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 -1صمبن :سبعت  11الی  12تبسیخ تعییه ضذٌ دس پیبمک اسسبلی (تاکیذ می گزدد تحویل پنل فقط در باسه سمانی
مذکور انجام می شود).
 -2مکبن :تُشان -خیبببن  12فشيسدیه -پبییه تش اص چُبس ساٌ آرسببیدبن -اوستیتً پبستًس ایشان -ياحذ پزیشش آصمبیطگبٌ
مشخع کطًسی کًيیذ.)https://goo.gl/maps/dc8spt2DkbFcF7St5( 11
 -3الصم است سابطیه محتشم مًاسد ریل سا بٍ َمشاٌ داضتٍ ببضىذ:
 -1-3اصل معشفی وبمٍ سسمی اص طشف مشکض مشبًطٍ بب مُش ي امضبء مسئًل فىی
 -2-3اصل کبست ضىبسبیی معتبش دسیبفت کىىذٌ پىل
 -3-3یًوًلیت ي یخ خطک (توجه َ :ش پىل ضبمل تعذاد  5ومًوٍ مدًُل می ببضذ .بب تًخٍ بٍ ایىکٍ
ببیذ ومًوٍ َب بٍ صًست فشیض ضذٌ تحًیل مشکضگشدد ،لزا الصم است بستٍ بٍ فبصلٍ صمبوی بیه دسیبفت
تب تحًیل پىل ،مقذاس یخ خطک تعییه گشدد).
َ -4ضیىٍ:
َ -1-4ضیىٍ یک پىل حبيی  5ومًوٍ مدًُل مبلغ سی و پنج میلیون ریال می ببضذ.
 -2-4تحًیل پىل بٍ مشاکض ديلتی بٍ صًست سایگبن اودبم می گشدد.
 -3-4پشداخت َضیىٍ اص طشیق دستگبٌ کبستخًان دس اوستیتً پبستًس ایشان اودبم می ضًد.
 -4-4دس صًستی کٍ امکبن مشاخعٍ خُت دسیبفت پىل دس تبسیخ تعییه ضذٌ يخًد وذاسد الصم است
مشاکض مشاتب عذم مشاخعٍ سا حذاکثش دي سيص قبل اص تبسیخ تعییه ضذٌ اص طشیق ایمیل
 covideqap@pasteur.ac.irبٍ آصمبیطگبٌ مشخع کطًسی کًيیذ  11اطالع سسبوی ومبیىذ.
 -5-4ضبیبن رکش است دس صًست عذم مشاخعٍ دس صمبن تعییه ضذٌ خُت دسیبفت پىل ،وًبت دَی
مدذد مىًط بٍ اسسبل معشفی وبمٍ اص طشف آصمبیطگبٌ مشخع سالمت يصاست بُذاضت بٍ اوستیتً پبستًس
ایشان می ببضذَ .مچىیه َضیىٍ پىل آمبدٌ سبصی ضذٌ دس مشاخعٍ آتی اص آن مشاکض دسیبفت خًاَذ ضذ.
 -5وحًٌ خًابذَی:
الصم است مشاکض پیص اص اودبم آصمبیص بٍ مًاسد ریل دقت فشمبیىذ:
 -1-5تمبمی ومًوٍ َبی اسسبل ضذٌ ببیذ بب کیت مًسد تبییذ اوستیتً پبستًس ایشان استخشاج ضًد.
 -2-5اسصیببی ومًوٍ َبی مدًُل دس یک سان کبسی اختصبصی اودبم ضًد ي اص آصمبیص ومًوٍ َبی دیگش
بٍ صًست َمضمبن بب پىل خًدداسی ضًد.
 -3-5خُت اودبم  PCRاص کیت َبی مًسد تبییذ اوستیتً پبستًس ایشان استفبدٌ ومبییذ.
 -4-5فشم خبم خًابذَی دس سبیت اوستیتً پبستًس ایشان ( )/http://fa.pasteur.ac.irدس
دستشس می ببضذ.
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 -5-5دس ستًن َبی مشبًط بٍ طوُبی مًسد آصمًن عذد  Ctسا ياسد ومبییذ.
 -6-5مشاکض ملضم بٍ اسسبل وتبیح ظشف مذت  30سبعت اص صمبن دسیبفت پىل می ببضىذ (وتبیح اسسبل
ضذٌ پس اص ببصٌ صمبوی قیذ ضذٌ مًسد اسصیببی قشاس وخًاَذ گشفت).
 -7-5آدسس ایمیل خُت اسسبل وتبیح  covideqap@pasteur.ac.irمی ببضذ.
 -6وحًٌ اسصیببی وتبیح:
 -1-6معیبس َبی عذم تبییذ آصمبیطگبٌ عببست است اص:
 -1-1-6تفسیش اضتببٌ َش یک اص ومًوٍ َب
 -2-1-6کسب بیص اص  2امتیبص مىفی متعلق بٍ اسصیببی  Ctطن َبی يیشيسی.
 -2-6وحًٌ محبسبٍ امتیبص  Ctبٍ ضشح ریل می ببضذ:
 -1-2-6اختالف تب  3ياحذ مشبًط بٍ میبوگیه  Ctدي طن يیشيسی بشای َش ومًوٍ :کسب امتیبص کبمل
 -2-2-6اختالف بیه  3تب  5ياحذ مشبًط بٍ میبوگیه  Ctدي طن يیشيسی بشای َش ومًوٍ :کسب  0/5امتیبص
مىفی
 -3-2-6اختالف بیص اص  5ياحذ مشبًط بٍ میبوگیه  Ctدي طن يیشيسی بشای َش ومًوٍ :کسب  1/5امتیبص مىفی
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