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الشحینثسن اهلل سحوبى   

 

 

 فْزست

هَذهِ .  

 . بخش اٍل )کلیبت(

اّذاه -  

اصَل ٍ هجبًی ىشٌّگی ، اخالٍی، اجتوبفی ، حٍََی ٍ اًضجبعی -  

 . بخش دٍم 

ثلذ هحلی َّّستبى  -  

جستجَگش هحلی َّّستبى -  

 .بخش چْبرم 

ّبسثشٓ ّب -  
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 هقذهِ

جَد ثب ًیبص ٍ ثشًبهِ ّبی هَ یْی اص ثحخْبی اسبسی دس حَصُ ثشًبهِ سیضی ٍسصضی ضشٍست تٌبست  

  است. اص آًجبیی ِّ ًیبص ّب ثِ دلیل تنییشات هذاٍم دس سبختبسهسبئل ىشدی ٍ گشٍّی 

 اجتوبفی،ىشٌّگی،اٍتصبدی ٍ سیبسی دس ّش جبهقِ تنییش هیٌٌْذ،ضشٍسی است ِّ دس ثشًبهِ ّب،ّوبٌّگی 

هختلو جبهقِ ایشاى دس خصَظ  اص اٍطبسجَد داضتِ ثبضذ.ًیبصسٌجی ٍ ّوسَیی ثب ًیبص ّبی اىشاد ریٌيـ ٍ  

اص ٍذهت چٌذاًی ثشخَسداس ًیست.)ثِ خصَظ دس حَصُ سٍستبیی ٍ فطبیشی(اسائِ خذهبت ٍسصضی   

ِّ ّطَس ّبی پیطشىتِ دس ٍسصش ٍْشهبًی ٍ ّوگبًی،دس اسائِ خذهبت ٍسصضی ثِ فوَم  است ایي دس حبلی  

ب ٍشاس هیذٌّذ ٍ ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍ اهْبًبت هَجَد خَد خَاستِ ّب ٍ ًیبص ّبی افالم ضذُ آًْب سا هجٌهشدم،  

ثِ ضْلی دسست،یْی اص ثْتشیي  یی ٍ فطبیشیسٍستب جَاهـ ثشًبهِ سیضی هیٌٌْذ.تَسقِ ٍسصش ّوگبًی دس  

هَحش ثبضذ ثقالٍُ  ٍ سیبسی ىشٌّگیىشدی،اجتوبفی، ساّجشدّبیی است ِّ هیتَاًذ دس ّبّص آسیت ّبی  

ٍسصضی هغلَة هیتَاًذ احسبس آساهص،ضبداثی ٍ اهیذ ثِ صًذگی سا دس ثیي اٍطبس ،پشداختي ثِ ىقبلیت ّبی  

ِّ دس سبیِ تالش ٍ پطتْبس هَىٌ ثِ ّست ستجِ ّبی دس خَس تَجِ دس ٍ فطبیشی ًْبدیٌِ ًوبیذ سٍستبیی   

ًیض جٌجِ هْن دیگشی است ِّ دس ّوگبًیاص سَی دیگش،ٍسصش . هیطًَذسغَح هختلو ٍسصش ٍْشهبًی    

هَسد تَجِ ٍشاس گشىتِ است.دس فشصِ ٍسصش ّبی  جَاهـ سٍستبیی ٍ فطبیشی ّبی اخیش دسل سب   

،استقذاد ّبی ىشاٍاًی ضٌبسبیی ضذُ اًذ ِّ دس سغح استبًی،ّطَسی،آسیبیی ٍ حتی فطبیشی –سٍستبیی   

یجبد .ثشًبهِ سیضی هٌبست ثشای پشٍسش ایي استقذاد ّب ٍ اًوَدُ اًذهَبهْبیی سا ّست ٍ الوپیِ جْبًی   

ًگشش فلوی ٍ فولی ٍ ّوسَیی توبم ،ًیبصهٌذ جَاهـ سٍستبیی ٍ فطبیشی صهیٌِ تشٍیج ٍسصش ّوگبًی دس  
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هیجبضذ پس ثب ایي سٍیْشد اص هشثیبى ٍ  ٍ تَاًوٌذ اسّبى دس ساستبی تحٌَ خَاست ّبی ایي جَاهـ هحتشم  

ٍ  ىذساسیَى ٌََّّسدیهذسسبى فشصِ ٌََّّسدی ّطَس اًتؾبس هیشٍد جْت تحٌَ ایي هْن دس ٌّبس   

ًوبیٌذ.لزا دٍسُ ٍ ّیئت ٌََّّسدی استبى ّبی سشاسش ّطَس جْذ ٍ تالش خبلصبًِ  صقَد ّبی ٍسصضی  

