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 :يمذيّ

 
يِِِيهِِِيٌٕ کٕدک ثّ طٕس دسکؾٕس اِِِيشاٌ ْش عبنّ ثِِِيؼ اص ِِِيک    

اِِِيٍ )سمسِِِي ٔاسد أنِِِني ػشفّ ػهى ٔداَؼ ِِِيؼُِِِي دثغتبٌ يِِِي ؽَٕذ

 94544زذٔد  86-87آيبس دس اعتبٌ خشاعبٌ سضِِِٕي دس عبل حتقيهي 

ثب ؽشٔع عبل حتقِِِيهِِِي کٕدک حمِِِيط خبَّ سا تشک (. َفش يِِِي ثبؽذ

يٍ َظبو دس تکِِِٕيٍ عبختبس عبمل ٔٔاسد َظبيِِِي يِِِي ؽٕد کّ اِِِ

َظبو .خبيؼّ دس آِِِيُذِ اص خبِِِيگبِ سفِِِيؼِِِي ثش خٕسداس اعت

آيٕصػ کؾٕس ُْگبيِِِي يِِِي تٕاَذ دس ؽکم دِِِْي عبختبس تکبيهِِِي 

خبيؼّ َمؼ يٕثش  ٔاسصَذِ اِِِي اِِِيفب منبِِِيذ کّ دس آٌ تُبعت 

دعت منِِِي آِِِيذ يگش اِِِيُکّ سػبِِِيت ؽذِ ثبؽذ ٔاِِِيٍ تُبعت ثّ 

داَؼ آيٕصاٌ کّ افهِِِي تشِِِيٍ ػُقش اِِِيٍ َظبو ْغتُذ ضًٍ 

ثشخٕسداسی اص عاليت خغًِِِي ٔرُِِِْي دس خبِِِيگبِ آيٕصؽِِِي يُبعت 

. خبِِِيگضِِِيٍ ؽذِ ثبؽُذ

امهِِِيت ضشٔست اجنبو يؼبِِِيُبت غشثبنگشِِِي 

 

ثّ يٕلغ کٕدکبٌ دس يؼشك خطش ايشٔصِ َِِِيبص ثّ تؾخِِِيـ      

ثش اعبط آيبسْبِِِي ثِِِني .ثّ ػُٕاٌ ِِِيک افم پزِِِيشفتّ ؽذِ اعت

دسفذ کٕدکبٌ دس ُْگبو تٕنذ يجتال ثّ  15تب   10املههِِِي ثِِِني 

َمبِِِيـ خغًِِِي ،زغِِِي ِِِيب َب تٕاَِِِيٓبِِِي سؽذِِِي ْغتُذ ثب اعتفبدِ 

سصيبثی يشتت ٔضؼِِِيت خغًِِِي سٔاَِِِي اص آصيٕهنبِِِي غشثبنگشِِِي ٔا

ثِِِيًبصِِِيٓبِِِي ؽبِِِيغ دس اِِِيٍ /َٕآيٕصاٌ ٔؽُبعبِِِيِِِي اختالالت 

عُِِِني،اسخبع ٔ پِِِيگِِِريِِِي دسيبٌ ٔتٕاَجخؾِِِي اِِِيٍ گشِٔ زغبط ٔآعِِِيت 

يٍ پزِِِيش خبيؼّ ٔاسائّ تٕفِِِيّ ْبِِِي هبذاؽتِِِي ٔيؾبٔسِ اِِِي ثٕانذِِِ

ٔخٕد َٕآيٕصاٌ ثّ ػُٕاٌ ِِِيک خذيت اسصمشُذ ٔزغبط َظبو 

. لذسدتُذ يشالجتٓبِِِي هبذاؽتِِِي دسيبَِِِي حمغٕة يِِِي ؽٕد
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: اْذاف اختقبفي ٔکبسثشدي

