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 بسمعه تعالی

 

 در بستر سامانه امید اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا هایو فرایندالزامات ، دستورالعمل وظایف

 

طرح مدیریت هوشمند بیماری  مؤثرو با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای 10/10/0011مورخ کرونا بیماری بر اساس مصوبه نودمین جلسه ستاد ملی مدیریت 

 شود.  می (، دستورالعمل حاضر ابالغامید گیر)سامانههمههای ر سکوی بیماریدر بست 01کووید

 

 واژگان و عبارات اختصاری :

 رود:میکار  به در معانی مشروحه زیر، واژگان و عبارات اختصاری مندرج در این دستورالعمل

 استثنای نیروهای مسلح(  هقانون مدیریت بحران کشور) ب 2اجرایی موضوع ماده های  دستگاه: دستگاه اجرایی -

و  ، خدماتی، تفریحی و رفاهیصنفیهای  و تشکل واحدها، و اجتماعی اقتصادی ، صنعتی، کارگاهی،تولیدیهای و فعالیتواحد و فعالیت صنفی: مشاغل  -

  .نحو مذکور در این دستورالعمل( ه) ب به مردم در بخش غیردولتیت ارائه دهندگان خدمسایر 

 .ساکن در جمهوری اسالمی ایرانضر و یا احغیرایرانی  شهروندان ایرانی و اتباعگیرنده:  خدمت -

که متعهد یا موظف به رعایت مشمول این دستورالعمل های حاکمیتی، دولتی، عمومی و خصوصی اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش -

 الزامات و انجام امور مقرر هستند.

 .)امید(گیر همه هایبیماریسامانه: سکوی مدیریت هوشمند  -
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 منظور:

 .اجرای مطلوب طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا 

 متولی در اجرای طرح .های  مشخص شدن دقیق دامنه وظایف و اقدامات دستگاه 

 . جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر و موازی در اجرای طرح مدیریت هوشمند 

 

 الزامات ناظر به فعالیت اشخاص مشمول 

 اجرایی:های  دستگاهفعالیت حوزه الف( 

 .ابالغ نمایدی اجرایی هادستگاه را به تماماین دستورالعمل و استخدامی کشور موظف است  سازمان امور اداری -0

خدمات گیرندگان و  نبودن تزریق واکسن و در قرنطینه و بیماروضعیت موظفند  اجرایی هایدستگاه امور اداری/ انتظامات/ حراستواحدهای  -2

به  متبوع ارائه نمایند. منابع دستگاهمدیریت و به معاونت توسعه را  آن  روزانهگزارش و کنترل برخط در بستر سامانه صورت  به کارکنان خود را

 وبندی  جمعواصله را های  گزارش، و این سازمان هماز گزارش روزانه را به سازمان حراست کل کشور ارسال ای  نسخه، ذیربط واحد حراست، عالوه

 کند.  می درمان و آموزش پزشکی منعکس، کشور و بهداشتهای  هفتگی به وزارتخانهصورت  به

 اقدام نمایند.کنندگان  مراجعه نسبت به کنترل کارکنان وانتظامات دستگاه اجرایی مربوط / واحدهای حراست -3

 و نتیجه را به واحد کنترل کننده محل خدمت ارائه نمایند.داده انجام  PCRروز یکبار آزمایش  01موظفند هر  نمایندی که تزریق واکسن نمینکارکنا -0

 گردد.منتفی می، 0موضوع ماده کارکنان % ارائه آزمایش 01پس از رسیدن واکسیناسیون دو دوز کل کشور به  تبصره:

 : نمایدی که کارکنان الزامات را رعایت ننمایند واحد امور اداری  به شکل زیر اقدام میدر صورت -1

  به نسبت تعداد روزهای غیبت. حضور و غیاب کارکنان ادارینامه  آئین اقدام برابر بوده وایجاد ممانعت ناشی از ، عدم حضور ی کهروزهایمنظور شدن غیبت در 
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از جلسه است و از روز قبل آنان از طریق سامانه در  الزامات رعایت مشروط به کنترل، اجراییهای  حضور مدعوین در جلسات دستگاه: 1 تبصره

شمول راری از جلسات اضط، شود. با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط می جلوگیری، حضور کسانی که وضعیت سالمی نداشته باشند

 .این قاعده مستثنی است

با  متبوع خود، حضور و تردد این افرادهای  دستگاهتوسط  نیروهای مسلحکارکنان با عنایت به کنترل الزامات این دستورالعمل در خصوص : 2تبصره 

ها اقدام بدیهی است پس از بارگذاری اطالعات این افراد در سامانه همانند سایر دستگاه است.پذیر  امکان ،ارائه کارت شناسایی معتبر محل خدمت

 خواهد شد.
 

 :صنفیهای  واحدها و فعالیتحوزه ب(

صاحبان مشاغل، کلیه به واکسن دو دوز تزریق آن است که مراتب مشروط به ، هستند میزبان مشتری در محلفعالیت واحدهای صنفی و مشاغل زیر که  -0

 :در سامانه مندرج باشد، نطینه و درمان بیماری کروناقرقرار نداشتن آنان در دوره مشتریان مربوط و نیز ، کارکنان، کارفرمایان

 .، فست فودشاپ کافی ،خانهقهوه خانه،چای رستوران،مراکز سرو غذا در محل از قبیل:  (0

 .و باغ تاالر تاالرپذیرائی (2

 .)مسقف(حی آبی، شهر بازی و مراکز تفریحیتفریهای  ورزشی سرپوشیده، استخرهای شنای سرپوشیده، پارک هایباشگاه، های ورزشیاستادیوم (3

 .ایزنجیره هایفروشگاه، پاساژ (0

 .گردی مسافرخانه، بوم متل، کلیه مراکز اقامتی از قبیل هتل، (1

 گردشگری. هایتور (6

 .بورسهای  خدمات مالی، کارگزاریمؤسسات  و هابانک (7

 .و مراکز مشابه ، دفاتر ارائه خدمات قضاییدفاتر خدمات تلفن همراه، 01+لیس دفاتر پیشخوان دولت، پ (0

