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 انسالمند و جامع فرم هاي جمع آوري اطالعات مراقبت هاي ادغام يافتهنحوه تکمیل دستورالعمل 

 ىات سیز تٛخٝ ٌزدد: ٘تٝ در سٔاٖ ارساَ آٔار 

 ارساَ ٌزدد. اس ٔزاوش ارائٝ خذٔت تٝ ستاد ضٟزستاٖ فػّیتار ٚ تٝ غٛرت  4ٞای ادغاْ یافتٝ ٞز ساَ  آٔار تز٘أٝ ٔزالثت -1

 د. ضٛارساَ  فػُرٚس پس اس پایاٖ  5آٔار حذاوثز تا  -2

 آٔار ضٟز ٚ رٚستا تٝ تفىیه ارساَ ٌزدد. -3

            ٌزدد. ٔطخع ٞا در فزْآٔار خذیذ ٚ دٚرٜ ای  -4

 )غیرپزشک( 1شماره  فرم

است وٝ تزای خٕغ آٚری اعالػات اس ٔزاوش تٟذاضتی درٔا٘ی ، پایٍاٜ ٞای تٟذاضتی ٚ خا٘ٝ ٞای تٟذاضت   4ٚ  3ٚ  2ٚ  1تا ضٕارٜ ٞای  تخص 4ایٗ فزْ دارای 

 تزای ٔزوش تٟذاضت ضٟزستاٖ ارساَ  فػُدر سغح غیزپشضه ) وارضٙاس، وارداٖ ٚ تٟٛرس ( عزاحی ضذٜ است ٚ پس اس تىٕیُ در پایاٖ ٞز 

 ٔی ٌزدد. 

 اجسای فرم

  ٝخا٘ٝ تٟذاضت ٘ٛضتٝ ٔی ضٛد. خٕؼیت وُ  پایٍاٜ تٟذاضتی/ دٞٙذٜ خذٔت دایزٜ وطیذٜ ٚ سپس ٘اْ ٔزوش تٟذاضتی درٔا٘ی /در اتتذا دٚر ٚاحذ ارای

سإِٙذاٖ ٚ خٕؼیت سإِٙذاٖ تحت پٛضص ٔزوش تٟذاضتی درٔا٘ی/ پایٍاٜ تٟذاضتی/ خا٘ٝ تٟذاضت تٝ تفىیه خٙس درج ضذٜ ٚ فػُ ٚ ساِی وٝ فزْ 

 ٝ ٘ٛضتٝ ٔی ضٛد.ارساَ ٔی ضٛد در ٔحُ ٔزتٛع

  ردیف تطىیُ ضذٜ است. 8، ٔی تاضذ وٝ اس  "تعذاد سالمنذ مراقبت شذه توسط غیرپسشل"تا ػٙٛاٖ  1تخص 

 ردیف تطىیُ ضذٜ است . 8اس  وٝ٘اْ دارد  "عوامل خطر "  2 تخص 

 ردیف تطىیُ ضذٜ است . 9اس  وٝ٘اْ دارد  "سابقه بیماری ها " 3 تخص 

 ردیف تطىیُ ضذٜ است . 15اس  وٝ٘اْ دارد  "ابتال به بیماریموارد احتمال  "وٝ  4 تخص 

 اِٚیٗ تار خٟت دریافت ٔی ضٛد وٝ تزای  قتٖٛ ٞا ضأُ ٔٛارد خذیذ ٚ ٔزالثت دٚرٜ ای تٝ تفىیه سٖ ٚ ٔزد ٔی تاضذ. ٔٛرد خذیذ تٝ سإِٙذی اتالس

 . ٔزاخؼات تؼذی سإِٙذ خٟت ا٘داْ ٔزالثت ٔی ضٛدٔزالثت ٔزاخؼٝ وزدٜ ٚ تزای ٚی فزْ ٔزالثت ادغاْ یافتٝ تىٕیُ 

 دٚرٜ ای در ستٖٛ آٔار ٔزالثت دٚرٜ ای درج ٔی ٌزدد. 

