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 شبکه بهداشت ابهر :

به شبكه بهداري ابهر كه جهت كار آموزي اعزاا  رريدزد  متزات امزور اياري ل مزا   را      

انتخاب كريه ل جهت فراريري امور ما   ل اياري فعا يت خوي را آغاز كري  ل دافته هزاد   

 كه از ادن امور بدست آلري  به مرار ذدل م  باشد :

ه لاردا به حتابهاي شبكه از بانك ها لتفكيك نازوي   : ررفتن فيشهاي مربوط هادنه ها -1

آنها به حتابهاي مربوطه به طور رلزانه ل ثبت آنها ير يفتر معين حتابهاي بانك  ل ير آخر 

هر ماه ررفتن صورت حتابهاي بانك  از بانك مربوطه ل بررس  كري  مبا غ صورتحتزاب  

راارش آ  به پيوست تراز نامزه بزه    با يفتر معينبانكها ل ير آلري  صورت مغادرت بانك  ل

 متئو ين . 

اخذ فاكتورهاي خردد از متات كارپريازي ل چك كزري  آنهزا از حيزب مبزا غ ردزا       -2  

ل ثبزت   هادنزه هزا   فاكتورها ل جاع فاكتور. سپس تفكيك فاكتورهاي هادنه به سرفصزههاي 

اديزد رسزاند  آنهزا    آنها ير يفتر معين ير سر فصههاي مربوطه بطزور رلزانزه ل هاينزين بزه ت    
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توسط متئول حتابداري . ا بته ادن متات كه هادنه داب  ل تفكيك هادنه هزا مز  باشزد بزا     

اطالعات ررفتن از متئو ين پس از مدت  توانتتم خوي  هادنه ها را تشخيص يايه ل ير سر 

فصههاي خوي ثبت ناادم ل تراز آنها را بطور ماهيانه به صزورت حتزابداري يلبزل تن زيم ل     

 س از جاع ل موازنه تراز آنرا به متئو ين تقددم ناادم . پ

تن يم اسناي هادنه ها : پس از ررفتن مدارك مربوطه دعن  برگ يرخواست خردزد كزه    -3

پس از تصودب ل تاديد متئول متات ل امور ما   جهت انجا  خردد امال  م  رزريي . يل   

جنس صزاير ل امازام مز  رزريي ل      برگ رسيد انبار كه توسط انبار يار كه پس از يردافت

 ادن خرددها توسط تنخواه مامور خردد ل با چك شبكه مبا غ آنها پرياخت م  رريي . 

تنخواه رريا  : تنخواه لجه  است كه ماموردن خردد آنزرا از شتزبكه ررفتزه ل از آ       -4

ه محل خرددها راانجا  م  يهند . ير صدلر اسناي حتابداري متزات بزدهكاري مربوطزه بز    

هادنه ها لير مقابل آ  تنخواه رريا  ل دا بانك بتتانكار مز  رزريي ل ير آخزر تيرمزاه كزه      

به حتزاب بزدهكاري تنخزواه يار يار    تنخواه اخذ شده توسط مامور خردد ير ط  هاا  ماه 

تزتانكاري تنخزواه   رذاشته شده ل ير مقابل خرددهاد  كه توسط تنخزواه انجزا  ررفتزه بزه ب    
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بددن طردق اسناي مربوطه تن زيم ل پزس از تاديزد ير يفتزر معزين سزر        دعن رذاشته م  شوي)

 فصل تنخواه رريا  ثبت م  رريي . ( 

 درآمدها  

يردافت چك فيش هاي يردافت  از بياارا  جاع آلري ل هاينزين لجزه هزاي يردزافت  از     

 هزاد  كزه بزررلي آنهزا     بياارا  بر طبق پرلنده هاي آنها الل صحيح بوي  آ  بر طبق هادنه

انجامگرفته اعم از هادنه يكتر ل يارل ل پول تخت بياارستا  بر اساس تعرفزه چزك شزده ل    

سپس به حتاب يرآمد سند مربوطه تن يم م  رريي ل سپس ير يفتر معزين ثبزت مز  شزوي     

هاي يردافت شده بطور رلزانه به حتاب مخصوص يرآمدها لاردا ل فيش يردافزت ل   لجه

بهر ي يل اسزتفايه  رريي . چنانيه از بياارا  از دارانه اي  جهت صدلر اسناي نهاد  آمايه م 

نكنيد بادد مدارك ل تاديدده آنها توسط متئول بياارستا  انجا  ل تحودل امور ما   جهزت  

محاسبه رريي الز  به توضيح است كه محل دارانه بادد حتااً ير برگ دارانه متتحار باشزد  

 . 

   بکه :حقوق و مزايای کارکنان بيمارستان و ش
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براي تن يم  يتت حقوق ماادا بادد مدارك از مبيل تعداي رلزهاي كاركري ل اضزافه كزاري   

كارانه خارج از مركزا   –حق الالي  –زندر  ) اعم از حق متكن  صحيالتكاري ل تبتل نو

حق مشالره ل سادر ماادا ( ير ستو  هاي بدهكاري  يتت حقوق بطور  –بدي آب ل هوا  –

ل ير سزتو  جازع كتزورات     پس جاع آنها را بادد به عنوا  كتورات جاعماهيانه ثبت ل س

ثبت ناويه ل فن  كه جازع كتزورات را از جازع حقزوق ماادزا كتزر نازاديم مبهزغ خزا ص          

ل پس از تن يم  يتت حقوق ل رفزع مغزادرت هزاي احتازا       پرياخت  مشخص  م  رريي . 

به اماام رئيس بياارسزتا  دزا شزبكه     آمايه اماام توسط امور ما   ل پس از تاديد امور ما  

م  رسد . ير ادن مرحهه  يتت آمايه تحودل به بانك جهت پرياخت حقوق كاركنزا  مز    

رريي كه  يتت فوق ط  چك به مبهغ جاع كل خا ص پرياخت  توسط امور ما   تن يم ل 

 پس از اماام هاي مربوطه ل مهاور شد  به مهر شبكه  تحودل بانك م  رريي . 

بر اساس خا ص پرياخت  هر دك از كاركنا  رابه حتزاب آنهزا لاردزا ل فزيش هزاي      بانك 

مربوطه را صاير م  ناادد كه توسط امور ما   فيش هاي يردافت ل به صاحبا  آنهزا دعنز    

 كاركنا  اعم از پاشكا  ل كارمندا  تتهيم م  رريي . 

