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 مقدمه

آمازز  و پارور  و باشا،اتر درمااآ و آمازز        خانا  هاا   پروردگار متعال و با همكاار  وزار  با استعانت از 

  ماه ير از  1911در سال دبستاآ  پز،كير برنام  سنجش سالمت جسماني و آمادگي  حصيلي نزآمززاآ بشو ورود ب 

راآ باا  ،ااماره و مصاازب  هي اات مااش   ( اساساانام  سااازماآ آماازز  و پاارور  اساات نا ي 9)ماااده (2)اساااب بنااشبر

 ز ر نظر ،زرا  سياست گذار  و برنام  ر ز  سنجش اجرا خزاهش ،ش. ر  11/12/77مزرخ  17771/127772

)معاوآ وز ر و ر يس سازماآ آمزز  و پرور  اسات نا ي شوازر(   ت ،زرا  مزبزر از طر ق ر يس ،زرامصزبا     

 د.گردب  ستاد هماهنگي اجرا  سنجش ش  در استاآ ها  وكيل خزاهش ،ش ابالغ مي 

ليت  زبش اي است ستاد هماهنگي اجرا  سنجش استاآ نسبت ب  اجرا  ا ا  مصازبات ملازو خزاهاش بازد. مسا           

سنجش اجرا  مي با،ش. ستاد هماهنگي استاآ رشل آمزز  و پرور   وكيل ستاد هماهنگي سنجش بر عاشه مش 

                   اسااتاآ براساااب دسااتزرالعمل هااا ي شاا  از سااز  دبيرخاناا  ،اازرا  سياساات گااذار  و برناماا  ر ااز  ساانجش    

ماي ،ازدر   اباالغ   پرور،اي و  ربيات باشني ساازماآ آمازز  و پارور  اسات نا ي(        ر وخيصو پيوگير  معاونت )

 ت اجرا  باين  سنجش را بر عاشه خزاهش دا،ت.مس زلي

 

 *  رشيب اعضا  ،زرا  سياست گذار  و برنام  ر ز  سنجش  ،امل افراد ز ر مي با،ش:

معاوآ وز ر و رئيس سازماآ آمزز  و پرور  است نا ي )رئيس ،زرا( -1    

،زرا ( نا ب رئيس) سازماآ آمزز  و پرور  است نا ي پرور،ي و  ربيت بشني –معاوآ  وخيص و پيوگير   -2  

معاوآ باشا،ت وزارت باشا،تردرماآ و آمزز  پز،كي -9  

معاوآ آمزز  ابتشا ي وزارت آمزز  و پرور  -7  

وزارت آمزز  و پرور و سالمت معاوآ  ربيت بشني  -7  

  است نا يسازماآ آمزز  و پرور  معاوآ برنام  ر ز  آمزز،ي و  زانبخوي    -6

سازماآ آمزز  و پرور  است نا يمش ر شل  زسع  مش ر ت و پوتيباني  -7  

) دبير اجرائي( سازماآ آمزز  و پرور  است نا ي مش ر باشا،تر  وخيص و پيوگير  -8  
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 :استاندرسنجش تركيب اعضاي ستاد هماهنگي اجراي الف ( 

 )ر يس ستاد(اآمش ر شل آمزز  و پرور  است (1

 )نا ب ر يس ( استاآ خشمات باشا،تي درمانيكي و علزو پز،/دانوكشه ها   باشا،تي دانوگاهمعاوآ  (2

 باشا،تي دانوگاه /دانوكشه علزو پز،كي و خشمات باشا،تي درمانيت معاون رمعاوآ فني (9

 ( ستاد)دبير ره آمزز  و پرور  است نا ي استاآر يس ادا (7

 و پرور  استاآ معاوآ  زسع  مش ر ت و پوتيباني اداره شل آمزز   (7

 اداره شل آمزز  و پرور  استاآ و سالمت  معاوآ  ربيت بشني (6

 معاوآ آمزز  ابتشا ي اداره شل آمزز  و پرور  استاآ  (7

مسا زل  شار،اناب  / اداره شل آمزز  و پرور  استاآ  ابتشا يپيش دبستاني و دوره اول آمزز   رئيس اداره (8

 پيش دبستاني 

 اداره آمزز  و پرور  است نا ي استاآل / شار،ناب  وخيص  زشار،ناب مس (1

 اداره شل آمزز  و پرور  استاآ و نشرستي سالمت ادارهرئيس  (11

                      هاا   دانواكشه اساتاآ و   و ماشارب معاونات باشا،اتي دانواگاه    ر جزانااآ  ل سالمت نزجزانااآ   زشار،ناب مس (11

  مستقر در استاآ علزو پز،كي

 علزو پز،كي استاآدانوكشه  /دانوگاه و ار قاء سالمت ،بك  مش ر ت شار،ناب مسزول واحش  (12

 مسؤول روابط عمزمي اداره شل آمزز  و پرور  استاآ و دانوگاه علزو پز،كي  (19

 نما نشه استانشار  در ستادو ژه  بيمار  شرونا (17

 اعضاي مدعو: 

 استانشار   مش رشل امزر اجتماعي (1

 سازماآ باز ستي استاآ / معاوآ پيوگير  معاوآ  زاآ بخوي  (2

 مش رصشا و سيما  ،بك  استاآ  ا نما نشه و  (9

 دانوگاه علزو پز،كي و خشمات باشا،تي درماني استاآ        معاوآ درماآ  (7

مي    دعزت از  مامي اعضا  ستاد و مشعز   جات حضزر در جلس   زسط رئيس ستاد استاآ صزرت  توضيحات:

 پذ رد.
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 استان سنجشوظايف ستاد هماهنگي اجراي ب ( 

 برنامه ريزي و نظارت برحسن اجراي سنجش در استان  .1

برناما  ر از  و سياسات گاذار      اجارا  سنجش در  ماو منااطقي شا  از ساز  دبيرخانا  ،ازرا        -1-1

 سنجش ب  استاآ ابالغ مي گرددر  الزامي است.

 1 اا شااربرش ،اماره     الزو اسات  پا گااه  ناز    غييار را جاد و  اا  برا  افزا ش مناطق  حت پز،ش -2-1

  كميال و  رپيزسات  2 برا  افزا ش مناطق  حت پز،ش غربال گار  ا يساك شاار بارش ،اماره      وپيزست 

سانجش ارساال   برناما  ر از    سياست گاذار  و  جات بررسي و  صميك گير  ناا ي ب  دبيرخان  ،زرا  

 گردد.

 همااهنگي با  زجا  با   صاميك ساتاد     و ا با  خارجي عوا ر   نزآمززاآزماآ اجرا  سنجش  عيي   -9-1

 و برناما  ر از     گاذار   و الزو است مصازبات آآ با  ،ازرا  سياسات     سنجش استاآ خزاهش بزداجرا  

 ارسال گردد سنجش

 تبلیغ و اطالع رسانی سنجش در سطح استان  .2

نسبت ب  اطال  رساني ب  مزقا  و ،افاا از طار      ستاد هماهنگي اجرا  سنجش استاآ مي با ستي – 1-2

 بليغ و اطال  رسااني  . اقشاو نما ش)صشا وسيما و مطبزعات و ...( رسان  ها  ار باط جمعي ب  و ژهمختلف 

                     )با  و اژه منااطق محاروو ودورافتااده(     سنجش در سطح استاآ ب  گزن  ا  صزرت پاذ رد شا  خاانزاده ها   

آمازز  و پارور     . ا   وظيف  بر عااشه مسا زل رواباط عمازمي    مطل  گردنش آآاجرا  نحزه  زماآ و از

دانواگاه هاا و دانواكشه هاا       وروابط عمازمي  استاآ با هماهنگي اداره آمزز  و پرور  است نا ي استاآ

 زز ا    ايا  و  ضمناً برنام  ر ز  مناساب جاات   مي با،ش. استاآعلزو پز،كي و خشمات باشا،تي درماني 

ر سانجش برنام  ر از   سياست گذار  و دبيرخان  ،زرا   مزرد أ يشباين  برو،زرها و پزسترها   بليغا ي 

 صزرت گيرد.

 در هار اساتاآ  و مراشاز خاشمات جاام  ساالمت     سنجش اولي  و  خصصي پا گاه ها  استقرارمحل   -2-2

 و روابط عمزمي دانواگاه هاا  علازو پز،اكي       و پرور زآمز  زسط مس زل روابط عمزمي اداره شل

ي با  اطاال    هاا  جمعاي محلا    از طر ق درج نواني در جرا ش و اعالو آآ از رساان   مناطق و نزاحي استاآ/

 عمزو مردو رسانشه ،زد
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 تأمین و آموزش نیروي انسانی، امكانات و تسهیالت   .3

رعا ات   باا  خشمات باشا،اتي درمااني   و معاونت باشا،تي دانوگاه ها/ دانوكشه ها  علزو پز،كي -1-9

براسااب   بر عااشه دا،ات  و  انجاو معا نات غربال گر  عمزمي و پز،كي را ،را ط و ژه در بيمار  شرونا 

مراشاز خاشمات   و  جايازات مازرد نيااز در     مزظف ب   أمي  و سازمانشهي ب  مزق  نيرو  انسانير  ،را ط

  .مي با،نشا،ت خان  ها  باش پا گاه ها  سالمت و رجام  سالمت 

رمعاونت دانوگاه ها/ دانوكشه ها  علزو پز،كي و خشمات باشا،تي درماني مزظف با  انجااو   فني معاوآ

هماهنگي ها  الزو بي  واحش ها   ابع  معاونت باشا،تي در جات ارائ  خشمات باتر و نظارت بر حسا   

 اجرا  انجاو امزر دارد. 

