آئين نامه تأسيس مؤسسه ارتوپدي فني
 ِشوض استٛپذي فٕي ثٗ ِؤعغٗ اي اطالق ِي ؽٛد وٗ دس آْ أٛاع اٚستض٘ب  ٚپشٚتض٘ب  ٚ ٚعبيً وّىي ِؼٌٍٛيٓطشازي  ٚعبختٗ ِي ؽٛد
 ثٗ کٍيٗ افشاد زميمي ٚزمٛلي اخبصٖ ازذاث ِشکض دادٖ ِي ؽٛد. ثٗ ٘ش ِتمبضي ٚاخذؽشايط فمط پشٚأٗ تأعيظ يه ِشوض اػطبء ِي گشدد . پشٚأٗ ِغئٛي فٕي ثٗ ٔبَ پضؽه ِتخقـ طت فيضيىي  ٚتٛاْ ثخؾي يب ِتخقـ استٛپذي يب وبسؽٕبط استٛپذيفٕي ( يب ِمبطغ ثبالتش )  ٚپيؼ وغٛتبْ تدشثي فبدس خٛا٘ذ ؽذ .
تجقشٖ ـ ؽشايط ريً ثشاي تؼشيف افشاد پيؼ وغٛت سؽتٗ استٛپذي فٕي اػالَ ِي گشدد .
اٌف) تبسيخ اعتخذاَ سعّي آٔٙب دس خّؼيت ٘الي ازّش  ٚيب ثيّبسعتبْ ؽفبيسيبئيبْ لجً اصعبي  1365ثبؽذ .
ة ) داساي عبثمٗ وبس ِغتّش زذالً ثٗ ِذت  8عبي دس يىي اص ِ 2سً فٛق ثبؽذ
« تٛضير  8 :عبي دٚسٖ وبسي  ٚتدشثي ايؾبْ ِؼبدي  4عبي دٚسٖ تسقيٍي وبسؽٕبعبْ استٛپذي فٕي تٍمي ِي گشدد
»
ج ) ثجت تأعيظ  ٚيب فؼبٌيت ِشوض استٛپذي فٕي ِتؼٍك ثٗ افشاد فٛق لجً اص تبسيخ افالزيٗ آئيٓ ٔبِٗ ِشاوض استٛپذي
فٕي  78 /12 /16ثبؽذ .
ٚظبيف ِؤعظ
زفظ  ٚسػبيت ِغبئً اخاللي  ،ثٙذاؽتي  ،افٛي ثٙذاؽت ِسيط  ٚزشفٗ دس ِسيط وبس
 سػبيت  ٚاخشاي ٔظشيبت  ٚپيؾٕٙبدات فٕي  ٚثٙذاؽتي ِغئٛي فٕي ِشوض تأِيٓ  ٚتذاسن تدٙيضات ٌٛ ٚاصَ ِٛسد ٔيبص تأِيٓ وبدس فٕي  ٚخذِبت ٚاخذ ؽشايط دس ِشوض اخشا  ٚسػبيت وٍيٗ ِمشسات  ،ضٛاثط  ،دعتٛسات  ٚتزوشات  ٚتؼشفٗ ٘بي خذيذ ٚصاست ِتجٛع پظ اص وغت ِٛافمت افٌٛي زذاوثش ظشف ِذت ِمشس دس لشاسداد تأعيظ ِٕؼمذٖ ثيٓ ِتمبضي  ٚدأؾگبٖ ِشوض ثبيذخٙت ثٙشٖ ثشداسي  ٚاسائٗ خذِبت آِبدٖ گشدد دس غيش ايٓ فٛست ِٛافمت افٌٛي ٌغِ ٛي گشددِگش آٔىٗ لجً اص پبيبْ ِذت
ثب روش دالئً ِٛخٗ تّذيذ آْ دسخٛاعت گشدد ِٛ ٚضٛع ثٗ تبئيذ دأؾگبٖ ثشعذ .
ِ -شاوض استٛپذي فٕي وٗ ِٛافمت افٌٛي دسيبفت ّٔٛدٖ أذ لجً اص اخز ِدٛص ثٙشٖ ثشداسي ِدبص ثٗ ؽشٚع فؼبٌيت ّٔي

