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  همذهِ:

هثٌی تش اخشای هاًَى تشًاهِ ٍهت هؼاًٍت تْذاؿت تشاػاع تؼْذات دٍلت تذتیش ٍ اهیذ دس تشًاهِ توذیوی خَد تِ هدلغ ؿَسای اػالهی 
تحلیل ػشیؼی اص ٍضؼیت  1393دس ػال پٌدن تَػؼِ ٍ لضٍم تٌویل ؿثٌِ اسائِ خذهات دس هٌاعن ؿْشی ٍ ػًٌَتگاُ ّای ؿیش سػوی، 

ِ سا تشای دػتیاتی تِ اّذاف پَؿؾ كؼال ّو طزح زحَل حَسُ تْذاضراًدام داد ٍ تا اػتلادُ اص خشدخوؼی ًاسؿٌاػاى خثشُ ٍ هتؼْذ، 

 آحاد هشدم، اسائِ تؼتِ خذهات خاهغ ٍ ادؿام یاكتِ ٍ حذاًثش حلاظت هالی اص هشدم تِ هٌظَس تحون پَؿؾ ّوگاًی ػالهت تْیِ ًوَد.  
 

 Familyّای الصم تشای اخشای تشًاهِ پضؿٌی خاًَادُ )آؿاص ؿذ ٍ صیشػاخت 1393اخشای تشًاهِ تحَل ػالهت دس حَصُ تْذاؿت، اص ػال 

Practiceً ٍ  ) ّای ػولی تشای گامّای پیـیي، دس اداهِ دػتَسػولْایتا ً تحون تشًاهِ ؿـن تَػؼِ سا كشاّن ًشد. دػتَسػول كؼلی
ّای هذل خاهغ ٍ هغلَب پضؿٌی خاًَادُ تحون هاًَى تشًاهِ ؿـن ٍ اخشای تشًاهِ پضؿٌی خاًَادُ دس عَل تشًاهِ ؿـن سا تشاػاع ٍیظگی

یل تایذ دس اخشای دػتَسػول اخشایی تشًاهِ گؼتشؽ هشاهثت ّای تْذاؿتی دسهاًی دس هٌاعن ؿْشی ّای رًٌذ. سػایت ٍیظگیتشػین هی
 ًاسًٌاى هشاس گیشد:ًاسؿٌاػاى ٍ هَسد تَخِ خذی ٍ دهین هذیشاى، 

 ُخوؼیت تؼشیق ؿذ 

 خذهات یٌپاسچِ ٍ ادؿام یاكتِ دس ًظام ؿثٌِ تْذاؿت ٍ دسهاى ٍ تا ًیلیت تاال 

 هشدم ّضیٌِ هاتل پشداخت تشای 

 اػتوشاس خذهت 

 ُاػتلادُ اص ًیشٍی چٌذپیـِ آهَصؽ دیذ 

  ًلش 12000پضؿي ػالهت ًگش تاصای ّش  یيٍخَد 

 ( هـاسًت تخؾ دٍلتی ٍ خلَكیPublic Private Partnership (PPP)) 

 هغاتوت تا ؿثٌِ تْذاؿت ٍ دسهاى 

 ُهذیشیت ػالهت هٌغوِ خـشاكیایی تؼشیق ؿذ 

 تدویغ هٌاتغ 

  ساٌّواّای تالیٌی )گایذالیي ّا(اػتلادُ اص 

 ٌی ػالهتاػتوشاس پشًٍذُ الٌتشًٍی 

 تشهشاسی ًظام اسخاع 

  ٍ خشیذ ساّثشدی خذهات 

 ًظام پشداخت هثتٌی تش ػولٌشد 
 

ّای تاتؼِ دس حَصُ ّا/ داًـٌذُ ّای ػلَم پضؿٌی ٍ ؿْشػتاىًْایتا اص صحوات ؿثاًِ سٍصی تواهی هؼٍَلیي ٍ ًاسؿٌاػاى ػغح داًـگاُ
ًٍت تْذاؿت، ٍ تواهی هذیشاى ٍ ًاسؿٌاػاى ػغح هلی ایي حَصُ تَیظُ هشًض هذیشیت ؿثٌِ كویواًِ توذیش ٍ تـٌش هی ًواین. اهیذ هؼا

 20ّای اٍلیِ ػالهت دس هٌاعن حاؿیِ ٍ ؿْشّای تاالی اػت تا تْشُ گیشی اص تداسب پیـیي ٍ اػتلادُ اص ًتایح حاكل اص گؼتشؽ هشاهثت
اخشای تْتش اص پیؾ خَد، ٍ پغ اص آى تِ  1398 دػتَسػول ؿْشی تا ًوتشیي چالؾ دس ػال ،اسصؿیاتی هؼتوش ٍ هٌظن ّضاس ًلش ٍ تا پایؾ ٍ

هذیشاى، ًاسؿٌاػاى ٍ اسائِ دٌّذگاى خذهت اػتوثال  ًظشات ٍ پیـٌْادات ػغَح هختلقدّذ. تِ هٌظَس پیـثشد ّشچِ تْتش تشًاهِ اص اداهِ 
 ًٌین. هی

 

 

     دکسز ػلیزضا رئیسی

 هؼاٍى تْذاضر              
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  ٍاصُ ًاهِ: 1فصل

، دس ًؼخِ هثلی دػتَسػول آهذُ اػت ٍ تـییرشی دس ایري هرَاسد، ٍخرَد     آى تشًاهِ اخشایی ٍ دػتَسػولایي  هشتَط تِّا ٍ اكغالحات  ٍاطُ
  ًذاسد. 

 
 

( در PHCّای اٍلیِ تْذاضتی )( ٍگستزش هزالثتUHCّوگاًی سالهت ) : پَضص2فصل 

  هٌاعك ضْزی

 

  خوؼیت ّذف: .2-1

گزٍُ سیز  2جوؼیر ّذف ایي تزًاهِ ضاهل جوؼیر ساکي در هٌاطك ضْزی اسر کِ تزاساس اجزا، در  :1هادُ 

 فاستٌذی ضذُ اًذ:

 

خوؼیت ػاًي دس ٍصاست ًـَس  1395تؼشیق ػال تشاػاع : ّای غیزرسویٍ سکًَسگاُ ًطیيالف: جوؼیر هٌاطك حاضیِ 

 تاؿذ.هی ًلش  10159352 تشاتش تاّای ؿیشسػوی ػًٌَتگاُؿْشّا ٍ حاؿیِ 

ػالهت اٍلیِ  ّایهشاهثت هاًٌذ خذهاتداسد  1تخـی اص ایي خوؼیت، اتثاع خاسخی ّؼتٌذ ٍ خذهاتی ًِ اسائِ آًْا اثشات كشاكشدی :1زثصزُ 

ّذف )ٍتا، دیلتشی، تة  داسّای ٍاگیشدسهَسد دسهاى تیواسی ؿَد. ًیض اسائِ هی ایي اكشادتِ  تِ كَست سایگاى ٍ تشاػاع هلَتِ ػتاد هلی
 هالت ٍ ...( دس كَست ًثَد تَاًایی پشداخت تَػظ كشد هثتال، خذهت تایذ سایگاى اسائِ ؿَد.

ؿَد> هَظق اًذ ًاهیذُ هی  ضؿٌی ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی =ًِ اص ایي تِ تؼذ داًـگاُ/ داًـٌذُّای ػلَم پ داًـگاُ/ داًـٌذُ :2زثصزُ

دٌّذُ خذهت ٍ تَصیغ  خوؼیت ٍ خاهؼِ هَسد ًظش ایي تشًاهِ سا اص عشین اًدام ػشؿواسی، ؿٌاػایی ٍ تشًیة خوؼیت، ػاختاس ٍاحذّای اسائِ
 دسیاكت خذهت هـخق ًٌٌذ.

 

تاؿذ. پیؾ تیٌی خوؼیت ّضاس ًلش هی 20خوؼیت ػاًي دس ؿْشّایی تا خوؼیت تیؾ اص ّشار ًفز:  20ب: جوؼیر ضْزّای تاالی 

 خَاّذ تَد.  ًلش )تذٍى احتؼاب خوؼیت حاؿیِ ًـیي( 42934960ًـاى دٌّذُ آى اػت ًِ خوؼیت ًل ایي ؿْشّا  1395ًـَس تشای ػال 
 

جوؼیر ثثر ًام ضذُ ٍ جوؼیر حذالل یکثار دریافر ّای هختلق ػولٌشدی، دس ؿاخقخوؼیت هاتل هثَل ٍ هاتل هحاػثِ 

 تاؿذ.اػت ًِ تشحؼة ًَع ؿاخق اص ػاهاًِ یٌپاسچِ تْذاؿت هاتل احلا هی خذهر کٌٌذُ

 

 ارکاى اجزایی ٍ ٍظایف .2-2

ٍ داًـگاُ/داًـٌذُ ػلَم پضؿٌی، هَظق تِ تؼتش ػاصی ٍ تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿٌی ٍاحذّای هشتثظ ٍ هؼٍَل دس ٍصاست  :2هادُ 

 اخشای دهین ایي تشًاهِ ّؼتٌذ. 

 ٍظایف کطَری:

 ٍ هذیشیت هٌاتغ هالی ٍ ؿیشهالی دس تشًاهِ ّای تحَل دس حَصُ تْذاؿت ِ ػاصیّای اخشایی تشای یٌپاسچٍ اتالؽ ػیاػتتذٍیي  -

 اخشایی تشًاهِ ّای تحَل  دػتَسػول تذٍیي ٍ اتالؽ -

 ّواٌّگی تا ریٌلؼاى دس ػغح هلی -

                                                 
1   Externality 
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 اعالع سػاًی سػاًِ ای دس ػغح هلی دستاسُ اهذاهات اًدام گشكتِ -

 تاؿذ.هحل دتیشخاًِ ٍاحذ ًـَسی دس هشًض هذیشیت ؿثٌِ هؼاًٍت تْذاؿت هی: 1زثصزُ 

 اهذاهات اخشایی تِ ػْذُ هشًض هذیشیت ؿثٌِ ٍ تا ّوٌاسی ٍاحذّای كٌی اػت. :2زثصزُ 

هشًض هذیشیت ؿثٌِ ٍ اتالؽ هؼاًٍت تْذاؿت هاتلیت اخشا سییغ ّای اخشایی ػغح هلی تا پاساف توام تشًاهِ ّا ٍ دػتَسػول: 3زثصزُ 

 داسد.
 
 

 ّای اٍلیِ سالهرساخسار ارائِ هزالثر .2-3

 تاؿٌذ: ّای اٍلیِ ػالهت تِ یٌی اص اؿٌال صیش هیٍاحذّای اسائِ هشاهثت :3هادُ 

 ترا ًیرشٍی    ًلرش(  00512دس هٌغوِ )هتَػظ ترشای خوؼیرت    ّضاس ًلش 20تا  6تاصای ّش تشاػاع تشاًن خوؼیت  خایگاُ سالهر

 ؿَد.: اًذاصی هیؿاؿل صیش تَػظ عشف هشاسداد ساُ

o :ًلش ، یيثثت ؿذُ ٍ خذهت گشكتِ دس ػاهاًًِلش خوؼیت  2500تاصای ّش  هزالة سالهر.  

o  تاؿٌذ. (هاها -سالهر هزالة) تا ًظام هاهایی هاهاییًاسؿٌاػی حذاهل یي تا دٍ ًلش داسای هذسى تایذ  

o ؿذى خذهات ًل خوؼیت تحرت پَؿرؾ اًدرام    فؼال ؿَد پایگاُ ػالهت تایذ حذاًثش تالؽ خَد سا تشای یادآٍس هی

چٌاًچِ دس عَل ػِ هاُ، ّیچ تـییشی دس خذهات اسائِ ؿذُ ّش هشاهرة ػرالهت كرَست ًگیرشد ٍی ٍ هؼرٍَل       دّذ.
 پایگاُ ػالهت ًاچاس تِ پاػخگَیی ّؼتٌذ.

 

-ّای خاسی تشای ّوِ اكشاد خاهؼِ تحت پَؿؾ دس هالة تؼتِ خذهات ػرغح اٍل اسائرِ هری   دس ایي ٍاحذ، خذهات كؼال هشاهثت

ضَد کِ کلیاذ آى در تستسِ  خذهازی تزای جوؼیر ٍ هٌطمِ زحر خَضص اًجام هی در خایگاُ سالهرگشدد. 

 خذهر آهذُ اسر:

 تشٍص سػاًی خوؼیت تحت پَؿؾ ٍ ثثت اعالػات .1

 ؿٌاػایی ًاهل هٌغوِ ٍ سػن ًوـِ آى .2

 پشًٍذُ الٌتشًٍیٌی ػالهت ٍ اسائِ خذهت هثتٌی تش تـٌیل  .3

آًْا )تا اػتلادُ اص داٍعلثیي ػالهت، ػرلیشاى ػرالهت، اسػرال    اسائِ خذهات كؼال تِ خوؼیت تحت پَؿؾ ٍ پیگیشی  .4
 پیاهي، تللي ٍ ... ٍ پیگیشی دسب هٌضل(

 ّای داسٍیی(اسائِ خذهات هٌول یاسی )هٌول .5

 (خَدهشاهثتیهغاتن تؼتِ )اخشای تشًاهِ خَدهشاهثتی  .6

 اخشای دهین ٍ ًاهل ًلیِ تؼتِ ّای خذهت هلَب اتالؽ ؿذُ .7

 ًوًَِ ّایی)الثتِ دسهَسد  هشتَطّای تؼییي ؿذُ دس دػتَسػول اسػال ًوًَِ ّا تِ آصهایـگاُخذهات ًوًَِ گیشی ٍ  .8
 ؿَد(ًِ ًیاص تِ گشكتي ًوًَِ خَى ٍ ادساس اػت، ایي ًاس دس هشًض اًدام هی

9. ... 

