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باسمهتعالي
 

  ٍمقدم: 
ِ گيشي ّبي ٍػيْ خْبًي   (پبًذهي)ثيوبسي آًفلَاًضا دس وٌبس ثيوبسي ّبيي هبًٌذ ًبَٓى ، آثلِ ٍ ٍثب پيَػتِ ّو

ُ اًذ  ٓبهل ايي ثيوبسي ٍيشٍػي اػت وِ لبثليت ثيوبسيضايي دس حيَاًبت هختلف ٍ اًؼبى سا داسد ٍ اص . ايدبد وشد

خلَكيبت ٍيظُ ٍيشٍع توبيل ثِ تغييشات هىشس دس هبدُ طًتيىي آى اػت وِ هي تَاًذ ثٌَس خفيف ٍ يب ؿذيذ ايدبد 

ثيوبسي ًوبيذ ٍ ثبٓث تَليذ ػَؽ خذيذي هي گشدد وِ ثشاي ػيؼتن ايوٌي اًؼبى وبهالً ًبؿٌبختِ ثَدُ ٍ هٌدش ثِ 

ثش ّويي اػبع ثشاي . ثيوبسيضايي ٍ َٓاسم هشي ٍ هيش فشاٍاى ٍ اپيذهي ّبي گؼتشدُ ٍ ثٌَس حتن پبًذهي خَاّذؿذ 

يب )آهبدگي ٍ همبثلِ ثب پبًذهي ؿؾ فبص تٔشيف گشديذُ وِ فبص ؿـن ئٌي ٍسٍد ثيوبسي ثِ هشحلِ خٌشًبن پبًذهي 

ِ گيشي خْبًي . اػت (ّو

 داسد وِ ثشاػبع پيؾ ثيٌي هحمميي ٍ 15NH يه ػَؽ خٌشًبوي ثِ ًبم 11NH ٓالٍُ ثش ػَؽ Aآًفلَاًضاي 

ٍيشٍع ؿٌبػبى دسكَست ثشٍص 
2
1

 ا ت
4
1

 دسكذ هجتاليبى خبى خَد سا 5 تب 1 ول خؤيت خْبًي دچبس ثيوبسي خَاّذؿذ ٍ 

.  هيليَى ًفش آهبس تلفبت اًؼبًي خَاّذثَد160 تب 16اص دػت خَاٌّذداد وِ دس آًلَست حذالل 

اص ٍيظگي ّبي هْن ايي ثيوبسي اًتـبس ثؼيبس ػشيْ اص ًشيك رسات آلَدُ هٔلك دس َّا يب هؼتمش ثش سٍي ػٌَح اؿيبء ٍ يب 

ّشچٌذ ثشاػبع . دس هحيي هشًَة اػت وِ لضٍم هشالجت ّبي ثْذاؿت فشدي ٍ خؤي سا ثيؾ اص پيؾ هي ًوبيذ 

سا دس ثخؾ ّبي سٍػتبيي آػيب ، خبٍسهيبًِ ٍ آفشيمب هَسداًتِبس  (پبًذهي)تئَسيْبي هٌشح ؿذُ ، گؼتشؽ اٍليِ ٍيشٍع 

اػت اهب ثب َُْس پبًذهي ٍيشٍػي ، ًغيبى ّبي هحلي دس ًفبى هختلف خْبى اتفبق خَاّذافتبد ٍ ّيچ وـَسي ًوي تَاًذ 

 (هگش ثب ثؼتي وليِ هشصّب ٍ خٌَى استجبًي). اص ٍسٍد ايي ٍيشٍع ثِ داخل وـَس خلَگيشي ًوبيذ 

 

 رايط كىًوي كطًر ش: 

 ٍاسد ؿذُ ٍ دس هشحلِ 6، ايي ثيوبسي ثِ فبص  (WHO)دس حبل حبهش ٍ ثشاػبع آالم ػبصهبى خْبًي ثْذاؿت 

خْبًگيشي ٍ پبًذهي لشاس داد ٍ ثب آالم ؿشايي اهٌشاسي ، خَاػتبس الذاهبت ٍ اتخبر ػيبػت ّبي هلي ٍ فشاگيش وٌتشلي ٍ 

ُ اػت  ثش ّويي اػبع دس وـَس خوَْسي اػالهي ايشاى ٍ دس ػٌح هلي ثشًبهِ خبهْ آهبدگي . ثْذاؿتي وـَسّب ؿذ

ُ اػت  .  همبثلِ ثب پبًذهي آًفلَاًضا ثب اّذاف صيش ًشاحي ٍ ثِ اخشا گزاؿتِ ؿذ

 

  طرح جامع ملي آمادگي مقابلٍ با پاودمي آوفلًاوسا  َدف كلي: 

وبّؾ هَاسد اثتالء هشي ٍ هيش ٍ َٓاسم ًبؿي اص آًفلَاًضا  

 

  اَداف اختصاصي: 

 ـ افضايؾ آگبّي داًؾ آهَصاى ، هٔلويي ٍ هذيشاى هذاسع دس صهيٌِ پيـگيشي ٍ همبثلِ ثب آًفلَاًضا 1

 ـ وبّؾ هَاسد اثتالء هشي ٍ هيش ٍ َٓاسم ًبؿي اص پبًذهي  2

 ـ وبّؾ گؼتشؽ ثيوبسي دس وـَس  3
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 ـ حفَ ٍ ًگْذاسي ػشٍيغ ّبي هشٍسي اختوبٓي ٍ فٔبليت ّبي حيبتي وـَس  4

دسايي ساػتب وبسگشٍُ همبثلِ ثب ثحشاى آًفلَاًضا دس ػٌح هلي صيشًِش سئيغ خوَْس هحتشم ٍ ثِ سيبػت هٔبٍى اٍل 

سئيغ خوَْس ٍ ٓوَيت ٍصساي ري سثي ٍاصخولِ ٍصيش آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تـىيل ٍ وبس خَد سا آغبص وشدُ ٍ دس ػٌَح 

ُ اػت ٍ تبوٌَى اػتشاتظي ّبي هختلفي سا تٔشيف ٍ هذٍى ٍ / اػتبًي ٍ ؿْش  ُ ّب تٔشيف ٍ اثالٕ ؿذ هٌٌمِ ًيض ايي وبسگشٍ

ُ اػت  ِ اػت وِ ًي آى ايي ٍصاستخبًِ هَُف ثِ ٍُبيف صيش ؿذ :  ثِ اخشا گزاؿت

 ـ آهَصؽ داًؾ آهَصاى ، اٍليبء ٍ هشثيبى دسخلَف سٓبيت هَاصيي ثْذاؿت ٓوَهي ، ثب تأويذ ثش هَاصيي ثْذاؿت فشدي 1

ٍ خؤي خْت پيـگيشي اص آًفلَاًضا  

 ـ تْيِ ٍ تأهيي اًالٓبت ٍ دػتَسالٔول ّبي الصم ثشاي هؼئَالى ثْذاؿت هذاسع  2

 ثب تَكيِ ٍ دػتَس لبئن همبم تبم االختيبس هٔبٍى اٍل سيبػت خوَْسي دس 6 ٍ 5تٌٔيل وشدى هشاوض آهَصؿي دس فبص  ـ 3

 (FARVP)اهَس ّوبٌّگي ثيي ثخـي دس پبًذهي آًفلَاًضاي 

ِ هٌَِس ثؼتشي 4  ـ ثبصگـبيي هشاوض آهَصؿي خْت اػتفبدُ اص فوبّبي فيضيىي آًْب ثشاي تَػِٔ اهىبًبت دسهبًي ث

ًوَدى ثيوبساى ٍ اسائِ ػشٍيغ ّبي هشٍسي ثب دسخَاػت ٍصيش ثْذاؿت ٍ وويتِ ثحشاى وـَس  

 ـ تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ آهَصؿي ثشاػبع فبصّبي پبًذهي خْت تذاٍم فٔبليت ّبي آهَصؿي ثب اػتفبدُ اص تىٌَلَطي ّبي 5

