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Pre-hospital Achievements-دستاوردهای پیش بیمارستانی 

 ستاد ملی مبارزه با کرونا »تشکیلCorona National Headquarters»

 خودارزیابی الکترونیکی سامانه و 4030سامانه راه اندازیCorona National 

Electronic Self-Assessment System

بکارگیری پزشکان با تخصص های مختلف و روانشناسان جهت ارائه مشاوره به بیماران

بصورت مشاوره مجازیمبتال به کرونا 

 پویش های داوطلبانه دانشجویان(Student Volunteer Campaign ) علوم پزشکی در

مقابله با کرونا

 میلیون ایرانی 60غربالگری بیش از(Screening more than 60 million Iranians  )

از طریق سامانه های غیر حضوری



 هزار تخت بیمارستانی به بیماران کرونا137از مجموع هزار تخت 30اختصاص

 دستورالعمل تشخیص و درمان کرونا توسط وزارت بهداشت6تدوین و ابالغ

 ام   در سراسر کشور با ظرفیت انجآزمایشگاه تشخیص کرونا 450اندازی بیش ازراه

تست در روزهزار 25

 (ماسک، لباس، دستکش، شیلد)تجهیزات حفاظت فردی % 100تولید داخلی

Hospital Achievements-دستاوردهای  بیمارستانی 



 (ر جهاندپیشتاز -بیماران بهبودیافته پالسمای )پالسما تراپی روش درمانی استفاده از

 امبصورت پیشگ( اکمو، هموپرفیوژن،پالسمافرزیس)روشهای درمانی روز دنیا استفاده از

 کرونادرمان اوزون تراپی استفاده از روش

روش های درمانی طب سنتی ایراناستفاده از

...ادامه–Hospital Achievements-دستاوردهای  بیمارستانی 



دستاوردهای نقاهتگاهی

 هزار تخت نقاهتگاهی 27ایجاد(Recovery Bed ) مسلحبا استفاده از ظرفیت نیروهای



ونا وهای مسلح در کر دستاوردهای تشخیصی درمانی  نیر
 مختلفدر استانهای نیروهای مسلح بیمارستان های صحرایی

 پرجمعیتبررسی دمای بدن در فضاهای سامانه الکترواپتیکی اختراع

 ام تمدر بیمارستان های نیروهای مسلح و با پذیرش بیماران مبتال به کرونا

(عج)... بیمارستان بقیه ادر ظرفیت 



ونا وهای مسلح در کر دستاوردهای تشخیصی درمانی  نیر
 مجان و و تجدوین دسجتورالعمل در( عجج)در دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل کمیته علمی تشکیل

تشخیص بیماری کرونا

 تخجت توسجط ارتجش و 2000ظرفیت پذیرش با نقاهتگاهی کشجور مراکز بزرگترین راه اندازی

تخت توسط دانشگاه بقیه اهلل سپاه1100

 توسط وزارت دفاعتولید کیت های تشخیصی مولکولی

 ر سجایحمایت از و ( عجج)کارگاههای تولید تجهیزات حفاظت فردی در بیمارستان بقیه اهللراه اندازی

مراکز درمانی نیروهای مسلح







Research and Technologyتحقیقات و فناوری  ( ب



ح های تحقیقاتی گزارش طر
و اخذ کد اخالق در 19طرح تحقیقاتی در حوزه کووید عنوان 2550بیش از تصویب * 

سامانه کمیته ملی اخالق

طرحهای مصوب  در سامانهتعداد دانشگاه ردیف

330 علوم پزشکی تهران
1

270 علوم پزشکی شهید بهشتی
2

150 (عج...)علوم پزشکی بقیه ا
3

96 علوم پزشکی ایران
4



ح های تحقیقاتی گزارش طر
از ایران در 19در کووید مورد مطالعه کارآزمایی بالینی 213حدود ثبت * 

(درصد از کل مطالعات0/9حدود )سامانه مطالعات کارآزمایی بالینی 

در پایگاه اسکوپوس از ( Article and Review)مقاله 200نمایه شدن بیش از * 
19ایران در حوزه کووید 



بیماران کرونایی در دانشگاه بقیه اهلل سپاهبزرگترین بیوبانک راه اندازی * 

در دانشگاه بقیه اهلل سپاهبزرگترین دیتا بانک بیماران کرونایی راه اندازی * 

علوم در دانشگاه هایواکسن کرونا تشکیل کمیته های تحقیقاتی متعدد جهت ساخت * 

پزشکی کشور

ردر بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی کشوزیرساخت های تحقیقاتی توسعه * 

اه در دانشجگبزرگترین آزمایشگاه های تحقیقاتی ویروس شناسیی راه اندازی یکی از * 

بقیه اهلل سپاه



 تولید ونتیالتور ایرانی توسط دو شرکت دانش بنیان ساخت و

 به کشورهای مختلفکیت های تشخیصی سرولوژیکی کرونا و صادارات تولید

 درمان کرونا مانند در مؤثر داروهای تولیدRemdesivir و داروی گیاهیPHR150

تشخیصی–دستاوردهای دانش بنیان درمانی 
Knowledge-based therapeutic-diagnostic achievements



