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 بنام خدا

 های واکسیناسیون و صدور کارت واکسن دیجیتالثبت داده نامهوهیش

 و رسیدگی به شکایات مربوطه
های منظور شفاف سازی و تعیین فرایند های اجرایی مرتبط با ثبت و اصالح ایرادات کلی و موردی مرتبط با ثبت دادهنامه که بهاین شیوه

گی معاونت بهداشت و مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات وزارت متبوع و توسعه دهندگان با هماهن 19واکسیناسیون عمومی کووید 
گردد و عمل به آن برای کلیه دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و شده و ابالغ می های مراقبت بهداشتی سطح یک تدوینسامانه

 ش پزشکی از زمان ابالغ به منزله رویه قانونی و الزم االجرا خواهد بود.ادارات و گروههای مرتبط ستادی در وزارت بهداشت، درمان و آموز
 

 ی مراقبتی سطح یک شاملهاسامانهانگلیسی( عیناً مبتنی بر اطالعات ثبت شده در  –گواهی واکسیناسیون دیجیتال )فارسی  - 1

) در قالب وب سرویس استاندارد ارائه شده  PHC Hubی سیب، سینا، ناب و پارسا و بر اساس اطالعات مبادله شده در بستر هاسامانه
 .گرددیمتوسط مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات وزارت متبوع( صادر 

و تزریق دوزهای مختلف واکسن در  باشدیمهای تجمیعی ، داده QRCode: مبنای صدور کارت دیجیتال به همراه  1تبصره  
های مربوطه و انعکاس آن در کارت واکسن ی مختلف نبایستی اختاللی در یکپارچگی دادههاسامانهو  هادانشگاهمراکز مختلف ولو در 

 دیجیتال ایجاد نماید.
رفع  منظوربهی مختلف در خصوص رکوردهای واکسیناسیون افراد، هاسامانهی بین ادادهتزاحم  هرگونه: در صورت  2تبصره  

 .باشدیماطالعات وزارت متبوع متولی و مسئول  ی مربوطه مرکز مدیریت آمار و فن آوریهارتیمغا
 

ی اعتبارسنجمقام عالی وزارت، تنها مرجع رسمی معتبر برای استعالم، صدور و  16/06/1400مورخ  789/100بر اساس نامه شماره  - 2

است و کل  http://vcr.behdasht.gov.irدر کشور در حال حاضر سامانه  19ی واکسیناسیون کووید المللنیبگواهی الکترونیکی 
 .باشدیمفرایند تزریق، ثبت واکسن و صدور گواهی )و رفع ایرادات احتمالی( آن کامالً رایگان 

های واکسیناسیون نمایش داده شده در کارت واکسن دیجیتال، مرجع مغایرت در داده هرگونهدر صورت ادعای  :تبصره 
به شکایت افراد در وهله اول دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه )متناظر با هر رکورد واکسیناسیون( و در وهله دوم با  کنندهیدگیرس

آمار و فن آوری اطالعات وزارت متبوع  شرح داده شده است(، مرکز مدیریت لیتفصبه نامهوهیشاین طی روند اداری الزم )که طی بندهای 
 خواهد بود.

 

از جمله موارد  اندبوده( معتبر مورد تأیید سازمان غذا و دارو UIDی که فاقد شناسه اصالت )اشدهتزریق  یهاواکسندر خصوص  - 3

ی بالینی، الزم است هاییکارآزمادر فاز سوم  مورداستفادهی تولید داخل هاواکسنیا  هاسازماناهدایی مستقیم سایر کشورها به نهادها و 
شناسه و درج در سامانه  ستیتو، شرکت، بنیاد، سازمان یا نهاد مربوطه با هماهنگی سازمان غذا و دارو قبالً نسبت به تولیدمؤسسه، ان
TTAC  ی بهداشتی اقدام نمایند.هاسامانهاجازه استعالم و ثبت در  منظوربه هاآنآزادسازی  و 

 

http://vcr.behdasht.gov.ir/
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و تبدیل در اطالعات مربوط به نوع و زمان واکسن تزریق شده به افراد، تغییر  هرگونهها، در صورت حصول اطمینان از صحت داده - 4

 .گرددیمممنوع و تقلب و تخلف محسوب  داًیاکی قطعی رکوردهاو حذف نابجای اند نشده نهیکه واکس یافراد یبرا یرکورد جعل ثبت
  

ثبت  هایواکسن -ز بت به استعالم و ثبت کلیه دواند نسعلوم پزشکی کشور موظف یهادانشکده/هادانشگاهی بهداشتی هامعاونت - 5

وقت ممکن و حداکثر ظرف مدت های خطی )کاغذی / الکترونیک( موجود است دراسرعها که اطالعات آنها در قالب لیستنشده در سامانه
 یک هفته کاری اقدام نمایند.

