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 مقدمه:

کشوو جمهوروو جالمی وورانمیهوولیلمبووومدارووامبلووو جدیجالمیغما یارووطموووارمههلیگروواهنمیوونمخروواجمد وووم   وو وم وو هلیالمورووام

یغماروواهلهومپم ها هوو  المکشوو ج االمدهصوولمور هووامکشوو جم واوواهومیگهاواوو الماوونمبا وو مپمی وو م  یج ووا ممعظرووون

مور مدجهاگطم لده همی ط.مپمعلیقمدجهاگ نمینم الم االمیورلما یجدالمیغماراهل میت اعمکش جم اکا ال

شو جم واکومدجمکدجمحو پدمهوممارورو لم ها هو هما واغمی  مآاواجم واالمج وونمیعورهم و همت  وتمپغیج مکشو جم -

پم وواهلمکشوو ج امپمیا وواینم ها هوو همعلییوونمماوو الیگهاویغمدجهوو میهووومیگوولیدم ها هوو همم97اوونمبا وو مکووومدجمحوو پدم

 م. ا ه 

یغمیهووومیگوولیدمدجمارواوشوورل االم)کوووو مج ووونمپغیج مکشوو جمم وو یجم ها هوو ه م37)مدجهوو م4حوو پدمگقووتمدجم -

  اکوم ا ه .

ها هوو  المپماروواهلهومووواجهنم وواکومدجمکشوو جمبوولموووریم وواهلمکشوو ج االمار بووالمهوارووطم ها هوو ه م م -

موروو مبووامهوارووطم وواالمیهلیووونمدجماهووای م وورلالمپمجپ وو اهنم وواکومبروو ج میدموواههوروو جالمی وورانمیهوولیلم

م ا ه .م

بامت هوومبوومپیوارطمبر ی و نمدجاواونمهواروطم ها هو  الم واکومدجمکشو جمهورو جالمی ورانمیهولیل موراغ واالمبر ی و نمیهووم

یپا هووطمکوواجالمپغیج مبر ی ووطمپمدجاووالمکشوو جمهوروو جالمی وورانمیهوولیلمبوو دهمپم ورشووومدجممهوارووطم ووامیغمبوو پمپجپدمدج

مبر ی  نمدجمیهومهوارطم امبلوااومجه المه ج مانم  هلد.مم االمهرطمیجتقاالم اوص

م

 

 

 

 

)اعم از مجاز  یرانیا ریبه اتباع غ یدرمان یدر کشور باعث شده که ارائه خدمات بهداشت داریپا یسالمت جادیبه ا رانیا یاسالم یاعتقاد جمهور

و غیرمجاز( همچون هموطنان ایرانی برابر بوده و دید واالی مسئولین نظام به ارزش های دینی و کرامت انسانی باعث تداوم خدمت رسانی به 

ها بوده است. تیجمع نیا  



 به پناهندگان و مهاجرین خارجی: ایران اسالمی جمهوری سالمت نظام دهی خدمات

 می تالش و بوده انجام حال در همواره (PHC) بهداشتی اولیه های مراقبت قالب در اتباع غیر ایرانی عیتجم به ارائه خدمات بهداشتی درمانی

 وسیعی طیف خارجی مهاجرین و غیر ایرانی اتباع به (PHC) درمانی بهداشتی اولیه خدمات ارائه .یابد ارتقاء و توسعه روز به روز خدمات این گردد

  شود. می شامل را خدمات از

 

 

 

 :یخارج نیاتباع و مهاجر تیبه جمع یدرمان یخدمات بهداشتدهنده شبکه ارائه 

منهربمشر من ومو عمپیح مبر ی  ملیلهیمنی رامالدجمکش جمهور جمنپم ها ه  المواجهموهاراهلمطریجیئومو اا مبومهوامالبلی

یغمیو یعممنکهپم لم ها ه همح ییامبومارکهه مکوماشابوم او اجمبر ی  نمکش ج مغهلموظلمدیوشصاهم االمعو هم   کنمگااارطم  همی طم

م: هووامناماگطهدی  ومپمو اا مجیمدجمند  ل ماهذمنبر ی  م اال او اج

 م:دجپلمارواوشرل امنبر ی  مصاهه اماهبر ی طم لیم

 هم ها ه  المی کالمدیدهم مطروظلمپغیج مکش جمبومهواملهغمنکومبومه ج مج ومهندجمارواوشرل امنبر ی  مال امصاهه اموهی

م.مه هووامنی ط مو اا میجیئوما

 م: ها ه  المال امنکوهمالبلیمنیو راهمنواججمیجدپ ا منبر ی  مصاههالیک مو اا مهااعم راطمپم ا

بخر رممگاالیغمیجیئومو اا ممهالردجمح اوم رل امپمع همییومش لربم نبر ج مکوهمنواجهموهی کالمیت اعمپماراهلمتهدجم لی

ا یجدم  یم   شمموهکلدهمپمدجمیم یریلپج م منبر ی  مال امصاهه ام ادهیمل رپی مال امالواجرپمبم لرها ردجمبخشم   شمپیکا

م.با  منامنو اا مبر ی  ممربر لمپماا ق

م لپو همگاالم  یجموفلم451:منواججمیجدپ ا مال امصاههدجمالیک مپم امنواجهموهیت اعمپماراهلمنتا یدم لپو همبر ی  

 :یجدپ اهم االمیلدمالغال 

  ا رامکوم ها ه  الممرلما اغمبومه ج ما یطموصر یجالمارش و مور مو اا مبر ی  نمیپارومیجیهومارصلدد.دجمیهومیجدپ

 م:و اا مهااعم راط/ اهصاهم االم راط/واووم االمبر ی طالیک م

دگان همانند جمعیت ن( ارائه شده به جمعیت پناهPHCکلیه خدمات بهداشتی درمانی اولیه )سطح 

 ایرانی و بصورت کامال رایگان ارائه می گردد.



پممنلیوهعمیا ه دمب دهمپم ممبومیت املیلهیمنی رامال امدجموظاهم  کوم راطمکش جمپمدجم ا لهمکش جمهور جمصاههالیک مپم اموهی

مه .هووامنیجیئومو اطمامن ممیت اعمواجه

می ط.موفلم لرورام4الیک مدجمح پدمیهومدجممنواجهموه ها ه  المپماراهلمن لپو همبر ی  متا ید

 

به مرزهای کشور ج.ا.ا بعد از تحرکات دولت جدید طالبان در کشور  ستانبا توجه به مهاجرت جمعیت زیادی از آوارگان افغان

 اهمیت دوصد چندانی برای نظام سالمت پیدا نمود: موارد زیر ،افغانستان

پیجدمباراجمب مبر ی  نمدجم لیهتمپمی  م  یج ا مدجهاگ نمیکثلمیهومهوارطم امیغمالغ االممرلج ونمپمباضامواا ااجیم -1

 کش جم لده همیو  

مپیکارها ر ل -2 مملبااصلالم ه جارم  مبلج نم  ی نم االم راط  م) م... مالیی طمبرواجالم االمپی رل مبرواجالم االم  یمپ

  لگ ومپماهف لمااو همی ط.م ههوادمنبط جمکو

 با  .مناملرردیئوامدجمحالمتهمی کالمالاکاوراموهیپممبا   منووماشخصمکش جمبومپجپدمیغمبا م امطرهواموهیم ک وطماحا -3

موهیمور لوممدجمبمالواجربلپغمبمیهرالپم  یجشممشصفطربوماطاابم مت هوباممت  تمالک ما هلهطمبرواجهراالمپی رلموااوم هر موهیم

 مگوجمبامیپا هطمپیکارها ر لم لوممنواجهموه ها ه  المپماراهلمطردجمهوام لرها ر   شمپیکامشهیگ ی  یمباممن ر لپهمهوا

مپم اهلمپیکاوم االمدپجیلمک دکن ییفال مپیکارها ر لمکلپوا مبر  د پمبامم ها اهنمپمدجاالما یجدمااو لم مAیجیهومپه اارومم 

گهنم وکاجیلماح لهمیدیجهمکامیت اعمپماراهلهومپغیج مکش ج ماااپوطم راطمپمته ج  نمآا غشمپم لپجش م اغاالمماشاجکط

)الک ممپم اهلمالیک /دگاتلماااپوطمبر ی طمپغیج مبر ی طمهراونمبر ی ط مکورااجهاالمعاانم ها ه  ال مه وراف مجپیبتمعو ان

 ت پهوم لده همی ط.دگ لمته هو مدگ لمآا غشم راط میجس مدگ لم راطمهوارط مواو یدهمپما ا هلهطم  کو م

 

 

 



 برای کمپین ساختار مورد نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

م

م

  

 واکسیناسیون قایارت کمپینکشوری ستاد 

 در اتباع غیر ایرانی

 کمپیندانشگاهی ستاد راهبردی 

 در اتباع واکسیناسیون ارتقای

 اجرایی دانشگاهی-کمیته فنی

 پایش و ارزشیابی گروهو 

 تیمهای عملیاتی

کمیته های 

 شهرستانی متناظر



 و مهاجرین خارجی کمپین ارتقای واکسیناسیون در اتباع کشوریستاد 

 غهلمانمبا  : اغاالمپمورادم االمموواهه  المیعضاالمیهوم  ادم ااا

 االمپمآا غشم   کنبر ی طمپغیج مبر ی ط مدجمطاااپو 

 اااپوطم راطمپغیج مآا غشمپم لپجش 

 میدیجهمکامیت اعمپماراهلهومواجهن مپغیج مکش ج

 میدیجهمکه للم)یدیجهمالیی ط میدیجهمبرواجهراالمیابام رشصرلالمبامپیکاومالک ما هلهطمبرواجالم االمپی رل مپغیج مبر ی ط 