 .و  موسیقی اترئت ،سینما هایسالن (1
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الزامی ، قابل رویت و اسکن باشد گیرنده خدمتبنحوی که توسط ، صنفیهای  کلیه واحدها و فعالیت از سامانه و نصب آن در مدخل ورودی کد QRاخذ   -2

قرنطینه و بیماری نبودن وضعیت تزریق واکسن و در برخط چگونگی کنترل بر ، عالوه بر پیگیری این موضوعموظفند های صنفی مربوط است. تشکل

 صنفی نظارت کنند. های  واحدها و فعالیتتوسط متصدیان از طریق سامانه، مراجعین و مشتریان 

، صنفیهای  قبل از ورود به محل واحدها و فعالیتو همراه خود ذخیره تلفن  دراخذ و سامانه روفایل شهروندی خود را از پ QRموظفند خدمت گیرندگان  -3

 نمایند. ارایه آن را به متصدیان مربوط 

توانند در محل  ، نمیباشنددرمان بیماری کرونا تحت قرنطینه و در سامانه ثبت نشده و یا در وضعیت ها  آن خدمت گیرندگانی که مراتب تزریق واکسن به - 0

 صنفی حضور داشته باشند.  های  واحدها و فعالیت

بر چگونگی رعایت الزامات مربوط در حوزه عملکرد واحدها و  مؤثرضمن نظارت موظفند حسب مورد صنفی های  های اصناف و سایر تشکلاتاق - 1

و در چارچوب ساز و کارهای به ترتیب زیر ، اند که الزامات مقرر را نقض کرده، صنفی ذیربطهای  از واحدها و فعالیت دسته نسبت به آن، صنفیهای  فعالیت

 : اقدام کنندشده  اجرایی تعیین

 در سامانه.و درج آن  متخلفصنفی و فعالیت به واحد ارسال اخطار کتبی پلمب : مرحله اول

  .از طریق سامانه به مدت دو هفتهدرخواست مسدود شدن پوز بانکی واحد و فعالیت صنفی متخلف : مرحله دوم

 .ه اندر سام آن گزارش جدرو روزه واحد و فعالیت صنفی متخلف  31پلمب : مرحله سوم

 د.شو می اقدامساعت 72ظرف  و مسدودیت پوز بانکینسبت به رفع پلمب ، درمان و آموزش پزشکی، ید وزارت بهداشتأئترعایت الزامات مربوط و در صورت : تبصره

دستورالعمل و اعالم سازمان پس از ابالغ این ها( سازمان ثبت اسناد و امالک کشور )اداره کل ثبت شرکتهای دارای شناسه ملی در شرکتو مؤسسات  – 6

در صورت عدم رعایت الزامات  دریافت نمایند.را کد اختصاصی  QRو سامانه بارگذاری در مدت یکماه موظفند مشخصات کارکنان خود را ظرف ، مذکور

به وزارت تعاون، ، برای رسیدگی قانونیرا ها  آن مراتب تخلف، به عنوان ناظر عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر در اینگونه شرکت ها

 نماید.   می نتیجه را در سامانه درج، منعکس و ضمن پیگیری جدی کار و رفاه اجتماعی
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 :ی آموزشو تحقیقاتی ، علمیهای  فعالیتحوزه پ( 

و  کادر اداری، معلمین، مدرسین، اساتید، )مدیرانو آموزشی تحقیقاتی ، علمیهای  فعالیتکارکنان در حوزه  کنترل و رعایت الزامات مقرر  ،نظارتفرایند  -0

مفاد مندرج  مطابق، به ترتیب، غیردولتیدولتی و های  در بخشطالب و سایر عناوین مشابه( ، )دانشجویانو خدمات گیرندگان مربوط  عناوین مشابه(سایر 

 .شودبوده و اعمال می (اجراییهای  حوزه فعالیت دستگاه)« الف»بند در 

 انجام و نتیجه را به واحد کنترل کننده محل خدمت ارائه نمایند. PCRروز یکبار آزمایش  01نمایند موظفند هر که تزریق واکسن نمی کارکنانی -2

 گردد.% ارائه آزمایش کارکنان  منتفی می01تبصره: پس از رسیدن واکسیناسیون دو دوز کل کشور به 

وزارت ، تحقیقات و فناوری، )وزارت علومدولتی و عمومی های  بخش  و آموزشیتحقیقاتی ، علمیهای  تهای اجرایی متولی و مرتبط با حوزه فعالیدستگاه -3

به ترتیب زیر ، مربوط کارکنان ناقض الزاماتموظفند نسبت به ، های علمیه(آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز مدیریت امور حوزه

 اقدام کنند: 

 حضور و غیاب کارکنان اداری به نسبت تعداد روزهای غیبت. نامه  آئین ناشی از ایجاد ممانعت بوده و اقدام برابر، روزهایی که عدم حضورمنظور شدن غیبت در 

بر چگونگی  مؤثرضمن نظارت موظفند ، غیردولتیتحقیقاتی و آموزشی بخش ، علمیمؤسسات  مجوز فعالیت واحدها وصادرکننده  اجراییهای  دستگاه -0

به ترتیب زیر ، اند کرده، که الزامات مقرر را نقض مذکورمؤسسات  واحدها و ازآن دسته  نسبت بهحسب مورد رعایت الزامات مربوط در حوزه عملکرد آن ها، 

 و در چارچوب ساز و کارهای اجرایی تعیین شده اقدام کنند: 

 متخلف و درج آن در سامانه.مؤسسه کد به واحد و  QR ارسال اخطار کتبی اخذ : مرحله اول

  .متخلف به مدت دو هفته از طریق سامانهمؤسسه درخواست مسدود شدن پوز بانکی واحد و : مرحله دوم

 متخلف و درج گزارش آن در سامانه .مؤسسه روزه واحد و  31پلمب : مرحله سوم

 شود. می اقدامساعت 72ظرف و مسدودیت پوز بانکی نسبت به رفع پلمب ، آموزش پزشکی درمان و، در صورت رعایت الزامات مربوط و تایید وزارت بهداشت: تبصره
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وزارت ، وزارت آموزش و پرورش، تحقیقاتی و آموزشی )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علمیهای  های اجرایی متولی و مرتبط با حوزه فعالیتدستگاه -1