ثبؽذ .
 ٔقت پشٚأٗ تأعيظ ِ ٚغئٛي فٕي دس ِسً وبس دس ِؼشك ديذ ضشٚسي اعت .ٚظبيف ِغئٛي فٕي
 وٕتشي ٔغخٗ پضؽه ِؼبٌح  ٚفذٚس دعتٛس طشازي  ٚعبخت اٚستض  ٚپشٚتض تؾىيً پشٔٚذٖ ثشاي وٍيٗ ِشاخؼيٓ ٔظبست ثش ويفيت ِٛاد اٌٚيٗ ِقشفي ٔظبست ثش ِشازً ِختٍف طشازي  ،عبخت  ٚزفظ افٛي فٕي ػٍّي تطجيك ِٕبعت ثٛدْ ٚعيٍٗ عبختٗ ؽذٖ ثب ٚضؼيت ثيّبس ِؾبٚسٖ ثب پضؽه ِؼبٌح دس فٛست ٌض ٚ َٚاخشاي دعتٛسات پضؽه آِٛصػ ٔس ٖٛاعتفبدٖ اص ٚعيٍٗ عبختٗ ؽذٖ ثٗ ثيّبس ّ٘ ٚشا٘بْ ٔظبست ثش ػٍّىشد وبسوٕبْ ِشوض  ٚآِٛصػ زيٓ خذِبت آٔٙبِغئٛي فٕي ِي تٛأذ دس فٛست غيجت وُ تش اص عٗ ِبٖ يه ٔفش خبٔؾيٓ ٚاخذؽشايط ثٗ طٛس ِٛلت أتخبة  ٚثٗ
دأؾگبٖ ِؼشفي ّٔبيذ .
دس فٛست غيجت ِغئٛي فٕي ثيؼ اص عٗ ِبٖ پشٚأٗ ِغئٛي فٕي ٌغ ٛخٛا٘ذ ؽذ .
پشٚأٗ تأعيظ ِـشاوـض استٛپذي فٕي لبثً ٚاگزاسي ثٗ غيش ّٔي ثبؽذ ٘ ٚشگ ٗٔٛتغييش دس ٔبَ ِؤعظِ ،غئٛي فٕي،
أتمبي  ٚخبثٗ خبئي ِسً ِشوض ثبيذ پظ اص وغت ِدٛص سعّي اص دأؾگبٖ فٛست پزيشد .
زضٛس ِغئٛي فٕي دس وٍيٗ عبػبت فؼبٌيت ِؤعغٗ اٌضاِي اعت .
ِؤعظ يب ِؤعغيٓ دس فٛستي وٗ لقذ تؼطيً يب أسالي ِشوض سا داؽتٗ ثبؽٕذ ِشاتت سا ثب روش داليً ِ ٚغتٕذات
ِٛخٗ الصَ اعت زذالً عٗ ِبٖ لجً اص الذاَ ثٗ دأؾگبٖ ِشثٛطٗ گضاسػ ّٔبيٕذ .
 اسائٗ خذِبت استٛپذي طجك تدٛيض پضؽه ِؼبٌح ِدبص ِي ثبؽذ . ايٓ ِشاوض ِدبص ثٗ فذٚس گٛا٘ي اعتشازت  ،تدٛيض داس ٚ ٚعبيش خذِبت پيشاپضؽىي ٔظيش آصِبيؼ  ،ساديٌٛٛژي ... ّٚٔي ثبؽٕذ  ٚايٓ اِٛس دخبٌت غيش ِدبص دس اِٛس پضؽىي تٍمي ِي ؽٛد .