  3تزای سِٟٛت وار ٔی تٛا٘یذ فزْ را در واغذA  تشري وزدٜ ٚ رٚی دیٛار ٘ػة وٙیذ ٚ ٔٛارد ثثتی را در ستٖٛ ٞای ٔزتٛعٝ  تٝ غٛرت چٛب خغی ٚارد

 .ٕاییذ٘

 يل بخشنحوه تنمیل 

  ْسٖ ٚ ٔزددٚرٜ ای ٚخذیذ تٝ تفىیه  ٞای تؼذیتٝ اسای ٞز ٘فز  سإِٙذی وٝ ٔزالثت ٔی ضٛد، در ستٖٛ  "سالمنذ مراقبت شذه"ردیف اَٚ تٝ ٘ا ، 

 چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد.

ّیٝ ارخاػات ٚ پیٍیزی ٞا ٔطخع دلت ضٛد سإِٙذ سٔا٘ی ٔزالثت ضذٜ تؼزیف ٔی ضٛد وٝ وّیٝ ٔٛارد ارسیاتی ٚ عثمٝ تٙذی تزای ٚی ا٘داْ ٚ تاریخ و ننته:

 ضذٜ تاضذ. 

 چٛب خظ  ایٗ ردیفدر  است، 2 تخصاست چٙا٘چٝ سإِٙذ دارای حذالُ یه ػأُ خغز اس ػٛأُ خغز درج ضذٜ در  "عامل خطر "ْٚ تٝ ٘اْد ردیف

 سدٜ ٔی ضٛد.  

  چٛب خظ سدٜ  هی "سابقه بیماری "تٝ ٘اْ  سْٛ در ردیفاست  3 تخصچٙا٘چٝ سإِٙذ دارای حذالُ یه ساتمٝ تیٕاری اس ٔٛارد درج ضذٜ در 

 ٔی ضٛد.  
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  یؼٙی در ردیف لزٔش رً٘ ٚ عثمٝ تٙذی ٔطىُ است در  4 تخصچٙا٘چٝ سإِٙذ دارای حذالُ یه ٔٛرد احتٕاَ اتتال تٝ تیٕاری اس ٔٛارد یاد ضذٜ در

 چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد.   "احتمال ابتال به بیماری "تٝ ٘اْ  ردیف چٟارْ

 ت ٚخٛد وّیٝ ٔٛارد سإِٙذاٖ ٔزالثت ضذٜ وٝ تٝ د٘ذا٘پشضه ارخاع ٔی ضٛ٘ذ اس ٘ظز ٚخٛد د٘ذاٖ ٔػٙٛػی ٚ یا تی د٘ذا٘ی ٔغّك ٔطاٞذٜ ضذٜ ٚ در غٛر

 ضٛد.ٔی ٞز ٔٛرد چٛب خظ سدٜ  ٔماتُ ردیف پٙدٓ ٚ ضطٓ،ٞز یه اس ٔٛارد یاد ضذٜ در 

  تٝ ٘اْ فالذ ٔطىُ چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد. ردیف ٞفتٓلیذ ضذٜ در تٙذ دٞاٖ ٚ د٘ذاٖ تاضذ، در چٙا٘چٝ سإِٙذ فالذ ٞز ٌٛ٘ٝ ٔطىُ ٔزالثتی ٚ ٔٛارد 

 ،ٗچٛب خغی  "وامسینه شذه بر علیه آنفلوانسا "تا ٘اْ ردیف ٞطتٓتیز ٚ ٔزداد ٔزاخؼٝ ٕ٘ایذ در  خزداد، اردیثٟطت، چٙا٘چٝ سإِٙذ در ٔاٟٞای فزٚردی ،

ٞای یاد ضذٜ )ضٟزیٛر ٚ تؼذ اس آٖ( تز ػّیٝ آ٘فّٛا٘شا در ٔزوش  اٜ ٞای ضٟزیٛر ٚ یا تؼذ اس آٖ ٔزاخؼٝ وٙذ چٙا٘چٝ در ٔاٜسدٜ ٕ٘ی ضٛد ٚدر غٛرتی وٝ سإِٙذ در ٔ

 تٟذاضتی یا خا٘ٝ تٟذاضت ٚ یا ٞز تخص غیزدِٚتی ٚاوسیٙٝ ضذٜ تاضذ یه چٛب خظ سدٜ در ٕٞاٖ ٔاٜ سدٜ ٔی ضٛد . 

