
  
  خوابگاه كانون هموفيلي ايران استفاده از  آيين نامه

    
 86/  4/ 28مصوب مجمع عمومي عادي مورخ 

  

 :هدف

و با هدف ايجاد محيطي از امكانات و خدمات رايگان  كانوني ديگراعضابيماران و استفاده بهينهمنظوراين آئين نامه به  
امور دارو ودرمان از اقصي نقاط كشور  كانون كه جهت انجام ءان براي اسكان موقت بيماران و اعضمو آرام و اي ، سالم

و ساير  در رابطه با امورهتل هاو مهمانسراهاجعه مي نمايند و به لحاظ رعايت حقوق و مقررات جاري كشورابه مركز مر
ندان و مراجعين به و به شرح زير اعالم و كليه مديران و كارم تصويبمفاد اساسنامه  آيين نامه هاي كانون و با عنايت به

   :خوابگاه موظف به اجراي مواد آن مي باشد 
  .كليه اعضاءكانون هموفيلي ايران مي توانند از امكانات خوابگاه براي اسكان موقت استفاده نمايند -1ماده 
  :براي اعضاءبه قرار زير است بگاه ااولويت در اسكان و بهره مندي از امكانات خو - 2ماده
  )بيماران هموفيلي (تهاعضاء پيوس: الف
  )موفيلي و زنان و دختران ناقل هموفيليهخانواده درجه يك بيماران ) اعضاء وابسته  :ب
  اعضاء افتخاري  :ج
  )افراد غير خانواده درجه يك عضو پيوسته (همراه بيمار هموفيلي  :د

كن افراد غير خانواده درجه هر يك ار اعضاء مي توانند بصورت انفرادي در خوابگاه اقامت نمايند ولي:  تبصره
  . بيمار با شرايط آتي آئين نامه مي توانند اجازه اقامت اخذ نمايندبه شرط همراهي فاً ر صريمايك ب

  :امكان اقامت در خوابگاه را دارا مي باشد رفيلي با رعايت شرايط زيوهمراه بيمار هم -3ماده 
به تشخيص واحد (   ور روزمره خود داشته باشدانجام ام ديگري رابيمار نياز به مراقبت و كمك : الف 
  . سال باشد و هيچيك از افراد درجه يك خانواده او را همراهي نكنند  18و يا سن بيمار كمتر از  )دكاريمد
به . رابطه محرميت الزامي استرسمي  اسناددر صورتيكه جنسيت بيمار و همراه وي متفاوت باشد داشتن : ب
  .پذيرش نمي شوندجهت اقامتگاه شرايطي اعضاء و همراهان نامحرم  چ عنوان و در تحت هيچيه
نفر  2بجز موارد مراجعه در رابطه با تشخيص ناقلين  مددكاري واحد حداكثر تعداد نفرات همراه بيمار با تاييد:ج

  . مي باشد 
به بيماررك خوابگاه مگر آنكه ت پس از تخليه خوابگاه توسط بيمارهمراه وي حق اقامت در خوابگاه را ندارد،: د

    .دليل بستري در مراكز درماني باشد
  . شده باشد  5به شرح ماده مشخصات كامل همراه يا همراهان در معرفي نامه دفتر نمايندگي قيد : و
  )پاسپورت-كارت ملي -گواهينامه -شناسنامه(ارائه اصل كارت شناسائي معتبر : ز 

فرد و يا افراد  ،روز مي باشد و پس از پايان آن 3هر نوبت  حداكثر زمان اسكان در خوابگاه در -4ماده 
  .استقاده كننده ملزم به تخليه خوابگاه مي باشند 

روز طول يكشد با ارائه مدارك و دالئل توسط  3در شرايطي كه انجام امور درماني بيمار بيش از  -1تبصره 
فقت و تصويب مدير عامل ميزان اقامت در صورت تائيد مددكاري و مواصرفاً  ،به واحد مددكاريمتقاضي 
  . ابل تمديد استروز ق 15حداكثر تا 



)1(  
تاييد و  - 1تبصره  روز با رعايت مفاد30روز تا حداكثر  15در صورت درخواست اقامت بيش از  - 2تبصره 