 صدور اسناد و حسابداری : 
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يرآمدها از حيزب ل يرسزت  مبزا غ هادنزه هزا را بزر        پس از جاع آلري ل كنترل هادنه ها ل

اساس مراكا هادنه ها ل اعتبارات تفكيك م  شوي ل ضاائم از مبيل يستور خردزد ل رسزيد   

انبار ل فاكتورهاي مربوطه پس از رسيدر  بطور رلزانزه توسزط حتزابدار سزند صزاير مز        

شزبكه     ل رئزيس  امازام رئزيس حتزابداري ل مزددر مزا     شوي ل پس از كنترل ل ماياي بزه  

 رسيده ل آمايه ثبت اسناي ير يفاتر مانون  رلزنامه ل كل م  رريي . 

ل از تن يم يفاتر رلزنامه بددن صورت است كه الل سر فصل سند ثبت لمبهغ آ  ير مقابزل  

سر فصل نوشته شده ل بعد شرح سند با توجه به ضاائم ل فاكتورهاي هادنه ل شااره فاكتور 

ت  ثبت م  رريي ) ير ستو  بدهكاري يفتر ( ل سر فصل بتتانكاري سند ل رسيد انبار پيوس

كه مبهغ هادنه ها را پرياخت كريه اعزم از نقزد دزا بانزك كزه ير صزورت پرياخزت نقزدي         

تنخواه رريا  بتتانكار م  شوي ل ير صورت چك شااره چك بتتانكار مز  رزريي ل بزر    

 سند نوشته م  شوي اساس شااره ل تاردخ يفتر رلزنامه شااره ل تاردخ 

 

 . 

 ثبت اسناي يرآمد : 
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لجه  كه پس از يردافت از بياارا  لمرتب كري  ل بررس  بطور رلزانزه سزند ثبزت يفتزر     

رلزنامه م  رري بددنترتيب كه بانك ريرنده لجه ير سر فصزل بزدهكاري بزر اسزاس مبهزغ      

اردزاي  ل پزس از ثبزت شزااره فزيش هزاي ل     ثبت ير سند ير ستو  بزدهكاري نوشزته شزده    

 سن ير شرح سند سر فصل يرآمدها ير ستو  بتتانكاري ثبت م  رريي . ضاياه 

 ثبت يفتر كل 

يفتر كل بر اساس سر فصهها ل اعتبارات صفحه بنزدي شزده ل از رلي يفتزر رلزنامزه تن زيم      

 م  رريي كه هادنه ير سر فصل اعتبارات مربوطه از يفتر رلزنامه انتقال م  دابد . 

 ثبت دفتر معين 

يفتر معين بر اساس اسناي صايره ارمام  كزه ير سزتو  معزين سزند ) ردزا هادنزه هزا ( ثبزت          

رريدده نوشته م  شوي ل ير نهادت جاع كل يفتر كل بزا جازع كزل يفتزر رلزنامزه تزواز        

ياري ل يفتر معين نيا با جاع يفتر رلزنا  تواز  خواهد ياشزت ير غيزر ادزن صزورت اشزتباه      

 رسيدر  ل بر طرف رريي . ثبت خواهد شد كه بادد 

تن ياا  رزريي كزه   ير آخر هر ماه تراز ) تراز آزمادش ( از يفتر كل بر اساس سر فصل ها 

 ير مقادته با جاع مبهغ يفتر رلزنامه بادتت  تواز  ياشته باشد . 
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 کل ( –تنظيم دفاتر قانوني  ) روزنامه 

از مهم خورير  ل الك ررفتگز    يفاتر بادد با خط خوش ل خوانا نوشته شده ل عاري ادن 

باشد ير غير ادن صورت مشاول جرداه م  رريي ل دزا ير نهادزت يفزاتر ري مز  شزوي كزه       

 عوامب خوب  براي موسته ير پ  نخواهد ياشت . 

بازررزان  ( يفزاتر جهزت محاسزبه لپرياخزت       –خزدمات    –ير موسته ل شركتهاي تو يزد  

يه اظهار نامزه ما يزات  بزر اسزاس يفزاتر توسزط       ما يات بر يرآمد بتيار پر اهايت است چنان

موسته تن يم ل به ياراد  ارسال م  رريي ير صورت مريلي شد  يفاتر يارادز  بزر اسزاس    

ما يات بر يرآمد صاير ل يردافت م  كند كه شددداً بزه ضزرر موستزه ما يزات      ا راكن عه 

 يهنده م  باشد . 

 دارايي ها : داراييها بر دو نوعند :

موجزويي   -3بانكهزا   -2تنخواه رريا   -1كه تشكيل م  شوند از : –ي جاري ياراديها -1

   اسناي يردافت  بدهكارا  تجاري   -6مشاركتها  -5بدهكارا   -4هاي جنس 
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 -5ماشين آالت  -4تاسيتات  -3ساختاا   -2زمين  -1ياراد  هاي ثابت : عبارتند از :  -2

 اثاثيه  -6اباار آالت 

 امور مالي  

ور ما   مددردت ما   م  باشد كه كهيه متزات هزاد  كزه ير رابطزه بزا متزات       ير راس ام

 متات ما   م  باشد زدر ن ر ادشا  انجاموظيفه م  كند . 

 رئيس تداركات   –رئيس انبارها  –متات هاي ما   عبارتند از رئيس حتابداري 

 رئيس حسابداری  

صزندلق )   –دزاب    دنزه كه پرسنل تحت ن ارت ل هااهنگ  حتزابداري اعزم از متزات ها   

حتزابداري انبارهزا كزه مزامور      –ر اسزناي حتزابداري   صزدل  –تنخواه رريا  ( مامور خردد 

خردد پس از صدلر يرخواست خردد از انبار ل تاديد رئيس حتابداري ل مددردتاا   خردد 

راانجا  يايه ل فاكتورهاي مربوطه را به متات صدلر سند پس از رسزيد انبزار تحودزل مز      

تنخواه خردد نيا توسط رئيس حتابداري بررس  تاديد شده جهت صدلر سند آمايه  يهد ل

 م  شوي . 

 رئيس انبارها 
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رئزيس انبارهزا انجزا     انبار محصول ل انبار مطعات زدزر ن زر    –انبارها اعم از انبار مواي  كهيه 

مزواي   لظيفه م  ناادند رئيس تداركات : جهت تهيه مزواي مزوري  زال  موستزه يرخواسزت     

ل ل پس از اماام مددر ما   ل مددردت عامل جهزت تهيزه ل خردزد از ياخزل كشزور      رريي 

خارج از كشور امدامات الز  راانجا  ل خردد مدارك مربوطه را به امور ما   تحودل يهند 

هك م  شوند كزه هزر   هادنكه عار بيشتر از دكتال يارند به مرلر متت انتهاي ثابت بعهت. ير

ك نر  مخصوص بزه خزوي را ياري كزه ير كتزاب مزانو  ما يزات       نوع ياراد  جهت استهال

 مشخص رريدده است . 

