 ابهام در برگزاری شیوه حضوری/ ترم جدید کرونایی دانشگاه ها آغاز شد

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:51 - خبرگزاری مهر 

پیش از این غالمی در اظهارات خود به این موضوع اشاره کرده بود که اگر بیماری کرونا کنترل 

اجازه برگزاری کالس های حضوری را  بهداشت وزارتشود و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و 

به گزارش ... بدهند، دانشگاه ها می توانند به سرعت به سیستم آموزش حضوری باز گردند 

شهریور به صورت رسمی آغاز شد که به  15دانشگاه ها در حالی امروز  13۹۹-1411خبرنگار مهر ، نیم سال اول 

برخی دانشگاه ها ... ه صورت حضوری، مجازی و ترکیبی باشد دلیل شرایط کرونایی در کشور قرار است آموزش ها ب

https://www.irna.ir/news/84027672/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5015949/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
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  ۹۹شهریور ماه  1۱

صبح امروز آغاز کرده و برای جلوگیری از اختالل و  8مانند دانشگاه عالمه کالس های مجازی خود را از ساعت 

با  برخی دیگر از دانشگاه ها مانند دانشگاه شهید بهشتی و تهران نیز... ترافیک سامانه کالس ها زمانبندی شده اند 

در : رئیس جمهور... ... کمی تأخیر کالس های خود را آغاز می کنند و ثبت نام دانشجویان همچنان ادامه دارد 

 صورت امکان کالس ها حضوری برگزار شود 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:13 - آقای خبر

 اخبار ایران و جهان |خبرگزاری مهر  –وری ابهام در برگزاری شیوه حض/ ترم جدید کرونایی دانشگاه ها آغاز شد

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:38 - ناطقان

 ترم جدید کرونایی دانشگاه ها آغاز شد

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:1۱ - مردم نیوز

 ترم جدید کرونایی دانشگاه ها آغاز شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  1۹:48 - پرتال دانشگاهی

 ابهام در برگزاری شیوه حضوری/ آغاز ترم جدید کرونایی دانشگاه ها

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:1۱ - فرهنگ امروز

 ابهام در برگزاری شیوه حضوری/ ترم جدید کرونایی دانشگاه ها آغاز شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:38 - دیار آفتاب

 حضوریابهام در برگزاری شیوه / ترم جدید کرونایی دانشگاه ها آغاز شد

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  13:3۱ - دانا

 ابهام در برگزاری شیوه حضوری/ ترم جدید کرونایی دانشگاه ها آغاز شد

 

 آغاز لیگ برتر هندبال از دهه دوم مهر با حفظ پروتکل های بهداشتی قوی

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:5۱ - ایسنا 

البته آغاز تمرینات و مسابقات لیگ برتر مستلزم رعایت پروتکل های قوی است که از سوی 

 وزارتالبته باید این پروتکل به تایید ... برسد  بهداشت وزارتفدراسیون تدوین و باید به تایید 

به گزارش ایسنا، فدراسیون هندبال تالش زیادی برای گرفتن مجوز آغاز لیگ ... برسد  بهداشت

برتر هندبال زنان و مران و همچنین آغاز اردوهای تیم ملی جوانان و نوجوانان کرد و در نهایت هم اواخر هفته گذشته 

شهریور و لیگ  28مردان قرار بود از مسابقات هندبال لیگ برتر ... ... توانست مجوز الزم برای آغاز فعالیت بگیرد 

مهر آغاز شود اما اکنون به گفته علیرضا پاکدل رییس فدراسیون قرار است این مسابقات از دهه دوم مهر  4بانوان از 

https://aghayekhabar.ir/78302/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%87/
https://aghayekhabar.ir/78302/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%87/
http://nateghan.ir/fa/news/244280/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%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-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://nateghan.ir/fa/news/244280/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%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-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.mardom-news.com/news/155342/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://www.mardom-news.com/news/155342/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.unp.ir/news/university/university-news/90594
https://www.unp.ir/news/university/university-news/90594
http://farhangemrooz.com/news/62860/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://farhangemrooz.com/news/62860/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.diyareaftab.ir/news/76969/
http://www.diyareaftab.ir/news/76969/
http://danakhabar.com/fa/news/1251234/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%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-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1251234/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%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-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.isna.ir/news/99061510987/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%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
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مسابقات لیگ برتر هندبال مردان و : رییس فدراسیون هندبال در خصوص آغاز لیگ برتر هندبال گفت... ... آغاز شود 

 ت از دهه دوم مهر استارت بخوردزنان قرار اس

 

آخرین سال / هزار دانش آموز28بازگشایی مدارس استان تهران با حضور یک میلیون و 

 تحصیلی قرن آغاز شد

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:5۱ - خبرگزاری فارس 

ه دماوند در مراسم بازگشایی مدارس که به مهرداد پورفتحی رئیس آموزش و پرورش منطق

سال تحصیلی جدید با رعایت : صورت نمادین در مدرسه پسرانه صدیقی برگزار شد، اظهار کرد

هزار دانش  1۹در منطقه دماوند با  بهداشت وزارتکامل پروتکل های بهداشتی و توصیه های 

شهریور ماه  15صبح امروز  1411-13۹۹تحصیلی آئین آغاز سال : خبرگزاری فارس از تهران... آموز آغاز شد 

هزار دانش آموز در 31همزمان با سراسر کشور در شهرستان های استان تهران برگزار شد و بیش از یک میلیون و 

