
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

رئیس محترم هیات امنا صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
رئیس محترم مركز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی،  -١
پلیکلینیک ها و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر 

همانند روزهای عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.
سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل  -۲

در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ دانشکده / سازمان / انستیتو / هیات امناء صرفه جویی ارزی  -٣
در معالجه بیماران / مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و به ویژه 
در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست کماکان و 

به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.

رونوشت:
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای حجازی دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار  

جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور جهت استحضار 
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جناب آقای اسماعیلی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور جهت استحضار 

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت استحضار  

جناب آقای دکتر علوی وزیر محترم اطالعات جهت استحضار 

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای طائب رئیس محترم سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی جهت استحضار 

جناب آقای دکتر حریرچی معاون کل محترم جهت آگاهی 

جناب آقای دکتر داودی مشاور محترم و مدیرکل حوزه وزارتی جهت آگاهی 

معاون محترم .................. جهت آگاهی و اقدام الزم در ستاد مرکزی مشابه بند ٣ و اعالم به واحدهای مربوطه  
سرتیپ پاسدار سپهر نماینده محترم اینجانب در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور جهت آگاهی و اقدام الزم  

جناب آقای دکتر صابریان سرپرست محترم سازمان اورژانس کشور برای آگاهی و اقدام الزم در ستاد مرکزی ان سازمان مشابه  

بند ٣ و اعالم به واحدهای مربوطه 
جناب آقای دکتر اسدی الری مدیرکل محترم همکاری های بین الملل جهت آگاهی و اقدام الزم در ستاد مرکزی مشابه بند ٣  

جناب آقای دکتر حیدری مشاور محترم و مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهت آگاهی و اقدام  

الزم در ستاد مرکزی مشابه بند ٣ 
جناب آقای دکتر عبداللهیان رئیس محترم مرکز حراست جهت آگاهی و اقدام الزم در ستاد مرکزی مشابه بند ٣  

جناب آقای دکتر کیانوش جهان پور رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی جهت آگاهی و اقدام الزم در ستاد  

مرکزی مشابه بند ٣ 
جناب آقای دکتر شریفی زارچی سرپرست محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات جهت آگاهی و اقدام الزم در ستاد  

مرکزی مشابه بند ٣ 
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             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

با سالم ؛

با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی، پلیکلینیک ها  -١
و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر همانند روزهای 

عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.

سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در  -۲

ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ دانشکده، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت  -٣
بیماری کرونا و به ویژه در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند 

می بایست کماکان و به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
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             آنـــی – حائز اهمیت
مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی، پلیکلینیک ها  -١
و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر همانند روزهای 

عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.

سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در  -۲

ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن سازمان، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و  -٣
به ویژه در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست 

کماکان و به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳
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             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

با سالم ؛

    با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی، پلیکلینیک ها  -١
و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر همانند روزهای 

عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.

سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در  -۲

ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن انستیتو، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و  -٣
به ویژه در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست 

کماکان و به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.
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             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

با سالم ؛

        با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی، پلیکلینیک ها  -١
و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر همانند روزهای 

عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.

سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در  -۲

ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن سازمان، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و  -٣
به ویژه در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست 

کماکان و به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.
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             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس محترم هیات امناء صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی، پلیکلینیک ها  -١
و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر همانند روزهای 

عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.

سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در  -۲

ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن هیات ، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و  -٣
به ویژه در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست 

کماکان و به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس محترم مركز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی،  -١
پلیکلینیک ها و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر 

همانند روزهای عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.
سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل  -۲

در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا  -٣
و به ویژه در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست 

کماکان و به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

رئیس محترم هیات امنا صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
رئیس محترم مركز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم ؛

    با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی، پلیکلینیک ها  -١
و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر همانند روزهای 

عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.

سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در  -۲

ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ دانشکده / سازمان / انستیتو / هیات امناء صرفه جویی ارزی در  -٣
معالجه بیماران / مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و به ویژه در امر 
تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست کماکان و به صورت 

تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.

رونوشت:
سرتیپ پاسدار سپهر نماینده محترم اینجانب در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور جهت آگاهی  



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

رئیس محترم هیات امنا صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
رئیس محترم مركز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی،  -١
پلیکلینیک ها و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر 

همانند روزهای عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.
سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل  -۲

در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ دانشکده / سازمان / انستیتو / هیات امناء صرفه جویی ارزی  -٣
در معالجه بیماران / مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و به ویژه 
در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست کماکان و 

به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.

رونوشت:
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای حجازی دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار  



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

رئیس محترم هیات امنا صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
رئیس محترم مركز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی،  -١
پلیکلینیک ها و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر 

همانند روزهای عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.
سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل  -۲

در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ دانشکده / سازمان / انستیتو / هیات امناء صرفه جویی ارزی  -٣
در معالجه بیماران / مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و به ویژه 
در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست کماکان و 

به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.

رونوشت:
جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور جهت استحضار 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

رئیس محترم هیات امنا صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
رئیس محترم مركز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی،  -١
پلیکلینیک ها و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر 

همانند روزهای عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.
سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل  -۲

در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ دانشکده / سازمان / انستیتو / هیات امناء صرفه جویی ارزی  -٣
در معالجه بیماران / مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و به ویژه 
در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست کماکان و 

به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.

رونوشت:
جناب آقای اسماعیلی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور جهت استحضار 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

رئیس محترم هیات امنا صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
رئیس محترم مركز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی،  -١
پلیکلینیک ها و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر 

همانند روزهای عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.
سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل  -۲

در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ دانشکده / سازمان / انستیتو / هیات امناء صرفه جویی ارزی  -٣
در معالجه بیماران / مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و به ویژه 
در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست کماکان و 

به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.

رونوشت:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت استحضار  



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

رئیس محترم هیات امنا صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
رئیس محترم مركز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی،  -١
پلیکلینیک ها و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر 

همانند روزهای عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.
سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل  -۲

در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ دانشکده / سازمان / انستیتو / هیات امناء صرفه جویی ارزی  -٣
در معالجه بیماران / مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و به ویژه 
در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست کماکان و 

به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.

رونوشت:
جناب آقای دکتر علوی وزیر محترم اطالعات جهت استحضار 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۷۱۶

ندارد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۰:۵۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

             آنـــی – حائز اهمیت
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

رئیس محترم هیات امنا صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
رئیس محترم مركز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم ؛

     با توجه به اعالم تعطیلی سراسری در کشور از جمله ادارات و سازمانهای دولتی از روز دوشنبه مورخ 
١٤٠٠/٠٥/۲٥ الی روز شنبه مورخ ١٤٠/٠٥/٣٠ توسط ستاد ملی کرونا و به منظور تسهیل ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را به موارد مشروحه ذیل جلب مینمایم:

کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی(اعم از بیمارستانها، مراکز اورژانس پیش بیمارستانی،  -١
پلیکلینیک ها و ... ) و نیز کلیه مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا در روزهای فوق الذکر 

همانند روزهای عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت خود ادامهدهند.
سایر مراکز جامع سالمت بنا به تشخیص رئیس محترم دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل  -۲

در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه دهند. 
آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ دانشکده / سازمان / انستیتو / هیات امناء صرفه جویی ارزی  -٣
در معالجه بیماران / مرکز، اعم از نیروهای فنی و پشتیبانی که در مدیریت بیماری کرونا و به ویژه 
در امر تدارک و هماهنگی واکسیناسیون کرونا نقش داشته و فعالیت میکنند می بایست کماکان و 

به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر باشند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی خواهد بود.

رونوشت:
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای طائب رئیس محترم سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی جهت استحضار 