هٌبػت ٍ وبسآهذ  

ُ ثشداسي اص تَاى داًؾ آهَصاى همبًْ دثيشػتبًي ٍ ثبالتش خْت ؿشوت دس فٔبليت ّبي ثْذاؿتي  6 ِ سيضي خْت ثْش  ـ ثشًبه

وبسگشٍُ همبثلِ ثب ثحشاى پبًذهي آًفلَاًضا ، داساي يه وويتِ فٌي اػت وِ دفتش ػالهت ٍ پيـگيشي اص آػيت ّبي 

ُ داس  اختوبٓي آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ هٔبًٍت ػالهت ثْذاؿت ، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي دس آى وويتِ ٓوَ هي ثبؿٌذ ٍ ْٓذ

 .ثشسػي ّبي وبسؿٌبػي ٍ فٌي ٍ همذهبتي ٍ تْيِ دػتَسوبس خلؼبت وبسگشٍُ هلي هي ثبؿٌذ 

ُ ّبيي ثيي ػبصهبًي همبثلِ  ثشاػبع ثشًبهِ خبهْ آهبدگي ٍ همبثلِ ثب پبًذهي آًفلَاًضا دس اػتبى ّب ٍ ؿْشػتبى ّب ًيض وبسگشٍ

ثب ثحشاى آًفلَاًضا تـىيل ٍ سؤػبي ػبصهبى ّبي اػتبى ّب ٍ هذيشاى هٌبًك ٍ ًَاحي آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ػٌَح اػتبًي ٍ 

.  ؿْش يب هٌٌمِ ٓوَ ػتبدّبي هزوَس وِ صيش ًِش اػتبًذاساى ٍ فشهبًذاساى هحتشم تـىيل هي گشدد هي ثبؿٌذ 

ِ گيشي خْبًي  آًفلَاًضا ٍ ؿيَّ ٍ اًتـبس ثيـتش ايي ثيوبسي دس فلَل ػشد  (پبًذهي)ثب تَخِ ثِ ؿشايي هزوَس ٍ آالم ّو

ْ ّب ، هذاسع ٍ  (پبئيض ٍ صهؼتبى)ػبل  ٍ ثب ٌٓبيت ثِ ثبصگـبيي هذاسع دس هْشهبُ وِ تشاون ثؼيبس اًؼبًي سا دس هدتو

والع ّبي دسػي ٍ وبًَى ّبي تدؤي داًؾ آهَصي سا ػجت هي گشدد ، احتوبل خذي ثشٍص ًغيبى ثيوبسي ثب وبًَى اٍليِ 

هذاسع ٍ داًؾ آهَصاى ٍخَد داسد ، لزا الصم اػت سؤػبي هحتشم ػبصهبى ّب ٍ هٌبًك ٍ ؿْشػتبى ّب ثب دسن اّويت 

هَهَّ ٍ خذي تش تلمي وشدى خٌش هزوَس ، الذاهبت صيش سا ّشچِ ػشئتش ٍ ثذٍى فَت ٍلت اًدبم ٍ ًتبيح سا ثِ دفتش 

. ػالهت آالم ًوبيٌذ  

 

  ساختار اجرايي: 

 اعضاء كميتٍ استاوي:  

ـ سئيغ ػبصهبى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتبى  

ـ ًوبيٌذُ اػتبًذاسي  

ـ هٔبٍى ثْذاؿتي داًـگبُ ٓلَم پضؿىي اػتبى  

ـ ًوبيٌذُ كذا ٍ ػيوبي هشوض اػتبى  
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ـ ًوبيٌذُ تشثيت ثذًي اػتبى  

ـ هٔبٍى آهَصؿي  

ـ هٔبٍى ًيشٍي اًؼبًي  

ـ هٔبٍى پشٍسؿي  

ـ سئيغ ػبصهبى داًؾ آهَصي  

ٍ پيـگيشي  ـ وبسؿٌبع هؼئَل ػالهت 

ـ وبسؿٌبع هؼئَل اًدوي اٍليبء ٍ هشثيبى  

ـ هذيش ًْوت ػَادآهَصي اػتبى  

ـ هذيش آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتثٌبيي  

ـ وبسؿٌبع هؼئَل ػالهت ًَخَاًبى ، خَاًبى ٍ هذاسع ثْذاؿت ، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي 

ـ هذيشگشٍُ ثيوبسي ّب 

ـ هذيشگشٍُ آهَصؽ ػالهت  

ـ هذيشگشٍُ هشوض ػالهت هحيي ٍ وبس  

ـ هذيشگشٍُ هشوض تَػِٔ ؿجىِ ٍ استمبء ػالهت 

 

شزحوظايفكميتهاستاني:

ِ اي ٍ اخشاي وليِ دػتَسالٔول ّبي كبدسُ ري سثي  1  ـ ؿشوت دس خلؼبت اػتبًي ٍ هٌٌم

ِ ٍيظُ دس هذاسع ٍ ) ـ ثشگضاسي خلؼبت هٌِن ثشاي ثشسػي پيَػتِ آخشيي ٍهٔيت ثيوبسي دس اػتبى ٍ ؿْشػتبى 2 ث

ْ ّبي آهَصؿي   (هدتو

ُ ّب ٍ تلويوبت الصم ٍ فَسي ٍ هتٌبػت ثب ؿشايي اػتبى ٍ هٌٌمِ  3  ـ اتخبر ػيبػت ّب ، ؿيَ

 ثشگضاسي اٍليي خلؼِ لجل اص ثبصگـبيي هذاسع ٍ اداهِ خلؼبت ثشاػبع ًيبص تـىيل هي گشدد ٍ گضاسؽ آى ثِ :تبصزه

ِ ّبي تبثِٔ اسػبل گشدد  .  ٍصاستخبً

ُ ّبي ّذف ٍ تَصيْ والػي ٍ 4 ّ سػبًي ثشاي آهَصؽ گشٍ ِ ّبي ّـذاسي ، آهَصؿي ٍ اًال  ـ تْيِ ٍ تذٍيي ثؼت

داًؾ آهَصي  

ُ ّبي آهَصؿي ثشاي هذيشاى ، وبسوٌبى ، دثيشاى ٍ آهَصگبساى ، داًؾ آهَصاى ٍ اٍليبء آًبى 5 ثشاثش ثب خذٍل ) ـ اخشاي وبسگب

:  وِ حذالل ؿبهل ػشفلل ّب ٍ اّذاف آهَصؿي ثْذاؿتي صيش ثبؿٌذ  (صهبًي پيَػتي



:سزفصلهايآموسشي

آؿٌبيي ثب ثيوبسي ٍ ٓالئن ثبليٌي آى   (الف

ُ ّبي اًتمبل ٍ وٌتشل   (ة سا

هخبصى ٍيشٍع ٍ اًَاّ ٍيشٍع آًفلَاًضا  (ج

ُ ّبي اختٌبة اص آًْب   (د سفتبسّبي پشخٌش ٍ سا

ِ ٍيظُ ثْذاؿت فشدي ٍ خؤي  (ّـ ِ هٌَِس پيـگيشي اص اثتالي ثِ ثيوبسي)سٓبيت هَاصيي ثْذاؿت ٓوَهي ث (  ث
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اهتٌبّ اص حوَس دس تدؤبت غيشهشٍسي   (ٍ

ُ ّبي پبن ػبصي ٍ ػبلن ػبصي هحيي ٍ ثشلشاسي تَْيِ هٌبػت دس فوبّبي ثؼتِ   (ص سا

تأثيش ػفشّبي دسٍى ٍ ثشٍى وـَسي ثش اًتمبل ٍ ٍاگيشي ثيوبسي ًٍحَُ تٔبهل ثب هؼبفشاى دس خبًَادُ ٍ فبهيل   (ح

ّ سػبًي ٍ خَدداسي اص پٌْبى وبسي هَاسد ثيوبسي دس خَد ٍ يب آوبي خبًَادُ ٍ ثؼتگبى   (ى هشٍست اًال

ُ ّبي ووه ثِ وبّؾ اهٌشاة ٓوَهي ، اًذٍُ ٍ پشيـبًي ٍ تـَيك ٍ تشغيت افشاد دس اداهِ كحيح ٍ ػبلن  (ي سا

