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 سزوارخا٘ٓ ٔزیٓ جأؼی وارضٙاس ٔأاییکَدک سبلن ٍهبًب: بزًبهِ کبرشٌبس 
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  : کبرشنبس مسئٌل بيداشت خبنٌادهشزح ًظبيف 

 ٘ظارت تزتذٚیٗ تز٘أٝ ٞای ػّٕیاتی ٚاحذ 

  استزاتژیٟای تز٘أٝ ٞای تٟذاضت خا٘ٛادٜ در ٔٙغمٝ تحت پٛضص ٚ تذٚیٗ تز٘أٝ  -اٞذاف –ٔطاروت در تؼییٗ اِٚٛیت ٞا

 ػّٕىزد ساال٘ٝ

  ٚ ٘ظارت ٔستٕز تز فؼاِیت ٞای ٔجٕٛػٝ تحت پٛضصپایص 

  راٞىارٞای ٔٙاسة تٛجٝ تٝ اٞذاف تؼییٗ ضذٜ ٚارائٝتا ٚ اػتثارات وٙتزَ ٚ ارسیاتی ػّٕىزدٞا ٚ تز٘أٝ ٞا 

  تجٟیشات ٚ فضای فیشیىی ٚ ٘حٜٛ تٟزٜ تزداری اس آٟ٘ا -ٔٛاد–تزرسی ٚضؼیت ٔٛجٛد ٘یزٚی ا٘سا٘ی 

  در ٔٙغمٝ تحت پٛضص درٖٚ تخص ٚ تزٖٚ تخص تز٘أٝ ٞای آٔٛسضی ٚٔٙاسثتٟا  تزٌشاری ٚ ٘ظارت تز ٔطاروت  

   ٔطىالت اجزای تز٘أٝ ٞا ٚ تزرسی ٚ رفغ جٟت در سغٛح ٔختّف ساسٔا٘ی جّسات ٕٞاٍٞٙی ٚ ٔطاروت درتزٌشاری

  ٔزاوش تحت پٛضصدر ٘یزٚی ا٘سا٘ی ٚ.... ٔختّف اس جّٕٝ 

 

 مشبًره ىنگبم اسدًاج ً تٌبکتٌمی: شزح ًظبيف کبرشنبس بزنبمو

  ٝتز٘أٝ ػّٕیاتی ساِیا٘ٝ ، تذٚیٗ ٚ تحّیُ تٟی 

  ٚ ٘ظارت تز ػّٕىزد پزسُٙ ٚاحذٞای ٔحیغی در سٔیٙٝ اجزای غحیح تز٘أٝپایص 

 ارساِی اس ٔزاوش ٔحیغی  ٔطاٚرٜ اسدٚاج  جٕغ تٙذی آٔار 

  جٕغ تٙذی آٔارTL 



  ٜساِیا٘ٝ فػّی ٔاٞیا٘ٝ، ٔؼاٚ٘ت تٟذاضتی تٝ غٛرتارساَ آٔار تٝ ٚاحذ تٟذاضت خا٘ٛاد ، 

  ٔطاٚرٜ اسدٚاجتز٘أٝ  پیٍیزی اػتثارات ٔزتثظ تا 

  ٚ تجٟیش ات ٔٛرد ٘یاس  پیٍیزی جٟت خزیذ پذیزایی سٚجیٗ ٔطاٚرٜ اسدٚاج 

  تطىیُ وٕیتٝ تٛتىتٛٔیٕٞاٍٞٙی 

 پیٍیزی پزٚ٘ذٜ ٞای تٛتىتٛٔی 

 ٚتحّیُ پایص ٞا ٚ ٔطىالت ٔٛجٛد ارسضیاتی 

  ٜراتظ ٘یزٚی ا٘سا٘ی درٚاحذ تٟذاضت خا٘ٛاد 

  : مبدرانمزاقبتيبی ادغبم یبفتو سالمت شزح ًظبيف کبرشنبس بزنبمو 

 