عبختّبْ

فضبي ِٛسد ٔيبص :
 اتبق أتظبس ثٗ ِغبزت تمشيجي زذالً ِ 12تش ِشثغ اتبق اسصيبثي ثٗ ِغبزت تمشيجي ِ 10تش ِشثغ ( ثب اثؼبد ِٕبعت ) -اتبق لبٌت گيشي ثٗ ِغبزت تمشيجي

ِ 6تشِشثغ (ثباثؼبدِٕبعت) ثبدسٔظشگشفتٓ دعتؾٛيي ثباطشاف وبؽي وبسي

ؽذٖ ثٗ اثؼبد ِ1/5*1تش
 اتبق تّشيٓ  ٚساٖ سفتٓ ثٗ ِغبزت تمشيجي ِ 8تش ِشثغ ( ثب اثؼبد ِٕبعت ) فضبي وبسگب٘ي ثٗ ِغبزت ِ 27تش ِشثغ ( ثب اثؼبد ِٕبعت ) عشٚيظ ثٙذاؽتي فشٔگيفضب٘بي پؾتيجبٔي ؽبًِ  :آثذاسخبٔٗ ‘ ِسً ؽغتؾٛي تي ٚ ٚعبيً ٔظبفت
 ػشك دسة ٘ب خٙت ػجٛس ثيّبساْ ثب ٚعبيً وّىي ( ٚاوش ٚ ٚيٍچش ) ِٕبعت ثبؽذ . وٍيٗ ديٛاس٘ب ِي ثبيغتي ثب سٔگ سٚغٓ لبثً ؽغتؾ ٛسٔگ آِيضي ؽذٖ ثبؽذ . تأِيٓ ٔٛس  ٚتٛٙيٗ ِٕبعت دس وٍيٗ لغّت ٘ب . ساٖ أذاصي ِؤعغٗ استٛپذي فٕي دس عبختّبْ ٘بيي ثب وبسثشي تدبسي  ٚاداسي  ٚعبختّبْ پضؽىبْ ثالِبٔغ ثٛدٖ  ٚدسعبختّبْ ٘بي ِغىٔٛي ٔيبص ثٗ اخز سضبيت ٔبِٗ وتجي اص ِبٌىيٓ  ٚعبوٕيٓ اٌضاِي ِي ثبؽذ .
 تدٙيض ِشوض ثٗ عيغتُ اطفبء زشيكتٛضير :اص خشيِذيب اخبسٖ عبختّبْ خٙت ازذاث ِشکض فٛق لجً اص تبئيذ کبسؽٕبعي خٛدداسي ثٗ ػًّ آيذ.

تدٙيضات
 تدٙيضات ِؼبيٕٗ ،لبٌجگيش ،أذاصٖ گيشي  ٚتّشيٓ  -تدٙيضات کبسگب٘ي ِبؽيٓ آالت  ٚاثضاس آالت  -تدٙيضات اداسيپشعًٕ
 پشعًٕ فٕي ؽبًِ استٛپذ فٕي ( وبسؽٕبط ،وبسؽٕبط اسؽذ  ٚدوتشا ) ِي ثبؽذ ِ ٚي ثبيغتي پٛؽؼ آٔبْ ثٗٔسٛي ثبؽذ وٗ ِؾخقبت فـشدي  ٚتخققي ِ ٚغئٌٛيت ايؾبْ ثشاي ِشاخؼيٓ لبثً تؾخيـ ثبؽذ ( پشعًٕ فٕي ثب
سٚپٛػ عفيذ ّ٘شاٖ ثب اتيىت  ٚافشاد تدشثي ثب سٚپٛػ غيش اص عفيذ )