ٍ  ثب ّوْبسی ّویتِ ّوگبًی ىذساسیَى ٌََّّسدی 8931ستجَگش هحلی َّّستبى ِّ اص سبل ٍ ج ّبی ثلذ  

دس جْت آهَصش سصش ٍ جَاًبى ٍ دىتش تَسقِ ٍسصش سٍستبیی ٍ فطبیشی ٍصاست ٍ صقَد ّبی ٍسصضی  

سغح داًص ساٌّوبیبى هحلیفالٍِ هٌذاى جَاهـ سٍستبیی ٍ فطبیشی ٍ ّوچٌیي َّّپبیِ ًطیٌبى ٍ ثبال ثشدى   

حَصُ َّّستبى تذٍیي گشدیذُ آسیت دیذگبى دس دس هَاٍـ ضشٍسی ثِ جستجَ ٍ ًجبتَّّستبى ٍ اهش    

است.   

 

 کویتِ ّوگبًی

ّبی ٍرسشیفذراسیَى کٌََّردی ٍ صعَد   
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 اّذاف 

ببال بزدى سغح داًش علوی ٍ عولی هببحج کَّستبى در بیي جَاهع رٍستبیی ٍ  1

 عشبیزی سزاسز کشَر 

بکبر گیزی ًیزٍ ّبی بَهی ٍ هحلی در سهیٌِ راٌّوبیی ٍ اهذاد ٍ ًجبت در حَسُ  2

 کَّستبى 

ایجبد شبدی ٍ ًشبط ٍ اًگیشُ ٍ هسئَلیت پذیزی در بیي جَاًبى رٍستبیی ٍ  3

 عشبیزی 

حفبظت ٍ صیبًت ّز چِ بْتز اس هحیظ سیست )گیبّی ٍ جبًَری( کَّستبى ٍ  4

 کَّپبیِ ّب تَسظ افزاد بَهی ٍ کَّپبیِ ًشیي 

 شٌبخت ّز چِ بْتزُ هٌبعق کَّستبًی ٍ عبیعی بِ کٌََّرداى ٍ عبیعت گزداى 5

 تَسظ افزاد بَهی ٍ هحلی ٍ عشبیز 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 اصَل ٍ هببًی فزٌّگی ، اخالقی، اجتوبعی ، حقَقی ٍ اًضببعی

 

توبهی فَاهل اجشایی ، هخبعجیي ، هذسسیي ، ّبس آهَصاى هَؽو ثِ سفبیت الضاهبت هَشس هیجبضٌذ 

گَیی دس هشاجـ ریشثظ ثذیْی است فذم سفبیت ّش ّذام اص هيبد ایي هَشساست پیگشد ٍبًًَی ٍ جَاة 

 سا خَاّذ داضت.

. افتَبد ٍ التضام ثِ ٍَاًیي جبسی ّطَس ثِ ٍیژُ ٍَاًیي ٍ هَشسات ٍ آییي ًبهِ ّب هشتجظ ثب ىقبلیت ّبی 

 ٍسصضی.

 . داسا ثَدى حسي خلٌ ٍ ضْشت تَأم ثب تَاضـ ٍ هتبًت ٍ ثشد ثبسی.

یت پزیشی.. سفبیت ًؾن ٍ اًضجبط دس اهَس هحَلِ ٍ افتَبد ثِ اصل هسئَل  

. آساستگی ؽبّشی ٍ ثْشُ هٌذی اص پَضص هٌبست ٍ حيؼ ثْذاضت ىشدی ٍ جوقی ٍ هحیغی دس 

 هحیظ ّبی آهَصضی.

ٍ اجشای ىقبلیت آهَصضی دس ىضبیی اهي ٍ آسام ثِ دٍس اص ّش گًَِ هخبعشُ ًْبت ایوٌی  ی. سفبیت توبه

 ٍ تٌص ٍ اضغشاة.

َظ ثٌب ثِ دفَت یب اثالك سسوی ٍ هقتجش.. حضَس دس هحل اجشای هسئَلیت ٍ اًجبم ٍؽیيِ ى  

 . احتشام ثِ سٌت ّب ٍ ثبٍس ّب هلی هزّجی، آئیٌی ٍ ٍَهی.
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 . استيبدُ دسست ٍ ثْیٌِ اص لَاصم ٍ تجْیضات استبًذاسد.

 . ثِ ّبس گیشی هذسس ثبًَ دس دٍسُ ّبی ثبًَاى ثٌب ثِ دسخَاست ثشگضاس ٌٌّذُ.