  ٝٔادراٖسالٔت تز٘أٝ ػّٕیاتی ، تذٚیٗ ٚ تحّیُ تٟی 

  ٚ ٘ظارت تز ػّٕىزد پزسُٙ ٚاحذٞای ٔحیغی در سٔیٙٝ اجزای ٔزالثتٟای ادغاْ یافتٝ سالٔت ٔادراٖپایص 

 ا ٚاحذ تٟذاضت خا٘ٛادٜ ٔؼاٚ٘ت تٟذاضتی در خػٛظ تز٘أٝ ٔادراٖٕٞاٍٞٙی ت 

 ٝٔآٔٛسضی تز٘أٝ ٔادراٖ ٚوارٌاٜ ٞای والسٟاٚاجزای  ریشی ٚ تٙظیٓ  تز٘ا 

  دا٘طجٛیاٖ ٚ ... در سٔیٙٝ تز٘أٝآٔٛسش پزسُٙ ٔحیغی ـ ستادی ـ راتغیٗ ٔتخػع ادارات ـ پزسُٙ جذیذ اِٛرٚد ـ 

 ٔادراٖ

  جشٜٚ ٚ ٔماالت آٔٛسضی تز٘أٝ ٔادراٖ  آٔٛسضی ـ پٕفّت آٔٛسضی ـتٟیٝ ٚ تٙظیٓ ٔغاِة 

  ژٜ ٔادراٖ در  ضٟزی ٚ رٚستایی ٚ پایٍاٟٞا جٟت تزٌشاری والس آٔٛسضی ٚی خذٔات جأغ سالٔتٕٞاٍٞٙی تا ٔزاوش

 دٚراٖ تارداری ٚ پس اس سایٕاٖ

  جٟت رفغ وٕثٛدٞاٞای تٟذاضت  ٛرد ٘یاس ٔزاوش، پایٍاٟٞا ٚ خا٘ٝدرخٛاست تجٟیشات ٔپیٍیزی 

 ٝٔارساَ تٝ ٔؼاٚ٘ت تٟذاضتیٔزي ٚ ٔیز ٔادراٖ  پزسطٍزی ٚتىٕیُ پزسطٙا ٚ 

 )ٖجٕغ آٚری ، تزرسی ٚتحّیُ آٔار ٚضاخع ٞای تز٘أٝ ٔادراٖ)پیص استارداری، تارداری ٚپس اسسایٕا 

 رساَ تٝ ٔؼاٚ٘ت آ٘اِیش چه ِیست ٞای تز٘أٝ ٔادراٖ)چه ِیست خاظ، تاِیٙی ٚسٙجص آٌاٞی ٔزاجؼیٗ ٚپزسُٙ( ٚا

 تٟذاضت

 .ٕٝٔٞاٍٞٙی ٞای تزٖٚ تخص ٚ درٖٚ تخص در جٟت پیطثزد تز٘ا 

 ٖتزٌشاری جّسات آٔٛسضی جٟت تٟٛرسا 

 ٖپایص ٚ تزرسی والس ٞای آٔادٌی سایٕا 

 ٝٔٔادراٖ تزآٚرد غحیح اس ٔىّٕٟای ٔٛرد ٘یاس تز٘ا 

  : ببرًری سبلمشزح ًظبيف کبرشنبس بزنبمو 

  تارٚری سآِتذٚیٗ تز٘أٝ ػّٕیاتی 

  پایٍاٜ ٞاٞای وطٛری درٔزاوش ضٟزی ٚ رٚستایی ٚ  تزاساس تخطٙأٝ تارٚری سآِارائٝ خذٔات تز٘أٝ  ػّٕىزد٘ظارت تز 

  ٔاٜ یىثار 3ٞز جٕغ آٚری ٚ جٕغ تٙذی ٚ تجشیٝ ٚ تحّیُ آٔار ٔٛجٛدی ٔػزفی دارٚٞای تٟذاضتی ٔزاوش ٔحیغی 

  ٔاٜ یىثار ) تا تٛجٝ تٝ ٔػزفی( 3ٞز  ٔزتٛعٝ ٚ تجٟیشات تز٘أٝ تارٚری سآِٔزتثظ تا دارٚٞای الالْ ٚ تزرسی ٚ تزآٚرد  