(  Mental Health)فٔبليت ّبي سٍصهشُ صًذگي ّوشاُ ثب آػبيؾ فىشي 

چگًَگي تـخيق ، اسخبّ ٍ پي گيشي هَاسد هـىَن ٍ ثيوبس دس هذاسع  (ن

 

:اهدافآموسشيهايبهداشتي

: آهَصؽ ّبي اسائِ ؿذُ ثبيذ ثتَاًذ افشاد ؿشوت وٌٌذُ سا ثشخَسداس اص سٍيىشدّب ٍ سفتبسّبي ثْذاؿتي صيش ًوبيٌذ 

افضايؾ آگبّي ٍ داًؾ ثْذاؿتي   (الف

ووه ثِ خَدآگبّي افشاد   (ة

تغييش ًگشؿي ٍ سٍيىشد   (ج

تغييش دس سفتبس ٍ اتخبر تلوين ّبي كحيح ثْذاؿتي   (د

تغييشات اختوبٓي ٍ هحيي دس ًيل ثِ اّذاف ثْذاؿتي ٍ ػالهت   (ّـ

ِ سيضي ، هذيشيت ٍ تأهيي فوبّبي آهَصؿي اص ٍُبيف آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ تأهيي هحتَي ٍ هذسع ثشاي : تجلشُ  ثشًبه

ُ ّبي ٓلَم پضؿىي اػت  ُ ّبي آهَصؿي ػٌَح پٌح گبًِ هزوَس دس دػتَسالٔول اص ٍُبيف داًـگب . دٍس

ِ سٍصي ٍ هشاوض 4 ْ ّبي آهَصؿي ٍ هشاوض تشثيت هٔلن ٍ ؿجبً  ـ تَخيِ فَسي سؤػبي اداسات ، هذيشاى هذاسع ٍ هدتو

خذهبت ثْذاؿتي ٍ دسهبًي ، ًؼجت ثِ ؿشايي وًٌَي ٍ هيضاى خٌش ٍ لضٍم سٓبيت ٍ اخشاي كحيح ٍ دليك وليِ 

دػتَسالٔول ّبي كبدسُ ٍ ٓول ثِ ٍُبيف هحَلِ لبًًَي ٍ اًؼبًي 

ٍفك ؿشايي ػبصهبى اػتبى ٍ ) ـ تٔييي ، اثالٕ ٍ ًِبست ثش الذاهبت هشٍسي وِ الصم اػت دس لجل اص ثبصگـبيي هذاسع 5

وِ حذالل ؿبهل الذاهبت ( ثيبى ػٌَح اًتِبسات دس كف)تَػي هذيشاى ٍَٓاهل هشتجي كَست پزيشد  (هٌبًك هشثًَِ

: صيش ثبؿذ 

ثيبى هشٍست الذام ٓبخل دس تٔويش ٍ هشهت ػبصي فوبي فيضيىي هذاسع   (الف

خْت خشيذ ٍ تأهيي كبثَى هبيْ ٍ هَاد هذٓفًَي ، ( اص ػشخوْ آتجبسات خبسي خَد)تأويذ ثش پيؾ ثيٌي آتجبس الصم  (ة

ِ اي وِ دس ّوِ حبل ػشٍيغ ّب اص كبثَى هبيْ ثشخَسداس ثبؿٌذ ٍ ثٌَس سٍصاًِ ػشٍيغ ّبي ثْذاؿت ٍ حوبم ّب دس  ثگًَ

ِ سٍصي هذٓفًَي گشدًذ  .  هشاوض ؿجبً

اخشاي خذاٍل اثالغي آهَصؿي ٍ تَخيْي   (ج

ًِبست ٍ هشالجت خذي ثش ثْذاؿت فشدي ٍ خؤي داًؾ آهَصاى ٍ هحيي  (د

ِ ّبي آهَصؽ ٍ پشٍسؽ  (ّـ گضاسؽ فَسي هَاسد اثتال ٍ آخشيي ٍهٔيت هذاسع ثب سٓبيت ػلؼلِ هشاتت ثِ اػتبى ٍصاستخبً

ٍ ثْذاؿت ٍ دسهبى آهَصؽ پضؿىي 

 

 اعضاي كميتٍ ضُرستاوي:  

ـ سئيغ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هٌٌمِ  
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ـ ًوبيٌذُ فشهبًذاسي  

ـ هذيش هشوض ؿجىِ ثْذاؿتي  

ـ ًوبيٌذُ كذا ٍ ػيوب  

ـ ًوبيٌذُ تشثيت ثذًي ؿْشػتبى 

ـ هٔبٍى آهَصؿي ٍ ًَآٍسي 

ـ هٔبٍى ثشًبهِ سيضي ٍ تَػِٔ هذيشيت هٌٌمِ 

ـ هٔبٍى پشٍسؿي ٍ تشثيت ثذًي هٌٌمِ 

ـ هذيش ػبصهبى داًؾ آهَصي ؿْشػتبى 

ـ وبسؿٌبع هؼئَلؼالهت ٍ پيـگيشي ؿْشػتبى 

ـ وبسؿٌبع اًدوي اٍليبء ٍ هشثيبى 

ـ سئيغ اداسُ ًْوت ػَادآهَصي ؿْشػتبى 

ـ سئيغ اداسُ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتثٌبيي ؿْشػتبى 

ـ وبسؿٌبع ػالهت ًَخَاًبى ،  خَاًبى ٍ هذاسع ؿجىِ ثْذاؿت 

ـ وبسؿٌبع ثيوبسي ّب 

ـ وبسؿٌبع آهَصؽ ػالهت 

ـ وبسؿٌبع هشوض ػالهت هحيي ٍ وبس 

ـ وبسؿٌبع هشوض تَػِٔ ؿجىِ ٍ استمبء ػالهت 

 

 ضرح يظايف كميتٍ ضُرستان:  

ْ ّبي ) ـ ثشگضاسي خلؼبت هٌِن ثشاي ثشسػي پيَػتِ آخشيي ٍهٔيت ثيوبسي دس ؿْشػتبى 1 ِ ٍيظُ دس هذاسع ٍ هدتو ث

 (آهَصؿي

ُ ّب ٍ تلويوبت الصم ٍ فَسي ٍ هتٌبػت ثب ؿشايي هٌٌمِ 2  ـ اتخبر ػيبػت ّب ، ؿيَ

.  ثشگضاسي اٍليي خلؼِ لجل اص ثبصگـبيي هذاسع ٍ اداهِ خلؼبت ثشاػبع ًيبص تـىيل گشدد : تجلشُ 

ُ ّبي ّذف ٍتَصيْ والػي ٍ 3 ّ سػبًي ثشاي آهَصؽ گشٍ ِ ّبي ّـذاسي ، آهَصؿي ٍ اًال  ـ تْيِ ٍ تَصيْ ثؼت

داًؾ آهَصي  

ُ ّبي آهَصؿي ثشاي هذيشاى ، وبسوٌبى ، دثيشاى ٍ آهَصگبساى ، داًؾ آهَصاى ٍ اٍليبء آًبى 4 ثشاثش ثب خذٍل ) ـ اخشاي وبسگب

 (صهبًي پيَػتي ٍ ػشفلل ّب ٍ اّذاف هزوَس دس ايي دػتَسالٔول

 ـ تٔييي ، اثالٕ ٍ ًِبست ثش الذاهبت هشٍسي هذاسع 5

ُ ػبصي هشاوض داًـگبّي ٍ خذهبت ثْذاؿتي ـ دسهبًي خْت اسائِ ػشٍيغ ّبي الصم آهَصؿي ثْذاؿتي ـ 6  ـ آهبد

ِ هَلْ ثِ  دسهبًي ثَيظُ دس اخشاي وبهل آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ يب ثشسػي ػشيْ هَاسد اسخبٓي ٍ پبػخ دليك ، ؿفبف ٍ ث

ّ دٌّذُ  هذاسع ٍ هشاوض اسخب
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  سطًح اوتظارات در صف: 