 :نشخشمات باشا،تي درماني مزظف او علزو پز،كي  / دانوكشه ها معاونت باشا،تي دانوگاه  -2-9

اداره شل آمزز  و پرور  نسبت با    و  نشرستي اداره سالمت وهماهنگي موارشتبا  – 2-9- 1          

ر مراشاز خاشمات جاام  ساالمت     در  آنااآ انجاو آمزز  عمزمي سالمت برا  نزآمززاآ وخاانزاده هاا    

با رعا ت فاصل  گذار  اجتماعي و همچني  رعا ت ،را ط و ژه  باشا،تها  خان   وپا گاه ها  سالمت 

و پزساتر  ) برنام  ر ز  و در صزرت امكاآ با  زليش و انتوار بست  ها  آمزز،اي مناساب   در بيمار  شرونا 

 گير  نما نش.نما ش فيلك و ....( اقشاو و پي

 كميال  برناما  ر از  و  آ نزآمززاآ نسابت با    ضم  اهتماو ب  بررسي سزابق و اشسيناسيز -2-2-9          

پا گاه ها و خان  هاا   در    واگيرواشسيناسيزآ آناآ مطابق آخر   دستزرالعمل مرشز مش ر ت بيمار  ها

 ش.ناقشاو نما  باشا،ت

مسا زل و منواي   )ساا ر نيروهاا  ،ااغل در پا گااه سانجش      فعاليات  ر آمازز  و نظاارت بار    أمي  -9-9

امكانات و  جايزات مزرد نيااز و  واكيل دوره هاا   ازجياي      ر(،نزا ي ربينا ير آزما نشه ها   حصيلير

 آمزز  و پرور  استاآ خزاهش بزد.  عاااشه اداره شاالبر

 بصره :  امي  نيرو  انساني هر سال   زسط ادارات شل آمزز  و پرور  استاناا و هماهنگي ذ حسابي از 

خااشمات )قاارارداد شااار معااي  (  بخواانام      نيروهااا  رساامي  ااامي  و در صاازرت شمباازد از خر ااش   

معاونت  زسع  مش ر ت و سرما   انساني ر است جمازر  ر دفتر امزر نظاو ها   198117/222-27/2/11

 جبراآ خشمت {استفاده مي ،زد.

 ،ارشت ل/ شار،ناب  وخيص اداره آمزز  و پرور  اسات نا ي اساتاآ عاالوه بار      زشار،ناب مس -7-9

 ربيناا ي    حصايلير  هاا  ر مساؤوليت انتخااآ آزما ناشه   اجارا  سانجش اساتاآ    ستاد هماهنگيجلسات در
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 مالي برنام  سانجش  ر مسزول آمار و مسزولناظر  ر ضزابط منشرج در ا   دستزرالعمل( اساب)بر،نزا ي

هاا   ازجياي    برگزار  دوره همچني  .را بر عاشه داردسامان  سنجش در  ها و برنام  ر ز  فعاليت پا گاه

و   ربيات باشني  باا همااهنگي معاونات     پا گااه هاا  سانجش    مراقبي  سالمتآمزز،ي و  نظارت بر شار و

 مي با،ش. و  عاشه بر معاونت باشا،تي دانوگاه علزو پز،كي و آمزز  و پرور  استاآ سالمت

                         جلساااتدر  ،اارشتآماازز  و پاارور  اسااتاآ عااالوه باار     و  نشرسااتي سااالمت ادارهرئاايس  -7-9

شار،ناب مسا زل / شار،اناب  واخيص    با و موارشت با هماهنگي ر سنجش استاآستاد هماهنگي اجرا  

ر مسازوليت  و ماشارب ر جزانااآ  ره آمزز  و پرور  اسات نا ي اساتاآ وشار،اناب ساالمت نزجزانااآ      ادا

 . شنرا بر عاشه دارپا گاه ها  سنجش مراقبي  سالمت نظارت بر عملكرد مزز  و آر و انتخاآ ،ناسا ي

و مااشارب معاونات باشا،اتي دانواگاه هاا / دانواكشه      جزاناآ ر زل سالمت نزجزاناآ شار،ناب مس -6-9

ستاد همااهنگي اجارا     ،رشت در جلساتها  علزو پز،كي و خشمات باشا،تي درماني استاآ عالوه بر 

و با هماهنگي رئيس اداره سالمت و  نشرستي آمزز  و پرور  استاآ وشار،ناب مس زل /  استاآ سنجش

                     ناااظر باشا،ااتي  اان نفر انتخاااآ  نساابت باا  شار،ااناب  وااخيص اداره آماازز  و پاارور  اساات نا ي   

  ساالمت در خصزص معا ناات  گير   صميمات ستاد هماهنگي اجرا  سنجش مزظف ب  پيو  زدهاقشاو نم

 . آمززاآ مي با،شنز

 اي  و  امي  ملزومات باشا،تي پا گاه ها اعمك از مزاد ضاشعفزني شنناشه ساطز  ر مازاد ،از نشه و      -7-9

درج  (ماسن و دست شش بار  71ضشعفزني شننشه دست )ژل ضشعفزني شننشه و  ا محلزل بر پا   الكل 

 باشا،ت ردرماآ و آمزز  پز،كي است. عاشه ستاد ملي شرونا و با هماهنگي معاونت باشا،تي وزارت 

 هاي الزم با ستاد ثبت نام استان ايجاد هماهنگی .4

 جلساات در ،ارشت عاالوه بار   رئيس اداره آمزز  دوره اول ابتشا ي اداره شل آمزز  و پرور  اساتاآ  

در ابتاشائي  ماشارب  ماش راآ  اطاال  رسااني با  مزقا  با       ر مساؤوليت  استاآ ستاد هماهنگي اجرا  سنجش

نزبت گير  از طر ق ساامان  سانجش در زمااآ  عياي  ،اشه جاات       اجرا  برنام  سنجش ) رونش خصزص

ا جاد هماهنگي باي  متصاش اآر شار،ناسااآ و ماش راآ ماشارب      و ها  سنجش  ارجا   نزآمززاآ ب  پا گاه

داناش آماززاآ باا    نزآماززاآ و  بر عاشه دارد. ضمناً مس زليت برناما  ر از  جاات     را و.....( ابتشا ي استاآ

 مي با،ش. اداره آمزز  و پرور  است نا ي   صرفا ب  عاشهنيازها  و ژه 

 پيواگير   واخيص و  الكترونيكي مش ر ت باشا،ت ر  نوانياز طر ق   بادل اطالعات و سزاالت احتمالي .5

 . پذ ردمي صزرت  tashkhisdata@mail.medu.ir   ب  نوانيمزز  وپرور  است نا ي آسازماآ 

mailto:tashkhisdata@mail.medu.ir
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 .در صزرت لزوو   سنجشها ب  مزق  پا گاه و  عطيل  فعاليت اجرا ر نظارت دقيق بر رونش  .6

                            پا گاااهيبنااا باا  دال لااي مناااطق  حاات پز،ااشر  دردر صاازر ي شاا  در ،اارو  اجاارا  ساانجش   تبصررر  

 .گردد سنجش اعالوسياست گذار  و برنام  ر ز  ب  دبيرخان  ،زرا  شتبا مرا ب ر نگرد ش  وكيل

شوااازر  سانجش از پا گااه هاا   حات      زو جات انجااو بازد اش اعضاا  ستاد    سايالت الفراهك نمزدآ  .7

 .پز،ش

هماهنگي ستاد  جلساتدر ،رشتاداره شل باز ستي استاآ عالوه بر / معاوآ پيوگير  معاوآ  زاآ بخوي  .8

 حت پز،ش آآ سازماآ  ارجا  نزآمززاآ ها  الزو برا  ر مس زليت ا جاد هماهنگياجرا  سنجش استاآ

پيگيار  و ارائا     همچناي  و  هستنش اربواجش ،را ط سني جات ثبت ناو در مش ش ب  پا گاهاا  سنجش 

عااشه  بار  سنجش را  برنام  آمززاآ ،ناسا ي ،شه در دانشنزآمززاآ و خشمات و  سايالت  زاآ بخوي ب  

مشارك هز تي مي با،نش ب  استناد ،ماره نام  پذ ر  ،شه در  فاقش ش  يالزو ب  ذشر است نزآمززان دارد.

   مراشز باز ستي جات معرفي و ثبت در سامان  اقشاو نما نش

و  ماي ،ازد  دانش آماززاآ ،ناساا ي   نزآمززاآ و اختالالت بعضي از  ردر طي اجرا  سنجشش   جااز آن  .9

رئيس ستاد مزضز  را از طر اق اعضاا     رسال  حصيلي دارد طزلگير   ا ارجا   خصصي در پي نياااز ب 

 خصصاي حاززه معاونات باشا،ات      ارجاا   مازارد  مر بط ستاد  ا رسيشآ ب  نتيج  ناا ي پي گير  نما اش. 