گزارش  ندموظف، تحقیقاتی و آموزشی بخش غیردولتی، علمیمؤسسات  های علمیه( و کلیه واحدها وفرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز مدیریت امور حوزه

 د.ننمایحسب مورد در سطوح ملی و محلی در سامانه بارگذاری ، روزانه اقدامات خود را

آن است که مراتب تزریق  مشروط برهای علمی، تحقیقاتی و آموزشی دانشجویان، طالب و سایر عناوین مشابه، در محیط انجام فعالیتکلیه به  خدمتارائه  -6

 قرار نداشتن آنان در دوره قرنطینه و درمان بیمار کرونا، در سامانه مندرج باشد. و نیز واکسن 

 باشد. بیماری قرار نداشتن میها یا مراکز ورزشی وابسته مشروط به تزریق دو دوز واکسن و در وضعیت سرویس ها و سلفتبصره: استفاده از خوابگاه

 

_ مراسم های آیینی،  مذهبی نمازهای جماعات یومیه، ،مساجد ،نمازهای جمعهاجتماعی)فرهنگی و  ت(
  ملی( 

الزامی ، های فرهنگی و اجتماعیدهندگان در حوزه متولیان و خدماتبرای  داشتن تاییدیه تزریق واکسن در سامانه و در وضعیت قرنطینه بیماری نبودن 

 گردد:به روش زیر اقدام می تعیین شدهاست.  در صورت عدم رعایت الزامات 

 هیئات امنای سایر ادیان رسمی. ها/تولیت مرحله اول: تـذکر کتبـی بـه سـتاد برگـزاری نمـازجمعه، هیئت امنای مساجد/

 مراجع ذیربط سطح ملی جهت اقدام.به عنوان ناقضین پروتکل به دهندگان  خدماتمرحله دوم: معرفی متولیان و 
 

 : عمومی و حمل و نقلخودروهای شخصی  تردد حوزه  ج

 خودروهای شخصی:بین شهری تردد  -1

  :نمایدبر اساس تبادل داده در بستر سامانه نسبت به موارد ذیل اقدام است موظف ( راهور سیپل) یانتظام یروین  : 0-0

بوده و چنانچه قرمز و نارنجی مشروط به تزریق واکسن و در شرایط بیماری نبودن در وضعیت تردد خودروهای شخصی از/به شهرهای  -الف

 خودرویی الزامات را رعایت ننماید مشمول اعمال قانون خواهد شد.



7 

 

الزام را بوده و چنانچه خودرویی  مشروط به در وضعیت بیماری قرار نداشتن  ی در وضعیت زرد و آبیهاشهراز/به تردد خودروهای شخصی  -ب

 رعایت ننماید، مشمول اعمال قانون خواهد شد.

و چنانچه خودرویی رعایت ننماید، مشمول اعمال در وضعیت بیماری قرار دارند ممنوع بوده مالکین آنها خودروهای شخصی که شهری تردد  -پ

 قانون خواهد شد.

 .دینماو مراتب را در سامانه درج  اعمالبرای تردد بین شهری  مهیجر تومان ونیلیم کی مبلغ ،الزامات ناقض یخودرونسبت به  است موظف یانتظام یروین  :0-2

 پذیرد.ممنوعیت تردد شبانه لغو و کنترل بر اساس طرح مدیریت هوشمند صورت می: 3-2

 نیروی انتظامی، پالک خودروهای شخصی است.شده توسط  الزامات تعیینمعیار کنترل : 0 تبصره

 .شود می مبلغ جریمه دو برابر، سه ماهپس از  عدم پرداخت جریمهدر صورت :  2تبصره 

 .دشالزم ارسال خواهد خودروی متخلف اخطار مالک قانونی به  از طریق سامانه هوشمند به صورتها  یک هفته قبل از دو برابر شدن جریمه: 3تبصره 

  شهری:حمل و نقل برون -2

 ورانانیکوموتول خلبانان، رانندگان،) یشهر برون نقل و حمل ناوگان رانندگان هوشمند تیفعال کارت صدورموظف است قبل از  یشهرساز و راه زارتو: 2-0

های  وضعیت واکسیناسیون و قرنطینه را در اختیار سازمان APIوزارت کشور  .استعالم کند امید سامانه ازوضعیت سالمت آنان را  (مشابهموارد  سایر و

 داد. متولی حمل و نقل قرار خواهد

گذاری و دستورالعمل بهداشتی فاصله"بر اساس ، ییایدر و ییهوا، یلیر، یاجادهحمل و نقل با استفاده از ناوگان برون شهری انجام سفرهای داخلی : 2-2

 :تبالمانع اس زیر باشد و نیز با رعایت شرایطبارگذاری شده که بروزرسانی و در سامانه  "شهریالزامات سالمت محیط و کار در حمل و نقل برون

حمل و نقل مسافری و های  توسط شرکت طاز فروش بلی، قبل استعالم وضعیت واکسیناسیون و قرنطینه متقاضیان سفر از سامانه:  2-2-0

 فروش بلیت.های  درگاه
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در حال  به تشخیص پزشکبرای افرادی که صرفا پی سی آر منفی ) و یاسال(  00)برای افراد باالی  تاییدیه تزریق واکسن از سامانهارائه :  2-2-2

سال( و همچنین مجوز سفر از سکوی امید توسط  02ساعت )برای افراد باالی  72حاضر امکان دریافت واکسن را ندارند( با اعتبار حداکثر 

 مسافری.های  مسافران هنگام مراجعه به پایانه

 % است(01قطار و شناور مسافری ، و در اتوبوس 011%ظرفیت پذیرش مسافر در هواپیما ) اجتماعی در ناوگانگذاری  فاصله: ضرورت  2-2-3

 د.شو نمی خانوادگیقطار های  مشمول کوپه، : ظرفیت مقرر در این بند0تبصره 

تحقق های  زمینه، اتصال به سامانهافری با وزارت راه و شهرسازی است و باید ضمن های حمل و نقل مس: نظارت بر عملکرد شرکت2تبصره

 آورد.فته فراهم را ظرف یک هالزامات 

هایی  ها یا اقامتگاههتلیکی از الزم است به بیماری فرد یا افرادی به کرونا محرز و قصد تهیه بلیط داشته باشند  تچنانچه در زمان مسافر:  2-2-0

با هزینه  و دوران قرنطینه راقل شود تکند، من می تعیینها  در نزدیکی محل پایانه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در هر شهر وکه 

و مسئولیت  یا اورژانس مستقر در محل پایانه ا شخصی سپری نماید. مسئولیت انتقال این افراد به محل قرنطینه بر عهده هالل احمر ج.ا.

