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داخلي كار گروه تخصصي بھداشت و درمان   آيین نامه  

 

ھیات محترم ٢٣/١/٨٢مورخ- ه٢۴۴١٢ت/٢٢٨٢طرح جامع امدادو نجات كشور،موضوع مصوبه شماره ٢٩راجراي ماده د
با مسئولیت وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشكي به شرح ذيل تعیین و درمان   ،آيین نامه كارگروه تخصصي بھداشتوزیران

 .مي گردد

به منظور ايجاد ھماھنگي،پشتیباني،پیگیري عملیات اجرايي كار گروه وايجادزير گروه ھاي تخصصي :ماده يك
  .پزشكي تشكیل مي گردد وابسته،دبیرخانه كارگروه در وزارت بھداشت،درمان و آموزش

  .كارگروه با حكم رياست كارگروه منصوب مي گردددبیر :١تبصره

دعوت اعضاء به جلسه،تھیه جلسه منظم به صورت جلسات و پیگیري اجراي مصوبات بر عھده دبیرخانه كارگروه :٢تبصره
  .خواھد بود

گروه ھماھنگي براي رفع كردن مكان برگزاري مناسب جلسات و تنظیم برنامه زمان بندي آن توسط دبیرخانه كار:٣تبصره
  .صورت مي گیرد

كلیه مكاتبات اداري و پشتیباني كارگروه ازطريق دبیرخانه و به امضاء دبیر انجام مي گیرد مگر در مواردي كه ضرورت :۴تبصره
  .تايید امضاي آن با رياست كارگروه باشد

ا حضور حداقل دوسوم جلسات عادي كارگروه ھر يك ماه يكبار بر اساس برنامه تنظیم شده دعوتنامه ارسالي ب:ماده دو
  .موافق حداكثر نسبي اعضائ حاضر در جلسه قابل اجرا خواھد بود اعضائ تشكیل يافته و مصوبات با راي

  .در صورت عدم حضور رياست كارگروه ،جلسات توسط دبیر تشكیل و رسمیت خواھد داشت:١تبصره

  .سات فوق العاده قابل تشكیل میباشددر صورت ضرورت و تشخیص رئیس و يا تقاضاي كتبي نصف اعضاء،جل:٢تبصره 

كارگروه تخصصي مي تواند براي پیشبرد امور مربوط به خود و تشكیل كارگروه ھاي فرعي از اعضاء ھیات دانشگاه :ماده سه
  .متخصصان و كارشناسان اجرايي دعوت به عمل مي آيد  ھا و موسسات آموزش عالي و

كار كارگروھاي فرعي بابت فعالیتھا و شركت در جلسات با رعايت مقررات و حق الزحمه اعضاي كارگروه و تحقیق :ماده چھار
  دستورالعملھاي 

  . طرح جامع امداد و نجات كشور پرداخت میگردد ۴٧اساس ماده  مربوطه وبر

ر جلسه متناوب بدون اطالع قبلي د۵در صورتي كه ھر يك از اعضاء بنا به داليلي بیش از سه جلسه متوالي ويا :ماده پنج 
ً از طرف رياست كارگروه به دستگاه اجرايي ذيربط اعالم تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد  جلسات حضور نیابند مراتب كتبا

به تايید ٧/٨/٨٢اين آيین نامه در پنج ماده و شش تبصره بنا به پیشنھاد رياست كارگروه در جلسه مورخ.جايگزين اقدام گردد
  .رسیده است به تصويب ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه كشور١٢/١٠/٨٢خ كارگروه ملي آمادگي و در جلسه مور

  شرح وظايف كارگروه تخصصي عملیاتي بھداشت ودرمان 

ھمان طرح ،موضوع مصوبه  ٣۴ماده  ٢طرح جامع امداد و نجات كشور و به استناد بند٣٩در اجراي ماده 
وظايف كار گروه تخصصي عملیاتي و بھداشتي و درمان ،شرح  ھیات محترم وزيران٢٢/١/٨٢مورخ-ه٢۴۴١٢ت/٢٢٨٢شماره

  :حوادث و سوانح غیر مترقبه به شرح ذيل میباشد

  تعريف امور بھداشت و درمان :١ماده

ھر گونه اقدام آمادگي ،پیشگیري،كاھش آثار،مقابله و باز سازي در زمینه مسائل بھداشت و درمان كشور اعم از درمان پیش 
بیمارستاني،بھداشت محیط،بھداشت خانواده،پیشگیري مبارزه با بیماريھا و بھداشت مواد خوراكي و  بیمارستاني،درمان

آشامیدني،ارزيابي و نظارت بر وضعیت تغذيه،تخلیه بیمارستانھا و تسھیالت بھداشتي ودرماني،بھداشت روان و ساير حوزه 
  ه داخلي آنفعالیت و وظايف كارگروه براساس آيین نام   ھاي
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  ھدف كلي:٢ماده