ؽُبعبيي ٔدسيبٌ ثّ يٕلغ ثيًبسيٓب ٔاختالالت  داَؼ  •

آيٕصاٌ اص طشيك غشثبنگشي  ٔتکًيم ؽُبعُبيّ عاليت خٓت 

خذيبت ادغبو يبفتّ دس َظبو ؽجکّ  گشِٔ ْذف ثّ فٕست 

يذاخهّ اپيذييٕنٕژيک ٔيذيشيت ثشَبيّ ْبي استمبي  •

عاليت خبيؼّ ثب اعتفبدِ اص َتبيح  ثّ دعت آيذِ 

ثيًبسی /تمٕيت عيغتى اسخبع داَؼ آيٕصاٌ داسای اختالل •

ثّ يشاکض ختققی ٔپيگيشی َتيدّ يٕاسد اسخبع 

ايم آيٕصػ داَؼ آيٕصاٌ ٔٔانذيٍ آَبٌ دس صييُّ يظ •

يشتجط ثب عاليت  گشِٔ ْذف 

استمبءعطر آگبْی ٔ هبجٕد ػًهکشد اػضبی تيى ْبی عاليت  •

 دس خقٕؿ چگَٕگی اجنبو فسير يؼبيُبت داَؼ آيٕصاٌ

 

: اثضاس کبس يٕسد َِِِيبص ؽبيم

ٔدعتٕسانؼًم تکًيم آٌ  ؽُبعُبيّ عاليت داَؼ آيٕص -

ٔيژِ ) کتبثچّ ساًُْبي يشالجتٓبي سٔاَپضؽکي کٕدکبٌ -

( ؽکبٌپض

دعتٕسانؼًم تؾخيـ ٔيشالجتٓبي ثيًبسي لهيب ػشٔلي ٔفؾبس  -

خٌٕ 

 109-2/1فشو يؼبيُبت پضؽک )-فشيٓب ٔکبسثشگٓبِِِي يٕسد َِِِيبص -

     109-1/1ٔفشو اسصيبثي يمذيبتي 

يؾخقبت داَؼ آيٕصاٌ داساي  ٔپيگريي فشو َٔشو افضاس ثجت -

يؾکم َٔيبصيُذ اسخبع ثّ يشاکض ختقـ 

ظبست ثش سَٔذ ثشَبيّ ثّ تفکيک  عتبد ؽٓشعتبٌ چک نيغت ٌ-

ٔيشاکض هبذاؽيت دسيبَي  

ٔصَّ پشتبثم              -

لذعُح                    -

چبست ثِِِيُبِِِيِِِي  -

عت تؾخِِِيقِِِي   -

 فؾبس عُح اطفبل   -

ٔيشالجتٓبي  اػضبي كًيتّ اعتبَي يؼبيُبت پضؽكي

دسيبَي داَؼ آيٕصاٌ  
 

كًيتّ اعتبَي اخشاي ثشَبيّ دس اعتبٌ ثّ تشكيت اػضبي 

:  ؽشذ صيش يي ثبؽذ
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( سئيظ كًيتّ )   يؼبٌٔ هبذاؽيت داَؾگبِ-1

