راَىمبي اجرايي سًئيچ ياكسه خًراكي سٍ ظرفيتي فلج اطفبل
بٍ ياكسه دي ظرفيتي
مقذمٍ ي بيبن مسئلٍ
تذٕثاً اخشاي ّؤفق تشٕاّ ٚسيـ ٚمٖي آتَ ،ٚػاصّآ خٜإي تٜذاؿت دس ػاً  1988تشٕاّ ٚسيـ ٚمٖي خٜإي فَح اطفاً
تا ػاً  2000سا تص٘ية ْٕ٘دٛ .شچٖذ ٛذف اٍٗي ٚسيـ ٚمٖي تا ػاً ّ 2000حقق ٕـذ ٙاػت ٍٗ ،ي ّؤفقيت ٛاي
فشاٗإي تذػت آّذ ٙاػت .تاقثٌ اص اخشاي تشٕاّ ٚسيـ ٚمٖي  ،ػاالٕ ٚحذٗد ٕ 400000فش دچاس فَح اطفاً ّي ؿذٕذ .
ائ تؼذاد تّ٘ 416 ٚسد دس ػاً ّ٘ 359 ، 2013سد دس ػاً ّ٘ 73 ٗ 2014سد دس ػاً 2015ماٛؾ يافت ٚاػتِٛ .
چٖئ  ،تؼذاد مـ٘سٛاي پٍ٘ي٘إٓذّيل اص  125مـ٘س دس ػاً  1988ت 3 ٚمـ٘س دس ػاً  2012سػيذ ٙاػت.ػشٗتيپ 2
دس ػاً  1999سيـ ٚمٔ ؿذ ٗ ٙػشٗتيپ  3دس آػتإ ٚسيـ ٚمٖي اػت .دس ػاً  ، 2015مـ٘س ٕيدشي ٚاص فٜشػت
مـ٘سٛاي تّ٘ي پٍ٘ي٘ خاسج ؿذ ٗ دس حاً حاضش تٖٜا دٗ مـ٘س افغإؼتآ ٗ پامؼتآ تّ٘ي فَح اطفاً ٛؼتٖذ.
ٗامؼٔ إتخاتي تشٕاّ ٚسيـ ٚمٖي فَح اطفاً ٗ تشٕاّ ٚىؼتشؽ ائْ ػاصي ،قطش ٙخ٘سامي پٍ٘ي٘ ت٘د ٙاػت .ائ
ٗامؼٔ داساي دٗ ػاسض ٚتؼياس ٕادس ٍٗي خذي پٍ٘ي٘ي فَدي ٕاؿي اص ٗامؼٔ ٗ پٍ٘ي٘ٗيشٗع ّـتق اص ٗامؼٔ اػت
م ٚتا ماٛؾ تؼذاد ّ٘اسد فَح اطفاً ٕاؿي اص ٗيشٗع ٗحـي  ،اْٛيت سٗصافضٕٗي پيذا مشد ٙإذ.
دس ػاً ّ 2012دْغ خٜإي تٜذاؿت ،سيـ ٚمٖي فَح اطفاً سا يل تشٕاّ ٚاضطشاسي تشاي ػالّت خاّؼ ٚخٜإي قَْذاد
مشد ٗ ٙاص دتيشمٌ ػاصّآ خٜإي تٜذاؿت ،طشاحي ساٛثشدي خاّغ تشاي سيـ ٚمٖي سادسخ٘اػت مشد.
تشٕاّ ٚساٛثشدي ىاُ ٕٜايي سيـ ٚمٖي فَح اطفاً  2013-2018دس طإ٘ي 2013 ٚت٘ػط ٛيات اخشايي ػاصّآ خٜإي
تٜذاؿت ت ٚتص٘ية سػيذ .تشاػاع ائ تشٕاّ ٚتايذ تْاُ إ٘اع قطش ٙخ٘سامي فَح اطفاً طثق يل تشٕاّ ٚصّآ تٖذي
ؿذ ٙقطغ ؿٕ٘ذ.دساٍٗئ ّشحَٗ ، ٚامؼٔ خ٘سامي ػ ٚظشفيتي تثذيٌ تٗ ٚامؼٔ دٗ ظشفيتي ( حاٗي ػشٗتيپ )1ٗ3
خ٘اٛذ ؿذ .ائ اقذاُ دس حشمتي ْٛاٖٛو ٗ ْٛضّآ دسػطح خٜآ اص  17آٗسيٌ تا اًٗ ّ2016 ٚإداُ خ٘اٛذ ؿذ.
ائ تشٕاّ ٚدس ت 1392 ْٜٔدس خَؼ ٚمْيت ٚمـ٘سي ائْ ػاصي طشح ؿذ ٗ ت ٚتص٘ية مْيتّ ٚزم٘س سػيذ .
طثق دػت٘ساٍؼٌْ ػاصّآ خٜإي تٜذاؿت  ،مَي ٚمـ٘سٛا ّ٘ظف ٛؼتٖذ سٗصي سا اص  17آٗسيٌ تا اًٗ ّ 2016 ٚتٚ
ػٖ٘آ «سٗص َّي ػ٘ئيچ» إتخاب ْٕايٖذ .دس سٗص َّي ػ٘ئيچٗ ،امؼٔ خ٘سامي دٗ ظشفيتي فَح اطفاً خاييضئ ٗامؼٔ
خ٘سامي ػ ٚظشفيتي خ٘اٛذ ؿذ .دس ايشآ  ،ؿٖث 4 ٚاسديثٜـت  23( 1395آٗسيٌ  ) 2016سٗص َّي ػ٘ئيچ خ٘اٛذ ت٘د.
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َذف كلي
خاييضيٖي ٗامؼٔ خ٘سامي ػ ٚظشفيتي فَح اطفاً تا ٗامؼٔ دٗ ظشفيتي دس تشٕاّ ٚخاسي ائْ ػاصي م٘دمآ ػشاػش
مـ٘س اص فشٗسدئ 1395

اَذاف اختصبصي


ٗامؼيٖاػي٘ٓ مَي ٚم٘دمآ مـ٘س تا ٗامؼٔ خ٘سامي دٗ ظشفيتي فَح اطفاً



دسيافت ى٘اٛي ػاسي ت٘دٓ مـ٘س اص ٗامؼٔ خ٘سامي ػ ٚظشفيتي فَح اطفاً

استراتژي َب
-1تؼيئ سٗص َّي خاييضيٖي ٗامؼٔ خ٘سامي ػ ٚظشفيتي فَح اطفاً تا ٗامؼٔ دٗ ظشفيتي
ْٛ -2اٖٛيي تشٗٓ تخـي ٗ دسٗٓ تخـي تئ ػاصّآ ٛا ،اداسات ٗ ٗاحذٛاي ري ستط
 -3خْغ آٗسي ٗ اّحاي ٗامؼٔ خ٘سامي ػ ٚظشفيتي فَح اطفاً اص ػطح مـ٘س
 -4تاّئ ٗ ت٘صيغ ٗامؼٔ خ٘سامي دٗ ظشفيتي فَح اطفاً
 -5آّ٘صؽ پضؿنآ ٗ ماسؿٖاػآ ؿاغٌ دس تخؾ دٍٗتي ٗ خص٘صي
 -6تاّئ تدٜيضات ّ٘سد ٕياص صٕديش ٙػشّا