 سال  حصيلي  ارسيشآ ب  نتيج  ناا ي پي گير  گردد. طزلعلزو پز،كي در / دانوكشه دانوگاه 

 باا  ائياش   "درپا گاه هاا  سانجش صارفا   پژوهوي و  ا  كميل شاربرش  آمزز،ي و اجرا  هر گزن  طر   .11

و همچني  استقرار پا گاه واشسيناسيزآ  و امكاآ پذ ر است،زرا  سياست گذار  و برنام  ر ز  سنجش 

 در محل پا گاه ها  سنجش ممنز  مي با،ش.خشمات فلزرا ش راپي با وارنيش 

                         با  جاز عزامال اجرا اي ثبات ،اشه در ساامان  سانجش           انسااني نيارو ناز   گير  هار  و با  شاار   استقرار  .11

 .ممنز  مي با،ش

 ج ( تشكيالت و گردش كار

ساتاد    نسبت با  صاشور اباالغ اعضاا     سنجشپس از در افت دستزرالعمل  رشل آمزز  و پرور  استاآ مش ر  .1

روز  17استاآ و همچني   وكيل جلس  ستاد ب  منظزر بررسي روناش شاار حاشاش ر هار      سنجشاجرا  هماهنگي 

 سانجش   ر ز  و برنامب  ،زرا  سياست گذار    بالفاصل  بعش از  وكيل جلس  و ارسال صزر جلسات  ن بار

 ب  عمل آورد. را اقشاو الزو
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دانوكشه علزو پز،اكي و خاشمات باشا،اتي درمااني اساتاآ و ر ايس اداره        معاوآ باشا،تي دانوگاه/ 1 – 1

 ر در ا   صزرت مش ر زاننش پيونااد  وكيل جلس  فز  العاده ستاد را بشهنش نيز مي آمزز  و پرور  است نا ي

 با بررسي ضرورت امر نسبت ب   وكيل جلس  ستاد اقشاو نما ش.شل آمزز  و پرور  استاآ با ش 

با  زج  ب  حيط  فعاليت اعضا  ستاد و مفااد ا ا  دساتزرالعمل    استاآ سنجش اجرا  ستاد هماهنگي   -2-1

را با    گازار  جلساات  ر ز  و ا جاد هماهنگي ها  الزو برا  اجرا  باين  سنجش اقشاو و  نسبت ب  برنام 

 سازماآ آمزز  و پرور  است نا ي شوزر ارسال نما ش.  مستقردر دبير خان  ،زرا 

                           هااا وا جاااد هماااهنگي هااا  الزو درزميناا  اجاارا  ساانجشروظا ف هر اان از       پااس از عيااي  نيازمنااش     .2

        هاا  مزبازر با اش     برا  انجاو آآ زماآ بنش  ب  عمل آ ش. زمااآ بناش   ر ور ابالغضم  صشاعضا  ستاد  عيي  و 

 سنجش سازمانشهي ،شه با،نش.  هرچ  مطلزآ  رها برا  اجرا   ب  ،كلي طراحي ،زنش ش  امكانات پا گاه

 استاآ است.سنجش اجرا  ستاد هماهنگي  و نا ب ر يس ليت اجرا  دقيق سنجش در استاآ بر عاشه رئيس زمس  .9

ها بر عاشه مش ر/ رئيس آمزز  و پرور  ،ارساتاآ و   ليت اجرا  دقيق سنجش در ،ارستاآ زمس -1-9

 استاآ است.  سنجش اجرا  ،بك  باشا،ت و درماآ ،ارستاآ ز ر نظر ستاد هماهنگي رئيس

شار،اناب   با نظارتپا گاه و  مسزولليت اجرا  دقيق سنجش و معا نات در پا گاه ها بر عاشه  زمس -2-9

و ر جزانااآ  و شار،اناب ساالمت نزجزانااآ     شار،ناب  وخيص اداره آمزز  و پرور  است نا يمس زل / 

 است.  و ر يس اداره سالمت اداره شل آمزز  و پرور مشارب 

 معاوآ بر عاشهمراشز خشمات جام  سالمت در  پز،كي ليت اجرا  دقيق برنام  معا نات باليني زمس - 9-9

 مي با،ش. و با رعا ت ،را ط و ژه بيمار  شرونا  استاآ دانوگاه علزو پز،كي باشا،تي

سنجش استاآ جات  سايل انجاو وظا ف محزل  مي  زانش از همكاار  شار،ناسااآ نااظر    اجرا  ستاد هماهنگي  .7

 نيز باره گيرد.

 ،نزا ي و آماادگي  حصايلي   وكيل گروه/ گروه ها  نظارت بر ارز ابي ها  بينا ير نحزه انتخاآ و  -1-7   

ب  ،ار    پا گاه ها  سنجش  زسط شار،ناب مس زل/شار،ناب  وخيص اداره آمزز  و پرور  است نا ي در

 ز ر مي با،ش:

 تعداد گروه ناظر تعداد پايگاه استان

  ن پا گاه 21 ا  6

 دو پا گاه 91 ا  21

 س   رباالپا گاه و  91
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 و حصايلي   آماادگي   ان نفار آزما ناشه     و  ،ناب  ن نفر ،نزا ي سنجر نفربينا يگروه ناظر،امل :  ن  -2-7

                                   ناااظر معرفااي ،ااشه از طاارا    اان نفاار  جااات نظااارت باار عملكاارد مراقااب سااالمت پا گاااه ساانجش       

 است. از اداره سالمت و  نشرستي استاآ ا  نما نشهو  دانوگاه علزو پز،كيدانوكشه / معاونت باشا،تي 

نيارو     ر  ان نفار  نااظر   شار،ناسااآ   از گيار    بااره   بار   عالوه مي  زانش   استاآ و پرور  است نا ي  اداره آمزز   .7

زمينا   در مجارآ و متخصاص را    نيارو   آمار را ب  عنزاآ مسزول آمار و  ن نفر زمين در  متخصص و مجرآ

  عيي  نما ش. سنجش استاآ  مالي ل زمالي ب  عنزاآ مس امزر

پس از اعالو از سز  دبيرخان  ،زرا  سياست گذار  و برناما  ر از  سانجش    مس زل آمار استاآ مزظف است   .6

سنجش و  ا يش ناا ي و  كميل شاربرش ها  مزرد نياز اقاشاو     در سامان  ثبت ،شهبازنگر  اطالعات  نسبت ب 

 . نما ش

جعي  ب  پا گاه ها بارا  مساؤولي    با ش ب  نحز  با،ش ش  امكاآ دسترسي ب  آمار مراسازمانشهي فعاليت پا گاه ها  .7

 .ب  سازلت فراهك گرددعلزو پز،كي  / دانوكشه و دانوگاهپرور  استاآ  آمزز  و

سانجش  اجارا   همااهنگي  ر رئيس  ا دبير اجرا ي ساتاد  عملالدر اجرا  دستزر  در صزرت وجزد هر گزن  ابااو .8

ر سانجش اساتعالو و پاس از شساب  كلياف     سياست گذار  و برنام  ر ز  از دبيرخان  ،زرا  مزضز  را استاآ 

 نسبت ب  اجرا  نظر ،زرا اقشاو نما ش.

ش مبتناي بار   ر از  سانج   برناما  سياسات گاذار  و   مفاد دساتزرالعمل هاا  صاادره از ساز  دبيرخانا  ،ازرا         .1

 شو   ،شه است بنابر ا   هرگزن   غيير در آناا ر دستربارات مصزآ و امكانات درر اعتبها  شار،ناسان  بررسي

  خلف محسزآ خزاهش ،ش. مذشزر بشوآ شسب مجزز از دبيرخان  

 ها ،امل مزارد ز ر است : ارز ابي    

ضم  رعا ت شلي  پرو كل ها  باشا،تي وزارت باشا،تر درمااآ و   مرحـله مقدماتي در پايگاه هاي اوليه سنجش: .11

 ،امل ارز ابي ها   بينا ير د اش    11آمزز  پز،كي و ستاد ملي شرونا در ار باط با پيوگير  از بيمار  شزو ش 

حرشتير اناشازه گيار   ازده باشنير قاش ر وزآ ر       -رنگر ،نزا ير گفتار ر آمادگي  حصيلير اختالالت جسمي

مي بيمار  ها  نيازمنش مراقبت و ژه ر سابق  بيمار  در خانزاده  دنشاآر بيمار  ها  جلش  )پزست و مز(دهاآ و 

 پا گاه سنجش صزرت مي پذ رد . در بررسي وضعيت واشسيناسيزآ   زسط مراقب سالمت همچني    .با،ش

 انجاو مي پذ رد .،را ط و ژه بيمار  شرونا  مطابق با معا نات پز،كي 

موكزك با  مواكل    ،نزا ي و جسمي حرشتي ر بينا ي   غربال گر هر  ن از مراحل  ش  در ينزآمززان:  تبصره

ر آزما ناشه هاا  بيناا ي    بر اساب دستزرالعمل ها  مراحل ر ادام  سا  خصصي دارنشمرحل   ارجا  ب  ب نياز بزده و 

 خزاهش بزد.  ،نزا ي و جسمي حرشتي
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محرمان   لقاي ،اشه و دسترساي با       رنتا ج حاصل از  جز   و  حليل اطالعات سنجش وسالمت سنجش اطالعات  .11

 امكاآ پذ ر است. رهماهنگي اجرا  سنجش و دبير ستاد اجرا ي ستاد رئيسآآ فقط  زسط 

 سانجش ا   دستزرالعمل بر عاشه ساتاد همااهنگي اجارا      مطابقليت نظارت بر نحزه اجرا  سنجش استاآ  زمس  .12

و سا ر ناادها  ا گروه هاا فقاط باا شساب     ها بازد ش افرادر نما نشگاآ سازماآ  ربرنام  ب  جز مجر اآ  لذا استاآ است

 استاآ ميسر خزاهش بزد. اجرا  سنجش مجزز از ستاد هماهنگي

الزو است از سز  دبير اجرا ي ستاد  رنام  با،نش با ش دارا  معرفي استاآر از آنجا ش   ماو شارشناآ اجرا ي سنجش .19

بارا  آنااآ صاادر و    ر زن  موخص ،شه در دستزرالعمل ماليهنگي سنجش استاآ گزاهي عكس دار مطابق با نمهما

  در ا ا  محل شار آزما نشگاآ مربزط  نصب گردد.