در پی شیوع بیماری کرونا و باتوجه به غیرحضوری بودن کالس های درس در ... ... کالس های درس حضور یافتند 

ل تحصیلی گذشته به منظور جبران کسری آموزشی، سال تحصیلی جدید دو هفته زودتر از اول ماه های پایانی سا

مهرماه و متفاوت از همیشه با اجرای شیوه نامه ابالغی آموزش و پرورش و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آغاز 

 شد

 

همه با / همکاری پزشکان و پرستاران سپاه با کادر درمانیاز ورود یگان پدافند جنگ نوین تا 

 هم برای شکست کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:12 - خبرگزاری فارس 

هزار نقطه و  38مسجد و بیش از  511ضد عفونی کردن بیش از هشت هزار و : وی عنوان کرد

به کمک نیروهای  بهداشت وزارتهزار پک اهدایی  187معابر مختلف در سطح شهر، توزیع 

هزار بسته بهداشتی که به کمک بسیجیان تهیه شده بود، توزیع  31بسیجی، توزیع بیش از 

هزار مورد آموزش چهره به چهره همگانی با کمک طالب  151هزار بروشور آموزشی در بین خانواده ها و  8۹بیش از 

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، ... با کرونا بود  و نیروهای بسیج محالت از دیگر اقدامات سپاه قم در راستای مقابله

مهدی کبیری پور در نشست خبری که ظهر امروز با حضور اهالی رسانه در سالن جلسات ناحیه ویژه بسیج شهرستان 

در تشریح اقدامات سپاه ( ع)قم برگزاری شد ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین 

https://farsnews.ir/news/13990615000785/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990615000894/%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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از ساعات اولیه روزی که شیوع بیماری کرونا در : استان قم در راستای مبارزه با کرونا اظهار کرد( ع)ی طالبعلی بن اب

در راستای ( ع)قم اعالم شد و وضعیتی خاص در شب انتخابات برای قم ایجاد کرد قرارگاه زیستی ناحیه امام رضا

 مهار این بیماری و مقابله با آن شروع به فعالیت کرد

  :دیگر سایت 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:1۱ - قم نیوز

 درمانیاز ورود یگان پدافند جنگ نوین تا همکاری پزشکان و پرستاران سپاه با کادر 

 

 قبل از حرکت زنگ بزنید

 سال تحصیلی جدید با مسوولیت مدارس و خانواده ها آغاز شد

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:15 - سالمت نیوز 

به گزارش سالمت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، درست یک ماه پیش بود که کنکوری ها 

وسط مرور درس ها و تست زدن، مدام باید از این منبع خبر به آن منبع خبر پناه می بردند و 

را باور کنند یا مسوول ایگرگ در  بهداشت وزارتدر گیج می زدند که حرف مسوول ایکس 

اگر روزگار پاندمی عمری برای مان باقی بگذارد و البته خودش هم بگذرد و برود، :سالمت نیوز ... سازمان سنجش را 

روزی در مرور خاطرات و خطرات این ایام به یاد خواهیم آورد که در آخرین پنجشنبه پیش از بازگشایی مدارس در 

، زمانی که معلم ها، مادر و پدرها و دانش آموزان، بعد از اعالم یک باره وزیر برای حضوری 13۹۹ه شهریور سال نیم

برگزار شدن مدارس، به دنبال توضیحی می گشتند یکی از مسووالن وزارت آموزش و پرورش در تلویزیون حاضر شد 

دو هفته به کنکور مانده یک ... ... مدرسه بزنید  شنبه صبح، قبل از حرکت یک زنگی به: و خیال همه را راحت کرد

بار خبر آمد که قطعا کنکور به تعویق می افتد چون استانداردها سختگیرانه تر شده و سازمان سنجش زمان بیشتری 

برای چینش جدید صندلی ها و افزایش حوزه های امتحانی الزم دارد و دو، سه روز بعد از سوی ستاد ملی مبارزه با 

 ا اعالم شد که کنکور در همان مهلت تعیین شده برگزار می شودکرون

 

 مهر گزارش می دهد

 لزوم مدیریت دقیق حضور دانش آموزان/ سالم به همکالسی از پشت ماسک

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:48 - خبرگزاری مهر 

http://qomnews.ir/news/91193/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://qomnews.ir/news/91193/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.salamatnews.com/news/299227/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%8A%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5015740/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
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بر  بهداشت وزارتو تاکید  بهداشت وزارتوی دلیل این تصمیم را اعالم پروتکل ها از سوی 

از ... اینکه باید همه در همه وضعیت ها حتی سفید پروتکل ها یکسان دیده شود، عنوان کرد 

همین رو حاال گرچه در یک خط وزیر آموزش و پرورش برخی از پروتکل های مورد تأیید 

شفاهی اعالم کرده است؛ از جمله رعایت فاصله یک متری میان دانش را  بهداشت وزارت

آموزان، داشتن تهویه مناسب از سوی مدارس، حذف زنگ ورزش و تفریح در مدارس، تعطیل بودن بوفه ها، 

اما هنوز این ... دقیقه و استفاده اجباری از ماسک در مدرسه و  35ضدعفونی کالس ها، کاهش ساعت کالس ها به 

ل جدید به مدارس ابالغ نشده است و مشخص نیست چرا در اعالم پروتکل قبلی که به مدارس اعالم شده بود و پروتک

 وزارتمهمترین بند آن این بود که در مناطق قرمز از نظر وضعیت کرونا آموزش ها حضوری نخواهد بود، نظارت 