ثبتَخِ ثِ اّويت هَهَّ ٍ فشكت ثبلي هبًذُ اص ثبصگـبيي هذاسع الصم اػت هَاسد صيش ّشچِ ػشئتش دس لجل اص 

ُ ّبي ًخؼت ػبل تحليلي الذاهبت ريل اًدبم گشدًذ  :  ثبصگـبئي هذاسع ٍ دس هب

 ػبلن ػبصي ٍ هشهت ٓبخل فوبّبي فيضيىي هذاسع وِ حذالل ؿبهل  :

ْ ّبي آهَصؿي ٍ هشاوض  (ٍيب تشهين ٍ ػبلن ػبصي)ـ اًدبم  ِ وـي كبثَى هبيْ دس وليِ هذاسع ، هدتو ؿجىِ لَل

ِ وـي كبثَى هبيْ ًجبؿذ  ِ اي وِ ّيچ هذسػِ يب آهَصؿگبّي فبلذ لَل ِ سٍصي ثگًَ . ؿجبً

ـ هشهت ٍ ػبلن ػبصي آثخَسي ّبي داًؾ آهَصي  

ِ سٍصي   ِ ّبي هذاسع ٍ ػبلي ّبي غزاخَسي ٍ سػتَساى ّب دس هشاوض ؿجبً ـ هشهت ٍ ػبلن ػبصي ثَف

ِ سٍصي ٍ سٓبيت تشاون اػتبًذاسد دس ايي فوبّب  ُ ّب دس هشاوض ؿجبً ُ ّب ٍ آػبيـگب ـ هشهت ٍ ػبلن ػبصي خَاثگب

ِ سٍصي)ـ هشهت ٍ ػبلن ػبصي ػشٍيغ ّبي ثْذاؿتي ٍ حوبم ّب  ٍ ثشلشاسي ػيؼتن تَْيِ هٌبػت  (دس هشاوض ؿجبً

  پيؾ ثيٌي ٍ تذاسن كبثَى هبيْ ٍ هَاد هذٓفًَي ٍ تٌِيف ٍ پبوؼبصي سٍصاًِ ػشٍيغ ّب  ، آثخَسي ّب ٍ حوبم ّب  

 ِ(هحيي ٍ والع) پيؾ ثيٌي ٍ ػبلن ػبصي ػيؼتن ثْذاؿتي دفْ صثبل 

  سٍصي ِ ْ ّب ٍ هشاوض ؿجبً  ًِبفت ٍ پبوؼبصي سٍصاًِ والع ّب ٍ ػبلي ّب ثَػيلِ َٓاهل خذهبتي هذاسع ٍ هدتو

 ٍ ّبي والع ُ  لضٍم سٓبيت تَْيِ وبهل والع دس حيي دسع ٍ خلَگيشي اص هؼذٍد وشدى ًَالًي هذت دسة ٍ پٌدش

الصم اػت دسة ٍ پٌدشُ والع دس ًَل هذت ثشلشاسي والع آهَصؿي يب اًدبم آصهَى ، ثٌَس )ٓذم تَْيِ هٌبػت آى 

.  دليمِ ثبص ٍ فوبي آهَصؿي دس هٔشم ٍصؽ ًجئي ثبد لشاس گيشد 5-10 دليمِ ـ ثشاي هذت 15-20هتٌبٍة ـ ّش 

 تَخيِ پيَػتِ داًؾ آهَصاى دسٓذم اػتفبدُ اص ٍػبيل ؿخلي يىذيگش ٍ يب دػت دادى ٍ سٍثَػي وشدى ٍ يب دس 

آغَؽ گشفتي  

  ِتَخيِ داًؾ آهَصاى ثش ّوشاُ داؿتي دػتوبل ٍ اػتفبدُ كحيح اص آى دس ٌّگبم ػشفِ ٍ ٌٓؼ 

  ػبصهبًذّي داًؾ آهَصاى دس تين ّبي ثْذاؿتيبساى ٍ تمَيت ػيؼتن خَدوٌتشلي داًؾ آهَصي هذاسع 

 سػبًي پيَػتِ ثِ داًؾ آهَصاى ّ ُ ّب ، دس ػشوالع ّبي دسع تَػي آهَصگبساى ٍ دثيشاى هحتشم ٍ ) اًال دس كجحگب

 (...تْيِ ٍ تَصيْ هحتَي آهَصؿي هىتَة هبًٌذ پَػتش ، پوفلت ، تشاوت ٍ

 ٍيظُ دس ػبٓبت پيه هؼبفش ٍ تشاون ِ  تَخيِ پيَػتِ داًؾ آهَصاى دس اػتفبدُ ػبلن ٍ ايوي اص ٍػبيل ًمليِ ٓوَهي ث

  (هبًٌذ اتَثَع ، هيٌي ثَع ٍ لٌبس ؿْشي)خؤيت دس ٍػبئل ٓوَهي 

 ٍ اًدبم غشثبلگشي سٍصاًِ ٍ لجل اص ٍسٍد داًؾ آهَصاى ثِ هذسػِ ٍ هٌْ داًؾ آهَصاى ٍ وبسوٌبى ثب ٓالئن ػشهبخَسدگي 

يب هـىَن ثِ اثتالي ثِ آًفلَاًضا اص حوَس دس والع دسع ٍ هحيي آهَصؿگبُ ٍ اسخبّ آًْب ثِ هشاوض ثْذاؿتي ـ دسهبًي ٍ 

سٓبيت ػيش لبًًَي ثشاي حوَس هدذد آًْب ثِ آهَصؿگبُ ٍ لضٍم اسائِ گَاّي پضؿه ٍ يب هشوض دسهبًي هٔتجش هجٌي ثش 

سٓبيت هذت صهبى ػيش ثْجَدي ٍ ٍاگيشداسي )ػالهتي ٍ تٌذسػتي وبهل ٍ ٓذم ٍخَد خٌش ٍاگيشداس ثشاي ػبيشيي 

 (ثيوبسي

:   حذالل ٓالئن هَسدًِش خْت غشثبلگشي ػشيْ ٍ خلَگيشي اص ٍسٍد ثِ هذسػِ :تذكز

 ـ احؼبع گشهب  1

 ـ كَست ثشافشٍختِ 2

 ـ تٔشيك يب لشص  3

ِ لشاس صيش پيـٌْبد هي گشدد  : 1تبصزه : دٍ ًَّ هشخلي اختلبكي ٍ پيـگيشاًِ ث
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:  مرخصي اختصاصي  (الف

تَكيِ هي ؿَد داًؾ آهَصاى آػيت پزيش ؿبهل هجتاليبى ثِ فلح هغضي ، ديبليضي ، ٍاثؼتِ ثِ اوؼيظى ، ثيوبساًي 

، داًؾ آهَصاًي وِ ثِ ثيوبسي سيَي پيـشفتِ هجتال ّؼتٌذ ٍ يب دچبس  (گبٍاط هي ؿًَذ)وِ ثب لَلِ غزا دسيبفت هي وٌٌذ 

.  ًمق ػيؼتن ايوٌي ٍ يب ًمبيق هتبثَليه ّؼتٌذ دس اٍج پبًذهي ثِ هذسػِ ًشًٍذ 

 

:  مرخصي پيطگيراوٍ  (ب

خؤيت اًؼبًي هذسػِ ثِ ػشهبخَسدگي هجتال ؿذُ % 15ثيؾ اص  )دس هَالٔي وِ ؿذت ثيوبسي افضايؾ يبفتِ ثبؿذ 

ؿشايي تَػي هشوض ثْذاؿت ثِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ آالم ٍ ًي اى هي ثبيؼت ثِ كَست هَسدي ٍ ثشاي هذت  (ثبؿٌذ

. هحذٍد ول هذسػِ ثِ هٌَِس پيـگيشي اص ّوِ گيشي غيش لبثل وٌتشل تٌٔيل ؿَد

.  دس اٍج پبًذهي وليِ ػفشّب ، اسدٍّب ٍ گشدّوبئي ّب لغَ هي ؿَد  :2تبصزه

دس هذاسع رخيشُ حذالل اػتبهيٌَفي ٍ پشٍفي پيؾ ثيٌي ؿَد ٍ تحت  ّيچ ٌَٓاًي : تَكيِ هي ؿَد  : 3تبصرٌ 