  ٜٛدفتزدارٚیی ٚ در ٔزاوش ضٟزی ٚ رٚستایی  تز٘أٝ تارٚری سآِدارٚٞای  ٍٟ٘ذاریتزرسی ٘ح 

  ٔزاوش ٚپایٍاٜ ٞا، دا٘طجٛیاٖ ، ٚ تٟٛرساٖ در سٔیٙٝ تز٘أٝ تارٚری سآِ ٔزالثیٗ سالٔتآٔٛسش 

  پزسُٙ تٟذاضت خا٘ٛادٜ ، سزپزستاٖ ٔزاوش ، ٚاحذ ٞای ستادی( تخطیدرٖٚ تز٘أٝ ریشی ٚ ٕٞاٍٞٙی( 

  ٝٔ(وٕیتٝ أذادضٟزداری ، تسیج ،) تارٚری سآِتز٘أٝ ریشی ٚ ٕٞاٍٞٙی تزٖٚ تخطی جٟت پیطثزد تز٘ا... ٚ 

  تزٌشاری وٕیتٝ تارٚری سآِ در راستای اجزای سیاست ٞای جٕؼیتی 

  ٝٔجٟت پزسُٙ تٟذاضت خا٘ٛادٜ  تارٚری سآِتز٘أٝ ٞای آٔٛسضی  ریشی ٚتٙظیٓتز٘ا 

  ٚ در  ٚ تزاوت ٞای آٔٛسضی در راتغٝ تا تز٘أٝ ٚ ا٘جاْ ٔذاخالت رسا٘ٝ ٞاتٟیٝ ٚ تٛسیغ پیٍیزی اػتثارات ٚ درخٛاست

  تز٘أٝ ٞا تزای افشایص ضاخع ٞا

  ٚا٘جاْ  ٚ تحّیُ ٘تایج تزداری ٚوطت ٔیىزٚتی اس اتاق ٔأاییاجزای ٕ٘ٛ٘ٝ شاری وٕیتٝ وٙتزَ ػفٛ٘ت ٚ تزٌٔطاروت در

  ٚ تزرسی ػّٕىزد اتٛوالٚٞا ٚپیٍیزی رفغ ٘ٛالعٔذاخالت السْ 

  تارٚری سآِتزرسی اعالػات ٚ استخزاج ضاخع ٞای ٔزتثظ تا تز٘أٝ ٞای  

  ٝٔتا رفغ آٖپیٍیزی ٚ  در ٚاحذٞای ٔحیغی ٚ تارٚری سآِتزرسی ٔطىالت ٔٛجٛد ٔزتٛط تٝ تز٘ا ...  

  ٔاٜ یىثار 3تٟیٝ ٚ تٙظیٓ ٌشارش ػّٕىزد ٚ پیطزفت تز٘أٝ ٞا ٞز  

 ٕٞىاری ٔؤثز ٚ ٔذاْٚ تاسایز ٚاحذٞای ٔزوش تٟذاضت  

 

  :کبرشنبس کٌدکبن ًظبيفشزح   

   

 تٟیٝ ٚتذٚیٗ تز٘أٝ ػّٕیاتی  

   ٖتجشیٝ ٚ تحّیُ ضاخػٟای ٔزتثظ تا تز٘أٝ وٛدوا 

  وٛدنٕٞاٍٞٙی ٚ ٕٞىاری جٟت تزٌشاری ٞفتٝ جٟا٘ی 

   تطىیُ وٕیتٝ وٛدن سآِ ٚ ٔا٘ا جٟت تزرسی ٔطىالت ٚ رفغ آٟ٘ا 

 ٚتحّیُ پایص  ا٘جاْ پایص ٞای تز٘أٝ ٞای وٛدن سآِ ٚ ٔا٘ا اس ٔزاوش تحت پٛضص 

  ٚ تٟذاضتی دا٘طٍاٜ تٔؼاٚ٘ارساَ ٘تایج تحّیُ پایص تٝ ٔزاوش 

  ٚ در تز٘أٝ ٞا تزای افشایص ضاخع ٞا تزاوت ٞای آٔٛسضی در راتغٝ تا تز٘أٝ ٚ ا٘جاْ ٔذاخالت تٟیٝ ٚ تٛسیغ ٔغاِة  