در  باشندینمها خطاهای استعالم، قابل ثبت در سامانههای تزریقی که به علت مواجهه با های مرتبط با واکسن: داده 1تبصره  
شود تا ماهیانه به این مرکز ارسال می صورتبهگیرد ها قرار میها / دانشکدهقالب فایلی که توسط مرکز مدیریت شبکه در اختیار دانشگاه

دهنده های توسعهازمان غذا و دارو و شرکتپس از بررسی اولیه، با همکاری مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات وزارت متبوع، س
 ها بارگذاری گردند.ی و رفع و این رکوردها مستقیماً در سامانهابیعلت، آمدهشیپهای مراقبتی سطح یک به نحو مقتضی خطاهای سامانه

اند در صورت بروز فهای بهداشت موظهای تجمیعی / مراکز واکسیناسیون و خانه: کاربران ثبّات مستقر در پایگاه 2تبصره  
هرگونه فورس ماژور در زمان تزریق واکسن که مانع از استعالم و ثبت رکورد متناظر در همان زمان شود حداکثر ظرف مدت یک روز کاری 

 نسبت به ثبت در سامانه اقدام نمایند.
محاسبه شده به نسبت واکسن تحویلی ها بر اساس مانده موجودی ها / دانشکدههای آتی واکسن میان دانشگاه: توزیع 3تبصره  

 های مراقبتی خواهد بود.و ثبت شده در سامانه
 

های بهداشتی بر اساس فراخوانی پیشگیری از خطاهای مرتبط با تأیید اصالت اطالعات هویتی افراد، الزم است کلیه سامانه منظوربه - 6

های هویتی فرد را دهی و ثبت واکسن، اصالت دادهنام، نوبتثبت حداقل یکبار در فرایند احوالثبتسرویس استعالم هویت سازمان 
 نمایند. لیتسجتشخیص و 

 

 :گرددها به شکل زیر مدیریت میمواجهه با خطاهای ثبت واکسیناسیون در سامانه  - 7

بر مبنای پاسخ ها یا های واکسیناسیون که بر اساس قواعد ادغام یافته در خود سامانهرفع خطاهای مرتبط با داده )الف

اند بر اساس های مراقبتی سطح یک موظفدهنده سامانههای توسعهشرکت :سرویس استعالم اصالت قابل شناسایی و رفع هستند
، هرگونه اشتباهات کاربری اعم از نوع واکسن، دوز )اول، دوم، سوم(، فاصله زمانی TTACپاسخ استعالم شناسه واکسن ارسالی به سامانه 

خودکار  صورتبهو تنوع در نوع واکسن تزریقی را از طریق پیشگیری فعال یا با هشدار و اعالم خطا به کاربر، مدیریت و / یا بین دوزها 
 یا در مقاطع کوتاه( اصالح نمایند. فوراً)

ا دوز های قابل تزریق در هر نوبت واکسیناسیون یتبصره : مرجع قانونی برای اعمال هرگونه قواعد فنی در خصوص واکسن 
یادآور و فواصل تزریق صرفا ابالغیه رسمی مرکز مدیریت بیماری ها یا دستور العمل های صادره توسط معاونت بهداشت وزارت متبوع 

 خواهد بود.
اند با هدایت مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات و های مراقبتی موظفدهنده سامانههای توسعهشرکت :روز 365رفع خطای  (ب

با فاصله زمانی یک روز کاری با فراخوانی سرویس رفع مغایرت ارائه شده توسط سازمان غذا و دارو، نسبت به شناسایی و رفع  حداکثر
اختالل در پاسخ  لیبه دلاتفاق افتاده لیکن رکورد متناظر  TTACمغایرت )ثبت خودکار( در مواردی که استعالم معتبر اصالت در سامانه 
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( بر Bulkصورت حجمی )های مراقبتی ثبت نشده است اقدام نمایند. این امر بایستی در بار اول بهگر در سامانهسرویس و یا هر دلیل دی
( و Back Endصورت سیستمی در پس زمینه سامانه )های روزانه و بهتا کنون و سپس در بازه رمبنای الگ تراکنش استعالمات نامعتب