ْبى پزیش هیجبضذ.. حجت ًبم ىَظ اص عشیٌ پشتبل ىذساسیَى اه  

 . حضَس پضضِ یب اهذادگش ّالل احوش دس هذت صهبى ثشگضاسی دٍسُ.

. هذسس ثِ ىشدی گيتِ هیطَد ِّ داسای ّبست ثبص آهَصی )هذسس دس هَغـ هَسد آهَصش( ٍ تبسیخ 

 هقتجش ثبضذ.

 توبهی دٍسُ ّب حتی الوَذٍس اص هذسسبى ٍ هشثیبى سبّي دس استبى هشثَعِ ٍ یب ضْشستبى ّبی. 

.ّوجَاس هَسد استيبدُ ٍشاس گیشد  

 . سفبیت ثْذاضت ىشدی ٍ ٍَاًیي جبسی صیست هحیغی،ضْشًٍذی ٍ تَسقِ پبیذاس الضاهی است.

(..حضَس ًبؽش دس توبهی دٍسُ ّب الضاهی است )داسای هجَص سسوی اص ىذساسیَى  

 . سشپشست یب ًبؽش ًویتَاًذ ثِ فٌَاى ّبس آهَص دس دٍسُ ضشّت ًوبیذ.

داضتي ثیوِ ٍسصضی داسای افتجبس ٍ گَاّی صحت ٍ سالهت اص پضضِ ثشای توبهی فَاهل . ّوشاُ 

 اجشایی ٍ ضشّت ٌٌّذگبى دس دٍسُ الضاهی است.

 . اخز ثیوِ تْویلی حَادث هسئَلیت هذًی ثشای توبهی اسّبى تَسظ هیضثبى هیجبضذ.

سظ ّوِ اسّبى . سفبیت ضئًَبت اسالهی،ىشٌّگی ٍ اجتوبفی ٍ استيبدُ اص پَضص هٌبست تَ

 الضاهیست.

. ّوبٌّگی ّبهل ثب پضضِ یب ّالل احوش، ًیشٍی اًتؾبهی،اداسُ ّل ٍسصش ٍ جَاًبى ٍ ... اخز هجَص 

 ّبی الصم ثشفْذُ هیضثبى هیجبضذ.

.سٍص ٍجل اص ثشگضاسی ثِ ىذساسیَى افالم ضَد 93. دسخَاست هیضثبًی هی ثبیست حذاٍل   

حضَس داسًذ اخز سضبیت ًبهِ سسوی اص ٍالذیي الضاهی است. سبل  81دس دٍسُ ّبیی ِّ اىشاد صیش .   
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دس صَست ثشٍص ّشگًَِ حبدحِ ٍ یب اتيبً ًبگَاس دس حیي ثشگضاسی دٍسُ ثِ عَس ّبهل تقغیل ضَد ٍ . 

گضاسش هشثَعِ هی ثبیست تَسظ هیضثبى ٍ ًبؽش دٍسُ ثِ صَست هْتَة ثِ ىذساسیَى ٍ سًٍَضت آى 

استبى افالم گشدد.ثِ اداسُ ّل ٍسصش ٍ جَاًبى   

. ّشگًَِ تنییش یب جبثِ جبیی دس سًٍذ ثشگضاسی دٍسُ هی ثبیست ثِ تبییذ ّویتِ ّوگبًی ىذساسیَى 

 ثشسذ.

 . توبهی هذسسیي ىَظ هی ثبیست هغبلت هصَة سا ِّ دس عشح دسس ّب اسائِ ضذُ تذسیس ًوبیٌذ.

َسظ هسئَل پزیشش هَسد . دس ٌّگبم پزیشش توبهی هذاسُ الصم ٍ ّوچٌیي لَاصم ٍ تجْیضات ت

 ثشسسی ٍشاس گیشد.

 

 

 

  



9 
 

 

 

 بلذ هحلی ٍ جستجَگز هحلی کَّستبى

سٍص ٍ هذت صهبى ثشگضاسی دٍسُ  2هذت صهبى ثشگضاسی دٍسُ ثلذ هحلی َّّستبى  -1

ٍ صهبى ثقذ  89صجح الی  1سٍص هیجبضذ. ضشٍؿ ّالس اص سبفت  2جستجَگشهحلی َّّستبى 

اضبىِ یب  ًیبص ثِهیجبضذ.ٍ ثبتَجِ ثِ ثشگضاسی ّالس ٍ دس صَست  81الی  81اص ؽْش اص سبفت 