.  آػپيشيي ثشاي تت تحَيض ًگشدد 

ِ اي خْت اػتمشاس داًؾ آهَصاى ٍ وبسوٌبى داساي ٓالئن  :4تبصزه ِ اي حتي االهىبى اًبق خذاگبً دس ّش هذسػ

.  ػشهبخَسدگي تب اسخبّ ثِ هٌضل ٍ هشوض ثْذاؿتي ـ دسهبًي پيؾ ثيٌي گشدد 

خبًن ّبي ثبسداس ، ثيوبساى للجي ـ سيَي هضهي )تَكيِ هي ؿَد حتي االهىبى ثِ هٔلويي ٍ داًؾ آهَصاى پشخٌش   :5تبصزه

، ًبسػبيي وليِ ، تبالػوي هبطٍس ، افشاد دسيبفت وٌٌذُ وَستَى ٍ ؿيوي دسهبًي ، ثيوبساى هضهي وجذي ، ديبثتي ّب دس 

ِ اي وِ ثيـتش 10هَاسدي وِ تٔذاد ػشهبخَسدگي دس هذاسع ثب ووتش اص پبًلذ ًفش ًيشٍي اًؼبًي ثيؾ اص   دسكذ ٍ دس هذسػ

.  دسكذ هي ثبؿذ هشخلي دادُ ؿَد تب ووتش دس هحيي هذسػِ حوَس يبثٌذ 10اص پبًلذ ًفش ًيشٍي اًؼبًي داسد ووتش اص 

 اًالّ ٓبخل هَاسد اثتالء ٍ يب هـىَن ثِ اداسات ٍ اػتبى خْت أًىبع ثِ ػتبدّبي اػتبى ٍ هشاوض ثْذاؿتي ري سثي 

 (ٍفك دػتَسالٔول ّبي كبدسُ اص هشاخْ ري كالح)ٍ اتخبر تلوين هٌبػت 

 هَُف ًوَدى آهَصگبساى ثِ هشالجت سٍصاًِ اص داًؾ آهَصاى خَد ٍ يبدآٍسي ًىبت ثْذاؿتي ثِ آًْب دس والع دسع ٍ ثب 

هشاتت سا ػشئبً ثِ دفتش آهَصؿگبُ هٌٔىغ ٍ الذهبت الصم ثب ... ٍ (صوبم)هـبّذُ اٍليي هَسد اص ٓالئن ػشهبخَسدگي 

.  ّوبٌّگي اٍليبء هحتشم كَست گيشد 

 ًِش ثِ اّويت هَهَّ هْذّب ٍ پيؾ دثؼتبًي ّبي ٍاثؼتِ ثِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ، ثبتَخِ ثِ ؿشايي ػٌي پبييي 

آهَصؽ پزيشاى ٍ ًيبص ثِ هشالجت خذي اص ثْذاؿت فشدي ٍ خؤي آًْب ، هشثيبى هَُف ثِ هشالجت ثيـتش ٍ اًويٌبى اص 

سٓبيت اكَل ثْذاؿتي آًبى هي ثبؿٌذ ٍ ثب هـبّذُ ّشگًَِ ًوًَِ هـىَن ، الذاهبت الصم ثب ّوبٌّگي ثب اداسُ هشثًَِ ٍ 

.  اٍليبء سا اًدبم ًوبيٌذ 

 ّبي ِ  ثشگضاسي والع ّبي آهَصؿي هشتجي ثب آًفلَاًضاي خَوي ٍيظُ داًؾ آهَصاى ، اٍليبء ٍ وبسوٌبى هذاسع دس ّفت

 ايي 4ٍ ثب سٓبيت ػشفلل ّبي هزوَس دس ثٌذ  (ٍفك خذٍل صهبًي پيَػت)ًخؼت آغبص فٔبليت آهَصؿي هذاسع 

 (ثب سٓبيت ػلؼِ هشاتت هىبتجبتي)دػتَسالٔول ٍ تٌِين ٍ تىويل فشهت ّبي گضاسؿي ٍ اسػبل ثِ هشاخْ هشثًَِ 

 سٍصي ٍ تشثيت هٔلن وِ اص اهىبًبت خَاثگبّي ٍ ػلف ػشٍيغ ِ ْ ّبي آهَصؿي ؿجبً  هذيشاى ٍ ػشپشػتبى هشاوض ٍ هدتو

ٍ ٓولىشد َٓاهل ... ثشخَسداسًذ ، هَُف ثِ ًِبست دليك ثش ًِبفت ٍ ثْذاؿت خَاثگبّي ، ػلف ػشٍيغ ، حوبم ّب ٍ

دػت اًذسوبس پخت ٍ پض ٍ َٓاهل خذهبتي اص خْت ػالهت فشدي ٍ سٓبيت هَاصيي ثْذاؿتي ٍ ٓول كحيح ثِ ٍُبيف 
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هحَلِ 

 ٍ اي سا پيؾ ثيٌي ِ ِ سٍصي ٍ تشثيت هٔلن هَُف اًذ فوبي هٌبػت خَاثگبّي ايضٍل  هذيشاى ٍ ػشپشػتبى هشاوض ؿجبً

آهبدُ فشاّن ًوبيٌذ تب دسكَست اثتالي ّش وذام اص افشاد همين دس خَاثگبُ وِ اهىبى ٓضيوت فَسي ثِ ؿْشػتبى هحل 

. ػىًَت اؽ ًجبؿذ ، ثشاي هذت هحذٍد حوَس دس آى هشوض ، كشفبً اص فوبّبي لشًٌيٌِ هزوَس اػتفبدُ ًوبيٌذ 

 ّبي كبدسُ ري سثي ثيوبسي آًفلًَضاي ِ  A هذيشاى هذاسع هَُف ثِ سٓبيت وبهل ٍ دليك وليِ دػتَسالٔول ّب ٍ ثخـٌبه

.   باشند اثالغي كبدسُ اص ػَي هشاوض هدبص دسٍى ٍ يب ثشٍى ػبصهبًي

 

  حداقل يظايف مًرداوتظار از مراقبيه سالمت مدارس : 

 ـ هٌبلت آهَصؿي تْيِ ؿذُ سا دس فشكت ّبي هٌبػت ثِ داًؾ آهَصاى آهَصؽ دٌّذ ثخلَف تىيِ ثش ؿؼتـَي 1

.  دػت ّب وِ اّويت خبكي داسد 

.  سا سٍصاًِ ٍ ثب سٓبيت ػلؼلِ هشاتت ثِ اداسات هشثًَِ گضاسؽ ًوبيٌذ  (ثٔلت ثيوبسي) ـ هَاسد غيجت داًؾ آهَصاى 2

 ـ ثِ هحن هـبّذُ ٓالئن ثيوبسي ، داًؾ آهَص هجتال سا اص ػبيشيي خذا وشدُ ٍ هشاتت سا ثِ هذيش هذسػِ ٍ اٍليبء 3

داًؾ آهَص اًالّ دادُ ٍ اص آًْب ثخَاٌّذ داًؾ آهَص سا ثِ پضؿه ثجشًذ ٍ تب  ٍلتي پضؿه دػتَس حوَس ػشوالع دسع سا 

.  ًذادُ اخبصُ ًذٌّذ داًؾ آهَص ػشوالع حبهش ؿَد 

.   ـ داًؾ آهَص ثيوبس پغ اص ثْجَدي فمي ثب هدَص پضؿه اخبصُ حوَس دس والع دسع سا داسد 4

.   ـ ثب هشوض ثْذاؿتي دسهبًي هشتجي ثب هذسػِ استجبى ثشلشاس وٌٌذ تب داًؾ آهَصاى ثيوبس ثِ آى هشوض هشاخِٔ ًوبيٌذ 5

 ـ ٓالئن ثيوبسي ؿذيذ سا ثِ اٍليبء داًؾ آهَصاى آالم ًوَدُ ٍ اص آًْب ثخَاٌّذ چٌبًچِ داًؾ آهَص دچبس ٓالئن ؿذيذ 6