 ها قرار گیرد.ای از موارد ثبت خودکار، جهت بررسی در اختیار راهبران سامانهلیکن گزارش روزانه بدون نیاز به مداخله کاربران انجام گردد
این خطا با هماهنگی مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات  :های ثبت نشدهخطای ناشی از انقضای تاریخ مصرف فراورده (ج

 توسط سازمان غذا و دارو به مدت مقتضی تعلیق گردد.
اند با همکاری نماینده معاونت غذا و داروی ها موظفهای مراقبتی سطح یک در دانشگاهها / دانشکدهراهبران سامانه:  یر خطاهاساد ( 

، مقدار دوز ناکافی GLNها شده اند )از قبیل خطای های واکسیناسیون در سامانهدانشگاه / دانشکده سایر خطاهایی که مانع از ثبت داده
به   های خطی با داشبوردهای در اختیار از جمله داشبورد تجمیعی سیبو ...( را با بررسی متقاطع و چند بعدی لیست رنا معتبفرآورده، شناسه 

علت یابی  https://report.ttac.irبه آدرس  TTACو داشبورد دانشگاهی استعالمات   https://sib.behdasht.gov.irآدرس 
 و تا حد امکان رفع نمایند.

های مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات وزارت متبوع موظف است ماهیانه با همکاری سازمان غذا و دارو فهرستی از شناسه :تبصره
صورت منظور بررسی و اقدامات قانونی متعاقب، بهسن، استخراج و بهمصرف نشده / آزاد را به تفکیک هر دانشگاه / دانشکده و هر نوع واک

 محرمانه در اختیار معاونت بهداشت وزارت متبوع قرار دهد.
 

 گردد :های مراقبتی فرایند اجرایی به شرح ذیل ابالغ میدر خصوص ویرایش اطالعات ثبت شده قبلی در سامانه - 8

های بهداشت، رئیس مرکز حراست، رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه/دانشکده در بازهالف ( کمیته دانشگاهی متشکل از معاون 
ذکر دقیق اطالعات صحیح با زمانی متناسب )تا اطالع ثانوی هفتگی( با بررسی موارد )چرایی و چگونگی( خطاهای مستحدثه کاربران و 

با اخذ تأییدیه از کاربری که دچار اشتباه در ثبت  حاًیترجنجام واکسیناسیون و اعم از نوع و شناسه واکسن و نوبت و تاریخ تزریق و محل ا
اقدام  (،19-دیکوو ونیناسیاطالعات واکس شیرایفرم درخواست و)پیوست  1در قالب فرم شماره  جلسهصورتشده است نسبت به تنظیم 

 ر سه عضو کمیته برسد. بایستی به امضای ه جلسهصورتنمایند. این 
تغییرات مورد تأیید بابت اصالح خطاهای کاربری را طی مکاتبه رسمی به مرکز مدیریت  جلسهصورتمعاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده  (ب

 آمار و فن آوری اطالعات وزارت متبوع )با رونوشت به مرکز مدیریت شبکه( ارسال دارند. 
ی متناظر با هر خطای اعالمی، هاتراکنشپس از بررسی تاریخچه رکورد و الگ  ،عات وزارت متبوعمرکز مدیریت آمار و فن آوری اطال (ج

های مراقبتی سطح یک در هر دانشگاه / دانشکده نسبت به حذف و بایگانی با استفاده از مجوز کاربری )حذف رکورد( اخذ شده از سامانه
( اقدام و بازخورد متناظر را به دانشگاه /دانشکده TTACد استفاده )در ی مجدد شناسه واکسن مورسازفعالرکوردهای نادرست و 

درخواست کننده )با رونوشت به مرکز مدیریت شبکه( بطور رسمی منعکس می نماید. به این ترتیب دانشگاه / دانشکده قادر خواهد بود 
های مراقبتی سطح یک موظف خواهند بود که سامانهدهنده های توسعهنسبت به ثبت مجدد رکورد صحیح اقدام نماید. ضمناً شرکت