تّٖ ٚظ٘س تشٕاّ ٚسيضي ٗ ْٛاٖٛيي الصُ خٜت اخشاي تٜيٖ ٚتشٕاّ،ٚمْيتٛ ٚايي تحت ػٖ٘آ« مْيتّ ٚذيشيت ػ٘ئيچ» دس
ػطح مـ٘س ٗ دإـياٛ ٙا تـنيٌ ّي ىشدد.
مْيت ٚدس ػطح مـ٘سي ؿاٌّ افشاد ريٌ اػت:
 خٖاب آقاي دمتش ػياسي – ّؼاٗٓ ّحتشُ تٜذاؿت دمتش ّحْذ ّٜذي ى٘يا -سئيغ ّشمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش دمتش ػثذاٍَٜي اصٌ ّ -ذيشمٌ ٕظاست ٗ اسصياتي داسٗ ٗ ّ٘اد ّخذس -ػاصّآ غزا ٗ داسٗ دمتش مٜشاُ -سئيغ ّؤػؼ ٚتحقيقات ٗامؼٔ ٗ ػشُ ػاصي ساصي2

 دمتش ػثذاهلل مشيْي -سئيغ مْيت ٚمـ٘سي تاييذ سيـ ٚمٖي فَح اطفاً دمتش ػيذ ّحؼٔ صٛشايي -سئيغ اداس ٙتيْاسي ٛاي قاتٌ پيـييشي تا ٗامؼّٔ -شمض ّذيشيتتيْاسي ٛاي ٗاىيش
 دمتش اؿشف ّحْذي -سئيغ تخؾ تٍ٘يذ ٗامؼٔ فَح اطفاً ّؤػؼ ٚتحقيقات ٗامؼٔ ٗ ػشُ ػاصيساصي
 دمتش ؿٜش ٙؿاّ ٙحْ٘دي – ّؼؤًٗ آصّايـيا ٙمـ٘سي فَح اطفاً دمتش ػؼيذ ٙفخش صاد-ٙماسؿٖاع ّؼؤًٗ ثثت ٗامؼٔ  -ػاصّآ غزا ٗ داسٗ دمتش ػ٘ػٔ ّحْ٘دي -ماسؿٖاع ّؼؤًٗ سيـ ٚمٖي فَح اطفاًّ -شمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش دمتش ايٖإَ٘ -سئيغ اداس ٙتشٕاّ ٚسيضي ٗ آّاس -ػاصّآ غزا ٗ داسٗ غالُ ػثاع صّإي -ماسؿٖاع ّؼؤًٗ تٜي ٗ ٚت٘صيغ ٗامؼٔ ٗ ّ٘اد تيٍ٘٘طيلّ -شمض ّذيشيتتيْاسي ٛاي ٗاىيش
دس سٗص َّي ػ٘ئيچٗ ،امؼٔ خ٘سامي دٗ ظشفيتي فَح اطفاً خاييضئ ٗامؼٔ خ٘سامي ػ ٚظشفيتي خ٘اٛذ
ؿذ .طي دٗ ٛفت ٚپغ اص سٗص َّي ػ٘ئيچٗ ،امؼٔ ػ ٚظشفيتي تايذ اص ػشاػش مـ٘س خْغ آٗسي ٗ اّحا ؿ٘د
تٕ ٚح٘ي م ٚپغ اص آٓ دس ٛيچ يل اص ّشامض دٍٗتي ٗ خص٘صي ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي ّ٘خ٘د ٕث٘د ٗ ٙتشاي
ػَْيات ائْ ػاصي تنْيَي يا خاسي ّ٘سد اػتفاد ٙقشاس ٕييشد.دٗ ٛفت ٚپغ اص سٗص َّي ػ٘ئيچ  ،سٗص َّي
اػتثاس تخـي (  )National Validation Dayخ٘اٛذ ت٘د يؼٖي سٗصي م ٚمـ٘س ماّال اص ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي
خ٘سامي ػاسي خ٘اٛذ ت٘د.
تشاي ػفاسؽ ٗ تٍ٘يذ ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي الصُ اػت تٕ ٚح٘ي تشٕاّ ٚسيضي ؿ٘دم ٚاٗال تشاي خَ٘ىيشي
اتالف ّٖاتغ ّ ،يضآ اّحاي ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي ت ٚحذاقٌ ّْنٔ تشػذ ٗ ثإيا قثٌ اص ػ٘ئيچ ٛ،يچ يل اص
ّشامض فاقذ ٗامؼٔ ٕثاؿٖذ.
دس سٗص َّي ػ٘ئيچ مَيٗ ٚامؼٔ ٛاي ػ ٚظشفيتي تاقيْإذ ٙتايذ اص يخچاً ٛاي ّشامض اسائ ٚخذّت
ٗامؼيٖاػي٘ٓ اػِ اص خإٛ ٚاي تٜذاؿت ّ ،شامض تٜذاؿتي دسّإي ،تيْاسػتآ ٛا ٗ صايـياٛ ٙا ٗ ّطة ٛا
خاسج ؿذ ٗ ٙتّ ٚشامض تٜذاؿت ؿٜشػتآٛا ّٖتقٌ ؿ٘دٗ .ياً ٛاي ٗامؼٔ م ٚتّٖ ٚظ٘س فؼاٍيت ٛاي
پظٗٛـي دس ّشامض ت حقيقاتي ٕيٜذاسي ّي ؿٕ٘ذ ٕيض تايذ ّ٘سد ت٘خ ٚقشاس ىيشٕذ ِٛ.چٖئ ٗامؼٔ ٛاي ػٚ
ظشفيتي تاقيْإذ ٙدس ػشدخإٛ ٚا ٗ صٕديشٛ ٙاي ػشّا ٕيض تايذ اص ػشدخإٛ ٚا ٗ صٕديشٛ ٙاي ػشّا خاسج
ؿٕ٘ذ .تشاي اطْيٖآ اص ػذُ ّصشف ائ ٗامؼٔ ٛا تايذ ٗياً ٛا تٕ ٚح٘ي ّـخص ػالّت ىزاسي ؿٕ٘ذ .دس
ػتاد ّؼإٗت تٜذاؿتي ٗياً ٛاي ّزم٘س پغ اص خْغ آٗسي تا ْٛاٖٛيي ٗاحذ ٛاي تٜذاؿت ّحيط ٗ حشاػت
اّحا ّي ؿٕ٘ذ  .تشاي اّحا تشخيحا تايذ اص سٗؽ ػ٘صإذٓ اػتفاد ٙمشدْٛ .اٖٛيي تا ّؼإٗت ٛاي دسّآ ٗ
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ؿٜشداسي ٛا خٜت تٜش ٙتشداسي اص صتاٍ ٚػ٘صٛاي تيْاسػتإي ٗ صتاٍ ٚػ٘صٛاي ؿٜشداسي ضشٗست داسد.
ص٘ست خَؼات اّحا تايذ ت٘ػط تاالتشئ ّقاُ ٛاي ّؼإٗت تٜذاؿتي دإـيا ٙاّضا ؿ٘دّ .ؼإٗت
تٜذاؿتي دإـيا ، ٙاّحاي مَيٗ ٚامؼٔ ٛاي ػ ٚظشفيتي ّ٘خ٘د دس ّٖطق ٚتحت پ٘ؿؾ سا طي ّناتث ٚسػْي
تّ ٚشمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش اػالُ خ٘اٛذ مشدّ .ؼتٖذات تايذ دس ّؼإٗت تٜذاؿتي دإـيإ ٙيٜذاسي
ؿذ ٗ ٙدس ص٘ست دسخ٘اػت ّشمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش ،قاتٌ اسائ ٚتاؿذ.
تشاي اطْيٖآ ٗ اص سٕٗذ خْغ آٗسي ٗ اّحاي ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي مْيت ٚاي تحت ػٖ٘آ« مْيتَّ ٚي ساػتي آصّايي
ػ٘ئيچ » ( )National Switch Validation Committeeدس مـ٘س تـنيٌ خ٘اٛذ ؿذ .ائ مْيتّ ٚؼتقٌ اصٗصاست
تٜذاؿت ت٘د ٗ ٙاػضاي آٓ ْٛآ اػضاي مْيت ٚمـ٘سي تاييذ سيـ ٚمٖي فَح اطفاً ()NCCخ٘اٖٛذ ت٘د.
تّٖ ٚظ٘س اطْيٖآ اص سٕٗذ اّحاي ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي افشادي ّؼتقٌ اص ىشٗ ٙتيْاسي ٛاي ٗاىيش ت ٚػٖ٘آ پايـيش
ػ٘ئيچ تشاّش خْغ آٗسي ٗ اّحاي ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي ٕظاست خ٘اٖٛذ داؿت  .ائ افشاد َّضُ ت ٚاسائ ٚىضاسؽ تٚ
مْيتَّ ٚي ساػتي آصّايي ػ٘ئيچ ٛؼتٖذ.
مْيتَّ ٚي ساػتي آص ّايي ػ٘ئيچ تش اػاع ىضاسؽ ٛاي دسيافتي اص پايؾ ىشآ ػ٘ئيچ دس ص٘ست تاييذ ػاسي ت٘دٓ
مـ٘س اص ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي  ،طي دٗ ٛفت ٚپغ اص پايآ اّحا  ،ى٘اٛي ػاسي ت٘دٓ مـ٘س اص ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي سا تٚ
دفتش ّٖطق ٚاي ػاصّآ خٜإي تٜذاؿت /مْيتّٖ ٚطق ٚاي تاييذ سيـ ٚمٖي فَح اطفاً اسائ ٚخ٘اٛذ مشد.