   امپمه یه

 مالک ما هلهطم  کو مپغیج مبر ی ط

 مپغیج مبر ی طپمیجتقام راطدگ لمآا غشم  

 دگ لمبر  دمته هومپغیج مبر ی ط 

 مبر ی طجپیبتمعو انمپغیج م 

 کورااجهاالمعاانم اغاالماوامدجمیا جم ها ه  ال 

 م اغاالمهراونمبر ی طم

 ه وراف 

م .ه لدمو ی  هادجموک و:ما هاظلمبام طحم  ادمدجم ط حمدیوشصاهم/مدیوشک همور م  ادمتشکرامپمهرطمیعضامیبرغم

عو هممپمدجم طحمدیوشصاهماااپلمبر ی طمپغیج مبر ی ط مدجاالمپمآا غشم   کنت  تمدجم طحماونمیبرغمیگلیدم -

م  د.مت  تمجها طمدیوشصاهمهادجمانم   کن

 

 :کشوری وظایف اصلی ستاد

  وکاجمدجمیهلیالمکوپرومپیکارها ر ل االمم رل  الدیوشک همپمم/دیوشصاهمی  ال متارروم -

 ا یدمآا غ نمگلهم امپمپمموااومیهلیهنم ر هت پهومپمیلیحنم -



پم ها اهنمپمدجاالما یجدمااو لمیجتقاالم   شمپیکارها ر لممیهلیالمبررهومعوورا مدجمجی  االم وا هصنمکش جال -

 هوارطمیت اعمپماراهلهومواجهن

 پمبرواجهابنم ام ش ر اونمگهنمپما ا رممیغمیهلیالمعوورا مپیکارها ر ل -

 پمبرواجهابنم امپیکارها ر ل   شممیلحمیگ یهشوظاج مپم اهشمیهلیالم -

  ا ا رمتااروماهابعما جدموراغمیهلیالمکوپروم)یوااون مااان م -

الغهمبومذکلمی طمدجمه ج موراغمار  یلمیغم اغااورامپمیج اوراالماخ وفمیغمی رامیدیجهمییرعا  مورلپالمیو ظاان م پاهمپمبارج م

هامبومه ج ما جدالممیهلیهنمبا ه -آپجدمتامعض المیغم  ادمهامکور ومگهن رلمیحولمپم اهلم اغااورامپمیج اورامور مدع  مباوام

م.مدع  م  و 

م

 دانشگاهیاجرایی -کمیته فنی

میغمپیح  االمغهلمی ط:میهومکور وما شکامپمکور وما هاظلمآلمدجم رل  ال مدجم طحمدیوشصا ن

 اااپلمبر ی ط 

 اااپورومگهنمپمیهلیهن 

 مبرواجالم االمپی رلما هلهط لپهم

 کوملهط لپهما ه   

 دگ لم راطمواو یدهمپغیج مبر ی ط 

 لپهمآا غشمپمیجتقام راط  

 مجپیبتمعو انمدیوشصاه

 مگلااو یجالمی  او یجالوواهه هم/ 

 آا غشمپم لپجشوواهه هم 

 موواهه همارواوشرلمتحطم   شم)دجه ج مپه دمارواوشرل دجمکور وم رل  اونم 



 مظلگرطم اغاالمت یلمیغممدجمه ج موراغمان ت یوه مم اهنمکومانم امپمیج المپم اهلم اغاالمبارجغاالم ا رلمیحول 

 دع  م لدد.وواهه  م وکاجالم

م

م  د.مهادجمانمدیوشصاهمت  تماااپلمبر ی  نمیعضاالمیهومکور ویبرغم -

 

 :اجرایی دانشگاهی-فنی وظایف اصلی کمیته

 شمبوم  ادماونپمیج الم  یجمبلج نمجپو میهلیهنمکوپروآاادهم اغالمپمهرطمم وا هصنبل  یجالمهواا م -1

  لپهم  یمپمجیهم االمبر  دمد  ل نمپمیجیئومو اا مبومآوالبلج نماااهامالت تمبام -2

 تاررومجی کاج االمگهنمپمیهلیهنمکوپرو -3

  االمییرعمج اونمپمیجتقاالم راطمتاررومجپش -4

  امپمتروراالمعووراتنم رل  ال وا هصنم -5

 ت یجکا مپماو پاا تااروم رصرلالم -6

 ووظاج مبلمجپو میهلیالمکوپر -7

 ترروم  یج ا ماک  بمپمتر هلالمیغمکوپرو -8

 ترروم  یجشماشکر میهلیهنمپمگهنمپمیجیهوم رشهرادی میهلیهنمپم رصرلالمجگعماشکر  -9

 

 دوین برنامه و اجرا)سطح ستاد تا سطوح دانشگاهی(در ت همکار و بخش های شرح وظایف سازمان ها

 مرکز مدیریت بیماری های واگیر .1

 وراغترروم لپتکوراالمعوونما جدم 

 کوپروگهنمپمیهلیهنم وا هصنم 

 پمبرواجهابنم اپیکارها ر لم راجمپمترمم االممآا غشم ل ها 



 رصرلالمپمیهلیالمکوپرومدجم ط حماحرطن  

 وکاجالمدجمترروماطاابمآا غ ن  

 م اهشمپمیجغ رابنمبلوااوم

 دفتر آموزش و ارتقا سالمت .2

مترروماطاابمآا غ ناشاجکطمدجممم

المآا غ ن وکاجالمدجمیهلیالمبلوااوم ام 

 وظاج  اهشمپماشاجکطمدجم 

 مرکز مدیریت شبکه، وزارت بهداشت .3

مواووم االمبر ی طمدج رل/ راطم راط/ اهصاهم االهااعم وا هصنمالیک مو اا مم

مپمبلج نمیاکالمت ادلمدیدهمبام اااوومهراهمپغیج مکش جم وا هصنم اااووم االم لپو همیاک لپورمم راطم

 وظاج  اهشمپماشاجکطمدجم 

 وزارت بهداشت و مدارس خانوادهجمعیت ر سالمت دفت .4

ممرلمیهلیونم ها اهنمک دکالمیت اعمهرط وا هصنمبامآا غشمپم لپجشمم

 وظاج  اهشمپماشاجکطمدجم 

 وزارت آموزش و پرورش .5

م وکاجالمدجم ها اهنمکاو وراالمیت اعمپمک دکالمدجما یجسم

ممیو اه/تکورامپیکارها ر لمهرط المم15غهلمواو یدهم االمیت اعمپمیجهاعمک دکالممپمتش ه م وکاجالمدجمآا غشم

مدپم ف و مدجمواو یدهمیغم المدیجیالم لگوما اوم)برشم12 وکاجالمدجمآا غشمواو یدهم االمیت اعمپمیجهاعمیگلیدمباالالم

م

 اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی، وزارت کشور .6

م  االماحرطنمدجمی  او یجالم امپمگلااو یجالم امهوبم وکاجالمپیحم



محواه راالمیهلیهنمپما ا رکنم

متاررومی  الم االمدیجیالمبرش لهومهوارطم ها ه همپماراهلم

ترروماراطمی  الم االمار بالمهوارطم ها ه همبومتفکرگم لپهم االم هنمپمههانم 

مهنهوبمحواهطم اغاالم االم وکاجمدجمبحثم ها ه  المپماراهلهومواجم

 سازمان جهانی بهداشت  .7

 وکاجالمدجمترروم لپتکوراالمعوونما جدموراغم  

 حواه راالمیهلیهنمپما ا رکنم 

 م وکاجالمدجمتررومپمتااروما یدمآا غ نمالغهمبلمی اسم  هشم االماخ وفمکش جمیگهاوا ال

 کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان .8

مپمااانمحواه راالمیهلیهنمپما ا رکنمم

مجالمدجمترروم لپتکوراالمیهلیهن وکام

م اهشم رشلگطمبلوااوم

 یونیسف .9

 وکاجالمدجمترروم لپتکوراالمعوونما جدموراغ  

 مالغهمماطاابمآا غ نمپمتاارومتررو

مگااار راالمکوپروماا ه  اغالم

محواه راالمیهلیهنمپما ا رکنم

 روابط عمومی  .10

ماا ه  اغالمکوپرومم

م

م



 تیمهای عملیاتی

م مکوپرو میهو موودج مدجمآ ها مدجهاگطمو اا  مت یپه مبلیال مبر ی  ن مو اا  مد ه ه میجیئو مپیح  اال مبا میهلیون ممرل میت اع  دل

ی طما یمیجیئومو اا مدجمالیک مپم اهصا راالمثابطمیو اهمانم  دمبومه مدجما یجدمالب طمبومترممم میغمی  ییمارمدجیغا  

م.م االم راجمکومبومیجیئومو اا مدجماهای مدپجمیغمد  لسمپما یجعمپم......مانم لدیغو 

وفلمی ط:مکاج هاسمبر ی ط مجیبتم راط)ح وامیغمیت اعممرلیهلیونمبا   مم3دجماهای ممرلم   شمترمم راجمترمما شکامیغم

میهومیگلیدمدجماهای میغمی امتارروم  همپمی  مبلوااومغااو ه الم  همجپغیوومبومواووم امالیهاومپمیوومییرعم پمجیوه ه.