ِشازً فذٚس ِدٛص٘بي لبٔٔٛي

اٌف ) ِذاسن ِٛسد ٔيبص خٙت فذٚس ِٛافمت افٌٛي
 -1اسائٗ تمبضب ٔبِٗ وتجي ِٙش  ٚاِضبء ؽذٖ ِتمبضي وٗ ثٗ اِضبي ِؼبٔٚت ِستشَ دسِبْ ِ ٚذيشيت ِستشَ دسِبْ سعيذٖ
ثبؽذ  ٚدس دفتش دثيشخبٔٗ ثجت ؽذٖ ثبؽذ .
 -2تىّيً فشَ ٘بي ِشثٛطٗ (پظ اص اسائٗ تمبضب ٔبِٗ تٛعط ٚازذ فذٚس پشٚأٗ ٘بثٗ ِتمبضي تسٛيً دادٖ ِي ؽٛد )
 -3دأؾٕبِٗ يب تغٛيٗ زغبة فٕذٚق سفبٖ دأؾدٛيبْ
ٔ -4بِٗ اػالَ ػذَ ٔيبص دس عبػبت غيش اداسي خٙت ؽبغٍيٓ
 -5گٛا٘ي ػذَ عٛء پيؾيٕٗ ويفشي يب آخشيٓ زىُ وبسگضيٕي خٙت ؽبغٍيٓ سعّي دٚايش دٌٚتي
 -6فتٛوپي ففسٗ اٚي ؽٕبعٕبِٗ  +ففسٗ آخش دس فٛستي وٗ تٛضير داسد .
ٌ -7يغت اعبِي پيؾٕٙبدي خٙت ٔبَ گزاسي ِؤعغٗ ثب ِٙش  ٚاِضبي ِتمبضي
 -8اعتؼالَ اص د ٚدأؾگبٖ ػٍ َٛپضؽىي تٙشاْ  ٚؽٙيذ ثٙؾتي دس خقٛؿ ٔذاؽتٓ تمبضب ِ ٚؤعغٗ دس زٛصٖ تست
ٔظبست آٔبْ  ،دس ِٛسد ِتمبضي  ٚغيش تىشاسي ثٛدْ اعبِي پيؾٕٙبدي
 -9گٛا٘ي ٚضؼيت طشذ اليسٗ ٔيشٚي أغبٔي
 -10تقٛيش ِقذق وبست پبيبْ يب ِؼبفيت اص ٔظبَ ٚظيفٗ خٙت آلبيبْ
 -11ػىظ  3 * 4د ٚلطؼٗ ( خٙت گٛا٘ي ػذَ عٛء پيؾيٕٗ ويفشي ٚػذَ اػتيبد )
 -12اسائٗ تقٛيش يب ؽّبسٖ کذ ٍِي
تٛضير  :دس خقٛؿ ٔبِٗ ٘بي ِٛسد اؽبسٖ دس ثٕذ٘بي ِ 11 ٚ8 ٚ 5ىبتجٗ اص طشيك ايٓ دأؾگبٖ پظ اص اسائٗ عبيش ِذاسن
تٛعط طشف ِتمبضي أدبَ ِي پزيشد ثذيٙي اعت پي گيشي دس ِٛسد ٚفٛي پبعخ ٔبِٗ ٘بي فٛق ثٗ ػٙذٖ ِتمبضي
ِي ثبؽذ .
ة) پظ اص تکّيً ِذاسک ،پشٔٚذٖ ثٗ کّيغي ْٛلبٔٔٛي ِبدٖ ٚ 20صاست ِتجٛع اسعبي ِي گشدد.
ج)پظ اص تبئيذ فالزيت ِتمبضي تٛعط کّيغي ْٛلبٔٔٛي ِبدٖ

20دأؾگبٖ اسائٗ فشَ تکّيً ؽذٖ لشاسدادتبعيظ

+فيؼ ثبٔکي طجك دعتٛساٌؼًّ ِشثٛطٗ ِجٍغ ٚؽّبسٖ زغبة اص طشيك کبسؽٕبعبْ ٚازذ فذٚس پشٚأٗ ٘ب ثٗ ِتمبضي
اػالَ خٛا٘ذ گشديذ.

ثذيٙي اعت فؼبٌيت ثٗ ِٕظٛس اسائٗ خذِبت دسِبٔي ثب ِٛافمت افٌٛي ِدبص ّٔي ثبؽذ  ٚضشٚسي اعت ٔغجت ثٗ اخز
ِدٛص

