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كَستدلؼِ ػَهیي خلؼِ ؿجىِ ّپبتیت ٍ اٍلیي خلؼِ سػوی پغ اص تلَیت تبػیغ ؿجىِ دس خلؼِ ؿَسای ساّجشدی
ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی ثِ ؿشح ریل اػالم هی گشدد:
 -1صهبى :پٌدـٌجِ  4آثبى هبُ  – 1391ػبػت  10:00كجح – هىبى :تْشاى ،هیذاى فبعوی ،خیبثبى ؿْیذ گوٌبم،
ًشػیذُ ثِ هیذاى گلْب ،خیبثبى  – 2/1ػبلي گلْب
 -2دػَت ًبهِ سػوی اص عشیك فبوغ ٍ پؼت دس دٍ ًَثت  15 ٍ 12هْشهبُ ثِ هؼئَلیي هشاوض ػضَ ؿجىِ ٍ هشاوض
هشتجظ ثب ّپبتیت خْت ّوىبسی اسػبل گشدیذ.
 -3ایي دػَت ًبهِ ثشای  54هشوض هشتجظ ثب فؼبلیت ؿجىِ دس ػشاػش وـَس اسػبل گشدیذ وِ اص ایي تؼذاد  24هشوض دس
خلؼِ حضَس داؿتٌذ.
 -4خلؼِ دس ػبػت  10:15كجح ثب روش لشائت لشآى ٍ پخؾ ػشٍد هلی آغبص ؿذ .تؼذاد اػضبی حبضش دس خلؼِ ً 30فش
ثَدًذ وِ اص  24هشوض حضَس داؿتٌذ.
 -5آلبی دوتش ػیذ هَیذ ػلَیبى ثِ ػٌَاى سئیغ ؿجىِ تحمیمبت ّپبتیت وـَس ضوي خیشهمذم ثِ ؿشوت وٌٌذگبى دس
خلؼِ ،دػتَس خلؼِ سا لشائت ًوَدُ ٍ دس خلَف ّش وذام تَضیحبتی سا ثِ ؿشح ریل اػالم ًوَدًذ:
الف -خزة ّوىبس خْت ّوىبسی ثب ؿجىِ :فشم ّبیی عشاحی ؿذُ وِ دس آى هـخلبت افشاد ػاللوٌذ ثِ ّوىبسی
دس ؿجىِ ٍ ّوچٌیي صهیٌِ ّوىبسی آًْب ثیبى ؿذُ اػت.
ة -چگًَگی ثشگضاسی پٌدویي وٌگشُ ثیي الوللی ّپبتیت تْشاى :همشس گشدیذ پٌدویي وٌگشُ ثیي الوللی ّپبتیت
تْشاى صیش ًظش ؿجىِ تحمیمبت ّپبتیت وـَس ٍ ّوىبسی هشاوض ػضَ ؿجىِ ثشگضاس گشددّ .وچٌیي هشاوض ووه ّبی
خَد سا چِ اص لحبػ هبدی ٍ چِ اص لحبػ ػلوی ثِ ثشگضاسی ّشچِ ثْتش وٌگشُ اسائِ ًوبیٌذ.
ج -اسائِ فشم هـتشن خْت ٍسٍد اعالػبت ثیوبساى هجتال ثِ ّپبتیت :فشهی خْت ثجت اعالػبت ثیوبساى هجتال ثِ
ّپبتیت  Cعشاحی ؿذُ اػت وِ دس اختیبس هشاوض لشاس خَاّذ گشفت.
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د -اسائِ پیـٌْبد خْت ثِ سٍص سػبًی ػبیت ؿجىِ :همشس گشدیذ ثِ ّش وذام اص هشاوض دػتشػی ثِ ػبیت اسائِ ؿَد تب
هغبلت هفیذ ٍ ّوچٌیي هَاسد آهَصؿی دس ػبیت لشاس گیشدّ .وچٌیي تب تؼییي دػتشػی ٍ اسػبل آى ثشای هؼئَلیي
هشاوض هغبلت ثِ دثیشخبًِ ؿجىِ اسػبل ؿَد ٍ اص عشیك دثیشخبًِ ٍ  adminهغبلت ثِ ػبیت ؿجىِ اضبفِ ؿَد.
اص هجبحث دػتَس خلؼِ ،اثتذا ثشگضاسی پٌدویي وٌگشُ ثیي ال وللی ّپبتیت ثِ ؿَس گزاؿتِ ؿذ .ایي هجحث ثِ سیبػت آلبی
دوتش ثْشٍص ػغبئی سئیغ هشوض تحمیمبت ثیوبسی ّبی ػفًَی اكفْبى ٍ اسائِ گضاسؽ سًٍذ پیـشفت اخشای وٌگشُ تَػظ
هؼئَل ثخؾ پظٍّـی ٍ آهَصؿی هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ ثمیِ اهلل