   جٕغ آٚری اعالػات آٔاری وٛدن سآِ ٚ ٔا٘ا 

  تٟذاضتی دا٘طٍاٜ تٔؼاٚ٘ٚ ٔزاوش آ٘اِیش آٔارٞا تٝ رساَا  

  ٔا٘ا  وٛدن سآِ تزٌشاری وارٌاٟٞای آٔٛسضی ٚ 

  ٘یاس تز٘أٝ وٛدواٖتزآٚرد غحیح اس ٔىّٕٟای ٔٛرد  

 :کبرشنبس بزنبمو تغذيو  ًظبيفشزح   

  تٟثٛد تغذیٝ در سغح جأؼٝ ٚ خػٛغا ٌزٟٚٞای آسیة پذیزتز٘أٝ ریشی در جٟت  

 ٘ظارت تز ارائٝ ٚ اجزای تز٘أٝ ٞای آٔٛسضی اس عزیك  جأؼٝ  یارتماء سغح فزًٞٙ ٚ سٛاد تغذیٝ ا تز٘أٝ ریشی در جٟت

  سالٔت  پایٍاٟٞایٚ  خذٔات در ٔزاوش 

  سثذ غذایی ٔغّٛب؛ی ٚاجذ ضزایظ دستزسی خا٘ٛارٞا ٔیشاٖ  افشایص تز٘أٝ ریشی در جٟت  



  پیطٍیزی ٚ وٙتزَ وٕثٛد آٞٗ ٚ وٓ خٛ٘ی ٘اضی اس آٖ در سغح جأؼٝ؛تز٘أٝ ریشی در جٟت  

 پیطٍیزی ٚ وٙتزَ اختالالت ٘اضی اس وٕثٛد یذ در سغح جأؼٝ؛ تز٘أٝ ریشی در جٟت  

 تٟثٛد تغذیٝ ٚ رضذ وٛدواٖ سیز ضص ساَ؛ تز٘أٝ ریشی در جٟت  

  (سإِٙذاٖ،٘ٛجٛا٘اٖ ،ضیزدٜ  ،تٟثٛد تغذیٝ ٌزٟٚٞای آسیة پذیز )س٘اٖ تاردار تز٘أٝ ریشی در جٟت  

  دتیزستاٖ یاری دختزاٖ دا٘ص آٔٛس رإٞٙایی ٔىُٕاجزای عزحٟای ّٔی ٚ وطٛری ٔا٘ٙذ تز٘أٝ ٕٞاٍٞٙی ٚ ٘ظارت تز ٚ  

 ٕٞ پایص یذ ادرار دا٘ص آٔٛساٖ ی ضٟزی ٚ رٚستایی تز٘أٝ پایص یذ ٕ٘ه ٔػزفی خا٘ٛارٞا اجزای اٍٞٙی ٚ ٘ظارت تز ٚ

  اتتذایی

  تز٘أٝ پایص ٚ پیٍیزی ٚ ارجاع وٛدواٖ دچار تاخیز رضذ؛اجزای ٕٞاٍٞٙی ٚ ٘ظارت تز  

  تز٘أٝ تجٛیش لغزٜ ِٔٛتی ٚیتأیٗ یا لغزٜ ٚیتأیٗوٙتزَ ٚ اجزای A+D ِٔٛتی ٚیتأیٗ جٟت  جٟت وٛدواٖ ٚ لزظ

  .س٘اٖ تاردار

  تٟذاضت؛ ٔطاٚرٜ تغذیٝ ای وٛدواٖ دچار اختالَ رضذ ارجاػی اس سغح ٔزاوش ٚ خا٘ٝ ٞایوٙتزَ ٚ اجزای 

