
 

 

باردار پرخطر مادران 19-معرفي به كمیته واكسیناسیون كوویدفرم   

د وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي8670/300طبق دستورالعمل واكسیناسیون مادران باردارشماره  

 

 م و احترامالبا س 

 .....متولددارای ملیت :ایرانی          غیرایرانی        ................  .................بدین وسیله سرکارخانم .................. 

 ...............تعداد سقط: .......... تعداد زایمان:..............تعداد بارداری     ........................:با کدملی شماره  13./........../..

تاریخ تقریبی    LMP .…………بر اساس-2بر اساس سونوگرافی................... - 1سن بارداری: 

 ..................زایمان.......................

می باشد. با توجه به دستورالعمل وزارتی راهنمای تشخیص و درمان کووید  19-متقاضی انجام واکسیناسیون کووید  

به واکسیناسیون مادران باردار،دستورالعمل موضوع 16/5/1400د مورخ8670/300نامه شماره  ودرمادران باردار 19

 "می باشد و همراه با مستندات پیوست برای طرح در کمیته  19کاندید تزریق واکسن کووید  ....................دلیل

 .گردددانشگاه معرفی می  "مادران پرخطر 19-واکسیناسیون کووید

 توضیحات  الزم درخصوص بیماری زمینه ای مادر باردار:

 

 مهر و امضاء پزشک  مرکز                                            مامای تکمیل کننده فرم......... نام و نام خانوادگی 

 

 مهر و امضا سرپرست مرکزجامع سالمت     سالمت                                                       مهر مرکز خدمات جامع  

 

 تاریخ ارجاع        

 

 ...............تلفن ثابت ............شماره تماس متقاضی: تلفن همراه

 

 

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات

 بهداشتي درماني ایران

 معاونت بهداشت



 

 

 

 

 

 

 محل امضا و تایید اعضا كمیته

 

 

 مهر/امضاء        نام نام خانوادگی                                                                                                :   معاون بهداشت

 

 مهر/امضاء        نام نام خانوادگی                                                                                :    زنان و زایمان مدیر گروه 

 

 

 مهر/امضاء    نام نام خانوادگی                                                                                                پریناتولوژیست: 

 

 

 مهر/امضاء                                 نام نام خانوادگی                                                                :داخلی مدیر گروه

 

 

 مهر/امضاءنام نام خانوادگی                                                                                                   :عفونیمدیرگروه 

 

 

 

 

 

  

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات

 بهداشتي درماني ایران

 معاونت بهداشت

 خدماتدانشگاه علوم پزشکي و 

 بهداشتي درماني ایران

 معاونت بهداشت



 

 

رضایت نامه مادران باردار پرخطرفرم   

 

 

 با سالم و احترام  

با توجه به میزان شیوع و  اینجانب خانم ......................................... با کد ملی به شماره ................................................ 

 آثاربارضایت وآگاهی کامل خود در مورددر مقایسه با افراد واکسینه نشده  19-کووید باالی بیماری کشندگی

یا هرنوع  و سینوفارم/در بارداری درخواست انجام واکسیناسبون با واکسن آسترازنکا 19 -واکسیناسیون کووید

 واکسن مورد تایید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی  ویژه مادران باردار را دارم.

 شماره تلفن ثابت:............................................. شماره تلفن همراه............................. .

 آدرس:

 :.        امضا و اثر انگشتنام و نام خانودگی متقاضی: ........................ 

 

 مهر مرکز خدمات جامع سالمت                                                  مهر و امضا پزشک/ماما

 

 محل ارائه خدمت مراقبت دوران بارداری:

 مطب خصوصی                   مرکز خدمات جامع سالمت/پایگاه سالمت

 