 با   ارجاا  وز ابي ها  اولي  در سامان  سنجش پس از ثبت نتا ج ار رش  نياز ب  ارز ابي  خصصي نشارنشنزآمززاني  .17

 كمياال شااارت  جااات بررسااي و سااالمت و خاناا  هااا  باشا،اات( پا گاااه هااا )خااشمات جااام  سااالمت مراشااز 

دبستاآ مزرد  قاضا  ثبات   ب  ررعا ت ،را ط و ژه بيمار  شرونا   با  واشسيناسيزآ همچني  انجاو معا نات پز،كي

 .مي ،زنش  معرفيرناو

هاا   خصصاي ارجاا  ماي      ،شه و ب  پا گااه نزآمززاني ش  در مرحل  مقشما ي موكزك ب  موكل  وخيص داده  .17

ر پس از و مس زل پا گاه نمزدهمراجع   اولي  پا گاه ب  ر مجشدا آزمزآ ها   خصصي مزرد نياز انجاوپس از  ر،زنش 

جاات بررساي و  كميال شاارت      ر نزآمازز را    خصصاي با  ساامان  سانجش    ارز اابي   انتقال اطالعات برگا  هاا   

خاشمات جاام    مراشاز  با    با رعا ت ،ارا ط و اژه بيماار  شروناا       معا نات پز،كيواشسيناسيزآ و همچني  انجاو 

برگا      هماراه  با   پس از انجاو مراحل فز  نزآمزز  ش .نارجا  مي ده سالمت )مراشز سالمت و خان  ها  باشا،ت(

واحاش    با  ا يساك( طياف  الگازر تك رفتاار فعلاي     جسامي حرشتاي/   ،انزا ي/   كميل ،شه ارز ابي  خصصي)بينا ي/

جات پيگير  ها  آ اي در  برگ  ها  ثبت نتا ج  خصصي  الزو ب  ذشر است .،ش  آمزز،ي ذ ربط معرفي خزاهش

 آمزز نگاشار  گردد. پرونشه نز

 ادارهوابسات  با     پا گاهااا   خصصاي سانجش    صارفاً در  ا يساك   طيف وارز ابي  خصصي آمادگي  حصيلي   .16

                                باا  صااازرت را گااااآ   شاا  در سااامان  ساانجش  عر ااف ،ااشه انااش     آماازز  و پاارور  اساات نا ي استااااآ   

 انجااو مي پذ رد.
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 مدارك مورد نياز جهت انجام سنجش در پايگاه هاد( 

    اصل ،ناسنام  دانش آمزز و والش 

  كميل ،شه واشسيناسيزآ شارت  

   9×7عكس  ن قطع 

  از طر ق دستگاه صرفا  ش ر ال  111/711مبلغposقابل در افت مي با،ش.  /درگاه پرداخت الكترونيكي 

 (1911)براساب قانزآ بزدج  سال 

 

 نيـــروي انساني(  ح

گيار  از نيروهاا     نظر ب  ا نك  سنجش و ارز ابي فرا نش  علمي و  خصصي است و اجرا  دقيق آآ مستلزو بااره 

اساتاآ در بكاارگير     سانجش  اجارا   است ساتاد همااهنگي  انساني دارا  دانش و ماارت خاص است ر ضرور  

ضمناً دوره ها  برگازار ،اشه   نيروها  اجرا ي سنجش ،را ط منشرج در ا   دستزرالعمل را ب  دقت رعا ت نما ش.

   انساني مستقر در پا گاه ها با ش ب   ائيش ستاد هماهنگي سنجش استاآ برسش.هابرا   مامي نيرو

 

 :سنجش  پايگاهشرايط مسئول 

 برخزردار  از سالمت جسماني و رواني .1

 شار،ناسي در ر،ت  رواآ ،ناسير علزو  ر بيتي  ا  مواوره و ... حصيلي دارا  مشرك  .2

زل  مسا  رمي ،ازد   عيي ب  عنزاآ پا گاه سنجش طبق ضزابط منشرج در ا   دستزرالعمل ش  ي مش ردبستان .9

 . پا گاه نيز خزاهش بزد

نسابت با     ستاد هماهنگي سانجش اساتاآ   رب  پذ ر  مس زليت پا گاهمش ر مشرس  در صزرت عشو  ما ل  .7

سانجش  اجارا     در مازثر  باا ساابق  همكاار     " رجيحاش   واجش ،را ط از بي  افرادل پا گاه  ز عيي  مس

 نما ش. اقشاو وآ،نا با را ان  با،نش 

 :سنجش شرايط منشي پايگاه

 برخزردار  از سالمت جسماني و رواني .1

 مربزط  آمزز،ي  -د پلك و گذرانشآ مزفقيت آميز دوره  زجياي  فز  دا،ت  حشاقل مشرك  حصيلي .2

ر در اولز ات  با رعا ت ضزابط و مقاررات مربزطا    افراد  ش  سابق  همكار  مزثر دراجرا  سنجش را دارنش .3

 مي با،نش.
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 شرايط آزماينده بينايي )مرحله مقدماتي(
 : به ترتيب اولويت

 ي و روانيانبرخزردار  از سالمت جسم  . 1

 در ر،ت  بينا ي سنجي  حشاقل شاردانيمشرك  حصيلي  ا بزدآدار . 2

 دانوجز اآ نيمسال ،وك و باال ر مقط  شار،ناسي بينا ي سنجي . 9

                            دارنااشگاآ مااشرك  حصاايلي شااارداني آمااازز  نابينا اااآ از مراشاااز  ربياات معلااااك باا  ،ااارط گاااذرانشآ       . 7

 مربزط  آمزز،ي  -مزفقيت آميز دوره  زجياي 

 آمزز،ي مربزط   -ب  ،رط گذرانشآ مزفقيت آميز دوره  زجياي و پرسنل باشا،تي مراقبي  سالمت . 7

 شرايط آزماينده شنوايي)مرحله مقدماتي(

 : به ترتيب اولويت

 برخزردار  از سالمت جسمي و رواني. 1

 در ر،ت  ،نزا ي ،ناسي  حشاقل شاردانيمشرك  حصيلي  دارا بزدآ .2

 دانوجز اآ نيمسال ،وك و باال ر مقط  شار،ناسي ،نزا ي ،ناسي. 9

دارنشگاآ مشرك  حصيلي شارداني آمزز  نا،نازا اآ از مراشاز  ربيت معلااك ب  ،ارط گاذرانشآ مزفقيت آميز . 7

 مربزط  آمزز،ي  -دوره  زجياي 

 مربزط  آمزز،ي -ب  ،رط گذرانشآ مزفقيت آميز دوره  زجياي و پرسنل باشا،تي سالمت ي مراقب .7

 گردد،نزا ي خزددار   بينا ي/با مشارك غير مر بط ب  عنزاآ آزما نشه از بكارگير  نيروها   رجيحا  : تذكر

 

 شرايط آزماينده آمادگي تحصيلي)مرحله مقدماتي(

 رواني برخزردار  از سالمت جسمي و. 1

 ها  مختلف ،ناسي )با گرا ش ها  رواآ حشاقل شار،ناسي در ر،ت ب   ر يب اولز ت دا،ت  مشرك  حصيلي  .2

 رواآ سنجي و )با گرا ش آمزز  و پرور  شزدشاآ است نا ي((ر مواورهر علزو  ربيتيبجز روانوناسي صنعتي 

 از اولز ت برخزردارنش. مذشزردر ر،ت  ها   دارنشگاآ مشرك  حصيلي باال ر از شار،ناسي -1-2

برقرار  ار باط  دا،ت   زانا يموروط ب   ر ادام  همكار  آزما نشگاآ ردر صزرت سابق  همكار  تبصره:

 مي با،ش.  آزمزآ در اجرا مزثر و مفيش با نزآمزز و حشاقل خطا

 مربزط   آمزز،ي- آميز دوره  زجياي گذرانشآ مزفقيت .7
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  پايگاه سنجش شرايط مراقب سالمت

 ي و روانيانبرخزردار  از سالمت جسم .1

ر،ات  هاا    در دارناشگاآ ماشرك  حصايلي حاشاقل شاارداني      ،اغل در پست مراقب سالمت مشارب و ا افراد  .2

 وماما ي پرستار  ر باشا،ت مشارب )گرا ش خانزاده(ر شزدك  ار رر باشا،ت عمزمي

 

 پايگاه سنجش شرايط كادر خدماتي

 ل پا گاه( زصالحيت عمزمي و دا،ت  سابق  همكار  با سنجش )طبق نظر مسدارا بزدآ 

 

 ناظركارشناسان شرايط 

 :شرايط كارشناس ناظر آمادگي تحصيلي 

 ي و روانيانبرخزردار  از سالمت جسم . 1

بجاز   )با گارا ش هاا  مختلاف   ي در  كي از ر،ات  هاا  رواآ ،ناساي   دا،ت  مشرك  حصيلي حشاقل شار،ناس .2

 و رواآ سنجي ) با گرا ش آمزز  و پرور  شزدشاآ است نا ي(زو  ربيتي(ر مواورهر علروانوناسي صنعتي 

ل  ز)طبق نظار شار،اناب/ شار،اناب مسا    زمي و ساابق  همكاار  مازثر باا سانجش     ضمناً افراد دارا  صالحيت عم

 از اولز ت برخزردارنش.  وخيص(

 شرايط كارشناس ناظر بينايي سنج :

 برخزردار  از سالمت جسمي و رواني .1

 دارا بزدآ مشرك  حصيلي حشاقل شار،ناسي در ر،ت  بينا ي سنجي  .2

از  ل  واخيص(  ز)طبق نظر شار،ناب/ شار،ناب مسا  سنجشصالحيت عمزمي و سابق  همكار  با  افراد دارا  .9

 اولز ت برخزردارنش.