 تغییر نظر داده اند وجود نداشته و اگر وجود داشته چرا ناگهان هر دو وزارتخانه بهداشت

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:51 - امروز نیوز

 انلزوم مدیریت دقیق حضور دانش آموز/ سالم به همکالسی از پشت ماسک

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:31 - راهبرد معاصر

 جزئیات پروتکل بازگشایی مدارس در وضعیت کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:1۱ - اقتصاد آینده

 لزوم مدیریت دقیق حضور دانش آموزان/ سالم به همکالسی از پشت ماسک

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:5۱ - مردم نیوز

 سالم به همکالسی از پشت ماسک

 

 فعالیت های ضد کرونایی قرارگاه مردمی مدافعان سالمت

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:51 - ایرنا 

کید بر عملیات محله محور، اتصال سیاست ها نیز شامل مدیریت غیر متمرکز و غیر حضوری، تا

، تمرکز بر پیشگیری به جای درمان و عدم ایجاد توقع بهداشت وزارتو حفظ مرجعیت 

حمایت از راه اندازی کارگاه های محلی تولید ... پشتیبانی مادی در ستادهای محالت بود 

به گزارش روز ... صی انجام شد در مساجد، حسینیه ها و منازل شخ بهداشت وزارتماسک با رعایت استانداردهای 

شنبه ایرنا، ماموریت جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در موضوع مبارزه با کرونا شامل ساماندهی فعاالن مردمی برای 

اهداف نیز شامل ... ... نقش آفرینی اثربخش فرهنگی اجتماعی در بحران کرونا در سطح مناطق و محالت کشور بود 

مبارزه با کرونا و کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال آن به  ساماندهی بخش مردمی ستاد

وسیله مردم، رصد، پایش، شبکه سازی و توانمندسازی گروه های خودجوش مردمی و ساماندهی آن در قالب عملیات 

https://www.emrooznews.com/news/298302/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.emrooznews.com/news/298302/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57705/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%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-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/57705/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%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-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242990/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242990/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85
http://www.mardom-news.com/news/155333/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
http://www.mardom-news.com/news/155333/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.irna.ir/news/84027472/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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ه و ارائه خدمات محله محور، شناسایی و احصای ظرفیت های محلی و فعال سازی آن برای رفع نیازهای منطق

حمایتی ویژه افراد و خانواده های آسیب پذیر و خاص اعم از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مستضعفان و 

 محرومان، سالمندان و بیماران خاص توسط فعاالن مردمی مناطق و محالت بود

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:54 - امروز نیوز

 فعالیت های ضد کرونایی قرارگاه مردمی مدافعان سالمت

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:21 - آقای خبر

 فعالیت های ضد کرونایی قرارگاه مردمی مدافعان سالمت

 

 :معاون هماهنگ کننده سپاه قم

 قم طرح اقدامات جهادی مقابله با کرونا را به کشور ارائه داد

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:51 - ایرنا 

در  بهداشت وزارتقم ضمن اشاره به توزیع بسته های بهداشتی  معاون هماهنگ کننده سپاه

بسیجیان در این مدت نقش گسترده ای در توزیع هزاران : سطح شهر به همت بسیجیان گفت

بسته بهداشتی و برگه های آموزشی و اطالع رسانی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بر عهده 

زمانی که بیماری کرونا در : به در گفت وگو با خبرنگاران بیان کردسرهنگ مهدی کبیری پور روز شن... داشتند 

کشور پیدا شد، قمی ها بودند که با شجاعت آن را اعالم کردند، همچنین تا پای جان در این راه ایستادند و کارهای 

ای به غلط شیوع کرونا را  برغم این که عده: وی افزود... ... ابتکاری گسترده ای را برای مقابله با آن به انجام رساندند 

به قم نسبت می دادند، اما این استان تنها با جرات شیوع این بیماری را اعالم کرد و جمع زیادی از مردم و رسانه 

های قم در مقابل ویروس کرونا با روحیه جهادی و فرهنگ بسیجی وارد میدان شدند و فضای جدیدی را در استان و 

 وفقیت آمیزی در پی داشتکشور حاکم کردند که نتایج م

 

 :معاونت آموزشی وزارت بهداشت

 آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در موعد مقرر برگزار می شود

 13۹۹شهریور  15شنبه  13:52 - روزنامه بازار کار 

https://www.emrooznews.com/news/298303/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/298303/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://aghayekhabar.ir/78416/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85/
https://aghayekhabar.ir/78416/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85/
https://www.irna.ir/news/84027612/%D9%82%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%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-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/337738/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%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
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با رد تمام شایعه ها در باره لغو یا تغییر زمان برگزاری آزمون  بهداشت وزارتمعاونت آموزشی 

های جامع علوم پایه و پیش کارورزی اعالم کرد؛ این آزمون ها در موعد مقرر برگزار می شود 

 ... 