  .امكان پذير است  تصويب رياست هيئت مديره
امكان اقامت صرفاً با مجوز  2و1يت تبصره و رعاروز  30بيش از در صورت تقاضاي اقامت -: 3تبصره 

  هيئت مديره امكان پذير مي باشد
ده از خوابگاه را دارند مي بايست قبل از عزيمت از شهرستان به اكليه اعضائ كانون كه قصد استف- 5ماده

در صورت عدم دسترسي به دفتر خويش مراجعه و نسبت به اخذ معرفينامه معتبر  استان دفتر نمايندگي
    0اقدام نمايند  جاواحد مددكاري كانون نسبت به رزرو ايندگي و در حالت اورژانس ضمن تماس بنما

واحد مددكاري كانون هموفيلي ايران  ااستاني فاقد دفتر نمايندگي باشد اعضاء مي بايست ب چنانچه - :ه تبصر
و اخذ رم درخواست فتكميل و مراجعه تماس حاصل نموده و پس از اطمينان از تأمين محل اسكان ضمن 

  . . مسئول واحد مددكاري از امكانات خوابگاه استفاده نمايند
مسئول دفتر مركزي موظف است نام و مشخصات كليه افرادي را كه با اقامت آنها موافقت مي شود  – 6ماده

يرات در رادر برنامه كامپيوتري پرينت و در پايان ساعت اداري به امضاء مدير عامل رسانده و جهت ثبت تغي
  .عه احتمالي مأمورين انتظامي و اداره اماكن به مسئول خوابگاه تحويل دهدساعات غير اداري و مراج

فرم درخواست اسكان  همچنينمسئول خوابگاه موظف است پس از مراجعه اعضاء اصل معرفينامه و  - 7ماده 
از دريافت تعهد نامه اقامت و اخذ را اخذ و ضبط نموده و سپس پس رسيده باشد،  كه به تأئيد واحد مددكاري

  . . امكان اسكان افراد مجاز را فراهم نماينداصل مدارك شناسائي معتبر 
 انو رعايت قوانين و مقررات خوابگاه مي بايست به امضاء كليه متقاضي فرم تعهد نامه،حفظ اموال : 1تبصره 

در . آنان قيد شده برسداسامي واست اسكان رم درخفكه در معرفي نامه و )  همراهان اعم از بيمار و (اسكان 
  . مجاز به اقامت در خوابگاه نمي باشند تعهد نامه آن فرد  از تكميل و امضاءهرفرد  صورت پرهيز و استنكاف

كارت   -گواهينامه  –شناسنامه (راهان وي كه فاقد هر گونه مدرك شناسائي معتبر ماعضاء و ياه :   2  تبصره
  .نيستندمجاز به اقامت در خوابگاه شند با ،)ملي و پاسپورت 

از قيمت و پر ارزش را  زيور آالت گران ورسيد كتبي تحويل ف است در قبال ظگاه موبمسئول خوا – 8هماد
در صورت عدم اظهار و عدم تحويل اموال مذكور . تحويل و در صندوق امانات خوابگاه نگهداري نمايداعضاء

نمي پذيردو  و  را ندارددان موارد مذكورفقمسئوليتي را در قبال ه ن كانون هيچگوناهاتوسط عضوويا همر
  .شخصي بعهده اقامت كنندگان در خوابگاه است اموال  اين اموال و مسئوليت حفظ

اق و وضعيت فيزيكي اموال به تفكيك مي بايست توسط تليست وسايل و اموال موجود در هر ا – 9ماده 
ويت استفاده كننده رسيده و اموال را به ر  تحويلكانون تهيه  در هنگام  اموال ئول خوابگاه با كمك جمعدارمس

  . اخذ نمايديل فهرست تحويلي ذامضاء وي را در واموال  اقتپس از تحويل ا
يت مسئول امضاءشده ، در هنگام تخليه به رو راطبق ليست تحويلي تاقاعضاء موظفند كليه اموال ا – 10ماده 

  .اقدام نمايند تخليهتائيد مسئول خوابگاه نسبت به دريافت مدارك و  خوابگاه رسانيده و پس از
اقامت كنندگان در  بعهده...)از قبيل ،تلويزيون،يخچال و(مسئوليت حفظ اموال عمومي خوابگاه  – 11ماده 