 رٜ( یٙیأذاد أاْ خٕ تٝیوٕ یوٛدواٖ تا ٕٞىار ٝیتٟثٛد ٚضغ تغذ یٔطاروت یتیعزح حٕا یاجزا ٕٞاٍٞٙی ٚ ٘ظارت تز( 

  یستیتٟش یٌزْ در رٚستا ٟٔذٞا تا ٕٞىار یٚػذٜ غذا هیعزح  یاجزإٞاٍٞٙی ٚ ٘ظارت تز 

  ٔطاٚرٜ تغذیٝ ای تا س٘اٖ تاردار ٘یاسٔٙذ ٔطاٚرٜ تخػػی تغذیٝ؛وٙتزَ ٚ اجزای  

 ا٘جاْ ٌزفتٝ تاسدیذ اس ٔزاوش ٚ خا٘ٝ ٞای تٟذاضت ٚ ٘ظارت تز فؼاِیتٟای  

  ٚ ػّٕىزد تز٘أٝ ٞاجٕغ آٚری ٚ تزرسی ٚ تحّیُ آٔار  

 تزرسی ػّٕىزد ٚ ارسضیاتی ٘یزٚٞا ٚ تزٌشاری وارٌاٜ ٞای آٔٛسضی  

  آٔٛسش ٞای تغذیٝ ای تزٖٚ تخطی در سایز ساسٔاٟ٘ا ٚ اداراتٕٞاٍٞٙی ٚ اجزای  

  ُوٕیتٝتطىی IDD  

 

 
 

 : کبرشنبس بزنبمو ميبنسبل ًظبيفح شز

   

  تذٚیٗ تز٘أٝ ػّٕیاتی 

  ٚ ضاخػٟاتجشیٝ ٚ تحّیُ استخزاج  

  جٟت دستیاتی تٝ اٞذاف تؼییٗ ضذٜ در تز٘أٝ خذٔات سالٔت ٔیا٘ساالٖٚ ٔذاخالت تز٘أٝ ریشی 

  ٚ ٚارساَ ٌشارش تٝ ٔؼاٚ٘ت تٟذاضتی دا٘طٍاٜ پٛیص ٞای ّٔی ٞفتٝ سالٔت ٔزداٖ ٚ س٘اٖتزٌشاری ٕٞاٍٞٙی 

  ٔاٞٝ(6فزایٙذ پیطٍیزی اس ٔزي) وٕیتٝ تزرسی ٔزي سٚد ٍٞٙاْ ٔیا٘ساالٖ در جٟت حساس ساسی ٚ ارتمایتزٌشاری 

  تزرسی پسخٛرا٘ذٞای دریافتی اس ٔزاوشپیٍیزی ٚ ٚدر ٚاحذٞای ٔحیغی  ادغاْ یافتٝ سالٔت ٔیا٘ساالٖخذٔات پایص 

  ارساَ آ٘اِیش جٕغ تٙذی پایص ٞا تٝ ٔؼاٚ٘ت تٟذاضتی دا٘طٍاٜ ٚ ٔزاوش ٔحیغی  

 ٖتزآٚرد ٚ ٘ظارت تز تٛسیغ ٔىُٕ ٔٛرد ٘یاس ٔیا٘ساال 

 سزعاٖ پستاٖ ٚ  ٞای ضایغ س٘اٖ عثك دستٛراِؼّٕٟاغزتاٍِزی سزعاٖ سٔیٙٝ  ٕٞاٍٞٙی جٟت افشایص آٌاٞی ػٕٛٔی در(

 دٞا٘ٝ رحٓ (

 ٕٝٔٞاٍٞٙی تا ٚاحذٞا ی درٖٚ تخص ٚ ادارات ٚ ساسٔاٖ ٞای تزٖٚ تخص جٟت پیطثزد اٞذاف تز٘ا 



  الٖسالٔت ٔیا٘ساادغاْ یافتٝ خذٔات در سٔیٙٝ  جٟت ٔزالثیٗ سالٔتتزٌشاری وارٌاٜ آٔٛسضی 

