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جناب آقای دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر
معاون محترم توسعه منابع و سرمایه انسانی

ریاست محترم ستاد آگاه سازی و پیشگیری کرونا

با سالم 

احتراماً به استحضار میرساند پیرو ادامه روند واکسیناسیون دانشگاهیان ، افرادی که موعد تزریق دوز دوم 
واکسن آسترازنکا ایشان فرارسیده است و نیز سایر افراد میبایست طبق زمانبندی و توضیحات جدول ذیل 

به منظور تزریق واکسن در محل واکسیناسیون (سالن همایش مسجد قدس دانشگاه) حضور یابند:

توضیحات ساعت مراجعه تاریخ مراجعه
افرادی که در تاریخهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مردادماه دوز 

اول واکسن آسترازنکا را دریافت نمودهاند.
ساعت ۸ الی ۱۱

افرادی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ دوز اول واکسن 
آسترازنکا را دریافت نمودهاند.

ساعت ۱۱ الی ۱۴

افرادی که دوز اول واکسن سینوفارم و برکت را  
در روزهای ۱۰، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ شهریور دریافت 

نمودهاند. 
افرادی که دوز اول واکسن را دریافت نکردهاند،  
صرفاً برای تزریق واکسنهای سینوفارم و 

برکت مراجعه نمایند.

ساعت ۸ الی ۱۴

شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ 

افرادی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دوز اول واکسن 
آسترازنکا را دریافت نمودهاند.

ساعت ۸ الی ۱۱

افرادی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ دوز اول واکسن 
آسترازنکا را دریافت نمودهاند.

ساعت ۱۱ الی ۱۴

افرادی که دوز اول واکسن سینوفارم و برکت را  
در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ دریافت نمودهاند.

ساعت ۸ الی ۱۴

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 
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افرادی که دوز اول واکسن را دریافت نکردهاند،  
صرفاً برای تزریق واکسنهای سینوفارم و 

برکت مراجعه نمایند.
افرادی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ دوز اول  

واکسن آسترازنکا را دریافت نمودهاند.
افرادی که دوز اول واکسن را دریافت نکردهاند،  
صرفاً برای تزریق واکسنهای سینوفارم و 

برکت مراجعه نمایند.

ساعت ۸ الی ۱۴ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 

    الزم است در اطالعرسانیها تذکر داده شود در این بازة زمانی صرفاً واکسیناسیون نوبت دوم آسترازنکا 
انجام میشود و اشخاص برای دریافت دوز اول آسترازنکا مراجعه نفرمایند. ضمناً همراه داشتن کارت ملی 

و کارت واکسیناسیون (برای دریافت دوز دوم) الزامیست.

     خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم جهت هماهنگی امور مربوط و انجام اقدامات مقتضی مبذول 
نمایند. پیشاپیش از بذل عنایت و دستور عاجل حضرتعالی و حسن مساعدت همکاران کمال تشکر و 

امتنان را دارم.
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