






 تؾکیل قزارگبُ داًؾگبّی کزًٍب ٍ ثزگشاری جلغبت هتؼذد

 تؾکیل کبرگزٍُ پیؾگیزی ٍ کٌتزل کزًٍب در عتبد هؼبًٍت اعتبًذاری ٍ فزهبًذاری ٍیضُ ؽْزعتبى

1 



 تؾکیل کبرگزٍُ پیؾگیزی ٍ کٌتزل کزًٍب در عتبد هؼبًٍت اعتبًذاری ٍ فزهبًذاری ٍیضُ ؽْزعتبى

در هجوَػِ تحت پَؽؼ داًؾگبُ 19-ثزپبیی ایغتگبُ اعالع رعبًی ٍ آهَسػ در خقَؿ ثیوبری کٍَیذ تؾکیل قزارگبُ داًؾگبّی کزًٍب ٍ ثزگشاری جلغبت هتؼذد  

 راُ اًذاسی پَیؼ هزدهی پبعذاؽت اس فزؽتگبى عفیذ پَػ
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 تؾکیل قزارگبُ داًؾگبّی کزًٍب ٍ ثزگشاری جلغبت هتؼذد

 تؾکیل کبرگزٍُ پیؾگیزی ٍ کٌتزل کزًٍب در عتبد هؼبًٍت اعتبًذاری ٍ فزهبًذاری ٍیضُ ؽْزعتبى

ؽْزعتبى تحت پَؽؼ داًؾگبُ 3عبػتِ غزثبلگزی ثیوبری کزًٍب در  16هزکش  5فؼبل ًوَدى   

جْت پبعخگَیی ثِ عَاالت هزدهی در خقَؿ ثیوبری کزًٍب 52425راُ اًذاسی هزکش ارتجبط تلفٌی   
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 اعالع رعبًی ٍآهَسػ اس عزیق تجلیغبت هحیغی 

در ادارات ٍ عبسهبى ّبی دٍلتی هٌغقِ 19-ثزگشاری جلغبت آهَسؽی در خقَؿ ثیوبری کَییذ  
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 تؾکیل قزارگبُ داًؾگبّی کزًٍب ٍ ثزگشاری جلغبت هتؼذد

 تؾکیل کبرگزٍُ پیؾگیزی ٍ کٌتزل کزًٍب در عتبد هؼبًٍت اعتبًذاری ٍ فزهبًذاری ٍیضُ ؽْزعتبى

ٍرٍدی ّبی ؽْزعتبىدر ٍ تت عٌجی تؾکیل تین ّبی کٌتزل   

پَؽؼ داًؾگبُ در خقَؿ ثیوبری کزًٍبحَسُ تحت ثزگشاری جلغبت آهَسؽی ثب کبرکٌبى ادارات   
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هقبثلِ ثب ٍیزٍط کزًٍب جبم قلیبى در راعتبی  350هؼذٍم عبسی   

 ػقذ تفبّن ًبهِ هبثیي داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ ًبحیِ هقبٍهت ثغیج عپبُ تزثت حیذریِ
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 تؾکیل قزارگبُ داًؾگبّی کزًٍب ٍ ثزگشاری جلغبت هتؼذد

 تؾکیل کبرگزٍُ پیؾگیزی ٍ کٌتزل کزًٍب در عتبد هؼبًٍت اعتبًذاری ٍ فزهبًذاری ٍیضُ ؽْزعتبى

 تَلیذ هحتَا ّبی آهَسؽی تَعظ اػضب ّیئت ػلوی جْت ارتقبء آگبّی هزدم

 اػالم فزاخَاى جْت جلت ّوکبری پشؽکبى ثخؼ خقَفی ٍ ًیزٍّبی داٍعلت جْت فؼبلیت در هزاکش هزاقجت ّبی ثیوبراى تٌفغی
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 تؾکیل قزارگبُ داًؾگبّی کزًٍب ٍ ثزگشاری جلغبت هتؼذد

 تؾکیل کبرگزٍُ پیؾگیزی ٍ کٌتزل کزًٍب در عتبد هؼبًٍت اعتبًذاری ٍ فزهبًذاری ٍیضُ ؽْزعتبى

 آهَسػ چْزُ ثِ چْزُ رٍػ ّبی پیؾگیزی ٍ کٌتزل ثیوبری کزًٍب

Salamat.gov.ir ُاعالع رعبًی جْت پیگیزی ٍ ثجت افزاد در درگب  
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 تبهیي تجْیشات هَرد ًیبس جْت هزکش ًگْذاری ثیوبراى حبد تٌفغی

