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بسمه تعالي 
 

 تفاهم نامه ، همكاري مشترك

 درخصوص افزايش دسترسي روستائيان به مستراحهاي بهداشتي
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي      كميته امداد حضرت امام خميني (ره)

 

نظر به اينكه اجراي اقدامات مشترك در زمينه پيشبرد برنامه هاي بهداشت محيطي و 
همچنين به منظور اولويت بخشيدن به محرومان جامعه خصوصاً افراد تحت حمايت كميته امداد 

امام خميني(ره)تفاهم نامه زير في مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(معاون 
سالمت)و كميته امداد حضرت امام خميني(ره)(معاون بهداشت، درمان و امور بيمه)امضــــــاء 

 مي گردد:
 به منظور رفع مسايل و مشكالت بهداشتي روستائيان، به خصوص برقراري امكان - 1ماده 

دسترسي و برخورداري از مستراحهاي بهداشتي در سطح روستاها، طرح مذكور در قالب اجراي 
 مستراحهاي بهداشتي در مناطق روستائي اعم از احداثي و يا قابل بهسازي خواهد بود.

 مقرر گرديد نمايندگان كميته امداد ، معاونت هاي بهداشتي دانشگاهها و دانشكده هاي - 2ماده 
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور در سطح استانها و شهرستانها نسبت به 

شناسايي، تأييد و اعالم تعداد مستراحهاي احداثي و يا قابل بهسازي در سطح روستاها اقدام 
 نمايند.
 مقرر شد معاونت بهداشتي دانشگاهها و يا دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور - 3ماده 

تعداد كل مستراحهاي احداثي و يا قابل بهسازي تحت پوشش را جهت تأمين اعتبار به معاونت 
 سالمت (مركز سالمت محيط و كار)اعالم دارند.

. معاونت سالمت(مركز سالمت محيط و كار)مجاز خواهد بود باتوجه به اعتبارات 1تبصره 
تخصيصي نسبت به تأمين اعتبار تعداد كل مستراحهاي مورد درخواست و يا قسمتي از آن اقدام 

 و اعتبار الزم را به دانشگاه يا دانشكده مربوطه حواله نمايد.
مقرر شد معاونت بهداشتي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور پس - 4ماده 

از حواله اعتبار نسبت به تهيه و تأمين مصالح مورد نياز براي احداث و يا بهسازي مستراحهاي 
 روستاهاي مورد نظر اقدام نمايند.
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كميته امداد حضرت امام خميني(ره)متعهد ميشود نسبت به جلب مشاركت مردم و حمل - 5ماده 
مصالح مورد نياز و كمك در احداث و بهسازي مستراحهاي روستائي با كاركنان دانشگاهها و 

 دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور همكاري نمايند.
عمليات احداث و يا بهسازي مستراحهاي روستائي بايستي برابر استانداردها و - 6ماده 

 دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد انجام پذيرد.
 ادامه خواهد 1386 شروع و تا پايان سال 1385زمان اجراي برنامه از آذر ماه سال - 7ماده 

 داشت.
مجري طرح عمليات احداث و بهسازي مستراحهاي روستائي كميته امداد حضرت امام - 8ماده 

 خميني(ره)با مشاركت مردم خواهد بود.
 نظارت بر اجراي عمليات احداث و يا بهسازي مستراحها به عهده كاركنان دانشگاهها و -9ماده 

 دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هر منطقه خواهد بود.
 گزارش عملكرد برنامه و پيشرفت فيزيكي عمليات هر سه ماه يكبار از طريق كميته - 10ماده 

امداد حضرت امام خميني(ره)به معاونت هاي بهداشتي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي 
 منطقه اعالم تا پس از تأييد، نسبت به ادامه برنامه اقدام گردد.

كميته امداد حضرت امام خميني(ره)تالش نمايد نسبت به تأمين آب مصرفي مستراحها - 11ماده 
اقدام و به هر خانوار يك عدد دستشوئي و جاي صابون مايع و چهار ليتر صابون مايع اهداء 

 نمايد.
- عوامل اجرايي دستگاهها در سطوح محلي از جمله خانه هاي بهداشت و .... و كميته 12ماده 

امداد حضرت امام خميني(ره)،موظف به آموزش هاي الزم درخصوص جلب مشاركت مردم، 
 اجراي عمليات، و بهره برداري صحيح از امكانات بوجود آمده خواهند بود.

 تبصره تنظيم گرديده و تمديد آن پس از زمان تعيين 1 ماده و 13- اين تفاهم نامه در 13ماده 
 شده و با توافق طرفين بالمانع است.
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