 باشد. می به آنها بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظارت  رسیدگی

سالمت مسافران، قبل استعالم وضعیت مقرر و  الزامات تیرعابه ، موظف ییایدر و ییهوا ،یلیر ،یاجاده یمسافر نقل و حمل یهاشرکت:  2-2-1

 :دنینما تخدم ارائه بر اساس شرایط زیرباید و هستند از سامانه  از انجام سفر 

و صدور مجوز انجام سفر تا پایان زمان  طناشی از ابتال به بیماری باشد، فروش بلیکه زمان سفر متقاضی، در دوره قرنطینه  ورتیدرص  -الف

 قرنطینه ممنوع است.

اطالعات کد  )به ازای هر سفر(به هر مسافر طسامانه امید در زمان فروش بلی APIسازی  موظف هستند با پیاده طان بلیتمامی فروشندگ -ب

 نمایند. را در سامانه درج فر، وسیله سفر و شماره سفرو مقصد س أملی، تاریخ تولد، تاریخ و زمان دقیق سفر، مبد



9 

 

ها، رعایت قوانین و الزامات مربوط و حفظ نظم و آرامش پایانه ها ضمنهماهنگی و درخواست مدیریت پایانه ست بانیروی انتظامی موظف ا:  2-2-6

 نماید. ممانعت، اندازند می ندارند و سالمت دیگران را با انتقال بیماری به خطرمسافرانی که شرایط انجام سفر را  از سفر

، موظف نقل و حمل یهاشرکتو مؤسسات  بر چگونگی رعایت الزامات مربوط در حوزه عملکرد مؤثرضمن نظارت وزارت راه و شهرسازی :  2-2-7

ذیربط های رسیدگی کمیسیون از طریق را اندمذکورکه الزامات مقرر را نقض کردههای  و شرکتمؤسسات  ازآن دسته  است تخلفات

 .دینما یبارگذار سامانه در راو نتیجه  پیگیری

تا زمان بارگذاری متبوع خود، های  دستگاهتوسط  نیروهای مسلحکارکنان : با عنایت به کنترل الزامات این دستورالعمل در خصوص  2-2-0

فروش  بارگذاری پس از وپذیر  امکان ،با ارائه کارت شناسایی معتبر محل خدمت فروش بلیط به این افراد اطالعات این افراد در سامانه امید،

 پذیرد.بر اساس فرایند فوق الذکر صورت می

 شود.  : الزامات تعیین شده در حوزه حمل و نقل برون شهری شامل تردد خودروهای باری و حمل کاالها نمی 2-2-1

 حمل و نقل درون شهری: -3

تزریق مندرج بودن مراتب  سامانه سپند،ها در اطالعات آنثبت مشروط به ، سرویس مدارس های درون شهری، اینترنتی وفعالیت رانندگان تاکسی:  3-0

 است.  در خودرو جهت دسترسی آسان مسافرین کد QRنصب واکسن و نیز قرار نداشتن در دوره قرنطینه و درمان بیماری کرونا، در سامانه و 

حمل و توسط متصدیان و رانندگان حوزه بر چگونگی رعایت الزامات مربوط  مؤثرضمن نظارت های کشور موظف است ها و دهیاریسازمان شهرداری:  3-2

به ترتیب زیر و ، اند کردهکه الزامات مقرر را نقض ز اشخاصی اآن دسته  حسب مورد نسبت به های درون شهری و اینترنتی(تاکسی) نقل درون شهری

   :کنددر چارچوب ساز و کارهای اجرایی تعیین شده اقدام 

 گزارش روزانه در سامانه.ودن الگ فعالیت رانندگان و درج غیرفعال نم -ولمرحله ا

 رسیدگی و اقدامکمیته انضباطی برابر جدول تخلفات ، ظرف یک هفته پس از غیرفعال شدناصرار رانندگان برعدم رعایت الزامات مقرر، در صورت  -مرحله دوم

 .توبیخ و توقیف(، )جریمه نقدی شود. می
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 .شده تا زمان اجرای مقررات تعیینپروانه رانندگان عدم تمدید  - مرحله سوم

های درون شهری را از طریق سامانه کنترل و از فعالیت احتمالی آنها تاکسی رانندگان کمکیاطالعات  هستندها موظف ها و دهیاریسازما شهرداری:  3-3

 بدون رعایت مقررات ذکر شده در این دستورالعمل به جای رانندگان اصلی جلوگیری نمایند. 

ح در سطشهری را های حمل و نقل درون و برون حوزهاز نظارت و بازرسی  ها موظفند گزارشهیارید ها وشهرداریو شهرسازی و سازمان  وزارت راه:  3-0

 هر دو هفته یکبار به وزارت کشور و وزارت بهداشت ارائه نمایند.گزارش آن را استانی در سامانه بارگذاری و 

 وزارت ورزش و جوانان:

در مجموعه زیرهای  زشی و سایر محیطورواحدها و اماکن بر چگونگی رعایت الزامات مربوط در  مؤثرضمن نظارت موظف است وزارت ورزش و جوانان  -0

به ترتیب زیر و در چارچوب ساز و کارهای اجرایی ، اند کردهاز اشخاصی که الزامات مقرر را نقض آن دسته  نسبت به، هاها و شهرستانمراکز استان

   :تعیین شده اقدام کند

 آن در سامانه.ارسال اخطار کتبی پلمب به واحد و مکان فعالیت متخلف و درج : مرحله اول

 متخلف به مدت دو هفته از طریق سامانه.درخواست مسدود شدن پوز بانکی واحد و مکان فعالیت : مرحله دوم

 روزه واحد و فعالیت صنفی متخلف و درج گزارش آن در سامانه . 31پلمب : مرحله سوم

 شود. می اقدام ساعت 72ظرف  و مسدودیت پوز بانکی نسبت به رفع پلمب، پزشکی درمان و آموزش، الزامات مربوط و تایید وزارت بهداشت اجرای در صورت : تبصره