( َبيت سئيظ كًيتّ)   يؼبٌٔ فين يشكض هبذاؽت اعتبٌ-2

يؼبٌٔ اخشايي يشكض هبذاؽت اعتبٌ  -3

دثري )   يغؤٔل ٔازذ عاليت َٕخٕاَبٌ ، خٕاَبٌ ٔ يذاسط-4

( كًيتّ 

ِ عُدؼ ٔازذ عاليت َٕخٕاَبٌ ، خٕاَبٌ ٔ كبسؽُبط ثشَبو-5

( يغؤٔل دثريخبَّ)   يذاسط

يذيش گشِٔ گغرتػ ؽجكّ ْب -6

يذيش گشِٔ ختققي ثيًبسيٓب  -7

يذيش گشِٔ عاليت سٔاَي اختًبػي  -8

يغؤٔل ٔازذ هبذاؽت دْبٌ ٔ دَذاٌ  -9

يغؤٔل ٔازذ تغزيّ  -10

يغؤٔل ٔازذ آيبس -11

يغؤٔل ٔازذ هبذاؽت زشفّ اي  -12

يغؤٔل ٔازذ َرئي اَغبَي  -13

يذيش دسيبٌ اص يؼبَٔت غزا ٔ داسٔ -14

يذيش گشِٔ عاليت خبَٕادِ ٔمجؼيت -15

يغئٕل سٔاثط ػًٕيي -16

کًيتّ عيبعتگضاسي اعتبٌ ثُب ثّ ضشٔست يي تٕاَذ اص  :تجقشِ

خٓت ؽشکت دس خهغبت ( دسٌٔ خبؾي ٔثني خبؾي )عبيش ٔاخذريشثط 

. دػٕت ثّ ػًم آٔسد
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 پضؽكيِ اعتبَي اخشاي يؼبيُبت ٔظبيف کًيت

ٔيشالجتٓبي دسيبَي داَؼ آيٕصاٌ  

 

 عيبعتگضاسي ٔ ثشَبيّ سيضي اخشاي ثشَبيّ دس اعتبٌ  .1

اطالع سعبَي اص طشيك فذا ٔعيًب ٔ خشايذ ثب مهبُْگي  .2

سٔاثط ػًٕيي دس ساثطّ ثب امهيت يشالجت ْب ٔ صيبٌ اخشاي 

 ثشَبيّ

دسٌٔ  )اُْگي ثشگضاسي خهغبت ثّ يُظٕس اجيبد ٔ تمٕيت ْى .3

 ( خبؾي ، ثني خبؾي 

ثشآٔسد ٔ تبيني جتٓيضات ٔ اثضاس ٔتغٓيالت يٕسد َيبص  .4

 ثشَبيّ 

 ثشَبيّ سيضي خٓت تبيني َرئي اَغبَي يٕسد َيبص  .5

ذتيّ ٔ اثالؽ دعتٕسانؼًم اخشايي ثشَبيّ ثّ ؽٓشعتبهنبي  .6

 تبثؼّ 

 ذتيّ ٔ تذٔيٍ ٔ چبپ يتٌٕ آيٕصؽي يٕسد َيبص  .7

سَٔذ اخشايي طشذ دس ؽٓشعتبهنبي  َظبست ٔ پبيؼ يغتًش .8

 تبثؼّ 

 کًيتّ ْبي ؽٓشعتبَي  ثشگضاسي کبسگبِ تٕخيٓي آيٕصؽي  .9

   . ٔ ّمجغ ثُذي گضاسؽبت اسعبيل اص ؽٓشعتبهنبي تبثؼ

اسعبل آٌ ثّ عتبد يشکضي ٔ اػضبي کًيتّ فقهي يکجبس خٓت 

 هبشِ ثشداسي الصو 

ثشَبيّ ٔ  ثشسعي يؾکالت ٔ چبنؾٓبي يٕخٕد دس سَٔذ اخشاي. 11

 اسائّ ساْکبسْبي يُبعت خٓت سَٔذ اخشاي ثشَبيّ 

ثشسعي َتبيح زبفم اص اخشاي يؼبيُبت  تٕعط گشْٔٓب ٔ . 12

ٔازذْبي ريشثط ٔ پيؼ ثيين ٔ تذٔيٍ ثشَبيّ يذاخهّ اي 

 يُبعت 
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ٔيشالجتٓبي  پضؽكياػضبي كًيتّ ؽٓشعتبَي يؼبيُبت 

دسيبَي داَؼ آيٕصاٌ  

 