 

هشًض  هؼاٍىؼپاسی( یا تَػظ ، اًتخاب ٍ تَػظ پیواًٌاس )دس ؿشایظ تشًًٍاسًٌاى هؼتوش دس پایگاُ ػالهتهؼٍَل پایگاُ اص تیي : 1زثصزُ

تَاى تشای ایي ًؼثت تِ ػایشیي، هی هؼٍَل،ؿَد. تِ دلیل اكضٍدى هؼٍَلیت تیـتش تِ خذهات خاهغ ػالهت )دس ؿشایظ دٍلتی( هٌلَب هی

 هشاهةاص تیي  تشخیحاً تْتش اػتپایگاُ ػالهت  هؼٍَلحوَم تاتت حن هؼٍَلیت دسًظش گشكت )ّضیٌِ % 5زا اضاكِ پشداختی كشد، 

  اًتخاب گشدد(. ّاهاها -ػالهت

 دػتشػی ّضاس ًلش خوؼیت تاتَخِ تِ  100تا  25)خوؼیت  پایگاُ ػالهت 8تا  2تاصای ّش ًِ  هزکش خذهاذ جاهغ سالهر

ًلش تاؿذ ٍ دس هَسد ًالًـْشّا ایي  40000تغَسیٌِ هیاًگیي خوؼیت هشاًض دس ؿْشّای ػادی حذٍد  تشاًن خوؼیتهشدم ٍ 
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تشاػاع آخشیي تاصًگشی دكاتش عشح گؼتشؽ ؿثٌِ یي هشًض خذهات خاهغ ػالهت  ّضاس ًلش خَاّذ تَد(، 60 ذٍدحهیاًگیي 
ّضاس ًلش، ٍخَد یي هشًض خذهات خاهغ ػالهت  25تشای ؿْشّای تا خوؼیت ًوتشاص ؿَد.  دسًظش گشكتِ هیتْذاؿت ٍ دسهاى 

 : ًیشٍی ؿاؿل دس هشًض خذهات خاهغ ػالهت ػثاستٌذاص. الضاهی اػت

o هشًض خرذهات        یي پضؿي. ّش ٍ خذهت گشكتِ دس ػاهاًِ  خوؼیت ثثت ؿذًُلش  12000تاصای ّش : خشضک ػوَهی

 50خاهغ ػالهت تایذ حذاهل دٍ پضؿي داؿتِ تاؿذ. تلَیة پضؿي ػَم دس عشح گؼرتشؽ ؿرثٌِ هؼرتلضم اضراكِ ؿرذى     
تِ ػثاست دیگش، تشای حضَس پضؿي ػَم ًلش( خَاّذ تَد.  ) 6000دسكذ خوؼیت پایِ تِ خوؼیت تحت پَؿؾ هشًض )حذٍد 

 ّضاس ًلش تاؿذ(. 30تایذ خوؼیت 

o :ًرِ حرذاهل تایرذ ًراسداى یرا       پرزیشؽ  هؼرٍَل ترا ػٌرَاى    هشًض خذهات خاهغ ػالهتیي ًلش تاصای ّش  خذیزش

/ػلَم پضؿررٌیكٌاٍسی اعالػررات ػررالهت/ هررذاسى هررذیشیت/آهاس/ /ًاسؿررٌاع یٌرری اص سؿررتِ ّررای تْذاؿررتی دسهرراًی 
 .تاؿذ ITًاهپیَتش/

o :ًاسؿرٌاع  ًاسؿٌاػی یرا  ، یي ًاسؿٌاع ػالهت سٍاى تا هذسى ّضاس ًلش 40تاصای ّش  کارضٌاس سالهر رٍاى

تِ هٌظَس تؼْیل دػتشػی هشدم ٍ تشاػاع خوؼیت تحت پَؿؾ )هغاتن تشًاهِ ؿَد. اسؿذ سٍاًـٌاػی تالیٌی تٌاسگیشی هی
 . تحت پَؿؾ ػشًـی ًٌذ ػالهت ّایپایگاُ تِسٍص دس ّلتِ  یي یا دٍ تایذاص پیؾ تؼییي ؿذُ( 

o :ِیي ًاسؿٌاع تـزیِ تا هرذسى ًاسؿٌاػری یرا ًاسؿرٌاع اسؿرذ تـزیرِ       ّضاس ًلش 40تاصای ّش  کارضٌاس زغذی ،

ؿَد. تِ هٌظَس تؼْیل دػتشػی هشدم ٍ تشاػاع خوؼیت تحت پَؿؾ )هغاتن تشًاهِ اص پیؾ تؼیریي ؿرذُ(   تٌاسگیشی هی
 ّای ػالهت تحت پَؿؾ ػشًـی ًٌذ. یا دٍ سٍص دس ّلتِ تِ پایگاُتایذ یي 

o :تَػرظ ًاسؿرٌاع تْذاؿرت هحریظ دس هحرذٍدُ       اهٌٌِ هاتل تشسػی 300تاصای ّش  کارضٌاس تْذاضر هحیط

ّایی ًِ دكاتش خذهات ػرالهت تْذاؿرت هحریظ ساُ اًرذاصی ٍ     الثتِ دس داًـگاُ ؿَدهشًض، یي ًاسؿٌاع دسًظش گشكتِ هی
. یاترذ اهٌٌرِ اكرضایؾ هری    3000ایي ؿاخق تا دُ تشاترش یؼٌری   هغاتن دسكذ پَؿؾ دكاتش خذهات ػالهت ُ اًذ، كؼال ؿذ

 (.12/3/1397د هَسخ 3911/300)هغاتن تا ًاهِ ؿواسُ 

o :تشسػی تَػظ ًاسؿٌاع تْذاؿت حشكِ ای  ًاسگاُ یا ًاسخاًِ هاتل 300تاصای ّش  کارضٌاس تْذاضر حزفِ ای

ّایی ًِ دكاتش خذهات ػرالهت تْذاؿرت   . الثتِ دس داًـگاُؿَدهیؿَد. اسؿٌاع دسًظش گشكتِ هیدس هحذٍدُ هشًض، یي ً
ٍاحرذ   3000ایي ؿاخق تا دُ تشاتش یؼٌی هغاتن دسكذ پَؿؾ دكاتش خذهات ػالهت حشكِ ای ساُ اًذاصی ٍ كؼال ؿذُ اًذ، 

 .یاتذًاسگاّی/ ًاسخاًِ ای اكضایؾ هی

o :تشای اًدام خذهات تضسیوات، پاًؼواى ٍ هشاهة اص تیواس دس ؿشایظ خراف  ، یي ًیشٍ تاصای ّش هشًض خزسسار/ تْیار

 آصهایـگاُ، ًاس ًوًَِ گیشی آصهایـگاُ سا ًیض تِ ػْذُ داسد. ًثَدگشدد. ایي كشد دس كَست تؼییي هی

o :ُذهت دسكَست ًیاص تِ كؼالیت ٍاحذ آصهایـگاُ دس هشًض هتٌاػرة ترا خوؼیرت خر     کارداى/ کارضٌاس آسهایطگا

-ّای گؼتشؽ ؿثٌِ ًیشٍی ًاسداى/ ًاسؿٌاع آصهایـگاُ دسًظش گشكتِ هیگیشًذُ ٍ تشاػاع هلَتِ آخشیي تاصًگشی عشح

 ؿَد. دس چٌیي ؿشایغی هؼٍَل كٌی آصهایـگاُ هشًض، هؼٍَلی اػت ًِ دس هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى حضَس داسد.

o :دسكَست ًیاص تِ كؼالیت ٍاحرذ دًذاًپضؿرٌی دس هشًرض، هتٌاػرة ترا خوؼیرت تحرت پَؿرؾ ًیرشٍی           دًذاًدشضک

دػرتیاس دًذاًپضؿري   تا ػٌرَاى  دًذاًپضؿي، یي ًلش هشاهة ػالهت دّاى  2 حذاًثشتاصای )ؿَد دًذاًپضؿي تٌاسگیشی هی
ٍ پشداخت تِ ٍی  َس دًذاًپضؿي اػتحضَس ٍی ٍاتؼتِ تِ حضّای الصم سا دیذُ تاؿذ ٍ ًِ تایذ آهَصؽ ؿَدتٌاسگیشی هی

% اسصؽ ًراسی  50تْذاؿتٌاس دّاى ٍ دًذاى ٍظایلی هـاتِ دًذاًپضؿي داسد ٍ  .اص هحل دسآهذّای دًذاًپضؿٌی خَاّذ تَد(
 ّای تْذاؿت دّاى، تِ ّیچَخِ خایگاُ تْذاؿتٌاس دّاى ٍ دًذاى سا ًذاسًذ.ٍی سا دسیاكت هیٌٌذ. ًاسداى

 

ّای ػالهت تَػظ هشًض خرذهات خراهغ   ػغح تٌذی ٍاحذّای اسائِ دٌّذُ خذهت تایذ ًظاست هؼتوین تش پایگاُاص آًداًِ عثن  :1زثصزُ

ترَاى یٌری اص ًاسؿٌاػراى هشًرض تْذاؿرت      تاب تیـرتش تاؿرذ هری    3دس ؿشایغی ًِ تؼذاد پایگاُ تحت پَؿؾ هشًض اص ػالهت اًدام ؿَد، 
تَاًرذ  كؼالیت ًٌذ. ایي اهذام تشحؼة حدن كؼالیت هری  تا ػٌَاى هشاهة ػالهت ًاظش ؿْشػتاى سا تشای ًظاست تِ هشًض هضتَس اًتوال داد ًِ

دسكرَست اكرضایؾ هٌراتغ، اهٌراى     تؼذادی اص سٍصّای ًاسی ًاسؿٌاع هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى سا دستش گیشد )هثالً دٍ تا ػِ سٍص دس ّلترِ(.  
 گشدد.ػول تؼذی اػالم هیؿَد ًِ عی دػتَستٌاسگیشی ًیشٍی خذیذ هشاهة ػالهت ًاظش كشاّن هی
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 ینهشاخؼِ هؼتو یواساى)تتؼذاد هشاخؼیي ػشپایی تِ پضؿي ػالٍُ تش اكشاد اسخاع ؿذُ اص عشین ػایش اػضای تین ػالهت، چٌاًچِ  :2زثصزُ

تاصای  ر رٍسًفز د 15تیص اس یؼٌی ػالٍُ تش اكشادیٌِ اص عشین هشاهة ػالهت، ًاسؿٌاع تـزیِ ٍ سٍاى ٍ ... تِ پضؿي اسخاع هی ؿًَذ(، 

دس ػاػات كثح ٍ دس ؿیش ایٌلَست دس كَست ٍخَد كضای اضاكی الصم هشًض سا  ،هشاخؼیيایي تشای پاػخگَیی تِ تَاى هیتاؿذ، ّش پضؿي 
 تِ هٌظَستا هشاسداد هتٌاػة  دػتَسػول یيپضؿي هَظق ا یشاصؿ )هداص( پضؿٌاى تخؾ خلَكی خاسج ػاػات كؼالیت هشًض تِ پضؿي/ دس

تَاًذ دسآهذ صا ًیض ، تلٌِ هیًٌذًویتذیْی اػت حالت اخیش ًِ تٌْا تشای هشًض ّضیٌِ اضاكی ایداد  .اسائِ خذهات پضؿٌی ػوَهی ٍاگزاس ًشد
 تاؿذ.

( ٍ ٍاگیشداس ّذف دس خوؼیت تحت پَؿؾ هشًض خذهات خاهغ NCDّای ؿیشٍاگیش )اٍلَیت ًاس پضؿٌاى، هشاهثت تیواسی :3زثصزُ

تاؿذ )دسًل تایذ توام خذهات خاسی هغاتن تؼتِ ّای خذهت سا اسائِ دٌّذ(. اسخاػات اص هشاهثیي ػالهت ٍ ًظاست تش آًْا هیػالهت، هثَل 
)ًاسؿٌاع هاهَس یا هٌتولِ هشاهة ػالهت ًاظش هؼاٍى هشًض یا ّوشاُ تا ّای ػالهت دسضوي، پضؿٌاى، ٍظیلِ ًظاست كٌی تش ًاسًٌاى پایگاُ

 ٍ ًحَُ ًاس آًْا تش هیضاى دسیاكتی پضؿٌاى تاثیش خَاّذ داؿت )تش اػاع اسصؿیاتی ٍ سا ًیض تشػْذُ داسًذ اى( اص هشًض تْذاؿت ؿْشػت

 پشداخت هثتٌی تش ًیلیت(.

  هَاسد صیش اػت ؿاهل هزکش خذهاذ جاهغ سالهرٍظایف: 

 ّای ػالهت(هذیشیت ػالهت هٌغوِ خـشاكیای تحت پَؿؾ )هشًض ٍ پایگاُ .1

هشاهة هشًض،  هؼاٍى هشًض، ّای ػالهت )اػن اص ضویوِ ٍ ؿیشضویوِ( تَػظ سییغخذهات پایگاُ پایؾ ٍ اسصؿیاتی -
)ًاسؿٌاع  كٌی ؿاؿل دس هشًضًاسًٌاى ٍ ػایش ضؿي پدًذاًًاسؿٌاػاى تْذاؿت هحیظ ٍ تْذاؿت حشكِ ای، ػالهت ًاظش، 

  تـزیِ ٍ ًاسؿٌاع ػالهت سٍاى(

 ّای ػالهتتِ اّذاف ٍ ًوي تِ تشًاهِ سیضی ػولیاتی پایگاُتذٍیي تشًاهِ ػولیاتی هشًض تشای دػتیاتی  -

 ّای تحت پَؿؾ ٍ تحلیل آًْاخوغ آٍسی دادُ ّای خذهات اسائِ ؿذُ دس هشًض ٍ پایگاُ -

 ّای ػالهت اسائِ پغ خَساًذ تِ پایگاُ -

 ت اهٌای هشدهی تشای ؿٌاػایی هـٌالت ػالهت هٌغوِ، تشًاهِ سیضی ٍ حل آًْااتـٌیل ّی -

 شیي ت خیّخلة هـاسً -

 ٍ ػلیشاى ػالهت ٍ ...خزب داٍعلثیي ػالهت تشًاهِ سیضی تشای  -

 ّای تحویواتی اػتاًی ٍ هلیّوٌاسی دس عشح -

 ٍ تِ سٍص ًگِ داؿتي ػخت اكضاسّای هَسد اػتلادُػالهت  یهذیشیت پشًٍذُ الٌتشًٍیٌ -

 آهَصؽ ًاسًٌاى ٍ استوای هؼتوش ًیلیت خذهات -

 :ًٌٌذُ تشای ًل خوؼیت تحت پَؿؾًی خذهات اسخاػی تِ ػٌَاى پـتیثا .2

 تضسیوات ٍ پاًؼواى -

 اهؼِخهثتٌی تش  خذهات ػالهت سٍاى -
 خذهات تْذاؿت هحیظ  -

 خذهات تْذاؿت حشكِ ای  -

 ّا، هشاًض خوؼی، هؼاخذ ٍ..(خذهات تـزیِ خاهؼِ ) دس هذاسع، هْذًَدى -

 ّای ّذفدس پیـگیشی یا ًوي تِ دسهاى تیواسی خذهات هـاٍسُ تـزیِ ٍ تٌظین سطین ؿزایی -

 خذهات دًذاًپضؿٌی -

 ّا ٍ حَادث ؿیشهتشهثِ اپیذهی ،ّای تحت هشاهثتتیواسی ًٌتشلـگیشی ٍپیّوٌاسی ٍ هـاسًت دس  -

)ًل هَاسد دس  ؿَداًدام هی اى آهَصؽ دیذُ هشًض،پضؿٌیٌی اص تَػظ ًِ  ٍ تٌاهل ًَدًاى خذهات هـاٍسُ طًتیي -
 (ؿًَذّای ٍاتؼتِ اسخاع دادُ هیخوؼیت تحت پَؿؾ هشًض اص پایگاُ

 ّای خاف ٍ دس هشاًض خاف تشاػاع ضَاتظ هشًض هذیشیت ؿثٌِ:خذهات اسخاػی تِ ػٌَاى پـتیثاًی ًٌٌذُ تشای خوؼیت .3

 ّوٌاسی دس آهَصؽ پضؿٌی خاهؼِ ًگش. -

 اصدٍاج هـاٍسُ خذهات  -
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 خذهات هـاٍسُ ؿیشدّی  -

 ت هـاٍسُ طًتیيخذها -

 خذهات آصهایـگاّی ٍ تلَیشتشداسی ػغح اٍل دس كَست لضٍم -

 دسهاى تیواساى ػشپایی  .4

( 115، خذهات اٍسطاًغ پیؾ تیواسػتاًی )ػاصهاى اٍسطاًغ ًـَسدس كَست ًیاص هٌغوِ ٍ پغ اص تلَیة هشًض هذیشیت ؿثٌِ ٍ  :4ُ زثصز

گشدد. ، اسائِ هیدس هشًضًلش دس هشًض خذهات خاهغ ػالهت هٌتخة ٍ صیش ًظش پضؿي ؿاؿل  50000دس هٌاعن سٍػتایی ٍ ؿْشّای صیش 

 تذیْی اسر ساسٍکار اجزای ایي زثصزُ خس اس اًجام زَافماذ السم اػالم هی ضَد.

