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مقدمه
ثب تَخِ ثِ پیـشفت سٍصافضٍى ػلن طًتیه ٍ حؼبػیتّبی ٍیظُی دادُّبی طًتیه اًؼبًی؛ ّنچٌیي ثب آگبّی
اص هالحظبت ٍ ًگشاًیّبی اخاللی هْوی وِ ثب پظٍّؾّبی طًتیه اًؼبًی ّوشاُاًذ ٍ ثب تأویذ ثش اّویت پظٍّؾّبی
طًتیه دس استمبء ػالهت ػوَهی ٍ دسهبى ثیوبسیّب ،سػبیت اصَل ٍ هَاصیي اخاللی دس پظٍّؾّبی طًتیه ،ظشٍسی
اػت .ثٌبثشایي ،ساٌّوبی اخاللی پظٍّؾّبی طًتیه ثِ ؿشح صیش اسائِ هیؿَد.
همشسات ایي ساٌّوب ًبظش ثِ خوغآٍسی ،پشداصؽ ،اػتفبدُ ٍ رخیشُػبصی دادُّبی طًتیه ،پشٍتئَهیه ٍ ػبیش
اؼالػبت ػلَلی اًؼبًی ٍ ًوًَِّبی صیؼتی ثب ّذف پظٍّـی اػت .دس ایي ساٌّوب دادُّبی طًتیه ،پشٍتئَهیه ٍ ػبیش
اؼالػبت ػلَلی اًؼبًی ثِ اختصبس تحت ػٌَاى دادُّبی طًتیه هَسد اؿبسُ لشاس هیگیشًذ .ایي ساٌّوب ثِ اػتفبدُّبیی
وِ هبّیت پظٍّـی ًذاسًذً ،ظیش ثشسػی ّبی پلیؼی ٍ لعبیی وِ ثب ّذف وـف خشم ،تؼییي ًؼت یب هَاسد هـبثِ ثِ
اًدبم هیسػٌذ ،تؼوین پیذا ًوی وٌذ .پظٍّـگشاى هَظفٌذ وِ ػالٍُ ثش ایي ساٌّوب ،اص ساٌّوبی ػوَهی اخالق دس
پظٍّؾّبی ػلَم پضؿىی ٍ ػبیش لَاًیي ،همشسات ٍ ساٌّوبّبی سػوی وـَس دس هَسد پظٍّـی وِ اًدبم هیدٌّذ ،آگبُ
ثبؿٌذ ٍ آىّب سا سػبیت وٌٌذ.
 -4پظٍّؾّبی طًتیه ثش سٍی آصهَدًی اًؼبًی تٌْب دس صَستی اص ًظش اخاللی هدبص ثِؿوبس هیآیٌذ وهِ ثهب ّهذف
استمب یب پیـشفتِ حذالل یىی اص هَاسد صیش ؼشاحی ؿذُ ثبؿٌذ=
4-4ه تـخیص ،ؼجمِثٌذی یب غشثبلگشی ثیوبسیّب یب ًبتَاًیّبیی وِ هٌـأ طًتیه داسًذ.
 4-5ه ثشسػی یب تـخیص اػتؼذاد اثتال ثِ ثیوبسی.
 4-6ه اسائِی هـبٍسُ ثِ افشاد یب صٍجّب خْت تؼییي خؽش اثتالی فشصًذ آىّب ثِ ثیوبسیّب یب هؼلَلیتّبی داسای هٌـأ طًتیه
 4-7ه پیـگیشی یب دسهبى ثیوبسیّب یب تَاىثخـی
 4-8ه ثشسػیّبی حمَلی ،خٌبیی ،هذًی ٍ دیگش الذاهبت لعبیی ٍ پضؿىی لبًًَی
 4-9ه پظٍّؾّبی طًتیه خوؼیتؿٌبختی
 -5اًدبم ّش گًَِ پظٍّؾ وِ دسثشداسًذُی هَاسد یب ثب اّذاف صیش ثبؿذ ،اص ًظش اخاللی ًبدسػت اػت=
 -5-4ثًِظادی (یَطًیىض)
 - 5-5ؿجیِػبصی تَلیذ هثلی اًؼبى
 - 5-6تجؼیط یب اًگ صًی ( )Stigmatizationفشدی یب گشٍّی
ًـبًی پؼتی= تْشاى-ؿْشن لذع (غشة)-ثیي فالهه خٌَثی ٍ صسافـبى-خیبثبى ػیوبی ایشاى-ػتبد هشوضی ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی
ًـبًی صفحِ ایٌتشًتی= http://behdasht.gov.ir
ًوبثش= ;;697444
تلفٌْبی توبع= ;4785<;4-;4785479