مراحل اجرايي سًئيچ در داوشگبٌ َب
الصُ اػت مْيت ٚاي تحت ػٖ٘آ مْيتّ ٚذيشيت ػ٘ئيچ دس ػطح دإـيا ٙتـنيٌ ؿ٘د .اػضاي مْيت ٚت ٚؿشح ريٌ
اػت:
 ّؼاٗٓ ّحتشُ تٜذاؿتي دإـيا ٙػَُ٘ پضؿني ٗ خذّات تٜذاؿتي دسّإي ّذيش ىشٗ ٙپيـييشي ٗ ّثاسص ٙتا تيْاسي ٛاي ٗاىيش ّذيشىشٗ ٙتٜذاؿت ّحيط ّذيش ىشٗ ٙىؼتشؽ ؿثنٚ سئيغ حشاػت ماسؿٖاع ّؼؤًٗ تيْاسي ٛاي ٗاىيش ماسؿٖاع ّؼؤًٗ ائْ ػاصي ماسؿٖاع ّؼؤًٗ سيـ ٚمٖي فَح اطفاً4

 ماسؿٖاع ّؼؤًٗ صٕديش ٙػشّا ماسؿٖاع ّؼؤًٗ تٜ٘سصي ػايش افشاد حؼة ٍضُٗمْيتّ ٚذيشيت ػ٘ئيچ دس دإـياٗ ٙظيف ٚتؼيئ ؿشح ٗظايف ٗ تشقشاسي ْٛاٖٛيي تئ ػاصّآ ٛا ،اداسات ٗ
ٗاحذٛاي ري ستط ؿاٌّ ّؼإٗت دسّآ دإـياّ ، ٙؼإٗت آّ٘صؿي دإـيا ، ٙؿثنٛ ٚاي تٜذاؿت ٗ دسّآ ،
ػاصّآ ٕظاُ پضؿني  ،ؿٜشداسي ،صذا ٗ ػيْا  ،ػاصّآ تاّئ اختْاػي  ،سػإٛ ٚاي ّحَي ٗ ...سا ت ٚػٜذٙ
خ٘اٛذ داؿت.
 ِٛچٖئ الصُ اػت ّ٘ض٘ع ت٘ػط ّؼاٗٓ ّحتشُ تٜذاؿتي دس ٛيات سئيؼ ٚدإـيا ٙطشح ؿ٘د.
مْيتّ ٚـاتٜي دس ػطح ؿٜشػتآ تا ٕاُ مْيت ٚؿٜشػتإي ّذيشيت ػ٘ئيچ تـنيٌ ّي ؿ٘د .اػضاي مْيت ٚت ٚؿشح
ريٌ اػت:
 ّذيش ؿثن ٚتٜذاؿت ٗ دسّآ ؿٜشػتآ ّؼاٗٓ دسّآ ؿثن ٚتٜذاؿت ٗ دسّآ ؿٜشػتآ سئيغ ّشمض تٜذاؿت ؿٜشػتآ ماسؿٖاع ّؼؤًٗ تيْاسي ٛاي ٗاىيش ماسؿٖاع ّؼؤًٗ تٜذاؿت ّحيط ماسؿٖاع ّؼؤًٗ ىؼتشؽ ؿثنٚ سئيغ حشاػت ؿثنّ / ٚشمض تٜذاؿت ماسؿٖاع ّؼؤًٗ ائْ ػاصي ماسؿٖاع ّؼؤًٗ سيـ ٚمٖي فَح اطفاً ماسؿٖاع ّؼؤًٗ صٕديش ٙػشّا ماسؿٖاع ّؼؤًٗ تٜ٘سصي ػايش افشاد حؼة ٍضُٗمْيتّ ٚذيشيت ػ٘ئيچ دس ؿٜشػتآ ٗظيف ٚتؼيئ ؿشح ٗظايف ٗ تشقشاسي ْٛاٖٛيي ٛاي تشٗٓ تخـي
ٗدسٗٓتخـيؿاٌّ ّؼإٗت دسّآ ؿثن ،ٚؿٜشداسي ،تيْاسػتآٛا،ػاصّآ تاّئ اختْاػيٕ ،يشٗٛاي ٕظاّي ٗ ...سا تٚ
ػٜذ ٙخ٘اٛذ داؿت.
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سئ٘ع اقذاّات اخشايي دس ػط٘ح دإـياٛي ٗ ؿٜشػتإي ؿاٌّ ّ٘اسد ريٌ اػت:


تـنيٌ خَؼات آّ٘صؿي ٗ ت٘خيٜي تشاي مَي ٚافشاد ّشتثط تا تشٕاّ ٚائْ ػاصي دس ّشامض تٜذاؿت
ؿٜشػتآ ٛا  .ائ خَؼات ّي ت٘إذ ؿاٌّ ماسىاٛ ٙاي آّ٘صؿي يل سٗص ٙتاؿذ ِٛ .چٖئ ّيت٘آ اص
پْفَت ٛاي ت٘صيغ ؿذ ٙت٘ػط ّشمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش دس تاتؼتآ ٕ 1394يض تٜش ٙتشداسي مشد.