 

ًِ ػاتوِ  تاؿذهیؿاهل سییغ ٍ هؼاٍى هشًض اػت. سییغ هشًض یٌی اص پضؿٌاى هشًض خاهغ ػالهت  هشًض خذهات یشیتهذ تین : 4هادُ 

تا ّواٌّگی هشًض  سییغاص تیي ًاسًٌاى هشًض تَػظ خذهت ٍ هاًذگاسی تیـتش داسد ٍ تشخیحاً هتخلق پضؿي خاًَادُ اػت. هؼاٍى 
ٍظیلِ ایي تین،  .ًٌذهشًض ّوٌاسی هی سییغتا  ٍاحذدس هذیشیت  ،ٍ ضوي اًدام ٍظایق اكلی خَد ؿَدهیْشػتاى اًتخاب ؿتْذاؿت 

ّای ػالهت تحت پَؿؾ، ًٌتشل اهَس ػوَهی داخل هشًض ٍ پایگاُ ػالٍُ تش پاػخگَیی ًؼثت تِ ػالهت خوؼیت تحت  پَؿؾ،
ولیاتی ػاالًِ ٍ تشآٍسد تذٍیي تشًاهِ ػٍ ّای تحت پَؿؾ ًاسًٌاى هشًض ٍ پایگاُ ػالهتهؼٍَلیت ًظاست تش چگًَگی اسائِ خذهات 

 ًیض ّؼت. اػتثاسات هَسد ًیاص تش اػاع تشًاهِ

o ّای ػالهت تحت پَؿؾ، ّای هشًض ٍ پایگاُپایؾ ٍ اسصؿیاتی كؼالیت 

o ُّای ػالهت تحت پَؿؾ، تذٍیي تشًاهِ صهاًثٌذی هَثش تشای دسیاكت خذهات تَػظ هشاخؼیي هشًض ٍ پایگا 

o ّای داسٍیی ٍ تدْیضات هَسدًیاص هشًض ٍ ٍیی )داسٍی ػل، ؿپؾ، ٍ ...(، ٍاًؼي، هٌولپیگیشی تْیِ لیؼت اهالم هَسدًیاص داس
 ّای ػالهت تحت پَؿؾ، پایگاُ

o  ،ًظاست تش اخشایی ؿذى خلؼات آهَصؿی هَسدًیاص تشای ًاسًٌاى ٍ خوؼیت ّذف 

o  ٍ ّای ػالهت تحت پَؿؾ، پایگاُكشاّن ػاصی تؼْیالت الصم تشای آهَصؽ سدُ ّای هختلق ًیشٍی اًؼاًی ؿاؿل دس هشًض 

o  ،تْیِ گضاسؿات ػولٌشد هشًض دس حَصُ ّای هختلق دس صهاى هوشس 

o  )تٌظین كْشػت ٍ تاهیي هَاد هلشكی )اص عشین پیواًٌاس دسكَست تشًٍؼپاسی 

o ّای كضای كیضیٌی هشًض، پیگیشی تؼویش ٍ تاصػاصی خشاتی 

o خایگضیٌی تدْیضات هَسد ًظش تٌظین كْشػت تدْیضات تؼویشی ٍ اػواعی ٍ پیگیشی تؼویش ٍ 

o ّا ٍ ّا، كذٍس احٌام سٍصهشُ پشػٌلی )هشخلی، هاهَسیت، ....( ٍ دػتَسّای هالی، توؼین ٍ تٌظین كؼالیتهذیشیت ًلیِ پشداخت
 اػوال هَاصیي اًضثاعی، ٍ خایگضیٌی ًیشٍّا دس صهاى هشخلی

o ّ ٌِای اًدام ؿذُ ٍ اسػال آى تِ هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى ) تشای هذیشیت هثلؾ تٌخَاُ گشداى هشتَط تِ هشًض، تٌظین اػٌاد ّضی
 هشاًض دٍلتی(

o  ٍ هذیشیت تَدخِ ٍ اػتثاسات تشاػاع تشًاهِ ػولیاتی )دس هشاًض دٍلتی صیش ًظش هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى اًدام خَاّذ ؿذ(، ثثت
 ؿْشػتاى تشای هشاًض دٍلتی( داسی هؼتٌذات هشتَط تِ اػتثاسات، ؿشح ّضیٌِ ّا )اسػال اػٌاد تِ هشًض تْذاؿتًگِ

o  خذهات هشًض. تشای اسائًِاسًٌاى هشًض تواهی خلة هـاسًت 

o ُّای تحت پَؿؾ تا ّواٌّگی هؼٍَل ًظاست تش آهاس ثثتی خذهات تْذاؿتی اسائِ ؿذُ تَػظ ًاسًٌاى تْذاؿتی هشًض ٍ پایگا
 ّاپایگاُ

o تحلیل آهاس ٍ ػولٌشد ًاسًٌاى ٍ اسػال پغ خَساًذ 

o ّا تا هـاسًت ّوِ ًاسًٌاى ٍ هشدمكشایٌذ ّای خذهت ٍ هشاهثت استوای ًیلیت 

o اص عشین تـٌیل  ّای هشتثظ تا ػالهتًیاصػٌدی ػالهت هٌغوِ ٍ حل هـٌالت ػالهت هٌغوِ تا هـاسًت هشدم ٍ تخؾ
  ّیات اهٌا هشًض

o ِخلة هـاسًت تیي تخـی تشای استوای ػالهت هٌغو 

-هی اًتخابهشًض تْذاؿت ؿْشػتاى خذهات خاهغ ػالهت تا تاییذ هشًض  سییغؿَد اداسُ هیدس هشاًضی ًِ تِ كَست دٍلتی  : 1ُ زثصز

  ؿَد.
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 گشدد.حوَم تِ دسیاكتی آًاى اضاكِ هی% 10زا تاتت هؼٍَلیتی ًِ تین هذیشیت هشًض )سییغ ٍ هؼاٍى( تِ ػْذُ داسًذ، هثلـی  : 2زثصزُ 

 

ًلش، ّیات  20000ؿْشی سٍػتایی هؼتوش دس هٌاعن حاؿیِ ٍ ؿْشّای تاالی دستواهی هشاًض خذهات خاهغ ػالهت ؿْشی یا  :5هادُ 

 گشدد.اهٌای هشًض تا ػاختاس، ٍظایق ٍ گشدؽ ًاس هـخق تـٌیل هی

 ػاختاس )اػضای( ّیات اهٌای ّش هشًض ػثاستٌذاص: : 1زثصزُ 

  پَؿؾ هشًض( ؿاهل:اػضای هشتثظ تا حَصُ ؿْشی ٍ ؿْشداسی تتشتیة اٍلَیت )دس كَست ٍخَد دس هٌغوِ تحت 

 : یٌی اص اػضای ؿَسای اػالهی ؿْش یا ًوایٌذُ ؿَسای هزًَسالف

 : ؿْشداس ًاحیِب

 : سییغ ؿَسایاسی هحلج

 : ًوایٌذُ ؿْشداسی هحلذ

 ًوایٌذُ/ ًوایٌذگاى هذاسع/ هشاًض آهَصؿی ٍ داًـگاّی تحت پَؿؾ هشًض 

 ُسییغ هشًضّای ػالهت تحت پَؿؾ هشًض تِ اًتخاب یٌی اص هؼٍَلیي پایگا 

 ًوایٌذُ اسائِ دٌّذگاى خذهات ػالهت دس تخؾ خلَكی دس هٌغوِ تحت پَؿؾ هشًض 

 سییغ هشًض )پضؿي( ًِ ػشپشػتی ایي ّیات سا تِ ػْشُ داسد 

 ٍظایق ّیات اهٌای ّش هشًض خذهات خاهغ ػالهت ؿْشی ػثاستٌذاص:  : 2زثصزُ 

 ّای آهَصؿی تِ هشدم ٍ هؼٍَلیي هٌغوِآهَصؽ ػالهت دس ؿالة تشگضاسی ًـؼتْا ٍ گشدّواییْای تشًاه ِ 

  ّواٌّگی تا هؼٍَلیي هٌغوِ تحت پَؿؾ تِ هٌظَس ایداد هحیظ حاهی ػالهت ٍ سكغ ػَاهل خغشصای هحیغی 

 ّای ػلوی ٍ اخشایی تشای آًْاعشح هؼایل ٍ هـٌالت ػالهتی هٌغوِ ٍ یاكتي ساُ حل 

  ِّای ػالهت ػوَهیخلة هـاسًت ػوَم هشدم دس خَدهشاهثتی ٍ حوایت اص تشًاه 

 ُّای ػالهت ٍ هشًضآهَصؽ ٍ اعالع سػاًی دسهَسد ٍظایق، تشًاهِ ّای ػالهت ٍ خذهات هاتل اسائِ دس پایگا 

گشدؽ ًاس ّیات اهٌای هشًض: ّشػالِ عی هٌاتثِ سػوی ٍ هشاخؼِ حضَسی تِ اسگاًْای دٍلتی ٍ هشدهی هٌغوِ، ػؼی دس  : 3زثصزُ 

پغ اص هؼشكی ًوایٌذگاى ٍ اػضای ّیات اهٌای  گشدد.ؿَد ٍ اص آًْا دسخَاػت هؼشكی ًوایٌذُ هیخلة هـاسًت دػتگاّْای هزًَس هی
گشدد ٍ كَستدلؼات تِ هشًض تْذاؿت ؿَد ٍ ّیات هضتَس ّش ػِ هاُ یٌثاس تـٌیل هیهشًض، اتالؽ آًْا تَػظ سییغ هشًض كادس هی

 شًض پغ اص تاییذ هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى هاتل اخشا خَاّذ تَد.ؿَد. تذیْی اػت ًلیِ هلَتات ّیات اهٌای هؿْشػتاى اسػال هی

سییغ هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى/ هذیش ؿثٌِ تْذاؿت ٍ دسهاى ؿْشػتاى تا عشح هَضَع ّیات اهٌای هشاًض خذهات خاهغ  : 4زثصزُ 

ٍظایق ّیات اهٌای هشًض ػالهت ؿْشی ٍ ؿْشی سٍػتایی تحت پَؿؾ دس خلؼات ؿَسای اداسی ؿْشػتاى تِ هؼشكی اّذاف، اػضا ٍ 
 پشداصد ٍ اص ٍاحذّای هشتثظ، تواضای ّوٌاسی هشاًض هزًَس سا هی ًوایذ.هی

 

، هذیشیت ًلی تشًاهِ ّواًٌذ الگَی ًظام ؿثٌِ تْذاؿت ٍ دسهاى ًـَس، تِ ػْذُ هشًض خذهات خاهغ ػالهتػالٍُ تش هشاًض  :6هادُ 

 ػالهت ػثاستؼت اص: خذهات خاهغ ّوٌاسی هشاًض  تْذاؿت ؿْشػتاى اػت. ٍظایق هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى تا

 ُتْیِ ٍ اسایِ عشح گؼتشؽ ؿثٌِ اسائِ خذهت دس هٌغوِ ٍ اسائِ تِ ػتاد ؿثٌِ تْذاؿت ٍ دسهاى داًـگاُ/داًـٌذ 

 :هذیشیت ٍ پـتیثاًی اص اسائِ دٌّذگاى خذهات ػالهت 

o آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػاصی اسائِ دٌّذگاى ٍ گیشًذگاى خذهت 
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o  ُاًذاصی ًظام هذیشیت اعالػات ػالهت ٍ پـتیثاًی آى دس ٍاحذّاًوي تِ سا 

o )ًظاست، پایؾ ٍ اسصیاتی تش ػولٌشد ٍاحذّا دس ؿثٌِ اسائِ دٌّذگاى خذهات )اػن اص دٍلتی ٍ تشًٍؼپاسی 

  دٍسُ ای اص خوؼیت تحت پَؿؾسٍص سػاًی ِ یا تػشؿواسی ًظاست تش اخشای 

  ًِیاصػٌدی ػالهت هشدم هٌغو 

  ِتضویي دػتشػی تِ حذاًثش خذهات پایِ ػالهت ٍ تخللی هَسدًیاص هٌغو 

  ِّای ػالهت )داسٍ،  ّای ػالهت ٍ تاهیي ًٌٌذگاى كشآٍسدُ خذهات اختواػی ٍ هشاهثت دٌّذُؿٌاػایی ٍاحذّای اسائ
 تدْیضات ٍ لَاصم پضؿٌی ٍ ...( دس هٌغوِ

 تْیِ هؼیش اسخاع اكوی ٍ ػوَدی ٍ ّذایت خذهت گیشًذگاى 

 ّػاص ّای پضؿٌی ٍ حَادث ٍ ػَاًح عثیؼت ٍ اًؼاى واٌّگی اسائِ خذهات دس ؿشایظ كَسیت 

  تاهیي هؼتوین خذهات ػالهت تِ كَست ػشپایی ٍ هشاهثت سٍصاًِ دس ؿشایظ ٍیظُ )دس كَست حضَس ًذاؿتي ٍاحذّای
 تـخیلی دسهاًی هَسد تاییذ ؿثٌِ تْذاؿت ؿْشػتاى(

 هذیشیت اهَس هالی 

 (تش اػاع تشًاهِ ّای ّذفٍ داسٍّا ) ّالهٌو ،تاهیي ٍاًؼي 

 ؿذُ تا ّواٌّگی هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى، تِ ػْذُ عشف هشاسداد اػت.تشًٍؼپاسی هذیشیت توام ٍاحذّای   :7هادُ 

 

 فضای فیشیکی ٍ ًیزٍی اًساًی اسساًذاردّای هَردًیاس .2-4

تَاًٌذ تا ّواى ؿشایظ هیاًذ،  ؿذُ تشًٍؼپاسیساُ اًذاصی یا   03دػتَسػول ًؼخِ ًِ هثالً تشاتش اػتاًذاسدّای اػالهی ی یٍاحذّا: 8هادُ 

عشف هشاسداد تایذ كضای كیضیٌی هٌاػة  ،اػت الضاهیصیش ّای دسػایت اػتاًذاس ،اداهِ خذهت دٌّذ لیٌي تشای ساُ اًذاصی ٍاحذّای خذیذ
 صیش آهادُ ًوایذ: ؿشح دٌّذُ خذهت ٍ ًیشٍی اًؼاًی، تِ تشاػاع ًَع ٍاحذ اسائِ

هشتغ  هتش 130ًلش حذاهل  12500خوؼیت تحت پَؿؾ هتَػظ تا  خایگاُ سالهراػتاًذاسد كضای كیضیٌی هَسد ًیاص تشای  .1

 هی تاؿذ تِ ًحَی ًِ كؼالیت ًاسًٌاى ٍ اهٌاًات هَسد ًیاص هـشٍحِ صیش سا تتَاى دس آى خای داد:

 ( تِ هٌظَس سػایت حشین ؿخلی هشاخؼیي، تیي هشاهثیي ػالهت،  5كضای ًاس هشاهة ػالهت .)پاساٍاى هشاس دادُ حذاهل ًلش
     هتش هشتغ( 36هتشهشتغ ٍ خوؼاً   12تا حذاهل  اتام 3تا  2) ؿَد

  هتش هشتغ( 16تا  12)یي اتام  ٍ ًوًَِ گیشی تشای آصهایـگاُكضای ًاس ٍاًؼیٌاػیَى 

 ًٌالعذػاصی خاهؼِ دسهَضَع ػَاد ػالهت، ؿیَُ صًذگی ػالن، خَدهشاهثتیكضای تشگضاسی خلؼات آهَصؽ ٍ تَاًو ،-

 24تا  20) ٍ.. تا اػتلادُ اص اهٌاًات تخؾ دٍلتی، خلَكی، تَهی ٍ هحلی هٌغوِ ّای آهادگی تشای اصدٍاج ٍ صایواى
   .(تَاًذ خاسج اص هحل پایگاُ تاؿذهیًِ  هتشهشتغ

 ( داسای تخت طًیٌَلَطیتا اعویٌاى سػایت گشدد،  ُحشین ؿخلی هشاخؼِ ًٌٌذ تِ گًَِ ای ًِاتام اسائِ خذهات هاهایی  ٍ
ضایی تشای هؼایٌِ هادس تاسداس هاًٌذ ؿٌیذى كذای هلة خٌیي، اًذاصُ گیشی استلاع سحن، هؼایٌِ ٍاطیٌال، هؼایٌِ پؼتاى، ٍ ك

 16تا  12  َس سػایت حشین خلَكی، سكتاسّای پش خغش، تیواسی ّا ٍ ... تِ هٌظ HIV  حال دسهَسدهـاٍسُ ٍ اخز ؿشح 
 . ایي اتام حتوا دسب داؿتِ تاؿذ.هتشهشتغ(

 هتشهشتغ( 25) ٍ كضا تشای پزیشؽ ػالي اًتظاس 

 ًِهتشهشتغ( 6) كضای آتذاسخا                                          
 هتشهشتغ( 12) تْذاؿتیّای كضای ػشٍیغ 
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 ّای دٍعثوِ ٍ آػاًؼَس تشای ػاختواى ّایی ًِ دس ٍسٍدی پلِ ٍخَد داسد ٍدس ػاختواى تشای هؼلَلیي خیص تیٌی رهح

   تاالتش

  

تِ گًَِ ای سالهر هحل اسسمزار خایگاُ تایذ  کِ هزکش ٍ خایگاُ در دٍطثمِ لزاردارًذ ی یزَجِ: در ساخسواى ّا

 .زز ٍ در اٍلَیر تاضذ راًسخاب ضَد کِ دسسزسی تِ آى ًسثر تِ هزکش راح

 هتش ًاّؾ هی یاتذ. 110تِ  پایگاُ ًلش، كضای كیضیٌی هَسد ًیاص 6000ّای ًوتش اص تشای خوؼیت 

  پلِ تا استلاع هٌاػة ًثایذ تیـتش تاؿذ 7حذاًثش پلِ تشای پایگاُ ػالهت اص 

 ّضاس ًلش )هتَػظ  100تا  25تا خوؼیت تحت پَؿؾ  هزکش خذهاذ جاهغ سالهرتاًذاسد كضای كیضیٌی هَسد ًیاص تشای اػ

ػاختواى ّودَاس یا دس  2تَاًذ دس هتش هشتغ هی تاؿذ )دسكَست ضشٍست هی 400تا  350( حذٍد تشای ًالًـْشّا ّضاس ًلش 60
، كؼالیت 1ذ (. تِ ًحَی ًِ ػالٍُ تش هَاسد هٌذسج دس تٌدٍ عثوِ تاؿذ ًِ پایگاُ ػالهت ضویوِ تایذ دس عثوِ اٍل هؼتوش ؿَد

ًاسًٌاى ٍ اهٌاًات هَسد ًیاص هـشٍحِ صیش سا تتَاى دس آى خای داد. دس كَستیٌِ هشًض ٍ پایگاُ دس یي عثوِ ٍ دس یي 
 ٍسٍدی هشًض اص پایگاُ خذا گشدد. تشخیحاً ػاختواى هشاس داؿتِ تاؿٌذ 

  هتشهشتغ( 12) سییغ هشًضكضا تشای  

 ( 12اتام  2هتش،  24كضا تشای پضؿي )هتشی 

  هتشهشتغ( 24) تْذاؿت حشكِ ایهحیظ ٍ تْذاؿت كضا تشای خذهات 

 هتشهشتغ(  12)كضا تشای هـاٍسُ تـزیِ ٍ تٌظین سطین ؿزایی 

 هتشهشتغ( 12) كضا تشای خذهات ػالهت سٍاى 

 هتشهشتغ( 50)حذٍد  كضا تشای ػالي اًتظاس 

 ( 12كضا تشای اسائِ خذهات پشػتاسی )هتشهشتغ 

 هتشهشتغ( 12)ضا تشای پزیشؽ ٍ آهاس ك 

 ( 12كضا تشای اسائِ خذهات هـاٍسُ ؿیشدّی )دس كَست ٍخَد هتشهشتغ     

 آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػاصی خاهؼِ دسهَضَع ػَاد ػالهت، ؿیَُ صًذگی ػالن، خَدهشاهثتی  هـاٍسُ اصدٍاج، كضای تشگضاسی خلؼات
تشاتش كضای تشگضاسی خلؼات آهَصؽ پایگاُ  3ٍ.. تا اػتلادُ اص اهٌاًات تخؾ دٍلتی، خلَكی، تَهی ٍ هحلی هٌغوِ تِ هوذاس 

 (هتشهشتغ 50; حذٍد  ؿَد)كضای آهَصؽ پایگاُ ػالهت دس ایي كضا ادؿام هی ػالهت

  هتشهشتغ تاصای ّش یًَیت 20حذاهل  هتشهشتغ( 30)حذٍد كضا تشای خذهات دّاى ٍ دًذاى 

 (الهت ضویوِپایگاُ ػ هـتشى تا، هتشهشتغ  12)حذٍد  تْذاؿتی ٍ آتذاسخاًِ ّایكضا تشای ػشٍیغ 

 هتشهشتغ( 60ّا ٍ آهایاى )حذٍد كضای اٍسطاًغ ٍ تؼتشی هَهت خاًن 

 ّای دٍعثوِ ٍ تاالتشپیؾ تیٌی سهپ تشای هؼلَلیي یا آػاًؼَس تشای ػاختواى  

               

تِ  یهاًًَ یاص سٍؽ ّا یٌیتا  یهحل هشًض دس ػاػات خاسج اداس ٍاگزاسی یؼتتِ ػغح دٍم كشاّن ً یًِ دػتشػ یدس هٌاعو زثصزُ :

هٌاعوی ًِ دس ؿثٌِ تالهاًغ اػت.  یشیتٍ هَاكوت هشًض هذ یتا ّواٌّگ یٍ سٍاًپضؿٌ یواىصًاى ٍ صا ی،ًَدًاى، داخل هتخللیي
ا تؼشكِ تَاى ًؼثت تِ ساُ اًذاصی آًْا )تهیداًـگاّی/ داًـٌذُ ای دػتشػی تِ داسٍخاًِ ٍ تلَیش تشداسی ٍخَد ًذاسد تا تلَیة ًویتِ 

 .تؼییي گشددتلَیش تشداسی  ی هَسد ًیاص داسٍخاًِ ٍكضا دٍلتی( اهذام ًوَد. دس ایي كَست تایذ

  هـشٍط تِ ایٌٌِ اص  یاتذ.هتش ًاّؾ هی 300 تا 250 ّضاس ًلش ٍ ًوتش، كضای كیضیٌی هَسدًیاص تِ حذٍد 25تشای خوؼیت ّای
 كضاّای ضشٍسی ًِ هاًغ اسائِ خذهات هی گشدد ًاػتِ ًـَد.

 گشدد.دس كَست لضٍم تؼییي هیم تشای خذهات تـخیلی آصهایـگاّی كضای اػتاًذاسد الص 

 

تِ ؿشح صیش آهادُ  دٌّذُ خذهت تشاػاع اػتاًذاسد ًیشٍی اًؼاًی عشف هشاسداد تایذ ًیشٍی اًؼاًی هٌاػة تشاػاع ًَع ٍاحذ اسائِ: 9هادُ 

 ًوایذ:
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تِ  دسكذ خوؼیت،100تِ ؿشط پَؿؾ  ًلش 12500اػتاًذاسد ًیشٍی اًؼاًی هَسد ًیاص تشای پایگاُ ػالهت تا خوؼیت تحت پَؿؾ . 1
 هشاس صیش هی تاؿذ:

 ًلش  1                 :هاها )هؼٍَل پایگاُ( -هشاهة ػالهت                

 ًلش یي هشاهة( 2500)  ًلش 4   هاها -هشاهة ػالهت یا هشاهة ػالهت 

 

 ؿَد. هی ٍ دس ػشاًِ لحاػ اسائِ خذهات ٍ ًظاكت تلَست خشیذخذهت تاهیي زثصزُ:

 

 یادآٍری:

  حذاًثش هذسى تحلیلی هَسد هثَل تشای هشاهة ػالهت یا هشاهة   ؿَد.هیًلش یي هشاهة ػالهت دسًظش گشكتِ  2500تشای ّش
 تاؿذ.  ػالهت هاها ًاسؿٌاػی هی

 ِهشاهة تَاًٌذ تِ ػٌَاى ٍ هاهایی هی ، پشػتاسیای تْذاؿت ػوَهی، تْذاؿت خاًَادُ، هثاسصُ تا تیواسیْاّ داًؾ آهَختگاى سؿت
تایذ خذهات هاهایی تاؿذ  ًظام هاهایی ٍ داسای دس كَستیٌِ هشاهة ػالهت كاسؽ التحلیل سؿتِ هاهایی كؼالیت ًوایٌذ. ػالهت

داسای ًظام  دس یي پایگاُ، داًؾ آهَختِ هاهاییؿاؿل ّوِ هشاهثیي ػالهت  اگش .هاها( ػالهت )هشاهة پایگاُ سا ًیض اًدام دّذ
ًوتشاص ػایش هشاهثیي  تایذخوؼیت تحت پَؿؾ هشاهثیي ػالهت تا هذسى تحلیلی هاهایی تشحؼة تؼذاد آًْا  ،ًثاؿٌذ هاهایی

ّش هشاهة ػالهت ؿیشهاها ًِ خذهات هاهایی خوؼیت تحت تاصای  .(ًلش 2000حذٍد ) ػالهت تا ػایش هذاسى تحلیلی تاؿذ
اص خوؼیت هشاهة ػالهت هاها،  هتٌاػة تا تؼذاد صًاى تاسداس تحت پَؿؾ گیشدپَؿؾ ٍی تِ ػْذُ هشاهة ػالهت هاها هشاس هی

ًلش  300حذٍد  ،  تؼذاد خوؼیت تشآٍسد ؿذُ تشای ایي خاتداییاضاكِ ؿَدػالهت ؿیشهاها  /هشاهثاىًن ؿذُ ٍ تِ خوؼیت هشاهة
 .تاؿذهی

 دس تاؿذ. هاهایی پضؿٌی ّوشاُ تا ًظام هاهایی ًاسؿٌاع ، % آًْا(30)یا  حذاهل تایذ هذسى تحلیلی یٌی اص هشاهثیي ػالهت
خذهات دسهاًی ٍ پاساًلیٌیٌی سا  ،هاهاّا، ًظام هاهایی ًذاسًذ تایذ صیش ًظش پضؿي هشًض ؿشایغی ًِ ّیچیي اص هشاهثیي ػالهت

 اًدام دٌّذ.

 
ّضاس  60)هتَػظ ّضاس ًلش  100تا  25ػالهت تا خوؼیت تحت پَؿؾ خذهات خاهغ اػتاًذاسد ًیشٍی اًؼاًی هَسد ًیاص تشای هشًض  .2

 ایي هادُ، تِ هشاس صیش هی تاؿذ: 1ػالٍُ تش هَاسد هٌذسج  دس تٌذ  ًلش(
 

 ( ّضاس ًلش 12تاصای پضؿي:)     ًلش 1  

  ًلش  1     ّضاس ًلش(: 30دًذاًپضؿي )تاصای ّش 

  ًلش 4تا  2ٍاحذ یا پشًٍذُ(          300ًاسداى/ًاسؿٌاع تْذاؿت حشكِ ای ٍ هحیظ )تاصای ّش 

 ( حذاهل هشاهة ػالهت دّاى)ًلش 1   تاصای ّش دًذاًپضؿي 

  ًلش  1   ّضاس ًلش(: 40ًاسؿٌاع/ًاسؿٌاع اسؿذ تـزیِ )تاصای 

 ًلش  1  ّضاس ًلش(: 40ػالهت سٍاى )تاصای  ًاسؿٌاع اسؿذ/ ًاسؿٌاع 

 ًلش 1       پزیشؽ ٍ آهاس 

 ًلش 1                 پشػتاس/ تْیاس 

  ًلش 2      (ٍ دس هشاًض خاف )تشاػاع ضَاتظ / طًتیيؿیشدّی /هـاٍسُ اصدٍاج 

  خشیذ خذهت حدوی تشای ًظاكت 

 ِخشیذ خذهت حدوی تشای ًولی 

 تشحؼة ضشٍست      هایـگاًُاسداى/ ًاسؿٌاع آص 
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 یادآٍری : 
ًاسؿٌاع اسؿذ تـزیِ تایذ داسای هذسى تحلیلی تا تـزیِ داؿتِ تاؿذ ٍ ػلَم تـزیِ كشكاً تایذ هذسى ًاسؿٌاػی دس سؿتِ  ًاسؿٌاع

تا صهاى تأهیي پایِ ػلَم تـزیِ تاؿذ. دس كَست ًثَد ًاسؿٌاع تـزیِ داٍعلة دس ّش یي اص هٌاعن تا خوؼیت تحت پَؿؾ هَسد ًظش، 
ّای ػوَهی تـزیِ تَػظ هشاهة ػالهت تشاتش تشًاهِ ّای ػالهت ًـَسی اسائِ ٍ دس كَست اهٌاى هشدم ًاسؿٌاع تـزیِ آهَصؽ

 .تَاًٌذ اص خذهات تخؾ ؿیشدٍلتی اػتلادُ ًوایٌذهی
      

  ٌاػی یا ًاسؿٌاػی اسؿذ تاؿٌذ.ًاسؿٌاػاى تـزیِ، سٍاًـٌاع تالیٌی، ٍ تْذاؿت هحیظ ٍ حشكِ ای تایذ داًؾ آهَختِ ًاسؿ
ٍ تا اٍلَیت هاهایی دس یٌی اص گشایؾ ّای اسؿذ تایذ داًؾ آهَختِ ًاسؿٌاػی  ی هشًضهاها، اسائِ دٌّذُ خذهات هـاٍسُ ایدس هشاًض 

هشًض تْذاؿت  سییغػال ػاتوِ ًاس هلیذ دس ایي حَصُ تِ تـخیق  10یا حذاهل  )تشای هـاٍسُ اصدٍاج تِ صًاى تاؿذهـاٍسُ دس هاهایی 
 ؿَد.. ایي كشد یٌی اص اػضای تین پایـگش هحؼَب هی(ؿْشػتاى داؿتِ تاؿذ 
 تایذ ًاسداى تاؿٌذ.حذاًثش  هشاهة ػالهت دّاى

 تایذ ًاسؿٌاع تاؿٌذحذاًثش  تشای اًدام خذهات آصهایـگاّی
 تشای پزیشؽ تایذ ًاسداى یا ًاسؿٌاع تاؿٌذ.

 ًاسؿٌاع اسؿذ سٍاًـٌاػی تالیٌی تاؿذتشای ًاسؿٌاع ػالهت سٍاى تشخیحاً تایذ 
 

% اكضایؾ یاكت، تایذ ًلش دٍم اضاكِ ؿَد. تِ ػٌَاى هثال 50اص ػذد تؼییي ؿذُ تیؾ اص  ّز ًیزٍچٌاًچِ خوؼیت تحت پَؿؾ : 1 زثصزُ

ًلش  60000تِ  ضهشًاػت. اگش خوؼیت دسًظش گشكتِ ؿذُ یا ًاسؿٌاع ػالهت سٍاى  ًاسؿٌاع تـزیًِلش، یي  40000دس ضَاتظ تاصای ّش 
 یيؿذُ تاؿذ،  تؼییي% اػتاًذاسد 50ٍاحذ اسائِ دٌّذُ خذهت  خوؼیت دسكَستیٌِدسهَسد دًذاًپضؿي ؿَد. دٍم اضاكِ هیًاسؿٌاع سػیذ، 

 گشدد. یدٍ هشًض خاتدا ه یيت یشًٍ یغی،ؿشا یيؿَد  دس چٌهیدٍ ٍاحذ دس ًظش گشكتِ  تیيتلَست هـتشى  ًیشٍ

تَاى اص ًاسؿٌاع هاهایی تا تاییذ ًویتِ اػتاًی هی دس كَست ًثَد ًاسؿٌاع اسؿذ یزدّیهطاٍرُ اسدٍاج ٍ ض تزای: 2زثصزُ 

 ػال ٍ اخز گَاّی دٍسُ آهَصؽ تخللی اػتلادُ ًشد. 10هاهایی تا ػاتوِ ًاسی تیؾ اص 
اص پضؿٌاى هَخَد، آهَصؽ الصم سا دیذُ ٍ ، تاصای ّش دٍ تا ػِ هشًض خذهات خاهغ ػالهت، یٌی هطاٍرُ صًسیکتشای كؼالیت : 3زثصزُ  

تاؿذ تایذ حتوا هـاٍسُ طًتیي سا ّن اًدام دّذ. هشًضی ًِ داسای هـاٍسُ اصدٍاج هیهشًض هضتَس اسائِ هی 3تا  2خذهت سا تِ ًل خوؼیت 
 دّذ.

ثلـی هؼادل ّضیٌِ هحاػثِ ؿذُ دس كَست ػذم تٌاسگیشی ًیشٍی هَسد ًیاص تشاػاع هشاسداد، ضوي اخغاس تِ عشف هشاسداد، ه: 4زثصزُ 
 پشػٌل هشتَعِ دس ػشاًِ، تاصای ّش ًلش سٍص ًؼش هی گشدد.

 یًاسؿٌاع تْذاؿت حشكِ ا یي یظ،ٍ تْذاؿت هح یًظاست تْذاؿت حشكِ ا یؿذُ تشا یقتؼش پشًٍذُ اهاًي 300ٍاحذ ًاس ٍ  300ّش  اصایت :5زثصزُ 

 پَؿؾ دٌّذ. ًیضتاتؼِ هشًض سا  ّایپایگاًُل هٌغوِ تحت پَؿؾ هشًض ؿاهل  تایذاكشاد  ایيؿَد. یدسًظش گشكتِ ه یظًاسؿٌاع تْذاؿت هح یيٍ 
ؿَد ًِ تا آهَصؽ، هی تٌاسگیشی ًیشٍ یيؿذُ ًوتش تاؿذ، كوظ  تؼییيتؼذاد پشًٍذُ اهاًي ٍ ٍاحذ ًاس دس هٌغوِ تحت پَؿؾ هشًض اص اػتاًذاسد  چٌاًچِ

ٍ تؼذاد ٍاحذ  150گشدد. تِ ػٌَاى هثال اگش ًل پشًٍذُ اهاًي هی تؼییي ًیشًٍَع  تشسػی،ًَع ٍاحذ هَسد  ثشیتاًسا اًدام دّذ ٍ تشاػاع  ٍظیلِّش دٍ  تایذ
دس هٌاعوی ًِ دكاتش  سا ّن پَؿؾ دّذ. ایخذهات تْذاؿت حشكِ  تایذؿَد ًِ هی تٌاسگیشی هحیظًاسؿٌاع تْذاؿت  یيتاب تاؿذ، كوظ  100ًاس 

دس هٌاعوی ًِ عثن تشًاهِ هشًض ػالهت  ؿَد.تِ ًؼثت كؼالیت ایي دكاتش تِ تؼذاد ٍاحذّا تاصای ّش ًیشٍ اضاكِ هی خذهات ػالهت ساُ اًذاصی ؿذُ اػت
 .دسكذ خَاّذ تَد 10 تاهحیظ ٍ ًاس تایذ دكاتش خذهات ػالهت ساُ اًذاصی ؿَد هیضاى اػتثاس تخلیلی تِ ایي هٌظَس 
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               اجزای کار: رٍش 3فصل 

ّا سا  ّضاس ًلش سا تْیِ ٍ خوؼیت تلَى 20ؿْشػتاى تایذ ًوـِ خـشاكیایی اػتاًذاسد هٌاعن حاؿیِ، ؿْشّای تاالی  هشًض تْذاؿت: 10هادُ 

 تشسٍی آى هـخق ًٌٌذ. 

دس ًظام هاتل اػتلادُ تٌذی  تلَىسٍؽ اص  تَاى هیتٌذی گشدد.  تلَىتشاػاع هٌغوِ تٌذی ؿْشداسی، تایذ هَسد تشسػی هٌغوِ : 1زثصزُ

  ًشد.ّا اػتلادُ  ؿثٌِ تْذاؿت ٍ دسهاى ؿْشػتاى یا ؿْشداسی
 

اص هٌاعن حاؿیِ ؿْشی، ؿْشّای سٍص سػاًی خوؼیت ِ یا تآٍسی اعالػات خوؼیتی ٍ اهاًي ػوَهی تا اًدام ػشؿواسی  خوغ :11هادُ 

  س ػاهاًِ الٌتشًٍیي هؼشكی ؿذُ اص ػَی ػتاد ًـَسی ضشٍست داسد.ّضاس ًلش )ؿاهل هؼٌي هْش ٍ ...( ٍ ثثت آى د 20تاالی 
 

 100تا  25خوؼیت تحت پَؿؾ تیي  تاتشاػاع هلَتِ تاصًگشی عشح گؼتشؽ، تواهی هشاًض تْذاؿتی دسهاًی هَخَد دس هٌغوِ : 12هادُ 

السم تـییش ٍضؼیت دادُ ٍ اداهِ خذهت خَاٌّذ داد.  هشًض خذهات خاهغ ػالهتّضاس ًلش، تشاػاع اػتاًذاسد ًیشٍی اًؼاًی ٍ خذهات تِ 

هٌطمِ ٍ اًسمال  خذهاذ جاهغ سالهراسر تزای زکویل ًیزٍی اًساًی ایي هزاکش، اس کارکٌاى هَجَد در سایز هزاکش 

ٍ  ضویوِ ّایخایگاُهزکش خذهاذ جاهغ سالهر تا  یک ززجیحاً تطَریکِآًاى تِ ایي هزاکش اسسفادُ ضَد. 

زغذیِ، سالهر رٍاى،  خشضک، در زکویل ًیزٍّای گزدد. هذیزیر خصَصی یا دٍلسیکال ً تصَرذ  غیزضویوِ

خاراکلیٌیک )درصَرذ لشٍم ٍ تزاساس دفازز طزح گسسزش( تزای  خزسسار، ٍ تْذاضر هحیط ٍ کار، دًذاًدشضک،

خزیذخذهر تِ ضکل  اس طزیك ضیَُ ،دٍلسی کِ تا کسزی ًیزٍی اًساًی هَاجِ ّسسٌذ سالهرخذهاذ جاهغ هزاکش 

-هی هطخصدر لزارداد جثزاى خذهاذ ضزکر  ضذ.  اسسفادُ خَاّذ، هجاس  ّای اسطزیك لزارداد تا ضزکرحجوی 

ارائِ ایي گزدد هذیزیر . هسذکز هیاسر ػولکزدٍ هثٌای آى، خزداخر هثسٌی تز ػولکزد ٍ سزاًِ اًطثاق یافسِ تا  ضَد

 خَاّذ تَد.ٍ ًظارذ تز آًْا زَسط هزکش تْذاضر ضْزسساى یس هزکش خذهاذ جاهغ سالهر یتز ػْذُ ر خذهاذ

ّا دس ایي هٌاعن تلَیة ؿذُ اػت، تِ ػْذُ ، ایداد آى1396ػالهت ًِ دس تاصًگشی ػال خذهات خاهغ اًذاصی هشاًض ساُ: 1زثصزُ 

 اٍلَیت هشاس داسد.( ٍ دس خلَكی)تَػظ تخؾ دٍلتی یا تَدُ داًـگاُ/ داًـٌذُ ػلَم پضؿٌی 
 

ٍخَد ًذاؿت، تایذ ایي خذهات اص تخؾ خلَكی خذهات ػالهت دّاى ٍ دًذاى ٍ آصهایـگاُ  خشیذچٌاًچِ دس هٌغوِ، اهٌاى : 13هادُ 

اصای ّش دٍ تا ػِ هشًض دس خذهات تلَست تدویؼی ٍ تدس هٌاعن ًن خوؼیت، گشدد تَكیِ هی اسائِ ؿَد. هشًض خذهات خاهغ ػالهتتَػظ 
ٍاحذّایی هاًٌذ دًذاًپضؿٌی ػیاس یا خوؼیت تحت پَؿؾ هٌغوِ تِ ػول آیذ. تِ هؼیي اسائِ ؿذُ ٍ اعالع سػاًی هٌاػثی ًض یي هش

 گشدًذ.ؿًَذ ٍ تِ ػٌَاى تخـی اص هشًض خذهات خاهغ ػالهت لحاػ هیتدوؼی، ٍاحذ هؼتول هحؼَب ًوی
 

تا ّوکاری داٍطلثاى  زَاًذهیسالهر خذهاذ جاهغ ّای سالهر ٍ هزاکش در خایگاُ فؼال : ارائِ خذهاذ14هادُ 

 ٍش خَد هزالثسی اًجام گیزد.رزاکیذ تز ٍ تا خاًَار ٍ هحلِ سفیزاى سالهر سالهر، 
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   2ًحَُ خزیذ خذهاذ سالهر . 3-1

هٌؾَر حفؼ ٍ ارتمای عغح عالهت  لاًَى اعاعی ٍ عٌذ تَعقِ تخؼ تقاٍى ٍ تِ 44ّای ولی افل در راعتای عیاعت

ّای اخزایی عزفیي، گغتزػ ّا ٍ تَاًاییخاهقِ ٍ تا ّذف گغتزػ ّوىاری، تمَیت هؾاروت ٍ اعتفادُ تْیٌِ اس ؽزفیت

ّای تقاًٍی ؽَد پیواًىاراى الذام تِ ایداد ؽزوتتَفیِ هیفزٌّگ وارآفزیٌی ٍ ایداد اؽتغال پایذار ٍ هَلذ در حَسُ عالهت، 

ّا تایذ تزاعاط لَاًیي ٍ ایي ؽزوت. ًوایٌذ CPHC  (Cooperative primary health care)ّای اٍلیِ عالهت هزالثت

 گزدًذ.تؾىیل عالهت  اٍلیِ ّای هزالثت ارائِتقاٍى ٍ هثتٌی تز اعاعٌاهِ  ؼهمزرات ًاؽز تز تخ

تا اػتلادُ اص سٍؽ ّای هاًًَی هَخَد تَیظُ هوشسات ٍ هدَص ّای آئیي ًاهِ هالی ٍ  ٍاگزاسی خذهات تِ تخؾ ؿیشدٍلتی  :15هادُ 

 100وِ  ّای تقاًٍیؽزوتیقٌی  اعت CPHCّای تؼاًٍی ّا تا ؿشًتاٍلَیت دس ٍاگزاسی ؿَد.ّا اًدام هیهؼاهالتی داًـگاُ

درفذ عْام آًْا هتقلك تِ افزادی تاؽذ وِ ارائِ دٌّذُ خذهت در ّواى ٍاحذ ّغتٌذ. )در فَرت تغییز عْاهذار تایذ عْام ٍی 

ز ته ته افزاد دیگز تزات 5/1تِ ًیزٍی دیگزی تا ّواى ؽزایظ ٍاگذار ؽَد تغَریىِ ّیچیه اس عْاهذاراى، عْوی تیؼ اس 

ٍ هغتٌذات السم  اعتپیَعت تفاّن ًاهِ  ،اٍلیِ عالهتّای هزالثتتقاًٍی  ّایزوتتِ هٌؾَر تغْیل ایداد ؽًذاؽتِ تاؽذ(. 

 .گزددتْیِ ٍ ارعال هیهتقالثاً ّا تزای تغزیـ تؾىیل ایي ًَؿ ؽزوت

  دس گزساًذى هشحلِ اٍل دٍسُ آهَصؿی اػت. ًیشٍی اًؼاًی هؼشكی ؿذُ ؿشط اًؼواد هشاسداد ٍ ؿشٍع تٌاس تشًذُ هٌاهلِ، هَكویت  

ّای هٌذسج دس ایي دػتَسػول، تَػظ سییغ ؿثٌِ تْذاؿت ؿْشػتاى هشاسداد تا تشًذُ هٌاهلِ پغ اص تاییذ كالحیتاًؼواد  .1
 / سییغ هشًض تْذاؿت ؿْشػتاىداًـگاُ/داًـٌذُ 

ی ػولٌشد ٍ ّای اسصیات ّا تشاػاع ؿاخق خذهات ٍ تؼییي ؿشایظ پشداخت تِ آى اسائِتشسػی ٍ تحلیل ػولٌشد ّش یي اص هشاًض  ،پایؾ .2
 ؿْشػتاى هشًض تْذاؿتدس چاسچَب ایي دػتَس ػول تَػظ 

 

-ػال هٌؼوذ هی 5تا  3دس كَست تَاكن ٍ سضایت اص ػولٌشد، تشای تواهی هشاسدادّا هَضَع  تِ هٌظَس هاًذگاسی پیواًٌاساى: 1زثصزُ 

 هثٌای اػتوشاس هشاسداد دس ایي هذت ًتایح پایؾ ٍ اسصؿیاتی خَاّذ تَد. .ّش هشاسداد، یٌؼالِ خَاّذ تَد هذذٍلی  گشدد

دػتَسػول ٍاگزاسی خذهات ػالهت  40ّای دٍلتی تشاػاع هادُ ٍاحذتلَیض اختیاس هذیشیتی تِ هذیشاى اخشایی ٍ ساُ اًذاصی :  2زثصزُ

 . اػتٌی دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿ ،ٍصاست تْذاؿت 04/02/1392 –/د 685/105هَضَع ًاهِ ؿواسُ 

 .دس ًؼخِ هثل دػتَسػول، ضویوِ تَدًوًَِ هشاسداد ٍاگزاسی تِ تخؾ ؿیشدٍلتی ٍ تلاّن ًاهِ ٍاگزاسی تِ هذیشاى اخشایی : 3زثصزُ

هیاًگیي ػشاًِ ػوذ هشاسداد تا پیواًٌاساى ًثایذ اص ػذد ػشاًِ اػالهی تَػظ هشًض هذیشیت ؿثٌِ تیـتش تاؿذ تذیْی اػت هثلؾ  :4زثصزُ

 .خذهت تا آى هثلؾ هوذٍس تاؿذ اسائِهشاسداد تایذ تِ گًَِ ای تاؿذ ًِ تا هحاػثات ًاسؿٌاػی اهٌاى 
 