شماره
تاريخ
پيوست

دفتر وزری

ً - 5-7مط وشاهت اًؼبًی یب حمَق ٍ آصادیّبی ثٌیبدیي اًؼبى
ّ -6ش گًَِ هؽبلؼِ یب دػتىبسی ثش سٍی طًَم اًؼبى ثبیذ ثؼذ اص ثشسػی دلیك ٍ خبهغ خؽشات ٍ ػَاسض احتوبلی
آى ثشای فشد آصهَدًی ٍ ًؼلّبی ثؼذ ٍ حصَل اؼویٌبى اص فمذاى ػَاسض خذی ٍ غبلت ثَدى هٌبفغ احتوبلی ثِ
خؽشات احتوبلی ثِ اًدبم ثشػذ.
ّ -7ش گًَِ دػتىبسی طًتیه دس اًؼبىوِ لبثل اًتمبل ثِ ًؼلّبی آتی ثبؿذ اص ًظش اخاللی ًبدسػت اػت ،هگش
هَاسدی وِ هبّیت دسهبًی (ؿبهل پیـگیشی ،دسهبى ،یب تَاًجخـی) داؿتِ ثبؿٌذ.
 -8اخز سظبیت آصاداًِ ٍ آگبّبًِ اص آصهَدًی -یب ًوبیٌذُی لبًًَی اٍ دس هَاسد لضٍم  -ثبیذ ّوبًٌذ دیگش اًَاع
پظٍّؾّب ثش سٍی آصهَدًی اًؼبًی ،هٌؽجك ثب هٌذسخبت ساٌّوبی ػوَهی ٍ ػبیش ساٌّوبّبی اختصبصی اخالق دس
پظٍّؾ وـَس اًدبم گیشد.
 -9دس هَاسدی وِ دادُّبی طًتیه اًؼبًی یب ًوًَِّبی ثیَلَطیه ثب ّذف پظٍّـی خوغآٍسی ؿذُ ثبؿٌذ،
آصهَدًی ایي اختیبس سا داسد وِ سظبیت اٍلیِی خَد سا لغَ وٌذ ،هگش آىوِ ایي اؼالػبت ثِؼَس غیش لبثل ثبصگـت ثِ
ّیچ فشد هـخصی لبثل اػتٌبد ًجبؿذ .لغَ سظبیت ًجبیذ هَخت خؼبست یب خشیوِای ثشای آصهَدًی ؿَد.
 -:اگش پظٍّؾ ؿبهل اًدبم آصهَى(ّب)یی ثبؿذ وِ هوىي اػت ًتبیح پیؾگَییوٌٌذُای دس استجبغ ثب ػالهت یب
ػبیش خٌجِّبی صًذگی آصهَدًی دا ؿتِ ثبؿٌذ ،ػالٍُ ثش حصَل اؼویٌبى اص دسن هٌبػت هبّیت ٍ پیآهذّبی آصهَى اص
ػَی آصهَدًی دس ؼی فشایٌذ اخز سظبیت ،ثبیذ هـبٍسُی طًتیىی هٌبػت ثشای اٍ فشاّن ؿَد .هـبٍسُی طًتیه ثبیذ
غیشخْتداس ،ثذٍى پیؾداٍسی ،ثذٍى لعبٍت ،ؿبهل سٌّوَدّبی هتٌبػت ثب ؿشایػ فشٌّگی فشد ٍ دسثشگیشًذُی
حذاوثش هٌبفغ ٍی ثبؿذ.
;ٌّ -گبهی وِ پظٍّؾ ؿبهل آصهَى(ّب)یی ثبؿذ وِ هوىي اػت ًتبیح پیؾگَییوٌٌذُای دس استجبغ ثب ػالهت
یب ػبیش خٌجِّبی صًذگی ثؼتگبى یب ًضدیىبى آصهَدًی داؿتِ ثبؿذ ،ثبیذ ًحَُی اؼالعسػبًی احتوبلی ثِ ایـبى –یب
هحشهبًِ هبًذى ًتبیح – دس ؼی فشایٌذ اخز سظبیت هَسد ثحث لشاس گیشد ٍ دس سظبیتًبهِ دسج ؿَد.
< -ثِ ثیوبساًی وِ دچبس هؼلَلیت یب ثیوبسی اسثی ّؼتٌذ ٍ ّنچٌیي ثِ حبهالى ثذٍى ػالهت ثیوبسی ،یب افشاد
هؼتؼذ (ثبثتؿذُ یب هـىَن) ثبیذ دس صهبى هٌبػت ٍ ثِ سٍؽ هٌبػت ،آگبّی الصم دس هَسد اهىبًبت هَخَد دس صهیٌِ
ی ثیوبسی دادُ ؿَد .ظوٌبً اگش ثِ دالیلی ،دسهبى یىی اص ثؼتگبى ثیوبس الصم ثبؿذ ،پضؿه ثبیذ پغ اص اخز سظبیت فشد
هَسد هؽبلؼِ یب ًوبیٌذُی لبًًَی ٍی ,ثِ ثؼتگبى اٍ اؼالػبت الصم سا اسائِ وٌذ.
ّ -41یچ فشدی سا ًجبیذ اص دػتشػی ثِ دادُّبی طًتیىی خَد هٌغ وشد.
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 -44دادُّبی طًتیه ٍ ًوًَِّبی ثیَلَطیه خوغآٍسی ؿذًُ ،جبیذ ثشای ّذف دیگشی وِ ثب هفبد سظبیت وؼت
ؿذُ هغبیشت داسد ثِوبس گشفتِ ؿًَذ.
 -45اگش استجبغ دادُّبی طًتیه اًؼبًی ثب فشد ثِؼَس ثشگـتًبپزیش لؽغ ؿذُ ثبؿذ ،ایي دادُّب سا هـشٍغ ثِ
وؼت هدَص وویتِی اخالق هیتَاى هَسد اػتفبدُ لشاس داد.
 -46دػتبٍسدّبی حبصل اص پظٍّؾ ثش دادُّبی طًتیىی اًؼبًی ثبیذ دس اختیبس خبهؼِ لشاس گیشد.
 -47هؽبلؼِ ثش سٍی طًَم اًؼبًی دس ؿىل ؼجیؼی آى ًجبیذ هٌدش ثِ وؼت هٌبفغ اًحصبسی فشدی ؿَد.
 -48تـخیص طًتیىی پیؾ اص تَلذ ثبیذ تٌْب دس صَستی اًدبم ؿَد وِ ثشای ػالهت خٌیي یب هبدس ػَدهٌذ ثبؿذ.
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