ّناتثْٛٗ ٚاٖٛيي تا ّؼإٗت ٛاي دسّآ دإـيا ٗ ٙؿثن ٚتٜذاؿت ٗ دسّآ ّ ،ؼإٗت آّ٘صؿي دإـيا،ٙ
ػاصّآ تاّئ اختْاػي ٕ ،يشٗٛاي ٕظاّي ٗ إتظاّي ٗ ...دس ائ ّناتثات الصُ اػت ت ٚط٘س خالص ٚت ٚخٜإي
ت٘دٓ تشٕاّ ٚػ٘ئيچ ،تؼٜذ مـ٘س ٗ ٍضُٗ ّـاسمت مَي ٚتخؾ ٛا تّٖ ٚظ٘س اخشاي صحيح ٗ دقيق آٓ اؿاسٙ
مشد.



ْٛاٖٛيي تا ؿٜشداسي تّٖ ٚظ٘س آىاٛي اص ّشمض اسائ ٚدٖٛذ ٙخذّت ٗامؼيٖاػي٘ٓ م ٚتحت پ٘ؿؾ ؿٜشداسي
ٛؼتٖذ ٗ  ِٛچٖئ تٜش ٙتشداسي اص صتاٍ ٚػ٘صٛاي ؿٜشداسي تشاي اّحاي ٗامؼٔ ٛاي ػ ٚظشفيتي.



إثاسىشدإي ٗ تؼيئ ّيضآ ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي ّ٘خ٘د ٗ ّيضآ ّ٘سد ٕياص دسخ٘اػتيّ .يضآ دسخ٘اػتي
تايذ تٕ ٚح٘ي تشآٗسد ؿ٘د م ٚدس سٗصٛاي ّٖتٜي ت ٚػ٘ئيچ ّ ،شامض ٗامؼيٖاػي٘ٓ تا مْث٘د ٗامؼٔ ػٚ
ظشفيتي ّ٘اخٕ ٚـٕ٘ذ ٗ دسػئ حاً ّ ،قذاسصيادي ٗامؼٔ ٕياصّٖذ اّحا دس ّشمض إثاس ٕـذ ٙتاؿذ.



تٜي ٚفٜشػت ّشامض اسائ ٚخذّت ٗامؼيٖاػي٘ٓ ٗ ٕيٜذاسي ٗامؼٔ .ائ فٜشػت تايذ تا دقت ماٌّ تٜي ٚؿذٙ
ٗ ؿاٌّ مَيّ ٚشامض اسائ ٚخذّت ٗامؼيٖاػي٘ٓ ٗ ٕيٜذاسي ٗامؼٔ ( ػشدخإٛ ٚاي ؿٜشػتإي ،دإـياٛي ٗ
قطة ّ ،شامض تٜذاؿتي دسّإي ٗ پايياٛ ٙا ،خإٛ ٚاي تٜذاؿت  ،تيْاسػتآ ٛا ٗ صايـياٛ ٙاٗ دسّإياٛ ٙاي
تحت پ٘ؿؾ ػاصّآ تاّئ اختْاػيٕ ،يشٗٛاي ٕظاّي ٗ إتظاّي  ،ؿشمت ٕفت ،ؿٜشداسي ،ؿٜشك ٛاي
صٖؼتي ّٗإٖذ آّٓ ،طة ٛا ؿاٌّ پضؿنآ ػّْ٘يّ ،تخصصئ م٘دمآ ٗ ػايش ّطة ٛاي اسائ ٚدٖٛذٙ
خذّت ٗامؼيٖاػي٘ٓ ،دفاتش ماس ّاّايي ،پايياٛ ٙاي ّـاسمتيّ ،شامض تحقيقاتي ٗ غيش ٙتاؿذ.
ت٘خ :ٚتؼذادي اص ّطة ٛا تٗ ٚيظ ٙدس اػتآ تٜشآ اص إدْٔ م٘دمآ ايشآ ٗ ،امؼٔ ٛا اص خَْٗ ٚامؼٔ فَح
اطفاً سا دسيافت ّي ْٕايٖذ م ٚفٜشػت آٓ ٛا اص إدْٔ دسيافت ٗ تشاي دإـياٛ ٙاي ّشتثط اسػاً خ٘اٛذ
ؿذ.



دسيافت ٗامؼٔ دٗ ظشفيتي اص تٜشآ ٗ ت٘صيغ تّ ٚشامض تٜذاؿت ؿٜشػتآ ٛا ٗ ّشامض ٗامؼيٖاػي٘ٓ



ؿشٗع ٗامؼيٖاػي٘ٓ تا ٗامؼٔ دٗ ظشفيتي اص  4اسديثٜـت دس مَيّ ٚشامض اػِ اص دٍٗتي يا خص٘صي
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ػالّت ىزاسي ٗامؼٔ دٗ ظشفيتي ٗ ػ ٚظشفيتي ّ٘خ٘د دس يخچاً ٛا ٗ ػشدخإٛ ٚا دسطي ّذت قثٌ اص
ػ٘ئيچ (چيذّآ دس ػثذ ٛاي خذا ىإْٛ ٚشا ٙتشچؼة) تشاي اختٖاب اص اؿتثاٛات احتْاٍي دس تد٘يض
ٗامؼٔ



تا ت٘خ ٚتٍ ٚضُٗ اّحاي ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي ،ائ ٗامؼٔ ٕثايذ حدْي اص صٕديش ٙػشّا سا اؿغاً ْٕايذٍ .زا ،
اص  4اسديثٜـت ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي اص صٕديش ٙػشّا خاسج ؿذ ٗ ٙدسماستٖي قشاس ّيىيشد ٗ آٓ ماستٔ تشاي
اطْيٖآ اص ػذُ اػتفاد ٙاص ٗامؼٔ ٛاي داخٌ آٓ ػالّت ىزاسي ّي ؿ٘دّ ( .ثال تا ضشتذس قشّض ٗ دسج
ػثاست " غيش قاتٌ ّصشف " سٗي ماستٔ)



ٗامؼٔ ٛاي ػ ٚظشفيتي(اػِ اص تاص ؿذ ٙيا تاص ٕـذ )ٙتايذ خْغ آٗسي ؿذ ٗ ٙاص ّشامض ٗامؼيٖاػي٘ٓ ٗ
صٕديش ٙػشّاي ؿٜشػتآ تّ ٚشمض تٜذاؿت ؿٜشػتآ تح٘يٌ ؿذ ٙفشُ ّشت٘ط(ٚفشُ ؿْاس )1-1ٙتنْيٌ
ؿ٘د( تشاي ّـاٛذ ٙفشُ ،ت ٚإتٜاي ساْٖٛاّشاخؼ ٚفشّاييذ ).ماسؿٖاع ؿٜشػتآ تايذ تش اػاع فٜشػت
ّشامض ٗامؼيٖاػي٘ٓ اص خْغ آٗسي ٗامؼٔ اص تْاُ ّشامض اطْيٖآ حاصٌ مٖذ .تؼذاد فشُ ؿْاس 1-1 ٙتايذ
تشاتش) يا تيـتش) اص تؼذاد ّشامض ٗامؼيٖاػي٘ٓ ٗ ٕيٜذاسي ٗامؼٔ تاؿذ .فشُ ؿْاس 1-1 ٙحتي دس ّشامض تا
ّ٘خ٘دي صفش ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي تايذ تنْيٌ ؿ٘د .ائ فشُ تايذ دسدٗ ٕؼخ ٚدس ّشمض اسائ ٚخذّت
ٗامؼيٖاػي٘ٓ ٗ صٕديش ٙػشّاي ؿٜشػتآ تنْيٌ ؿذ ٙيل ٕؼخ ٚآٓ تاييإي ٗ يل ٕؼخ ٚتّ ٚشمض تٜذاؿت
ؿٜشػتآ تح٘يٌ ؿ٘د .تا صّآ اػالُ اص طشف ّشمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش ٕ ،يٜذاسي فشُ ؿْاس1-1 ٙ
اٍضاّي اػت.