 

 ( آخر دوره  بيالنفرم ترازنامه )

 مبهغ  بدهيها مبهغ ياراد  ها شااره كل  

 ياراديهاي جاري   

 بانكها

 نقد)تنخواه رريا  ( 

 موجويي هاي جنت 

 حقوق صاحبا  سها  

- 

 سرماده

 سوي تقتيم شده
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 بدهكارا  تجاري

 مشاركتها

 اسناي يردافت  

 ياراد  ثابت

 نزمي

 ساختاا 

 تاسيتات

 ماشين آالت  

 اباارآالت  

 اثاثيه

 موازنه

 بتتانكارا  تجاري

 اسناي پرياخت 

 ذخادر  

- 

 ذخيره مانون 

 ذخيره احتاا    

 ذخيره استهالك

 سوي ل زدا   

   امور اداری

 ف آ  بشرح ذدل است  امور اياري كه راس آ  مددر امور اياري م  باشد كه لظاد
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 -انت امزات  –خزدمات عازوم     –متئو يت كهيه لاحزدهاي اياري اعزم از كزاررادن      -1

 نيرل (  جذباستخدا  )   -رلابط عاوم   –ترانتپورت ل حال ل نقل 

استخدا  پرسنل بزا كتزب مجزوز از مزددر اياري ل تكايزل       –لظادف رئيس كاررادن   -2

طالعيه ل بخشنامه هزاي موستزه دزا تاديزد مزددر اياري اخزذ       امدا  به تهيه ا –پرلنده پرسنه  

كهيه نامه هاي رسيده ل رساند  آنها به عرض مددردت ل امدا  بزه تن زيم جوابيزه نامزه هزاي      

 رسيده تن يم مكاتبات ياخه  ل خارج  متئول امور رفاه كاركنا  . 

 كنترل لرلي ل خرلج كاركنا  لمرخص  ل ماموردت آنها . 

ات انت امات بطور رلزانه ل به عرض رسزاند  آ  بزه مزددر اياري ل كتزب     يردافت راارش

تكهيف ير مواري مقتا  ل امدا  كري  آ  اعال  حاور ل غياب ماهيانه كاركنا  بزه امزور   

 ما   جهت تن يم حقوق ماهيانه 

 امدا  به صدلر برگ ماموردت پرسنل بدستور مافوق 

 –ررا  خزدمات جهزت تن يازات موستزه     لظادف متئول خدماتعاوم  : يستور به كار-3

امدا  به يرخواست  واز  مادحتاج كزارررا  جهزت تن يازات ل رسزيدر  بزه فازاي سزبا        

 موسته از ن ر باغبان  تن يم متات هاي كارررا  خدمات  
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متئول انت امات : تعييت شيفت كاري نگهبانها ل. محزل آ  ل خواسزتن بازيدزد لسزائل      -4

نها ل از نگهبا  لمت حفظ ن م موستزه ل رزاارش رلزانزه بزه     نقهيه ل مجوز خرلج  هاي آ

 مددر اياري از كهيه اتفامات ل اعاال انجا  شده ير موسته 

تن زيم   –ترانتپورت ل حال ل نقل : مهيا كري  سرلدتهاي اياري موسته ل كنترل آنها  -5

تزرل  كن –يرخواست تعاير خويرل ل پ  ريردهاي آ   –ماموردت خوريرل ل ررفتن مجوز 

 يرخواست استخدا  راننده ير صورت احتياج  –سوخت ل رلغن خويرلها 

 تشريح فهرست های امور اداری  

از بدل شرلع به فعا يت هر موسته جهت تشكيل امور اياري موستزه بادزد الل سيتزتم     -1

اياري آ  من م ل بر اساس آ  شرلع شوي تا ير آتيه يچار مشكالت نگريدد ال ين مرحهزه  

اياري مز    سازمان  متات ترسيم ل بزر اسزاس آ  امزدا  بزه جزذب نيزرلي        بادتت  چارت

 شرح چارت سازمان  ذدل م  باشد . رريي. ل سيتتم اياري به

 

 

 

 مدير اداري 

روابط  خدمات 

 عمومي 

رئيس  كارگزيني 

 كارگزيني 
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مددر اياري  كه كهيه متئو يت اياري موسته را به عهده ياري ل ير مقابل مافوق جوابگزوي  

 امدامات خواهد بوي . 

 

 ارگزيني :رئيسي ک

كه متئو يت زدر مجاوعه خوي اعم از امدا  كننده كه لظيفه امدا  كهيه نامه هزاي لاريه ل   

جوابگود  به آنها زدر ن ر مددر امور اياري ل متاتهاي بادگان  اسناي ل مدارك مربوطه بزه  

ل امور را انجا  م  يهد ل ثبات متئول ثبت كهيه نامه هاي لاريه ل صزايره ير يفتزر ارسزال    

تقددم آنها به رئيس كاررادن  م  باشد ل متات تادپ كه نامه هاي تن يم شده را با تاديزد  

 رئيس كاررادن  تادپ ل آمايه جهت اماام م  ناادد . 

 :  روابط عمومي

انتظام

 ات 
تنظيما

 ت 
باغبان

 ي 

 

مسئول 

 كارگزيني 

اقدام 

 گر 
بايگان ثبات

 ي 
تايپيس

 ت
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هااهنگ كري  كهيه رلابزط بزا موستزات يل تز  ل سزادر موستزات را ياري اعزم از تن زيم         

سادر اررانها زدر ن ر مددر امور اياري انجا  لظيفزه مز    اطالعيه ها ل بخشنامه ل مكاتبات با 

 ناادد . 

 خدمات : 

كه تشكيل شده از زدر مجاوعه خوي دعن  متات هاي انت امزات ل نگهبزان  ل تن يازات ل    

باغبان  ل نگهداري آ  كه رئيس خدمات متتقيااً زدر ن زر مزددر اياري انجزا  لظيفزه مز       

  ناادد . 

اياري احياناً خزوب ل بهاومزع متزئو يتهاي خزوي را انجزا  ندهزد       ارر چارت سازمان  امور 

موسته يچار مشكالت عددده اي م  رريي كزه ير جبزرا  آ  مشزكل ل ير بعاز  مزواري      

ناماكن است ير صورت ادجاي مشكالت اياري كهيه موسته با سازما  از حيزب كزاراد  ل   

 جوابگوي ناتوا  خواهد شد . 