بومالیهاومبومالیک ما جدموظلمبلیالمدجهاگطمو اا مانموواهه .متکورامگلهم واجهمج اونمپمآا غشم مواو یدهم امجیمتلمربم

مهممور مت  تمیهومیگلیدمیو اهمانم  د.

گلدمجیبتم راطم-2گلدمپیکارهات جمم-1وفلمو ی ه مب د:مخراجممتاما شکامیغم ومدجماهای متحطم   شمترمم راج میهومترم

ت  تمیهومترممیو اهمانم  دمپمباه مدجمم6.متکورامدیدهم امدجمگلهم واجهممجیوه ه-4ث ا مم-3)ح وامیغمیت اعممرلیهلیونمبا   م

بلوتمدجم اهصاهم االمثابطمکومد  ل نمم6گلهم واجهممیپارومگلهطمیو قالمدیدهم امبوم اااوومیاک لپورمم راطمیو اهم  د.

مامدجم اااوومپیجدم  و .بوم اااوومیاک لپورممجیمو یجو )ا یطمهامدیئم متکورامپمدجمیپارومگلهطمدیدهم 

مآا غشمهاااوم  یم  هی  می  ییمتاررومم امپظرفومیهومترم مگوجمییفالمپم  یجیهوماصادپغمپیکارها ر لمکلپوا م لوم 

.مانمبا  دجماهای ماشخصم  همم)دجمالحوومدپهمکوپرو مبرواجهابنمگاالم امپم)دجماهای م راجال بومک دکالمAپه ااروم

سال در ساعات صبح در مدارس خواهند  6برنامه و اینکه تعداد زیادی از افراد باالی  با توجه به جمعیت گروه هدف

ممبود لذا فعال نگهداشتن پایگاههای واکسیناسیون منتخب، در ساعات بعد از ظهر ضروری است.

م

 نحوه اجرای کمپین

بار همجئرسمدیوشصاه/اااپلمبر ی  نمپممنکور ومدیوشصا جها طمم.یبرغمد   جیااوامیهلیهن میهلیالمکوپروم لپعمو ی  م   سمیغم

 ف ومم3الغهمبومذکلمی طمکوم وا هصنمالغهمهرطمیهلیالمکوپرومباه مینمم.  و ی ه ممیو خابما هلم لپهمبرواجهراالمپی رلدبرلمهواوم

مم: ر هموااو مه ج م رلدیجیهومیپلم سمیغم



 پمالپجمیی یاا مپم لحمپظاهفمدیوشصا نتشکرامکور ومه پجمیبرغمپم -1

 مپجمد   جیااوامیهلیهنمپمدجمه ج موراغماحاظمیی یاا ماحونمپمب انم اغالمیی یاا ال -2

 خاپمآلمتررومپمآا غ نما جدموراغمپممپما یدمترروما  ل -3

 بام وکاجالم اهلم اغااورامت  تمدیوشصاهم/مدیوشک هم وکاجمکو ونم االماراهلیلمپمیت اع رل  اورامپم ها اهنم -4

بام وکاجالم اهلممپمتخورومتا یدمیگلیدمهاااوما جدموظلمت  تمدیوشصاهم امرشوم ا تارروماحامپماهای ما جدم  یم)ا ک -5

  اغااورام

)تامح میاکالمباه مجیبطرومپم فرلیلم راطمیغمهاااومم  ها اهنمجیبطروم راطمالت تمبامیت اعمپمآا غشمپم اااو  نمآورا -6

 مدیوشصاهم ات  تممآ هامبا ه  ما ه ع مبا ه مهامبخ بنمبامیهومهاااوما الیگهاو

م -7 متاررو مبر ی ط م اال م االم راط/واوو م راط/ اهصاه مو اا مهااع مور رمالیک  مدج مآورا مآا غشم ل ها مپ الت ت

 مت  تمدیوشصاهم امپیکارها ر لمیت اعمپمی ورطمپمجپشمیهلیهنمکوپرو

 م ل هامپمیاکاوا مپمت رر ی ما جدموراغتارروم -8

  رل  اونیج المبلوااومعووراتنمدیوشصاهمحاپالمارکلپ رلم -9

پمبرواجالم اممتشخرصمپمدجاالمبو یعمپآا غشمااوورومپما هلیلما یجسما جدموظلمدجمور رمی ورطمپیکارها ر لم -10

 یو اهمیهومکوپرو

 مکوپرومدجم طحماونمپمت  تمدیوشصاهم امیهلیالمتاررومگلیهه  االمیهلیهنمپمواظلهو -11

 مدیوشصاهمالب یومبلیالم لپعمکوپروی  ال/ وا هصنمدجم طحم -12

 مجمیلیجمدیدلمت رر ی مپماو پاا مت  تم طحماونمپمدیوشصاهم ادجیو را -13

 ااهمپمث طما یجدم)مدجمگلاراالمعووراتنمپمدجم اااووم رب مدپ لپعمیهلیالمکوپرومبوما  م -14

 ت  تمترمم اهشموظاج مپم اهشمپمترروم  یج ا مالب یو -15

 اا ه م اغالمکامگلیهه معوورا مدجمدیوشصاه -16

م

م



 

 سایر خدماتو  ، بیماریابی سلواکسیناسیون

آ ا نمج اونمپمهوبماشاجکطمهوارطممرلمیهلیونمبومالیهاومبومالیک مبر ی  نمدجااونم)واوومم یهومکوپرویمیو اهمی  یارو لهومیغم

م اهصاهم راط  ماطوعم  و مپمیغمیو یعمو اا مبر ی  نممبر ی طمها ماحامپم اعطمکاجمالک مبر ی طمجی ی طمبوموح هکومآدجس 

 مپمگ یئ مآلمکومبوم وومیگلیدمیعممیغمیهلیونمپممرلمیهلیونمدیدهمانم  د مآ اهم  و .میهومیالمجا ر لمپمیلپجیهصالماه ووومپیکاره

م  بمانم  دم سمیغمیتواهمکوپرومتاما  می الونمتلالمیغمگ یئ مکوپرومبرلهماه م  هم.

مرحله دوم از می شود و لی انجام عملیات واکسیناسیون تکمی 1401کمپین در دو مرحله انجام می شود مرحله اول در دی ماه 

برای  1401انجام شده و انتظار می رود کلیه مستندات عملیات به شکل جامع در اردیبهشت  1402لغایت فروردین  1401همن ب

 حساب کامل به مرکز مدیریت بیماریهای واگیر ارسال شود.تسویه 

حض جمدجماااه مپمالیک مبومخرله موربمبرو  جد مبهل م اجخومو هانمپم سمیغما  مغااونمکومبومآا غشمپمییرعمج اونم)خرلهمم

بومه ج مواووموفلمهممکاج هاسمبر ی  نمبوم ولیهمهممگلدمآا غشمده همیگهال مم2)ت وان میو رارمدیدهم  همترمم االمعووراتنم

آا غشمپمتش ه مواو یدهم امبلیالمم ل واجالمپمث طمدیدهم امدجمگلهم واجهمهممپبومواوومدجماهای میغم رشمتارروم  هم لپعمبوم

.م و االم اهصاهم االمثابطم)واووم االمبر ی ط/ اهصاهم االم راط مور م  هلیالمیت اعممرلمیهلیونمبلیالمیجیئومالیهاومبومالیک مانموواهه 

جماحر متارروم  همبلمعر همیهومیگلیدمی ط.میهومترورامدجمتواهمهممااهمالحوومیپلمدم1تکورامگلهم واجهممو اا مکوپرومو ی ه مب د.

مگااارطمو ی ه مدی ط.

تا بلیالمهو  رلالمیغمت یوامگااار را مت هرومانم  دمبوموح المبلوااومجه الم لددممب ارامتفاپ مدجم لپهم  یمپموح هما یووومپ

تحت و  به اتمام برسد. جمعیت هدف مورد انتظار این عملیات دستیابی 1401ماه  کمپین واکسیناسیون از ابتدا تا انتهای دی

م است. آنان سال 15هزار گروه سنی زیر  005و ارائه واکسیناسیون به حدود  اتباع غیر ایرانیمیلیون  2پوشش بردن حداقل 

.مدجماهای م لوطلمکومیاکالمواو یدهم االمیهلیونمور ما ه دم ا ه م ب هرنمی طمدجمکاو لم االمبامهوارطمماابممرلمیهلیونم:1نکته

میت اعممرلمیهلیونمتحطم   شمعوورا میلیجممقومباالمی طیافم   شمپیکارها ر لماهط ت هرومانم  دمیهومیگلیدمور ماشابومبا

م. رلو 



دجمالیک مثابطمیو اهمانم  دماصلمدجماهای متحطم   شمترمم راجمپمممAیجیئومو اا مپیکارها ر لمپمت  ه مپه اارومم:2نکته 

م.م ا ه .ماهایقنمکومهوارطم االم لیکه همدجمباما مپما یجعمپم.....

بومهاااوماراهلهومپمیت اعمیجیهومو ی  مدجمپیح  االمثابطم)واوومبر ی ط/ اهصاهم راط/م اهصاهمپیکارها ر لما یط مو اا مغهلمم

م.  

