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هنیمز رد  نایاتمه  شزومآ 

زدیا و یو /  یآ  چا  زا  یریگشیپ 

ناناوج و نایم  رد  داوم  فرصم 

ناناوجون

یبای تیامح  یطابترا و  یاهتراهم 

زدیا یو /  یآ  چا 

+HIV دارفا یزاسدنمناوت 

یعامتجا یناور ،  تیامح  هرواشم و 

یو یآ  چا  هب  التبا  رد 

رتویپماک  icdl

یرگشیارآ کردم 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

(۰۲۱)۶۶۵۹۳۰۳۰ 

 ، ینیمخ ماما  ناتسرامیب  نارهت ،

نارهت تبثم  نارای  هاگشاب 

 

بلطواد ، وضع  لاس   4 + ( نونکات دادرم 1385  زا  هقباس ( لاس  زا 16  شیب  اب  نارهت  تبثم  نارای  هاگشاب  ریدم 

رد لاعف  نانز  یا  هقطنم  هکبش  ) MENARosa ازرانم هکبش  وضع   ، (CCM) یروشک یگنهامه  راکوزاس  هتیمک  وضع 

یشزومآ یاهسالک  هدننک  رازگرب  یا ،  هرواشم  یطابترا و  یاهتراهم  یاراد   (، اقیرفآ لامش  هنایمرواخ و  رد   HIV هنیمز

یحیرفت و تاناکما  نتخاس  مهارف   ، +HIV دارفا یزاسدنمناوت  هنیمز  رد  یتراهم  یاه  هرود  هنیمز HIV/AIDS و  رد 

نیرثاتم دننک و  یم  یگدنز  یو  یآ  چا  اب  هک  یدارفا  یارب  ینامرد  یشزرو و 

یناکدرا یدرک  نیرسن 

نارهت تبثم  نارای  هاگشاب  ریدم 

نارهت تبثم  نارای  هاگشاب 

نارهت

دادرم ۱۳۸۵ زا  یراکمه  زاغآ 

UNAIDS ناریا -  زدیا  تاقیقحت  زکرم  هسسوم :

رویرهش ۱۳۸۵

UNAIDS سراپ -  ناروآون  هسسوم :

دادرم ۱۳۸۶

تبثم نارایمه  هسسوم :

ریت ۱۳۸۸

مق ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هسسوم :

دنفسا ۱۳۸۹

RANAA زدیا هیلع  یا  هقطنم  یبرع  هکبش  ،  UNAIDS هسسوم :

نابآ ۱۳۸۹

اه تراهم 

100%

100%

100%

100%

80%

100%

نابز

یسیلگنا

یدنه

۱۳۵۱/۲/۱۱ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلغش قباوس 

نارهت تبثم  نارای  هاگشاب  ریدم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

یعامتجا یناور  تیامح  یزاسدنمناوت و 

یتیامح یاه  نامزاس  دننک و  یم  یگدنز  یو  یآ  چا  اب  هک  یدارفا  تیفرظ  هعسوت  حرط 

نآ اب  طبترم 

زدیا یو /  یآ  چا  یدنب  تیامح  یطابترا و  یاهتراهم 

+ HIV دارفا یزاسدنمناوت 

روظنمب اقیرفآ  لامش  هنایمرواخ و  رد  +  HIV دارفا یزاسدنمناوت  یا  هقطنم  تسشن 

ینابیتشپ نامرد و  وراد ،  ،  HIV زا یریگشیپ  هب  یناهج  یسرتسد 









nasrinkordi 
ناریا رمحا  لاله  تیعمج  ناناوج  نامزاس  -  UNICEF هسسوم :

دنفسا ۱۳۹۵

ناریا زدیا  تاقیقحت  زکرم  ،  UNAIDS ، AVECEN هسسوم :

ناریا زدیا  تاقیقحت  زکرم  UNAIDS و  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۲

طبترم یاهتنوفع  یو و  یوآ  چا  اب  طبترم  فلتخم  یشزومآ  یاهسالک  یرازگرب 

ناریا زدیا  تاقیقحت  زکرم  UNAIDS و  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۱

روشک رهش  رد 6  هژورپ  یارجا 

ید ۱۳۸۹

یعامتجا هکبش 
ناناوج و نایم  رد  داوم  فرصم  زدیا و  یو /  یآ  چا  زا  یریگشیپ  هنیمز  رد  نایاتمه  شزومآ 

ناناوجون

 ، یکشزپ نایوجشناد  نایم  رد  + HIV دارفا زا  ضیعبت  گنا و  شهاک  یروشک  همانرب 

(REDXIR  ) ییامام یراتسرپ و 

اه هژورپ 

دننک یم  یگدنز  یو  یآ  چا  اب  هک  یدارفا  یزاسدنمناوت  شزومآ و  هژورپ 

دننک یم  یگدنز  یو  یآ  چا  اب  هک  یدارفا  زا  ضیعبت  گنا و  شهاک  هژورپ 

تاراختفا

ترازو یندب -  تیبرت  نامزاس  ناریا -  کیبوریا  ینامسج و  یگدامآ  نویساردف  همانریدقت - 

UNAIDS نارهت -  یرادرهش  تشادهب - 

یررهش رون  مایپ  هاگشناد  همانریدقت - 

فادها دربشیپ  هنیمز  رد  ناریا ) زدیا  تاقیقحت  زکرم  تقو  تسایر  زرحمونیم ( رتکد  همانریدقت - 

یشهوژپ ینامرد و  یتشادهب 

یملع نمجنا  یعامتجا -  یسانش  بیسآ  نوناک  ییابطابط -  همالع  هاگشناد  همانریدقت - 

ییانثتسا ناکدوک  یسانشناور  ییوجشناد 

https://t.me/nasrinkordi