ّای ػالهت ٍ هشاًض خذهات خاهغ اص صهاى اػتوشاس ًیشٍّای آهَصؽ دیذُ دس پایگاُاًغثام یاكتِ تا خذهت صهاى پشداخت ػشاًِ : 16هادُ 

 خَاّذ تَد.)تشاػاع ثثت دس ػاهاًِ یٌپاسچِ تْذاؿت( خذهات تا تاییذ هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى ػالهت ٍ آؿاص اسائِ 
 

                                                 
ّای تؼاٍى، ًاس ٍ سكاُ اختواػی ٍ تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ  تِ پیـٌْاد هـتشى ٍصاستخاًِ 20/1/1393ّیات ٍصیشاى دس خلؼِتشاػاع هلَتِ  2

ن تَػؼِ خوَْسی اػالهی ؿـػالِ  ( هاًَى تشًاهِ پٌح84( هادُ )ثسیضی ٍ ًظاست ساّثشدی سئیغ خوَْس ٍ تِ اػتٌاد تٌذ ) پضؿٌی ٍ هؼاًٍت تشًاهِ
 ایشاى 

ّایی تشای استوای ػولٌشد ًظام ػالهت اص عشین تلوین گیشی دس خلَف تشًیة تؼتِ هضایا، اًتخاب  خشیذ ساّثشدی خذهات: خؼتدَی هؼتوش سٍؽ
ا اًتخاب ًَع خذهت، خشیذ اص چِ ًؼی، چگًَگی خشیذ ٍ خشیذ دٌّذُ خذهت، چگًَگی خشیذ ٍ هیوت گزاسی خذهات ٍ تؼییي اكشاد تحت پَؿؾ ٍ ی اسائِ

  تشای چِ ًؼی تشای سػاًذى ػولٌشد ًظام ػالهت تِ حذاًثش هغلَتیت.
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 تاؿذ.سییغ ؿثٌِ/ هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى هی دػتَس پشداخت تا اهضای: 17هادُ 

ٍ ًیض احتوال تَسم ػالیاًِ اػالم ؿذُ تَػظ تاًي هشًضی، تشای ػال ّای آتی هشاسداد تیؾ اص یي ػال، تایذ  ػوذ تِ ػلت: 1زثصزُ 

 هذًظش هشاسگیشد.  تـییش دس دػتَسػول ٍ تشًاهِ ّای ػالهت دس هشاسداد

تِ عشف هشاسداد اخغاس دادُ ؿَد ٍ دس كَست تَخِ  دس كَست تَهق اسائِ خذهات هَسد تؼْذ تشاػاع هشاسداد، تایذ تالكاكلِ: 2 زثصزُ

 ؿَد.% هثلؾ هشاسداد  هاّاًِ تاصای ّش سٍص تَهق اسائِ خذهات اص عشف هشاسداد اخز  6ًٌشدى تِ اخغاس دادُ ؿذُ، خؼاستی تِ هیضاى 

 تاؿذ. دس كَست اكضایؾ تؼتِ خذهت دس عَل هذت هشاسداد، عشف پیواًٌاس هَظق تِ اخشای آى هی :3زثصزُ 

ؿَد. هَاد ٍ هلضٍهات هلشكی تِ ؿشح صیش تَػظ هشًض تْذاؿت ؿْشػتاى ٍ تلَست سایگاى دس اختیاس عشف هشاسداد گزاؿتِ هی :4زثصزُ 

 لزا، دس هحاػثِ ػشاًِ خذهت هٌظَس ًخَاٌّذ ؿذ.
ّای ػٌی ٍ تشحؼة گشٍُّای داسٍیی هَسد ًیاص ٍ هٌول ی ّذفّاػالهت تاسٍسی، داسٍّای هشاهثت تیواسیهلضٍهات ٍاًؼي،  -

 خٌؼی تحت پَؿؾ ّش پایگاُ/هشًض خذهات خاهغ ػالهت

 هغالة آهَصؿی هَسد ًیاص تشای اخشای تشًاهِ خَدهشاهثتی ٍ تؼتِ خذهت هشتَط تِ آى  -

 ػالهت یتِ ػاهاًِ پشًٍذُ الٌتشًٍیٌ هدَص ٍسٍد   -

 

كَست  تغَس سایگاى تِ هشدم اسائِ ؿَد. تْای ایي خذهات تِتایذ تشهثٌای تؼتِ خذهت  تْذاؿتیّای تشاػاع هاًَى، هشاهثت: 18هادُ 

 گشدد. ػشاًِ ٍ اص هحل هٌاتغ ػوَهی دٍلتی تِ عشف هشاسداد ٍ تشاػاع ًتایح اسصیاتی ػولٌشد پشداخت هی
 تخغی اص ایي هَاسد هَخة خشیوِ تشاتش هشاس داد خَاّذ ؿذ

 

تِ  الحسابػلیهاُ تؼذ تلَست  10 سٍص ّش هاُ تا حذاًثش 28 سٍص اص ػولٌشد تشاػاع گضاسؽ ػاهاًِهثلؾ  درصذ 80 :19هادُ 

-تاهی درصذ 20گشدد. ؿَد. تشتیة ایي ًاس هغاتن چاسچَب هشاسدادی اػت ًِ تَػظ دكتش حوَهی اػالم هیعشف هشاسداد پشداخت هی

هاُ یٌثاس پشداخت خَاّذ  3ًوی ٍ ًیلی ػولٌشد عشف هشاسداد تتشتیثی ًِ دس ریل ایي هادُ آهذُ اػت، ّش  ٍ اسصیاتی هاًذُ پغ اص پایؾ
 ؿذ.

 :ًوزُ کسة ضذُ اس ًسیجِ خایص فصلیًسیجِ  :1زثصزُ 

  ؿَد% تاهیواًذُ پشداخت هی100ًل    100اص  95تا  90اسصؿیاتی تیي 

  گشددًؼش هیاص ًل هثلؾ ، 100ت تِ ػذد ًؼثهتٌاػة تا ًؼشی اهتیاص     90اهتیاص ًوتشاص 

  ؿَداضاكِ هیتِ ػٌَاى پاداؽ % 2   95اهتیاص تیـتش اص  1ّش 

كَم، ّوضهاى تِ عشف هشاسداد تزًش ًتثی دادُ  هَاسدتاؿذ، ػالٍُ تش ًؼش پَل تاهیواًذُ تشاػاع  70دسكَستیٌِ ًتیدِ اسصیاتی صیش 
 گشدد. دس كلل تؼذ )ػِ هاِّ(، هشاسداد لـَ هی 70ؿَد ٍ دس كَست تٌشاس اهتیاص ًوتش اص  هی

 دس كَست لـَ هشاسداد تِ دلیل ػولٌشد ضؼیق، عشف هشاسداد هَظق تِ پشداخت خؼاست تشاػاع هلاد هشاسداد اػت. :2زثصزُ

ّای الصم تشای هشاسداد سا هغاتن چاسچَب تؼییي  دسهاى ؿْشػتاى هَظق اػت تِ ٌّگام تؼتي هشاسداد، تضویيؿثٌِ تْذاؿت ٍ  :3زثصزُ

 ؿذُ دس هشاسداد اخز ًوایذ.
 

( ٍ تِ ؿشط " FFS"تلَست هؼوَل )پشداخت تاصای خذهت   كؼالً ٍ سادیَلَطی آصهایـگاّی ،پشداخت تاصای خذهات داسٍیی: 20هادُ 

اًدام ؼشكِ دٍلتی تتشاػاع كشاًـیض  تا دسیاكتّای تیوِ گش ٍ گیشًذگاى خذهات ، تَػظ ػاصهاىداسای ًظام هاهاییتدَیض پضؿي یا هاهای 
 . سایگاى تؼییي ؿذُ دس تؼتِ خذهات( تِ خض هَاسد) ؿَدهی
 

دس ػاهاًِ تلَست هاّاًِ تشاػاع ػولٌشد ٍصى دّی ؿذُ، پشداخت تِ اسائِ دٌّذگاى خذهت هثتٌی تش ػولٌشد ثثت ؿذُ آًْا  :21هادُ 

دسكذ ثثت تللي ّوشاُ، دسكذ سضایت دسیاكت ًٌٌذگاى خذهت ٍ دسكذ ػذم دسیاكت خذهت )تاصای ّش یي دسكذ ػذم دسیاكت خذهت تا 
آٍس ٍ هشاسداد تا داًـگاُ/ گیشد( اػت. دسهَسد ًیشٍّای دٍلتی )ًاسًٌاى سػوی، پیواًی، عشحی، پیام ػِ دسكذ ًؼش دسیاكتی تؼلن هی

  ؿَد.داًـٌذُ( چٌاًچِ ػولٌشد اص دسیاكتی ٍی )حوَم( تیـتش تَد، هاتِ التلاٍت تلَست ًاساًِ پشداخت هی
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         رخزداخضیَُ  اػسثار هَردًیاس ٍ . 3-2

%  هؼادل ریالی 80پزداخت تِ پیواًىار عزف لزارداد هثتٌی تز ػولىزد ٍ ًتایح پایص ٍ ارسضیاتی هی تاضذ ) 

خذهات اًدام ضذُ در لزارداد تزاساس آهار ثثتی ٍ راستی آسهایی ضذُ ساهاًِ یىپارچِ سالهت تصَرت ػلی 

حذاوثز در حضَری، ة تا ًتیدِ ًظارت ضَد ٍ تزاساس ویفیت ػولىزد هتٌاسالحساب در پایاى ّز هاُ پزداخت هی

ساسد اػتثارات ایي تزًاهِ ضاهل اػتثارات سالهت ضْزی ٍ ردیف خاعزًطاى هی گزدد(.پایاى ّز فصل تسَیِ هی

تزًاهِ پشضه خاًَادُ است ٍ تخصیص تِ داًطگاّْا/ داًطىذُ ّای ػلَم پشضىی ٍ ّوچٌیي، پزداخت تِ ًیزٍّا 

ّای اٍلیِ سالهت در هٌاعك تخص اس دستَرػول اخزایی تزًاهِ گستزش هزالثت تزاساس ػولىزد خَاّذ تَد. ایي

 لاتلیت اخزا دارد. 1/1/1398ّشار ًفز ٍ حاضیِ، اس  20ضْزی تاالی 

 

رغن افشایص حمَق واروٌاى ٍ افشایص ّشیٌِ ّای هزتَط تِ هىول دارٍیی ٍ آسهایطات ٍ ... ٍلی افشایطی در ػلی

حاصل ًطذ. تِ ّویي دلیل رػایت پزداخت هثتٌی تز ػولىزد تا تاویذ تیطتز تایذ  حاضیِاػتثارات تزًاهِ ضْزی ٍ 

هَرد تَخِ لزار گیزد. درهَرد داًطگاّْا/ داًطىذُ ّایی وِ پزداخت هثتٌی تز ػولىزد را خذی ًگیزًذ، ّیچگًَِ 

 تزهیوی در هٌاتغ آًْا اس عزف ستاد هلی صَرت ًخَاّذ گزفت.

 

 ذّای ارائِ دٌّذُ خذهت در هٌاعك ضْزی ٍ حاضیِ:الف: تزآٍرد سزاًِ ٍاح
ّای دارٍیی، هَاد هقزفی، ثثت تِ هٌؾَر تزآٍرد عزاًِ خذهات عالهت، ّشیٌِ ّای هزتَط تِ ًیزٍی اًغاًی، هىول :22هادُ 

ی اعتفادُ اس ؽَد. درهَرد دارٍ ٍ پاراولیٌیه تزاعاط ٍضقیت هقوَل یقٌدادُ ّا ٍ پزًٍذُ الىتزًٍیه عالهت ٍ ... هحاعثِ هی

 دفتزچِ تیوِ یا ًغخِ آساد فول هی ؽَد:

 :تزآٍرد سزاًِ خذهات پایگاُ سالهت 

 ًفز خوقیت تحت پَؽؼ، هَارد سیز در ًؾز گزفتِ ؽذُ اًذ: 12500در تقییي عزاًِ تاسای ّز پایگاُ عالهت تا 
  هشدؽغل، پایِ عٌَات، ووه ّشیٌِ : ( وِ ؽاهل/ وارؽٌاعی ارؽذهزالة عالهت )تا هذرن تحقیلی وارؽٌاعی 5ّشیٌِ حمَق

هغىي، تي خَارتار، فَق القادُ عختی وار، فائلِ هٌذی، هزخقی، فیذی، حك تیوِ ٍ عایز تقالٍُ هثلغی اضافی تز حغة 

 3150000هاّاًِ / فَق لیغاًظ هحزٍهیت هٌغمِ ٍ تا احتغاب تیوِ ٍ هالیات اعت. عمف حمَق ّز هزالة عالهت لیغاًظ

 ؽَد.% اس هثلغ تقییي ؽذُ، وغز هی17درهَرد هزالثیي عالهت تا هذرن وارداًی  ؽَد.هی تَهاى در ًؾز گزفتِ

  گزدد؛ تَهاى هاّاًِ تزآٍرد هی 33000اخارُ تْای فضای فیشیىی: تاسای ّز هتز تغَر هتَعظ 

  ؽَد. تَهاى تقییي هی 200000ّشیٌِ لَاسم هقزفی ٍ ّشیٌِ آب، تزق، تلفي ٍ ...: هاّاًِ هثلغ 

 ٌؽَد تَهاى درًؾز گزفتِ هی 500000ِ ًؾافت پایگاُ: هاّاًِ ّشی 

  تَهاى هاّاًِ ٍ 300000خَدرٍ هَردًیاس تزای خذهات خارج اس پایگاُ تقَرت وزایِ هَردی: تا عمف 

 ِدرفذ ول هثلغ لزارداد 22پیواًىار هقادل  ٍ عزتاری هالیات ،درًؾز گزفتي حك تیو 

 

وِ تواهی خذهات  تاسای ّز فزد تحت پَؽؼ تَهاى 25532عزاًِ تذعت آهذُ تزای یه پایگاُ عالهت تغَر هیاًگیي فذد 

 عالهت را تزاعاط تزًاهِ ّای عالهت وؾَری دریافت وٌذ، تذعت آهذ.