پمهمممMR/MMR الم ابقومپیکارها ر لمکااام)بلما هاالماا ه ماک  ب مدی طمهممو بطمپیکاومم15خهاوچومگلدمغهلم -1

کاوماا صنمی ط.مبلیالمت  ه مو بطمتکورونمپیم9مMMR/MRح ییام ومت  ه مپیکاومم لدد.متکورونمت  ه مOPVو بطم

ک دکنمبا میغمو بطمتکورونمبا  ممMMR ا مجعاهطمگاهوومبامو بطمپیکاومهاجالمک دکالموراطمپانمخهاوچومو بطمپیکاوم

 ت هروم  دمو بطمهاجال مبامگاهوومهممااهمیو اهم  د.

مOPVپمهممو بطممMR/MMRهممو بطمپیکاومم المگای م ابقومپیکارها ر لمکااا)بلما هاالماا ه ماک  ب م15مغهلیگلیدم -2

محابمجی هواالمکش جالمیهوهااغالمپما یجدمتاورلمدجمالیهاوپمواو یدهمت هروم  و متامهرطمتکورامپیکارها ر لم)ممت  ه 

 اا صنمی ط.م9مMMR/MRح ییام ومت  ه مپیکاوممبوم اهصاهم/مالیک مبر ی  نمدجااونمالیهاوموواهه .دجمو ب راالمبا م م

الک مپمهامدجم راجالمپمدجبماه ل مکاج مپیکاومعوورا مپیکارها ر لم/بومیغیالم لمگلدم)یعممیغمت  ه مپیکاومدجم اهصاه -3

 .تکورون متکورامپمبومگلدمتح هامدیدهم  د

م همالبلیم19- هک پم لرها رپیکا -4 می اسمجی هوامالباالمن لپه مبل مپمم19- هک پم لرها رپیکامال هجم المپ دجمکش ج

   د.موربومیگلیدمت هم لرها ر امپمالیک مثابطمپیکامصاههیکاومدجم اپموه.مینلیوهیمطراهط  مبلمهوا

بامت هوم.م نیاووومورپیح مبم000 100ااه مم59تامم12مپیح مبرومیاووونمپم000 50مااهم12بومک دکالم ومغهلممAیجیهومپه ااروم -5

بر لمی طم للمپمبلیالم ر اطمیهلیمدپغیژمگ قمتارروم  همی ط.مامکش جمدجمدیومA  یجمپیح المپه ااروم50بومت ار م للم

م  غ مبا مک دکمجهخپه اارو مد ال مدیوا مبر ی  ن مکاجکهال مت  ت مپ م  ه م  د.لم  جیخ مت  ه مم و م اهرکو مدیوشصاه دج

یو مب پلمت هوم المیو اهمانم  د مت  ه مدپغمکوپرومانمت م5تامم2  یجمدپغمبومک دکالم200بومار یلممAاصادپغمپه ااروم

 بومدپغمجپترومبامگاهوومهممجپغمی امهامبا مور میو اهم  د.

 ی ط.ممMMR/MRپم پسمت جه مپیکاوممA م پسمپه اارومOPVیپلمبامپیکاومم  المتلتربمت  ه م5دجمک دکالمغهلم -6



میب  یالمبرووم -7 مبرواجهابنم امیغ ما  مم1401کوپرومملبااصلالمپ میو اهم3بو میو راالمپم  یجشموراهنمکوپرومح مااه متا یکثل

ورهومبوم لحمذهامعه یلمم رلمیج الم  د.موح همیو اهمبوم کاباها نمبومالک ما هلهطمبرواجهراالمپیم1402یجده رشطم

   همپما اای امد   جیااواموراهنمآلمبوم ولیهمگلهم االمالب یومیج المو ی  م  .م

وو ووم رلالمووتمیغمیگلیدم المپمباالتل مم12جمیگلیدم امدمبرواجهابندجمالحوومدپهمکوپرو:ماکوم رلالمپیکارها ر لمپمآماغم -8

یجهاعما یجدماشک کمپمم)دپموو وومیغم لمگلدماشک ک ماشک کمپمیج المبومآغااهشصاهمهرطمیو اهمآغااهشا متشخررن

م جیهصالمبلیالمیو اهمجیده  لیگنمیفاوم رهوبومالیک ماه خبمبوم ام

مو ی  مب د:مدپمه ج موبمپمبرواجهابنم امی  لیتژالمیو اهمپیکاو

 هدف های  گروه در  فعالمداخله  الف: 

 سمیغمآا غشمااوورومپمدجمیهومجپش مم: اهصاهم االم راط/واووم االمبر ی طبوممپمیجهاعم ها اهنمت  تما یجس -

 اهصاهم االم راط/واووم االمدیوشمآا غیلمیت اعم ها اهنم  همپمبوما هلیلمدجمور رمی ورطمپیکارها ر لمیت اع م

م رصرلالمت  تالتمبر ی ط الیک مه ج م لگ ومپمپیکارها ر لمک دکمپمواو یدهمیهشالمیهومم تماالگنمارش و متا

م رلد. ممیو اه ما یجسمیهو مبا می طمیجت اطماا قرون مالغه مالیک  متامالب یو مکهه  متاررو مجیبت مهممگلد مپ مبا ه  دی  و

  وا هصنم االمالغهمجیمیو اهمد  .

بامیهلیالمییرعمج اونمپمآا غشمبلمی اسمم:االم راط/واووم االمبر ی ط اهصاهم  ها اهنمدجماحر مپمیجهاعمبوم -

پممد   جیااوامدگ لمآا غشمپمیجتقاالم راط مدجماحر ما جدموظل میگلیدم ها اهنم  همبلیالمیو اهمپیکارها ر ل

 الیک میجهاعمدیدهمارش و .میهومبومبرواجهابنم ا

مبرواجهابنمپیکارها ر لم - مواووپ مبو ممیهومجپشمدجم:واوو مبو مالیهاو مبو میت اعمحایل الیک مو اا مهااعماهایقنمکو

ورا ه مهامد  ل نمبومیهومالیک مبلیالمآورام خطمی طمیو اهمارش د.م راط/ اهصاهم االم راط/واووم االمبر ی طم

مد   مکو مبا ه  ماهای مواهنماوکومی طماا قل مپ مبامرا مواجهنمدج میت اع مبلونماهای مکش ج  مدج مبو الیک مل ن

دجمپیکارها ر لمم راجبامالیهاومتروراالمم په دمو یجد راط/ اهصاهم االم راط/واووم االمبر ی طممو اا مهااع

 م رلد.مگلیهه  االمپیکارها ر لمه ج مانم  والماحا



بلیالمپجپدمدیدهم امت  تمترمم االم راجمپم وچهرومبلیالمث طمدیدهم امدجمالیک مثاب نمی طمکومد  ل نمم6گلهم واجهم -

ومگلهطمدجم اااووم.مدیدهم االمیهومگلهمباه مدجمیپار امدجم اااووم االمیاک لپورمم راطمو یجو مبلوتمبلیالمث طمدیده

  االمیاک لپورمم راطمپیجدم  و .

 هدف های گروه در  غیر فعال مداخالت  ب: 

م - مبا م وا هصن مبر ی ط م اال م راط/واوو م اال م راط/ اهصاه مهااع مو اا  میو اهمالیک  مپ مدج رل م اال دیوشصاه

ممیت اعمی  مبلوااومبلیالمپمبرواجهابنم امها ر لپیکار مدجمیهومجپشمالیهاومکهه همبوم لمدارا)ا اغمپممرلما اغ  .

مپیکارها ر ل مباه  مو یجو   مو د مپیکارها ر ل میغ مییرعن مها می ط موایص مآورا مپیکارها ر ل مکو ی  ممیگلیدال

مه ج م رلد.مد   جیااوامجی هواالمکش جالمیهووم اغالم)ا یجدمتاورلمدجم لپهم االم هن 

 سمیغم ها اهنمهوارطم االم  ی مالک مو اا مهااعم راط/ اهصاهم راط/واوومبر ی طمبامتاررومهممم راهرطمیهلیالمیهوما ا

م لده . مو ی   میی یه م لده ه متاررو مبر ی  ن مپیح  اال مبو مآورا میجهاع مبو مموا ط میغ مکو می ط میهو مهااعمتلهرح مو اا  الیک 

مد  ل نمبومما ه دمی  فادهم  دمپانمدجماکاوراهنمکومیگلیدمالیهاوموون االمبر ی طم راط/ اهصاهم االم راط/واووم مها کهه 

اوکومی طمالغهمبا  مم.د ه ت یوه مپیکارها ر لمجیمیو اهممانم الیک مبر ی  نم خطمی ط مترورامبامجعاهطمیه لمت جه مپیکاو

 مدجمالیک مپمهاموو ووم رلالمووتمیغمیگلیدماشک کمبوم اپممدپغ االمبا المپیکاومیگلیدالمکومت  تمتروراالم راجمیو اهم  همی ط

م اهصا راالم راطمه ج م رلد.

دجماهای مپمبرواجهابنمگاالم اممپمیو اهمپیکارها ر لمه بمهاااومیت اع م مبلوااومجه المبلیالمییرعمج اونالمعووراتنترورامپظرفو

میهومترورامار  یوه مدجماحاماا قلم  و مپمبامجعاهط غو رلهمجعاهطم وومیه لمیو اهمپیکارها ر لمیغمی رامماشخصم  همی ط.