 تشريح قسمت امور مالي 

ما   دك  از اركا  مهم هر سازما  ل موسته م  باشد كه هر چزه عازل ناادزد باعزب     امور 

ترم  ل پيشرفت م  رريي امور ما   كه ير صدر آ  مددر مزا   مزرار ياري لظزادف بتزيار     
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سنگين ل ير نهادت بتيار ارزشاند است ير صورت محفل شد  ادن امور سازما  ل موسته 

نيتزت ل بهازين جهزت ير     ي كزه مابزل جبزرا    مربوطه ماكناسزت يچزار لرشكتزتگ  شزو    

 انتخابات مددر ما   بادتت  از هر  حاظ يمت فرالا  شوي تا ير آدنده يچار معال نگريي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارت سازماني و وظايف شغلها

 

 

 

 مدير

 مالي 

رئيس 

 تداركات

رئيس 

 انبارها
رئيس 

 حسابداري
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ه ل جوابگزوي هزر   متئو يت كهيه ابوا جاع  امور ما   ير نهادت به عهزده مزددر مزا   بزوي    

 رونه مشكالت خواهد بوي . 

 رئيس حتابداري :

كه زدر ن ر مددر ما   انجا  لظيفه م  ناادد متئو يت كهيه متات هاي زدزر ن زر خزوي را     

ياري ل ير مومع ادجاي مشكالت احتاا   ل دا تصايم هاي مهم بادد با هااهنگ  مددر مزا    

 كه متئول متتقيم آ  م  باشد اتخاذ شوي . 

 

 متات صندلق :

مامور 

 خريد 

انبار 

 قطعات

انبار 

 مواد

انبار 

 محصول

سرپرست 

 اداري 

حقوق 

 دستمزد 

تنظيم  بايگاني

 دفاتر
صدور 

 اسناد

 صنوق
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كه زدر ن ر رئيس حتابداري انجا  لظيفه م  ناادد بادتت  ير كهيه يردافت ل پرياختهزاي   

خوي يمت ناادد تا يچار مشكل نگزريي لهاينزين لظيفزه ياري رزاارش رلزانزه از فعا يزت       

اياري تن يم ل به رئيس حتابداري جهت تاديد ل ارائه آ  بزه  هاي صندلق را ير آخر لمت 

 ا   ناادد . مددر م

ير صورت كتر ل اضافه صندلق مشاهده رريي صندلق يار مزوري بازخواسزت ل جوابگزو    

 خواهد بوي . 

 : قسمت صدور سند

متئول صدلر سند پس از يردافت مدارك از مبيل فاكتور خردد كزه بادزد بررسز  از ن زر      

از ادزن مرحهزه    مقدار ل مبهغ كريه ) فاكتور ها بادد به اماام مددر متات رسيده باشزد پزس  

پس از تن زيم  فاكتور خردد م  باشد  –رسيد انبار  –مدارك ل ضاائم اعم از يستور خردد 

سند به صورت سند رريي ل پس از اماا به اماا رئيس حتابداري رساند ل ير نهادت مددر 

ما   ل مددردت آنها تاديد ناادند ير غير ادن صورت مبهغ فاكتور فزوق غيزر مابزل پرياخزت     

 متات صندلق خواهد بوي . براي 
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كل ( ل يفاتر معين حتابها بعهزده يفتزر نزودس خواهزد بزوي       –تن يم يفاتر مانون  ) رلزنامه 

بددن طردق كه متات تن يم يفاتر پس از آمايه شد  سند يردافت آ  ل كنترل اماام هاي 

ه مز  نودتزد   مربوطه ير يفتر رلزنامه ثبت ناويه ل شااره ل تاردخ آنرا بر اساس يفتررلزنام

ل بعد از ثبت يفتر رلزنامه از رلي آ  يفتر كل ير سر فصههاي مختهف ثبت م  رزري ل ير  

   نهادت فر  تراز آزمادش ماهيانه از رلي يفتر كل ثبت م  رريي .  
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 برگ مرخصي استحقاقي  

 رئيس محتر  ..........

ااره پرسنه  ................ به عهت .................. احتيزاج  احتراماً ادنجانب ....................... به ش

بززه مززدت سززاعت . رلز ............................... مرخصزز  اسززتحقام  يار  خواهشززاند اسززت 

 يستورات مقتا  را صاير فرماديد . 

 اماام متقاض  : 

 امور اياري  

 فوق موافقت م  رريي .  با مرخص  آماي . خانم ..................... به شرح
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 اماام رئيس متات  

 مددردت محتر  ................. 

 احتراما ً با مرخص  آماي . خانم .......................... بشرح فوق موري تاديد م  باشد .

 

 اماام مددر اياري  

 امور اياري  

 با مرخص  نامبريه بشرح فوق موافقت م  رريي . 

 مددردت ......... 

 

 سند حسابداری  

 بتتانكار بدهكار معين شرح سند



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد 

هزار  سهبا قیمت فقط  گزارش کار آموزیو قابل ویرایش این 

تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

 22 
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    جاع كل 

 شااره :                              برگه حواله يا ) صدور ( انبار

محززل مززوري   كد جنس شرح كاال 

 مصرف

 مبهغ مقدار

 كيهو تعداي
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جاززززع 

 كل

  مبهغ

 ل انبار                     تحودل ريرنده  انباريار                           متئو
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 شااره :

 برگ رسيد يا ) قبض ( انبار 

 مالح ات   مقدار كد جنس شرح كاال ريدف

 كيهو تعداي
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 اماام انباريار                                       تاديد متئول انبار  

 شااره :
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 تاردخ برگ خروج کاال                                     :                                     

كززززززززد  شرح كاال ريدف

 جنس

متززززات يرخواسززززت  

 كننده

مززززززززوري 

 مصرف

 مالح ات
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 فرم تراز آزمايش ماهيانه

 ستونه 4فرم تراز آزمايش 
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شزززززززااره 

 يفتر كل

  مانده بتتانكار   مانده بدهكار بتتانكار بدهكار شرح حتابها



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد 

هزار  سهبا قیمت فقط  گزارش کار آموزیو قابل ویرایش این 

تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

 31 

 بانكها 

 صنوق

 موجويي انبارها

 خرددكاال

 بدهكارا 

 هادنه يستااي

 .. اياري

 .. سوخت

 .. غذا

 .. اداب ل ذهاب  

 زمين

 ساختاا 

 ماشين آالت

 اثاثيه

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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 اباار

 سرماده

 بتتانكارا 

 فرلش كاال

 ذخادر

 سوي ل زدا  سنوات 

 حاسبهاي انت ام 

 ماي حتابهاي انت ام 

* 

 

 

 

 

 *زدا 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 *سوي

* 

* 

 =           = جاع  
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 برگ ماموريت خودرو

        ترابري به متات

خويرل ل شااره ............. را جهت اعاا  به ماموردت .............. با راننزده مربوطزه    خرلج دك يستگاه

 موافقت م  رريي . 

