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 جناب آقای دکتر اسدی الری

 مدیر کل محترم همکاری های بین الملل 

 در روسیو کرونا با مقابله در پاسخ و یریشگیپ طرح ییاجرا مدل نییتب" طرح یمجر اعالمموضوع: 

 "رانیا در یکار یمحلها

 

 با سالم و احترام

متبوع با آن سازمان همکاری وزارت در رابطه با  51/2/5355/د مورخ 925/539به نامه شماره  عطف

پیرو  رساند، به استحضار میایجهت به اشتراک گذاری تجارب موفق کشورمان در زمینه بهداشت حرفه

های این مرکز طی نامه و سفارش طرح از سوی آن دفتر، WHOای برگزاری جلسه با نمایندگان دفتر منطقه

تبیین مدل اجرایی طرح پیشگیری "دو طرح فراخوان شرکت در  53/3/5355مورخ  072/373و  077/373شماره 

مستندسازی اقدامات پیشگیری و پاسخ در در "و  "و پاسخ در مقابله با کرونا ویروس در محلهای کاری در ایران

-به دانشگاههای ذیربط ارسال نمود که از بین شرکترا  "مقابله با کرونا ویروس در محلهای کاری در ایران

تبیین مدل "طرح ارائه شده از طرف مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران در رابطه با کنندگان در این فراخوان، 

مورد پذیرش قرار گرفت.  "اجرایی طرح پیشگیری و پاسخ در مقابله با کرونا ویروس در محلهای کاری در ایران

به  WHOطی جلسه برگزار شده )صورتجلسه پیوست(، انتظارات و پیشنهادات مرکز و نماینده  پس از آن

تدوین گردید که جهت بررسی و عقد مربوطه استحضار مجری طرح رسانده شد و در همین راستا شرح خدمات 

     گردد.   به پیوست ارسال می مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران به عنوان مجری طرحبا قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانجناب آقای دکتر علی اصغر فرشاد ریاست محترم مرکز تحقیقات بهداشت کار 
 سرکار خانم مهندس روشنی کارشناس اداره کنترل عوامل شغلی موثر بر سالمت 

 سرکار خانم مهندس مدیری رئیس گروه عوامل فیزیکی و ارگونومیک 
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