اخشاي ثشَبيّ دس اعتبٌ ثّ  تبَيؽٓشط تشكيت اػضبي كًيتّ

: ؽشذ صيش يي ثبؽذ

  (سئيظ كًيتّ)يذيش ؽجكّ -1

  (َبيت سئيظ كًيتّ)يؼبٌٔ هبذاؽيت -2

يؼبٌٔ دسيبٌ  -3

  (دثري كًيتّ)يغؤٔل ٔازذ عاليت يذاسط-4

يغؤٔل ٔازذ گغرتػ ؽجكّ ْب  -5

يغؤٔل ٔازذ ثيًبسيٓب  -6

يغؤٔل ٔازذ عاليت سٔاَي ٔ اختًبػي -7

ازذ هبذاؽت دْبٌ ٔ دَذاٌ  يغؤٔل ٔ-8

يغؤٔل ٔازذ تغزيّ  -9

يغؤٔل ٔازذ آيبس -10

كبسؽُبط هبذاؽت زشفّ اي  -11

يغئٕل عاليت خبَٕادِ ٔمجؼيت  -12

يغئٕل سٔاثط ػًٕيي  -13

 

کًيتّ عيبعتگضاسي اعتبٌ ثُب ثّ ضشٔست يي تٕاَذ  :تجقشِ

خٓت ؽشکت دس ( دسٌٔ خبؾي ٔثني خبؾي )اص عبيش ٔاخذريشثط 

 .دػٕت ثّ ػًم آٔسدخهغبت 
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 پضؽكئظبيف کًيتّ ؽٓشعتبَي اخشاي يؼبيُبت 

ٔيشالجتٓبي دسيبَي داَؼ آيٕصاٌ  

 

اطالع سعبَي يُبعت اص طشيك َقت پشدِ، پالکبسد، تشاکت  .1

ٔ سعبَّ ْبي حمهي دس ساثطّ ثب امهيت يؼبيُبت پضؽکي 

 آيٕصاٌ ٔ صيبٌ اخشاي ثشَبيّ دس ؽٓشعتبٌ داَؼ

 ثني خبؾي ٔ دسٌٔ خبؾي  ثشگضاسي خهغبت مهبُْگي .2

ثشسعي ٔضؼيت يشاکض هبذاؽيت اص َظش ايکبَبت ٔ جتٓيضات ٔ  .3

 َرئي اَغبَي يٕسد َيبص 

آيبدِ عبصي فضبي فيضيکي يشاکض هبذاؽيت دسيبَي خٓت  .4

 آيٕصاٌ  پبعخگٕيي يُبعت ٔ خزة داَؼ

تبيني جتٓيضات ٔ َرئي اَغبَي يٕسد َيبص يشاکض هبذاؽيت  .5

 يطهٕة ثشَبيّ  دسيبَي ثّ يُظٕس اخشاي

 ثشگضاسي خهغّ تٕخيٓي، آيٕصؽي ػٕايم اخشايي ثشَبيّ  .6

اثالؽ دعتٕسانؼًم، فشايُذ اسائّ خذيبت ٔ ؽشذ ٔظبيف  .7

 کبسکُبٌ ثّ ٔازذْبي حميطي 

تؾکيم تيى َظبستي ثب يؾبسکت کهيّ اػضبي ثّ يُظٕس  .8

 استمبء کيفيت يؼبيُبت 

َظبست ٔ پبيؼ يغتًش اص سَٔذ اخشاي ثشَبيّ دس عطر  .9

 ساکض ثشاعبط چک نيغت َظبستيو

ذتيّ گضاسػ کتيب اص سَٔذ اخشاي ثشَبيّ ٔ َتبيح زبفم . 10

ْبي تکًيم ؽذِ ٔ اسعبل آٌ ثّ فٕست يبْيبَّ  اص چک نيغت

 ثّ عتبد اعتبٌ 

مجغ ثُذي ٔ اسعبل آيبس يؼبيُبت اجنبو ؽذِ ثّ تفکيک . 11

 ؽٓش ٔ سٔعتب ثّ فٕست يبْيبَّ ثّ عتبد اعتبٌ 

ايّ يذاخهّ اي تٕعط ٔازذْبي فين ثب اعتفبدِ ذتيّ ثشٌ. 12

اص َتبيح يؼبيُبت داَؼ آيٕصاٌ ثّ يُظٕس استمبء عاليت 

 گشِٔ ْذف 

ثشَبيّ سيضي خٓت پيگريي اسخبع داَؼ آيٕصاٌ داساي . 13

 ثيًبسي تب سفغ يؾکم / اختالل 
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: تؾکيالت ٔگشدػ کبس