ٗامؼٔ ٛاي ّ٘خ٘د دس صٕديش ٙػشّاي دإـيا ٗ ٙقطة پغ اص خْغ آٗسي ت٘ػط ّؼؤًٗ صٕديش ٙػشّاي
دإـيا ، ٙتح٘يٌ ّذيش ىشٗ ٙتيْاسي ٛاي ٗاىيش ّي ؿ٘د (.خْغ تٖذي دس فشُ ؿْاس 1-2 ٙإداُ ّي ؿ٘د)



ّشمض تٜذاؿت ؿٜشػتآ فشُ ٛاي ؿْاس 1-1 ٙسا خْغ تٖذي مشد ٗ ٙطي فشُ ؿْاس 2 ٙت ٚػتاد ّؼإٗت
تٜذاؿتي اسػاً ّي مٖذٗ .امؼٔ ٛاي خ٘سامي ػ ٚظشفيتي ّ٘خ٘د دس ػطح ؿٜشػتآ ت٘ػط ّؼؤًٗ
صٕديش ٙػشّاي ؿٜشػتآ تح٘يٌ ّؼؤًٗ صٕديش ٙػشّاي دإـياّ ٙي ؿ٘د.



پغ اص خْغ آٗسي ٗامؼٔ ٛا  ،تايذ ٕؼثت ت ٚاّحاي آٓ ٛا اقذاُ ؿ٘دّ .ؼؤًٗ اّحا  ،ػتاد ّؼإٗت تٜذاؿتي
اػت .سٗؽ پيـٖٜادي تشاي اّحاي ٗامؼٔ ٛا  ،ػ٘صإذٓ تا اػتفاد ٙاص صتاٍ ٚػ٘ص ؿٜشداسي يا تيْاسػتآ
ٛا اػت .تشاي ػ٘صإذٓ ٕ ،ياصي ت ٚتاصمشدٓ ٗياً ٛا ٕيؼت .پغ اص خْغ آٗسي ٗياً ٛا ٗ ،امؼٔ ٛا ػ٘صإذٙ
ٗ ص٘ست خَؼ ٚآٓ اّضا ّي ؿ٘د .ت٘خ ٚؿ٘د م ٚدس دإـياٛ ٙايي م ٚتيْاسػتآ ٛا ٗ ؿٜشداسي ّٖطقٚ
تحت پ٘ ؿؾ فاقذ صتاٍ ٚػ٘ص اػت ،تا ْٛاٖٛيي ماسؿٖاع ّحتشُ ّؼؤًٗ تٜذاؿت ّحيط اص سٗؽ اّحا
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صتاٍٛ ٚاي ػفٕ٘ي تشاي اص تئ تشدٓ ٗياً ٛاي ٗامؼٔ اػتفاد ٙؿ٘دٕ .تيد ٚاّحاي ٗامؼٔ ٛا دس ػطح
دإـيا ٙدسفشُ ؿْاس (3 ٙص٘ست خَؼ ٚاّحاي ٗامؼٔ خ٘سامي ػ ٚظشفيتي فَح اطفاً دس ػتاد ّؼإٗت
تٜذاؿتي ) دسج ؿذ ، ٙيل ٕؼخ ٚآٓ تاييإي ؿذ ٗ ٙيل ٕؼخ ٚتّ ٚشمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش اسػاً
ّي ؿ٘د .تا صّآ اػالُ اص طشف ّشمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش ٕ ،يٜذاسي فشُ ؿْاس 3 ٙاٍضاّي اػت.
فشُ ؿْاس 3 ٙاص خْغ فشُ ٛاي  1-2 ٗ 2تذػت ّي آيذ ( .تشاي ّـاٛذ ٙفشُ ،ت ٚإتٜاي ساْٖٛا ّشاخؼٚ
فشّاييذ ) دس ص٘ستي م ٚدس يل دإـيا ٙاّحا دس سٗصٛاي ّتؼذد إداُ ؿذ  ،ص٘ستخَؼٛ ٚش سٗص تايذ
خذاىإ ٚتنْيٌ ؿ٘د.


دس دإـياٛ ٙاي تل ؿٜشػتإي تنْيٌ فشُ  2 ٗ 1-1مفايت مشدٕ ٗ ٙياصي ت ٚتنْيٌ فشُ ؿْاسٕ 1-2 ٙيؼت.
فشُ ؿْاس 3 ٙدس ائ دإـياٛ ٙا اص خْغ تٖذي فشُ ؿْاس ( 1-1 ٙفشُ ؿْاس )2 ٙتٜيّ ٚي ؿ٘د.



الصُ اػت سٗػاي ّحتشُ حشاػت اص اتتذاي ماس دس خشيآ تشٕاّ ٚػ٘ئيچ ٗ داليٌ اّحاي ٗامؼٔ ٛاي ػٚ
ظشفيتي قشاس ىيشٕذ.

زمبن بىذي:


تـنيٌ مْيت ٚدإـياٛي :تا  10اػفٖذ



تـنيٌ مْيت ٚؿٜشػتإي :تا  22اػفٖذ



آّ٘صؽ دس ػط٘ح ػتاد ؿٜشػتآٛا  :تا  20اػفٖذ



آّ٘صؽ ٗامؼيٖات٘سٛا ٗ ماسمٖآ ّشامض ٗامؼيٖاػي٘ٓ :تا  25فشٗسدئ



دسيافت ٗامؼٔ اص ػشدخإّ ٚشمضي 15 -20 :فشٗسدئ



ت٘صيغ ت ٚمَيّ ٚشامض ٗامؼيٖاػي٘ٓ :حذامثش تا  2اسديثٜـت



خْغ آٗسي ٗ تشچؼة ىزاسي ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي  4 :اسديثٜـت