.  ثيوبسي ؿذ فَساً ثِ پضؿه يب ثيوبسػتبى هشاخِٔ وٌٌذ 

.   ػبٓت آيٌذُ حبل ٓوَهي داًؾ آهَص سا گضاسؽ ًوبيٌذ 48 ـ اص اٍليبء داًؾ آهَص ثخَاٌّذ تب دسكَست اهىبى ُشف 7

.   ـ اص اٍليبء داًؾ آهَص ثيوبس خَاٌّذ اخبصُ ًذٌّذ فشصًذؿبى اص هٌضل خبسج ؿَد 8

دس هذاسػي وِ اص هشالت ػالهت ثشخَسداس ًيؼتٌذ ٍُبيف هتَخِ هذيش يب فشدي اػت وِ ايـبى هأهَس هي ًوبيٌذ : تجلشُ 

.  هي ثبؿذ 

 

حداقلوظايفموردانتظاراسمديزانمدارس:

ِ ّبي آهَصؽ داًؾ آهَصاى ثشاي پيـگيشي اص اثتالء ثِ آًفلَاًضا سا ػبصهبى دّي ًوبيٌذ 1 ِ اي وِ هَهَٓبت .  ـ ثشًبه ِ گًَ ث

ِ اًالّ داًؾ آهَصاى ثشػذ  .  آهَصؿي دس فشكت ّبي هٌبػت ثلَست ّفتگي ث

ّ سػبًي ٍ آهَصؽ اٍليبي داًؾ آهَصاى سا ثلَست حوَسي ٍ غيشحوَسي 2 سا  (اسػبل هٌبلت آهَصؿي ثِ هٌبصل) ـ اًال

ِ ثبؿٌذ  ِ سيضي ٍ اخشا وٌٌذ ٍ استجبى هٌِن ثب اٍليبي داًؾ آهَصاى داؿت . ثشًبه

ِ سيضي وٌٌذ ٍ هؼئَليت ّبي ّشيه اص آًْب سا وتجبً آالم 3  ـ آهَصؽ آهَصگبساى ٍ دفتشداساى ٍ هشالجيي ثْذاؿت سا ثشًبه

ِ ثبؿٌذ  .  ًوَدُ ٍ اص آًْب ثخَاٌّذ گضاسؽ وتجي ّفتگي داؿت

ثشاي ثجت هَاسد غيجت داًؾ آهَصاى تٔييي ًوبيٌذ ٍ  (تشخيحبً هشالت ػالهت يب دفتشداس) ـ فشدي اص هؼئَليي هذسػِ سا 4

سا ثِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًبحيِ ٍ سا سٓبيت ػلؼلِ هىبتجبتي ثِ هشوض  ( ًفش دس ّش والع5ثيؾ اص )هَاسد افضايؾ ًبگْبًي 

.  ثْذاؿتي ـ دسهبًي هٌٌمِ خَد گضاسؽ دٌّذ 
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ٍصاى ثخَاٌّذ چٌبًچِ فشصًذؿبى ٓالئن ثيوبسي داسد لجل اص ّشگًَِ الذاهي اٍ سا ًضد پضؿه ثشدُ ٍ » ـ اص اٍليبي داًؾ آ5

.  تب صهبًي وِ پضؿه اخبصُ ًذادُ ثبؿذ اص فشػتبدى داًؾ آهَص ثيوبس ثِ هذسػِ اويذاً خَدداسي ًوبيٌذ 

 ـ ثب هشوض ثْذاؿتي ـ دسهبًي هٌٌمِ خَد استجبى ّفتگي ٍ دس ؿشايي افضايؾ ؿذيذ هَاسد ثيوبسي استجبى سٍصاًِ داؿتِ 6

.  ثبؿٌذ تب اص آخشيي اخجبس هشثَى ثِ ثيوبسي ٍ ّوچٌيي دػتَسالٔول ّبي خذيذ اًالّ يبثٌذ 

فشدي سا هؼئَل وٌتشل ٍهٔيت ثْذاؿتي .  ـ دس حفَ پبويضگي هحيي هذسػِ ًْبيت خذيت سا ثٔول آٍسًذ 7

.  دػتـَيي ّب ٍ آة خَسي ّب ًوبيٌذ 

ِ اي ًلت ؿَد وِ ثشاي داًؾ آهَصاى لبثل 8 ِ گًَ  ـ تشتيجي اتخبر ًوبيٌذ تب پَػتشّبي آهَصؿي دس توبم والع ّبي دسع ث

.  اػتفبدُ ثبؿذ 

ٍ هَادؿَيٌذُ ثِ اًذاصُ وبفي دس هذسػِ هَخَد ثَدُ ٍ  (حتي االهىبى كبثَى هبيْ) ـ تشتيجي اتخبر ًوبيٌذ وِ كبثَى 9

ِ ثبؿذ  .  ّيچگًَِ ووجَدي دس ساثٌِ ثب دػتشػي ثِ ايي هَاد ٍخَد ًذاؿت

ُ ّبي والع حذالل ثِ هذت دٍ ػبٓت ثبص ثبؿذ تب اص تَْيِ هٌبػت 10  ـ لجل ٍ ثٔذ اص اتوبم والع ّبي دسع ثبيذ پٌدش

.  ثشخَسداس ثبؿذ 

ُ ّبي والع دسع ثبص ثبؿذ هگش دس ؿشايٌي وِ ػشهبي ثيشٍى هبًْ ايي افذام ثبؿذ  .  دس ّش فشكتي پٌدش

هجتاليبى ثِ آػن ٍػبيش ).  ـ ليؼتي اص داًؾ آهَصاًي وِ دس هٔشم اثتالي ثِ فشم ّبي ؿذيذ ثيوبسي ّؼتٌذ تْيِ وٌٌذ 11

ِ ثيوبسي ّبي للجي ـ ًبسػبيي  وليِ ـ ديبثت ـ هجتاليبى ثِ ػشًبى ـ وَدوبًي وِ  ثيوبسي ّبي هضهي سيَي ـ هجتاليبى ث

داسٍّبي ػشگَثىش ػيؼتن ايوٌي هلشف هي وٌٌذ ـ چبلي ؿذيذ ـ هجتاليبى ثِ ثيوبسي تبالػوي ٍ ون خًَي داػي ؿىل 

ايي داًؾ آهَصاى ثِ هشالجت ثيـتشي ًيبص داسًذ ٍ ثوحن هـبّذُ اٍليي ٓالئن ثيوبسي ثبيذ ثِ هٌضل فشػتبدُ ؿذُ ٍ اص )

  (.ٍالذيي آًْب ثخَاٌّذ وِ ثيوبس سا ًضد پضؿه ثجشًذ ٍ اّويت هَهَّ سا ثِ ٍالذيي گَؿضد ًوبيٌذ 

 ـ اص ٍالذيي داًؾ آهَصاى دس هٔشم خٌش ثخَاٌّذ تب دس اٍليي سٍصّبي ػبل تحليلي ثِ هحن دسدػتشع لشاس گشفتي 12

.  ٍاوؼي آًفلَاًضاي فللي ، خْت تضسيك ايي ٍاوؼي ثشاي فشصًذ خَد الذام وٌٌذ 

 

  حداقل وكاتي كٍ داوص آمًزان بايد بداوىد: 

 .اػت  (تت ، ػشفِ ، گلَدسد ، ػشدسد ٍ آثشيضؽ ثيٌي)ـ ٓالئن ثيوبسي آًفلَاًضا 

ِ ثبؿذ)ـ اػتفبدُ اص دػتوبل دس ٌّگبم ػشفِ ٍ ٌٓؼِ  چٌبًچِ داًؾ آهَصي  (ّش داًؾ آهَصي ثب خَد دػتوبل داؿت

.  ايي هَهَّ ساثِ ٍالذيي گَؿضد وٌٌذ . دػتوبل ًذاؿتِ ثبؿذ دساختيبس اٍ لشاسدٌّذ 

.  ـ دس ّش فشكتي دػت ّبي خَد سا ثب آة ٍ كبثَى ثـَيٌذ 

.  ـ چٌبًچِ دچبس ٓالئن ثيوبسي ؿذًذ ثِ آهَصگبس يب هشالت ثْذاؿتي يب هذيشيت هذسػِ اًالّ دٌّذ 