(ػح)

ٍ پبػخگَیی ثِ اثْبهبت تَػظ دوتش ػلَیبى ٍ

دوتش هیشی اًدبم ؿذ .همشس گشدیذ ّش هشوض ثٌب ثِ تَاًبیی خَد ووىی خْت ّشچِ ثْتش ثشگضاس ؿذى ایي وٌگشُ اًدبم ؿَد.
الفً -وبیٌذُ هشوض تحمیمبت ػفًَی اعفبل ؿْیذ ثْـتی خَاػتبس اخشای پبًلی ثب هَضَع هذیشیت ّپبتیت C ٍ B
دس ًَصاداى هبدساى هجتال ثِ ّپبتیت ٍ ّوچٌیي پبًلی ثب هَضَع ّپبتیت ٍ ثبسداسی ؿذًذ.
ة -خٌبة آلبی دوتش حؼیٌی اص هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ دسخَاػت ثشگضاسی یه وبسگبُ دس وٌگشُ سا ًوَدًذ ٍ همشس ؿذ
ثشًبهِ وبسگبُ ثشای دثیشخبًِ اسػبل گشدد تب هشاحل وؼت اهتیبص ٍ ثشگضاسی آى فشاّن آیذ.
ج -ثشگضاسی ثشًبهِ ای ثب ػٌَاى ّپبتیت  Cدس ثیوبساى خبف وِ ایي هَضَع ثب ًگبُ ػلوی ٍ اخاللی ثشسػی ؿَد.
د -پبًلی ثب هَضَع اپیذهیَلَطی ٍ اًتمبل ًبصٍوَهیبل ٍ ّوچٌیي دسهبى ّبی خذیذ پیًَذ وجذ ثشًبهِ سیضی ؿَد.
ُ -ؿؼبس هـخلی ثشای وٌگشُ اسائِ ؿَد ٍ ّش دٍسُ یه اػتبى ثِ ػٌَاى ّوىبس اكلی هـبسوت داؿتِ ثبؿذ.
ی -وبسگبّی ثب هَضَع اػتیبد ٍ ثیوبسیْبی هٌتملِ تـىیل ؿَد.
پغ اص خوغ ثٌذی هجبحث هشثَط ثِ ثشگضاسی وٌگشُ آلبی دوتش اهیذ پَسًیه اداهِ هجبحث سا ّذایت وشدًذ ٍ هجحثی ثب
ػٌَاى چگًَِ اص دادُ ّبی اػتفبدُ ؿَد سا آغبص وشدًذ .ایي هجحث ثب تىیِ ثش عشاحی فشم یىپبسچِ ٍ خوغ آٍسی اعالػبت
ثیوبساى ثَد .دوتش پَس ًیه ٍ دوتش هیشی تَضیحبتی سا دس هَسد فشم هـتشن خوغ آٍسی اعالػبت ثیوبساى ّپبتیت  Cاسائِ
ًوَدًذ ٍ ّذف اص ایي فشم ثجت اعالػبت ثیوبساى ثِ كَست یىپبسچِ ػٌَاى ؿذ .همشس گشدیذ ایي فشم دس اختیبس اػضبء ؿشوت
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وٌٌذُ لشاس گیشد تب اًت مبدات ٍ پیـٌْبدات خَد سا خْت تىویل فشم اسائِ دٌّذ ٍ دس كَست اهىبى ثشای ػبیش گشٍُ ّبی
ثیوبساى ًیض فشم یىپبسچِ ای عشاحی ؿَد.
خلؼِ دس ػبػت  13ثِ پبیبى سػیذ ٍ همشس گشدیذ كَستدلؼِ ،فشم خوغ آٍسی اعالػبت ثیوبساى ّپبتیت ّ ٍ Cوچٌیي فشم
ّوىبسی ثب ؿجىِ تحمیمبت ّپبتیت ثشای اػضبی ؿشوت وٌٌذُ دس خلؼِ اسػبل ؿَد.