  .هذسس ٍ ًبؽش ٍ ثشگضاس ٌٌّذُ ٍبثل اجشا هیجبضذ ّن ًوَدى صهبى ثٌذی ثب هطَست

ِ دٍسُ )آٍبیبى ٍ ثبًَاى( ّ 2ٍ9هذسسیي َّّپیوبیی،یخ ٍ ثشه،سٌگٌَسدی،عجیقت دسجِ  -2

.گزساًذُ اًذ هجبص ثِ تذسیس دس ایي دٍسُ ّب هی ثبضٌذ ثبص آهَصی سا  

ًذگی ٍ یب دٍسُ دس سبل دس استبى،هحل ص 2هذسسیي هٌتخت هَؽو ثِ ثشگضاسی حذاٍل  -3

.دستوضد افالم ضذُ اص ىذساسیَى هی ثبضٌذجذٍل استبى ّبی دیگش عجٌ   

هذسسیي جستجَ ٍ ًجبت دس صَست داسا ثَدى هذسُ هشثیگشی َّّپیوبیی یب ثشه ٍ یخ یب  -4

سٌگٌَسدی عجیقت هجبص ثِ ثشگضاسی ّش دٍ دٍسُ ثلذ ٍ جستجَگش هحلی سا داسًذ.دس میش ایي 

.ثشگضاسی دٍسُ جستجَگش هحلی هی ثبضٌذصَست ىَظ هجبص ثِ   

تبییذ ٍ تقییي هحل ثشگضاسی ٍ تبییذ هذسس دٍسُ ٍ ًؾبست دٍسُ ثِ فْذُ ّویتِ ّوگبًی  -5

  .ىذساسیَى هی ثبضذ

ثب دس ًؾش  ،هذسسیي هی ثبیست عجٌ عشح دسس تذٍیي ضذُ ٍ ثب سفبیت ّبهل اصَل تذسیس -6

حج ىٌی عشح دسس ٍ ّوچٌیي هذ ًؾش ٍشاس دادى اضشاه ّبهل ثِ هغبلت ٍ هجبصهبًجٌذی ٍداضتي 

  .سغح ّبس آهَصاى )ِّ اص اىشاد سٍستبًطیي ٍ فطبیش هی ثبضٌذ( دٍسُ سا پیص ثجشًذ
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اصَل اخالٍی ٍ حشىِ ایی دس حیي ثشگضاسی افن اص پَضص هذسس،ىي ثیبى ٍ عشص ّبهل  فبیتس -1

 ،ٍ ّبدس اجشاییآهیض ثب ّبس آهَصاى  اص اليبػ تَّیي آهیض ٍ ثشخَسد ٍْش ثیبى هغبلت،فذم ثْبس گیشی

 ّب ٍ ّوچٌیي پَضصٍ گَیص ّب ،سٌت ّب  بسی،احتشام ّبهل ثِ اٍَام هختلو ،پشّیض اص ثحج سی

 هحلی تذسیس ثِ صثبى ىبسسی )جْت یْسبى سبصی آهَصش دس ّطَس( پشّیض اص آهَصش اصغالحبت

اص جولِ ٍؽبیو هذسسیي دٍسُ هیجبضذ سایج دس هٌبعٌ هختلو ّطَس  

اداهِ یب فذم اداهِ دٍسُ ثب ًبؽش ىذساسیَى هی  تصوین دسصَست ثشٍص ّشگًَِ هطْل یب هَسد خبظ -1

  .ثبضذ

ثشگضاسی آصهَى فولی ٍ ّتجی دس اًتْب دٍسُ الضاهی هی ثبضذ. آصهَى فولی دس حیي ثشگضاسی دٍسُ  -9

  .هیتَاًذ اص ّبس آهَصاى اخز گشدد. ٍلی آصهَى ّتجی حتوب دس اًتْبی دٍسُ هی ثبضذ

جذٍل اسصیبثی ّبس آهَصاى ٍ ّوچٌیي اٍساً آصهَى ّتجی ثال ىبصلِ پس اص اتوبم دٍسُ ثقذ اص  -14

ت جلسِ ثیي هذسس ٍ ثشگضاس ٌٌّذُ تحَیل ًبؽش ىذساسیَى گشدد.صَس  

  .تبهیي ٍسبیل ٍ لَاصم هشثَط ثِ آهَصش ثِ فْذُ هذسس هی ثبضذ -11 

یي ثِ فْذُ ثشگضاس ٌٌّذُ هی ثبضذّضیٌِ ایبة ٍ رّبة ،اسْبى،تنزیِ ٍ حٌ الضحوِ هذسس -82  

الضاهیست. استيبدُ اص تصبٍیش ٍ اسالیذ دس حیي آهَصش تَسظ هذسس -89  

هتَبضییبى ضشّت دس دٍسُ ثلذ ٍ جستجَگش هحلی َّّستبى هی ثبیست حتوب سبّي سٍستب ٍ یب  -81

 جض فطبیش ثبضٌذ.