آموزش پزشکی، آزمون های  ، درمان وبهداشت وزارتبه گزارش روز شنبه معاونت آموزشی 

جامع علوم پایه و پیش کارورزی در مورد مقرر برگزار می شود و امکان تغییر در زمان برگزاری این آزمون ها وجود 

ضمن اعالم این مطلب که تمام درخواست ها و نکته نظرات دانشجویان به دقت بررسی : این اطالعیه افزود... ندارد 

بسیار حائز اهمیت است، به اطالع دانشجویان می رسد با توجه به اینکه  بهداشت وزارتشده و برای معاونت آموزشی 

هیچ تصمیم جدیدی در خصوص آزمون های مذکور گرفته نشده و در حال حاضر امکان تغییر زمان برگزاری این 

ده قبلی برگزار خواهند آزمون ها با توجه به فرایند سخت و پیچیده آن وجود ندارد، تمام آزمون ها در زمان اعالم ش

 شد

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:11 - ایرنا

 مهلت ثبت نام آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی تمدید شد

 

 بازگشایی مدارس در کهگیلویه و بویراحمد طبق دستور ستاد ملی کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:2۱ - ایرنا 

 وزارتبا رعایت سختگیرانه و حداکثری دستورالعمل های بهداشتی تعیینی از سوی : وی افزود

مشخص مدارس دایر شده است اما دغدغه هایی از سوی مردم در این باره وجود دارد  بهداشت

به گزارش ایرنا، حسین کالنتری روز شنبه در نشست ستاد استانی ... که باید بررسی شوند 

ه مجموع پروتکل ها در این خصوص را نظام بهداشت و درمان تنظیم کرد: ستاد مقابله با کرونا در یاسوج اظهار داشت

... ... ... و جلسات متعددی توسط وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن آموزش و پرورش استان گرفته شده است 

به طور کامل نمی توان همه چیز را تعطیل کرد و با تعطیلی محض : استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد

با رعایت : کالنتری ابراز داشت... ... دانشان باشند مشکلی رفع نمی شود، البته خانواده ها حق دارند که نگران فرزن

سالمت در قالب دستور العمل ها کالس ها برپا می شوند و این یک تصمیم ملی بوده که ابالغ شده و هیچ مسئولی 

 حق تخلف از دستور ستاد ملی را ندارند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  1۱ه یکشنب 1۹:11 - وزارت آموزش و پرورش

 بازگشایی مدارس در کهگیلویه و بویراحمد طبق دستور ستاد ملی کرونا بوده است

https://www.irna.ir/news/84027785/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84027785/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84027507/%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-%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%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://medu.ir/fa/news/item/1275403/%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-%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?ocode=1000000268
http://medu.ir/fa/news/item/1275403/%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-%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?ocode=1000000268


 

 

 

 

18۱ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 

 نفر رسید 221هزار و  28شمار مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان به 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:31 - باشگاه خبرنگاران 

بهداشت افغانستان از / به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان ، وزارت صحت عامه

... ... ساعت گذشته خبر داد  24مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در این کشور طی  21ثبت 

نفر  324هزار و  38با ثبت این موارد جدید، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان به 

این وزارتخانه شمار جان باختگان بیماران مبتال به ویروس کرونا در افغانستان را نیز تاکنون یک ... ... ده است رسی

بیمار کرونایی درمان و شمار کل درمان  3۱۹همچنین در یک شبانه روز گذشته ... ... نفر اعالم کرد  41۹هزار و 

است که شمار غیر رسمی بیماران کرونایی در افغانستان  گفتنی... ... نفر رسیده است  77هزار و  31شدگان به 

 /انتهای پیام... ... چندین برابر آمار رسمی است 

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:21 - را نیوزٰشهرآ

 مبتال به کرونا در افغانستان 324هزار و 38

 

 تختخوابی هاشمی نژاد مشهد در آستانه بهره برداری است 228ن بیمارستا

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:32 - ایرنا 

 

بیمارستان هاشمی نژاد مشهد که در منطقه کمتر برخوردار کالنشهر مشهد واقع : وی گفت

، درمان و آموزش پزشکی به بهداشت وزارتشده است، در ماههای آینده با حضور مقام عالی 

 ... بهره برداری می رسد 

: جرا در این دانشگاه عنوان کرد و افزودبحرینی پروژه بیمارستان امداد و نجات جنوب را از دیگر طرح های در حال ا

درصدی در حال اجراست و بر اساس برنامه ریزی و قول های مساعد دفتر مقام معظم  ۱5این پروژه با پیشرفت 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز شنبه به ... قرار است تا پایان امسال به بهره برداری برسد  بهداشت وزارترهبری و 

هزار متر مربع ساخته شده است که با  32این پروژه با زیر بنای : حمد حسین بحرینی گزارش دادنقل از دکتر سید م

 بهره برداری کامل از آن تمامی خدمات مورد نیاز در حوزه درمان و بستری به مردم منطقه ارائه خواهد شد

https://www.yjc.ir/fa/news/7481803/%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%B3%DB%B2%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://shahraranews.ir/fa/news/41735/%DB%B3%DB%B8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B2%DB%B4-%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%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84027053/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:15 - قدس آنالین

 تختخوابی هاشمی نژاد مشهد در آستانه بهره برداری است 321بیمارستان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:21 - باشگاه خبرنگاران

 تختخوابی هاشمی نژاد مشهد 321یک درصد دیگر تا بهره برداری از بیمارستان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:25 - خبرگزاری صدا و سیما

 تختخوابی هاشمی نژاد مشهد321ساخت بیمارستان 

 

 معاون بهداشتی علوم پزشکی گیالن تاکید کرد

 بحران کروناضرورت اجرای برنامه های آموزشی مهارت های زندگی در 

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:3۱ - ایسنا 

در همین راستا دفتر سالمت روانی، : معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالنی یادآور شد

، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به محدودیت های ایجاد بهداشت وزارتاجتماعی و اعتیاد 

شده در بحران کرونا تغییراتی در شیوه اجرایی برنامه های آموزشی فوق در نظر گرفته و 

دکتر آبتین حیدرزاده در ... دستورالعمل اجرایی تهیه شده را به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ کرده است 

