
تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها
دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

شماره: ۱۳۰/۷۰۳۷/ص/۱۴۰۰

تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۵

ساعت: ۱۶:۳۲

پیوست: دارد

مسئول فنی محترم مرکز تصویربرداری ...
مسئول فنی محترم موسسه رادیوتراپی ...

مسئول فنی محترم موسسه پزشکی هسته ای ...
مسئول فنی محترم موسسه رادیولوژی و سونوگرافی ...

مسئول فنی محترم موسسه رادیولوژی دهان ، فک و صورت ...

سالم علیکم
با احترام، با عنایت به مکاتبه شماره ۳۰۴/۱۳۱۷۵د مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ریاست محترم مرکز 
مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تزریق دز 
بوستر واکسن کوید ۱۹ حداقل ۶ ماه پس از دز دوم ، مراکز تجمیعی واکسیناسیون غرب و 

شمالغرب به شرح ذیل جهت تزریق دز سوم اعالم می گردد.

آدرس نام مرکز تجمیعی 
تزریق واکسن

نام مرکز بهداشت  ردیف

خیابان ایرانشهر شمالی- جنب پارک هنرمندان ایرانشهر ۱
شهرک اکباتان- خیابان ریاحی-خیابان بیمه ۱ بیمه ۲

طرشت- میدان سماء- انتهای خیابان شهید 
اکبری – سامانه اتوبوس رانی جانبازان

اتوبوس رانی
شمالغرب

۳

اتوبان شهیدخرازی- مجتمع ایران مال ایران مال ۴
میدان آزادی – بلوار معراج – سالن پنها پنها

غرب
۵



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۳۰۴/۱۳۱۷۵د

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

ندارد

   

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع:  معاونت های بهداشتی دانشگاه ها-   تجویز دز بوستر واکسن کووید-١٩ به گروه های هدف 

با سالم و احترام

  با توجه به سواالت معاونت های محترم بهداشتی دانشگاه ها در خصوص تجویز دز سوم (یادآور ) ، 

مصوبه کمیته کشوری فنی واکسیناسیون کرونا به شرح ذیل جهت استحضار و اجرا در مراکز تحت پوشش آن 

معاونت محترم ارسال می شود.

گروه هدف دز بوستر شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان و افراد با سرکوب سیستم ایمنی است. 

زمان دریافت دز بوستر حداقل  ۶ ماه پس از دز دوم است. 

واکسن های قابل دریافت در دوز یادآور با توجه به واکسن تجویز شده در نوبت اول و دوم در جدول  

ذیل مشخص شده است.

واکسن قابل دریافت در دوز یادآور  واکسن  تزریق شده  در نوبت اول و دوم 

غیر فعال ( مشابه واکسن دریافتی در نوبت اول و دوم )

یا 

آسترازنکا 

یا 

سوبراناپالس (پاستوکووک پالس )

واکسن غیر فعال ( سینوفارم ، بهارات یا برکت )

آسترازنکا 

یا 

سوبراناپالس (پاستوکووک پالس )

پلتفرم آدنوویروس  ( آسترازنکا یا اسپوتنیک  )