 شرايط كارشناس ناظر شنوايي شناس :

 جسمي و رواني برخزردار  از سالمت

  ،نزا ي ،ناسيدارا بزدآ مشرك  حصيلي حشاقل شار،ناسي در ر،ت   .1

از  )طبق نظر شار،ناب/ شار،ناب مسؤول  واخيص(  سنجشصالحيت عمزمي و سابق  همكار  با  افراد دارا  .2

 اولز ت برخزردارنش.
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 : سالمت  مراقبشرايط كارشناس ناظر 

 برخزردار  از سالمت جسمي و رواني .1

باشا،ت حشاقل شار،ناسي در  كي از ر،ت  ها  باشا،ت عمزمير   ا يپز،كمشرك  فرد دارا    .2

  .خانزادهر ماما ير پرستار 

افراد دارا  صالحيت عمزمي و سابق  همكار  با سنجش )طبق نظر شار،ناب/ شار،ناب مس زل   .9

 اولز ت برخزردارنش. ( ازو شار،ناب/ شار،ناب مس زل سالمت نزجزاناآر جزاناآ و مشارب   وخيص

 

 عبارت است از: سنجشناظر بر اجراي  انوظايف كارشناس

و  بينا ير ،نزا ي ارز ابي ها   زمين در هر  ن از  بكارگير  و آمزز  علمي آزما نشه هاموارشت در انتخاآر  .1

 آمادگي  حصيلي 

ضام  بررساي   ب  نحز  ش    ها در پا گاهآمادگي  حصيلي( آزما نشه ها)بينا ي ر ،نزا ي نظارت بر رونش فعاليت . 2

 ها بيافزا ش. شاست  ،شه و بر باين  ،شآ شيفيت ارز ابي حتمالياز خطاها  ا خطاها  آزما نشه ها

ها  ارز ابي ،شه  زسط آزما نشگاآ با هشا شوف علل شاهش و  ا افزا ش غير  بررسي و شنترل آمار آزمزدني. 9

 .تگيفسنجش ب  صزرت هو برنام  ر ز  گذار   و ارسال نتا ج ب  ،زرا  سياست ها آزمزدني رآما معمزل

صصاي شا   زساط    هاا  ارجاا  با  مرحلا    خ     نزآمازز و برگا    شااربرش ثبات اطالعاات   بررسي نحزه  كميل . 7

 ،زد.  پا گاه اولي  سنجش انجاو ميآزما نشگاآ ،اغل در 

يص اداره آمازز  و پارور    شار،ناب مس زل / شار،ناب  وخ ها ب  ارائ  گزار  شتبي از رونش فعاليت پا گاه .7

 است نا ي 

 

 آزمون هاي شناختي )مرحله تخصصي(گان شرايط آزمايند

 ي و روانيانبرخزردار  از سالمت جسم .1

بجاز   ،ناساي)باگرا ش هاا  مختلاف    رواآ رهاا   ر،ات   كاي از  در  دا،ت  مشرك  حصيلي حشاقل شار،ناسي .2

 و رواآ سنجي مواورهر علزو  ربيتي )با گرا ش آمزز  و پرور  شزدشاآ است نا ي(( روانوناب صنعتي 

آمازز  و   ادارهپيوگير  و وخيص  واحشدر حشاقل پنج سال متزالي ادام  همكار  شتبي مبني بر سپردآ  عاش .9

 پرور  است نا ي استاآ

سازماآ آمزز  پيوگير   وخيص و  معاونت دا،ت  مجزز  ا گزاهينام  اجرا  آزمزآ ها   خصصي هز  از  .7

 و پرور  است نا ي

 



 

17 

 

 شرايط كارشناس شنوايي ) مرحله تخصصي (  

 دا،ت  مشرك  حصيلي حشاقل شار،ناسي ،نزا ي ،ناسي. 1

 سپردآ  عاش شتبي مبني بر رعا ت ضزابط و مقاررات ادار  وزارت آمزز  و پرور  . 2

 سنجشبرنام  دارا بزدآ صالحيت عمزمي و سابق  همكار  با . 9

 

 شرايط كارشناس بينايي ) مرحله تخصصي ( 

 دا،ت  مشرك  حصيلي حشاقل شار،ناسي بينا ي سنجي . 1

 سپردآ  عاششتبي مبني بررعا ت ضزابط ومقررات ادار  وزارت آمزز  وپرور . 2

 سنجشبرنام  دارا بزدآ صالحيت عمزمي و سابق  همكار  با . 9

  كاردرمان )مرحله تخصصي(و  شرايط كارشناس فيزيوتراپ

 دا،ت  مشرك  حصيلي حشاقل شار،ناسي فيز ز راپي  ا شاردرماني . 1

 سپردآ  عاش مبني بر رعا ت ضزابط و مقررات ادار  وزارت آمزز  و پرور  . 2

 و سابق  همكار  با برنام  سنجشدارا بزدآ صالحيت عمزمي . 9

 اتيسم  طيف هاي تخصصي  شرايط آزمايندگان آزمون

 ي و روانيانبرخزردار  از سالمت جسم. 1

بجاز روانوناساي    ها  مختلاف  ،ناسي )با گرا ش ها  رواآ شار،ناسي در ر،ت حشاقل دا،ت  مشرك  حصيلي . 2

آمزز  و پرور  شزدشاآ است نا ي( و دارا بزدآ مجزز اجارا  مصااحب      ( مواورهر علزو  ربيتي )با گرا شصنعتي

 سازماآ آمزز  و پرور  است نا يپيوگير   وخيص و  ونتمعاا يسك از سز   طيف  وخيصي

 سنجشبرنام  دارا بزدآ صالحيت عمزمي و سابق  همكار  با . 9

ملزم به رعايت ضوابط اخالقي و موازين شرع مقدس اسالم مي باشند و در صورت  سنجشبديهي است تمام عوامل اجرايي 

 مشاهده هرگونه رفتاري مغاير با اين ضوابط و موازين، ادامه همكاري آنان ممنوع خواهد بود.

اساتاآ  سانجش  برنام  ستاد هماهنگي اجرا   و نا ب ر يس بر عاشه ر يس فز   مزارد ليت نظارت بر رعا ت  زمس

 است.

 :  پايگاه سنجش اوليه

پا گاهي است ش  ب  صزرت متمرشز در  ن مكاآ  وكيل گردد و در آآ ر  مامي ارز اابي هاا و غرباالگر  هاا      

 روز شار  نبا،ش .  27 عيي  ،شه در برنام  سنجش نز آمززاآ انجاو گيرد و مشت فعاليت آآ شمتر از 
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 توصيه هاي بهداشتي در ارتباط با  بيماري كرونا  درپايگاهاي سنجش  .1
 

  

با توجه به شیوع بیماری کرونا ضمن تاکید به لزوم رعایت تمام مواردی که از سوی ستاد ملی کرونا اعالم می 

 در کلیه پایگاه ها  ، موارد زیر نیز مجددا یادآوری می گردد.  گردد

 مقشم :

و روب  ا   انتقال ها  دارد. راه آآ شنترل در مامي بيمار  نقش ا جادشننشه عامل انتقال راه ها  ،ناسا ي    

طر ق  از عمشه ب  طزر  نفسي ها  شلير و روب اصل  ن ب  عنزاآ ولي نوشه است موخص دقيق ب  طزر هنزز

 شنزني ا   ها  ست دان اساب گردنش. بر مي منتقل آلزده ا،ياء لمس  ا و عطس   ا سرف  طر ق از  ا قطرات ر ز

 نما ش. بروز  زانش مي نفس  نگي سرف ر  بر همچزآ عالئمي با ،ش ش  ا مال ك طيف  ن از بيمار 

و  بيني  ر،حات  خلي  عطس ر سرف ر طر ق از انساآ ب  انساآ از شرونا و روب انتقال اطالعاتر آخر   طبق   

 د گر انتقالر ،زد. راه عطس  منتقل  ا سرف  طر ق از متر  2  ا 1 فاصل  در  زانش مي و روب با،ش. ا   مي دهاآ

 ر صنشلير ،يرآالت و ميز هار درآ دستگيره  جايزاتر ماننش و روب ب  آلزده سطز  و محيط با ها دست  ماب

 ،زد. مي استفاده موترك و عمزمي ب  طزر ش  است وسا لي شلي  و بر  شليشها  و پر ز هار پل  نرده

ا  با،ش ش   دا،ت  فاصل  مناسب در روابط اجتماعي ب  ا   معني است ش  فاصل  فيز كي از سا ر   ب  انشازه   

ها جا گاه ارز،منش و بسيار خاصي دارد. فاصل  فيز كي  گير  انتقال بيمار  صزرت نگيرد. ا   نز  برخزرد در هم 