را از طریق ساختارهای  مجموعهفعالیت زیرهای  و سایر محیط ورزشی ها و اماکنواحدنظارت و بازرسی از  ت گزارشوزارت ورزش و جوانان موظف اس -2

 دو هفته یکبار به وزارت کشور و وزارت بهداشت ارائه نماید.در سطح استانی در سامانه بارگذاری و گزارش آن را هر موجود 

 

    وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
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، سیاحتیبر چگونگی رعایت الزامات مربوط در واحدها و اماکن  مؤثرضمن نظارت موظف است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  -0

به ، اند کردهاز اشخاصی که الزامات مقرر را نقض آن دسته  نسبت به، هاها و شهرستاندر مراکز استانزیرمجموعه های  و سایر محیط گردشگری، اقامتی

   .ترتیب زیر و در چارچوب ساز و کارهای اجرایی تعیین شده اقدام کند

 و درج آن در سامانه.گردی و...( های گردشگری، بوم)هتل، متل، اقامتگاه، شرکتارسال اخطار کتبی پلمب به واحد و مکان فعالیت متخلف : مرحله اول

 از طریق سامانه  به مدت دو هفته درخواست مسدود شدن پوز بانکی واحد و مکان فعالیت متخلف: مرحله دوم

 روزه واحد و فعالیت صنفی متخلف و درج گزارش آن در سامانه . 31پلمب : مرحله سوم

 شود. می اقدام ساعت 72ظرف  بانکیمسدودیت پوز  و نسبت به رفع پلمب، درمان و آموزش پزشکی، تایید وزارت بهداشتدر صورت رعایت الزامات مربوط و : تبصره

وجود داشته اقدام ها  که در هر شهر و در نزدیکی محل پایانههای وابسته هتلیکی از  نسبت به تعیین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -2

در صورت استنکاف از پرداخت  باشد. می با اشخاص بیمار دوران قرنطینه به عهده هزینه. دنقل شوتمن به آنجا  قرنطینهتا افراد مشکوک برای طی دوران 

 ها با دستور دادستان از موجودی حساب وی برداشت خواهد شد.هزینه

را از زیرمجموعه فعالیت های  و سایر محیط ، اقامتگاههتلنظارت و بازرسی از  موظف است گزارشگردشگری و صنایع دستی ، وزارت میراث فرهنگی -3

 .طریق ساختارهای موجود در سطح استانی در سامانه بارگذاری و گزارش آن را هر دو هفته یکبار به وزارت کشور و وزارت بهداشت ارائه نماید

 : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 خاص:ف یوظا -الف

های  بر چگونگی رعایت الزامات مربوط در واحدها و اماکن فرهنگی و هنری و سایر محیط مؤثرضمن نظارت موظف است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -0

چارچوب ساز و کارهای به ترتیب زیر و در ، اند کردهاز اشخاصی که الزامات مقرر را نقض آن دسته  نسبت به، هاها و شهرستاندر مراکز استانزیرمجموعه 

   :اجرایی تعیین شده اقدام کند

 ارسال اخطار کتبی پلمب به واحد و مکان فعالیت متخلف و درج آن در سامانه.: مرحله اول
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 متخلف به مدت دو هفته از طریق سامانه.درخواست مسدود شدن پوز بانکی واحد و مکان فعالیت : مرحله دوم

 فعالیت صنفی متخلف و درج گزارش آن در سامانه . روزه واحد و 31پلمب : مرحله سوم

 شود. می اقدام ساعت 72ظرف  مسدودیت پوز بانکی و نسبت به رفع پلمب، درمان و آموزش پزشکی، در صورت رعایت الزامات مربوط و تایید وزارت بهداشت: تبصره

را از طریق زیرمجموعه های فعالیت و سایر محیطفرهنگی نظارت و بازرسی از واحدها و اماکن  موظف است گزارشوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تبصره: 

 ساختارهای موجود در سطح استانی در سامانه بارگذاری و گزارش آن را هر دو هفته یکبار به وزارت کشور و وزارت بهداشت ارائه نماید.

 روانی ستاد ملی مدیریت بیماری:و مدیریت جو رسانی  اطالعوظایف مرتبط با کمیته  -ب

 .آنانسازی  ار عمومی و همراهح طرح برای اقناع افکیو تشرمسئولیت اجتماعی شهروندان ، با رویکرد تبیین یو آموزشرسانی  اطالع تهیه پیوست -0

 طرح.اندازی  راه حاکمیت برایاز  جامعهگری مطالبهتوسعه نزد مردم و  گیری سامانهپذیرش و بکارفرهنگ ترویج  منظور بهای گذاری رسانهسیاست -2

 های دانش بنیان در این موضوع.د فناورانه طرح و تبیین نقش شرکتابعاسازی  برجسته -3

 .آحاد جامعهسازی  همراه ...جهتورزشی و، هنری فرهنگی، هایحوزه اجتماعی هایسرمایهها و ظرفیت چهره از استفاده -0

 .ها تا زمان رفع آن مؤثرنسبت به طرح و اتخاذ تدابیر مناسب و انجام اقدامات  ایو ابهامات مطروحه در فضای رسانه احصاء شبهات -1

 ای آموزشی با هدف معرفی و چگونگی کارکرد سامانه  و مزایای آن.های چند رسانهتولید محتوا -6

 نمودن مردم. و همراهسازی  الگوهای مشابه در کشورهای دنیا با هدف متقاعد تبیین -7

 کاهش ریسک ابتال در بستر سامانه.با کرونا و زیستی  همنظور پذیرش عمومی به مسازی  افکار -0

 .ناسیون عمومیاجتماعی و تشویق به واکسیگذاری  فاصلهبهداشت فردی و رعایت  ناظر بر ارتقاء های آموزشیهیه برنامهت -1

 صدا و سیما:سازمان 

رسانه ملی و مراکز صدا و با استفاده از تمام ظرفیت در چارچوب پیوست مربوط و ، آناندازی  راه رد و اهدافکارکنسبت به سامانه، رسانی  اطالع -0