 اقدام نمایند. PHC Hubمتعاقب این عملیات اجرایی بطور سیستمی، نسبت به اعمال تغییرات متناظر در داده های تبادل شده با 
 شودیکننده واکسن انجام م قیتوسط خود مرکز تزر ،یبهداشت یها( در سامانهونیناسیارائه خدمت )مراقبت واکس خیتار شیرای: و 1تبصره 

 . ستین ندیفرا نیا یبه ط یازیو ن

https://sib.behdasht.gov.ir/
https://report.ttac.ir/
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 نخواهد بود ریپذامکان یطیشرا چی)نوبت اول و نوبت دوم( تحت ه واکسیناسیون دو دوز یبرا نوع واکسن شیرایو:  2تبصره 
این محتوا ترتیب اثر داده نخواهد  ی واصله باهادرخواستدر صورت یکسان بودن نوع واکسن در هر دو دوز ثبت شده( و به  الخصوصیعل)

 شد.

ی اگونهبهبا لحاظ اضطرار و شرایط فورس ماژور، کل فرایند اصالح رکورد و اعمال تغییرات در کارت واکسن دیجیتال فرد، بایستی  (د 
 به انجام برسد. هادانشکده/هادانشگاه جلسهصورتمدیریت شود که حداکثر تا سه روز کاری پس از دریافت 

 

های مراقبتی های ثبت شده واکسیناسیون افراد در سامانهبه شکایات مردمی دال بر مغایرت و خطا در داده کنندهیدگیرستنها مرجع  - 9

نامه وجاهتی این شیوه 8قید شده در بند  جلساتصورتو هرگونه درخواستی خارج از  باشندیمدانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه 
 عمل قرار نخواهد گرفت. نداشته و مبنای 

منظور اجتناب از مراجعات و سردرگمی مردم و برای دریافت مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات وزارت متبوع متعهد است به :تبصره
سامانه  هسازی یک فرم الکترونیکی در زیر دامنهرگونه شکایت مرتبط با کارت واکسیناسیون صادره برای افراد نسبت به طراحی و پیاده

هر دانشگاه شکایات  کهینحوبهی نماید رساناطالعآورد و به نحو مقتضی  به عملهای الزم را صدور کارت واکسن اقدامات و پیگیری
نامه، اقدام و تا حصول نتیجه و بازخورد به فرد در این شیوه شدهینیبشیپی ندهایفرامرتبط به حوزه تحت پوشش خود را بررسی و بر اساس 

 ی نماید.ریرهگواست دهنده درخ
 

ی هماهنگی بین دستگاهی، هاتیظرفمرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات وزارت متبوع متعهد است با پیگیری و استفاده از  - 10

رت های هویتی انگلیسی افراد )جهت استفاده در کامنظور افزایش کیفیت، دقت و امنیت اطالعات و سرعت و سهولت در بررسی دادهبه
ی اشخاص را بر اساس ورودی داده کد ملی دریافت و در جریان فرایند صدور کارت اگذرنامهی(، سرویس اطالعات المللنیبدیجیتال 

قرار دهد. اجازه استفاده از این سرویس در حین عملیات مربوطه، بایستی به نحو مقتضی و  مورداستفادهدیجیتال حسب درخواست خود فرد 
شخص اخذ و الگ شود. تا آن زمان شرکت پشتیبان سامانه صدور کارت دیجیتال واکسیناسیون موظف است پس از  پس از احراز هویت

ی شخص اقدام و لینک مربوطه را حداکثر ظرف مدت یک اگذرنامهدرخواست شخص نسبت به بررسی هویت و تطبیق اطالعات فارسی و 
 معتبر اعالم شده( برگرداند. روز کاری پس از شروع فرایند، به شخص )با شماره تلفن

 

روند اجرایی ذیل ابالغ  اندنمودهدر خصوص افرادی که یک یا دو دوز واکسن خود را در خارج از کشور دریافت  – 11

 :گرددمی
های بازهکمیته دانشگاهی متشکل از معاون بهداشت، رئیس مرکز حراست، رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه/دانشکده در  (الف

معتبر که  یابر اطالعات گذرنامه یبه آن کشور )مبتن شخصاسناد مثبته دال بر سفر زمانی متناسب )تا اطالع ثانوی هفتگی( با بررسی 
نسبت ممهور و معتبر  ونیناسیدر آن کشور باشد( و کارت واکس ونیناسیانجام واکس یاظهار شده برا خیحضور و اقامت شخص در تار دیمؤ

(، اقدام می کنند. درخارج از کشور 19-تزریق واکسن کووید درخواست ثبت سابقهفرم )پیوست  2در قالب فرم شماره  جلسهصورتم به تنظی
 این صورتجلسه بایستی به امضای هر سه عضو کمیته برسد. 