متر است. بش اي است ش  رعا ت ا   فاصل   8/1حشاقل  (11-ام  برا  جلزگير  از ابتال ب  بيمار  شرونا )شزو ش

 ا زماني ش  بيمار  در جامع  در چرخش با،شر ضرور  بزده و با ش ادام   ابش. ب  بياآ د گر با  زج  ب  قابليت 

 زانش  انتقال باال  و روب شرونا  جش شر حتي ابتال  ن نفر و عشو رعا ت فاصل  مناسب در  ن جمعيتر مي

 فجار  باعث انتقال و روب در افراد آآ جمعيت ،زد.طزر ان ب 

 نبا ش  ا  و ،شه گرفت  در نظر افراد در معرض خطر/ در معرض بيمار  عارض  دار ب  عنزاآ س   گروه ذ ل

 گير  بيمار ر در پا گاه حاضر ،زنش: اعالو رسمي پا اآ هم 

 .مادراآ باردار1

 ا  و  نفسي زمين  ها  بيمار  د ابتر فوارخزآر عروقير –قلبي بيمار  ا : زمين  بيمار  با بيماراآ . 2

 04از  ( بيوترBMIمزم ر ،اخص  زده بشني)

 12/7بيماراآ با نقص ا مني: بيماراآ  حت درماآ با شزر يكزاستروئيش )  پردنيزولزآ( بيش از -3

افراد  ش  پيزنش  هار درمانير افراد دچار بشخيمي ميليگرو در روز بيش از دو هفت ر بيماراآ  حت ،يمي

 انش. اعضاء ،شه

 

مشوآ  منظزر اجرا  برنام  د شه ب  هر پا گاه با  زج  ب  جمعيت نزآمززر نيازمنش حشاقل  ن نيرو  خشما ي آمزز 

 . نظافت و ضشعفزنير دف  باشا،تي زبال ر نظارت بر وجزد صابزآ ما   و...  است
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 غربالگری و بیماریابی

 ا   بيمار  نكت  مامي است. خزد اظاار  والش   در مزرد 

    الزو و ضرور  است ش  :شلي  عزامل اجرا ي پا گاه  در سامانwww.salamat.gov.ir  ناو نمزده و هر  ثبت

 .روزرساني نما نش افزار سالمت را  كميل و ب  بار در طزل هر هفت (ر مجشداً نرو 2بار ) س  روز  ن

  مش ر پا گاه  با شر فرآ نش  برا  شنترل  ورود احتمالي و جشا شردآ دانش آمززاآ و شارشناآ بيمار  ا

موكزك ب  بيمار  )افراد دارا   بر سرف  خونر  نگي نفسر اختالل بز ا ي و چوا ي( از افراد سالك 

 موخص نما ش.

 و باشا،ت فرد :  محيط باشا،ت 

 هار ابزار  هار ميز و صنشلي ها  در و پنجره هار دستگيره ش )نرده،زن سطزحي ش   زسط افراد لمس مي

ارز ابي  حصيلير بينا ير ،نزا ير مراقب سالمت و غيره( با ش حشاقل روز  دو مر ب   ميز و بر اساب 

ر ضشعفزني ،زنش و  از   مناسب در شلي  نقاط وزارت باشا،ت و ستاد ملي شروناها   دستزرالعمل

 ش.پا گاه برقرار با،

 بار در انتاا  شار پا گاه  ا  ها روزان  حشاقل دو بار در طزل ساعات و  ن ها و  زالت آبخزر ر دستوز ي

 ،شه ضشعفزني ،زنش. ها  ابالغ انتاا  نزبت بر اساب دستزرالعمل

 ها  مناسب  پا گاه با ش دارا  آآ آ،اميشني سالكر وسا ل باشا،تي )صابزآ ما   و محلزل

ها  باشا،ت محيط و گنشزدا ي را  شننشه( و امكانات مش ر ت زبال  با،نش و دستزرالعمل ضشعفزني

 رعا ت شننش. 

  زبال  با،ش. در صزرت نبزد  شوي صابزآ ما   و سطل زبال  دربشار مجاز ب  شيس  پا گاه با ش دارا  لزل

 ها  صابزآ ما   استفاده ،زد.  شوي صابزآ ما  ر از بطر  لزل 

  شاغذ   شننشهر صابزآ ما  ر دستكشر ماسنر دستمال ا  مزاد ضشعفزني هفت  2 أمي  و ذخيره ر حشاقل

 با،ش.  الزامات جات بازگوا ي ميو... از د گر 

  پا گاه با ش قزاني  ،ستوز  مر ب و مكرر دست با آآ  ميز و صابزآ ما   و استفاده از محلزل الكل  ا

شننشه دست را برا  آزما نشه ها ر عزامل اجرا ي و نز آمززاآ اعمال شننش. در صزرت  ژل ضشعفزني

 ها قرار داده ،زد. ه دست را در هم  شالبشننش امكاآر ژل  ا محلزل با پا   الكل ضشعفزني

 .در مناطق محروو آآ آ،اميشني سالك برا  دانش آمززاآ فراهك گردد 

 بار مصرا استفاده شننش. باتر است همگاآ از ليزاآ شاغذ   ن 

http://www.salamat.gov.ir/
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 دستكش معمزلي و ماسن از باتراست ش  شارشناآ و آزما نشه ها شلي  درپا گاه حضزر زماآ مشت در 

 .شنما ن استفاده

 ابش. شاهش شارشناآ چاره ب  مزاجا  چاره  

 زماآ ممك  و با  حشاقل با،شر در ناگز ر چاره عزامل پا گاه با  كش گر ب  چاره مزاجا  ش  درصزر ي

 .مترر برگزار ،زد  1/8رعا ت فاصل  ا م  حشاقل 

 دادآ و روبزسي اشيشاً ممنز  ،زد.  دست ماننش  كش گر با افراد  ماب 

  ها  خاص پا گاه  اجتناآ نما نش. محيطاز  جم  در 

  .پذ ر  نزآمزز ب  صزر ي با،ش ش  در هر زماآ شمتر    عشاد  مراجعي  در محل حاضر با،نش 

  ها برا   متر بي  افراد از هك در شلي  فضاها  پا گاه رعا ت ،زد و آرا ش شالب 81/الزو است فاصل  حشاقل

 ابش.  فضا  مزجزد  غيير   بردار  از هم  باره

 ًاز  زاآ مي .،زد استفاده آمززاآ و والش نواآ نز حضزر برا  فضاها  مزجزد  ر   بزرش از  رجيحا 

 .نمزد استفاده مزارد ا   در نمازخان   ا ها  امتحاناتر ناارخزر  سال 

    فضا ب  هم  پا گاه ها مي با ست فضا ي را برا  ا ا  انتظار در نظر بگيرنش.الزو است چيشماآ صنشلي ها  ا

متر فاصل  با،ش( و فضا  از   مناسب  8/1 حشاقل  نحز  با،ش ش  فاصل  اجتماعي رعا ت ،شه) بي  صنشلي ها

 دا،ت  با،ش.

 بردار  از  فضا  حياط با رعا ت استانشاردها  باشا،ت  در مناطقي ش  از نظر آآ و هزا ي مساعش با،شر باره

   زانش  كي از راهكارها با،ش. محيطر مي

 ربط  ها  مزجزد و نظر شار،ناساآ ذ  ا مني فضا و  جايزات و باشا،ت محيط بر اساب دستزرالعمل ،را ط

  ائيش گردد.

 :هر ششاو از آزما نشه ها ضم  رعا ت  ماو مزارد فز  مي با ست نكات ز ر را نيز در نظر دا،ت  با،نش 

 اسن و دستكش استفاده شننش.شلي  آزما نشه ها مي با ست ضم  رعا ت فاصل  اجتماعي با نزآمزز از م 

  هر آزما نشه مزظف است  ن بار  هنگاو ورود و  كبار هنگاو خروج از ا ا   با استفاده از محلزل ضشعفزني

 درصش ر دست ها  نزآمزز را ضشعفزني نما ش  71شننشه بر پا   الكل 

 مزز ب  صزرت ا ستاده انجاو آزما نشه بينا ي ضم  رعا ت فاصل  با نز آمزز  مزظف است معا نات  را از نز آ

 دهش  و در ا ا  معا ن  ب  هيچ عنزاآ جات نزآمزز صنشلي  عبي  نوزد.
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  منوي پا گاه مي با ست ضم  استفاده از ماسن و دستكش در زماآ  حز ل مشارك دانش آمزز لزازو التحر ر

دانش امززاآ را طزر   قابل ضشعفزني شردآ و را ان  مزرد استفاده ا  را روز  چنشبار ضشعفزني نمزده و

 جات معا نات راهنما ي نما ش ش  شمتر   ازدحاو و انتظار در پوت ا ا  ها  معا ن  صزرت پذ رد.

 .مس زليت نظارت بر  ماو مزارد فز  ب  عاشه مس زل پا گاه مي با،ش 

توصیه های بهداشتی در ارتباط با پیشگیری از بیماری کرونا بر کلیه  مجدد تاکید می گردد

 . الزم االجرا استاساس آخرین پروتکل ستاد ملی کرونا در پایگاه های سنجش 

 پايگا  سنجش محل شرايط تعیین  -2

معاونت آمزز  ابتشا ي راداره  ب  منظزر  عيي  محل پا گاه سنجش ر ضرور  است ضم  هماهنگي الزو بي  

،بك  و شار،ناب مس زل / شار،ناب  وخيص  مش ر تشار،ناب مس زل  -و مشاربر جزاناآ نزجزاناآ  سالمت 

 .  ل درنظرگرفت  ،زدمزارد ذ

سازلت دسترسي والش   ب  پا گاه با  زج  ب  و ژگي ها  جمعيتي هر ،ار و نزد ن بزدآ آآ ب  مشارب و   .1

 مراشز باشا،تي / درماني.