  . وال عمومي خوابگاه ميباشندمًمسئول حفظ ا مي باشد و اين افراد متضامناخوابگاه 
)2(  



در صورت آسيب رسانيدن و وارد آوردن خسارت اعم از كلي يا جزئي به هر يك از اموال خوابگاه   -12ماده
ملزم به جبران خسارت مي باشند ، در صورت عدم جبران  يك از افراد متضامناًاقامت كنندگان هرتوسط 

  .خسارت حق پيگيري در مراجع ذيصالح براي كانون محفوظ است
و در اين بوده صبح ممنوع  6شب الي 11به خوابگاه از ساعت ) ورود و خروج (آمد هر گونه رفت و  - 13ماده 

قبلي با مسئول خوابگاه و  اهنگيدر مواقع ضروري با هم. ساعات كليه دربهاي اصلي خروجي قفل مي گردد
  . امكان پذير استاقامت كنندگان نگهباني ورود ويا خروج 

و وروديهاي انجام شده در ساعت مذكور را با قيد مشخصات ف است خروجيها مسئول خوابگاه موظ: تبصره
  .هرست كامپيوتري تحويلي ثبت نمايدفاقامت كنندگان و ساعت دقيق در فردي 

پخت و پز و طبخ هر گونه مواد غذائي در آپارتمانهاي خوابگاه ممنوع است و صرفاًدر مكان  – 14ده ما
   . ر است تحت عنوان آشپزخانه عمومي ميساختصاص داده شده 

فوني كليه عي مسري از قبيل ،بيماريهاي ويروسي و ادر جهت جلوگيري از شيوع و انتقال بيماريه -51ماده
فردي و جمعي مي باشند ، در صورت مشاهده و يا  و بهداشت اعضاء و همراهان ملزم به رعايت نظافت خوابگاه

   .خواهند گرديدلزم به تخليه فوري خوابگاه گزارش مستند مبني بر موارد نقض نكات بهداشتي  افراد خاطي م
يا هر  و يا شربتهمچنين استعمال هر نوع قرص   فاكتورهاي انعقادي و به غير ازهرگونه دارو ، – 16ماده 

رد و فشكل ديگري از داروهاي مخدر، در محيط خوابگاه اكيداًممنوع و در صورت مشاهده و يا گزارش مستند 
  .ليه فوري خوابگاه هستندخاطي ملزم به تخ ديا افرا
ان وعده هاي ميويا )صبحانه ،نهار،شام(كانون هيچگونه تعهدي در تهيه و تأمين وعده هاي غذائي  -71ماده

  .اقامت كنندگان مي باشدو سرد نداشته و اين موارد بعهده  هاي گرم غذائي و همچنين نوشيدني
  . كنندگان مي باشد اقامته وتأمين وسايل استحمام شخصي به عهده يته -18ماده
 درايام  30/17لغايت  30/7انون از ساعت كطه  محو در در خوابگاهاقامت كنندگان پارك خودروي  -19ماده

  .كاري هفته اكيداًممنوع است
اقامت كنندگان در خوابگاه را پس از تخليه اتاق  شيملحفه و روبالمسئول خوابگاه موظف است ، -20ماده 

لحفه و مدر مقابل جمع آوري  ،موظف است مسئول خوابگاهروز  3قامت بيش از در صورت ا. نمايدض يتعو
 اقامت كنندگان ملحفه و روبالشي تميز و بسته بندي شده در اختيار  روز 3پس از روبالشي هاي استفاده شده 

  .دهدقرار 
منهاي حمايتي و انج ابه منظور همياري و همكاري با ساير نهادهدرصورت تأئيد مدير عامل و   -21ماده 

 اين افراد مي رد استثنائيادر موت  كليه شرايط اين آيين نامه ايبا رع... تاالسمي،ام اس و دياليزي،عم ازابيماران 
  .توانند از امكانات خوابگاه استفاده نمايند

 آزمايش تشخيص ناقلين به مركز مراجعه ميام اسكان اعضاء خانواده بيماران كه در چهارچوب انج -22ماده
  .نمايند با تاييد واحد مددكاري و تصويب مدير عامل بالمانع است 