هتَبضیبى هی ثبیست ثب دس دست داضتي اصل سٍ ًَضت تبییذُ دّیبسی ٍ یب ثخطذاسی جْت  -81

 حجت ًبم  دس دٍسُ حضَس یبثٌذ.
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 کویتِ ّوگبًی

هحلی،جستجَگز هحلی دٍرُ ّبی آهَسشی بلذ  

 کبربزگ ّب

پزیشش 8ىشم ضوبسُ   

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:                                           ًبم پذس:

 ضنل:                                            ّذ هلی:

سٍستب:-ثخص-استبى  

 آدسس هحل سًَْت:

 ضوبسُ توبس حبثت یب هَثبیل:

 

 سَاثٌ پزضْی ٍ دسهبًی

ثیبى دس صَست داسا ثَدى ّشگًَِ ثیوبسی خبظ ِّ ًیبص ثِ هغلـ ّشدى سشپشست دٍسُ داسد )

 ثيشهبئیذ(:
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 سَاثٌ حشىِ ایی

 سَاثٌ تین داسی ٍ صقَد ثِ ٍلِ:

 

 

 

 

 

 سَاثٌ َّّپیوبیی ٍ صقَد ثِ ٍلِ:
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 کویتِ ّوگبًی 

 دٍرُ ّبی آهَسشی بلذ هحلی،جستجَگز هحلی

استان میزبان 2فرم شماره   

 تاریخ دوره:

 

شهر: –:                                             استان نام رئیس هیأت  

 نام سرپرست دوره:                                         تعداد شرکت کننده ها:

 تعداد و نام مدرس:

 مشخصات پزشک یا امدادگر با شماره تماس:

امکاناتسالن و  -1امکانات دوره:  

تغذیه: -2                   

اسکان: -3                   

هدایا: -4                   

حمل و نقل: -5                   

رعایت پروتوکل بهداشتی -6                   

 ثشسسی هٍَقیت جنشاىیبیی ٍ اهٌیت هٌغَِ َّّستبًی
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ئیس ّیأت هیضثبى:اهضبءس اهضبءسشپشست:                
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 تبریخ دٍرُ:                                                    کویتِ ّوگبًی

  دٍرُ ّبی آهَسشی بلذ هحلی،جستجَگز هحلی 

ارسیببی کبر آهَس 3فزم شوبرُ   

 

ًظن ٍ اًضببط 

 دٍرُ

رعبیت هسبئل  

 هحیظ سیستی

ًبم ٍ ًبم   آهبدگی جسوبًی تجْیشات ٍ پَشبک کبرگزٍّی  

 خبًَادگی

  

     خَة هتَسظ بذ خَة هتَسظ بذ خَة هتَسظ بذ خَة هتَسظ بذ خَة هتَسظ بذ
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:اهضبء هذسس دٍسُ:                             تبییذیِ سئیس ّویتِ ّوگبًی                         سشپشست دٍسُ:       
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 کویتِ ّوگبًی

 دٍرُ ّبی آهَسشی بلذ هحلی،جستجَگز هحلی

 

دریبفت ٍ پزداخت 4فزم شوبرُ   

 تبریخ دٍرُ:

 تقذادضشّت ٌٌّذُ ّب:

 هجبلل ٍاسیضی ثِ پشتبل:

ٍ سشپشست ىذساسیَى: ّضیٌِ ایبة ٍ رّبة ًبؽش  

 حٌ الضحوِ هذسسیي:

 هجلل دسیبىت تٌخَاُ اص ىذساسیَى:

 ّضیٌِ هتيشٍِ:

 

 

 

 

 

 اهضبء سشپشست دٍسُ:                                        اهضبء سئیس ّویتِ ّوگبًی:
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 کویتِ ّوگبًی

 دٍرُ ّبی آهَسشی بلذ هحلی،جستجَگز هحلی

حَادث ٍ ٍقبیع 5فزم شوبرُ   

دٍسُ: تبسیخ  

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سشپشست دٍسُ:

 ّیأت استبى:

 تَضیحبت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهضبء سئیس ّیأت استبى:                 هضبء سشپشست دٍسُ:                              ا  
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 کویتِ ّوگبًی

 دٍرُ ّبی آهَسشی بلذ هحلی،جستجَگز هحلی

 

نظر سنجی دوره 6فرم شماره   

)الزامی نمیباشد( نام و نام خانوادگی  

 تاریخ دوره:

 استان میزبان:


