آئيه وبمً تأسيس درمبوگبي تخصصي داخلي

مبدي1:
دسِبٔگبٖ تخققي داخٍي وٗ دس ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ثٗ اختقبس دسِبٔگبٖ روش ِي ؽٛد ثٗ ِشوضي اعالق ِي گشدد وٗ عجك
ِمشسات جٙت اسائٗ خذِبت تؾخيقي ،دسِبٔي ِ ٚؾبٚسٖ ثغٛس عشپبئي ثٗ ثيّبساْ ِجتال ثٗ ثيّبسيٙبي داخٍي ثؼذ اص
اخز پشٚأٗ ٘بي لبٔٔٛي اص ٚصاست ثٙذاؽت،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي تأعيظ ِي ؽٛد .
مبدي2:
پضؽىبْ ِتخقـ داخٍي  ٚفٛق تخقـ ٘بي ِشثٛعٗ ،دٔذأپضؽه ِ،تخقـ آصِبيؾگبٖ  ٚساديٌٛٛژي عجك ضٛاثظ ِي
تٛإٔذ دس ايٓ دسِبٔگبٖ فؼبٌيت داؽتٗ ثبؽٕذ .
مبدي3:
پشٚأٗ ٘بي تبعيظ ِ ٚغئٛي فٕي ،تٛعظ ِؼبٔٚت دسِبْ ٚصاست ثٙذاؽت،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي پظ اص تقٛيت
وّيغي ْٛلبٔٔٛي تؾخيـ اِٛس پضؽىي ِٛضٛع ثٕذ يه ِبدٖ ِ 20شثٛط ثٗ ِمشسات اِٛس پضؽىي  ،داسٚيي ِٛاد
خٛسدٔي  ٚآؽبِيذٔي ِقٛة عبي  ٚ 1334افالحيٗ عبي  1367آْ  ،جٙت فؼبٌيت دسِبٔگبٖ فبدس خٛا٘ذ ؽذ.
تجقشٖ :ثٗ ٘ش ِتمبضي ٚاجذ ؽشايظ  ٚفالحيت ِٛضٛع آئيٓ ٔبِٗ فمظ پشٚأٗ تأعيظ يه دسِبٔگبٖ تؼٍك خٛا٘ذ گشفت.
مبدي4:
پشٚأٗ تبعيظ ثٕبَ اؽخبؿ حميمي  ٚحمٛلي ِٛ ٚعغبت خيشيٗ  ٚتؼبٔٚي ٘بي خذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي فبدس
خٛا٘ذ ؽذ.
تجقشٖ ِٛ -1عظ ِ ٚغئٛي فٕي دس فٛست احشاص ؽشايظ ِي تٛأذ ؽخـ ٚاحذي ثبؽذ.
تجقشٖ  -2افشاد حميمي ِتمبضي تبعيظ حذالً داساي ِذسن دوتشاي تخققي داخٍي  ٚيب يىي اص فٛق تخقـ ٘بي
ِشثٛعٗ ثبؽٕذ.
تجقشٖ  -3افشاد حمٛليِٛ ،عغبت خيشيٗ  ،ؽشوتٙبي تؼبٔٚي خذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِتمبضي تبعيظ دسِبٔگبٖ
ِي ثبيغت حذالً يه ٔفش داساي ِذسن ِٛسد اؽبسٖ دس تجقشٖ ِ 2بدٖ  4سا ِؼشفي ّٔبيٕذ.
مبدي : 5شرايط مسئىل فىي:
1-5داسا ثٛدْ ِذسن دوتشاي تخققي دس سؽتٗ داخٍي  ٚيب يىي اص فٛق تخقـ ٘بي ِشثٛعٗ2-5داسا ثٛدْ پشٚأٗ ِغت تخققي ِؼتجش دس ؽٙش ِٛسد تمبضب3-5دس فٛست اؽتغبي دٌٚتي :اسائٗ ثشگ تبئيذيٗ عبصِبْ ٔظبَ پضؽىي ثّٙشاٖ تقٛيش آخشيٓ حىُ حمٛلي4-5دس فٛست اؽتغبي آصاد :اسائٗ ثشگ تبئيذيٗ عبصِبْ ٔظبَ پضؽىي  ٚثشگ ػذَ عٛء پيؾيٕٗ ويفشيتجقشٖ ِ -1تخققيٓ سؽتٗ ٘بي ديگش پضؽىي ريشثظ ٔيض ِي تٛإٔذ ثؼٕٛاْ ِؾبٚس يب ّ٘ىبس ثبثت ثب دسِبٔگبٖ ّ٘ىبسي
ّٔبيٕذ.