ٞای ٔغّٛب )ضٟزیٛر ٚ تؼذ اس آٖ ( تز ػّیٝ آ٘فّٛا٘شا ٘یش  یٛر ٔزالثت دٚرٜ ای  ا٘داْ ضذٜ است ٚ در یىی اس ٔاٜٞای لثُ اس ضٟز تٛخٝ ضٛد  سإِٙذی وٝ در ٔاٜ

 وٝ سإِٙذ اعالع دادٜ است یه چٛب خظ ثثت ٔی ضٛد. فػّیٚاوسیٙٝ ٔی ضٛد در ٕٞاٖ 

شا تٝ ٚی تٛضیحات السْ ٔثٙی تز تشریك ایٗ ٚاوسٗ اس ضٟزیٛر تٝ تؼذ ٔثاَ : سإِٙذی در ٔاٜ اردیثٟطت ٔزالثت دٚرٜ ای ضذٜ است ٚ در خػٛظ ٚاوسٗ آ٘فّٛا٘

فػُ آخز در  غزدر س ، 1 تخصدر فزْ ضٕارٜ یه  ٔاٜ اعالع ٔی دٞذ وٝ ٚاوسٗ آ٘فّٛا٘شا را تشریك وزدٜ است. دیسإِٙذ در  اعالػاتی دادٜ ضذٜ است .

 یه چٛب خظ سدٜ ضٛد. سٔستاٖ

 دو ) توزيع عوامل خطر( بخشنحوه تنمیل 

چالی چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد ٚ چٙا٘چٝ سإِٙذ دارای تیص اس یه ػأُ خغز  ٔثالًٔزتٛعٝ   ردیفدر غٛرتی وٝ سإِٙذ ٔزالثت ضذٜ یه ػأُ خغز دارد فمظ در 

 چالی، ردیف 3ٚرسش ٕ٘ی وٙذ ، در ٞز تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ چٙا٘چٝ سإِٙذی چاق است ٚ سیٍار ٔی وطذ ٚ  ضٛد.ٔی ٔزتٛعٝ چٛب خظ سدٜ  ردیف ٞایاست در 

  ٔػزف دخا٘یات ٚ ٚرسش ٘أستٕز چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد.

 سدٜ ٔی ضٛد. "سالمنذ با عامل خطر  " 2ردیف  1 تخصٔٛرد یادضذٜ، یه چٛب خظ ٞٓ در دٚ است وٝ در ٞز  السْ تٝ یادآٚری

 سه )سوابق بیماری ها( بخشنحوه تنمیل 

ٔزتٛعٝ  یؼٙی دیاتت  چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد ٚ چٙا٘چٝ سإِٙذ دارای تیص  ردیفدر غٛرتی وٝ سإِٙذ ٔزالثت ضذٜ یه ساتمٝ تیٕاری دارد ٔثُ دیاتت فمظ در 

 ردیف 2است در ٞز  ىتٝ لّثی ٚ دیاتتستٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ چٙا٘چٝ سإِٙذی دارای ساتمٝ  ضٛد.ٔی ٞای ٔزتٛعٝ چٛب خظ سدٜ  ردیفاس یه ساتمٝ تیٕاری است در 

  سدٜ ٔی ضٛد. "سالمنذ با سابقه بیماری " 3ردیف  1 تخصلّثی ٚ دیاتت چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد ٚ یه چٛب خظ ٞٓ در  ساتمٝ سىتٝ

 چهار )موارد مشنوك به بیماری( بخشنحوه تنمیل 

ٚ  ردیفچٙا٘چٝ سإِٙذ ٘یاس تٝ ارخاع تٝ دِیُ احتٕاَ تیٕاری  دارد در  ٔٛارد احتٕاَ اتتال تٝ تیٕاری پس اس ارسیاتی سإِٙذ ٚ در سٔاٖ عثمٝ تٙذی ٔطخع ٔی ضٛد.

پٛوی  ردیف 2ضٛد. تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ چٙا٘چٝ سإِٙذی احتٕاَ اتتال تٝ تیٕاری پٛوی استخٛاٖ ٚ دٔا٘س را دارد در ٞز ٔی ٞای ٔزتٛعٝ چٛب خظ سدٜ  ردیفیا 

 سدٜ ٔی ضٛد. "سالمنذ با احتمال ابتال به بیماری  " 4 ردیف 1 تخصٓ در ضٕٙاً یه چٛب خظ ٞ استخٛاٖ ٚ دٔا٘س چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد.