 تَخِ:
  .رٍػ فَق تزای هحاعثِ عزاًِ اعت، ًِ پزداخت 

 ُخَاّذ تَد پزداخت صزفاً تزاساس ػولىزد افزاد خذهت دٌّذ 
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 ضَد: یادآٍری هی

  ارسػ افشٍدُ هقاف اعت.9در فَرتیىِ ؽزوت فزفاً خذهات تْذاؽتی درهاًی ارائِ دّذ، اس % 

 ( لیوت آسهایؾات دٍراى تارداری ٍ آسهایؾات غیزٍاگیزFBS-CHOL ،FIT  تَعظ )تؾخیـ عزعاى عزٍیىظ ٍ

 خشٍ عزاًِ هحغَب ًؾذُ اعت. گزدد. ایي افتثارعتاد ؽثىِ تِ هحل ارائِ خذهت پزداخت هی

ّای عٌی ٍ خٌغی تحت پَؽؼ ّز پایگاُ تَعظ هزوش تْذاؽت ّای دارٍیی هَردًیاس تزحغة گزٍٍُاوغي، هىول -1

 ؽَد ؽْزعتاى تاهیي هی

آهَسؽی هَردًیاس تزای اخزای تزًاهِ ؽیَُ سًذگی عالن، عَاد عالهت، خَدهزالثتی ٍ خلة هؾاروت خاهقِ  هغالة -2

تحت پَؽؼ ٍ ًوایٌذگاى آًْا اس خولِ داٍعلثاى عالهت ٍ تغتِ خذهت هزتَط تِ آى تَعظ هزوش تْذاؽت ؽْزعتاى 

 ؽَدتاهیي هی

ذ وِ در فَرت لشٍم تِ فَرت التضایی تز حغة ؽزایظ تاؽعافت در ّفتِ تزخیحاْ در دٍ ؽیفت هی 44عافت واری  -3

 گیزد.هٌغمِ تقوین گیزی درتارُ تزویة ٍ تٌؾین آى تَعظ عتاد اخزایی داًؾگاُ/ داًؾىذُ فَرت هی

ّای عالهت ّای عالهت عزف لزارداد تا تخؼ خقَفی یا پایگاُاسآًداوِ پزداخت، فولىزدی اعت؛ درفَرتیىِ پایگاُ -4

ّواٌّگی هزوش تْذاؽت ؽْزعتاى، عافات واری خَد را افشایؼ دٌّذ ٍ تِ خوقیت تیؾتز ٍ تغَر  تا هذیزیت دٍلتی تا

ّای عالهت در عافات رٍد پایگاُواهل تزی ارائِ خذهت ًوایٌذ، دریافتی تیؾتزی خَاٌّذ داؽت. لذا، اًتؾار هی

 قال تاؽٌذ.غیزاداری ٍ رٍسّای تقغیل تزای افشایؼ پَؽؼ خذهات خَد تِ خوقیت تحت پَؽؼ، ف

وٌٌذ، لزارداد فولىزدی اًقماد ًوایٌذ تا آًاى اس هشایای ؽَد پیواًىاراى تا ًیزٍّایی وِ تىارگیزی هیاویذاً تَفیِ هی -5

 هٌذ گزدًذ.ًاؽی اس ارائِ خذهت تْتز ٍ تیؾتز تِ خوقیت خَد تْزُ

، پیواًی، عزف لزارداد داًؾگاُ، رٍد تا پایؼ ٍ ارسؽیاتی خذهات ارائِ دٌّذگاى دٍلتی )واروٌاى رعویاًتؾار هی -6

عزحی، پیام آٍر ٍ ...( در فَرتیىِ ارسػ خذهات آًاى تیؼ اس حمَق ٍ هشایای دریافتی تزاعاط حىن وارگشیٌی تاؽذ، 

تزای تؾَیك ًغثت تِ پزداخت اضافِ وار یا پزداخت هثتٌی تز فولىزد )تزاعاط دعتَرفول اتالغی همام هحتزم ٍسارت( 

 گزدد.الذام 

ؽَد داًؾگاّْا/ داًؾىذُ ّای فلَم پشؽىی تِ تْاًِ ووثَد هٌاتـ، تخؾی اس خذهات ٍ تَیضُ تَسیـ اویذاً تَفیِ هی -7

هىول دارٍیی را حذف یا ون ًىٌٌذ. در عال خاری یىی اس هَارد راعتی آسهایی وِ در تَسیـ هٌاتـ ّن اثزگذار اعت، 

تی آسهایی در ایي هَرد ّن اس عزیك پیاهه ٍ ّن تاسدیذّای راعتحَیل هىول تِ دریافت وٌٌذگاى خذهت خَاّذ تَد. 

گیزد. چٌاًچِ ارائِ دٌّذُ خذهت در ایي هَرد درعت فول ًىٌذ، تا دُ تزاتز خزیوِ هحغَط ٍ ًاهحغَط فَرت هی

 خَاّذ ؽذ.
 

 ُسالهت ضویوِ(: تزآٍرد سزاًِ خذهات یه هزوش خذهات خاهغ سالهت )غیزاس پایگا 

ًفز خوقیت تحت پَؽؼ، هَارد سیز در ًؾز گزفتِ  40000ّز هزوش خذهات خاهـ عالهت تا هیاًگیي  ر تقییي عزاًِ تاساید

 ؽذُ اًذ:
  12تَهاى ٍ تزای فَق لیغاًظ  3150000)هاّاًِ  رٍاى یه وارؽٌاط تغذیِ ٍ یه وارؽٌاط عالهتپشؽه؛  3ّشیٌِ حمَق 

 ؛درفذ واّؼ( 17تَهاى ٍ در فَرت وارداًی  0000315)هاّاًِ  وارؽٌاط تْذاؽت هحیظ ٍ حزفِ ای 2  ؛درفذ افشایؼ(

تا هزالة عالهت دّاى وِ ؽاهل: هشدؽغل، پایِ عٌَات، ووه ّشیٌِ ّوزاُ دًذاًپشؽه  2یه پذیزػ؛ یه تْیار یا پزعتار؛ ٍ 

ة هغىي، تي خَارتار، فَق القادُ عختی وار، فائلِ هٌذی، هزخقی، فیذی، حك تیوِ ٍ عایز تقالٍُ هثلغی اضافی تز حغ

تَهاى، تزای  8500000ٍ دًذاًپشؽه هاّاًِ  عمف حمَق ّز پشؽه. هحزٍهیت هٌغمِ ٍ تا احتغاب تیوِ ٍ هالیات اعت

ٍ در فَرتیىِ هذرن هزتثظ  ؽَددر ًؾز گزفتِ هی تَهاى 3150000هثلغ تا هذرن لیغاًظ هاّاًِ  ی رٍاى ٍ تغذیًِیزٍّا

 گزدد.حمَق هزالة عالهت دّاى ّوزاُ تا دًذاًپشؽه هحاعثِ هی. الثتِ یاتذ% افشایؼ هی12فَق لیغاًظ داؽتٌذ، 

 ؛ گزددتَهاى هاّاًِ تزآٍرد هی 33000: تاسای ّز هتز تغَر هتَعظ اخارُ تْای فضای فیشیىی 

 ... ٍ ؛ ؽَدتَهاى تقییي هی 600000هاّاًِ هثلغ  ّشیٌِ لَاسم هقزفی ٍ ّشیٌِ آب، تزق، تلفي 
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 ؽَد ٍ در هزوش، ّشیٌِ ای ًذارد؛افت پایگاُ عالهت ضویوِ دیذُ هی: در ّشیٌِ ًؾّشیٌِ ًؾافت هزوش  

 ؽَد؛تَهاى تقییي هی 1000000: هاّاًِ تا خَدرٍ هَردًیاس تزای خذهات خارج اس هزوش ٍ 

 ِدرفذ ول هثلغ لزارداد 22پیواًىار هقادل ٍ عزتاری هالیات  ،درًؾز گزفتي حك تیو 

 

ّای عالهت تحت پَؽؼ آى حذٍد اهـ عالهت تذٍى درًؾز گزفتي پایگاُعزاًِ تذعت آهذُ تزای یه هزوش خذهات خ

تاسای ّز فزد تحت  تَهاى 54025ضویوِ ٍ غیزضویوِ حذٍد افن اس عالهت پایگاّْای تَهاى ٍ تا درًؾز گزفتي  28493

دریافت وٌذ، ّای تحت پَؽؼ آى را تزاعاط تزًاهِ ّای عالهت وؾَری اس هزوش ٍ پایگاُ پَؽؼ وِ تواهی خذهات عالهت

 تذعت آهذ.

 

 ب: ّشیٌِ ّای ستادی
 عزاًِ هَاردی وِ هزوش تْذاؽت ؽْزعتاى تایذ تاهیي وٌذ:: 23هادُ 

 1,700 آسهایص هادراى تاردار

 2,000 (CHOL-FBSآسهایطات غیزٍاگیز )

 15,000 هىول دارٍیی

 3,500 تْثَد استاًذارد

 350 آهَسش

 4,300 دٍلتی )واراًِ(پزداخت هثتٌی تز ػولىزد واروٌاى 

 خوغ
26,850 

 

پایگاُ تحت  3سزاًِ ولی تَسیغ ضذُ تِ داًطگاُ/ داًطىذُ تزای خوؼیت تحت پَضص تا احتساب سزاًِ هزوش ٍ 

ٍ تزای خوؼیت تحت پَضص )تا سزاًِ واراًِ ٍ  تَهاى 80875پَضص آى )تذٍى سزاًِ واراًِ ٍ تْثَد استاًذارد(  

  ضَد.هی تَهاى 73075 تْثَد استاًذارد( حذٍد 

 

 تَخِ:

  ،وارضٌاس تغذیِ ٍ وارضٌاس وارضٌاس هطاٍرُ اسدٍاج ٍ ضیزدّی سى )هاها(، غیزاس پشضه، دًذاًپشضه

حذاوثز هذرن تزای سایز ًیزٍّای ضاغل در پایگاُ سالهت ٍ هزوش خذهات خاهغ سالهت تایذ رٍاى 

. درصَرت هذرن وارداًی، است تَهاى 3150000 آًْا ٍ سمف حمَق تاضذهَردًیاس، وارضٌاسی یا لیساًس 

 .دارًذ درصذ واّص در حمَق 17

  وارضٌاس تغذیِ ٍ وارضٌاس رٍاى تا هذرن لیساًس، هاهای وارضٌاس هطاٍرُ اسدٍاج ٍ ضیزدّی، درهَرد

تِ  درصذ افشایص حمَق 12هذرن فَق لیساًس، داضتي تَهاى است ٍ در صَرت  3150000سمف حمَق 

 .گیزدآًْا تؼلك هی
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سمف حمَق هاّاًِ )در ول(  ًیزٍی اًساًی

 تَهاى

 ( تَهاىKتاسای ّز خذهت )هیشاى 

 3150000لیساًس  هزالة سالهت

% ووتزاس 17فَق دیپلن; 

 لیساًس

1200 

% ووتزاس 17فَق دیپلن هؼادل 

 لیساًس

پذیزش ارخاع ٍ  K)الثتِ  600 8500000 پشضه

 500ٍ ٍیشیت  650هزالثت ّز وذام 

 است(

 ٍ 3150000 لیساًس  وارضٌاس تغذیِ

 12، افشایص فَق لیساًس

 درصذی

 12)لیساًس( ٍ افشایص  1575

 درصذی تزای فَق لیساًس

 ٍ 3150000لیساًس   وارضٌاس سالهت رٍاى

 12فَق لیساًس، افشایص 

 درصذی

 12)لیساًس( ٍ افشایص  1575

 درصذی تزای فَق لیساًس

دًذاًپشضه ّوزاُ هزالة سالهت 

  دّاى

 تْذاضتىار دّاى ٍ دًذاى

8500000 
 

 هتٌاسة تا ػولىزد 

1100 

 

550 

 3150000لیساًس  وارضٌاس تْذاضت هحیظ

% ووتزاس 17فَق دیپلن; 

  لیساًس

400 

 3150000لیساًس  وارضٌاس تْذاضت حزفِ ای

% ووتزاس 17فَق دیپلن; 

  لیساًس

250 
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 تزای پزداخت در اسای خذهت Kج: هحاسثِ ضزیة 
 تزای ّز ًیزٍ تاسای زؼذاد ٍ ًَع خذهر ٍ سمف حك الشحوِ درًظز گزفسِ ضذُ: Kزؼییي  :24هادُ 

 

 هزالة سالهت: -1
تغَر هیاًگیي  1398هثلغ لزارداد تا پیواًىار تاسای ارائِ خذهات واهل تِ ّز فزد تزاعاط تغتِ خذهت تزای ّز ًفز در عال 

ؽَد. تزای پیواًىاراًی وِ هیشاى هزاخقِ، عمف لزارداد تقییي هیریال اعت وِ تا تزآٍرد خوقیت هٌغمِ ٍ  255320هقادل 

 دٌّذ، تایذ پاداػ در ًؾز گزفت. خذهات تْتز ٍ تا پَؽؼ تاالتز  ارائِ هی

تاتَخِ تِ ایٌىِ ول ایي هحاعثات تزای ّز پایگاُ عالهت ووتز اس رلن تقییي ؽذُ درحذ هقاهالت هتَعظ همزرات هالی 

تَاى پیواًىار ًیاسی تِ اًدام هٌالقِ ًیغت ٍ تا رٍؽْای اعتقالم تْا ٍ عایز رٍؽْای لاًًَی هی ّاعت،هقاهالتی داًؾگاُ

 هٌاعة را تزگشیذ.

 

 اعت. ٍسى دّی ؽذُ خذهت  13هیاًگیي خذهاتی وِ تایذ در عَل عال تِ ّز فزد ارائِ ؽَد، هقادل  : 1تثصزُ

ریال اعت. اس ایي هثلغ حذٍد  19640تغَر هتَعظ تا پیواًىار، هقادل  تٌاتزایي، هثلغ لزارداد در پایگاُ عالهت تاسای ّز خذهت

 ؽَد وِ تقَرت سیز لاتل هحاعثِ اعت:ریال آى، عْن حك الشحوِ هزالة عالهت تاسای ّز خذهت هی 12000

*  ; تؼذاد خذهات در هاُ * لیوت ّز خذهت * درصذ رضایت اس خذهاتA حك الشحوِ ّز هزالة سالهت: 

 درصذ ػذم دریافت خذهت( -100درصذ ثثت تلفي ّوزاُ * )

 تز ارائِ دّذ. تز ٍ تا ویفیت هٌاعةؽَد وِ خذهات را ارساىتزاعاط اعتقالم تْا پیواًىاری اًتخاب هی :2تثصزُ

ثلغ لزارداد ؽَد اًقماد لزارداد تیي پیواًىار ٍ هزالة عالهت ًیش فولىزدی ٍ پیواًىاری تاؽذ ٍ عمف هتَفیِ هی :3تثصزُ

 K)هزالة تقییي ؽَد  Kخذهت تاسای ّز فزد( ضزتذر  13تزاتز تا تقذاد خذهات لاتل اًتؾار خوقیت تحت پَؽؼ ّز هزالة )

 ًفز(. 2500ضزتذر تقذاد افزاد تحت پَؽؼ هزالة )ریال است(  12000هؼادل 

 ؽًَذ:هَاردیىِ ؽاهل پاداػ هی :4تثصزُ

 افشایؼ 1حذ لاتل لثَل وِ در ؽیَُ هحاعثِ عاهاًِ لحاػ ؽذُ اعت: تاسای ّز  افشایؼ پَؽؼ خذهات تِ هیشاى تیؼ اس %

تا یه هیلیَى ًفز هقادل  20000گزدد. پَؽؼ لاتل لثَل تزای هٌاعك ؽْزی تا خوقیت % تِ هثلغ لزارداد اضافِ هی1پَؽؼ، 

 % اعت.80% ٍ تزای ؽْزّای تا خوقیت یه هیلیَى ًفز تِ تاال هقادل 90

  ّای خاؿ تزاعاط عاهاًِ یىپارچِ تْذاؽت ؽاهل:تِ گزٍُارائِ خذهت 

o ؽٌاعایی ٍ هزالثت اس هادراى تاردار 

o  عال 6ؽٌاعایی ٍ هزالثت اس وَدواى سیز 

o ؽٌاعایی ٍ هزالثت اس سًاى هؾوَل تارٍری عالن 

o  عال 60ؽٌاعایی ٍ هزالثت اس گزٍُ عٌی تاالی 

o ًِؽٌاعایی ٍ ثثت تیوار عل ریَی اعویز هثثت در عاها 

o ؽٌاعایی ٍ ثثت تیوار هثتال تِ هاالریا ٍ ًؾارت هغتمین تز هقزف دٍرُ درهاى 

 :ارائِ خذهات خاؿ ؽاهل 

o  غزتالگزی ٍ وؾف تیواراى هثتال تِ عزعاى وَلَى تا تغتFIT  

o  درهاى واهل تیوار هثتال تِ عل اس عزیكDOTS 

o درفذ هزالثت هغلَب تیواراى دیاتتی 

o زفی تِ پشؽه ٍ ًوًَِ گیزیؽٌاعایی ٍ پیگیزی فلح ؽل حاد ٍ هق 

o  ؽٌاعایی هَاردReactive HIV  در هادراى تاردار ٍ پیگیزی تا هزاخقِ هادر تِ هزوش هؾاٍرُ ٍ هزالثت اس تیواریْای