.  ػشوالع حوَس ًيبثٌذ  (ثْجَدي وبهل)ـ تب ٍلتي پضؿه اخبصُ ًذادُ 

.  ـ اص ثٌشي آة ّوىالػي ّبي خَد اػتفبدُ ًىٌٌذ 

ايي ٍػبيل هي تَاًٌذ ثبٓث اًتمبل ٓفًَت ).ـ هذاد ٍخَدوبس ٍ ػبيش ٍػبيل تحشيش خَد سا دس اختيبس ديگشاى لشاس ًذٌّذ 

  (ثِ ديگشاى ؿًَذ

.  ـ هٌبلت آهَصؿي هشثَى ثِ آًفلَاًضا سا دس اختيبس ٍالذيي خَد لشاسدٌّذ 

.  ثبؿٌذ ّوبى اثتذاي ػبل ثيوبسي خَد سا ثِ اًالّ هؼئَليي هذسػِ ثشػبًٌذ ... ـ اگش هجتال ثِ ثيوبسي هثل آػن ٍ
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  وكات حداقلي كٍ يالديه داوص آمًزان بايد بداوىد: 

 ثبؿذ تٌْب ثب هشالجت ّبي ػبدُ ثْجَد ِ  آًفلَاًضا يه ثيوبسي ػبدُ اػت وِ ثذٍى آًىِ ًيبص ثِ دسهبى داسٍيي خبف داؿت

ؿذ  (تت ـ ػشفِ ـ گلَدسد ـ ػشدسد ٍ آثشيضؽ ثيٌي)پيذا هي وٌذ اهب الصم اػت چٌبًچِ فشصًذ آًْب دچبس ٓالئن ثيوبسي 

ّ ٍلت اٍ سا ًضد پضؿه ثجشًذ ٍ تب ٍلتي پضؿه اخبصُ ًذادُ اص فشػتبدى اٍ ثِ هذسػِ اويذاً خَدداسي وٌٌذ  .  دس اػش

 اص فشصًذاى خَد ثخَاٌّذ دػتْبي خَد سا ثب آة ٍ كبثَى ؿؼتـَ دادُ ٍ ّويـِ دػتوبل ثِ ّوشاُ داؿتِ ٍ دس 

.  ٌّگبم ػشفِ ٍ ٌٓؼِ آى سا خلَي دّبى ٍ ثيٌي خَد ثگيشًذ 

 آػن ٍ ػبيش ًبساحتي ّبي سيَي ٍ للجي ، ًبسػبئي وليِ ، تبالػوي ٍ ّش ًَّ ) چٌبًچِ فشصًذ ؿوب هجتال ثِ ثيوبسي

ّ  دّيذ  (اختالل خًَي اػت .  دس اٍليي فشكت ثِ هؼئَليي هذسػِ اًال

 

  َطدار ي كالم آخر : 

ِ گيشي دس هذاسع ٍ  ثذيْي اػت ّشگًَِ تؼبّل ٍ يب تؼبهح دس هشالجت ّبي ثْذاؿتي هي تَاًذ هٌدش ثِ ثشٍص ّو

لزا الصم . َٓالت ٍخين آى دس ػٌح وـَس گشدد ٍ وَتبّي دس ايي اهش اص ّيچ وغ ٍ يب وؼبًي لبثل گزؿت ًخَاّذ ثَد 

اػت تَكيِ هإوذ گشدد وِ دلت خذي ٍ وبهل دس هشالجت ٍ پيـگيشي ٍ سٓبيت هَاصيي ثْذاؿتي ثٔول آيذ ٍ سيبػت 

هحتشم ػبصهبى ٍ هٔبًٍت ثْذاؿتي هشاوض ثْذاؿت ، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي هؼئَل اخشا ٍ ًِبست ثش اًدبم كحيح هفبد 

دػتَسالٔول خَاٌّذثَد ٍ همشس فشهبئيذ گضاسؽ الذاهبت آى اػتبى ثلَست هبّبًِ ٍ گضاسؿبت فَسي ٍ آًي خذاگبًِ ٍ دس 

ِ كَست تفىيه ثِ هٔبًٍت پشٍسؿي دفتش ػالهت ٍ پيـگيشي ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ هٔبًٍت ػالهت  ّ ٍلت ٍ ث اػش

.  ٍصاست ثْذاؿت ، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي اسػبل گشدد 

 

دكتر علي اصغر يسداوي                دكتر سيدحسه امامي رضًي 

            معاين پريرضي ي تربيت بدوي              معاين سالمت  

               يزارت آمًزش ي پريرش     يزارت بُداضت ، درمان ي آمًزش پسضكي 
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جدول و سطوح و زمانبندي كارگاه هاي آموزشي بهداشتي 

ف 
دي

س

حيٌِ آهَصؿي ػشفلل ّبي آهَصؿي 
تبسيخ اخشا ٍ 

فبكلِ صهبًي 

هذت صهبى 

آهَصؿي 

1 
 دػتَسالٔول اخشايي 4هزوَس دس ثٌذ 

پيـگيشي ٍ وٌتشل آًفلَاًضا 

ُ ّب  سؤػبي اداسات ـ هذيشاى آهَصؿگب

ِ سٍصي ثِ هشالجيي ػالهت  ٍ هشاوض ؿجبً

هذاسع 

15/6/88 

 20/6/88لغبيت

 ػبٓت 4

هفيذ 

2 
 دػتَسالٔول اخشايي 4هزوَس دس ثٌذ 

پيـگيشي ٍ وٌتشل آًفلَاًضا 

ػبيش وبسوٌبى ػبصهبى ٍ اداسات 

ؿْشػتبى ّب ٍ هٌبًك ، آهَصگبساى ٍ 

دثيشاى هذاسع 

21/6/88 

 25/6/88لغبيت

 ػبٓت 4

هفيذ 

3 

 4ػشفلل ّبي هزوَس دس ثٌذ 

دػتَسالٔول اخشايي ٍ ثْذاؿت هحيي 

ٍ تغزيِ 

وليِ خذهتگضاساى ٍ ػشايذاسّب دس 

اداسات ٍ هذاسع 

26/6/88 

 30/6/88لغبيت

 ػبٓت 4

هفيذ 

4 
 4ػشفلل ّبي هزوَس دس ثٌذ 

دػتَسالٔول اخشايي 

ِ تفىيه همبًْ دس  وليِ داًؾ آهَصاى ث

دسٍى  هذاسع 

4/7/88 

 16/7/88لغبيت

 ػبٓت 2

هفيذ 

5 
 4ػشفلل ّبي هزوَس دس ثٌذ 

ِ اهبفِ ثْذاؿت خبًَادُ  دػتَسالٔول ث
اٍليبي داًؾ آهَصاى 

18/7/88 

 2/8/88لغبيت

 ػبٓت 2

هفيذ 

 

.  ـ وليِ آهَصؽ ّب ثب ّوىبسي هـتشن آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ هشاوض داًـگبّي اػتبى كَست گيشد 1

ِ سيضي هذيشيت ٍ 2  ـ ٍفك ّوبٌّگي همشس گشديذُ وِ تأهيي اػبتيذ ٍ هحتَي آهَصؿي ثْٔذُ هشاوض داًـگبّي ٍ ثشًبه

. ثْٔذُ اداسات آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتبى هي ثبؿذ ... تأهيي فوب ٍ

.   ـ گضاسؽ وبهل اًدبم آهَصؽ دس ّش هشحلِ سا ثالفبكلِ تٌِين ٍ ثِ دفتش ػالهت ٍ پيـگيشي ٍصاستخبًِ اسػبل گشدد 3

.   ـ ؿشوت افشاد هزوَس دس حيٌِ آهَصؽ پزيش الضاهي ٍ دس اسصؿيبثي ٓولىشد آهَصؿي ٍ اداسي لحبٍ ؿَد 4