 دقت شود

ٝ ٔزوش تٟذاضتی درٔا٘ی( ضٕزدٜ ٔی ضٛد ٚ ت ی ٚپایٍاٜ تٟذاضت)خا٘ٝ تٟذاضت ، ، چٛب خظ ٞا در سغح ٚاحذ ارایٝ دٞٙذٜ خذٔتفػُدر پایاٖ فاغّٝ سٔا٘ی یه 

تٝ غٛرت وٕی ٚ ػذدی ٚارد ٔی ضٛد ٚ پس اس ٘ٛضتٗ ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی ٚ أضا تىٕیُ وٙٙذٜ فزْ ٚ  A4تا ا٘ذاسٜ  1غٛرت خٕغ تٙذی ضذٜ در فزْ ضٕارٜ 

 سزپزست ٔزوش تٝ ٔزوش تٟذاضت ضٟزستاٖ ارساَ ٔی ٌزدد.

  2فرم شماره 

٘ی ، پایٍاٜ ٞای تٟذاضتی ٚ خا٘ٝ ٞای است وٝ تزای خٕغ آٚری اعالػات اس ٔزاوش تٟذاضتی درٔا 9ٚ  8ٚ  7ٚ  6ٚ  5تا ضٕارٜ ٞای  تخص 5ایٗ فزْ دارای 

 تزای ٔزوش تٟذاضت ضٟزستاٖ ارساَ ٔی ٌزدد.  فػُتٟذاضت در سغح پشضه عزاحی ضذٜ است وٝ پس اس تىٕیُ در پایاٖ ٞز 
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 فرم :  یاجسا

 ردیف تطىیُ ضذٜ است.  5اس   ٚ ٘اْ دارد "سالمنذ مراقبت شذه  "وٝ  5 تخص 

 ردیف تطىیُ ضذٜ است. 5اس ٘اْ دارد ٚ  "امل خطر وع "وٝ  6 تخص 

 ردیف  تطىیُ ضذٜ است  21اس ٚ ٘اْ دارد  "بیماری های نیازمنذ پیگیری "وٝ  7 تخص. 

 ردیف تطىیُ ضذٜ است 8اس ٚ ٘اْ دارد  "عوارض بیماری ها "وٝ  8 تخص.  

 ردیف تطىیُ ضذٜ است  15اس  ٚ ٘اْ دارد "بیماری های نیازمنذ ارجاع "وٝ  9 تخص. 

 ارضٙاس چٙا٘چٝ فزْ پشضه در خا٘ٝ تٟذاضت ٚ یا پایٍاٜ تٟذاضتی تىٕیُ ٔی ضٛد، تا ٔزاخؼٝ تؼذی فزْ خٕغ آٚری اعالػات ٘شد تٟٛرس، یا وارداٖ ٚ و

 د .ٔی ٌزدتز٘أٝ ٍٟ٘ذاری ٔی ضٛد. ٚ در غیز ایٗ غٛرت در اتاق پشضه در ٔزوش تٟذاضتی درٔا٘ی ٍٟ٘ذاری 

  ْ3را در واغذ تزای سِٟٛت وار ٔی تٛا٘یذ فزA ٚ ٔذارن ثثتی را در ستٖٛ ٞای ٔزتٛعٝ تٝ غٛرت چٛب خغی  تشري وزدٜ ٚ رٚی دیٛار ٘ػة وٙیذ

 ثثت ٕ٘اییذ.

 ) فرم چوب خطي( 5 بخشنحوه تنمیل 

  مراقبت "تٝ ٘اْ  ردیف اَٚتٝ اسای ٞز ٘فز  سإِٙذی وٝ اس عزف غیزپشضه ارخاع ضذٜ است ٚ ٔزالثت تٛسظ پشضه تزای ٚی ا٘داْ ٔی ضٛد، در

 چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد.تٝ تفىیه خذیذ ٚ دٚرٜ ای ، سٖ ٚ ٔزد  "شذه

 دقت شود

 ادرار ٚ  ،آسٔایطات خٖٛ تست ٞای تطخیػی، سإِٙذ ٔزالثت ضذٜ تٛسظ پشضه سإِٙذی است وٝ وّیٝ ٔٛارد ارسیاتی اػٓ اس ٔؼایٙات،