 متات انت امات  

 خويرل شااره ............. به رانندر  آماي ........... مجاز است جهت ماموردت از يرب خارج رريي . 

 

 مددر امور ما   

 تاديد مددردت ......... 

ادنجانب ............ توسط خويرل فوق با راننده ير ساعت .......... تاردخ ........... جهت ماموردزت اعزاا    

 رريدد  . 
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 نا  خانواير  ل اماام  نا  ل 

 

 

 

 

 انت امات  

.............. تاردخ................ . ير ساعت خرلج خويرل شااره ............................. -1

 از يرب خارج رريدد . 

 لرلي خويرل فوق ير ساعت ............... تاردخ ........... لاري موسته رريدد .  -2

 اماام انت امات  

 

 شااره :

 دخ :تار
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 برگ دستور خريد  

 مالح ات محل موري مصرف مقدار شرح جنس ريدف

 كيهو تعداي

      

 امور ما   

 احتراماً ادن لاحد احتياج به اجناس مشرلحه فوق ياري خواهشاند است نتبت به تهيه آ  امدا  فرماديد . 

 متئول متات
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 مددردت محتر  ................

مصرف لاحد فوق را كه موري تاديد ادن متات م  باشد يستور مقتا  را جهت خردد آ  هزا   احتراماً اجناس موري

 صاير فرماديد . 

 مددر ما  

 امور ما   

 اجناس فوق جهت خردد موري تاديد م  باشد 

 امدا  نااديد . 

 مددردت  

 

 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد 

هزار  سهبا قیمت فقط  گزارش کار آموزیو قابل ویرایش این 

تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

 36 

 فرم تسويه حساب  

بق
سوا
 ل 
ت
صا
شخ
م

 

نا  ل نا  خانواير  

........................... 

تززاردخ شززرلع بززه كززار    

................................. 

تززززززززاردخ تززززززززرك كززززززززار 

........................................ 

مززززززدت كززززززاركري  

...................... 

 اري  تتوده كارراه  ياري . ند مرخص ...............................مانده  پاده حقوق ..........................

  
ما 
ت 
سبا
حا
م

 

 سنوات خدمت -1

 عيدي ل پاياش   -2

 طهب مرخص  -3

 سادر مطا بات -4

 جاع كل مطا بات ) ردال (

  ذا پرياخت مبهغ ) به حرلف ( .......................................................................... 

 جهت تتوده حتاب كامل از ن ر حتابداري بال مانع است . 

 ا   امور م
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ت
درد
مد

 

 امور ما   

بددنوسيهه با مبهغ ............................................ ردال جهت تتوده حتزاب نزامبريه فزوق بزا شزرادط مزذكور       

 موافقت م  شوي . 

 مددردت  

ت
اخ
ري
پ

 

...................... بزا شزركت)   با يردافت مبهغ ............................ ردال ط  چك شااره ................... مورخه ..

موسته ( ............................. از تاردخ ............................... تتوده حتاب مطع  نازوي  ل يدگزر هييگونزه    

 طهب ل بده  با شركت فوق ندار  . 

 نا  ل نا  خانواير  :  

 يرما  ل بهداشت

 ررفتزه  مزددم  دونزا   ير بهداشت اىافتانه ىبانو اداي Hygeia ٔ  لاژه از بهداشت كهاه

 دزك  ل ياري خوي يست ير جامى كه شويمى يايه ناادش زدبائى ز  صورتبه كه شده

 است ياي  بهبوي هنر بر رواه مار دونانى هاىافتانه برابر .است آ  از نوشيد  مشغول مار

 ل سزالمتى  هزم ع :از اسزت  عبزارت  بهداشزت  .است مانده حفظ نيا امرلز تا آ  نشانه كه

 .يارند عهدهبه سهاى سا م زندرى ادجاي ير كه است عوامهى هاه شامل
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 تاردخيه  

 عهزم  دزك  شزكل  بزه  تزدرد  بزه  هزا مزر   مهزى  ير ل شد آغاز هنر دك صورتبه پاشكى

 هزاى يلره ير بزارگ  پاشزكا   ابزداعات  ل كشفيات مطا عه به پاشكى تاردخيه .يرآمد

مزى  پاشكى عهو  تكامهى سير ل پاشكى عهو  ير ننود آرام ل ن ردات به تاردخ مختهف

 :شويمى مطرح زدر ترتيببه مرحهه چند ير كه پريازي

 

 

 بهداشتى نشانگرهاى

 جامعزه  بزه  شزده  يايه سالمتى سطح : كه است ادن آددمى پيش المات بيشتر كه پرسشى

 آدنزد مزى  كاربه جامعه بهداشت لضعيت ريرىاندازه براى تنها نه نشانگرها است؟ چقدر

 نيازهزاى  سزنجش  بزراى  يدگر، كشورى با كشور دك سالمت لضع ٔ  مقادته براى بهكه

 بهداشتى خدمات ارزشيابى ل پادش براى ل محدلي، منابع ياي  تخصيص براى بهداشت ،

 كننزد مزى  كاك نشانگرها .هتتند نياز موري هم هافعا يت ل هابرنامه ارزشيابى ل پادش ل

 .شوند ريرىاندازه هابرنامه مقاصد ل هدافا به دابىيست ٔ  يامنه تا



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد 

هزار  سهبا قیمت فقط  گزارش کار آموزیو قابل ویرایش این 

تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

 39 

 دزا  ل معزين  مومعيزت  دزك  از اىنشانه تنها آدد،مى بر آنها نا  از كه طورهاا  نشانگرها،

بزه  برنامه ارزشيابى براى WHO راهنااى ير نشانگر تعردف .هتتند مومعيت آ  بازتاب

 بيشزتر  .اسزت  آمزده  ،كننزد مزى  كازك  هايرررونى ريرىاندازه ير كه متغيرهائى عنوا 

بزه  را هزا يرررزونى  ادزن  تزوا  نازى  كزه  شزوند مزى  ررفته كاربه هنگامى نشانگرها المات

 ارزر  .تغذدزه  لضزعيت  دزا  سزالمت  ريزرى انزدازه  مانند كري، ريرىاندازه متتقيم صورت

 شزتاب  ل جهزت  تواننزد مزى  شزوند  تعيزين  زمزا   طزول  ير ل سرهم پشت طوربه نشانگرها