 آٔٛسش ٘یزٚٞای جذیذ اِٛرٚد  

 ٝٙپستاٖ ٔؼایٙات تز٘أٝ ریشی جٟت ٟٔارت آٔٛسی ٔأاٞای ضاغُ در ٔزاوش در سٔی  

  جأؼٝ ٞذف تز٘أٝ آٔٛسضی در سٔیٙٝ ارتماء آٌاٞی پزسُٙ ٚ ٔٙاتغتٟیٝ ٚ تٛسیغ  

 ٖتزٌشاری جّسات آٔٛسضی جٟت تٟٛرسا 

 :انسبلمندکبرشنبس بزنبمو  ًظبيفشزح 

 
 ٝتز٘أٝ ػّٕیاتی سإِٙذاٖ. ٚ تذٚیٗ تٟی 

  ٚ تجشیٝ ٚ تحّیُ ضاخػٟااستخزاج  

 ٖتز٘أٝ ریشی ٚ ٔذاخالت جٟت دستیاتی تٝ اٞذاف تؼییٗ ضذٜ در تز٘أٝ خذٔات سالٔت سإِٙذا 

  ـظارت تـز  ػـّٕىزد  پـزسٙـُ  ٚاحـذ ٞای  ٔحیـغی در سٔـیٙٝ اجـزای  ٔـزالثـت ٞای ادغـاْ  یـافتـٝ  ٚ٘پایص

 تٟیٝ ٌشارش پایص ٚ تىٕیُ چه ِیست سإِٙذاٖ ٚ ارساَ پسخٛرا٘ذ تٝ ٔزاوش.سـاِـٕـٙذاٖ. 

 . ارساَ آ٘اِیش پایطٟای فػّی تٝ ٔؼاٚ٘ت تٟذاضتی دا٘طٍاٜ ٚ ٔزاوش ٔحیغی 

  ٚ تزٌشاری وارٌاٜ خذٔات ٘ٛیٗ سإِٙذاٖ ٚ والس س٘ذٌی سآِ در سإِٙذیتز٘أٝ ریشی. 

  ٚ ٚارساَ ٌشارش تٝ ٔؼاٚ٘ت تٟذاضتی دا٘طٍاٜسإِٙذاٖ تشرٌذاضت تزٌـشاری ٞفتـٝ ٕٞاٍٞٙی 

 .ٕٝٔٞاٍٞٙی ٞای تزٖٚ تخص ٚ درٖٚ تخص در جٟت پیطثزد تز٘ا 

 .ٖتزٌشاری جـّسات آٔـٛسضی تٟٛرسا 

  ٌَشارش تزٌشاری والس ٞای س٘ذٌی سآِ سإِٙذی تػٛرت فػّی  تٝ ٔؼاٚ٘ت تٟذاضتی دا٘طٍاٜارسا 

 ٖتزآٚرد ٚ ٘ظارت تز تٛسیغ ٔىُٕ ٔٛرد ٘یاس سإِٙذا 

 آٔٛسش ٘یزٚٞای جذیذ اِٛرٚد 

 

 

 :ً مزگ کٌدک شيزمبدرکبرشنبس بزنبمو  ًظبيفشزح 

  ضیزٔادرتزٚیج تغذیٝ تا تٙظیٓ تز٘أٝ ػّٕیاتی 

  غذٚر وٛپٗ ضیزٔػٙٛػی ا٘جاْ پایص اس ٔزاوش 

  ارٌاٜ تزٚیج تغذیٝ تا ضیز ٔادر تػٛرت ساِیا٘ٝ تزای پزسُٙوتزٌشاری 

 تزٌشاری جّسات آٔٛسضی در خػٛظ تغذیٝ تا ضیز ٔادر تزای تزٖٚ تخص تا ٕٞىاری ٚاحذ آٔٛسش تٟذاضت 

 تزٌشاری ٞفتٝ جٟا٘ی ضیز ٔادر 

  وٛدن تحت پٛضص ٚ تىٕیُ چه ِیست ٚ أتیاس دٞی تٝ تیٕارستاٟ٘ا در خػٛظ تاسدیذ اس تیٕارستاٟ٘ای دٚستذار

