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شرکت کننده محترم:
سالم عليكن؛
تا احتزام ،تِ استٌاد هكاتثِ هزکش هذیزیت تيواریْای ٍاگيز ٍسارت تْذاشت  ،درهاى ٍ آهَسش پشضكی پَدهاى آهَسضی «کٌتزل ٍ
پيطگيزی اسگستزش ٍ اًتطار عفًَتْای حاد تٌفسی ٍاگيز ًَپذیذ ٍ تاسپذیذ

» تا تاکيذ تز کَرًٍاٍیزٍس در راستای اجزای هقزرات

تْذاضتی تيي الوللی» (آهَسش اس راُ دٍر ) تا 34ساعت اهتياس پَدهاًی آهَسش غيزحضَری درسال جاری تَسظ ایي هعاًٍت تزگشار هی-
گزدد.
-1گزٍُ ّذف :کليِ پزسٌل ضاغل در ٍسارت تْذاضت ٍ درهاى ٍ آهَسش پشضكی تا هذرک تاالتز اس دیپلن.
-2هٌثع آسهَى هذکَر:
الف) تستِ اعالعاتی ٍ آهَسش ًطاًگاى تٌفسی خاٍرهياًِ (هزس)

ب) عفًَت سایی در پشضكی

ج) کٌتزل ٍ پيطگيزی اس عفًَت در تيواریْای تٌفسی حاد دارای قاتليت ّوِ گيزی یا جْاًگيزی در هزاکش ارائِ خذهات تْذاضتی
درهاًی
ح) راٌّوای کٌتزل عفًَت در تيواریْای تٌفسی حاد ٍاگيز (آًفلَاًشای پزًذگاى) جْت استفادُ در تيوارستاًْا ٍ هزاکش تْذاضتی درهاًی
خ) آضٌایی تا هقزرات تْذاضتی تيي الوللی ٍ اقذاهات کطَری ٍ تيي الوللی تِ هٌظَر اجزای آى
کِ فایل ّای  PDFآىّا در سایت هعاًٍت تْذاضتی داًطگاُ علَم پشضكی تاتل جْت هغالعِ قثل اس ضزکت در آسهَى هَجَد است .
 -3عالقوٌذاى تِ ضزکت در آسهَى تا هزاجعِ تِ سایت هعاًٍت تْذاضتی داًطگاُ علَم پشش کی تاتل ( )health.mubabol.ac.irکليک
ًوَدى تز ر ٍی ليٌک آسهَى پَدهاًی کطَری سال  1394هی تَاًٌذ ٍارد ساهاًِ آسهَى پَدهاًی گزدًذ ٍ پس اس پاسخگَیی تِ سَاالت،
هزاحل تعذی کار اجزا خَاّذضذ.
 -4جْت ضزکت کٌٌذگاًی کِ هَفق تِ کسة اهتياس پَدهاًی هذکَر ًوی ضًَذ ،تزای ّز فزد تيص اس یک فزصت ضزکت در آسهَى لحاػ
ضذُاست .ليكي اس سهاى ضزکت اٍليِ در آسهَى تا اهكاى حضَر تعذی 10رٍس فاصلِ سهاًی لحاػ خَاّذضذ تا ضزکت کٌٌذُ هحتزم اهكاى
هغالعِ هٌاتع آسهَى را داضتِ تاضذ .
 -5در حال حاضز تا پایاى هْز هاُ سال جاری تزای تعذاد ً 20000فز ضزکت کٌٌذُ در سزاسز کطَر فعال هيثاضذ  .در صَرت تكويل
ظزفيت در ّز سهاى سایت آسهَى تستِ خَاّذ ضذ .
 -6تِ هٌظَر ّواٌّگی ّای هزتَط تِ ایي آسهَى ،آقای هٌْذس اعظوی تا ضوارُ تواس  09357867443در ساعات اداری تِ حضَر
هعزفی هیگزدد.
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