
مرتحم ياسور 
یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  نینواعم 

تاسسوم اه و  هدکشهوژپ  ، اه هدکشناد  یلاع ، شزومآ  ياه  عمتجم  اههاگشهوژپ ، اههاگشناد ،
یعافتناریغ یتلودریغ و  یلاع  شزومآ 

، مکیلع مالس 

صوصخ رد  ناـمزاس  یقوقح  روما  رتفد  خروم 95/8/4  هرامش 4/2/94387  مالعتـسا  هیباوج  هب  فطع  ًامارتحا ،
اب یلیـصحت  كردم  رودـص  تساوخرد  هدومن و  ذـخا  ار  ناریا  تیعبات  نوناق ، قباطم  هک  یناریا  ریغ  نایوجـشناد 

ینایوجشناد یلیـصحت  هیرهـش  تخادرپ  یگنوگچ  نینچمه  دنراد و  ار  دوخ  یناریا  تیعبات  یتیوه و  تاصخـشم 
راضحتـسا هب  یـضتقم  مادقا  تهج  ار  لیذ  دراوم  دنیامن ، یم  زارحا  ار  ناریا  تیعبات  لیـصحت  هرود  لوط  رد  هک 

: دناسر یم 

زا سپ  دنا و  هدرک  تفایرد  لیـصحت  لحم  زا  ار  دوخ  همانـشناد  هک  یناریا  ریغ  ناگتخومآ  شناد  صوصخ  رد  - 1
دوجو اه  نآ  یناریا  تیعبات  تاصخـشم  اب  ینثملا  همانـشناد  رودص  ناکما  دـنا ، هدومن  ذـخا  ار  یناریا  تیعبات  نآ 

.ددرگ  یم  جرد  ناگتخومآ  شناد  نیا  یلیصحت  هدنورپ  رد  تیعبات  رییغت  بتارم  اهنت  هتشادن و 

مامتا هب  یناریا   ریغ  همانرذـگ  تیوه  اب  ار  دوخ  لیـصحت  هرود  هک  یناریا  ریغ  ناـگتخومآ  شناد  صوصخ  رد  - 2
كردم رودص  دنا ، هدـمآرد  ناریا  تیعبات  هب  دـنیامن  ذـخا  ار  دوخ  یهاگـشناد  كردـم  هک  نآ  زا  لبق  هدـناسر و 

ذخا هب  هجوت  اب  هدوب و  عنامالب  اه  نآ  یناریا  تیعبات  یتیوه و  تاصخشم  اب  ناگتخومآ  شناد  لیبق  نیا  یلیـصحت 
.دوب دنهاوخن  زین  ناگیار  شزومآ  لومشم  لیصحت  مامتا  زا  سپ  یناریا  تیعبات 

هدومن عورش  یناریا  ریغ  همانرذگ  یتیوه  كرادم  اب  ار  دوخ  لیـصحت  هرود  هک  یناگتخومآ  شناد  صوصخ  رد  -3
نیا یلیـصحت  كردم  دـنا ، هدومن  ذـخا  یناریا  تیعبات  دوخ  لیـصحت  مامتا  زا  شیپ  لیـصحت و  هرود  لوط  رد  و 
ذخا نامز  زا  دـش و  دـهاوخ  رداص  اه  نآ  یناریا  تیعبات  یتیوه و  تاصخـشم  ساسا  رب  ناـگتخومآ  شناد  لـیبق 

.دوب دنهاوخ  ناگیار  شزومآ  تاررقم  نیناوق و  لومشم  یناریا ، ناگتخومآ  شناد  ریاس  دننامه  یناریا  تیعبات 
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نیناوق و هیلک  لومـشم  دـنیامن ، یم  زارحا  ار  یناریا  تیعباـت  یلیـصحت  هرود  رد  هک  یناریاریغ  نایوجـشناد  - 4
حرش هب  نانآ  لیصحت  هیرهش  تخادرپ   هوحن  هدوب و  یناریا  نایوجـشناد  دننامه  ییوجـشناد  یـشزومآ و  تاررقم 

: تسا ریز 

تروصب یناریا  نایوجـشناد  هباشم  هیـسروب ، شریذپ  هنازور و  هرود  يرـسارس  نومزآ  يدورو  نایوجـشناد  - 4-1
همانسانش ذخا  خیرات  زا  ناگیار  شزومآ 

هدش هتفریذپ  هرود  بوصم  هیرهش  قبط  هنابش  هرود  يرسارس  نومزآ  يدورو  نایوجشناد  - 4-2

هیلوا شریذپ  ماگنه  هاگشناد  ءانما  تایه  بوصم  هیرهش  قبط  هیسروبریغ )  ) دازآ شریذپ  نایوجشناد  - 4-3
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
هدازیلع دیمحلادبع 

یناریا ریغ  نایوجشناد  روما  لک  ریدم 

 : تشونور

.عالطا تهج  یناریاریغ  نایوجشناد  روما  مرتحم  ناسانشراک  - 
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