اّحا ٗامؼٔ ٛاي ػ ٚظشفيتي 5-11 :اسديثٜـت



اسػاً ص٘ست خَؼات اّحا تّ ٚؼإٗت تٜذاؿتي  :تا  13اسديثٜـت



اسػاً ص٘ست خَؼات تّ ٚشمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش :تا  18اسديثٜـت
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وظبرت ي ارزشيببي( مبويتًر سًئيچ ):
تّٖ ٚظ٘س اطْيٖآ اص اخشاي صحيح ػ٘ئيچ  ،افشادي ّؼتقٌ اص اص ىشٗ ٙتيْاسي ٛاي ٗاىيش ت ٚػٖ٘آ پايـيش ػ٘ئيچ
تشاّش خْغ آٗسي ٗ اّحاي ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي ٕظاست خ٘اٖٛذ داؿت .
مْيتَّ ٚي ساػتي آصّايي ػ٘ئيچ تش اػاع ىضاسؽ ٛاي دسيافتي اص پايؾ إداُ ؿذ ٙت٘ػط پايـيشآ ػ٘ئيچ ،دس
ص٘ست تاييذ ػاسي ت٘دٓ مـ٘س اص ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي  ،طي دٗ ٛفت ٚپغ اص پايآ اّحا  ،ى٘اٛي ػاسي ت٘دٓ مـ٘س اص
ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي سا ت ٚدفتش ّٖطق ٚاي ػاصّآ خٜإي تٜذاؿت( /)EMROمْيتّٖ ٚطق ٚاي تاييذ سيـ ٚمٖي فَح اطفاً
( )RCCاسائ ٚخ٘اٛذ مشد.


الصُ اػت افشادي اص ّشمض تٜذاؿت ؿٜشػتآ م ٚدس ػايش ٗاحذٛا ؿاغٌ ٛؼتٖذ( تشخيحا اص آّ٘صؿياٙ
تٜ٘سصي) إتخاب ؿٕ٘ذ.دس ؿٜشػتآ ٛاي تضسه،دٗ ٕفش ٗ دس ؿٜشػتآ ٛاي م٘چل ،يل ٕفش ػٜذ ٙداس
اسصؿياتي خ٘اٖٛذ ت٘د .ائ افشاد تايذ دػت٘ساٍؼٌْ سا ت ٚدقت ّطاٍؼ ٗ ٚتشاي اسصؿياتي آّاد ٙؿٕ٘ذ.
ػتاد ّؼإٗت تٜذاؿتي ّٗشمض تٜذاؿت ؿٜشػتآ تايذ مَي ٚاّنإات الصُ ( اص خَْٗ ٚػيَٕ ٚقَي )ٚسا دس
اختياس پايـيشآ قشاس دٛذ.



فٜشػت مَيٗ ٚاحذٛاي اسائ ٚدٖٛذ ٙخذّت ٗامؼيٖاػي٘ٓ( دٍٗتي  ،خص٘صي  ،تيْاسػتآ ٛا ٗ )...تايذ
تا دقت ماٌّ تٜي ٚؿ٘د.



ّشامض تشاي اسصؿياتي إتخاب ّي ؿٕ٘ذ .ائ ّشامض ؿاٌّ مَي ٚػشدخإٛ ٚاي ّٖطق ٚاي)قطة ) ٗ
دإـياٛي ٗ مَي ٚػشدخإٛ ٚاي ؿٜشػتإي ٗ تؼذادي اص ّشامض اسائ ٚدٖٛذ ٙخذّت ٗامؼيٖاػي٘ٓ اػت.
دس ص٘ستي م ٚدس ؿٜشػتآ تؼذاد ٗاحذ ٗامؼيٖاػي٘ٓ مْتش اص 50تاؿذ  ،پٖح ٗاحذ اسصؿياتي ّي
ؿ٘د.دس ص٘ستي م ٚتؼذاد ٗاحذ ٗامؼيٖاػي٘ٓ  50-100تاؿذ  ،دٗ ٙاحذ اسصؿياتي ّي ؿ٘د .دس
ص٘ستي م ٚدس ؿٜشػتآ تؼذاد ٗاحذ ٗامؼيٖاػي٘ٓ 100-200تاؿذ  ،پإضدٗ ٙاحذ اسصؿياتي ّي ؿ٘د.
دس ص٘ستي م ٚدس ؿٜشػتآ تؼذاد ٗاحذ ٗامؼيٖاػي٘ٓ تيـتش اص 200تاؿذ  ،تيؼت ٗاحذ اسصؿياتي
ّي ؿ٘د.

ريش اوتخبة ياحذ َب براي ارزشيببي:
اص سٗؽ تصادفي ّٖظِ اػتفادّ ٙي ؿ٘د.
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 - 1دس اتتذا تايذ فٜشػت ٗاحذٛاي اسائ ٚدٖٛذ ٙخذّت ٗامؼيٖاػي٘ٓ( دٍٗتي  ،خص٘صي  ،تيْاسػتآ ٛا ّ ،طة
ٛا ٗ ).....تٜي ٗ ٚؿْاس ٙىزاسي ؿ٘د.
 - 2ػذد مَيّ ٚشامض ت ٚتؼذادي م ٚتايذ اسصؿياتي ؿٕ٘ذ  ،تقؼيِ ّي ؿ٘د .ػذد تذػت آّذ ، ٙف٘اصٌ ْٕٕ٘ ٚسا
ّـخص ّي مٖذ ( دس ص٘ست ٍضُٗ ػذد سا ىشد فشّاييذ ) .
 - 3يل اػنٖاع سا إتخاب مٖيذ .ػذد آخش سقِ اػنٖاع سا ت ٚػذد تااليي ( ف٘اصٌ ْٕٕ٘ ) ٚاضافّ ٚي مٖيِ  .ػذد
تذػت آّذ ، ٙؿْاس ٙاٍٗئ ّشمضي اػت م ٚتايذ اسصؿياتي ؿ٘د ٗ تْٛ ٚئ تشتية ،تا اضاف ٚمشدٓ ف٘اصٌ
ْٕٕ٘ ٚت ٚؿْاس ٙسديف اٍٗئ ّشمض ،تقيّ ٚشامض إتخاب ّي ؿٕ٘ذ.
ّدذدا تاميذ ّي ؿ٘د م ٚاسصؿياتي فقط اص ٗاحذٛاي دٍٗتي إداُ ْٕي ؿ٘د.
ّثاًّ :شمضي داساي ٗ 90احذ ٗامؼيٖاػي٘ٓ اػت  .طثق دػت٘ساٍؼٌْ  ،تايذ ٗ 10احذ اسصؿياتي ؿٕ٘ذ.
دس اتتذا ف٘اصٌ ْٕٕ٘ ٚتؼيئ ّي ؿ٘د.
 90تقؼيِ تش 9 ; 10
ػذد  9ف٘اصٌ ْٕٕ٘ٛ ٚا اػت.
اػنٖاػي إتخاب ّي ؿ٘د .ػذد آخش سقِ اػنٖاع ّثال  4اػت .ائ ػذدي اػت م ٚت ٚف٘اصٌ ْٕٕ٘ٛ ٚا اضافٚ
ّي ؿ٘د.
ؿْاس ٙسديف ّشمض اًٗ م ٚاسصؿياتي خ٘اٛذ ؿذ13 ;4+9 :
ؿْاس ٙسديف ّشمض دُٗ م ٚاسصؿياتي خ٘اٛذ ؿذ22 ;9+13 :
ؿْاس ٙسديف ّشمض ػُ٘ م ٚاسصؿياتي خ٘اٛذ ؿذ31 ;9+ 22 :
ؿْاس ٙسديف ّشمض چٜاسُ م ٚاسصؿياتي خ٘اٛذ ؿذ40;9+31 :
ٗ تْٛ ٚئ تشتية آٓ قذس اداّّ ٚي دٛيذ تا ٗ 10احذ إتخاب ؿ٘د .اىش ت ٚإتٜاي فٜشػت سػيذيذ ٗ ٖ٘ٛص تٚ
تؼذاد ّ٘سد ٕظش ٕشػيذ ٙايذ ،ت ٚاًٗ فٜشػت تشّيىشديذّ .ثال ت ٚسديف  88سػيذ ٙايذ ٗ ٖ٘ٛص دٗ ٗاحذ دييش
ّي خ٘اٛيذٗ ،احذٛاي تؼذي ؿْا تا دس ٕظش ىشفتٔ ف٘اصٌ  ، 9سديف ٛاي  16 ٗ 7خ٘اٖٛذ ت٘د.
زمبن ارزشيببي
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صّآ اسصؿياتي اص  5اسديثٜـت(فشداي سٗص َّي ػ٘ئيچ ) تّ ٚذت ٛ 2فت ٚخ٘اٛذ ت٘د.
تكميل فرم َب ي ارسبل آن َب