 يبفت دعتٕسانؼًميؼبَٔني هبذاؽيت يي ثبيغت پظ اص دس -1

ِ يؼبيُبت غشثبنگشي ٔپضؽکي داَؼ آيٕصاٌ اخشايي ثشَبو

ٔمهچُني  ؽ خٓت اػضبء کًيتّ ؽٓشعتبَيَغجت ثّ فذٔس اثال

تؾکيم  يغتًش خهغّ کًيتّ ثّ يُظٕس ثشسعي سَٔذ اخشايي 

سٔص يکجبس الذاو الصو سا ثّ ػًم آٔسَذ ٔ  15ثشَبيّ  ْش 

. فٕسجتهغّ سا ثّ دثربخبَّ کًيتّ اعتبَي اسعبل گشدد

کبسؽُبط يغئٕل عاليت َٕخٕاَبٌ،خٕاَبٌ ٔيذاسط يي تٕاَذ  -2

ٔدس ايٍ .پيؾُٓبد تؾکيم خهغّ فٕق انؼبدِ کًيتّ سا ثذْذ

ٌٔ هبذاؽيت ؽٓشعتبٌ ثب ثشسعي ضشٔست ايش َغجت ثّ افٕست يغ

. تؾکيم خهغّ کًيتّ الذاو منبيذ

کًيتّ ؽٓشعتبَي ثشَبيّ ثب تٕخّ ثّ زيطّ فؼبنيت اػضبي  -3

ايٍ دعتٕسانؼًم َغجت ثّ ثشَبيّ سيضي ٔاجيبد  کًيتّ ٔيفبد

ٔ  مهبُْگي ْبي الصو ثشاي اخشاي هبيُّ ثشَبيّ الذاو

. ي اسعبل منبيذٌخبَّ کًيتّ اعتبٔفٕسجتهغّ سا ثّ دثري

پظ اص تؼيني َيبصيُذيٓب ٔاجيبد مهبُْگي ْبي الصو دس  -4

صييُّ اخشاي ثشَبيّ يؼبيُبت داَؼ آيٕصاٌ پبيّ أل 

ف ْش يک اص اػضب ي کًيتّ سا تؼيني ٔثشاي اثتذايي،ٔظبي

. اجنبو آٌ صيبَجُذي ثّ ػًم آيذ

دس ؽٓشعتبٌ ثشػٓذِ  سئيظ  يغئٕنيت اخشاي دليك ثشَبيّ -5

کًيتّ ؽٓشعتبَي ٔصيش َظش سئيظ کًيتّ اعتبَي ثشَبيّ يي 

.  ثبؽذ

يغئٕنيت اخشاي دليك ثشَبيّ دس يشاکض هبذاؽيت دسيبَي  -6

س َظش سئيظ کًيتّ ؽٓشعتبَي يشکض ٔصي يغئٕلثشػٓذِ  

 . ثشَبيّ يي ثبؽذ

تؼيني سَٔذ گشدػ کبس دس يشاکض هبذاؽيت دسيبَي اص طشيك  -7

خٓت پيؾگريي اص .. پشدِ ٔ–پالکبسد -َقت تبثهٕ ساًُْب

عشگشداَي يشاخؼني ثشَبيّ انضايي يي ثبؽذ ٔيغئٕنيت اخشاي 

. يشکض يي ثبؽذيغئٕل آٌ ثش ػٓذِ 
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 ت غشثبنگشي ٔپضؽکي داَؼ آيٕصاٌاخشاي ثشَبيّ  يؼبيُب -8