 تقَیت ارتجبعبت ثیي ثخؾی در هغیز هجبرسُ ثب ثیوبری کزًٍب
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 راُ اًذاسی اعتَدیَ خجزی عالهت در رٍاثظ ػوَهی داًؾگبُ

ّجزتًؾغت آهَسؽی هقبثلِ ٍ پیؾگیزی اس کزًٍب ٍیضُ هجلغیي عزح   
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ًؾغت خجزی ثب هَضَع ثزرعی ٍضؼیت کزًٍب در تزثت حیذریِثزگشاری   

 حضَر هغئَلیي داًؾگبُ در ثزًبهِ ّبی سًذُ رادیَ ٍ تلَیشیَى ثِ هٌظَر اعالع رعبًی ٍ آهَسػ 
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ثغتِ  ّبی ثْذاؽتی ٍغذایی جْت ًیبسهٌذاى در ثیؼ اس دُ هزحلِ تْیِ ٍتَسیغ   

عغح ؽْزعتبىتؾذیذ ًظبرت ّب ثز فؼبلیت ّبی عبلي ّبی ثذى عبسی   
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هبدراى ثبردار در خقَؿ پیؾگیزی اس ثیوبری کزًٍبٍحضَری ثب عبػت هؾبٍرُ تلفٌی  200ثیؼ اس   

 تبهیي تجْیشات فزدی جْت هزاکش ارائِ دٌّذُ خذهبت عالهت
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تؾخیـ ثیوبری کزًٍب در داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تزثت حیذریِثْزُ ثزداری اس آسهبیؾگبُ   

 ضذػفًَی اهبکي ػوَهی،هجلوبى ؽْزی ٍ هٌبسل افزاد هؾکَک ٍ هجتال
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 ثبسدیذ ٍ ًظبرت هزاکش ثْذاؽتی ٍ درهبًی تحت پَؽؼ داًؾگبُ

 پبیؼ،ًظبرت ٍ ضذػفًَی هزاکش حغبط تحت پَؽؼ داًؾگبُ
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در دارٍخبًِ ّبی تزثت حیذریِ، هِ ٍالت ٍ ساٍُهبعک تَسیغ   

غزثبلگزی ثیوبری ّبی ٍاگیزعبػتِ  16هزکش  5ؽذى فؼبل   
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قغن در راعتبی ّوزاّی ثب کبرکٌبى ًظبم عالهتراُ اًذاسی کوپیي ّن   

تَ ثب ّذف آگبّی ثخؾیَ حغبط عبسی ػوَهی در خقَؿ اعتفبدُ اس هبعک_هحبفظ_هي_هبعک#راُ اًذاسی کوپیي   
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 راُ اًذاسی ففحِ اختقبفی کزًٍب ثب ّذف آهَسػ،اعالع رعبًی

دارٍخبًِعبخت هحلَل ّبی تزکیجی، جبیگشیي هَاد ضذػفًَی در   
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 تَلیذ ٍاًتؾبر کلیپ ٍ تیشر ّبی آهَسؽی

 تَلیذ ٍ اًتؾبر اخجبر ٍ ػولکزد داًؾگبُ در هقبثلِ ثب ثیوبری کزًٍب

19 



 تَسیغ تزاکت ٍ پَعتز ّبی اعالع رعبًی

 تَلیذ ٍ اًتؾبر ثغتِ ّبی آهَسؽی گزافیکی
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 ثبسدیذ ّبی هغتوز هغئَلیي داًؾگبُ اس هزاکش ثغتزی ثیوبراى حبد تٌفغی

اس هذافؼبى عالهت 115حوبیت تؾکل ارهغبى دٍعتی اٍرصاًظ   
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 ّن پیوبًی هذافؼبى عالهت ٍ هذافؼبى ٍعي در خذهت ثِ جبهؼِ

 حوبیت ّیئت اتَهجیل راًی ٍ هَتَرعَاری ثغیج خزاعبى رضَی
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 حوبیت خیزیي عالهت اس هذافؼبى ًظبم عالهت