ب  نحز  ش    متر(  2حشاقل )با رعا ت فاصل  دا،ت   فضا ي مطبز  ازنظرباشا،تي و مناسب برا  انتظار والش   .2

 حضزر آناآ مان  اجرا  دقيق آزمزآ ها نوزد.

 متر برا  اجرا  آزمزآ بينا ي.  6با طزل حشاقل  ا ا  برخزردار بزدآ از  .9

 مجزا و ساشت برا  اجرا  آزمزآ ،نزا ي.ا ا   برخزردار بزدآ  از  .7

 ا ا  مجزا ب   عشاد آزما نشگاآ آزمزآ آمادگي  حصيلي. ازبرخزردار بزدآ   .7

 مناسب جات انجاو معا نات اولي   باشا،تي نز آمززاآ. دارا بزدآ  ا ا  .6

 ل پا گاه. زمناسب جات مس دا،ت   ا ا  .7

 دور بزدآ محيط از صشاها  مغوز  شننشه مطابق با ،را ط ارز ابي ها .8

 محل پا گاه ها  سنجش الزامي مي با،ش.: رعا ت مقررات مربزط ب   عيي    1  بصره

                           :  أشيش مي ،زد در مزارد  ش  ناگز ر از انتخاآ مشارسي است ش  محل آناا در شزچ  ها  ا  2  بصره

خياباآ ها  شك رفت و آمش استر با نصب اطالعي   ا عالئمي در مسيرها  اصلي آمش و ،شر محل پا گاه را 

 ه  ا امكاآ دسترسي مراجعاآ فراهك بزده و مزجب بال كليفي و رنجش خاطر ا   عز زاآ نگردد.موخص نمزد

: نصب بنر مربزط ب  برنام  سنجش سالمت جسماني و آمادگي  حصيلي نزآمززاآ بر سر در ورود   9 بصره 

 پا گاه 
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 :يط ويژه كرونا ()با توجه به شرادر پايگاههاي سنجش اوليهتركيب نيروي انساني )عوامل اجرايي( 

 
 

 تعداد عنوان رديف

 نفر1 /منوي  مس زل 1

 نفر 1 آزما نشه بينا ي/ ،نزا ي 2

 نفر2 آزما نشه آمادگي  حصيلي 3

 نفر  1   مراقب سالمت 0

 نفر 1 شادر خشما ي 5

 

 7 لمشت حشاق ب  عزامل اجرا ي پا گاه  وحضزر شلي بزده  19لغا ت  8از ساعت ساعات شار  در پا گاه اولي  . 1

 است .ساعت الزامي 

از جابجا ي نيروها  آزما نشه در پا گاه سنجش اولي  بشوآ هماهنگي با شار،اناب مس زل/شار،اناب  واخيص     . 2

 جشا خزددار  گردد.درغير ا نصزرت مس زليت عزاقب آآ بر عاشه مس زل پا گاه مي با،ش.

اجارا   لش   آناا ب  پا گاه هاا  سانجشر ساتاد همااهنگي     ب  منظزر ا جاد سازلت درامر مراجع  نزآمززاآ و وا. 9

را باا در افات مجازز از ،ازرا      در نزبات عصار در مرشاز اساتاآ     اولي   پا گاه  2حشاش ر استاآ  مجاز است سنجش 

 ها فقط در نزبت صبح دا ر خزاهنش بزد. دا ر نما ش و سا ر پا گاهسياست گذار  سنجش 

در دو نوبت صبح و عصر در پايگاه اوليه مجاز نخواهدد بدود و    آزماينده نيروهايبكارگيري  -1-9

 اي پرداخت نخواهد شد. در صورت انجام فعاليت براي نوبت دوم حق الزحمه

 است. 1911ميزاآ شارشرد روزان  برا  پا گاه ها بر اساب دستزرالعمل مالي سنجش سال  .7

 با،ش. يمرشز ،ار مجاز م لزمترازيش 91سنجش صرفا ب  مناطق باال راز  گاه اعزاو پا .7

 ل پا گاه خزاهش بزد. زنظارت بر نحزه فعاليت پا گاه و  أمي   سايالت مزرد نياز بر عاشه مس .6

سنجش استاآ با  سابب مساائلي از قبيال شااهش  عاشاد ماراجعي ر نقاص در           الزو است  ا ستاد هماهنگي اجرا .7

پاس از   نسبت ب   قليل  عشاد نيروها  مجر  ر  زقف شاار  اا  غييار محال پا گااه      رفعاليت ها و عشو رعا ت ضزابط

. بنا بار ا ا  ضارور  اسات در عقاش قارارداد باا        نما شاقشاو   شسب مجزز از ،زرا   سياست گذار  برنام  سنجش

سانجش    و برنام  ر ز گذار  ستاو در صزرت هرگزن   غيير ب  ،زرا  سي نيروها  اجرا ي ا   مزضز  قيش ،زد

 اعالو گردد.
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 پايگاه تخصصي :

ر ارز اابي هاا   خصصاي مربازط با       ز در  ن مكاآ  واكيل گاردد و در آآ  پا گاهي است ش  ب  صزرت متمرش 

 .استآ و ج(  ،امل) پا گاه نز  الفر ش ا يسك و هز  انجاو گيرد.طيف بينا ي ر ،نزا ير  جسمي حرشتي ر

 

 :تخصصيتركيب نيروي انساني )عوامل اجرايي( در پايگاههاي سنجش 

 تخصصي نوع الف رشيب عزامل اجرا ي پا گاه سنجش 

 

 تعداد پذيرش عوامل عنوان رديف

 ---- نفر 1 مس زل  1

 ----- نفر 1 منوي 2

 نفر 17 نفر1 شار،ناب  خصصي بينا ي 9

 نفر 17 نفر 1 شار،ناب  خصصي ،نزا ي 7

 نفر 11 نفر 1 شار،ناب  خصصي جسمي حرشتي 7

 نفر 6هر آزما نشه  نفر 7حشاقل  شار،ناب  خصصي هز  6

 9 نفر 1 شار،ناب  خصصي طيف ا يسك 7

 27 نفر 1 شار،ناب مواور 8

 ----- نفر 1 شادر خشما ي 1

 

 

 

 نوع ب تخصصيسنجش   رشيب عزامل اجرا ي پا گاه
 

 تعداد پذيرش عوامل عنوان رديف

  نفر1 مس زل/ منوي 1

 نفر 17 نفر 1 شار،ناب  خصصي بينا ي/ ،نزا ي 2

 نفر 11 نفر1 شار،ناب  خصصي جسمي / حرشتي 9

 نفر 6هر آزما نشه  نفر 9 شار،ناب  خصصي هز  7

 نفر 9 نفر 1 شار،ناب  خصصي طيف ا يسك 7

 نفر 18 نفر1 شار،ناب مواور 6

  نفر 1 شادر خشما ي 7
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 نوع ج تخصصيسنجش  رشيب عزامل اجرا ي پا گاه 

 

 تعداد پذيرش عوامل عنوان رديف

  نفر 1 مس زل / منوي)نيم  وقت( 1

 نفر 17 نفر 1 شار،ناب  خصصي بينا ي/ ،نزا ي 2

 نفر 6هر آزما نشه  نفر 2 شار،ناب  خصصي هز  9

  نفر 1 شادر خشما ي 7

 

 

  توجه :

                            در عاااشاد آزما ناااشه هاااا   خصصاااي جابااا  جاااا ي ) آ و ج( ناااز    خصصاااياختصاصاااا درپا گاهااااا  . 1

 شاست  نوزد.  عشاد شل آزما نشه ها  پا گاه  خصصيحشاقل  ولي  از بالمان  است

   عاشاد ماراجعي    و همچناي بيواتر   خصصاي   شار،اناب وجزد  در صزرتدر هر  ن از پا گاهاا   خصصير . 2

 1ر پا گااه هاا  آ و ج حاشاش ر    نفار و د 2در پا گاه الف حشاش ر امكاآ افزا ش آزما نشه ها  رپا گاه خصصي ب  

 وجزد دارد. ) از  عشاد شل آزما نشه ها(نفر

ماي           حسب مزرد و با  زج  ب  امكانات استاآ ها  بر بينا ير،نزا يرجسمي حرشتي  مرحل   خصصي اجرا . 9

 .انجاو گردد در درمانگاه ها   خصصي و  ا مراشز سنجش اداره آمزز  و پرور  است نا ي  زانش 

مطاابق باا    اطالعات و نزبات گيار  در ساامان  سانجش    ب  مزق  در صزرت ثبت  حق الزحم  شار،ناساآ  خصصي

 است. دستزرالعمل مالي سنجش 

 ارزيابي دانش آموزان متقاضي جهش تحصيلي: -

ابتشا ي دارا  داوطلب جاش  حصيلي با رعا ت ضزابط و مقررات از طر ق سامان  سنجش نسبت مش راآ مشارب -

ب  ثبت اطالعات فرد  و خانزادگي و عملكرد درسي دانش آمززاآ و نزبت گير  جاات انجااو مراحال ارز اابي     

 هز  اقشاو  و آناآ را ب  پا گاهاا   خصصي ارجا  نما نش.