پیشگیري يا كاھش مرگ و میر ،بیماريھا و معلولیتھاي ناشي از كلیه مخاطرات طبیعي،مخاطرات ناشي از فن آوري 
  ژيك  ،مخاطرات اجتماعي و بیولو

  اھداف اختصاصي:٣ماده

  افزايش قابلیتھاي خدمات بھداشتي و درماني موجود-١

  مردم جھت كاھش آسیب پذيري در شرايط مختلفافزايش سطح سالمت جسمي و رواني -٢

  تامین سالمت كار كنان امور مختلف مديريت بحران و نیز مردم در شرايط بحراني -٣

درماني،درمانگاھھا،پايگاھھاي -تداوم عملیات ايمن در ساختمانھاي اداري مربوطه،خانه ھاي بھداشت مراكز بھداشتي-۴
  .مختلف اورژانس و بیمارستانھادر شرايط

تضمین ارائه خدمات بھداشتي و درماني به موقع و موثر در شرايط مختلف و كاھش زيانھا و خسارات مالي ناشي از -۵
  بحرانھا

  تامین امكان تداوم بھره گیري از نیروھاي متخصص رسمي و داوطلب جھت دست يابي به اھداف فوق-۶

  تامین شرايط بازگشت به وضعیت عادي-٧

  الت بھداشتي و درمانيبازسازي خدمات و تسھی-٨

  

  اعضاء و اركان:۴ماده

  اعضاءواركان كار گروه تخصصي بھداشت و درمان حوادث غیر مترقبه به شرح ذيل مي باشد:الف

 كارشناس مسئول دبیرخانه و جانشین دبیر  
 كارشناس آسیب پذيري  
 كارشناس بھداشت  
 كارشناس درمان  
 كارشناس آموزش  
 كارشناس اطالعات و پژوھش  
  پشتیبانيكارشناس  

  كارگروھھاي فرعي تخصصي بھداشت و درمان )ب

  كارگروه فرعي تخصصي پشتیباني)پ

  

  حوزه فعالیت كارگروھاي فرعي تخصصي-۵ماده

  كارگروه فرعي تخصصي آمادگي-١

  كارگروه فرعي تخصصي كاھش آسیب پذيري-٢

  كارگروه فرعي تخصصي آموزش،اطالعات و پژوھش-٣

  كارگروه فرعي تخصصي پشتیباني-۴

  



٣  

 

  

  شرح وظايف كلي كار گروھھاي تخصصي 

  تھیه و بررسي ، ارزيابي تصويب برنامه ھا ، لوايح ، طرحھا موافقت نامه ھا ،استاندارد ھا و راھنما ھا در
  حوزه فعالیت ھر كار گروه 

  پیشنھاد به ساير كار گروھھاي فرعي تخصصي    فرعي تخصصي يا جھت 

 لوايح ، طرحھا ، قوانین و موافقت نامه ھا ي مصوب در كار و گروه اجرايي نمودن پیشنھاد ھا ، برنامه ھا ،
  فرعي و ارائه آنھا به دبیرخانه كار گروه

   ساماندھي فعالیتھاي مرتبط با مديريت بحران در حوزه فعالیت ھر كار گروه فرعي تخصصي  

 صصي از طريق دبیر نظارت و ھدايت كار گروه استان و شھرستان در حوزه فعالیت ھر كار گروه فرعي تخ
  .خانه كار گروه كارشناس ذيربط 

  تھیه گزارش و پسخوراند جھت سطوح باال تر و پايین تر  

  رئیس كار گروھي فرعي : ٧ماده   

رئیس كار گروھي فرعي تخصصي با پیشنھاد دبیر از بین مديران با تجربه وزارت و اعضاء كار گروه فرعي تخصصي توسط كار 
سال منصوب مي شود اولیه اقدامات و فعالیتھاي كار گروھي فرعي تخصصي تحت نظري انجام خواھد گروه به مدت چھار 

  .شد

  شرح وظايف كلي روساي كار گروه فرعي:٨ماده 

اين آيین نامه  ٣برنامه ريزي ، ھدايت ، نظارت و ارزشیابي كلیه اقدامات در حوزھاي فعالیت ھر كمیته مندرج در ماده   -
  پس از بحران در قبل ، حین و 

  شركت در كلیه جلسات كار گروه فرعي تخصصي و جلسات كمیته عمومي  -

روساي كار گروھھاي فرعي تخصصي كلیه فعالیت ھا و اقدامات خود را بايد ھماھنگ با كارشناس مسئول دبیر خانه و -
  انجام دھندعضو كار گروه فرعي تخصصي مطابق سیاستھاي كلي كار گروه  كارشناسان ذيربط/ كارشناس 

      وظايف دبیر خانه :٩ماده   

   كارشناس مسئول دبیرخانه ، مسئول انجام وظايف دبیرخانه تحت نظر دبیر مي باشد .   