  .ایقومی و منطقه ،های فرهنگیگرایشمتکی برو استانی سیمای 
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سامانه و کاربردهای آن، در ی در مورد ای آموزشتولید و پخش محتواهای چندرسانه و مدیریت جو روانی، در راستای رسانیاطالعهمکاری با کمیته  -2

 های عمومی.گری افزایش کاربرد سامانه و کاهش محدودیتسازی شهروندان و ایجاد حس مطالبهراستای همراه

کمیته  محوریت با، رسانه ملی فعالیتمختلف  هایحوزهدر  همه اشخاص حقیقی و حقوقی« اجتماعی مسئولیت»مقوم  هایبرنامهو پخش  تولید -3

 و مدیریت جو روانی.رسانی  اطالع

 .زندگی معمول جریان به مردمپذیری بازگشت و بیماری درکنترل طرحمیزان تاثیر  از تحلیلی هایگزارش تهیه -0

با رعایت الزامات و  جامعه با کرونا و کاهش ریسک ابتال در بستر سامانهزیستی  همپذیرش  منظور به، افکار عمومیسازی مستمر و مدیریت شده ربست -1

 .های بهداشتیالعملردستو

 ( ... وزدن  ماسک اجتماعی،گذاری  فاصله رعایت واکسیناسیون،)  پیشگیرانه اقدامات بر اکیدبا ت (QR)خودکنترلی آموزشی هایبرنامه تولید  -6

 .درکشورهای دیگرهای مشابه کنترل و مدیریت بیماری کرونا اجرای طرحهای مستند از گزارشو پخش تهیه  -7

  .هابهداشتی و نظارت بر آنهای  تولیدات مراکز صدا و سیمای استانی با هدف ارتقاء اجرای دستورالعمل افزاییسازی و همهماهنگ -0

تبیین الزامات  منظور بهدر سطوح ملی و محلی،  گی، مذهبی، اجتماعی، ورزشی و ... در جامعهفرهناشخاص دارای نفوذ های مرجع و روهاستفاده از گ -1

 .شهروندانسازی  مقرر و همراه

 

 نیروی انتظامی:

 موارد زیر اقدام کند :نیروی انتظامی موظف است نسبت به  -0

تردد خودروهای شخصی از/به شهرهای در وضعیت قرمز و نارنجی مشروط به تزریق واکسن و در شرایط بیماری نبودن بوده و چنانچه  -الف

 ننماید مشمول اعمال قانون خواهد شد.خودرویی الزامات را رعایت 
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تردد خودروهای شخصی از/به شهرهای در وضعیت زرد و آبی مشروط به در وضعیت بیماری قرار نداشتن  بوده و چنانچه خودرویی الزام را  -ب

 رعایت ننماید، مشمول اعمال قانون خواهد شد.

ی قرار دارند ممنوع بوده و چنانچه خودرویی رعایت ننماید، مشمول اعمال تردد شهری خودروهای شخصی که مالکین آنها در وضعیت بیمار -پ

 قانون خواهد شد.

و مراتب را در سامانه درج  اعمالبرای تردد بین شهری  مهیجر تومان ونیلیم کی مبلغ الزامات ناقض یخودرونسبت به  است موظف یانتظام یروین:   0-2

 .دینما

 پذیرد.ممنوعیت تردد شبانه لغو و کنترل بر اساس طرح مدیریت هوشمند صورت می : 3-2

 نیروی انتظامی، پالک خودروهای شخصی است.الزامات تعیین شده توسط معیار کنترل : 0تبصره 

 شود. می مبلغ جریمه دو برابر، سه ماهپس از :  در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف 2تبصره 

همکاری با به صورت هوشمند از طریق سامانه به خودروی متخلف اخطار الزم ارسال خواهد شدها  قبل از دو برابر شدن جریمه: یک هفته 3تبصره 

 منظور بههای عملیاتی مربوط در هر یک از فرایند، هاو ایجاد دسترسی مدیریت شده و برخط برای آن های اجرایی و سایر اشخاص ذیربط مشمول دستگاه

 سامانه. مؤثرتسریع و تسهیل در کارکرد 

 . بعدی مشمولین دستورالعمل جهت نصب بارکد دوپلیس اماکن  مؤثرهمکاری و نظارت  -0

 اند.که الزامات طرح را رعایت ننموده ای، هوایی، ریلی و دریایی نسبت به عدم سفر افرادیهای مسافری جادههمکاری و هماهنگی با مدیریت پایانه -2

دوران قرنطینه را  افرادی کهو مراکز اقامت ها  امنیت هتل تأمیننیروی انتظامی با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به  -3

 نماید.میاقدام   کنند طی می

 :و فناوری اطالعات  وزارت ارتباطات

 اقدام کند:وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است نسبت به موارد زیر 
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های ها و سازمانهای دستگاهسامانهبه اتصال برای ، گیر)سامانه امید(های همهسکوی مدیریت هوشمند بیماریزیرساخت و تجهیزات مورد نیاز  تأمین -0

 با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.متولی، 

 .به سامانه 0101ی پیامکی از رنج هاتخصیص سرشماره -2

 (PGSB) و  گذرگاه عمومی خدمات دولت (GSB) بردارن بر روی گذرگاه خدمات دولت بهره های مورد نیاز سامانه و سازی خدمات و استعالم  پیاده -3

 .برداران ی آن به درگاه تبادل اطالعات بحران وزارت کشور و سایر بهره و ارایه (NIX) مطابق استانداردهای مرکز ملی تبادل اطالعات

اجرایی و اشخاص ذیربط های  هیچ یک از دستگاه، (گیر همه بحرانبیماری )حوزه های  ایجاد بستر مرکزی دادهها و ارتقاء امنیت دادهبه منظور : تبصره

ل که در حااجرایی و سایر اشخاص ذیربط مشمولی های  نیستند. دستگاه بیماریرکز تبادل داده مجاز به تبادل اطالعات خارج از بستر م، مشمول

جهت اقدامات اصالحی الزم را ، دستورالعملنمایند موظفند ظرف یک ماه پس ابالغ این  می حاضر خارج از مرکز تبادل داده بحران خدمات تبادل