دس ٗاحذٛاي ٗامؼيٖاػي٘ٓ ت٘ػط پايـيشآ ػ٘ئيچ فشُ اسصؿياتي خْغ آٗسي ٗياً ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي
خ٘سامي فَح اطفاً تنْيٌ ٗ تّ ٚشمض تٜذاؿت ؿٜشػتآ تح٘يٌ ّي ؿ٘د (.تشاي ّـاٛذ ٙفشُ  ،ت ٚإتٜاي
ساْٖٛا ّشاخؼ ٚفشّاييذ ).



دس ّشمض تٜذاؿت ؿٜشػتآ ٕتايح فشُ اسصؿياتي خْغ آٗسي ٗياً ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي خ٘سامي فَح اطفاً
خْغ تٖذي ٗدس ٍيؼت خطي اسصؿياتي خْغ آٗسي ٗياً ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي خ٘سامي فَح اطفاً دسج
ؿذ ٗ ٙت ٚػتاد ّؼإٗت تٜذاؿتي اسػاً ّي ؿ٘د( تشاي ّـاٛذ ٙفشُ ،ت ٚإتٜاي ساْٖٛا ّشاخؼ ٚفشّاييذ ).

ت٘خ : ٚػشدخإٛ ٚاي ؿٜشػتإي تايذ دس سديفي خذا رمش ؿذ ٗ ٙتاٗاحذٛاي ٗامؼيٖاػي٘ٓ خْغ ٕـ٘د.


دس ػتاد ّؼإٗت تٜذاؿتي ٍيؼت خطي اسصؿياتي خْغ آٗسي ٗياً ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي خ٘سامي فَح اطفاً
م ٚاص تْاُ ؿٜشػتآ ٛا خْغ ؿذ ، ٙخْغ تٖذي ؿذ ٗ ٙتّ ٚشمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش اسػاً ّي ؿ٘د
( تشاي ّـاٛذ ٙفشُ  ،ت ٚإتٜاي ساْٖٛا ّشاخؼ ٚفشّاييذ ).

ت٘خ :ٚػشدخإٛ ٚاي اػتإي ٗ ؿٜشػتإي تايذ دس سديفي خذا رمش ؿذ ٗ ٙتاٗاحذٛاي ٗامؼيٖاػي٘ٓ خْغ ٕـ٘د.
مْيتَّ ٚي ساػتي آصّايي ػ٘ئيچ تش اػاع ىضاسؽ ٛاي دسيافتي اص پايؾ ىشآ ػ٘ئيچ دس ص٘ست تاييذ ػاسي ت٘دٓ
مـ٘س اص ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي  ،طي دٗ ٛفت ٚپغ اص پايآ اّحا  ،ى٘اٛي ػاسي ت٘دٓ مـ٘س اص ٗامؼٔ ػ ٚظشفيتي سا تٚ
دفتش ّٖطق ٚاي ػاصّآ خٜإي تٜذاؿت /مْيتّٖ ٚطق ٚاي تاييذ سيـ ٚمٖي فَح اطفاً اسائ ٚخ٘اٛذ مشد .تا ت٘خ ٚتٚ
ٍضُٗ اخشاي دقيق ٗ صحيح ػ٘ئيچ ،الصُ اػت ىشٗٛ ٙاي ّحتشُ پيـييشي ٗ ّثاسص ٙتا تيْاسي ٛاي ٗاىيش دإـياٛ ٙا
ػالٗ ٙتش ػ٘ئيچ ّإيت٘س  ،تش سٕٗذ اخشاي ػ٘ئيچ دس ّٖطق ٚتحت پ٘ؿؾ خ٘د ت ٚص٘ست خذاىإٕ ٚظاست ْٕايٖذ.

مستىذسبزي كليٍ اقذامبت ي فعبليت َب حبئس اَميت ييژٌ بًدٌ ي
ببيذ مًرد تًجٍ كليٍ داوشگبٌ َبي محترم قرار گيرد.
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فرم شمارٌ  1-1جمع آيري ي تحًيل ياكسه خًراكي سٍ ظرفيتي فلج اطفال در مراكس
ياكسيىاسيًن /زوجيرٌ سرماي شُرستان
*ايه فرم تايذ دردي وسخٍ در مركس ارائٍ خذمت ياكسيىاسيًن ي زوجيرٌ سرماي شُرستان تكميل شذٌ يك وسخٍ آن تايگاوي ي يك وسخٍ تٍ مركس تُذاشت
شُرستان تحًيل شًد.

داوشگاٌ علًم پسشكي ي خدمات بُداشتي درماوي ................
مركس تُذاشتي درماوي شُري يا ريستايي.......

مركس بُداشت شُرستان ...................
تيمارستان .........

پايگاٌ يا خاوٍ تُذاشت ........

مطة...........

زوجيرٌ سرماي مركس تُذاشت شُرستان................

ساير...........

تاريخ تحًيل بٍ مركس

شمارٌ سريال

تعداد ييال

تاريخ اوقضا

بُداشت شُرستان

وام ي وام خاوًادگي  ،سمت ي امضاي

وام ي وام خاوًادگي  ،سمت ي امضاي

تحًيل دَىذٌ

تحًيل گيروذٌ

............

.............
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فرم شمارٌ  1-2جمع آيري ي تحًيل ياكسه خًراكي سٍ ظرفيتي فلج اطفال در زوجيرٌ سرماي
داوشگاٌ  /قطب
*ايه فرم تايذ دردي وسخٍ در زوجيرٌ سرماي داوشگاٌ /لطة تكميل شذٌ يك وسخٍ آن تايگاوي ي يك وسخٍ تٍ ستاد معايوت تُذاشتي تحًيل شًد.

داوشگاٌ علًم پسشكي ي خدمات بُداشتي درماوي ................
تعداد ييال

تاريخ تحًيل............
تاريخ اوقضا

شمارٌ سريال

وام ي وام خاوًادگي  ،سمت ي امضاي

وام ي وام خاوًادگي  ،سمت ي امضاي

تحًيل گيروذٌ(مذير گريٌ تيماري َاي ياگيرداوشگاٌ)

تحًيل دَىذٌ(مسؤيل زوجيرٌ سرماي داوشگاٌ)

............