اكنون هيچ پرونده اي در كانون نداشته اند و بنا به تشخيص پزشك تجعه افرادي كه ادر صورت مر -32ماده
افراد مي توانند با تأييد واحد مددكاري و تصويب  خون تأكيد شده است اين آزمايش ضرورت انجام تشخيصي

  .آئين نامه در خوابگاه اسكان يابنداين امل و با رعايت شرايط مدير ع
)3(   



در صورت عدم رعايت مقررات خوابگاه و نقض مواد آئين نامه توسط هر يك از اعضاء و همراهان  -42ماده
  :وي موارد زير در مورد عضو اعمال ميگردد

سال و براي نوبت  3وبراي نوبت دوم  ولال براي نوبت اس 1محروميت استفاده از امكانات خوابگاه بمدت: الف
  سال   5سوم 

ضمن باشد، ت بدر صورتيكه عدم اجراي مقررات منجر به ضررو زيان و يا در موارد تخلف بيش از سه نو: ب 
مراجع  هب عاز جمله ارجاع موضو ،موضوع جهت اخذ تصميمات الزم ،محروميت دائمي فرد از امكانات خوابگاه

  . كانون هموفيلي ايران ارجاع مي گردد به هيئت مديرهقضايي 
مسئول خوابگاه موظف است در رابطه با موارد نظافت و حفظ بهداشت خوابگاه اقدامات زير را به  :52ماده 

  :عمل آورد
ودي جمو كنترل ، آشپزخانه عمومي و همچنيننظافت و كنترل روزانه سرويسهاي بهداشتي، ظرفشويي ها) الف

  و تخليه زباله ها  هاسيفونكنترل فشويي، شامپو، بوگير، مايع دستشويي، مايع ظر
  ) دوبار در هفته(نظافت كف سالنها و راه پله ) ب
  نظافت حفاظ راه پله و محوطه رختشورخانه، آينه ها، يكبار در هفته) پ
سركشي به كولرها در فصل گرما، سركشي به موتور  <پس از اطمينان از سرويس اوله در آغاز هر فصل) ت
  ) هفته اي يكبار(انه در فصل سرما، خ
  .نظافت كابينت هاي خوابگاه، بالكن ها و يخچال هاي خوابگاه، درب ها و چارچوب ها يكبار در ماه) ث
 تخليه و  روز يكبار يكي از واحدهاي خوابگاهي 15مسئول خوابگاه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه هر ) ج

  . آن اقدام نمايدجهت نظافت كلي 
الي به اموال را فوراً گزارش و همچنين در صورت مستعمل شدن ممسئول خوابگاه موظف است صدمات احت )چ

  . اموال وجود تقاضا الزم را جهت تأمين به دفتر مدير عامل اعالم نمايد
برنامه  را مسئول خوابگاه موظف است در تعطيالت عيد و روزها و ايام آخر سال سم پاشي كليه واحدها) ح

  . و اجرا بنمايدريزي 
دفتر مركزي كانون هموفيلي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مذكور و تهيه  ،مسئول دفتر :62ماده 

  . گزارش هاي احتمالي براي مديرعامل است
آيين نامه را در هر كدام از اتاق هاي خوابگاه جهت اين نسخه از  دو مسئول خوابگاه موظف است :72ماده 

  .  ت كنندگان در محل مناسبي در دسترس قرار دهدمطالعه اقام
كليه اقامت كنندگان در خوابگاه در صورت مالحظه هر نوع نقص موارد اين آيين نامه بخصوص در  :82ماده 

  .رابطه با رعايت مسائل بهداشتي مي توانند موارد را بصورت كتبي مستقيماً به مديرعامل كانون اعالم نمايند
دفتر مركزي كانون كه مسئوليتي در اداره امور خوابگاه ندارند ، به هيچ عنوان حق ورود  كاركنان:  29ماده 

  .واقامت در خوابگاه را ندارند 
  .در موارد خاص فقط با دستور مدير عامل كانون امكان استفاده كاركنان از خوابگاه ميسر است  :  تبصره

مجمع عمومي به تصويب  28/10/1385ريخ تبصره در تا9و    ماده 30اين آيين نامه در  :30ماده
  .كانون هموفيلي ايران رسيده و الزم االجرا مي باشد

)4(       