 .انجام دهنداتصال به مرکز ملی تبادل اطالعات بحران 

با هماهنگی وزارت کشور نسبت به  اخطار و قطع  تربسخارج از ، گیر(همه بحرانبیماری )حوزه  هایدر صورت کشف تخلف در خصوص تبادل داده -0

 .ارتباط اقدام نماید

 خدمات سامانه در درگاه دولت همراه.کلیه از  اشخاص مشمولمندی دسترس عمومی برای بهره برقراریسازی و پیاده -1

 پیش بینی امکانات الزم جهت ارائه خدمات در شرایط غیرعادی. -6

 . سامانه و جلوگیری از بروز هر نوع مشکل حفاظتی و امنیتیپایش و ارتقاء مستمر امنیت  -7

 فناوری ریاست جمهوری: و معاونت علمی

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند :

 .معاونت در راستای پیشبرد اهداف سامانههای  های اجرایی و سایر اشخاص ذیربط مشمول و در اختیار قرار دادن ظرفیتهمکاری کافی با دستگاه -0

 این دستورالعمل. روز پس از ابالغ 01اجرایی و سایر اشخاص ذیربط مشمول، ظرف های  ای مورد نیاز دستگاهام امور توسعهو انجاز سامانه  مؤثرپشتیبانی  -2
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روز پس از  01ظرف ، الگری عمومی در سطح کشورطرح غرب یاجرایچارچوب سازی  نهایی منظور به، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشتبا همکاری  -3

 .ابالغ این دستور العمل

 :جمهوری اسالمی  بانک مرکزی

مدت  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است بر اساس اعالم مراجع تعیین شده در این دستورالعمل نسبت به غیرفعال نمودن پوزهای بانکی در

 تعیین شده اقدام نماید.

 :دادستانی کل کشور

 ین تعیین شده در این دستورالعمل.تخلفمبرخورد با  منظور بهنی حقوقی و اقدام قانونی پشتیبا

 :نیروهای مسلحکل  ستاد

 .اقدام نماید. تابعه نیروهای مسلحهای  ابالغ دستورالعمل به ردهنسبت به 

روز با همکاری وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اطالعات  01ظرف مدت  است ستاد کل نیروهای مسلح موظف

 واکسیناسیون نیروهای مسلح با رعایت ضوابط مربوط به نیروهای مسلح اقدام نماید.

 :سازمان حراست کل

های ها توسط واحد حراست مستقر در دستگاهنسبت به انجام کنترلسازمان حراست کل موظف است بر اساس اعالم مراجع تعیین شده در این دستورالعمل 

 اجرایی و مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی اقدام و گزارش آن را برابر ترتیبات مشخص ارائه و اعالم نماید.

 

 :درمان و آموزش پزشکی ، وزارت بهداشت

 : اقدام کنددرمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به موارد زیر ، وزارت بهداشت



17 

 

با همکاری معاونت علمی فناوری روز پس از ابالغ این دستورالعمل  01ظرف ، چارچوب اجرایی طرح غربالگری عمومی در سطح کشورسازی  نهایی -0

  .اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا، یته امنیتیبه کماعالم آن ریاست جمهوری و 

اندازی و ایجاد و راهید کشور وسامانه یکپارچه و جامع اطالعات آزمایشگاهی کوبا همکاری مجری سامانه، ، رالعملاین دستو روز پس از ابالغ 31ظرف  -2

 در سامانه امید اقدام شود. ، انجام شدههای  العات کامل آزمایشاطنسبت به درج 

جمله از )است عات آنها در سامانه درج نشده اطال ولی اند کردهن دریافت واکسهر ترتیب برای ثبت اطالعات افرادی که به راهکار عملیاتی الزم  -0

ها  آن اطالعاتکه در داخل کشور ه واکسن کنند دریافتافراد ی و سایر الملل بینو مراجع ها  ن سازمان،  کارکنااز کشوردر خارج کنندگان واکسن  دریافت

 د.تا پیش از اجرای طرح اتخاذ شو( مضبوط نیست یا مغایرت دارد

مرتبط با اطالعات واکسیناسیون، های مشکالت و مغایرتبه مردم در زمان کوتاه، نظام و روش رسیدگی و رفع رسانی  خدمتبا رویکرد پاسخگویی و  -1

 عمومی شود.رسانی  اطالعطراحی، اجرا و 

 .صادر شود صنفیهای  ت و بهداشت کلیه کارکنان واحدها و فعالیتکارت سالم، در صورت امکان ارائه کارت  واکسیناسیون -6

احراز های مشمول طرح و اعمال ضمانت اجراهای مقرر در صورت عنوان ناظرعالی( از کلیه فعالیت ای )بهبازدید، نظارت و بازرسی میدانی مستمر دوره -7

مندی از  با بهره خاص ذیربط مشمولهای اجرایی و سایر اشهای بهداشتی با همکاری نیروی انتظامی و ناظرین دستگاهنامهشیوه عدم رعایت الزامات و

 .اطالعات مضبوط در سامانه

 .دستورالعمل این بالغ های مربوط به اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در سامانه پس از انامه شیوهبارگذاری کلیه  -0

 اطالعات واکسیناسیون نیروهای مسلح در سامانه ظرف دو هفته. بارگذاری هماهنگی با وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح جهت ثبت و  -1

 با الزامات مقرر تناسب ندارد.، اجرایی و سایر اشخاص ذیربط مشمول این دستورالعملهای  بررسی و پیگیری مواردی که در روند اجرای طرح توسط دستگاه -01

 .روز یکبار در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 01 هر، ط مشمولاجرایی و سایر اشخاص ذیربهای  های واصل شده از دستگاهارائه گزارش -00

 .و انتشار عمومی)قرمز، نارنجی، زرد و آبی( شهرها به صورت هفتگی بندی رنگآخرین وضعیت بیماری را در قالب رصد  -02
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 وزارت کشور:

 : وزارت کشور موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند

 .اجرایی و سایر اشخاص ذیربط مشمولهای دهندگان و دستگاه با تمامی سرویس درگاه تبادل داده بحراناز طریق رقراری اتصال دوسویه ب -0

 .در بستر سامانه امید مدیریت تعداد فراخوانی در ثانیه به ازای هر سرویس و ارائه گزارش -2