الیک مو اا مهااعم راط/ اهصاهم االم راط/واووم االم لخه میو اهمپیکارها ر لمدجم لدمپم... مت جه مپیکاومجیمیو اهمد ه .م

.مدی  ومبا  ر مپه دمواوومبومواووموبر ج مدجمبلونمیغماهای موراغمبومپیکارها ر لمماوکومی طمپانم م  ههومیجهحمی طبر ی ط

متارروم لک یهمیغمیهومی  لیتژهرامبومعر همدیوشصاهمالب یومی طمکومالغهمی طمدجما جدمآلمترورمم رلالم  همپماک  بم لدد.

یو اهم  هممAت  ه مپه اارومپمآا غشمپمییرعمج اونمپمه بمهاااوم  یمباه مه ج م رلد.مبا میغمالیهاومیگلید مپیکارها ر لم

پمجه مپیکارها ر لمیغمیله میهوم اااووم امه ج مماالم لپو همیاک لپورمم راطمیغمی رام ربمپم...مث طمارصلددپمدجم اااووم 

 م.و ی  م لگط



بلیالم وومیگلیدمبومو اطم لگ وم  همدجمترمم االمعووراتنم)یهلیونمپمهاممرلممبلیالمیهومترورا مح میا حوومدجوظلم لگ ومو ی  م  .

الک مبر ی طم رل  المهادجم  دمپمتاکر م  دمکومکپنمیبرغمهادجهمبوم ولیهمکاج م ها اهنمح وامیهلیون مباه میبرغمیغم  الم

م ولیهمیگلیدمبا  .

ماابقنم م االما لالمت غهعمانم لدد. موراغمبوم کاما ولک متررومپمبومدیوشصاه مپیکاوما جد کاج مپیکارها ر لمتکورونمبوم ولیه

موراغمکوپروماه ووومپه ااروم مپمت  تمAاو پاا ما جد میغماحامیع  اجی مت غهعم  ه م..... مپ متکثرلمگلهم ا م رف نمباکس  م لوگ   

مدیوشصاهمتاارومو ی  م  .

الحوومت غهعمانم  د.مالحوومیپلمی امیغم لپعمعوورا متخررصمدیدهمو ی  م  مپمت غهعمدپهمبلمحابمو اهجمم2یع  اجمعوورا مدجم

م رشلگطمکاجمپم  یج ا میج اان میو اهمو ی  م  .

 

 پایش نظارت و مم

یهلیهنمیلیجم-وظاج مپم اهشمبلوااومیغمی ورطمپهژهمیالمبلو جدیجمی ط.م  یج ا م اهشمباه مبومه ج م ف صنمدجمیو راجمترممگهن

 لددممباه یلمتروراالم اهشمتشکرامانا شکامیغم لکاالماخ وف میهلیهنم-دجم طحماون متروراالمدپمتام وموفلهمیغمکور ومگهنم رلد.

بوم لمترمم اهشمار  یو م ااامهممهامدپموفلمبا  مپمتام ومدیوشصاهمجیمتحطم   شمیلیجمو ی  مدید.مدجم ط حماحرطنممکوم لمترممدپ

 اهشمباه میغموظلما یجدمغهلمآا غشمده هممیگلیدمترممباه مهممترممواظلمتشکرام لدد.پیکارها ر لمم)عووراتن مترمم راجم5یغیالم لم

یاص جه ممبرواجهابنمگاالم-3 م لوممپمگوجمییفالمپموکا مارممدجمیهومپیکاهرا م19-لمک په پیکارها ر -2غو رلهم لد م-1با ه :م

وح همیهلیالمکوپرومپمگلیهه  االمم-4 م)بلیالمالحوومدپهمکوپرو  بامکرفرطمپمیو قالمیهوومآلمبومآغااهشصاهموو وومووتموح همیو مپم ا

 موح هم اهشمپموظاج مپمتکورامگلاراالمالب یو-5آل م

ینم ف ومیپلمیغم لپعمبلوااومالغهمی طمباغده  امپم اهشرامه ج م رلدمتامگلیهه  االمکوپرومیغم والمیب  یالمبلوااومبومه ج مدیر م

 وچهرومالغهمی طمتروراالم اهشم لمعرپهمبلم اهشمجپو مپمدیدهم امپماشا  همگااار رامیغمیو اهم  دمپمخااشراماشخصم لدد.م

ما راهنمدی  ومبا ه متاماشکر مجیماا قروامیغمآورامور مبشه و .و دهم مبامتروراالمعووراتنموش

م

م



 مدت زمان اجرای کمپین:

یو اهمپم سمیغمییرعمج اونمپ رعمدجماح پدهماهای مم1401رکلپم رلم رل  اونمدجمآذجمااهمبلوااومجه المدیوشصا نمپمترروما

م میو راالمدجمدیوشصاهمآماغم  هم1401ااهممدالمیب  یالیهلیالمبلوااومتحطم   ش  دالمالحوومیپلمکوپروم)کوپرومپیکارها ر لممپمتا

مAپمت  ه مپه ااروممتکورون مکو مدپه مپم پسمالحوو متواهم  ه ما  مم  مبرواجهابنم امی طمبو مآماغمانم  د.م3لبااصلالمپ مااه

مهنم  همی ط. رشمبرمبومالک ما هلهطمبرواجهراالمپی رلماا ه ی معوورا یج المهرطموراهنم اغالم  یج ا مپمم1402یجده رشطم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فرم جمع آوری اطالعات خانواده و اطالع رسانی برنامه واکسیناسیون تکمیلی اتباع فرم یک:

                                                                مات جامع سالمت : دانشگاه علوم پزشکی:                                            شهرستان :                                              مرکز خد

 تاریخ :                               پایگاه بهداشتی:                                                       تیم عملیاتی شماره:                                     

تعداد  ملیت نام سرپرست خانوار ردیف

افراد 

 خانواده

تعداد کودکان 

 سال 15زیر 

 آدرس

غیر 

 ایرانی 

 ایرانی 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

 
 
 

      

 فرم رابطین و سفیران مرتبط با اتباع و مهاجرین: 2فرم 

مع سالمت :                                                                 ه علوم پزشکی:                                            شهرستان :                                              مرکز خدمات جادانشگا

 تیم عملیاتی شماره:                                                                                  پایگاه بهداشتی:                                         

 نام نام خانوادگی تاریخ تولد ملیت کد هویت جنس محل سکونت
 

 ردیف

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        



 

        
 

        
 

        
 

 

 رابطین و سفیران مرتبط با اتباع و مهاجرینمشخصات : فرم 3فرم 

مرکز خدمات جامع سالمت :                                                                                              دانشگاه علوم پزشکی:                                            شهرستان :                 

                                پایگاه بهداشتی:                                                       تیم عملیاتی شماره:                                     

 شماره تلفن همراه کد هویت نام و نام خانوادگی نام منطقه/ محله/ 

    

    

    

    

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم



مممم

مممم

 

 

 

 فرم ناظرین و پایشگران: 4فرم 

 :                                                                 شکی:                                            شهرستان :                                              مرکز خدمات جامع سالمت دانشگاه علوم پز             

 هشماره تلفن همرا کد ملی نام و نام خانوادگی شهرستان/مرکز خ ج سنام 

    

    

    

    

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم



مممم

مممم

 

 

 

 

 جدول محاسبات تجهیزات و ملزومات مورد نیاز: 5فرم 

 براورد اقالم مورد نیاز  ردیف

  مورد نیاز با محاسبه دور ریز واکسن کرونا تعداد واکسن 

  مورد نیاز با محاسبه دور ریز واکسن MR/MMRتعداد واکسن  

  تعداد واکسن فلج اطفال مورد نیاز با محاسبه دور ریز واکسن 

تعداد سرنگ مورد نیاز یکبار مصرف با محاسبه سرنگ مورد نیاز جهت  

 بازسازی واکسن

 

  (SAFETY BOXتعداد جعبه ایمن مورد نیاز) 

  مورد نیاز یا پد الکلی میزان الکل 

  تعداد واکسن کاریر و کلد باکس مورد نیاز 

  ایس پک مورد نیاز میزان 

  تجهیزات اداری مورد نیاز)خودکار/کاغذ و ...( 

  هزار واحد 50با دوز  Aتعداد ویتامین  

  تعداد قوطی و جعبه حمل نمونه خلط 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

تاریخ تولد

1

کروناایرانی

 واکسن
ویتامین 

آ
OPV

نام و امضای تیم عملیاتی :  1(................................                      2(................................

کد هویت  

)کد سیام/

کد ملی (
MR /

MMR

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

 برنامه واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی اتباع غیر ایرانی

فرم شماره 6 : جمع آوری اطالعات واکسیناسیون  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی: ...................        مرکز بهداشت شهرستان : .......................               نام / شماره تیم : ..........                                 

                                                                     

      مرکز بهداشتی درمانی  .............                  منطقه / خانه بهداشت /  پایگاه بهداشتی  ......................................                تاریخ واکسیناسیون .........................