تجقشٖ ِ -2ذاسن تحقيٍي فبسؽ اٌتحقيالْ ِي ثبيغت ثٗ تبئيذ ٚصاست فشٕ٘گ  ٚآِٛصػ ػبٌي ٚ ٚصاست ثٙذاؽت،دسِبْ ٚ
آِٛصػ پضؽىي سعيذٖ ثبؽذ .
مبدي  :6خذمبت ارائً شذي در مركس شبمل مىارد زير مي ببشذ :
1-6اسائٗ خذِبت تخققي  ،دسِبْ عشپبيي ثيّبساْ ِ ٚؼبيٕبت ثبٌيٕي2-6آٔذٚعىٛپي ،سوتٛعىٛپي  ،ثشٔٚىٛعىٛپي  ٚأجبَ ّٔ ٗٔٛثشداسي (تٛعظ ِتخققيٓ ريشثظ ثٗ ؽشط داؽتٓگٛا٘ي دٚسٖ ِشثٛعٗ)
3-6ديبٌيض (دسفٛست داؽتٓ ٍِضِٚبت  ٚتجٙيضات ِشثٛط  ٚأجبَ آْ تحت ٔظش ِتخققيٓ ريشثظ ) ٚاعپيشِٚتشيEKG -4-6اسائٗ خذِبت ِؾبٚسٖ اي دسِبٔي ثٗ ثيّبسيٙبي لٍت  ٚسيٗ  ٚ ... ٚأجبَ  ،تغت ٚسصػ ،اوٛوبسديٛگشافي  ...ٚتٛعظ

ِتخققيٓ لٍت  ٚػشٚق
5-6خذِبت ِؾبٚسٖ اي  ٚدسِبٔي ثٗ ثيّبساْ عبيش ِشاوض دسِبٔي6-6أجبَ اِٛس ِشثٛط ثٗ خذِبت آصِبيؾگب٘ي،ساديٌٛٛژي  ٚعٛٔٛگشافي،فيضيٛتشاپي ثش عجك ضٛاثظ ِشثٛط ثٗ ايجبدثخؾٙبي آصِبيؾگب٘ي،ساديٌٛٛژي  ٚعٛٔٛگشافي  ٚفيضيٛتشاپي
7-6أجبَ خذِبت ِؾبٚسٖ اي أفشادي يب جّؼي ثشاي ثيّبساْ ِشوض ثب اعتفبدٖ اص ِتخققيٓ عبيش سؽتٗ ٘بي ريشثظِ8-6ؾبٚسٖ  ٚخذِبت سٚأؾٕبعي  ٚسٚأپضؽىي ثٗ ثيّبساْمبدي  :7وظبيف مسئىل فىي:
1-7عشپشعتي وٍيٗ اِٛس فٕي ِ ٚغئٌٛيت سػبيت ِٛاصيٓ ثش ػٙذٖ ِغئٛي فٕي اعتٔ2-7ظبست ثش أتخبة  ٚثىبسگيشي ٔيشٚي أغبٔي ٚاجذ ؽشايظ  ٚفالحيت ثشاعبط ضٛاثظ ٚصاست ِتجٛع ثشاي ايٕگِٗٔٛٛعغبت ٔ ٚظبست ثش ػٍّىشد آٔٙب
3-7سعيذگي ثٗ ؽىبيبت فٕي ثيّبساْ  ٚپبعخگٛيي ثٗ آٔبْ ِ ٚشاجغ ريقالح دس ايٓ خقٛؿٔ4-7ظبست ثشحفظ ؽئ ْٛپضؽىي  ٚآئيٓ ٔبِٗ أغجبق اِٛس پضؽىي ثب ِٛاصيٓ ؽشع ِمذط  ٚدعتٛساٌؼًّ ٘بيِشثٛعٗ
 5-7جٍٛگيشي اص خذِبت پضؽىي غيشِجبص  ٚخبسج اص ٚظبيف دسِبٔگبٖ6-7اسائٗ آِبس ِب٘بٔٗ فؼبٌيت دسِبٔگبٖ ثٗ تفىيه ٔٛع خذِبت ثٗ دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتيدسِبٔي ِشثٛعٗ
ٔ7-7ظبست ثش پزيشػ ثيّبساْ تحت پٛؽؼ ثيّٗ ٘بي دسِبٔي عجك ضٛاثظ ِشثٛعٗ8-7وٕتشي ِ ٚشالجت ثٙذاؽتي ،دسِبٔي  ،عبختّبٔي ،تجٙيضاتي  ٚتأعيغبتي ٚايّٕي دسِبٔگبٖٔ9-7ظبست ثشسػبيت تؼشفٗ ٘بي ِقٛة ٚصاست ثٙذاؽت دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي  ٚاسائٗ فٛستحغبة ثٗ ثيّبسِ10-7غئٛي فٕي ِٛظف اعت فٛست اعبِي پضؽىبْ ؽبغً  ٚعبػبت وبس آٔٙب سا ثٗ دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ػٍَٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ اػالَ ّٔبيذ .ثذيٙي اعت اؽتغبي پضؽىبْ فبلذ پشٚأٗ ِغت ِؼتجش دس
دسِبٔگبٖ  ،غيش لبٔٔٛي ِي ثبؽذ.
11-7حضٛس ِغئٛي فٕي دس وٍيٗ عبػبت فؼبٌيت دسِبٔگبٖ اٌضاِي اعت.مبدي  :8كبدر فىي درمبوگبي:
1-9حذالً يه ٔفش اص ِتخققيٓ داخٍي  ٚيب فٛق تخققٙبي ِشثٛط جٙت ٘شيه اص عبػت وبسي2-9وبسؽٕبط پشعتبسي ٚاجذ ؽشايظ جٙت ٘ش يه اص ثخؼ ٘بي ديبٌيض  ٚآٔذٚعىٛپيمبدي  :9شرايط سبختمبن درمبوگبي :
حذالً ِغبحت صيشثٕب ثشاي احذاث دسِبٔگبٖ ضٛاثظ آئيٓ ٔبِٗ تأعيظ دسِبٔگبٖ ػِّٛي  ٚافالحيٗ آْ ثب تبئيذ ٚصاست
ثٙذاؽت،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي خٛا٘ذ ثٛد .
تجقشٖ  :1دس فٛست ٚجٛد ثخؼ ٘بي ساديٌٛٛژي  ،عٛٔٛگشافي  ،آصِبيؾگبٖ فيضيٛتشاپي  ،داسٚخبٔٗ  ،ديبٌيض  ٚآِجٛالٔظ
 ...ٚسػبيت ؽشايظ ِشثٛط ثٗ تأعيظ  ٚثٙشٖ ثشداسي اص ثخؾٙبي ِزوٛس ثشاعبط آئيٓ ٔبِٗ ٘بي ِشثٛعٗ  ،ضشٚسي
اعت.
تجقشٖ ٚ 2:جٛد آِجٛالٔظ دس ِبٔگبٖ  ٚيب لشاسداد ثب يه ِشوض آِجٛالٔظ اٌضاِي اعت .
تجقشٖ  3:دسِبٔگبٖ ِٛظف اعت دس فٛست ٚجٛد ثخؼ ديبٌيض ثب يه ثيّبسعتبْ خقٛفي  ٚيب دٌٚتي داساي ثخؼ ديبٌيض
لشاسداد ّ٘ىبسي داؽتٗ ثبؽذ .