ذ. ِذا فزْ چٛب خغی سٔا٘ی ٙپشضه تتٛا٘ذ تا اتىا تٝ ٔٛارد یاد ضذٜ سإِٙذ را عثمٝ تٙذی ورادیٌٛزافی ٞای ٔٛرد ٘یاس تزای ٚی ا٘داْ ٚ پاسخ آٟ٘ا دریافت ضذٜ ٚ 

مراقبت " تىٕیُ ٔی ضٛد وٝ عثمٝ تٙذی سإِٙذ ٔطخع ضذٜ تاضذ در غیز ایٗ غٛرت سإِٙذی وٝ ٘تایح آسٔایطات ٚی ٘أؼّْٛ است ػّیزغٓ ا٘داْ ٔؼایٙات،

 تّمی ٕ٘ی ٌزدد .   "شذه

 چٛب خظ سدٜ  ردیف دْٚدر  است، 2 تخصاست چٙا٘چٝ سإِٙذ دارای حذالُ یه ػأُ خغز اس ػٛأُ خغز درج ضذٜ در  "عامل خطر "تٝ ٘اْ ردیف دْٚ

 ٔی ضٛد.  

  ٘یست،   8 تخصچٙا٘چٝ سإِٙذی تٛسظ پشضه ٚ تزاساس رإٞٙای ٔزالثت ٞا تیٕار تطخیع دادٜ ٔی ضٛد ِٚی تیٕاری ٚی دارای ػٛارؼ ٔٙذرج در

 ضٛد.  ٔی چٛب خظ سدٜ  "بیمار بذون عارضه"تٝ ٘اْ  سْٛردیف در 

  است،   8 تخصچٙا٘چٝ سإِٙذی تٛسظ پشضه ٚ تزاساس رإٞٙای ٔزالثت ٞا تیٕار تطخیع دادٜ ٔی ضٛد ِٚی تیٕاری ٚی دارای ػٛارؼ ٔٙذرج در

 ضٛد.  ٔی چٛب خظ سدٜ  "بیمار با عارضه"تٝ ٘اْ  ردیف چٟارْدر 

  چٛب خظ سدٜ  "فاقذ مشنل"تٝ ٘اْ  ردیف پٙدٓچٙا٘چٝ سإِٙذی تٛسظ پشضه ٚ تزاساس رإٞٙای ٔزالثت ٞا فالذ ٔطىُ تطخیع دادٜ ٔی ضٛد در

 ضٛد.  ٔی 

 )توزيع عوامل خطر( 6 بخشنحوه تنمیل 

خٖٛ اختالَ لٙذ  افت فطار ٚضؼیتی، ٔاٜ، 3وٛرتٖٛ تٝ ٔذت حذالُ ٔػزف  چٙا٘چٝ در ٍٞٙاْ ارسیاتی سإِٙذ ارخاػی یىی اس ٔٛارد فطار خٖٛ تاال،چزتی خٖٛ تاال،

تٝ  ٞای ٔزتٛعٝ چٛب خظ سدٜ ضٛد. ردیفػأُ خغز است در چٙذ در غٛرتی وٝ سإِٙذ دارای  ٔزتٛعٝ چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد. ردیفدر  ٘اضتا ٔطاٞذٜ ٌزدیذ،

 .فطارخٖٛ تاال ٚ اختالَ لٙذ خٖٛ ٘اضتا چٛب خظ سدٜ ضٛد ردیف ٘اضتا است در ٞز دٚػٙٛاٖ ٔثاَ اٌز سإِٙذی دارای فطار خٖٛ تاال ٚ اختالَ در لٙذ خٖٛ 

 )بیماری های نیازمنذ پیگیری( 7 بخشنحوه تنمیل 

 ٔزتٛعٝ چٛب خظ سدٜ  ردیف )رً٘ سرد( لزار ٔی ٌیزد در ٔٛاردی وٝ سإِٙذ پس اس ارسیاتی ٚ در سٔاٖ عثمٝ تٙذی در عثمٝ در ٔؼزؼ اتتال