نام و نام خانوادگیردیف
مونث

جنس

روز / ماه / سالمذکر
نام پدر

ملیت

غیر

 ایرانی



 دانشگاه  : فرم نظارت و پایش 7فرم 

  ....................................ممه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  :دانشگا 

 

         ...............ممم  تاریخ نظارت:                                       ...............مم   ناظر: گینام  و نام خانواد

 
  توضیحات

 
 

 خی  
 
 

 بیل
 
 

 
 فعالیت
 
 

 عنوان
 
 

 

      
 بلوااومعووراتنمدیوشصاهمترروم  همی طم؟ممم      

برنامه 

و   ریزی  

 هماهنگی

 

      
 آهامبلی اسمبلوااومعووراتنم وا هصنمدجپلمبخشنمه ج م لگ ومی طم؟ممممم    

 

      

.مدجمه ج م ا خمبونمپیح م االمالب یومجیواهمب له م:مممم

  ....................مممممم............................................

      
 آهامبلی اسمبلوااومعووراتنم وا هصنمبلپلمبخشنمه ج م لگ ومی طم؟مممم     

 

      

دجمه ج م ا خمبونمپیح م االمالب یومجیممواهمب له م:مممممم

  .........مممممم.......................................................................................

      
 آهامیعضاءمکور وم االمدیوشصاهمتاررومپمکور وم امتشکرام  همی طم؟مم    

 

 واهمکور وم ام:م..........................................................................................ممم      
 

      
 شصاهم ها اهنمپماشخصم  همیو م؟ممممآهاماهای مپمهوارطم االم لموطلمدیو     

 

      
 آهامبلوااومت غهعمپیکاومبوم رل  المپه دمدیجدمپمیی یهم  همی طم؟مم

 

      

مآهامپ اهامپمت رر ی مالغهم رشمبرهنم متررومپمبوم رل  اوراممت غهعم  همی طم؟م

هخم متلا ا لمم م ل  غلم م ه ومیاکام مکراو Safety Box مپیکاومکاجهلم مُ AD)م لوگمم

  مکاج مپیکارها ر لم مپه اارومآمپ....م م

پشتیبانی 

و 

 تدارکات
 

      

 ااامپیکارها ر لمیهووم موح همت  ه مپماق یجم)بل  یجالمبلوااوم االممآا غ نم

 یو اهم  همی طمم لوگم/دگعمغبااوم ام م-ی  فادهممهحرحمپیکاوم اممپمپه اارومآم

 آموزش 

 

      
 آپجالمییرعا وح همث طمپمهوعم

 

 وح هم ااالمد نمترمم امپمواظلهو      
 

      
 ییرعمج اون

 

      

آهامبلیالم اهشمعوورا م مواظلهومدیوشصا نمتاررومپمپمبلوااوموظاج می الماشخصم  هم

 ی طم؟م
پایش 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اجرا آهاموظاج مپم اهشمی امیغم لپعمعوورا میغم رل  اورامیو اهم لده همی طم؟ممم      
 

      

آهام رل  الم/م رل  اوراهنمدجم اهشمی امیغم لپعمعوورا مبلوااومجه المپم وا هصنم

  الغهمجیمو ی  ه م؟مم

 مممواهم رل  اورا:م..........................................................................................................      
 

      
 جمالب یومبومحاابمدیوشصاهمپیجه م  همی طم؟مممآهامیع  ام

 

      
 ورلمممممممممآهامت غهعمیع  اجمبوم رل  اورامیو اهم  همی طم؟ممبونممم

 

   
ماطاابمکوممآا غ نمپمییرعمج اونمبومغبالمیت اعممرلمیهلیونم  یمترروم لده همی طم؟  

   

پمبلوااوموظاج می الماشخصم  هممتاررومپم رل  الآهامبلیالم اهشمعوورا م مواظلهوم

می طم؟
پایش 

 اجرا

 

   
موظاج مپم اهشمی امیغم لپعمعوورا میغم رل  المیو اهم لده همی طم؟ممم  

   
مپیجه م  همی طم؟مممم رل  الآهامیع  اجمالب یومبومحاابم  



 

 



 شهرستان : فرم نظارت و پایش 8فرم 

   ................................مشهرستان            ................................مت بهداشتی درمانی  :دانشگاه علوم پزشکی و خدما 

 

           ..م...................  تاریخ نظارت:                                       ..........م.............    ناظر: گیو نام خانواد منا

 
  تتوضیحا
 
 

 خی  
 
 

 بیل
 
 

 
 فعالیت
 
 

 عنوان
 
 

 

      
 ترروم  همی طم؟مممم رل  البلوااومعووراتنم      

برنامه 

و   ریزی  

 هماهنگی

 

      
 آهامبلی اسمبلوااومعووراتنم وا هصنمدجپلمبخشنمه ج م لگ ومی طم؟ممممم    

 

      

.مدجمه ج م ا خمبونمپیح م االمالب یومجیواهمب له م:مممم

  ..............................................................مممممم..

      
 آهامبلی اسمبلوااومعووراتنم وا هصنمبلپلمبخشنمه ج م لگ ومی طم؟مممم     

 

      

دجمه ج م ا خمبونمپیح م االمالب یومجیممواهمب له م:مممممم

  ...................................................مممممم.............................................

      
 تاررومپمکور وم امتشکرام  همی طم؟مم رل  اونمآهامیعضاءمکور وم االم    

 

      
 واهمکور وم ام:م..........................................................................................ممم

 

      
  ها اهنمپماشخصم  همیو م؟ممممم رل  الآهاماهای مپمهوارطم االم لوطلم     

 

      
 آهامبلوااومت غهعمپیکاومبوم رل  المپه دمدیجدمپمیی یهم  همی طم؟مم

 

      

مآهامپ اهامپمت رر ی مالغهم رشمبرهنم متررومپمبوم رل  اوراممت غهعم  همی طم؟م

 م ل  غلم م ه ومیاکام مکراومهخم متلا ا لم Safety Box مم مپیکاومکاجهل AD)م لوگمم

  مکاج مپیکارها ر لم مپه اارومآمپ....م م

پشتیبانی 

و 

 تدارکات
 

 پ اهاموقوروماها بمپماکفنمت یجکمده هم  همی ط؟م   

 
 

   

 تا یدممورلپالمیوااونماها بمم رشمبرهنمپمبکاجم لگ وم  همیو ؟م

ممجپشمبکاج رلالمجیمت یرحمد ر 
 

      

 ااامپیکارها ر لمیهووم موح همت  ه مپماق یجم)بل  یجالمبلوااوم االممآا غ نم

بلیالمورممم  لوگم/دگعمغبااوم ام م-ی  فادهممهحرحمپیکاوم اممپمپه اارومآم

 پیکارها ر لمپمواظلیلمیو اهم  همی طم
 آموزش 

 

   
مآا غشمدجمور رماا پهموو دلمپهالم االمباغم  همدجم اهالمجپغم  

      
 یو اهم  همی ط؟موح همث طمپمهوعمآپجالمییرعا آا غشمدجمور رم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 ت یرحمدیدهم  همی طم؟موح هم ااالمد نمترمم امپمواظلهو

 

      
 بومیگلیدمپمهوارطم االم  یمیو اهم  همی ط؟مییرعمج اون

 

   

مروم لده همی طم؟اطاابمکوممآا غ نمپمییرعمج اونمبومغبالمیت اعممرلمیهلیونم  یمتر

م
 

   

تاررومپمپمبلوااوموظاج می الماشخصم  همم رل  الآهامبلیالم اهشمعوورا م مواظلهومم

می طم؟
پایش و 

 اجرا

 

   
موظاج مپم اهشمی امیغم لپعمعوورا میغم رل  المیو اهم لده همی طم؟ممم  

   
مپیجه م  همی طم؟مممم رل  الآهامیع  اجمالب یومبومحاابم  



 

 یعملیات تیم : چک لیست نظارت بر9فرم 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی:                                   نام محله/منطقه/لوکیشن:

 تاریخ:       ناظر: و نام خانوادگینام  

 توضیحات خیر بلی عنوان ردیف

    دهنده خدمت  

    ر محل حضور دارند؟دء تیم آیا همه اعضا 1

 آیا قبل از شروع عملیات برنامه آموزشی برای تیم برگزار شده است ؟ 2

 تاریخ آموزش : .............................. 
   

نقاط ضعف در  کافی است ؟در خصوص اجرای عملیات آیا اطالعات اعضا تیم  3

 توضیحات ذکر شود 
   

    شده اندشناسایی  منطقه ای هدفجمعیت هقبل ازشروع عملیات آیا  4

    آیا ناظرعملیات هر روز به تیم سرکشی می کند  5

    آیا کارت واکسن به هر فرد واکسینه شده تحویل می گردد 6

    گیرنده خدمت 

در صورت  آیا جمعیت مورد هدف از اجرای عملیات واکسیناسیون اطالع دارند 1

 در توضیحات ثبت شودبلی از چه طریق اطالع یافته است 

   

هدف واکسیناسیون به درستی انتخاب شده اند  )از نظرسن  ، آیا گروههای  2

 (    منطقه و.... ملیت  ،

   

    آیا محل های ثابت واکسیناسیون اطالع رسانی شده اند 3

    عملیات توضیحات الزم را به والدین ارائه می کنندتیم آیا  4

یحات کامل در خصوص واکسن و عوارض را به والدین و عملیات توض تیمآیا  5

 گیرنده واکسن ارائه می کنند

   

 الزمآن به گیرندگان توضیحات تکمیل آیا در خصوص واکسیناسیون روتین و  6

 داده می شود.