 دزك  ير منزاطق  دا مري  هاىررله لضعيت ٔ  مقادته من وربه ل هندي نشا  را يرررونى

 .رلند كاربه هاانند زمانى مقطع

 شزاخص  بزا  بهداشزتى  نشزانگر  .ياري لجزوي  ابهامزاتى  شزاخص  ل نشزانگر  شناسزى لاژه ير

 ٔ  لاژه بهداشت رلند با رابطه ير كه است شده پيشنهاي .ياري تفالت (Index) بهداشتى

 اىآميختزه  عنوا به معاول طوربه بهداشتى شاخص ل ى ياري، حترجي شاخص بر نشانگر

 .شويمى محتوب نشانگرها از

 :نشانگرها هاىويژگى
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 را زدزر  شزرادط  بادد آرمانى ل مطهوب نشانگر مثالً ل يارند، معينى عهاى اعتبار نشانگرها

 :باشد ياشته

 يرستىبه شوي ريرىازهاند بادد را آنيه بتواند عال ير دعنى باشد (Valid) معتبر -ا ف

 .بگيري اندازه

 مختهزف  مزري   سزالمت  ريرىاندازه ير دعنى باشد هدف با ل (Reliable) مطائن -ب

 .يهد يستبه دكتا  پاسخ هاانند شرادط ير

 ن زر  مزوري  لضزعيت  هزاى يرررزونى  تغييزرات  به دعنى باشد (Sensitive) حتاس -ج

 .باشد حتاس

 هزاى يرررزونى  ٔ  كننزده مزنعكس  تنهزا  دعنزى  اشزد ب ياشزته  (Specificity) لدژرى -ي

 .باشد ن ر موري لضعيت

انزدازه .هتزتند  معيارها ادن ٔ  هاه لاجد نشانگرها از ناچياى تعداي لامعى زندرى ير ل ى

 (WHO تعردزف  جاهزه  از) تعردفزى  هزي   ير زدرا نيتت سايه بهداشت لضعيت ريرى

نازى  شايى مانند هم را سالمتى چو  .نداري لجوي بهداشت ريرىاندازه براى معيارهائى

 عاده طوربه سالمتى نبويِ دا بوي .كري تعردف يميق ريرىاندازه مابل اصطالحات با توا 
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 هزائى يشزوارى  سالمت تعردف ير چو  ل است ذهنى ماالت ل تشخيص موضوع دك

 بزدل   بزاال  پرسزش  ل آدزد مى لجويبه هائىيشوارى هم آ  ريرىاندازه ير ياري، لجوي

 بيازارى  ن يزر  اصطالحاتى چارچوب ير بهداشت ريرىاندازه رلادن از ل .ماندمى پاسخ

 خانگى ل شغهى امتصايي، عوامل ل (ناتوان  ل ابتالم) بياارى پيامدهاى ،(نبوي  سا م دا)

مزى  انجزا   هتزتند،  سزالمتى  مقابزل  ٔ  نقطزه  هاگى ل شوندمى ناخوشى افاادش سبب كه

 .شوي

 است پرشاار عوامل تأثير تحت آ  بُعد هر ل است بُعدى چند بهداشت رذشته هاادن از

 اسزت  آ  معناى به موضوع ادن .هتتند نايانتته يدگر بتيارى ل يانتته آنها از برخى كه

 ريزرى انزدازه  ترتيزب  ادزن  بزا  ل .ررفزت  انزدازه  چندبُعزدى  صورتبه را سالمتى بادد كه

نازى  را سزالمتى  از مزا  ختشزنا  ل است اىپيييده كار آ  متخصصّا  براى حتى سالمتى

 كزه  بهداشزت  از ناادى دا مقطع صورتبه بادد بهكه يرآلري، نشانگر دك صورتبه توا 

 . يرآدد اندرفته كاربه آ  تعيين براى متعديى نشانگرهاى

 ابتالم نشانگرهاى

 :از عبارتند رلندمى كار به جامعه هاىناخوشى سنجش براى كه ابتالم نشانگرهاى
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 (Prevalence) شيوع دا لفور ل (Incidence) برلز دا لموع مياا  -ا ف

 راارش مياا  -ب

 ... ل يرمانى بهداشتى مراكا ها(،بياارستا ( سرپائى هاىبخش ير مرامبت مياا  -ج

 ها(بياارستا  ير(مجدي پذدرش ل ترخيص پذدرش، هاىمياا  -ي

 بياارستا  ير امامت مدت -هز

 مدرسه دا كارخانه از غيبت دا بياارى يفعات -ل

 (Case Fatality Rate) بياارى كشندرى مياا  -ز

 ناتوانى هاىمياا 

 اخيزر  هزاى سزال  ير ميرائزى  هزاى ميزاا   بهداشزت،  براى رااف هاىهادنه رغمعهى چو 

 ناتوانى هاىمياا  ابتالم، ل ميرائى نشانگرهاى تكايل براى اند،نيافته توجه مابل يرررونى

 كزه  ادزن  بزه  توجزه  بزا  هامياا  ادن .شوندمى ررفته كاربه صدمات ل هابياارى به مربوط

 ناتوانى هاىمياا  .اندشده رذارىپاده است رلزانه هاىفعا يت كامل طيف شامل سالمتى

 :هتتند يسته يل بر رلندمى كاربه بيشتر هاه از كه

 :Event - type نشانگرهاى -ا ف
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 فعا يت محدليدت رلزهاى تعداي .1

 بتتري ل ناتوانى رلزهاى عدايت .2

 معين ٔ  يلره دك ير (مدرسه دا) كار از غيبت رلزهاى تعداي .3

 :Person type نشانگرهاى -ب

 بزراى  لدزژه  هزاى كازك  ل شد  نشينخانه شد ، بتترى مانند :تحرك شد  محدلي .1

 خانه( از بيرل  دا )يرخانه اطراف به رفتن

 رلزانزه،  زنزدرى  اساسزى  هاىفعا يت اهكريع محدليدت مانند :فعا يت شد  محدلي .2

(Activities of، Daily Living) (ADL)،  بزاس  شتتشزو،  خزوري ،  غزذا  ماننزد  

 كار مانند عاده هاىفعا يت شد  محدلي ... ل اطراف به حركت رفتن، توا ت پوشيد ،

 .خانه ير كار ل اىحرفه

 ل زنزدرى  اميزد  تفاضزل  از - ناتوانى بدل  زندرى اميد :(Sullivan) سو يوا  شاخص

 هاىيايه حتب بر ل عاده هاىفعا يت عاهكري ير ناتوانى ل شد  بتترى احتاا ى مدت

 .شويمى محاسبه جاعيت، (Cross Sectional) - مقطعى هاىبررسى از آمده يستبه

 بزراى  1۶65 سزال  ير تو زد  بدل ير زندرى اميد آمردكا ٔ  متحدهاداالت ير مثال عنوا به
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 آمزده  يستبه سال ۶/64 ناتوانى بدل  زندرى اميد تقردبى مقدار ل بويه الس 2/۰۷ هاه