شیوع بیماری کرونا و وجود محیط های سربسته، ممنوعیت تجمع افراد در این محیط : ر کردگفت وگو با ایسنا اظها

ها و ریسک باالی ابتال باعث ایجاد محدودیت های زیادی در حوزه های مختلف ارائه خدمت شده است، که ارائه 

تاکید بر ضرورت برگزاری  وی با... ... آموزش های گروهی به جمعیت هدف مراکز بهداشتی درمانی از آن جمله است 

از جمله فواید اجرای این برنامه می توان به پیشگیری از شیوع : برنامه های آموزش مهارت های زندگی گفت

اختالالت روانپزشکی و کمک به افراد در مقابله با فشارهای روانی حاصل از شرایط کنونی و پیشگیری از رفتارهای 

 پرخطر و آسیب زننده اشاره کرد

  :یت دیگرسا 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:3۹ - نجیل خبرم

 ضرورت اجرای برنامه های آموزشی مهارت های زندگی در بحران کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:41 - آژانس خبری ریحان

 ضرورت اجرای برنامه های آموزشی مهارت های زندگی در بحران کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:3۱ - تابناک گیالن

 ضرورت اجرای برنامه های آموزشی مهارت های زندگی در بحران کرونا

http://qudsonline.ir/news/718892/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://qudsonline.ir/news/718892/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7481843/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%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-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7481843/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%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-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814045/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B2%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814045/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B2%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061511080/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://manjilnews.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
http://reihaan.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
http://reihaan.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/895887/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.tabnakgilan.ir/fa/news/895887/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:13 - دی نیوز 1
 :ردمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن مطرح ک

 ضرورت اجرای برنامه های آموزشی مهارت های زندگی در بحران کرونا

 

 در شرایط کرونا، نخستین مکانی که تعطیل و آخرین جایی که بازگشایی می شود مدرسه است

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:37 - باشگاه خبرنگاران 

او همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید از امروز، بر توجه همه جانبه برای حضور دانش 

و  بهداشت وزارتدر دسورالعمل بازگشایی مدارس که : آموزان در مدارس تاکید کرد و گفت

آموزش و پرورش تدوین کرده، حداقل فاصله دانش آموزان در کالس درس، یک متر تعیین 

به گزارش گروه استان های ... شده و در زنگ استراحت همزمانی حضور دانش آموزان در یک فضا ممنوع شده است 

بوشهر با اشاره به آخرین باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر ، سعید کشمیری دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان 

بیمار در بخش های کرونایی بیمارستان های استان  55ساعت گذشته  24در : وضعیت کرونا در استان بیان کرد

نفرشان به کرونا قطعی  138بیمار در این بخش ها بستری هستند که ابتالی  274بوشهر بستری شده اند و اکنون 

نفر از بیماران بستری در بخش های کرونایی با حال خوب از  4۹گذشته، ساعت  24در : او ادامه داد... ... است 

 کرونا داشتند 22بیمارستان مرخص شده اند که از این تعداد 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:41 - ایسنا
 :رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 دانش آموزان آسیب پذیرترین قشر در انتشار و ابتال به کرونا هستند

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:31 - آقای خبر

 دانش آموزان آسیب پذیرترین قشر در انتشار و ابتال به کرونا هستند

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:35 - خبرگزاری صدا و سیما

 درصد شهرستان های استان بوشهر در وضعیت قرمز و نارنجی81

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:51 - تولید ایرانی

 دانش آموزان آسیب پذیرترین قشر در انتشار و ابتال به کرونا هستند

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:11 - خلیج فارس

 ارنجی هستنددرصد شهرستان های بوشهر قرمز و ن 81

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:3۱ - تدبیر نو

http://www.8deynews.com/519831/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://www.yjc.ir/fa/news/7481797/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.isna.ir/news/99061511083/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061511083/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/78482/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86/
https://aghayekhabar.ir/78482/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814022/%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D9%87%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-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814022/%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D9%87%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-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/21682/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/21682/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://pgnews.ir/module/news/352331/
http://pgnews.ir/module/news/352331/
http://tadbirno.ir/fa/news/53930/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tadbirno.ir/fa/news/53930/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

18۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 :دبیر ستاد مبارزه با کرونا در بوشهر
 در شرایط کرونا، نخستین مکانی که تعطیل و آخرین جایی که بازگشایی می شود مدرسه است

 

 مرکز مراقبت پرستاری در منزل در خراسان رضوی فعالند 08

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:41 - ایرنا 

مراکز ": دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز شنبه به نقل از دکتر امیررضا صالح مقدم گزارش داد

و درمان جزو مراکز  بهداشت وزارتبر اساس قوانین  "مشاوره و خدمات پرستاری در منزل

مجوز کار کارشناس پرستاری این مراکز از طریق : وی افزود... ... خصوصی به شمار می روند 

علوم پزشکی داده می شود تا بر اساس شرح وظایف و تعرفه ابالغی کار مراقبت از بیماران را انجام دهند دانشگاههای 

مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل فرصت : مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد... ... 