 اًجبم چٌذیي ًظزعٌجی در خقَؿ هیشاى آگبّی هزدم ًغجت ثِ ثیوبری کزًٍب

23 



تؾکیل کویتِ هذیزیت تجْیشات ٍ هَاد هقزفی در داًؾگبُ جْت تْیِ اقالم  •

 ضزٍری ٍ تَسیغ ثزًبهِ ریشی ؽذُ

اًذاسی کبل عٌتز ٍ پبعخگَئی ثِ عؤاالت هزدم ٍ اًجبم هؾبٍرُ ٍ ّوبٌّگ  راُ •

 کزدى کؾیک ّبی هزثَعِ

هجْش کزدى کلیٌیک جَاداالئوِ ثب عیغتن ٍ ایٌتزًت، دعتگبُ پبلظ اکغی هتز،  •

 ....  تت عٌج لیشری ٍ 

 عبػتِ 24ٍ  16دارٍّبی هَرد ًیبس درهبى عزپبئی در هزاکش تَسیغ •

تَسیغ هَاد گٌذسدا ٍ ٍعبیل حفبظت فزدی در هزاکش خذهبت جبهغ عالهت ٍ  •

 ّبپبیگبُ 

 تَسیغ الکل ّبی ضذػفًَی ثِ ّوِ هؼبًٍت ّب ٍ ثیوبرعتبى ّب•

پیگیزی اخذ هجَس خظ تَلیذ ٌّذراة در یک کبرخبًِ عزکِ عبسی جْت رفغ •

 آىکوجَد ٍ ؽزٍع فؼبلیت 

 ضذػفًَی کزدى رٍعتبّب ثب ّوکبری گزٍُ جْبدی پبیگبُ ثغیج•

ًقت اعتیکز ّبی آهَسؽی ؽغتؾَی دعت در هزاکش تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی  •

 ثبسدیذٍ اهبکي هَرد 

 عبیز اقذاهبت اًجبم گزفتِ در هقبثلِ ثب کزًٍب
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 کالط ّبی آهَسؽی جْت پشؽکبى ثزگشاری •

 هؼزفی هزاکش َّم کیزؽْزعتبى ثِ درهبًگبّْب ٍ هؼبًٍت ثْذاؽتی جْت ّوکبری•

ّبی  ثزگشاری جلغِ ّن اًذیؾی ثب اعبتیذ در راعتبی چگًَگی هذیزیت آهَسػ•

 داًؾگبّی ٍ کالط ّبی درعی در ثحزاى کزًٍب 

تؾکیل  یک گزٍُ پیبم رعبى ارتجبعی ثب حضَر اعبتیذ داًؾگبُ ٍ ّن اًذیؾی ٍ  •

 ؽیَع کزًٍب بىارائِ راّکبرّب در سه

 تب ثِ اکٌَى 9/12/1398ّبی آًالیي داًؾجَیبى اس تبریخ ثزگشاری کالط•

ثبرگذاری هحتَی الکتزًٍیکی درٍط داًؾگبّی در عیغتن هذیزیت یبدگیزی •

  LMS داًؾگبُ

ثز  1399هذیزیت آهَسػ ّبی هجبسی درٍط داًؾگبّی اس اثتذای فزٍردیي هبُ •

 رٍی عبهبًِ ًَیذ

 کزًٍبتَلیذ اپلیکیؾي آهَسؽی کالط •

 تَلیذ ؽیلذّبی  هحبفظتی فَرت•

 ثزگشاری هغبثقِ کتبثخَاًی اس کزًٍب فزفت ثغبسین•

فؼبل عبسی کبر گزٍُ ّبی داًؾجَیی در سهیٌِ پَیؼ داًؾجَیی سًذگی دعت •

 یبریگز تَعت

 

 

 عبیز اقذاهبت اًجبم گزفتِ در هقبثلِ ثب کزًٍب
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جْت  ..( هبعک، دعتکؼ، لجبط، تي عٌج لیشری ٍ )ثِ خزیذ تجْیشات هَردًیبساقذام •

 هزاکش درهبًی داًؾگبُ ٍ در اداهِ عبیز ادارات

 داًؾگبُ در جْت تبهیي اقالم حفبظت فزدی کبدر درهبًی ثخؼ خقَفی( ٍ تٌْب) اٍلیي•

اًذاسی هحلَل ضذػفًَی دعت ثب اعتفبدُ اس ظزفیت ّبی ؽْزعتبى اس رٍسّبی اٍلیِ  راُ •

 هَردًیبسٍ تبهیي الکل 

 پیؼ ثیٌی تبهیي اقالم هَردًیبس کبرکٌبى حَسُ  درهبى  تحت پَؽؼ داًؾگبُ •

 

 عبیز اقذاهبت اًجبم گزفتِ در هقبثلِ ثب کزًٍب
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