 .آددمى شااربه جارى موجوي نشانگرهاى تردنپيشرفته از دكى سو يوا  شاخص .است

 تغذده سطح نشانگرهاى

 لضزعيت  نشزانگر  سزه  .اسزت  مثبزت  سزالمتى  نشزانگرهاى  از دكى تغذده لضعيت نشانگر

 :مرار دنا از يارند؛ اهايت بهداشت

 به لرلي سن از بيش كويكا  ير (Anthropometric) سنجىانتا  ريرىاندازه -ا ف

 بازل ميانى متات يلر ل مد ل لز  مانند يبتتا ؛

 مدرسه به لرلي سن ير كويكا  (لز  راهى ل) مد -ب

 )كيهورر  5/2 از تو د)كاتر هنگا به لز  كابوي فرالانى -ج

 بهداشتى هاىمرامبت ٔ  ارائه نشانگرهاى

مزى  كزار بزه  بهداشزتى  خزدمات  اجرام چگونگى تعيين براى بيشتر هاه از كه نشانگرهائى

 :از عبارتند رلند

 پرستار به پاشك نتبت -ا ف

 جاعيت به بياارستا  تخت نتبت -ب
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 )بهداشت ٔ  خانه )دا يرمانى بهداشتى مركا به جاعيت ٔ  مراجعه نتبت -ج

 .كنندمى زاداا  سنّتى ماماهاى توسط كه جاعيتى نتبت -ي

 تزدارك  ل كشزور  مختهزف  هزاى بخزش  ير بهداشتى منابع ٔ  عايالنه توزدع نشانگرها ادن

 .كنندمى منعكس را بهداشتى هاىمرامبت

 خدمات از استفايه هاىمياا 

 ٔ  يامنزه  المزات  بيشزتر  بهداشت، لضعيت ٔ  يرباره اضافى اطالعات آلري  يستبه براى

بزه  - عاهزى  پوشزش  دا - خدمات از استفايه .شويمى بررسى بهداشتى خدمات از استفايه

 ير را خزدمات  عازل  ير كزه  كتزانى  بزر  يارند خدمات به نياز كه مريمى نتبت صورت

 كزه  شزده  ثابت شويمى بيا  كنندمى يردافت سال دك معاول طوربه معين ٔ  يلره دك

مزى  يسزت بزه  ار مزري   نياز موري خدمات نوع از هائىنشانه خدمات از استفايه هاىمياا 

 بزين  يدگزر  عبزارت به .آلري يستبه توا مى هم را جامعه سالمتى لضع رلادن از ل يهد

 لجزوي  اىرابطزه  مزري   سزالمتى  لضع ل بهداشتى نيازهاى ل بهداشتى خدمات از استفايه

 بزوي   يسزترس  ير ل بزوي   موجزوي  ماننزد  عزوامهى  از بهداشتى خدمات از استفايه .ياري



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد 

هزار  سهبا قیمت فقط  گزارش کار آموزیو قابل ویرایش این 

تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

 46 

آسزيب  بهداشزتى  خزدمات  ٔ  ارائه ن ا  ل خوي سالمت از افراي ينشب ل بهداشتى خدمات

 :شويمى ذكر زدر ير خدمات از استفايه هاىمياا  از ناونه چند .است پذدر

ادازن  EPI هدف بياارى شش برابر ير كه سال( دك از )كاتر شيرخوارا  نتبت -ا ف

 اندشده كامل سازى

 توسزط  زادازا   دزا  ل زادازا ،  از يشپز  يلرا  ير مرامبزت  تحزت  بزاريار  زنزا   نتبت -ب

 يدده آموزش بهداشتى كارمند

 كنندمى استفايه خانوايه تن يم رونارو  هاىرلش از جاعيتى يرصد -ج

 بزر  تقتزيم  شزد   بتترى رلزهاى تعداي متوسط دعنى ،(بياارستا ) تخت اشغال مياا  -ي

 بياارستان  تخت تعداي متوسط

 ترخيص( بر تقتيم شده ارائه مرامبت لزهاىر تعداي )دعنى امامت مدت متوسط -هز

 تخزت  متوسزط  بزر  تقتزيم  تزرخيص  )دعنزى  تخزت  (Turn over) بزازرريانى  نتبت -ل

 )بياارستان 
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 فهتفه هاي خدمات بهداشت 

 بشزرى  جوامع نياز اساس بر بهداشتى خدمات ضرلرت دا ل بهداشتى خدمات هاىفهتفه

 ادن كه شويمى رداىطرح جوامع سالمت سطح ارتقام ل سالمتى استارار ل بقام ايامه به

 .شويمى ارائه جامعه آ  امكانات لجوي به توجه با ل جامعه هر نياز اساس بر خدمات

 بشزرى  جوامع نياز اساس بر بهداشتى خدمات ضرلرت دا ل بهداشتى خدمات هاىفهتفه

 ادن كه شويىم رداىطرح جوامع سالمت سطح ارتقام ل سالمتى استارار ل بقام ايامه به

 .شويمى ارائه جامعه آ  امكانات لجوي به توجه با ل جامعه هر نياز اساس بر خدمات

 بهداشتى هاىمرامبت

 از ررلهزى  :اسزت  چنزين  آ  تعردزف  ل انتزا   افزراي  نگرانزى  مبيّن بهداشتى هاىمرامبت

 دزا  بهداشزت  ايارات توسزط  كزه  جوامزع  ل هزا خزانوايه  افزراي،  بزراى  شزده  ارائزه  خدمات

 .ريريمى انجا  سالمت افاادش ل پادش ياري،ەنگا ارتقام، من وربه بهداشت تخصصّا م

 ل كزري،  اياره ل يهزى سزازما   تصزور  مابل هاىراه انواع به توا مى را هائىسازما  چنين
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 تأمين را آنها هاىهادنه رونارو  منابع از ل رااشت كاربه آنها ير را مختهف كارمندا 