ه ویروس کرونادر شرایط عود بیماری بدون نیاز به مناسبی به وجود می آورند تا بیماران به خصوص بیماران مبتال ب

خدمات تزریقات، سرم تراپی، : وی گفت... ... مراکز بهداشتی و درمانی، خدمات مراقبتی الزم را دریافت کنند 

 پانسمان و ارائه آموزشهای مراقبت از خویش در منزل نیز توسط کارشناسان پرستاری به عموم مردم ارائه می شود

  :گرسایت دی 2

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:41 - خبرگزاری صدا و سیما
 در خراسان رضوی

 سانی به بیماران کروناییمرکز مراقبت پرستاری آماده خدمت ر51بیش از 

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:58 - خبرگزاری فارس

 نی به بیماران کروناییمرکز مراقبت پرستاری آماده خدمت رسا 51بیش از 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  12:12 - پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام پرستاری

 هشت هزار پرستار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شاغل هستند

 

 بعید است اما غیرممکن نیست 49گزارشی از تالش امریکا برای آغاز واکسیناسیون کووید 

 13۹۹شهریور  15شنبه  11:21 - ه سپیدروزنام 

https://www.irna.ir/news/84027451/%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2813885/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%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.iribnews.ir/fa/news/2813885/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%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://farsnews.ir/news/13990615001156/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-50-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%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://farsnews.ir/news/13990615001156/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-50-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%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.ino.ir/TabId/8563/ArtMID/16442/ArticleID/441849/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.aspx
http://www.ino.ir/TabId/8563/ArtMID/16442/ArticleID/441849/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.aspx
http://sepidonline.ir/d/73101-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

دولت آلمان عالقه مند است که تضمین : آلمان هم در این خصوص اعالم کرد بهداشت وزارت

کند که واکسن ها و هرگونه مواد مقابله با ویروس جدید کرونا در آلمان و اروپا تولید شود و در 

همین راستا، دولت آلمان به طور فشرده با شرکت کیوروک وارد تعامل و تبادل نظر شده است 

 علی ابراهیمی ... 

به بازار ؛ این خبری بود که از سوی آنتونی فائوچی، رئیس موسسه  1۹حتمال عرضه زودتر از موعد واکسن کووید ا

اعالمی که مفسران سیاسی و حتی بهداشتی جهان آن را نوعی ... ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا داده شد 

انند و معتقدند این خبر حتی می تواند برگ تالش سیاسی در مواجهه با کشورهایی همچون روسیه و چین می د

باشد، اما به راستی زمان ( آبان ماه 13)برنده دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور در کارزار انتخاباتی ماه نوامبر 

 عرضه واکسن فرا رسیده است؟ 

نگرانی ها درباره کرونا  به گزارش سپید، از همان روزهای نخست شیوع بحران کرونا در جهان، رئیس جمهوری امریکا

واکسن کرونا در راه است ، اما متخصصان آمریکایی با رد ادعای ترامپ : را کم اهمیت توصیف کرده و مدعی شد

 درباره در راه بودن واکسن کرونا اعالم کردند تولید این واکسن بیش از یک سال طول خواهد کشید

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:52 - شفا آنالین
 بعید است اما غیرممکن نیست

 1۹تالش امریکا برای آغاز واکسیناسیون کووید 

 

 سخنگوی ستاد انتخابات کشور مطرح کرد؛

 مه داردشهریور ادا 28تبلیغات تا / شهریور برگزار می شود 24مرحله دوم انتخابات مجلس، 

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:45 - دانا 

، بهداشت وزارتسخنگوی ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه با همکاری شورای نگهبان و 

در همین : پروتکل های بهداشتی در زمینه برگزاری این انتخابات تهیه شده است، افزود

چارچوب از تمام کاندیداها خواسته ایم که ستاد انتخاباتی نداشته باشند و از طرف دیگر این 

به ... کنند زمینه فراهم شده که کاندیداها بتوانند از ظرفیت صدا و سیما برای معرفی برنامه های خود استفاده 

گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا ؛ سید اسماعیل موسوی، در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفت و گو، با بیان 

اینکه قرار بود مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم در بیست و نهم فروردین ماه برگزار شود ولی به دلیل شیوع 

انتخابات مجلس : در جمعه پیش رو این انتخابات برگزار خواهد شد، افزودویروس کرونا برگزاری آن به تاخیر افتاد و 

حوزه انتخابیه نامزدها موفق  11حوزه انتخابیه برگزار شد، ولی در  218در  13۹8شورای اسالمی در دوم اسفند 

 نشده اند که حدنصاب الزم را کسب کنند، بنابراین برگزاری انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است

http://shafaonline.ir/fa/news/264217/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
http://shafaonline.ir/fa/news/264217/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
http://www.dana.ir/News/1644006.html


 

 

 

 

1۹1 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:53 - آریا

 ابالغ قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری/ جزئیات برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:12 - ایلنا
 :سخنگوی ستاد انتخابات کشور خبرداد

 صندلی بهارستان 11نامزد برای  22رقابت / استان ۹برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در 

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:3۱ - خبرگزاری صدا و سیما
 شهرستان 24در 

 برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس؛ جمعه این هفته

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:41 - اکونا پرس

 انتخابات مرحله دوم مجلس جمعه برگزار می شود

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:53 - شبکه خبر

 مرحله دوم انتخابات مجلس؛ جمعه آینده

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:13 - پانا

 م انتخابات مجلس جمعه برگزار می شودمرحله دو

 