ثٙشٖ ثشداسي  ٚپشٚأٗ تأعيظ ِ ٚغئٌٛيٓ فٕي الذاَ گشدد .
ٖ ) ِذاسن ِٛسد ٔيبص خٙت فذٚس پشٚأٗ ٘بي تأعيظ ِ ٚغئٌٛيٓ فٕي
 -1پيؾٕٙبد ِىبْ خٙت ازذاث ِشوض ثٗ فٛست وتجي ( ثب روش آدسط دليك ،وشٚوي  ٚتٍفٓ تّبط ) وٗ تٛعط ِتمبضي
ِٙش  ٚاِضبء ؽذٖ  ٚثجت دفتش دثيشخبٔٗ گشديذٖ ثبؽذ .
 -2دس فٛست تبئيذ ؽشايط اٌٚيٗ عبختّبْ تٛعط وبسؽٕبعبْ دأؾگبٖ آِبدٖ عبصي آْ ثشاعبط سّٕ٘ٛد٘بي
وبسؽٕبعبْ وٗ ثٗ فٛست وتجي اػالَ ِي گشدد .
 -3تدٙيض ّٔٛدْ ِؤعغٗ
ِ -4ؼشفي ِغئٛي فٕي خٙت وٍيٗ عبػبت فؼبٌيت ِشوض ( ِذاسن ِٛسد ٔيبص ِغئٛي فٕي دس لغّت ِذاسن ِغئٛي
فٕي دسج گشديذٖ اعت .
 -5تقٛيش عٕذ ِبٌىيت  ٚيب اخبسٖ ٔبِٗ ِؼتجش ِسً ِؤعغٗ
ِ -6ؼشفي وبسوٕبْ ِؤعغٗ ِ +ذاسن تسقيٍي آٔبْ
ٌ -7يغت تدٙيضات
 ) ٚپظ اص تىّيً ِذاسن اسعبي پشٔٚذٖ ثٗ وّيغي ْٛلبٔٔٛي ِبدٖ ٚ 20صاست ِتجٛع
ص ) پظ اص تبئيذ وّيغي ْٛخٙت فذٚس ِدٛص ثٙشٖ ثشداسي اسائٗ فيؼ ثبٔىي ثٗ ؽشذ ريً :
 اسائٗ فيؼ ٘بي ثبٔکي خٙت ٘شيک اص ِغئٌٛيٓ فٕي طجك دعتٛساٌؼًّ ِشثٛطٗ(ِجٍغ ٚؽّبسٖ زغبة اص طشيكکبسؽٕبعبْ ٚازذ فذٚس پشٚأٗ ٘ب ثٗ ِتمبضي اػالَ خٛا٘ذ گشديذ ِ.جبٌغ خٙت تٙشاْ ٚعبيش ؽٙشعتبْ ٘ب ِتفبٚت ِي
ثبؽذ).
ذ ) فذٚس پشٚأٗ ٘بي تأعيظ ِ ٚغئٛي فٕي تٛعط ٚصاست ِتجٛع  ٚاسعبي آْ ثٗ ِؼبٔٚت دسِبْ دأؾگبٖ
ت ) تسٛيً پشٚأٗ ٘بي فبدسٖ ثٗ ِؤعظ

ِذاسن ِٛسد ٔيبص خٙت ِغئٌٛيٓ فٕي
 -1تىّيً فشَ ٘بي ِؾخقبت ‘ ِؼشفي  ٚتمجً ِغئٌٛيت فٕي ( فشَ ٘ب اص ٚازذ فذٚس پشٚأٗ ٘ب پظ اص ِؼشفي ِغئٌٛيٓ
فٕي اص طشف ِؤعظ ثٗ فٛست وتجي تسٛيً ِي گشدد) .
 -2تقٛيش پشٚأٗ دائُ  ٚپشٚأٗ ِطت ِؼتجش ؽٙش ِٛسد ٔظش ( دس فٛستي وٗ ِتمبضي پضؽه ثبؽذ )
 -3تغٛيٗ زغبة فٕذٚق سفبٖ دأؾدٛيبْ يب دأؾٕبِٗ

ٔ -4بِٗ ػذَ ٔيبص دس عبػبت غيش اداسي خٙت ِغتخذِيٓ سعّي دٚايش دٌٚتي
 -5افً گٛا٘ي ػذَ عٛء پيؾيٕٗ ويفشي يب آخشيٓ زىُ وبسگضيٕي خٙت ِغتخذِيٓ سعّي دٚايش دٌٚتي
 -6افً گٛا٘ي ػذَ ِسىِٛيت أتظبِي اص عبصِبْ ٔظبَ پضؽىي ( دس فٛستي وٗ پضؽه ثبؽذ )
 -7فتٛوپي ففسٗ اٚي ؽٕبعٕبِٗ  +ففسٗ آخش دس فٛست داؽتٓ تٛضير
 -8عٗ لطؼٗ ػىظ 3 * 4
 -9اسائٗ تقٛيشيب ؽّبسٖ کبست ٍِي
-10افً گٛا٘ي ػذَ اػتيبد

