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مقدمه
شواهد تجربی تواد تن تهتوکت پتشکشو و تات وپرتشبتو ور تیپتخسکتی و ش تاوشو ته تهرتپتی وکتپرتش

و ت تو هامتاتطاالا ،تتتتتتت

ی تیاهی ،تهتو ب توی ت ورت،توبهقبکتاتپروو تی حولتاتوشو ا تاتوب ت،تخ متاجاپتنتوود تراها تاتی و ش تش د تج یوا ت،ت
اوونوتبتیاپ تجغذدپتا بکتیپتجووعپتتولمتی ش بتپرتوعبضتیطبتهی تپرتدبتطغ و تی یور تون جیسپتطغ و ت ارااوتادبا تج د ت
و تیوشن  .ت
یوتجاجپتیپتهدن پتپرتیبی ته تاقوطت شووارتجع هپتواهرپتوشوو ا تاتتقطع تی یور تیپتو که تقویمتو ح پته تهفکهد تپهشوو پتهتووک،ت
هدی کتح ظتتو وکت،تجوو نتنرهو تراها تاتنتود تف کد

تهدنتدکرگاهره تاتخکدکه تاتیوااهپهتهدشو ته تهدمتو ئال کتدو توعوااکت

پروو تا هرتتی هشکتو تیوش ت پتپرترهت و تن تقباط نپتتهی ور تهدشو تیوتشبهد تذدمتش شن وپتو تگبپپ :ت
اهداف اصلی:


ح ظتاتهرجقوءتتطحتت وکتج متاتراه ت وپرتپروو ت



ش شش ب ته تهی تیپتی یور تپرتیوااهپهت وپرتپروو
ت

اعضای کمیته اجرایی
 و دبتپروو تپهاششوهت(تبشبتکت ی پ)
 و دبتی یورت و ت
 و دبتشبت ور تی یورت و
 و دبتوول تی یورت و ت
 رت ستی ووتتخیاو تی یورت و ت


ورشنو تی هشکتوی تی یورت و



ورشنو تو پ ورتهج یوخ تی یورت و



ورشنو تش شش ب تات ن بلتخ ااکتی یورت و ت

* اعضای کمیته اجرایی ،فرایند اجرای این دستورالعمل را در مراکز درمانی عهده دار خواهند بود.
شیوه های اطالع رسانی :


هی غترتی ته تا هرتتی هشکتاتوعواا نتپروو تپهاششود و



ه تطبدقتپرگوهتدو تهط عترتوا تراهی تخیاو تا هرتتی هشکت

نحوه اسکان


شنوتود تاکپد بدنتو یوا بهتدوتاتد متدوتیپتوبه کتپرووا ت ت





هت وپهته تو یوا بهدوتاتشواداا و تواجاپتپرتوبه کتپرووا
جوو نتهت و تجخصص تیبه تگباهتشکش
ج

،تشبت ور تاتتودبترپهتدو تشش بوا

کت وپرتپرووا تنت بتشذدبتت(پهره تی یور ت و نپته ت((تقسب ،تردا تا))..تدوتاقصتهدین ،تشبتنمتیورپهرت،تشبتنمت

پهره تتن نتیوالجب)

تسهیالت مراکز اقامتی


یبقبهر تاتجوو نتنتود تج یوا تاترهحکتراه تهفبهپتیوتجوو نتهجوقتدو تیصاص تیوترخودکتواه دنتی هش توطساب،ت
ح ظتشو تاتونکلکتهفبهپتاتا کتهرهتپتهو واوتتاتج

تترخودکتی هشکتفبپ تیبه تفبپتوق م



فبهدمتایاپ تشبهد تهت بهحکتاتیاهبت وف تاتجقادکتقاه تج یوا تشبتنم



جوو نتاتهرتولترهدشو تاخ هتدو تغذهد تگبمتاتیپتجنوتبتن تو و تاخ ه



هت وپهته تتبادستپد ترهدشو تی ووتتالا ر



فبهدمتایاپ تشبهد تخبوپتتاتهارومتفبهدضتپدن



ی نپتتو تهاقوتتفبهغکتیبه ت ور نو ت(ج پت س پتدو تردس



فبهدمتایاپ تی ووتتراهاشنوی ت(ج کت ود تهضطبهبت،تهف بپگ ت،تفبتاپگ تشغس تا..ت)تپرتو وا و تهت و



پد هرتیوتیوااهپهتپرتصارتتجیودمتپرتشبهدط ت پتی هشکت ور نو ترخودکتش هتهتک.

شن،تشوپ،تیباووپتدو ت ی

،توات ق ،تاد تا تیواش )

ت
شیوه ایاب و ذهاب


هالادکتهت وپهته تاتودمتاقس پتشخص تشبتنمتو یوش .



تپرتصارتتاباپتاتودمتاقس پتشخص ته تتباد و تپرا بتگبف پتش هتیوتجر کتواهپتض خ اا ت نن هتاترخودکتفوصسپت
جواب تهت وپهتشاپ.



ا وفکتیاپرادو تپرتا بتگبف پتش هترا هاپتهارومتگبپپ.ت



ال متهتکترهان گو تیاپراتدو تپرتا بگبف پتش هتج کتهدوبتاتذدوبتشبتنم،تور کتیپتووتکتاتویسالتض خ اا ت
نن هتیوش .



ه تاتودمتاقس پتخیاو تج کتهدوبتاتذدوبتهت وپهتاشبپپ.
فرایند و روش اجرا :



هط عترتوا تاتهرهتپتنگود تال متپریورهتشبهد تقباط نپتهی ور تیپتشبتنمته تطبقتوخ سف



پخاتته ت وپرتپروو تج کتوشور کتپرتواضاعتقباط نپتهی ور



ل ک،تنپر تاتشیورهتجیو تو وا و تهت و تج پتاتپرتهی ورتشبتنمتپرووا تقبهرتگ بپ.



دیودنش تال متتج کتهت و تیوتتاشباهدکتوب کتهارومتشاپ.



ا ورتترا هاپته تویمتدو تهت و تجات ت ورشنو تی هشکتوی ت یپتون ارتهطی نو ته ترخودکتواه دنتی هش ،تهر دوی ت
ن بلتخ ااکتاترضودکتتنر ته تشبتنمتهارومتشاپ.

نظارت بر اجرا :


ورشونو تی هشکتوی تی یورت و تواففتهتکتگکهر ترا هاپته تایاهتهجبه تهدنتپت ارهلعیمتاتوش

تتاتاولش و ت

واجاپترهتیپت ی پتهجبهد تی یورتو و تهرهتپتایود .تدینن نتپهاشوشود وتواف ن تیپتصوارتترا هاپتگکهرتش ته تایاهتهجبه ت
هدنتپت و ارهلعیم،تجع هپتهفبهپتهت و وپهت نن هته تهدنتی ووت،تجع هپتو وا و تهت و و ،تاولش و وتاترههت وردو ترفآتن ترهتیپت
وب کتو دبدکتی یورت وا تاتجعول تی ووتتیول ن تا هرتتی هشکتهرتولتایودن .
ت