 امیدواری سفیر ایران به آغاز تولید مشترک واکسن کرونا با همکاری روسیه

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:21 - آقای خبر 

... 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:13 - خبرگزاری فارس

 همکاری روسیه امیدواری سفیر ایران به آغاز تولید مشترک واکسن کرونا با

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:22 - پایگاه خبری اعتماد

 ز امیدواری سفیر ایران به آغاز تولید مشترک واکسن کرونا با همکاری روسیهابرا

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:24 - دانا

 امیدواری سفیر ایران به آغاز تولید مشترک واکسن کرونا با همکاری روسیه

 13۹۹شهریور  15شنبه  17:25 - آخرین خبر

 امیدواری سفیر ایران به آغاز تولید مشترک واکسن کرونا با همکاری روسیه

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:13 - افکار نیوز

http://www.aryanews.com/News/20200905164939498/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20200905164939498/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-113/963584-%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-113/963584-%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814184/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814184/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-20/56097-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%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.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-20/56097-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%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.irinn.ir/fa/news/800492/%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.irinn.ir/fa/news/800492/%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://pana.ir/news/1120900
http://pana.ir/news/1120900
https://aghayekhabar.ir/78408/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1/
https://farsnews.ir/news/13990615000961/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://farsnews.ir/news/13990615000961/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://etemadonline.com/content/430812/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://etemadonline.com/content/430812/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.dana.ir/News/1644068.html
http://www.dana.ir/News/1644068.html
http://akharinkhabar.ir/politics/6738031/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://akharinkhabar.ir/politics/6738031/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/991801-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%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%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/991801-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%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%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87


 

 

 

 

1۹2 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

 با روسیه ابراز امیدواری سفیر ایران به تولید مشترک واکسن کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:35 - روز پالس

 امیدواری سفیر ایران به آغاز تولید مشترک واکسن کرونا با همکاری روسیه

 

 روز بدون فوتی کرونا در کردستان/ بیمار جدید شناسایی شد 42

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۱:21 - اقتصاد آینده 

وی با اشاره به نظارت دانشگاه علوم پزشکی بر دفن افراد فوت شده به دلیل ابتالء به ویروس 

همه موارد به صورت بهداشتی و با رعایت دستورالعمل های مرتبط با این کار : کرونا، بیان کرد

اقتصادآینده نیوز فرزین  به گزارش... اعالم شده، دفن شده اند  بهداشت وزارتکه از سوی 

 12ساعت گذشته در مجموع  24در : رضاعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های استان کردستان اظهار کرد

وی با اشاره به شمار بیماران بستری ... ... بیمار جدید مبتال به ویروس کرونا در استان کردستان شناسایی شده اند 

بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های  ۹1هم اکنون : ردستان تا ظهر امروز، گفتشده در بیمارستان های استان ک

رضاعی با بیان اینکه شهرستان سنندج دارای بیشترین بیمار مبتال به کرونا ... ... استان کردستان بستری هستند 

یس دانشگاه علوم پزشکی رئ... ... نفر بستری هستند  45هم اکنون در بیمارستان های سنندج : است، عنوان کرد

نفر، دیواندره  ۱نفر، قروه هفت نفر، بیجار پنج نفر، کامیاران  12هم اکنون در سقز هشت نفر، مریوان : کردستان افزود

 سه نفر، بانه سه نفر و سروآباد یک نفر بستری هستند

  :سایت دیگر 6

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:58 - باشگاه خبرنگاران

 روز بدون فوتی کرونا در کردستان/ بیمار جدید شناسایی شد 12

 

 پروتکلها در مدارس رعایت نشد، شکایت کنید: آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  15شنبه  1۹:11 - ایرنا 

وی در آستانه بازگشایی مدارس با تاکید بر اینکه با وجود شرایط کرونایی نمی توان همه کارها 

خانواده ها اطمینان داد که جگر گوشه های شما جگر  را تعطیل کرد و در خانه نشست، به

گوشه های ما هم هستند و بازگشایی مدارس طبق موافقت ستاد ملی کرونا و شخص وزیر 

http://roozplus.com/fa/news/172327/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://roozplus.com/fa/news/172327/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/242966/%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7481517/%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7481517/%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%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-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84027701/%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%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%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86


 

 

 

 

1۹3 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  1۱

: وزیر آموزش و پرورش گفت... انجام می شود  بهداشت وزارتبهداشت و همچنین دستورالعمل های اعالمی از سوی 

مدیرکل ... کرد که اگر رعایت شود، برگزاری حضوری کالس ها اشکالی ندارد پروتکل هایی را اعالم  بهداشت وزارت

ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش همچنین اعالم کرد که کمیته ستاد ملی مبارزه با 

پیشگیری از برای  بهداشت وزارتبند شامل تمامی نکات مد نظر  12کرونا در آموزش و پرورش بخشنامه ای در 

 شیوع ویروس کرونا به مدارس ابالغ کرده است

  :سایت دیگر 62

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:15 - انتخاب

حاضرین در مدارس ناظر رعایت / بازگشایی مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی زیرنظر والدین : آموزش و پرورش

 پروتکل های بهداشتی باشند

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:38 - خبرگزاری تابناک
 :آموزش و پرورش

 پروتکل ها در مدارس رعایت نشد، شکایت کنید

 13۹۹شهریور  15شنبه  21:18 - صدای ایران

 نظارت خانواده ها بر رعایت پروتکل ها در مدارس

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:24 - برترین ها

 پروتکل ها رعایت نشد، شکایت کنید: آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:33 - خلیج فارس

 یت کنیدپروتکل ها در مدارس رعایت نشد، شکا

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:42 - انصاف نیوز

 پروتکل های بهداشتی در مدارس رعایت نشد، شکایت کنید

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:4۱ - صبحانه انالین

 پروتکل ها رعایت نشد، شکایت کنید: آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:12 - صراط نیوز