 خدمات انجا  دعنى مري  به خدمت :هتتند مشترك چيا دك ير نهاآ ٔ  هاه ل ى كري،

 از بتيارى ير .بهداشت كاركنا  توسط بازتوانى ل آموزشى يرمان ، كاك ، تشخيص ،

 .شويمى انجا  يل ت توسط عادتاً دا ل كامل طوربه دا بهداشتى هاىمرامبت كشورها

 بزر  اشزتباه  بزه  اشخاص از ارىبتي .هتت هم پاشك  هاىمرامبت شامل بهداشتى مرامبت

 مرامبزت  ل ى .هتتند هم مترايف پاشكى مرامبت ل بهداشتى مرامبت كه هتتند بالر ادن

 كزه ) پاشزكى  مرامبزت  اصزطالح  .است بهداشتى مرامبت ن ا  از اىزدرمجاوعه پاشكى

 آ  به عادتاً (است بياارستا  ير كري  بتترى تا خانه ير بياارا  مرامبت از آ  ٔ  يامنه

 ير دزا  ل ارائزه  پاشزك  توسزط  متزتقيم  طوربه كه شويمى اطالق فريى خدمات از تهيس

 كزه  ياري؛ بتزيار  هزاى لدژرى بهداشتى مرامبت .شويمى انجا  پاشك يستورات ٔ  نتيجه

 :از عبارتند

 احتياجزات  رفزع  جهزت  نيزاز  مزوري  كهزى  خزدمات  دعنزى  (بزوي   مربوط) بوي مناسب .1

 بهداشت  هاىتسياس ل هاال ودت ل انتا  ضرلرى
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 ل يرمزانى  پيشزگيري،  خزدمات  تركيزب  بهتزردن  با خدمات تعيين دعن ، - بوي  جامع .2

 ارتقائ 

 نيازها با متناسب خدمات ٔ  ارائه دعنى - بوي  كافى .3

 بهداشزتى  مراكزا  بزا  اجرائزى  لاحزد  دزك  جاعيت بين نتبت دعنى - بوي  يسترس ير .4

 (جاعيت به پاشك نتبت ت ،بهداش مركا هر ازامبه جاعيت تعداي مانند)

 ن زر  ير بادزد  فرهنگزى  يسترسزى  دا امتصايى جغرافيائ ، ن ر از كه - ياشتن يسترسى .5

 .شوي ررفته

 يل زت  ل افزراي  ميزانگين  حزد  ير بهداشتى خدمات ٔ  هادنه بادد - بوي  پرياخت مابل .6

 .باشد

 انتانى نيرلى پشتيبان ، تداركات ها،رلش بعاى عاهى كارسازى دعنى - بوي  عاهى .۰

 .مايى منابع ل

 بهداشتى ن ا 

 بهداشزتى  ن زا   يدگزر  عبزارت بزه  ل است بهداشتى خدمات اجرام صدي ير بهداشتى ن ا 

برنامه مانند است؛ تشكيالتى هاىموضوع ٔ  يربرريرنده ل مددردت بخش ٔ  يهندهتشكيل
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 بزه  شزتى بهدا هزاى سياسزت  تبزددل  آنهزا،  تخصيص ل منابع بتي  ها،ال ودت تعيين رداي،

 .بهداشت آموزش ل ارزشيابى بهداشت ، خدمات

 دعنى) هاآرما  ،(بيااري ل سالمتى مفهو  دعنى) مفاهيم :از عبارتند بهداشتى ن ا  اجاام

 ها،بياارستا ) مقاصد ،(خدمات نهائى تأثير ل پوشش تأمين كارسازي، كارآئ ، برابري،

 كننزدرا  مصزرف  ل كننزدرا  ارائه دعنى) اشخاص ل (هابرنامه ل يرمانى بهداشتى مراكا

 اجزاام  هاگزى  كزه  يهنزد مزى  تشزكيل  را كهيتى ، هم با مجاوعه ادن .(بهداشت  خدمات

 .هتتند دكددگر كنترل دا پشتيبانى براى متقابل اثر ياراى

 ل پيوسته است فرآدندى بهداشت ٔ  توسعه .است بهداشت ٔ  توسعه بهداشت ؛ ن ا  هدف

 بهداشزتى  ن ا  كهى هدف حاضر حال ير .جامعه متسال سطح افاادش براى رلندهپيش

 .است مياليى 2۷۷۷ سال تا هاه براى بهداشت به دابىيست

 بهداشتى هاىمرامبت سطوح

 سزطح  ٔ  لسزيهه بزه  سطح هر ل يه ،سازما  سطح سه ير بهداشتى خدمات معاول طوربه

 :از عبارتنزد  حسزطو  ادزن  .شزوي مزى  پشزتيبانى  شوند،مى ارجاع آ  به بياارا  كه باالترى

 .سو  سطح ل يل  سطح الل، سطح
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 بهداشتى هاىمرامبت الل سطح

 خزدمات  ن زا   ل اشزخاص  بزين  تازاس  سزطح  نختزتين  بهداشزتى  ٔ  ال يزه  مرامبزت  سطح

 .شزوي مزى  ارائزه  ال يزه،  دعنى ضرلري بهداشتى هاىمرامبت سطح ادن ير .است بهداشتى

بزه  سزطح  ادزن  ير توا مى را داشتىبه موجوي هاىيشوارى ل هاناراحتى از باررى بخش

 ادزرا   )ير.اسزت  مزري   بزا  نايدزك  بتيار تااس ير سطح ادن .كري برطرف مطهوبى نحو

 بزا  ل بهداشت هاىخانه ل يرمانى بهداشتى مراكا ٔ  لسيههبه بهداشتى ٔ  ال يه هاىمرامبت

  ( .ريريمى انجا  مري  مشاركت

 بهداشتى هاىمرامبت يل  سطح

 يرمزانى  خزدمات  شامل هامرامبت ادن .شويمى مقابهه ترپيييده كالتمش با سطح ادن ير

 تزأمين  هزا شهرستا  هاىبياارستا  ل شهرستا  بهداشت مراكا ٔ  لسيههبه ل است ضرلرى

 .رليمى كاربه بهداشتى ن ا  ير ارجاع سطح نختتين عنوا به سطح ادن .شويمى

 

 

 بهداشتى هاىمرامبت سو  سطح
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 ل مؤستزات  ٔ  لسزيهه بزه  خدمات ادن .شويمى ارائه تخصصى فوق خدمات سطح ادن ير

 تخصصزى فزوق  خزدمات  تنها نه مؤستات ادن ريري،مى انجا  مركاى دا ل استانى مراكا

 را تخصصى كاركنا  آموزش ل مددردت، ل رداىبرنامه هاىمهارت بهكه كنند،مى ارائه

 اجرائزى  امزدامات  بهداشزتى  ىهزا مرامبزت  سزو   سطح ادنها بر عالله ل .يارند برعهده هم

 .كندمى تكايل ل پشتيبانى هم را الل سطح

 

 

 