ط اص دسيبفت دعتٕسانؼًم اخشايي دس دتبيي يُبطك تؼيني ؽذِ پ

. ثشَبيّ  انضايي يي ثبؽذ

يؼبيُبت َٕآيٕصاٌ پبيّ أل اثتذايي دس يُبطك ؽٓشي اص  -9

طشيك يشاکض هبذاؽيت دسيبَي  ثبمهکبسي پبيگبْٓبي عُدؼ ٔدس 

ٔادِ ثّ يٕسد يُبطك سٔعتبيي اص طشيك ثشَبيّ پضؽک خبٌ

.  اخشا گزاؽتّ يي ؽٕد

تٕعط يشثيبٌ ( اسصيبثي يمذيبتي)يؼبيُبت غشثبنگشي  -10

ٔدس .  هبذاؽت يغتمش دس پبيگبْٓبي عُدؼ اجنبو يي گريد 

يُبطك سٔعتبيي اجنبو يؼبيُبت فٕق  ثّ خض اسصيبثي آيبدگي 

حتقيهي  دس خبَّ ْبي هبذاؽت تٕعط هبٕسصاٌ فٕست  خٕاْذ 

. گشفت

يشاکض ؽٓشي فمط الذاو ثّ اجنبو يؼبيُبت پضؽکي دس  -11

َٕآيٕصاٌ تٕعط پضؽکبٌ ػًٕيي يغتمش دس يشاکض يي گشدد ٔ 

ٔفشو ثجت ٔپيگريي يٕاسد  109-2/1ْبي خٓت ثجت َتبيح اص فشو

. اسخبػي ثّ يشاکض ختققي اعتفبدِ خٕاْذ گشديذ

دس ْش يشکض هبذاؽيت دسيبَي يک َفش کبسداٌ هبذاؽيت خٓت  -12

ج َتبيح اسصيبثي يمذيبتي ااص ؽُبعُبيّ عاليت ٔثجت اعتخشا

ٔثجت کهيّ خذيبت اجنبو ؽذِ دس   109-1/1دس فشو ْبي آيبسي 

. تؼيني خٕاْذ گشديذ( 11يُذسج دس ثُذ)يشکض 

دس فٕستي کّ  پبيگبِ عُدؼ فبلذ يشثي هبذاؽت خٓت  :تجقشِ

يؼبيُبت فٕق دس .اجنبو يؼبيُبت اسصيبثي يمذيبتي ثبؽذ 

ٔعپظ الذاو ثّ .اؽيت دسيبَي  اجنبو  خٕاْذ گشفتيشکض هبذ

ٔ دس فٕست َيبص تکًيم فشو ثجت  109-1/1تکًيم فشو آيبسي

. ٔپيگريي  خٕاْذ گشديذ

دس يشاکض (  109-2/1ٔ 109-1/1فشو ْبي ) آيبس يؼبيُبت   -13

هبذاؽيت دسيبَي دس پبيبٌ ْشيبِ مجغ ثُذي ٔثّ عتبد ؽٓشعتبٌ 

.  اسعبل يي گشدد

صمحّ يؼبيُبت پضؽکي دس يُب طك ؽٓشي  ٔثجت خذيبت زك ال -14

اص طشيك اػتجبسات اسعبيل اص اداسِ يتجٕع  ثب تٕخّ ثّ 
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مجؼيت داَؼ آيٕصاٌ گشِٔ  ثّ ؽٓشعتبهنبي تبثؼّ ختقيـ خٕاْذ 