ٚ چٙا٘چٝ دارای تؼذادی اس  ضٛد چٛب خظ سدٜ ٔی ردیفدر ایٗ  ٔثاَ  چٙا٘چٝ سإِٙذ در عثمٝ فطار خٖٛ تاال تذٖٚ ٔػزف دارٚ لزار ٔی ٌیزد  عٛرٝ ٔی ضٛد ت
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ٔػزف دارٚ است تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ چٙا٘چٝ سإِٙذی درٔؼزؼ اتتال تٝ چالی ٚ دارای فطار خٖٛ تاال تذٖٚ  ٔزتٛعٝ چٛب خظ سدٜ ضٛد.ردیف ٞای  ایٗ ٔٛارد است در

 درٔؼزؼ اتتال تٝ چالی، فطار خٖٛ تاال تذٖٚ ٔػزف دارٚ ٚ درٔؼزؼ سمٛط چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد. ردیف 3ٚ درٔؼزؼ سمٛط است در ٞز 

وار ٝ ػثارات ت د،وٝ در ٔزالثت ٞای فطارخٖٛ، دیس ِیپیذٔی ٚ دیاتت تمسیٓ تٙذی تحت ػٙٛاٖ تذٖٚ ٔػزف دارٚ ٚ تا ٔػزف دارٚ ٚخٛد دار تا تٛخٝ تٝ ایٗ ننته :

 ٔی تٛا٘ذ ٔطاتٝ ٔٛارد عثمٝ تٙذی ٘ثاضذ. تخصرفتٝ در ایٗ 

 )عوارض بیماری ها( 8 بخشنحوه تنمیل 

ٔزتٛعٝ  ردیفدر ٔٛاردی وٝ پشضه در سٔاٖ ارسیاتی  سإِٙذ را تیٕار تطخیع دادٜ ٚ تا ا٘داْ ٔؼایٙات تىٕیّی تٛسظ پشضه دارای ػارضٝ تطخیع دادٜ ٔی ضٛد 

تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ چٙا٘چٝ  ٞای ٔزتٛعٝ  چٛب خظ سدٜ ضٛد. ردیفعٛر ٔثاَ چٙا٘چٝ یه سإِٙذ دارای تؼذادی اس ایٗ ػٛارؼ است در ٝ چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد ت

 سدٜ ٔی ضٛد. ػارضٝ لّثی دیاتت ٚ پای دیاتتی چٛب خظ ردیف 2سإِٙذی دارای ػارضٝ لّثی تٝ دِیُ دیاتت ٚ یا دچار پای دیاتتیه است در ٞز 

 )بیماری های نیازمنذ ارجاع( 9 بخشنحوه تنمیل 

ٔثاَ چٙا٘چٝ  سإِٙذ دارای  ٚٔزتٛعٝ چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد  ردیف)رً٘ لزٔش( لزار ٔی ٌیزد در  ٔٛاردی وٝ سإِٙذ پس اس ارسیاتی ٚ عثمٝ تٙذی در عثمٝ ٔطىُ

دارد ٚ دارای فطار خٖٛ تاالی  3ٚ یا  2تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ چٙا٘چٝ سإِٙذی چالی درخٝ  ضٛد.ٔی ٞای ٔزتٛعٝ  چٛب خظ سدٜ  ردیفتؼذادی اس ایٗ ارخاػات است در 

 فطار خٖٛ تاالی تا ػارضٝ تا ٔػزف دارٚ ٚ احتٕاَ سمٛط  چٛب خظ سدٜ ٔی ضٛد. چالی، ردیف 3است ٚ احتٕاَ سمٛط دارد در ٞز  تا ػارضٝ تا ٔػزف دارٚ

وار ٝ ػثارات ت فطارخٖٛ، دیس ِیپیذٔی ٚ دیاتت تمسیٓ تٙذی تحت ػٙٛاٖ تذٖٚ ٔػزف دارٚ ٚ تا ٔػزف دارٚ ٚخٛد دارد، وٝ در ٔزالثت ٞای تا تٛخٝ تٝ ایٗ ننته:

 ٔی تٛا٘ذ ٔطاتٝ ٔٛارد عثمٝ تٙذی ٘ثاضذ. تخصرفتٝ در ایٗ 

ٝ ( ضٕزدٜ ٔی ضٛد ٚ تٔزوش تٟذاضتی درٔا٘ی / یتٟذاضتپایٍاٜ  ) خا٘ٝ تٟذاضت / در پایاٖ فاغّٝ سٔا٘ی سٝ ٔاٜ، چٛب خظ ٞا در سغح ٚاحذ ارایٝ دٞٙذٜ خذٔت