 اجزای الذأات دٜ ٌا٘ٝ ضیز ٔادر

 .تاسدیذ اس تیٕارستاٟ٘ای دٚستذار وٛدن تحت پٛضص در خػٛظ چه ِیست ساػت اَٚ تِٛذ 

 ر دٜ الذاْ تٝ ٔؼاٚ٘ت ٔحتزْ ارساَ ٌشارش اس تاسدیذ تیٕارستاٟ٘ای دٚستذار وٛدن در تز٘أٝ ساػت اَٚ تِٛذ ٚ ارسیاتی د

 تٟذاضتی



  (،ضٟیذ واظٕیاٖ  وٗ ٚ ارساَ تٝ ٔزاوش غذٚر وٛپٗ ضیزخطه) ٔزاوش  ٔػٙٛػیٕٞاٍٞٙی جٟت تٟیٝ وٛپٟٙای ضیز 

  تاییذ جٟت غذٚر وٛپٗدر ٔزاوش  ٔػٙٛػی٘ظارت تز رٚ٘ذ غذٚر وٛپٗ ضیز ٚ  

  ٝ٘سیة ٔغاتك دستٛراِؼُٕ٘ظارت تز رٚ٘ذ اجزای غذٚر وٛپٗ ٚ پیٍیزی وٛدواٖ در سأا 

  الذاْ( در پٛرتاَ ٚسارت تٟذاضت 01)ثثت اعالػات  أتیاس تیٕارستاٟ٘ای دٚستذار وٛدن  

 .ثثت اعالػات چه ِیست تز٘أٝ ساػت اَٚ تِٛذ تیٕارستاٟ٘ای دٚستذار وٛدن در پٛرتاَ ٚسارت تٟذاضت 

  ٔاٜ یىثار سٝتزٌشاری وٕیتٝ ضیز ٔادر ٞز 

 تزای پزسُٙ ٔزاوش تزٌشاری آسٟٔٛ٘ای دٚرٜ ای 

   ٖٔـاٞٝ .  0- 95تٙـظیٓ تـز٘أٝ  ػٕـّیاتی  ٔـزي  وـٛدوـا 

    ٖٔـاٞـٝ  در   ٞــز  سـٝ ٔاٜ ٚ در غٛرت ٚجٛد ٔزي خارج    0-95تـطىـیُ   وٕـیتـٝ   ٔـزي  وـٛ دوـا

 تیٕارستا٘ی تػٛرت ٔاٞا٘ٝ 

 ٔ ٔاٞٝ.0-95ٔغزح ضذٜ در وٕیتٝ ٔزي وٛدواٖػٛتات تزرسی ٚ پیٍیزی 

  در تز٘أٝ ٘ظاْ ٔزالثت ٔزي وٛدن تا ٕٞىاری ٔؼاٚ٘ت درٔاٖ پایص ٚ٘ظارت اس تیٕارستاٖ ٞای تـحت پٛضص. 

 ارساَ ٌشارش اس تاسدیذ تیٕارستاٖ ٞا در تز٘أٝ ٘ظاْ ٔزالثت ٔزي تٝ ٔؼاٚ٘ت ٔحتزْ تٟذاضتی. 

  ٖتزٌشاری وارٌاٜ احیا جٟت ٔزالثیٗ سالٔت ٚ پشضىا. 

  ٚسارت تٟذاضت. در سأا٘ٝ ٘ظاْ ٔزالثت ٔزي وٛدنٚ ٌشارش غفز ٔاٞیا٘ٝ خارج تیٕارستا٘ی ٔـزي وـٛدن  ٔٛاردثـثت 

  ٖ(داخُ ٚ خارج تیٕارستا٘ی)تٟیٝ سٙاریٛ ٔزي وٛدوا. 

   ٖداخُ ٚ خارج تیٕارستا٘یٔـاٞٝ  0-95تجـشیٝ ٚ تـحّیُ آٔـارٔـزي وـٛدوـا. 

  تـٟذاضـتی .جـٕغ تٙذی ٚ تـحّیُ پـایص ٞا  ٚ ٌشارش آٖ تٝ ٔـؼاٚ٘ت 
 

 

 