Prevention, Public Healthپیشگیری، بهداشت و سالمت عمومی ( ج



اقدامات در سطح کشور
سازماندهی مناسب ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا* 
سازماندهی ستاد اجرایی مقابله با کرونا* 
طبق برنامه و شرایطقرنطینه سازی هوشمند * 
، شجیوه نامه و محتجوای تخصصجی ویجاه سجازمان ها تدوین پروتکلهجا* 

وارگانها
الزم در رابطه با ویروس کرونا برای پرسنل بهداشت و آموزش* 

درمان، پزشکان، کارشناسان و عموم مردم
نمونه گیری مرتب و روزانه از مبتالیان و افراد مشکوک به کرونا و * 

پیگیری به  صورت تلفنی
ارائه کتاب های الکترونیکی رایگان* 



...ادامه« اقدامات در سطح کشور 
آموزش تلفنی، پیامکی و استفاده از فضای مجازی * 
ه ب« ویروس کرونا»آموزش های الزم در خصوص پیشگیری و کنترل * 

سوپروایزر در سراسر کشور۶٠٠٠
ابالغ دستورالعمل مقابله با کرونا به مدارس* 
ا ابالغ لغو کنسرت ها و تعطیلی سینماها ،  همه مسابقات ورزشی ت* 

ر اطالع ثانوی، تعطیلی موزه ها و تعطیلی مدارس و دانشگاه های اکث
استانها

ر برای مقابله با کرونا با دستور وزیبسیج همه امکانات تولیدی * 
صمت







بسیج عمومی، جهادی و کمک های همدالنه مردمی( د
General Mobilization, Jihad and People’s Sympathetic Donations



مشارکت مردمی در فعالیت های درمانی
حضور گسجترده پزشجکان و پرسجتاران داوطلجب و دانشججویان علجوم پزشجکی جهجادی در * 

ی درمانگاهها و پایگاههای سالمت در کنار کادر اصلی مراکجز درمجانی در راسجتا–بیمارستانها 
خط مقدم سالمت مساعدت در 

تیم های داوطلب طالب جهادی به جهت اعمجال غسجل و کفجن تشجکیل * 
در بیمارستانها و بهشت زهرا در کشورمتوفیان 

ر انجام امور خدماتی متنوع و همچنین فعالیت فرهنگی و اعتقجادی د* 
و تقویت انگیزه های کادر درمان و بیمجاران  در مراکجز درمجانیراستای روحیه بخشی 

کشور توسط طالب و جهادگران داوطلب



مشارکت مردمی در فعالیت های بهداشتی و پیشگیرانه
مساجد، هیات های مذهبی پایگاه های بسیج انجمن هجای: تبدیل شدن فوری* 

وسجایل حفاظجت فجردی عرضجه به صورت فوری بجه مراکجز تولیجد و... خیریه و 

«Personal Protective Equipment - PPE »مانند ماسک هجای مقابله با کرونا

دسجتکش و لبجاس مخصجوص کجادر درمجانی ، محلجول هجای  -مختلف و متنجوع 

ضدعفونی دست  وسطوح  و مواد غذایی مغذی جهت کادر درمان و آحاد مجردم بجه 

کشورشکل جهادی و توزیع عملیاتی و سریع آنها در سراسر 



رزمایش های کمک مؤمنانه
حمایت های مجالی گسجترده مردمجی و خیجرین از اقشجار مستضجعف در قالجب * 
در مجاه مبجارک « Faithful Help Maneuverرزمجایش کمجک مؤمنانجه »

رمضان به توصیه رهبری فرزانه انقالب  
کمکهای عمومی نیروهای مسلح به مردم در قالجب توزیجع اقجالم بهداشجتی و * 

98مایحتاج ضروری به اقشار ضعیف از ابتدای بحران در اسفندماه 
د سامانه های اطالع رسانی به مردم ماننج»حضور گسترده نیروهای داوطلب در * 

.«و دیگر سامانه ها4030





مردمی-مدیریت قرارگاهی با پشتوانه نظامی( د



، مججدیریت مججدیریت قرارگججاهی بججومی ایججراندر 
کنترل ججاری در مجدل هجای نظجامی، -فرماندهی

ضججمن حمایججت مردمججی از ظرفیتهججای داوطلبانججه 
مردمی در مدیریت عملیجات و بحجران هجا بهجره 

.برداری می نماید



در کالنشهر تهران قرارگاه عملیات مقابله با کرونا تشکیل •
لح در سطح ستاد کل نیروهای مسپدافند زیستی تشکیل قرارگاه •
سپاه پاسداران  ( ع)امام رضاتشکیل قرارگاه پدافند زیستی •
بسیج مستضعفینتشکیل قرارگاه پدافند زیستی سازمان •
ناجا تشکیل قرارگاه پدافند زیستی •
ارتش جمهوری اسالمی ایران تشکیل قرارگاه پدافند زیستی •