زریق واکسن در خارج از کشور را به همراه تصویر مدارک مرتبط درخواست ثبت سابقه ت جلسهصورتمعاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده  (ب
شامل صفحه اول و صفحه ممهور شده ورود و خروج در گذرنامه و نیز کارت واکسیناسیون( طی مکاتبه رسمی به مرکز مدیریت آمار و فن )

 آوری اطالعات وزارت متبوع )با رونوشت به مرکز مدیریت شبکه( ارسال دارند. 



 

 هاها، مانع زداییتولید، پشتیبانی

 مقام معظم رهبری

اند، و پرونده الکترونیک فعال ندارند، بایستی با مراجعه به مرکز رابطه با افرادی که دو دوز واکسن خارج از کشور تزریق کرده تبصره: در
را متعاقباً از طریق دانشگاه/  2بهداشت شهرستان محل اقامت خود نسبت به تشکیل پرونده اقدام نموده و مراحل تکمیل فرم شماره 

 تبوع پیگیری نمایند.دانشکده علوم پزشکی م
ی الزم، با استفاده از مجوز کاربری )ثبت سوابق واکسیناسیون هایاطالعات وزارت متبوع، پس از بررس یآمار و فن آور تیریج( مرکز مد

نگ های مراقبتی سطح یک در هر دانشگاه / دانشکده نسبت به ثبت رکوردهای متناظر بر اساس کدیخارج از کشور( اخذ شده از سامانه
های معتبر توافق شده اقدام و بازخورد متناظر را به دانشگاه /دانشکده درخواست کننده )با رونوشت به مرکز مدیریت شبکه( بطور رسمی 

 منعکس می نماید.
ونده تبصره :  توسعه دهندگان سامانه های مراقبتی سطح یک بایستی امکانی را فراهم سازند که واکسیناسیون اظهار شده، در سوابق پر

 بهداشتی فرد درج گردد.
د ( انتقال اطالعات مرتبط با سوابق واکسیناسیون فرد در خارج از کشور بایستی به نحو مقتضی و با برچسب مناسب که متمایز کننده از 

 PHCسیناسیون به های واکهای مرتبط با مراقبت واکسیناسیون در داخل کشور باشد از همان بستر تدارک دیده شده برای انتقال دادهداده

Hub  به دیتا سنتر مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات منتقل و در داشبوردهای مربوطه و از جمله در رصدخانه حوزه بهداشت قابل
 نمایش باشد.

با واکسن 19سن کووید تاریخچه واکسیناسیون دوز... واک"( در کارت واکسن دیجیتال صادره، رکوردهای متناظر با این موارد با عبارتی مشابه  ه

 تفکیک و متمایز گردد. "....در کشور...  در تاریخ ....
تا سه   شود که حداکثر  تیریمد یاگونهبه یستیفرد، با تالیجیکارت واکسن د صدور ندیفورس ماژور، کل فرا طی( با لحاظ اضطرار و شرا و

 جام برسد.ها به انها/دانشکدهجلسه دانشگاهصورت افتیپس از در یروز کار
     

، رکوردهای 19در موارد الزامات داخلی برای ارائه کارت واکسن و هرگونه سرویس استعالم مترتب بر واکسیناسیون کووید  :تبصره
با موارد تزریق در داخل کشور ارزش یکسانی خواهند  اندشدهی گذارصحه الذکرفوقواکسیناسیون انجام شده در خارج از کشور که با فرایند 

آن در خارج از کشور، این  وسقمصحتداشت لیکن در صورت نیاز به هرگونه تأییدیه و اسناد و مدارک مازاد بر کارت دیجیتال صادر شده و 
 پذیرد.نمی خصوصنیدراگونه تعهدی را باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچموارد بر عهده خود فرد می