ّ سػبًي ػشيْ اًدبم ٍ اص هـَق ّبي هإثش ًيض هي تَاى اػتفبدُ وشد  ِ اػت اًال . لزا ؿبيؼت

 

  فرم َاي پيًستي : 
ُ ّب ثِ دٍايش ٍ هٌبًك هي ثبؿذ وِ ثلَست هبّبًِ تٌِين ٍ  (1) ـ فشم ؿوبسُ 1 هشثَى ثِ گضاسؽ هشثيبى ٍ هذيشاى آهَصؿگب

.  اسػبل هي گشدد 

هشثَى ثِ گضاسؽ وبسؿٌبػي ثْذاؿت ٍ سؤػبي هٌبًك ثِ وبسؿٌبع هؼئَل ثْذاؿت ٍ ػبصهبى  (2) ـ فشم ؿوبسُ 2

. تٌِين ٍ ػشئبً ٍ دس اٍليي فشكت ثِ ػبصهبى اسػبل هي ؿَد (1)هي ثبؿذ وِ پغ اص دسيبفت فشم ؿوبسُ 

ْ ثٌذي وبسؿٌبع هؼئَل ثْذاؿت اػتبى ٍ اسػبل ًْبيي ثِ دفتش ػالهت ٍ پيـگيشي اص  (3) ـ فشم ؿوبسُ 3 هشثَى ثِ خو

.  كَست هي گيشد  (2)آػيت ّبي اختوبٓي ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هي ثبؿذ وِ دس پي دسيبفت وبهل فشم ؿوبسُ 

 وليِ فشم ّب هحشهبًِ تلمي هي ؿَد ٍ سٓبيت ػلؼلِ هشاتت هىبتجبتي ٍ خَدداسي اص ثيبى خَدػش آهبس ثِ :1تذكز

ِ هٌَِس خلَگيشي اص ػَء اػتفبدُ ٍ ايدبد خَ سٍاًي غيشػبلن ٍ وبرة اختوبٓي  ًْبدّب ٍ هشاوض ٍ افشاد غيشهشتجي ث

.  هشٍسي اػت 

 وليِ فشم ّب هي ثبيؼت ، ثِ دلت ٍ ثِ دسػتي تٌِين ٍ اص گضاسؿبت غيشهَثك ٍ خالق ٍالْ خذاً خَدداسي :2تذكز

.  ؿَد 

حتوبً هوَْس  (1) وليِ فشم ّب حتي حبٍي هـخلبت دليك تٌِين وٌٌذُ ٍ اهوبء ٍ تبسيخ ثَدُ ٍ فشم ؿوبسُ :3تذكز

.  ثِ هْش آهَصؿگبُ ثبؿذ 
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بسمهتـعالي

 (حيواني ـ انسبني)فرم آهبر بيوبري  آنفلوانساي 

 .......................سبل تحصيلي 

  
 

 

هقطع تحصيلي 
تعداد هَارد تعداد داًص آهَزاى هعايٌِ ضدُ 

هطنَك ارجاع ضدُ 

 تعدادتعداد بيواراى 

  بستريهَارد 

تعداد 

 هَارد فَت

پَضص ٍامسيٌاسيَى 

مارمٌاى داًص آهَزاى آًفلَاًساي حيَاًي آًفلَاًساي اًساًي رٍستايي ضْري 

 

 
         

 

: جدول توزيع وسبيل كوك آهوزشي و پيشگيري :         تعداد افراد آهوزش ديده 

هدارس رٍستايي  هدارس ضْري

داًص آهَزاى  مارمٌاى ٍالديي داًص آهَزاى مارمٌاى ٍالديي

  

 
    

: جوع مل  :جوع مل 

 

 

 

:  نبم و نبم خبنوادگي هسئول آهوزشگبه :     تبريخ تنظين :                 نبم و نبم خبنوادگي 

اهضبء                   اهضبء               (هربي  بهداشت)   
 

 1 فرم شماره

ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش 

 دفتر سالهت ٍ پيطگيري از آسيب ّاي اجتواعي

: استاى 

: ضْرستاى / ًاحيِ / هٌطقِ 

: ًام آهَزضگاُ 

          پسر دختر : ًَع آهَزضگاُ 

 :هقطع تحصيلي 

 

تعداد اقالم مول آهَزضي 

  هقدار پوفلت آهَزضي تَزيع ضدُ

 جسٍات آهَزضي تَزيع ضدُ 

 پَستر آهَزضي 

 فيلن آهَزضي 

 ساير هَارد 

 

  محرمانه  



 14 

بسمهتـعالي

 (حيواني ـ انسبني)فرم آهبر بيوبري  آنفلوانساي 

....................... سبل تحصيلي 
 

هقطع تحصيلي 
تعداد هَارد تعداد داًص آهَزاى هعايٌِ ضدُ 

هطنَك ارجاع ضدُ 

 تعدادتعداد بيواراى 

  بستريهَارد 

تعداد 

 هَارد فَت

پَضص ٍامسيٌاسيَى 

مارمٌاى داًص آهَزاى آًفلَاًساي حيَاًي آًفلَاًساي اًساًي رٍستايي ضْري 

          (دختر)ابتدايي 

          (پسر)ابتدايي 

          (دختر)راٌّوايي 

          (پسر)راٌّوايي 

          (دختر)هتَسطِ 

          (پسر)هتَسطِ 

         جوع مل 

 

 

: جدول توزيع وسبيل كوك آهوزشي و پيشگيري :            تعداد افراد آهوزش ديده 

هدارس رٍستايي  هدارس ضْري

داًص آهَزاى  مارمٌاى ٍالديي داًص آهَزاى مارمٌاى ٍالديي

  

 
    

: جوع مل  :جوع مل 

 

 2 فرم شماره

: ضْرستاى / ًاحيِ / هٌطقِ 

 

تعداد اقالم مول آهَزضي 

  هقدار پوفلت آهَزضي تَزيع ضدُ

 جسٍات آهَزضي تَزيع ضدُ 

 پَستر آهَزضي 

 فيلن آهَزضي 

 ساير هَارد 

 

نبم و نبم خبنوادگي كبرشنبس هسئول  

سالهت و تندرستي شهرستبى 

 

 

: تبريخ :                           اهضبء 

 

 

 

ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش 

 دفتر سالهت ٍ پيطگيري از آسيب ّاي اجتواعي
  محرمانه  
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بسمهتـعالي

 (حيواني ـ انسبني)فرم آهبر بيوبري  آنفلوانساي 

....................... سبل تحصيلي 
 

هقطع تحصيلي 
تعداد هَارد تعداد داًص آهَزاى هعايٌِ ضدُ 

هطنَك ارجاع ضدُ 

 تعدادتعداد بيواراى 

  بستريهَارد 

تعداد 

 هَارد فَت

پَضص ٍامسيٌاسيَى 

مارمٌاى داًص آهَزاى آًفلَاًساي حيَاًي آًفلَاًساي اًساًي رٍستايي ضْري 

          (دختر)ابتدايي 

          (پسر)ابتدايي 

          (دختر)راٌّوايي 

          (پسر)راٌّوايي 

          (دختر)هتَسطِ 

          (پسر)هتَسطِ 

         جوع مل 

 

 

: جدول توزيع وسبيل كوك آهوزشي و پيشگيري :            تعداد افراد آهوزش ديده 

هدارس رٍستايي  هدارس ضْري

داًص آهَزاى  مارمٌاى ٍالديي داًص آهَزاى مارمٌاى ٍالديي

  
 

    

: جوع مل  :جوع مل 

 

 3 فرم شماره

: استاى 

 

تعداد اقالم مول آهَزضي 

  هقدار پوفلت آهَزضي تَزيع ضدُ

 جسٍات آهَزضي تَزيع ضدُ 

 پَستر آهَزضي 

 فيلن آهَزضي 

 ساير هَارد 

 

نبم و نبم خبنوادگي كبرشنبس هسئول  

سالهت و تندرستي استبى 

 

 

: تبريخ :                           اهضبء 

 

 

 

ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش 

 دفتر سالهت ٍ پيطگيري از آسيب ّاي اجتواعي

  محرمانه  