............
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فرم شمارٌ -2جمع آيري  ،تحًيل ياكسه خًراكي سٍ ظرفيتي فلج اطفال در مركس بُداشت
شُرستان
*ايه فرم تايذ از جمغ تىذي فرم َاي  1 -1ي دردي وسخٍ در مركس تُذاشت شُرستان تكميل شذٌ يك وسخٍ آن تايگاوي ي يك وسخٍ تٍ معايوت
تُذاشتي تحًيل شًد.

داوشگاٌ علًم پسشكي ي خدمات بُداشتي درماوي ................

مركس بُداشت شُرستان ...................

تاريخ تحًيل.....................
رديف

تعداد ييال

وام مركس /خاوٍ بُداشت ........./

زوجيرٌ سرماي شُرستان
جمغ كل شُرستان

وام ي وام خاوًادگي  ،سمت ي امضاي

وام ي وام خاوًادگي  ،سمت ي امضاي

تحًيل دَىذٌ (مسؤيل زوجيرٌ سرماي شُرستان )

تحًيل گيروذٌ( مسؤيل زوجيرٌ سرماي داوشگاٌ)

............

............
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فرم شمارٌ  -3صًرت جلسٍ امحاي ياكسه خًراكي سٍ ظرفيتي فلج اطفال در ستاد معايوت
بُداشتي
*ايه فرم تايذ از جمغ تىذي فرم َاي  2ي  1-2دردي وسخٍ در ستاد معايوت تُذاشتي تكميل شذٌ يك وسخٍ آن تايگاوي ي يك
وسخٍ تٍ مركس مذيريت تيماري َاي ياگير ارسال شًد
داوشگاٌ علًم پسشكي ي خدمات بُداشتي درماوي ...................
رديف

تعذاد ييال

وام شُرستان

زوجيرٌ سرماي داوشگاٌ /لطة
جمغ كل
در تاريخ  ...............................در حضًر ايه جاوثان ،كليٍ ياكسه َاي ركر شذٌ در جذيل فًق طثك دستًرالعمل مكتًب ارسالي از
يزارت متثًع امحا گرديذ.

وام ي وام خاوًادگي ي امضاي كارشىاس

وام ي وام خاوًادگي ي امضاي مذيرگريٌ

مسؤيل زوجيرٌ سرما

تيماري َاي ياگير

...............

.....................

وام ي وام خاوًادگي ي امضاي رئيس حراست

وام ي وام خاوًادگي ي امضاي مذيرگريٌ
تُذاشت محيط
...........

وام ي وام خاوًادگي ي امضاي معاين تُذاشتي داوشگاٌ

معايوت تُذاشتي /داوشگاٌ

.................

...........
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فرم ارزشيابي جمع آيري ييال ياكسه سٍ ظرفيتي خًراكي فلج اطفال
( در ياحدَاي ياكسيىاسيًن تكميل مي گردد)
داوشگاٌ علًم پسشكي ي خدمات بُداشتي درماوي .......
مركس بُداشت شُرستان ..........

وام ي وًع ياحذ ( سردخاوٍ استان /سردخاوٍ شُرستان /مركس تُذاشتي درماوي /پايگاٌ /خاوٍ تُذاشت /تيمارستان/
مطة /پايگاٌ مشاركتي /ساير تا ركر وام )..................
- 1فرم جمغ آيري ي تحًيل ياكسه سٍ ظرفيتي خًراكي فلج اطفال مشاَذٌ شذ؟
خير
تلٍ
- 2ييال ياكسه سٍ ظرفيتي خًراكي فلج اطفال(تاز شذٌ يا تاز وشذٌ) مشاَذٌ شذ؟
خير
تلٍ خارج زوجيرٌ سرما
تلٍ داخل زوجيرٌ سرما
- 3ييال ياكسه دي ظرفيتي خًراكي فلج اطفال مًجًد است ؟
خير
تلٍ
مالحظات( در صًرتي كٍ تًضيح مًرد ويازاست  ،در ايه لسمت درج فرماييذ ):

وام ارزشياتي كىىذٌ  ،سمت  ،تاريخ ي امضا ..........
وام مسؤيل ياحذ  ،سمت  ،تاريخ ي امضا ...........
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ليست خطي ارزشيابي جمع آيري ييال ياكسه سٍ ظرفيتي خًراكي فلج اطفال
( در مركس بُداشت شُرستان تكميل مي گردد)
داوشگاٌ علًم پسشكي ي خدمات بُداشتي درماوي ........
مركس بُداشت شُرستان ..........
رديف

وام ياحذ

تاريخ تازديذ

وام تازديذ
كىىذٌ

ييال tOPV
(تاز شذٌ يا تاز وشذٌ)
مشاَذٌ شذ ؟
تلٍ داخل
زوجيرٌ
سرما

تلٍ خارج
زوجيرٌ
سرما

ييال bOPV
مًجًد است؟

خير

تلٍ

خير

فرم جمغ آيري ي تحًيل
ياكسه سٍ ظرفيتي
خًراكي فلج اطفال
مشاَذٌ شذ؟
تلٍ

مالحظات
( در صًرتي كٍ تًضيح مًرد
ويازاست  ،در ايه لسمت درج
فرماييذ )

خير

وام يوام خاوًادگي  ،سمت تكميل كىىذٌ فرم ي تاريخ ...............
ايه فرم در ديوسخٍ تُيٍ شذٌ  ،يك وسخٍ در مركس تُذاشت شُرستان وگُذاري مي گردد ي يك وسخٍ تٍ معايوت تُذاشتي ارسال مي شًد.
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ليست خطي ارزشيابي جمع آيري ييال ياكسه سٍ ظرفيتي خًراكي فلج اطفال
( در ستاد معايوت بُداشتي تكميل مي گردد)
داوشگاٌ علًم پسشكي ي خدمات بُداشتي درماوي .......
رديف

وام
شُرستان

تعذاد ياحذ
تازديذ شذٌ

تعذاد ياحذَاي
داراي ييال tOPV
(تاز شذٌ يا تاز وشذٌ)
داخل زوجيرٌ سرما

تعذاد ياحذَاي داراي
ييال tOPV
(تاز شذٌ يا تاز وشذٌ)
خارج زوجيرٌ سرما

تعذاد ياحذَاي داراي
ييال bOPV

تعذاد ياحذَاي داراي
فرم جمغ آيري ي تحًيل
ياكسه سٍ ظرفيتي
خًراكي فلج اطفال

مالحظات
( در صًرتي كٍ تًضيح
مًرد ويازاست  ،در ايه
لسمت درج فرماييذ )

وام يوام خاوًادگي  ،سمت تكميل كىىذٌ فرم ي تاريخ ................
ايه فرم در ديوسخٍ تُيٍ شذٌ  ،يك وسخٍ در ستاد معايوت تُذاشتي وگُذاري مي گردد ي يك وسخٍ تٍ مركس مذيريت تيماري َاي ياگير
ارسال مي شًد.

تذٗئ:
دمتش ػ٘ػٔ ّحْ٘دي -اداس ٙتيْاسي ٛاي قاتٌ پيـييشي تا ٗامؼّٔ -شمض ّذيشيت تيْاسي ٛاي ٗاىيش -ت1394 ْٜٔ
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