افشاد ؿشوت وٌٌذُ دس خلؼِ:
 .1خٌبة آلبی دوتش ػیذ هَیذ ػلَیبى -هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثمیِ اهلل(ػح) – سئیغ ؿجىِ تحمیمبت
ّپبتیت وـَس
 .2خٌبة آلبی دوتش هحوذسضب ّذایتی همذم -گشٍُ پظٍّـی ایذصّ ٍ HTLV ،پبیتت ّبی ٍیشٍػی خْبد داًـگبُ هـْذ
 .3خٌبة آلبی دوتش ثٌْبم ٌّشٍس -هشوض تحمیمبت ػیبػتگزاسی ػالهت داًـگبُ ػلَم پضؿىی ؿیشاص
 .4خٌبة آلبی دوتش ثبثه كیبد -هشوض تحمیمبت ثیوبسیْبی وجذ ٍ ّپبتیت داًـگبُ ػلَم پضؿىی وشهبًـبُ
 .5ػشوبس خبًن فشحٌبص خَوبس -هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ داًـگبُ ػلَم پضؿىی گیالى
 .6خٌبة آلبی دوتش هٌَچْش هىًَذی -هشوض تحمیمبت ٍیشٍع ؿٌبػی داًـگبُ ػلَم پضؿىی گلؼتبى
 .7ػشوبس خبًن دوتش هشین وـَسی -هشوض تحمیمبت ػبصهبى اًتمبل خَى ایشاى
 .8خٌبة آلبی دوتش ػیذ هحؼي آلبخبًپَس -هشوض تحمیمبت ػلَلی هَلىَلی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثبثل
 .9خٌبة آلبی دوتش هحوذ ػمیمی -هؼبًٍت دسهبى ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی
 .10خٌبة آلبی دوتش هحوذػلی كبسهی -هشوض تحمیمبت ٍیشٍع ؿٌبػی وبسثشدی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثمیِ اهلل

(ػح)

 .11ػشوبس خبًن سٍؿٌه ًوبصی -اداسُ پیـگیشی اص ّپبتیت ّبی ٍیشٍػی ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی
 .12ػشوبس خبًن دوتش پشیَؽ داٍدیبى -هشوض تحمیمبت ثیوبسیْبی ػفًَی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثٌذسػجبع
 .13خٌبة آلبی دوتش ثْشٍص ػغبئی -هشوض تحمیمبت ثیوبسیْبی ػفًَی داًـگبُ ػلَم پضؿىی اكفْبى
 .14ػشوبس خبًن دوتش كذیمِ سفیؼی عجبعجبیی -هشوض تحمیمبت ػفًَی اعفبل داًـگبُ ػلَم پضؿىی ؿْیذ ثْـتی
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 .15خٌبة آلبی دوتش ػیذ حؼیي اػالئی اًذثیلی -هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثمیِ اهلل

(ػح)

 .16خٌبة آلبی دوتش ثْشام ػیفی صاسػی -داًـگبُ ػلَم پضؿىی ّوذاى
 .17خٌبة آلبی دوتش سضب دثیشی -داًـگبُ ػلَم پضؿىی ػوٌبى
 .18خٌبة آلبی دوتش حؼي سخجؼلی ًیب -داًـگبُ ػلَم پضؿىی هبصًذساى
 .19خٌبة آلبی دوتش هحوذسضب آلبكبدلی -اًؼتیتَپبػتَس ایشاى
 .20خٌبة آلبی دوتش اهیذ پَسًیه -داًـگبُ ػلَم پضؿىی هـْذ
 .21ػشوبس خبًن دوتش ؿیوب ػلیوی -هشوض ثبلیٌی هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثمیِ اهلل

(ػح)

 .22ػشوبس خبًن دوتش ثیتب ثٌَْا -هتخلق ثیوبسیْبی ػفًَی ٍ گشهؼیشی
 .23ػشوبس خبًن دوتش لیال هْشًَؽ -هشوض ثبلیٌی هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثمیِ اهلل

(ػح)

 .24ػشوبس خبًن دوتش هشین اسدثیلی -هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ داًـگبُ ػلَم پضؿىی ؿیشاص
 .25خٌبة آلبی دوتش ػلی هحوذ ػلی اوجشی -هشوض تحمیمبت ػفًَی اعفبل داًـگبُ ػلَم پضؿىی تْشاى
 .26خٌبة آلبی دوتش هؼؼَد ٍثَق -هشوض ػلَل دسهبًی پظٍّـگبُ سٍیبى
 .27ػشوبس خبًن دوتش هْشًبص سػَلی ًظاد -هشوض تحمیمبت ایذص داًـگبُ ػلَم پضؿىی تْشاى
 .28ػشوبس خبًن دوتش هْتبة ؿؼجبًی -فَق تخلق گَاسؽ ٍ وجذ
 .29خٌبة آلبی دوتش هحوذ سٍؿٌی -هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ داًـگبُ ػلَم پضؿىی ػٌٌذج
 .30خٌبة آلبی دوتش هلغفی ؿفیؼی -هشوض ثبلیٌی هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثمیِ اهلل

(ػح)
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