تٝ غٛرت وٕی ٚ ػذدی ٚارد ٔی ضٛد ٚ پس اس ٘ٛضتٗ ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی ٚ أضا تىٕیُ وٙٙذٜ فزْ ٚ  A4تا ا٘ذاسٜ  2غٛرت خٕغ تٙذی ضذٜ در فزْ ضٕارٜ 

 سزپزست ٔزوش تٝ ٔزوش تٟذاضت ضٟزستاٖ ارساَ ٔی ٌزدد.

 3فرم شماره 

تزای ستاد  ٔاٞٝ ضصاعالػات در سغح ٔزوش تٟذاضت ضٟزستاٖ عزاحی ضذٜ است وٝ پس اس خٕغ تٙذی در فٛاغُ  تٙذیتزای خٕغ  تخص 9ایٗ فزْ ٔطتُٕ تز 

 استاٖ ) ٌزٜٚ تٟذاضت خا٘ٛادٜ استاٖ(  ارساَ ٔی ٌزدد. 

 ننات الزم برای تنمیل فرم : 

 ْٔاٞٝ خٕغ تٙذی ضذٜ، ٚ سپس در  ضصٔاٞٝ اس ٔزاوش ارائٝ خذٔت اتتذا اعالػات دریافتی تٝ غٛرت  3غٛرت ٝ ت 2ٚ  1ضٕارٜ  ٞای پس اس دریافت فز

 ٔزتٛعٝ ٚارد ضٛد ٚ تٝ ٌزٜٚ تٟذاضت خا٘ٛادٜ در ستاد استاٖ ارساَ ٌزدد. تخص ٞای در 3فزْ ضٕارٜ 

  ٔطخع ٌزدد. پس اس آٖ در فزْ آٔار ضٟز  آٚری اعالػات، فػُ ٚ ساَ خٕغ  رٚستا یاضٟز در اتتذای فزْ ٘اْ ٔزوش تٟذاضت ضٟزستاٖ ٚ سپس

ٚارد  تٝ تفىیه خٙسٚ در وُ  ضٟزستاٖتحت پٛضص  اٖ ضٟزیخٕؼیت سإِٙذخٕؼیت وُ سإِٙذاٖ ضٟزی ضٟزستاٖ در وُ ٚ تٝ تفىیه خٙس ٚ

خٕؼیت سإِٙذ رٚستایی ضٟزستاٖ در وُ ٚ سپس در فزْ آٔار رٚستا ٘یش، خٕؼیت وُ سإِٙذاٖ رٚستایی ضٟزستاٖ در وُ ٚ تٝ تفىیه خٙس ٚ  ٌزدد.

 تٝ تفىیه خٙس ٚارد ضٛد. 

 دقت شود

 آٔار ضٟز ٚ یىی ٔزتٛط تٝ آٔار رٚستا وٝ ٞز یه ضأُ ٔزالثت ٞای غیزپشضه ٚ پشضه ٔی تاضذ تٝ یىی ٔزتٛط تٝ  3ستاد ضٟزستاٖ در وُ دٚ فزْ ضٕارٜ  اس

 ستاد استاٖ ارساَ خٛاٞذ ضذ. 

  ( تٝ غٛرت خٕغ تٙذی ضذٜ در 2ٚ  1)فزْ ٞای ضٕارٜ  ٔاٞٝ فزْ ٞای دریافتی اس ٔحیظ 3ٔاٜ، اعالػات حاغُ اس خٕغ تٙذی  6در پایاٖ فاغّٝ سٔا٘ی 

ٚارد ٔی ضٛد ٚ پس اس ٘ٛضتٗ ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی ٚ أضا تىٕیُ وٙٙذٜ فزْ ٚ سزپزست ٔزوش تٟذاضت ضٟزستاٖ  تٝ ٌزٜٚ ضٟز ٚ رٚستا  اعالػاتی ٞای فزْ

 ٜ استاٖ ارساَ ٔی ٌزدد.تٟذاضت خا٘ٛاد

 