   

    آیا دریافت کننده خدمات  کارت واکسن دریافت نموده است  7

    زنجیره سرما 

    ایت پروتکل ها بدرستی و بدقت نگهداری می شودآیا واکسن با رع 1

    سالم هستند/ واکسن کاریر  آیا یخچالها  2

    آیا حالل واکسن در محل مناسب نگهداری می شوند. 3

    آیا به مقدار کافی واکسن و حالل در اختیار تیم عملیات قرار دارد 4

    آیا از ترمومتر برای پایش دما استفاده می شود 5



    واکسن ها در شرایط مناسب هستند   VVMآیا شاخص ویال واکسن  6

واکسن کاریر و کلد باکس ، برای هر تیم وسایل حمل واکسن )میزان کافیبه آیا  7

 تامین شده است. (

   

    / یخ  در اختیار تیم قرار داده شده است     Ice bagآیا به مقدار کافی 8

    ایمنی واکسیناسیون 

    آیا سرنگ به میزان کافی و مناسب تامین شده است 1

    اجتناب می شود  پرکردن و نگهداری سرنگ قبل از واکسیناسیون  ازآیا 2

توجه دارد و نحوه استفاده از آن   VVMآیا واکسیناتور به شاخص ویال واکسن  3

 را می داند
   

    ی مناسب قرار دارد آیا حالل واکسن سرخک سرخجه هنگام باز سازی در دما 4

    نگه داری می شوند آیا واکسن های بازشده یا باز سازی شده در واکسن کاریر  5

    آیا در پایان روز ویال های باز شده معدوم می شوند  6

    انجام می شوددر محل مناسب تزریق واکسن  آیا 7

         شوند آیا سرنگ ها و سرسوزن های مصرف شده بدرستی جمع آوری می 8

 (Safety Box) استفاده از 
   

    آیا عدم سرپوش گذاری سرنگ ها انجام می شود 9

    آشنایی دارندموارد منع واکسن ها با تیم  آیا واکسیناتور 10

    با عوارض و اکسن ها آشنایی دارندتیم  آیا واکسیناتور 11

    ی شود آیا آموزش نحوه کاهش عوارض موضعی واکسن داده م 12

    Aویتامین    

    تامین شده است Aآیا میزان کافی ویتامین  1

    عملیات توضیحات الزم را به والدین ارائه می کنند تیمآیا  2

    آیا تجویز ویتامین آ به درستی انجام می شود  ) از نظر سن ، مقدار ( 3

    مدیریت ضایعات 

    وتکل های ابالغی می باشدآیا جمع آوری ضایعات بر اساس پر 1

    آیا معدوم سازی ضایعات بدرستی انجام می شود 2

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی اجرای کمپین

وضعیت انجام در پایش  مسئول اصلی زمان شرح فعالیت های مرتبط فعالیت اصلی

و ارزیابی )مستندات 

 پیوست شود(

تدوین شیوه نامه اجرایی و 

 مسئولیت های ستاد راهبری

 و اجرا 

اجرایی جهت -تشکیل کمیته فنی

تدوین دستورالعملها و نهایی کردن 

آن در سطح ملی و همچنین 

 اجرای برنامه در سطح دانشگاه ها

در سطح ملی: مرکز - قبل از ابالغ شیوه نامه

مدیریت بیماریهای 

 واگیر

 با همکاری سایر شرکا

 دانشگاه های هدف-

 

تشکیل جلسات کارشناسی و 

 یوه نامهتدوین ش

در سطح ملی: مرکز  قبل از ابالغ شیوه نامه

مدیریت بیماریهای 

 واگیر

 با همکاری سایر شرکا

 

تشکیل جلسات و مرور منظم 

 فعالیتها

در سطح ملی: مرکز - طی کمپین

مدیریت بیماریهای 

 واگیر

 دانشگاه های هدف-

تهیه برنامه عملیاتی و شیوه 

 نامه پایش و ارزیابی 

کارشناسی و  تشکیل جلسات

تدوین شیوه نامه، اخذ نظرات همه 

 شرکا و نهایی کردن شیوه نامه

در سطح ملی: مرکز  قبل از ابالغ شیوه نامه

مدیریت بیماریهای 

 واگیر

و  UNHCRبا همکاری 

 سایر شرکا

 

تحلیل سریع وضعیت فعلی 

و ذی نفعان )بررسی ویژگی 

 های سازمان های مخاطب( 

تشکیل جلسات کارشناسی و 

 تدوین شیوه نامه

در سطح ملی: مرکز  قبل از ابالغ شیوه نامه

مدیریت بیماریهای 

 واگیر

و  UNHCRبا همکاری 

 سایر شرکا

 

تولید و گردآوری محتوای 

 مناسب با رسانه مناسب 

گرداوری مستندات آموزشی در 

و یونیسف  WHOافغانستان توسط 

و ارایه به دفتر آموزش و ارتقای 

 سالمت

 یونیسف غ شیوه نامهقبل از ابال
WHO 

 

تشکیل جلسات کارشناسی و 

 تدوین محتوای آموزشی مناسب

قبل از ابالغ شیوه نامه و 

 همچنین طی کمپین

دفتر آموزش و ارتقای 

 سالمت وزارت بهداشت

 

قبل از ابالغ شیوه نامه و  چاپ مستندات آموزشی

 همچنین طی کمپین

  یونیسف

تدوین راهنمای آموزشی و 

فعال سازی و تقویت  اجرایی

رابطین سالمت در جامعه 

تشکیل جلسات کارشناسی و 

 تدوین محتوای آموزشی مناسب

دفتر آموزش و ارتقای - قبل از ابالغ شیوه نامه

 سالمت وزارت بهداشت

 یونیسف-

 



 با همکاری سایر شرکا یستاناتباع افغان

طراحی اجرایی ارتقا بخشی 

آگاهی و جلب مشارکت، و 

سایی و فعال همچنین شنا

 کردن رابطین سالمت

تشکیل جلسات کارشناسی و 

 تدوین محتوای آموزشی مناسب

دفتر آموزش و ارتقای - قبل از ابالغ شیوه نامه

 سالمت وزارت بهداشت

 یونیسف-

-WHO 

 با همکاری سایر شرکا

 

تدوین شیوه نامه راهنمای 

پایش ارزیابی و مستند 

 سازی 

تشکیل جلسات کارشناسی و 

 دستورالعمل مربوطه تدوین

مرکز مدیریت - قبل از ابالغ شیوه نامه

 بیماریهای واگیر

 مرکز مدیریت شبکه-

 با همکاری سایر شرکا

 

 

تشکیل ستاد راهبری کمپین 

 )کشوری و دانشگاهی( 

یک هفته پس از ابالغ  صدور ابالغ بر اساس دستورالعمل

 شیوه نامه

در سطح ملی: مرکز 

مدیریت بیماریهای 

 واگیر

در دانشگاه: گروه 

 کنترل بیماریها

 

تشکیل تیم های سیار 

و بیماریابی واکسیناسیون 

 و آموزش و تجهیز آنهاسل 

بررسی شهرستانهای تابعه و 

مین تعداد محلها )لوکیشنها( تخ

 برای اجرای کمپین

 دانشگاه های هدف- تا دو هفته پس از ابالغ

)گروه بیماریها و گروه 

 مدیریت شبکه(

ریت مرکز مدی-

 بیماریهای واگیر

 مرکز مدیریت شبکه -

 

و تشکیل تیمهای واکسیناتور 

بر اساس تعداد لوکیشنهای غربالگر 

 درنظر گرفته شده

دانشگاه های هدف - تا دو هفته پس از ابالغ

)گروه بیماریها و گروه 

 مدیریت شبکه(

مرکز مدیریت -

 بیماریهای واگیر

 مرکز مدیریت شبکه -

 

تیمهای آموزش و تجهیز 

 و غربالگر واکسیناتور

دانشگاه های هدف - تا دو هفته پس از ابالغ

)گروه بیماریها و گروه 

 مدیریت شبکه(

مرکز مدیریت -

 بیماریهای واگیر

مرکز مدیریت شبکه  -

-UNHCR 

 

ارتقا توانمندی واحدهای 

ارایه دهنده خدمات 

بهداشتی برای اجرای 

و  کمپین واکسیناسیون

براورد نیازهای واحدها برای 

 همکاری در کمپین

دانشگاه های هدف - تا دو هفته پس از ابالغ

)گروه بیماریها و گروه 

 مدیریت شبکه(

مرکز مدیریت -

 



طریق  از بیماریابی  سل

برنامه ریزی، آموزش و 

تجهیز آنها )در واحدهای 

 ثابت و موقت(

 بیماریهای واگیر

 مرکز مدیریت شبکه -

طه مربو یپرسنل واحدها آموزش

اجرای کمپین و در خصوص 

 و بیماریابی سل واکسیناسیون

دانشگاه های هدف - تا دو هفته پس از ابالغ

)گروه بیماریها و گروه 

 مدیریت شبکه(

مرکز مدیریت -

 بیماریهای واگیر

 مرکز مدیریت شبکه -

 

 ،واکسن ارسال و مراکز زیتجه

 ملزومات ریو سا A نیتامیو

تا دو هفته پس از ابالغ و 

 پینمی کط

دانشگاه های هدف -

)گروه بیماریها و گروه 

 مدیریت شبکه(

مرکز مدیریت -

 بیماریهای واگیر

  مرکز مدیریت شبکه -

-UNHCR 

 