   میان مدت و بلند مدت كار گروه ) يكساله ( ساله و برنامه ھاي كوتاه مدت  ۵تدوين برنامه راھبردي  

  اضطراري در بخش بھداشت و درمان  تھیه استاندارد و راھنماھاي مديريت وضعیت ھاي  

   ھماھنگ نمودن و نظارت و ارزشیابي اقدامات كارشناس دبیرخانه  

   تدوين و اجراي برنامه مشترك آمادگي و مقابله با وضعیت ھاي اضطراري با مشاركت دفتر نمايندگي
  سازمان جھاني بھداشت دركشور 

   خوراند به سطوح پايین تھیه و ارائه گزارشات با مقاالت باال و ارسال پس  

    بر    ١٣٨٣  تدوين شرح وظايف كارشناسان دبیرخانه و كمیته ھاي تخصصي حداكثر تا پايان شھريور ماه
  ھاي تخصصي    اساس حوزه فعالیتھاي ھر يك از كمیته

  ھماھنگ نمودن وپايش و ارزشیابي اقدامات برنامه ھاي كار گروھھاي فرعي تخصصي در حوزه ھاي
  فعالیت كار گروھھاي فرعي تخصصي بر اساس 

  و برنامه راھبردي كار گروه ٢ماده      

   ھماھنگ نمودن ، تدوين آيین نامه ، نظارت و ارزشیابي اقدامات و برنامه ھاي كار گروھھاي استان و
  تخصصي در مراحل مختلف بحران    شھرستان با ھماھنگي كار گروه ھاي فرعي



۴  

 

  تھیه وتدوين پیش نويس لوايح ، مقررات ، راھنماھا ، دستورالعمل ھا و استاندارد ھا رد ارتباط با مديريت
  بحران ، جھت ارائه به دبیر و طرح در كار 

 ملي آمادگي  گروھھاي فرعي تخصصي و در صورت تصويب ارائه به كار گروه  

  اجراي برنامه ھاي آموزشي ھمگاني ضمن خدمت و تخصصي  

  ابالغ تصمیمات ، دستور العمل ھا و تھیه صورت جلسات و انجام كلیه امور اداري الزم  

  ارائه راھكارھاي مناسب جھت رفع نواقص و كاستیھا بر اساس نظارت و ارزشیابي فعالیتھا و اقدامات كار
  گروه 

 ان و ارائه خدمات در بخش بھداشت و درمان توسط دبیر و سخنگوي كار گروه بر اساس اعالم وضعیت بحر
  سطوح بندي وضعیت اضطراري 

  تعیین زمان ، مكان ، دستور جلسات و تھیه صورت جلسات كار گروه و كار گروھھاي فرعي تخصصي و
  .دستور جلسه و دعوتنامه ارسالي     ارسال دعوتنامه ھر دو ماه يكبار بر اساس

  گزارشات:  ١٠ماده 

  گزارش فعالیتھاي دبیرخانه در پايان ھر فصل و سال توسط كارشناس مسئول دبیرخانه به دبیر ارائه مي
  .شود 

  گزارش فعالیتھاي كار گروھھاي فرعي تخصصي در پايان ھر فصل و سال توسط دبیر خانه به رئیس كار
  .شد كشور ارائه مي    گروه و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت

  استاندارد سازي فرايندھاي مديريت بحران : ١١ماده  

  استانداردھاي كلیه فعالیتھاي كار گروه توسط كار گروھھاي فرعي تخصصي متعاقبًا تھیه گردد.  

  در مديريت كلیه طرحھاي پژوھشي آموزشي و اجرايي كار گروه كلیه ضوابط و مقررات امور مالي و
در صورت نقیصه در اين مورد دبیر يا .سالمت وزارت بايد رعايت گرددذيحسابي طرحھاي عمراني و معاون 

مجمع   روساي كار گروھھاي فرعي تخصصي بايد پیشنھادات خود را در قالب مفاد آيین نامه كار گروه در
  .عمومي كار گروه مطرح نمايند

  بازنگري آيین نامه :  ١٢ماده 

   نامه بازنگري خواھد شدحسب نیاز و پیشنھاد دبیر كار گروه اين آيین.  

  به  ٧/٨/٨٢تبصره بنا به پیشنھاد رياست كار گروه در جلسه مورخ  ۶ماده و  ۵ماده و  ١٠اين آيین نامه در
به تصويب ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه  ١٢/١٠/٨٢تايید كار گروه ملي آمادگي و در جلسه مورخ 

  .كشور رسیده است

  روش اجرا: ١٣ماده 

و درمان و آموزش پزشكي به عنوان سازمان مسئول امور بھداشت و درمان در حوادث سوانح غیر مترقبه  وزارت بھداشت 
  .كشور موظف است 

  :دھد  در مراحل چھارگانه مديريت بحران كشور موارد زير را انجام

  مرحله آمادگي  .١
  پیشگیري و كاھش آثار   .٢
  مقابله  .٣
 باز سازي  .۴