 

صورت قانونی در کشور اقامت دارند الزم است صدور کارت واکسن دیجیتال برای اتباع خارجی که به در خصوص ثبت اطالعات و – 12

ها به یک شناسه هویتی معتبر، مشترک و نام و مراقبت این افراد در سامانههای مراقبتی، امکانی را فراهم نمایند تا اطالعات ثبتسامانه
 اتباع/ شناسه اقامت / ت امور خارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ... )شناسه بیولوژیک / شمارهقابل استعالم از مراجع متناظر اعم از وزار

المللی واکسن، عالوه نام برای صدور کارت دیجیتال بین( انتساب یافته و بر همین اساس هم قابل بازیابی باشد. در ضمن در سامانه ثبت...
ی مقیم کشور مبنای درخواست و استخراج اطالعات واکسیناسیون رانیرایغشناسه نیز برای افراد بر کد ملی )برای شهروندان ایرانی(، این 

 فرد و صدور کارت دیجیتال قرار گیرد. 
الملل وزارت متبوع این شناسه مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت موظف است بر اساس استعالم از اداره کل امور بین :تبصره 

 . را تعیین و ابالغ نماید
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 مقام معظم رهبری

 1فرم شماره 

 19-د فرم درخواست ویرایش اطالعات واکسیناسیون کووی

 توجه فرمایید:

 و تنها برای  نخواهد بود ریپذامکان یطیشرا چی)نوبت اول و نوبت دوم( تحت ه واکسیناسیون دو دوز یبرا نوع واکسن شیرایو

 ت دوم( داشته باشند، این فرم تکمیل گردد.نوبت اول یا نوب)هایی که نیاز به تغییر برند برای یک دوز درخواست

  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه/ دانشکده علوم پزشک

  عنوان مرکز تزریق واکسن

  شیرایعلت ثبت نادرست و ارائه درخواست و

 مشخصات خدمت گیرنده

  نام و نام خانوادگی

  کدملی

  تاریخ تولد

  شماره تماس

 مشخصات خدمت واکسن

UID )واکسن تزریق شده )صحیح  

UID )غیرصحیح )درج شده در سابقه فرد  

  نوع واکسن تزریق شده

  نوبت تزریق

  تزریق تاریخ

  (GLNمحل تزریق )

 ءامضاتاریخ و  نام و نام خانوادگی سمت

 معاونت محترم بهداشت

 یو خدمات درمان یدانشگاه/ دانشکده علوم پزشک

  

دانشگاه/  ی و ارزیابی عملکردرییس محترم اداره بازرس

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات درماتی

  

 رییس محترم مرکز حراست

 دانشکده/ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

  

 .ستین رشیمورد پذ عنوانچیهاز طرف به امضاء •
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 مقام معظم رهبری

 2فرم شماره 

 از کشور در خارج 19-د فرم درخواست ثبت سابقه تزریق واکسن کووی

 فرمایید: توجه

  اند تکمیل گردد. برای افرادی که یک یا دو نوبت واکسن در خارج از کشور دریافت کرده و مدارک معتبر ارائه داده صرفاًاین فرم 

  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه/ دانشکده علوم پزشک

 مشخصات خدمت گیرنده

 :Full Name نام و نام خانوادگی

 :Passport NO کدملی

 :Birth Date ریخ تولد:تا

  شماره تماس

  ل( اطالعات واکسن دریافتی )نوبت او

  برند واکسن تزریق شده

  در صورت وجود (Batch Numberشماره سری ساخت )

  تاریخ تزریق )به میالدی(

   کشور محل تزریق

 (دوم)نوبت  دریافتی واکسن اطالعات

  شده قیبرند واکسن تزر

  در صورت وجود (Batch Number)ساخت  یشماره سر

  )به میالدی( قیتزر خیتار

  قیکشور محل تزر

 ءامضاتاریخ و  نام و نام خانوادگی سمت

 معاونت محترم بهداشت

 یو خدمات درمان یدانشگاه/ دانشکده علوم پزشک

  

دانشگاه/  رییس محترم اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد

 ماتیدانشکده علوم پزشکی و خدمات در

  

 رییس محترم مرکز حراست

 دانشکده/ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

  

 .ستین رشیمورد پذ عنوانچیهاز طرف به امضاء •
 