اجرای برنامه های آموزشی 

 رابطین سالمت 

دفتر آموزش و ارتقای - تا دو هفته پس از ابالغ برگزاری کارگاه حضوری یا مجازی 

 سالمت وزارت بهداشت

 

 

و انتشار محتوا بر  چاپ

اساس تصمیمات دانشگاه ها 

 و تحلیل اولیه 

ارسال مطالب آموزشی چاپ شده 

به دانشگاه ها و انتشار این مطالب 

توسط دانشگاه ها به صورت 

 یستانهدفمند در جامعه افغان

دفتر آموزش و ارتقای - طی کمپین

 سالمت وزارت بهداشت

 

 

و  اجرای واکسیناسیون

تجویز و  بیماریابی سل

و مستند سازی  Aویتامین 

 فعالیت ها

اعزام و استقرار تیمهای واکسیناتور 

بر ای اجرای کمپین، و غربالگر 

 ،فراخوانی، اطالع رسانی، آموزش

 Aو تجویز ویتامین  تزریق واکسن

 دانشگاه های هدف- طی کمپین

مرکز مدیریت -

 بیماریهای واگیر

دفتر آموزش و ارتقای -

 سالمت وزارت بهداشت

روابط عمومی دانشگاه -

 ها

 با همکاری سایر شرکا

 

یابی شنظارت و پایش و ارز

 اجرای برنامه

یابی شتشکیل تیمهای نظارت و ارز

و انجام پایش مستمر و ارایه 

 گزارشات مربوطه

قبل از ابالغ شیوه نامه تا 

یک ماه پس از اتمام 

 کمپین

مرکز مدیریت -

 بیماریهای واگیر

 مرکز مدیریت شبکه-

فتر آموزش و ارتقای د-

 سالمت وزارت بهداشت

 

 

 



 MMR/MRنکات مهم در استفاده از واکسن 

مدجه مباالهنمیغمیگلیدم مدجما یجدالمکو میهوهنمغیهنمپیکاومباراجمارممی طمخومباا مباغم اغالمپیکاومدج موصومدیجالمپ وح ه

 بخشنمپیکاوموقشمارونمدیجو هاااومپیکارهوم  همیو مپانم ا  مبلپغمیهرالم ا رمم.مجعاهطموکا مذهامدجمیثلم

 دجهوم او نم لیدمبا  .م2-8اها بموصر یجالمپیکاومدااالمم •

 باه م ااممبا  .ممدجمهخچالمما جدمی  فادهمتلا ا لم •

 دجهوم او نم لید م8تامم2بوم ممدااهنمحرلمپمپیکاوممت هوم  دم) لدپم •

  لددآاادهم اغالمپیکاومبومجپشماها بمیو اهم •

حرلمبومآجیانمدیوامپهالمت جه م  همپم پسمبامحلکطمخلوشنمارهمماحو لمالغهمی طممکاوپهالمپیآاادهم اغالمبلیالم

 هکه یوطمیه ادم  دم.

 یغمتکالمدیدلم  ه مپهالمو ددیجالم  دم. •

 پهالمباغ اغالم  هموا طمبومو جپمحلیج مباراجمحااسمتلمی طم. •

 

 یهوهنمت جهقا 

 هرطمپیکارها ر لمیگلیدمی  فادهم  د.م مADیغم لوگم •

 غمپ اهامت جه می  لهامپمی عف ونم  همی  فادهم  د.ی •

 یغمآا د نمپ اهامت جه مپمپیکاومهو  رلالم  د.- •

 و اطمهو  رلالم  دم.مکهه  البومیجیهوممیغمه اا موا نمیغم ل  غل •

  Safety boxیغمد  رابنما  دمبوم لوگمپم  غلم امهو  رلالم  د.م)ی  فادهمیغم •

  لوگم ام ل ر م  د.مRe capیغم •

  فادهمیغماا ممدجم هصاهمپیکارها ر لمی مم •

  اعطمارلیمپمدجممرلمیههر ج ماا پهم  و م.م6پهالم االمباغم  همح یکثلمینم •

 دجمه ج مو  دم  میاکونم می  فادهمیغم ه ومیاکامبرااوعمی طم. •

 یغمی  فادهم ه ومیاکامترروم  همدجمجپغمی امو ددیجالم  دم. •

  امیغمت جه میا یانمی طم.وشمم  لماحامت جه میغمیاکامبایرواو همی •

 

 

گشلدهم  دمپم  غلمباممندپمیوصشطمکومورباغپمبمن  همگ یاوممهمنلپوربمورک دکمثابطموصومدی  وم  دمپم   طمواحم هت جمالبلی

م.اطربومگلپمکلدلم لوگمتامیو رامومالاغرو.میو اهم  دم هدیوام  دمپمت جمو لر او ممهدجهومح پدمم45موهغیپ
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 :سرخجه -واکسيناسيون سرخک موارد منع 2.7

مم د اونمدجهوم او رصلیدم5/38دیجمبامتبما   تمتام  ه م)باالتلمیغمدی  ومبرواجهراالمحادمتب .1

م .2 مدهصلم)دجعرومحالمی ل میغمت جه مهممپیکاومپهلپ نمغو ه م و االمپمدجم2ی امیغم   طمح پدمهممااه وقاطممپیکاو 

 لوم ما پانممحاپالجعاهطمگاهوومبرومپیکاومو جیکنم  ار مپمپیکاومم وچهرواخ وفمب لمت جه م  و  مااوانمو یجدمپم

م.مو یجد 



دجم لیهتمیو اهمعوورا مپیکارها ر لمتکورونمبامپیکاوم االمحاپالمپیکاوم لوم مت جه مپیکاومتکورونمباه مب پلمت هوممتوجه:

اا صنمجیمهمم ف ومی ام لگ ومم18م ومMMRبومغاالمدجهاگطمپیکاومحاپالم لوممجپترومت جه م  د.ماثرمی لمک دکنمپیکاوم

اا صنمک دکمم18دجمجپغمعوورا مباه میو اهم  د.می لمو بطمجپتروممMMR/MR/Mت جه مپیکاومعوورا میهووم اغالمتکورونمبام

مپیکاومتکورونمت جه م  همپمبومپیا هومت هرومانم  دمبام خه مجپغمبا میغمت جه مپیکاومدجمعوورا میهووم اغالمتکورونمی ط 

مااهمبلیالمدجهاگطمپیکاومجپترومالیهاوموواهه .مگاهوومهم
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 نمونه پیام های بهداشتی که می توانند به زبان فارسی و زبان اتباع غیرایرانی تهیه و تکثیر شوند :

مپیکارها ر لما ثلتلهومیی یهمبلیالم راطمک دکالمی ط.

م رلالمانمکه .ارور لمک دکمدجمهرالمهو م2.5پیکارها ر لم االوومیغمالگم

مبرواجهراالمگوجمییفالمپم لومم وچهالمدجمکش ج االمیگهاوا المپم اکا الم اهعم ا ه .

متهرامجیهماحاگظطمیغمک دکالمتق هطمیهوهنمآوالمبامیو اهمپیکارها ر لمی ط.

یفالمپم   شمپیکارها ر لمک دکالمدجمکش ج االمیگهاوا المپم اکا المیارفمی طمپم  بم ر عمبرواجهراهنمااوه مگوجمی

م لومم  همی ط.

یو شاجمیهومبرواجهرامیغمیله م فلمپمتلدد االمبرومیاووونمباراجمباالمی طمپمیلپجالمی طمکوم وومک دکالمپیکارها ر لمکااام

مدی  ومبا ه .

دهم المیورلمپمیگ یهشما یجدمگوجمییفالمدجم اکا المجخمدیم10دجم المهاجالمب ج  لهوم ووم رلالمبرواجالم لوممدجمیگهاوا المدجم

می ط.

ا جدمبرواجالم لوممدجمک دکالمیت اعممرلیهلیونم ها اهنم  همپما یمیهومک دکالمدجمم140 متا یدم1401 الممیغمیب  یمتامیو راالمآبال

موطلمبرش لمبلیالمیب رمبومیهومبرواجالم ا ه .

مجیهصالمیو اهمانم  د.بلوااومپیکارها ر لمدجمیهلیلمبلیالم وومک دکالم)یهلیونمپممرلمیهلیون مبوم کامهکاالمپمکاارم

دجمواووم االمم1401 المیغمیپلمدالمم15بلوااومیجیئومپیکارها ر لمتکورونمگوجمییفالمپم لوممبلیالم وومک دکالممرلمیهلیونمغهلم

مبر ی طمپم اهصاهم االم راطمبوما  مهممااهمیو اهمانم  د.

م المت  ه مانم  د.م5پجالمی ط مبومک دکالمغهلمور مکومبلیالم راطمپمتق هطمیهوهنمک دکالمیلمAعرپهمبلمپیکاو مپه ااروم

بلیالمیجیئومت یرحا مپمیجیئومو اا مبومه ج مخرلهمبومخرلهمدجماحر مپماهای ماخ وفمم1401ترمم االمبر ی  نمدجمدالمااهم

مالیهاومانمکهه .ماطفامبامآوالم وکاجالموواهر .م

 مبر ی  نماشخصم  همالیهاوموو دهمپموا طمبومبومالیکم1401بامدجمد طمدی  ومکاج مپیکارها ر لمک دکمو دمدجمدالم

م راطمک دکمو دماطوئوم  ه .
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