 .در بستر سامانه امید گان خدمات و اطالعاتکنند دریافتاحراز هویت مرکزی تمامی  -3

 های مختلف.در الیهامید  ای تمامی وقایع سامانهظهثبت لح -0

 .امید در بستر سامانه نظارت بر حفظ حریم شهروندی -1

 مدیریت بیماری.ذیربط به ذینفعان و متولیان ، ده دارای تست مثبت بیماریش  افراد شناساییوضعیت  رسانی در مورداطالعارسال پیامک  -6

 .های بخش حمل و نقل درون و برون شهری در بستر سامانه ایجاد خوشه سفر براساس داده -7

 های مدیریتی.ایجاد داشبورد مدیریتی تفکیکی هر بخش و حوزه مرتبط با طرح مدیریت هوشمند  جهت ثبت اطالعات تخصصی و تهیه گزارش -0

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ثبت اطالعات واکسیناسیون نیروهای مسلح در سامانه ظرف دو  ستاد کل نیروهای مسلحهماهنگی با  -1

 هفته.

 .از طریق سامانه امید بیماری با تست مثبتدارای کارکنان  و... صنفیهای ا پیامک هشدار به متصدیان واحدها و فعالیترسانی خودکار باطالع -01

 .در بستر سامانه امید درون و برون شهریعمومی گان بخش حمل و نقل رانندایش مستمر برخط وضعیت پ -00

 .امید در سامانه های تخصصیبرای بهره برداری، های بهداشتیی برخط به دستورالعملفراهم نمودن امکان دسترس -02

 .سامانه امید در بستر های خدمات دهنده و خدمات گیرنده و ارائه نتیجه به ذینفعانانجام استعالمات برخط حوزه -03

 .به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا انعکاس پیشنهادهای تکمیلی زوملو عندال طرح اجرای های مرتبط با های بخشگزارشو ارائه بندی  جمع -00

 .وزارت بهداشت به خصوص سامانه مرکز سالمت محیط وکار )سامح(های  فراهم نمودن امکان وب سرویس بین سامانه امید با سامانه -01
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 ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا:

 اقدام کند:  ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا موظف است نسبت به موارد زیر

 .آن در ستاد استانیتبیین ذی ربط و های  ابالغ دستورالعمل به دستگاه -0

 .ابالغ دستورالعمل به فرمانداران با هدف توجیه مسئولین شهرستانی -2

 اقدام مغایر با ضوابط دستورالعمل.به منظور جلوگیری از هرگونه سطح استان و ادارات در ها  با دستگاهبرگزاری جلسات توجیهی  -3

و  علوم پزشکی و نیروی انتظامی به منظور عملیاتی نمودن و اجرای دقیق ضمانت اجراهای  متولی به خصوص دانشگاههای  ایجاد هماهنگی بین دستگاه -0

 .الزامات طرح در بازرسی

 ورزشی و سیاسی( استانی و شهرستانی در همراهی و تبیین طرح. مذهبی، نفوذان )اجتماعی، مرجع و ذیهای  از گروه استفاده -1

جامعه با کرونا و کاهش زیستی  همپذیرش  منظور بهتبیین و همراه نمودن افکار عمومی  ،رسانی اطالعاستفاده از ظرفیت صدا و سیمای استانی جهت  -6

 مسائل فرهنگی استان. سامانه امید با تکیه بر قومیت وریسک ابتال در بستر 

 .نتیجه در داشبورد مدیریتیبارگذاری استانی و شهرستانی و  های نظارتتوسط کمیتههای  انجام بازدیدهای میدانی به صورت مشترک با دستگاه -7

 .گزارش هفتگی به وزارت کشور فعالیت و مشاغل مشمول و انعکاسهای  ر عملکرد حوزهمدیریتی بنظارت از طریق داشبورد  -0

 .با هماهنگی وزارت کشور استانرفع موانع و مشکالت احتمالی در سطح  پیگیری و جمع بندی، احصا، -1

 

 الزامات و مالحظات کلی و عمومی :

 بوده که به صورت ماهیانه با  کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونامسئولیت پیگیری حسن اجرای این دستورالعمل با  -0

  نماید.میارائه ستاد ملی  را بهگزارش  اقدام وبرگزاری جلسات های ذیربط و مشمول نسبت به حضور دستگاه
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با و مرتبط زیرمجموعه در واحدهای جامع و کامل الزامات مقرر ، آموزش و توجیه موظفند نسبت به اطالع رسانیاشخاص مشمول این دستورالعمل کلیه  -2

 نمایند.اقدام  خود

در اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا را گزارش عملکرد خود  اجرایی و سایر اشخاص ذیربط مشمول این دستورالعمل موظفندهای دستگاهکلیه  -3

 د.نوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه  نمای وزارت کشور و  به به صورت دو هفته یکبار

ی اجرایی و سایر اشخاص ذیربط مشمول این دستورالعمل هاالزامات طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا با باالترین مقام دستگاه مسئولیت عدم اجرای -0

 شود. می ارائهستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به ، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخشگزارش این . است

استانی و شهرستانی نسبت به انجام بازدیدهای میدانی و نظارت برابر مفاد دستورالعمل اقدام و های  از کمیته کمیته عالی نظارت موظف است با استفاده -1

 گزارش را در سامانه بارگذاری نماید. 

نسبت ، صال به سامانهاتند موظفند با داراینترنتی بلیط مرتبط با حوزه فعالیت خود را که امکان فروش اجرایی و سایر اشخاص ذیربط مشمول های  دستگاه -6

 د.کننرسانی  اطالعماری مدیریت بیبه متولیان ، مرتبط با بیمارهای  بیماری و خوشهتست مثبت به شناسایی افراد دارای 

 .به وزارت کشور اقدام نمایند ی مربوطاصالحی فرایندها رات تکمیلی وتوانند نسبت به اعالم نظمیاشخاص مشمول این دستورالعمل  -7

 

 

 

 

 

 



21 

 

 : هاپیوست

متناسب با مدیریت هوشمند بیماری در بستر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازنگری شده بهداشتی های  و دستورالعملها  نامه شیوه  -1

 .سامانه امید

 .در بستر سامانه امید بیماری کرونا طرح مدیریت هوشمندرسانی  اطالعپیوست   -2
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