مبدي  : 10وسبيل و تجهيسات :
ٚ 1-10عبيً ػِّٛي ثخؾٙبي داخٍي  ٚفٛق تخققٙبي ِشثٛعٗ2-10-دعتگب٘ٙبي تخققي ِٛسد تبئيذ ثب اعتبٔذاسد الصَ جٙت اسائٗ خذِبت روش ؽذٖ دس ِبدٖ  6آئيٓ ٔبِٗ

3-10تجٙيضات الصَ ِ ٚشثٛط ثٗ أجبَ تغت ٘بي تؾخيقي دس ِبٔي ثب اعتبٔذاسد الصَ روش ؽذٖ دس ِبدٖ  6آئيٓ ٔبِٗٚ4-10عبيً ِشثٛط ثٗ ثخؼ ٘بي ثغتشي  ٚتحت ٔظش ثيّبس ( وّتش اص  24عبػت ) ثب اعتبٔذاسد تؼييٓ ؽذٖ اص عشفٚصاست ِتجٛع
5-10تجٙيضات الصَ  ٚضشٚسي ثشاي ِتخققيٓ ثبثت يب ِؾبٚس  ٚيب ّ٘ىبس دسِبٔگبٖمبدي11:
ٔظبست  ٚاسصؽيبثي وٍيٗ خذِبت اسائٗ ؽذٖ دس دسِبٔگبٖ دس عشاعش وؾٛس ثشػٙذٖ وبسؽٕبعبْ ِؼبٔٚت دسِبْ
دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ ٘ش اعتبْ خٛا٘ذ ثٛد.
مبدي12:
ِغئٛي فٕي ِي تٛأذ دس فٛست غيجت ثٗ ِذت وّتش اص ِ 3بٖ يىٕفش جبٔؾيٓ ٚاجذ ؽشايظ سا ثغٛس ِٛلت أتخبة  ٚوتجب"
ثٗ دأؾگبٖ /دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ ِؼشفي ّٔبيذ.
تجقشٖ :دس فٛستي وٗ غيجت ِغئٛي فٕي ثيؼ اص ِ 3بٖ ثغٛي أجبِذ پشٚأٗ ِغئٛي فٕي ثب ِٛافمت وّيغي ْٛلبٔٔٛي
ِبدٖ ٌ 20غ ٛخٛا٘ذ گشديذ.
مبدي13:
يه ِغئٛي فٕي ّٔي تٛأذ ِغئٌٛيت فٕي ثيؼ اص يه دسِبٔگبٖ تخققي سا دس يه ٔٛثت وبسي تمجً ّٔبيذ  ٚحضٛس
ِغئٛي فٕي  ٚيب جبٔؾيٓ ٚاجذ اٌؾشايظ ٚي دس دسِبٔگبٖ دس عبػبت وبسي ضشٚسي اعت.
مبدي14:
تغييشات ٔبَ ِ ٚحً دسِبٔگبٖ ثبيذ ثب ّ٘بٕ٘گي دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ ٚ
ثب ِٛافمت ٚصاست ثٙذاؽت،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي  ٚحغت ِٛسد ثب فذٚس ِجٛص يب پشٚأٗ جذيذ فٛست پزيشد.
مبدي15:
دس فٛستي وٗ ِٛعظ يب ِٛعغيٓ ثٗ داليً ِٛجٙي لقذ تؼغيً  ٚأحالي دسِبٔگبٖ سا داؽتٗ ثبؽٕذ ِ ،شاتت سا ثبيذ ثب
روش داليً ِ ٚغتٕذات الصَ حذالً عٗ ِبٖ لجً اص الذاَ ثٗ دأؾگبٖ /دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي
دسِبٔي ِشثٛعٗ گضاسػ ّٔبيٕذ .
تجقشٖ  :دأؾگب٘ٙب/دأؾىذٖ ٘بي ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِٛظفٕذ ثش وبس وٍيٗ دسِبٔگب٘ٙبي
تخققي ِشثٛعٗ ٔظبست ِغتّش داؽتٗ  ٚعبالٔٗ گضاسؽبت ِشثٛعٗ سا ثٗ ٚصاست ثٙذاؽت،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي اسائٗ
ّٔبيٕذ.
مبدي :16
تؾىيً پشٔٚذٖ ؽبًِ  :ضجظ ِؾخقبت وبًِ ثيّبسٔ ،بَ پضؽه ِ،شاحً عيش ثيّبسي ٔ ،تبيج آصِبيؾبت پبسوٍيٕيىي ٚ
ٔتيجٗ اسصيبثي ٘بي دٚسٖ اي ٔ ٚتبيج دسِبٔي جٙت ٘ش يه اص ثيّبساْ ِي ثبيغت ثبيگبٔي ٔ ٚگٙذاسي ؽٛد .