. يبفت

ٔجتٓيضات يٕسد َيبص ثشاي يؼبيُّ  َرئي اَغبَيتبيني   -15

پضؽک ٔعبيش ثبنيين،تؾکيم دٔسِ ْبي آيٕصؽي ٔتٕخيٓي ثشاي 

َرئْبي دسگري ثشَبيّ دس عطٕذ حميطي َٔظبست ثش ػًهکشد آَبٌ  

. ثشػٓذِ يؼبٌٔ هبذاؽيت ؽٓشعتبٌ  خٕاْذ ثٕد

تبيني ؽُبعُبيّ عاليت داَؼ آيٕص ٔچبست ثيُبيي ثش ػٓذِ :-16

تکثري فشو ْب ٔعبيش ٔ. کًيتّ اعتبَي ثشَبيّ يي ثبؽذ 

کًيتّ  کبسثشگٓبي يٕسد اعتفبدِ دس ثشَبيّ ثش ػٓذِ

ؽٓشعتبٌ يي ثبؽذ 

کبسؽُبط يغئٕل عاليت َٕخٕاَبٌ،خٕاَبٌ ٔيذاسط ػالِٔ    -17

ثشگضاسي دٔسِ يغئٕنيت   ،ثش دثريي کًيتّ ؽٓشعتبَي ثشَبيّ

آيٕصؽي  ٔ مهيُطٕسَظبست يغتًش ثش فؼبنيت پضؽکبٌ ٔعبيش 

. َرئْبي جمشي ثشَبيّ  سا ثش ػٓذِ خٕاْذ داؽت

ثب يؾبسکت کهيّ اػضبي   يغئٕنيت تؾکيم تيى َظبستي -18

. کًيتّ  ثش ػٓذِ  يؼبٌٔ هبذاؽيت ؽٓشعتبٌ  يي ثبؽذ

پيؼ ثيين دتٓيذات اخشايي ثشاي اسائّ آيٕصؽٓبي هبذاؽيت  -19

الصو خٓت يشاخؼني ثشَبيّ دس يشاکض هبذاؽيت دسيبَي  ٔدس طٕل 

 .ثشَبيّ يي ثبؽذ ؽٓشعتبَياخشاي ثشَبيّ ثش ػٓذِ کًيتّ 

ايّ دس يشاکض هبذاؽيت دسيبَي يطبثك ثب فشايُذ اخشاي ثشٌ -20

. فهٕچبست پيٕعت يي ثبؽذ

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بلی  

 

 

 

 
 خیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مزاوش بُذاضتی درمبوی تببؼٍفلو چارت انجام معاینات پسشکی  ومراقبتهای درمانی دانش آموزان در 

( برنامه سنجش سالمت کودکان بدو ورود به دبستان)  1387دانشگاه علوم پسشکی مشهد در سال 