خرداد ماه سال جار   پس از صاشور شارناما  نااا ي ،ارو  و  اا      نيم  دوو ززاآ از ارز ابي ا   گروه از دانش آم-

 .است.ب  ا ماو خزاهش رسيش و  ار خ فز  غير قابل  مش ش   يرپا اآ 

ب  همراه پر نت برگ  نزبت گير  جاش و الصاا   مشارك الزو جات ارز ابي ،امل اصل ،ناسنام  دانش آمزز  -

 عكس نزآمزز و ممازر ب  مار آمزز،گاه است . 
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ارز ابي دانش آمززاآ متقاضي جاش از) پا   اول ب  سزور دوو ب  چاارورسزو ب  پنجكرچاارو ب  ،وك(ر و جاش  -

 د.برا  بار دوو با رعا ت ،را ط و سا ر مقررات مربزط  ردر استاآ انجاو مي پذ ر

دانش آمززاني ش  در  سال ها  گذ،ت  متقاضي جاش  حصيلي بزده و حشاقل امتياز الزو را شسب ننمازده اناش    -

 در صزرت  قاضا  مجشد مي  زاننش با پرداخت وج  اقشاو ب  نزبت گير  و ارجا  ب  پا گاهاا   خصصي نما نش.

 ارزيابي دانش آموزان ديرآموز و تست مجدد: -

 ديرآموز:

 حصايلي گذ،ات  د رآمازز  واخيص داده ،اشه اناش )        هاا   ارز ابي دانش آمززاني مي گردد ش  در سال* ،امل 

..برا  ا ا   با،انش اطالعات آناآ در سامان  سنجش مزجزد با،ش( وهمچني  دو سال  حصيلي متزالي مردود  دا،ت  

در ساامان  اقاشاو با  نزبات      دست  از دانش آمززاآر مش ر مشرس  از طر ق سامان  سنجش ضم   كميل مزارد منشرج

 را ب  پا گاه  خصصي مربزط  ارجا  مي نما ش. ااگير  نمزده و آن

 تست مجدد:

گذ،ت  عاد   وخيص داده  جار  وسالاا  *  ست مجشد ،امل دانش آمززاني مي گردد ش  در سال  حصيلي-1

،شه) اطالعات آناآ در سامان  سنجش مزجزد با،ش(  و در مشارب عاد  موغزل با   حصايل بازده  ولاي گازار       

مشرس  حاشي از موكل  حصيلي آناا مي با،ش و نياز ب   ست مجشد دارنش . برا  ا   دست  از دانش آماززاآ ماش ر   

را با    ااا اقاشاو با  نزبات گيار  نمازده و آن      رمنشرج در سامان  ردمزاضم   كميل رمشرس  از طر ق سامان  سنجش 

 پا گاه  خصصي مربزط  ارجا  مي نما ش.

گروهي از دانش آمززاآ در مشارب است نا ي ش  در سال  حصيلي جار  و  ا سال ها  گذ،ت  ر آمزز  پاذ ر   -2

عاد  مي دهنش . برا  ا   گروه از دانش  وخيص داده ،شه انش و،زرا   مشرس  احتمال ارجا  آناا را ب  مشارب 

مش راآ  مشارب است نا ي از طر ق  كميل مزارد منشرج در سامان   سنجش رنسبت ب  نزبت گير  و ارجا   رآمززاآ

 آناا ب  پا گاهاا   خصصي اقشاو مي نما نش.
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 دانش آموزان آزمايشي:ارزيابي دانش آموزان -

گروهي از دانش آمززاآ ش  در سال  حصيلي جاار  و  اا ساال هاا  گذ،ات  ر در ماشارب اسات نا ي با  صازرت          

نسبت ب   جا شهي دانش آمززاآ آزما وي بر اساب ،يزه نام آزما وي ثبت ناو ،شه انش.  مش راآ  مشارب است نا ير 

 .نزبت گير  و ارجا  آناا ب  پا گاهاا   خصصي اقشاو نما نش

 بال گري وارجاع نوآموزان مشكوك به اختالل طيف اوتيسم:نحوه غر

غربال گر  ا   دست  از نزآمززاآ در مراشز استاآ ها و ،ارها ي ش  از سز  ،زرا  برنام  ر از  سانجش اعاالو    

 گرد شه الزامي است و پا گاه ها  سيار مومزل ا   بنش نخزاهنش ،ش.

زك ب  مواكل  واخيص داده ،اشه و با  مرحلا   خصصاي       نزآمززاني ش  بر اساب آزمزآ آمادگي  حصيلي موك

ا يساك  واخيص داده          طياف  هز  ارجا  مي ،زنش و  ا دانش آمززاني ش  در مرحل   خصصي هز  موكزك ب 

ا يسك  زسط مواور پا گاه  خصصي  كميل گردد . در صازرت عاشو شساب     طيف مي ،زنشر پرسونام  غربالگر 

ره ولي موكزك ب  موكل با،نش ضم  اقشاو ب  نزبت گير  در سامان  سنجش  ب  نمره الزو و  ا علي رغك شسب نم

 ا يسك ارجا  ،زنش.  طيف شار،ناب  خصصي

 

 سنجشآغاز زمانح ( 

                  وارد پا ا  اول 11 -1711نزآماززاني شا  در ساال  حصايلي       مااو ماه برا   ير نيم  دووازبرنام  سنجش سال جار  

 اجرا و ادام  فعاليت پا گاه منزط ب  نزبت دهاي  چني  جامانشه ها  سنجش سال  حصيلي گذ،ت  رمه رخزاهنش ،ش 

همااهنگي سانجش   ساتاد  شتباي  باا پيوانااد    و عشاد  ست ،زنشه مي با،اش  عمل و رعا ت حشاقل البر اساب دستزر 

 .فعاليت پا گاه خا م  مي  ابش برنام  ر ز  سنجشسياست گذار   و استاآ و  ا يش ،زرا  

 

 فرآيند اجراي سنجشط ( 

             با  پا گااه هاا     اآوالاش   و  ساايل در مراجعا  آنا     رضاا تمنش  با  منظازر   ر اساتاآ سانجش  اجارا   ستاد هماهنگي 

 .استفاده نما ش اجرا  سنجش )ضميم  دستزرالعمل(مي  زانش از فرآ نش 
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 سنجشاجراي فرايند مراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دريافت نوبت ، دبستان محل ثبت نام   مراجعه نوآموز به 

  پايگاه سنجش

 

سنجش و  مراجعه به  پايگاه  

تکميل بخش مربوط غربال گری اوليه، انجام ارزيابی های 

 به غربالگری 

 ثبت نتايج ارزيابی ها در سامانه توسط مسؤول پايگاه   

مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت)پایگاه 

 های سالمت یا خانه های بهداشت( جهت

و تکميل کارت  بررسي غربالگري اوليه
مطابق ی انجام معاینات پزشکواکسيناسيون و 

 با رعایت شرایط ویژه بيماری کرونا

اوليه و يا اداره آموزش و محل ثبت نام  مراجعه به دبستان

پرورش استثنايی استان )بر اساس نتايج ارزيابی های انجام 

شده(همراه  باکارت واکسيناسيون و برگه تکميل شده 

 معاينات پزشکی جهت ثبت نام 

 

 نياز به ارجاع تخصصي

 

 

تخصصی سنجش بينايی ،  مراکزارجاع به 

هوشو ،جسمی حرکتی شنوايی   

 

مراجعه مجدد به پايگاه اوليه و ارائه نتيجه 

ارزيابی تخصصی به  مسوول پايگاه جهت ثبت 

 در سامانه سنجش

عدم نياز به 

 ارجاع
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 ضمائم
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 دبير خانه شوراي برنامه ريزي سنجش

 با سالم

در شهر/منطقه/ روستا ذيل دستورات مقتضي را مبذول  99سال سنجش  برنامه  مده نسبت به اجرايآاحتراما با عنايت به بررسي به عمل 

 فرماييد.

 درخواست پايگاه:    َ   بدو ورود به دبستان                              پيش دبستان

 ....................................  شهر/ منطقه/ روستا:                  ...........................................:  نام استان -1

 .............................................................99-99تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در سال تحصيلي  -2

 ...............................................................      99 -1011  تحصيلي پيش بيني تعداد نوآموزان سال -3

 : ........ سيار                  : .........ثابت                    ..........مورد درخواست :  /تغيير نوع پايگاه پايگاه  ايجاد -0

 

 رييس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان                          مدير كل آموزش و پرورش استان                                                

 

 

 

 
 

 دبير خانه شوراي برنامه ريزي سنجش

 با سالم

   ...................................... درشهرژه اختالل طيف اتيسم  دن كالس ويمبني بر داير نمواحتراما با عنايت به آمادگي واحد آموزش اين اداره 

 دستورات مقتضي را صادر نماييد. 99سنجش سال  برنامه اتيسم در طيف نسبت به اجراي غربال گري 

 

 ................................................................  تعداد كالس پيش بيني شده : -1

 :  ........................................................ تعداد آموزگار مورد نياز تامين شده -2

 وجود ندارد        وجود دارد       اتيسمشرايط الزم جهت ارزيابي تخصصي نوآموزان  -3

 

 استان  كارشناس مسوول/كارشناس تشخيص       رييس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان              كارشناس مسوول آموزش استثنايي استان     

 

                                                                                         

 1برگه شماره 

 

 2برگه شماره 

 