مبدي :17
ثبعتٕبد ِبدٖ  5لبِٔ ْٛشثٛط ثٗ ِمشسات اِٛس پضؽىي  ٚداسٚئي ِٛ ٚاد خٛسدٔي  ٚآؽبِيذٔي ،دسِبٔگبٖ حك أتؾبس آگٙي
تجٍيغبتي وٗ ِٛجت گّشا٘ي ثيّبس يب ِشاجؼيٓ ثٛدٖ  ٚيب ثٗ تؾخيـ ٚصاست ِتجٛع ثشخالف ؽئ ْٛپضؽىي يب ػفت
ػِّٛي ِي ثبؽذ ،سا ٔذاؽتٗ  ٚاعتفبدٖ اص ػٕبٚيٓ ِجؼٛي  ٚخالف حميمت ثش سٚي تبثٍ ٚ ٛعشٔغخٗ جشَ ِحغٛة  ٚثب
ِتخٍفيٓ ثشاثش ِمشسات لبٔٔٛي سفتبس خٛا٘ذ ؽذ.
مبدي :18
تبثٍٛي دسِبٔگبٖ ثبيذ عبدٖ  ٚثب روش ٔٛع تخقـ دسِبٔگبٖ  ٚثذ ْٚروش ٔبَ پضؽىبْ ؽبغً دسدسِبٔگبٖ ثبؽذ
مبدي :19
ٔقت اتيىت وٗ ٔؾبْ دٕ٘ذٖ ِؾخقبت وبسوٕبْ ثبؽذ  ،ثش سٚي عيٕٗ اٌضاِي اعت.
مبدي :20

دس فٛستي وٗ ِٛعظ يب ِٛعغيٓ دسِبٔگبٖ اص ضٛاثظ ِ ٚمشسات ٚ ٚظبيف ِٛضٛع ايٓ آئيٓ ٔبِٗ تخغي ّٔبيذ ثٗ ٔح ٛصيش
الذاَ خٛا٘ذ ؽذ
1-20 :تزوش ؽفب٘ي ثب ليذ ِٛضٛع دس فٛستجٍغٗ ثبصسعي ِحً تٛعظ دأؾگب ٖ /دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت
ثٙذاؽتي دسِبٔي ريشثظ
2-20 :اخغبس وتجي تٛعظ دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ
ٌ3-20 :غ ٛپشٚأٗ تأعيظ  ٚتؼغيً دسِبٔگبٖ ثّذت يه تب عٗ ِبٖ ثٗ پيؾٕٙبد دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي ٚ
خذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ  ٚتقٛيت وّيغي ْٛلبٔٔٛي ِٛضٛع ِبدٖ 20
ٌ4-20 :غ ٛپشٚأٗ تأعيظ  ٚتؼغيً دسِبٔگبٖ ثّذت ِ 3بٖ تب يىغبي ثٗ پيؾٕٙبد دأؾگبٖ /دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي ٚ
خذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ  ٚتقٛيت وّيغي ْٛلبٔٔٛي ِٛضٛع ِبد ٖ  ٚ 20دس فٛست ٌض َٚاػالَ آْ ثٗ ِشاجغ
لضبيي
ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ثٗ اعتٕبد ِبدٖ  24لبِٔ ْٛشثٛط ثٗ ِمشسات اِٛس پضؽىي  ٚداسٚيي ِٛ ٚاد خٛسدٔي  ٚآؽبِيذٔي ِقٛة
عبي  ٚ 1334افالحيٗ عبي  1367آْ ّ٘ ٚچٕيٓ ثٕذ٘بي ِ 13 ٚ 12 ٚ 11بدٖ يه لبٔ ْٛتؾىيالت ٚ ٚظبيف ٚصاست
ثٙذاؽت،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي ِؾتًّ ثش ِ 20بدٖ  11 ٚتجقشٖ دس تبسيخ  .........................ثٗ تقٛيت سعيذ