 پروتکل ها رعایت نشد، شکایت کنید: آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:22 - بازار آریا

 نپروتکل ها رعایت نشد، شکایت کنید اقتصاد ایرا: آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:21 - بازتاب

 پروتکل ها در مدارس رعایت نشد، شکایت کنید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  11:28 - صاد تهراناقت

 پروتکل ها در مدارس رعایت نشد، شکایت کنید

 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:2۱ - اتحاد خبر

 پروتکل ها رعایت نشد، شکایت کنید: آموزش و پرورش

https://www.entekhab.ir/fa/news/572921/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%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%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572921/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%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%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000802/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000802/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://sedayiran.com/fa/news/254798/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://sedayiran.com/fa/news/254798/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033857/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1033857/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://pgnews.ir/module/news/352351/
http://pgnews.ir/module/news/352351/
http://www.ensafnews.com/256267/%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4/
http://www.ensafnews.com/256267/%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4/
http://sobhanehonline.com/fa/news/226105/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://sobhanehonline.com/fa/news/226105/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.seratnews.com/fa/news/521387/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.seratnews.com/fa/news/521387/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475324/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4--%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475324/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4--%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://baztab.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9/
https://baztab.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9/
http://tehraneconomy.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C/
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/134540
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/134540
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 13۹۹شهریور  1۱یکشنبه  18:51 - را نیوزٰشهرآ

 دانش آموزان و والدین نقش نظارتی بر بهداشت مدارس دارند: آموزش و پرورش

 

 کم توجهی طرفداران نامزدهای مجلس در غرب گلستان به خطر کرونا

 13۹۹هریور ش 15شنبه  1۹:57 - ایرنا 

بیمار  111با فوت : ، درمان و آموزش پزشکی امروز شنبه گفتبهداشت وزارتسخنگوی 

هزار و  22در کشور به  1۹ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید 24کرونای دیگر در 

اظهارات روزهای اخیر ... استان در وضعیت قرمز یا هشدار کرونا قرار دارند  2۹نفر رسید و  154

مسووالن درمانی گلستان از کاهش روند شیوع کرونا در این استان حکایت دارد اما نحوه تبلیغات دو کاندیدای حاضر 

در دور دوم انتخابات مجلس و کم توجهی به مصوبات ستاد ملی کرونا، زنگ خطر مهار یا تثبیت این بیماری در حوزه 

ق اوضاع و احوال کرونا با دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی از تلفی... ... انتخابیه غرب استان را به صدا در آورد 

مدت ها قبل موجب نگرانی مجریان انتخابات و درمانگران استان شد که وضعیت قرمز بندرگز و کردکوی از مجموع 

تبلیغات  با وجود منع برگزاری... ... چهار شهرستان غرب استان گلستان مجری انتخابات بر شدت نگرانی ها افزود 

فیزیکی، شرایط و سیمای ظاهری شهرها و روستاهای غرب گلستان سه روز پس از آغاز تبلیغات، روایتگر داستان 

 دیگری است

 

 هزار تن رسید 28آمار کرونا در لبنان به بیش از 

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:15 - خبرگزاری صدا و سیما 

لبنان در اطالعیه ای اعالم  بهداشت وزارتگزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت ، 

نفر در این کشور به  21111نفر در شبانه روز گذشته مثبت شده و با این حساب تاکنون  531تست کرونا : کرد

 ... ویروس کرونا مبتال شده اند 

 ...نفر هم جان باخته اند  187نفر از مبتالیان به این ویروس، بهبود یافتند و  58۱8در این اطالعیه آمده است 

 

https://shahraranews.ir/fa/news/41738/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84026101/%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%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%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814114/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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افزایش آمار مبتالیان در لبنان و مناطق / بیمار جدید در عراق 1688شناسایی بیش از  |کرونا

 فلسطینی

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:51 - خبرگزاری تسنیم 

عراق  بهداشت وزارتبه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه السومریه، 

یر در این کشور ساعت اخ 24مورد جدید ابتال به ویروس کرونا طی  4۱44امروز شنبه از ثبت 

بیمار دیگر جان خود  ۱3ساعت اخیر،  24عراق، طی  بهداشت وزارتبر اساس بیانیه ... خبر داد 

 531لبنان هم از ثبت  بهداشت وزارت... نفر رسیده است  7422را از دست دادند و آمار کل جان باختگان هم به 

مورد جدید  433فلسطین از ثبت  بهداشت وزارت.. .ساعت اخیر خبر داد  24مورد جدید ابتال به ویروس کرونا طی 

 ساعت اخیر خبر داد 24ابتال به کرونا و جان باختن پنج مبتالی دیگر طی 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  15شنبه  22:53 - ایرانعصر 

 افزایش آمار مبتالیان در لبنان و مناطق فلسطینی/ بیمار جدید در عراق 4۱11شناسایی بیش از / کرونا

 13۹۹شهریور  15شنبه  23:14 - آقای خبر

اخبار  -نیافزایش آمار مبتالیان در لبنان و مناطق فلسطی/ بیمار جدید در عراق 4۱11شناسایی بیش از  |کرونا

 اخبار بین الملل تسنیم –آسیای غربی 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/15/2342425/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4600-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.asriran.com/fa/news/745471/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4600-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/78894/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4600-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7/
https://aghayekhabar.ir/78894/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4600-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7/
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