وًآمًس بب در دست داضته  ضىبسىبمٍ سالمت يبٍ 

 َمزاٌ یىی اس يالذیه  بٍ مزوش بُذاضتی درمبوی

يارد می ضًد 

بزرسی ضىبسىبمٍ سالمت ياستخزاج وتبیج مؼبیىبت مزبًط بٍ 

-1/1ارسیببی ممذمبتی  يتىمیل فزم پیگیزی يفزم آمبری 

  بٍ ريش چًة خغی 109

 مزاحؼٍ می ومبیذ وًآمًس بٍ پشضه ػمًمی مزوش

 يضؼیت ياوسیىبسیًن وًآمًس بزرسی می ضًد

آیب وًآمًس ویبس بٍ 

 وبسیًن دارد؟ياوسی

وًآمًس بٍ ياحذ ياوسیىبسیًن 

 ارجبع می ضًد

  اوجبم ياوسیىبسیًن يثبت وتبیج

وًآمًس جُت ادامٍ مزالبت ديببرٌ 

بٍ مسئًل پذیزش جُت دریبفت 

 وًبت پشضه  راَىمبیی می ضًد

 الف

عبك وًبت بٍ  مسئًل ثبت خذمبت وبردان تًسظ وًآمًس

  ارجبع می ضًدپشضه مزوش 

مسئًل  وبردان مزاجؼٍ وًآمًس يارائٍ ضىبسىبمٍ سالمت  بٍ

 يثبت خذمبت داوص آمًسانپذیزش 

درج   ٌمطخػبت وًآمًس در فزم ثبت مزاجؼبت ريسان

 می گزدد
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 الف

خزيج وًآمًس اس مزوش بُذاضتی درمبوی  بب 

يمزاجؼٍ بٍ پبیگبٌ سىجص جُت  ضىبسىبمٍ سالمت

 بؼذی الذامبت

 وً آمًس مغببك بب دستًر الؼمل ضىبسىبمٍ سالمت  مؼبیىٍ می ضًد

آیب وًآمًس مطىًن بٍ 

اختالل خبغی /بیمبری

 است

آیب درمبن وًآمًس 

تًسظ پشضه مزوش 

 امىبن پذیز است؟

 وًآمًس درمبن سز پبیی می ضًد

ضىبسىبمٍ سالمت  فزم ارجبع مخػًظ ي وًآمًس  بب

 دارجبع می ضًمتخػع بٍ 

 آمًسضُبی السم بٍ وًآمًس ي يالذیه اي ارائٍ می ضًد

المت يفزم ضىبسىبمٍ س 12ي 11غفحٍ 

 يتىمیل می گزدد  109-2/1پیگیزی يفزم 

 ضىبسىبمٍ مُز يامضبء می ضًد

ضىبسىبمٍ سالمت يفزم  12ي11غفحٍ

ي مطخػبت وًآمًس در تىمیل می ضًد  2/1-109

ی گزدد ثبت م فزم پیىیزی

ضىبسىبمٍ سالمت  12ي 11غفحٍ 

 يتىمیل می گزدد  109-2/1يفزم 

 ضىبسىبمٍ مُز يامضبء می ضًد

 

 

 ة ة

بزرسی يفزم ضىبسىبمٍ وتیجٍ ارجبع پیگیزی ي

سپس  ضىبسىبمٍ مُز  پیگیزی تىمیل می گزدد

يامضبء می ضًد   

وظزیٍ خًد را در وًآمًس متخػع پس اس مؼبیىٍ 

 ضىبسىبمٍ سالمت مىؼىس می ومبیذ 13غفحٍ 
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 ة

بٍ ياحذ (  109-2/1ي 109-1/1)جمغ بىذی يارسبل آمبر مؼبیىبت

 آمبر ضُزستبن بٍ غًرت مبَبوٍ

ياحذ سالمت )تحًیل آمبر بٍ دبیزخبوٍ ومیتٍ مؼبیىبت بزرسی ي

 (وًجًاوبن،جًاوبن يمذارس

بٍ ياحذَبی  اغالح ضذٌ فًق ارسبل یه وسخٍ اس فزم َبی 

:  مبَبوٍ بٍ غًرت  سیز

سالمت ريان                           -

تغذیٍ                             -

بیمبریُب                            -

سالمت دَبن يدوذان        -                        

 

 رالبتممذیزیت بزوبمٍ ي بزرسی يمذاخلٍ اپیذمیًلًصیه

:  ضبمل

وظبرت بز ػملىزد ياحذ َبی محیغی  -

دمبت تخػػی مزبًعٍ تسُیل در ارائٍ خ -

 تسُیل در ارائٍ خذمبت مزاوشدر رابغٍ بب بزوبمٍ  -

 ... (تبمیه تجُیشات ي-آمًسش)مؼبیىبت

جمغ بىذی وُبیی يارسبل آمبر 

 بٍ غًرت فػلی بٍ استبن

آمبر اغالح ضذٌ بٍ ياحذ آمبر ػًدت 

می ضًد 

ارسبل گشارش ػملىزد ريوذ اجزای 

بٍ استبن  بزوبمٍ يالذامبت  اوجبم ضذٌ 

 بٍ غًرت فػلی

ارائٍ وتبیج الذامبت اوجبم ضذٌ در جلسبت ومیتٍ 

 ضُزستبوی بزوبمٍ

 

بب َمبَىگی بب مزاوش بُذاضتی  احتمبلی آمبر بزرسی ياضىبالت

 در مبوی رفغ می ضًد 
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