 رفتاری

o ارخاؿ ٍ پیگیزی هادراى تاردار پزخغز 
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 رضایت تیؼ اس هیاًگیي دریافت وٌٌذُ خذهت 
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است: ٍل سیزاهیشاى پاداش تزای هَارد فَق، تِ ضزح خذ  

 ػٌَاى پاداش
هثلغ پاداش تزاساس 

ریال یىصذ ّشار  kضزیة 
(k=100.000) 

 تَاتز خوغ آٍری

 -فصلی –) هاّاًِ  

 ساالًِ (

 رٍش ٍ هسٍَل احصاء

ؽٌاعایی ٍ ثثت تیوار عل 

 هثثت در ریَی اعویز

 عاهاًِ

10k  ًِهاّا 

وارؽٌاط عتادی هقاًٍت ٍ 

-ؽْزعتاى / گزٍُ تیواری

 دارّای ٍاگیز

اس راعتی آسهایی ٍ ) پظ 

 هؾاّذُ آسهایؼ(

واهل  پیگیزی اًدام رًٍذ

هغلَل ) تىویل دٍرُ  تیوار

 DOTSاخزای عزح  درهاى (

25k  ًِهاّا 

تیوار هثتال  ؽٌاعایی ٍ ثثت

تِ هاالریا ٍ ثثت در عاهاًِ ٍ 

ًؾارت هغتمین تز هقزف 

 دٍرُ درهاى

10K ًِهاّا 

ؽٌاعایی ٍ پیگیزی فلح ؽل 

حاد ٍ پیگیزی ٍ هقزفی تِ 

 پشؽه ٍ ًوًَِ گیزی 
10k ًِهاّا 

 Reactiveؽٌاعایی هَارد 

HIV  ٍ در هادراى تاردار

پیگیزی تا هزاخقِ هادر تِ 

هزوش هؾاٍرُ تیواریْای 

 رفتاری

10K ًِهاّا 

ّای هزاوش هؾاٍرُ تیواری

رفتاری ٍ وارؽٌاط هقاًٍت 

ایی ٍ ) پظ اس راعتی آسه

 هؾاّذُ آسهایؼ(

ؽٌاعایی، وٌتزل، ارخاؿ ٍ 

پیگیزی هادرتاردار پزخغز 

 –دیاتتیه  –) آًویه 

تیواری  –پزفؾاری خَى 

للثی فزٍلی ( تا تَلذ ًَساد 

 ) هادر ٍ ًَساد ّزدٍ عالن (

الشحوِ ًاؽی اس فالٍُ تز حك

 هزالثت ّای خاری ٍ ٍیضُ

10k 

 فقلی

خووَد اؽْوواری هزالووة     -1

 عالهت

گوووشارػ تَعوووظ تاییوووذ  -2

 هغٍَل پایگاُ

افالم توِ ٍاحوذ تْذاؽوت     -3

 خاًَادُ ؽثىِ/هزوش

 تاییذ هذیز ؽثىِ/ هزوش -4
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 ًَع خذهت
هیشاى 

 سٌدص
 تَاتز احصاء ًحَُ احصاء

هیشاى 

پزداخت 

تزاساس 

 kضزیة 

گیزًذُ 

 پاداش
 هسٍَل احصا

درفذ هزالثت 

هغلَب 

 تیواراى دیاتتی

 عاهاًِ عیة *
ّز ؽؼ هاُ 

 یىثار

تیوار تاسای ّز 

 K2 دیاتتی

پشؽه ٍ 

 هزالة عالهت

وارؽٌاط 

عتادی گزٍُ 

ّای تیواری

هیشاى  غیزٍاگیز

غزتالگزی 

  عزعاى رٍدُ

تا اًدام 

 FITآسهایؼ 

 عاهاًِ عیة **
ّز عِ هاُ 

 یىثار
30 K 

پشؽه ٍ 

 هزالة عالهت

 
 تاضذ ( : ضزایظ سیز)ّزسِ ضزط تایذ ٍخَد داضتِ  درصذ هزالثت هغلَب تیواراى دیاتتی تز اساس*

 درفذ ٍ تزاعاط ؽزایظ فزدی تیوار در دٍرُ سهاًی هؾخـ 7ووتز اس  آًْا   HBA1Cتقذاد تیواراى دیاتتی تحت پَؽؼ وِ هیشاى  -1

 دارًذ در دٍرُ سهاًی هؾخـ 80/130تقذاد تیواراى دیاتتی تحت پَؽؼ وِ فؾار خَى ووتز اس  -2

 تار در عغح یه ٍیشیت ؽذُ اًذ2 تقذاد تیواراى دیاتتی وِ در عَل ؽؼ هاُ حذالل -3

 درفذ  20درفذ  ٍ هزالة عالهت  80پشؽه

 

هثثت، ارخاؿ ٍ پیگیزی ٍ درًْایت تِ تؾخیـ عزعاى وَلَى هٌتح  تا خَاب پاتَلَصی هثثت تؾخیـ   FITتاسای ّز هَردی وِ پظ اس غزتالگزی  **

 لغقی داؽتِ تاؽذ.

 گیزد.تِ پشؽه هزتَعِ تقلك هی   10Kعت ٍ تِ هزالة عالهت هزتَط ا  20Kهتقلمِ :    30Kاس 

را در پایاى ّز فقل تزای هزوش هذیزیت ؽثىِ ارعال ٍ ایي هزوش هثالغ  گشارش ٍ هستٌذات پزداخت پاداش فَقداًؾگاُ ّا/ داًؾىذُ ّا  تَخِ:

 .لحاػ هی ًوایذتاییذ ؽذُ را در تخقیـ ّای تقذی 

 

 ّا، اس خزاین تذعت هی آیذ.هحل تاهیي هٌاتـ تزای پزداخت پاداػ :5تثصزُ

 

 هؾوَل خزیوِ پیواًىار ؽاهل:  هَارد :6تثصزُ

 :ثثت غیزٍالقی خذهت تاسای ّز پایگاُ عالهت 

  15در اٍلیي تار عثة وغز تَعظ ّز ارائِ دٌّذُ خذهت ثثت غیزٍالقی خذهت در ّز پایگاُ عالهت %

 ؽَدهیآى پایگاُ هثلغ ول لزارداد 

  هثلغ ول 30ّای تقذ عثة وغز پایگاُ عالهت در دٍهیي تار هاُ/ هاُثثت غیزٍالقی خذهت در ّواى %

 اعت هزتَط تا آى پایگاُ لزارداد

 عَم در ّواى پایگاُ عالهت عثة لغَ لزارداد ّوزاُ اخذ خغارت تزاعاط  رثثت غیزٍالقی خذهت تزای تا

 ؽَد.هیهزتَط تا ّواى پایگاُ لزارداد 

  هات خاهـ عالهتهزوش خذثثت غیزٍالقی خذهت تاسای ّز: 

  در اٍلیي تار عثة تَعظ ّز ارائِ دٌّذُ خذهت  هزوش خذهات خاهـ عالهتثثت غیزٍالقی خذهت در ّز

 ؽَدهیآى هزوش % هثلغ ول لزارداد 15وغز 
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  ّای تقذ عثة وغز در دٍهیي تار هاُ/ هاُ هزوش خذهات خاهـ عالهتثثت غیزٍالقی خذهت در ّواى

 اعت هزتَط تا آى هزوش % هثلغ ول لزارداد30

  عثة لغَ لزارداد ّوزاُ اخذ  هزوش خذهات خاهـ عالهتثثت غیزٍالقی خذهت تزای تار عَم در ّواى

 ؽَد.هیهزتَط تا ّواى هزوش خغارت تزاعاط لزارداد 

 تی دلتی در عٌدؼ ٍ ثثت دادُ ّا 

 ًُارضایتی خذهت گیزًذ 

 ( اًدام ًؾذى خذهات اعاعیCritical:ؽاهل ) 

  ًذادى هادر پزخغزارخاؿ 

  در ٍاوغیٌاعیَى90پَؽؼ ووتز اس % 

  فمظ هختـ پشؽه(60پاعخگَیی تِ ارخافات ووتز اس( % 

 تحَیل ًؾذى هىول دارٍیی تزاعاط تغتِ خذهت 

 تزاتز هقادل ریالی خذهت هزتَعِ خَاّذ تَد. 10هیشاى خزیوِ درهَارد فَق، 

%( دریافت هی 20% ٍ 80فولىزد ٍ تزاعاط ضَاتظ ایي دعتَر فول )ًیزٍّای پذیزػ، پزعتار یا تْیار، حمَق هتٌاعة تا 

تَهاى ٍ تزای  3150000وٌٌذ. عمف لزارداد در ؽزایظ ارائِ خذهت تا وویت ٍ ویفیت لاتل لثَل تزای پذیزػ ٍ تْیار هاّاًِ 

ؽغل، پایِ عٌَات، تَهاى تا احتغاب تیوِ ٍ هالیات ٍ ؽاهل هشد 3150000لیغاًظ تا حذاوثز تا هذرن تحقیلی  عایزیي

ووه ّشیٌِ هغىي، تي خَارتار، فَق القادُ عختی وار، فائلِ هٌذی، هزخقی، فیذی، ٍ عایز تقالٍُ هثلغی اضافی تز حغة 

 تاؽذ.هحزٍهیت هٌغمِ ٍ ... هی

 وٌذ. ّای عالهت تحت پَؽؼ حضَر یاتذ ٍ تز فقالیت هزالثیي عالهت ًؾارتتار در پایگاُ 2رییظ هزوش هَؽف اعت هاّاًِ، 

( ؽًَذ، تاسای Quality Service Star/ QSS) ستارُ ویفیت خذهتتِ هزالثیي عالهتی وِ هَفك تِ وغة  :7تثصزُ

عتارُ ویفیت خذهت، هثلغ هالی هزتَط گزدد. دعتَرفول چگًَگی افغای ّز عتارُ، هثلغ هؾخقی تِ پزداختی آًْا اضافِ هی

 ؽَد.م هیتِ ّز عتارُ ٍ عایز ؽزایظ وغة آى هتقالثاً افال

 

 پشضه ػوَهی: -2
تَاى ؽَد ٍ ّز گزٍُ دارای عمف پزداختی هختـ خَد اعت. تِ فثارت دیگز ًویگزٍُ تمغین تٌذی هی 3خذهات پشؽه در 

 ّای عِ گاًِ را اًدام ًذاد ٍ اس هحل اًدام تیؼ اس حذ اًتؾار در گزٍُ دیگز، دعتوشد واهل را دریافت وزد:یىی اس ایي گزٍُ

خذهات هزالثت هغتمین وِ فوَهاً ؽاهل هزالثت هغتمین پشؽه )تذٍى ٍاعغِ هزالة عالهت( اس تیواراى دیاتتی ٍ  2-1

 600)هقادل  هَرد 6000رٍد هاّاًِ تقذاد  ایي خذهات ًفز اًتؾار هی 12000پزفؾاری خَى اعت. تزای خوقیت حذٍد 

 تاؽذ خذهت( 

ًفزُ  12000یا عایز افضای تین عالهت. ایي گزٍُ خذهات تزای خوقیت خذهات پذیزػ ارخافات اس هزالة عالهت  2-2

 ؽَد.تزآٍرد هیٍسى دّی ؽذُ، هَرد خذهت  4612تحت پَؽؼ پشؽه در هاُ حذٍد 

هَرد ٍیشیت عزپایی  15ٍیشیت عزپایی تیواراى. اس آًداوِ در دعتَرفول تاویذ ؽذُ اعت ّز پشؽه رٍساًِ تیؼ اس  2-3

خذهت، تقذاد خذهات  10ٍ تا لحاػ ّز ٍیشیت هقادل  هَرد اعت 375َارد ایي خذهت در هاُ حذٍد ًذاؽتِ تاؽذ، تقذاد ه

 ؽَد.هَرد هی 3750درهاى عزپایی 

 

هیلیَى تَهاى تزای ّز پشؽه )ؽاهل هشدؽغل، پایِ عٌَات، ووه ّشیٌِ هغىي، تي  8.5تاتَخِ تِ ّشیٌِ حمَق هاّاًِ 

هٌذی، هزخقی، فیذی، ٍ عایز تقالٍُ هثلغی اضافی تز حغة هحزٍهیت هٌغمِ ٍ ...(، خَارتار، فَق القادُ عختی وار، فائلِ 

 تزای ّز گزٍُ خذهات عِ گاًِ تِ لزار سیز اعت: Kارسػ 
  ،گزٍُ خذهات هغتمینK  تاسای ّز خذهت تَهاى 650هقادل 
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  ،گزٍُ خذهات پذیزػ ارخافاتK  تَهاى 650هقادل 

  ،گزٍُ ٍیشیت عزپاییK  تَهاى 500هقادل 

 % تزای پشؽه اس آى تقزفِ خَاّذ تَد.40درهَرد خذهت هؾاٍرُ تزاعاط تقزفِ تقییي ؽذُ ٍ عْن 

 

ارائِ  را وِ خذهات عالهتی )افن اس هؾاٍرُ ٍ ...( فالٍُ تز ٍؽایف خَد در هزوش خذهات خاهـ عالهتَاى تِ پشؽىاًیت هی

 ذُ ٍ تزاعاط همزرات اضافِ پزداخت وزد.هثالغی تا تَافك داًؾگاُ/ داًؾىهیذٌّذ، اس هحل درآهذّای هزوش 

 

 وارضٌاس تغذیِ: -3
ٍسى خذهت  2000حذٍد هاّاًِ تقذاد خذهات لاتل اًتؾار ٍ لاتل ثثت در عاهاًِ یىپارچِ تْذاؽت تزای وارؽٌاط تغذیِ 

ؽَد ٍ تا درًؾز گزفتي عمف ّشیٌِ حمَق )ؽاهل هشدؽغل، پایِ عٌَات، ووه ّشیٌِ هغىي، تي تزآٍرد هیدّی ؽذُ 

خَارتار، فَق القادُ عختی وار، فائلِ هٌذی، هزخقی، فیذی، ٍ عایز تقالٍُ هثلغی اضافی تز حغة هحزٍهیت هٌغمِ 

 اعت.درفذی  12تا افشایؼ  ٍ تزای فَق لیغاًظ تَهاى 1575حذٍد تزای هذرن لیغاًظ ّز خذهت  Kٍ ...(، ارسػ 

 

 وارضٌاس سالهت رٍاى: -4
 2000حذٍد هاّاًِ تقذاد خذهات لاتل اًتؾار ٍ لاتل ثثت در عاهاًِ یىپارچِ تْذاؽت تزای وارؽٌاط عالهت رٍاى 

ٍ تا درًؾز گزفتي عمف ّشیٌِ حمَق )ؽاهل هشدؽغل، پایِ عٌَات، ووه ّشیٌِ  ؽَدتزآٍرد هیٍسى دّی ؽذُ خذهت 

َارتار، فَق القادُ عختی وار، فائلِ هٌذی، هزخقی، فیذی، ٍ عایز تقالٍُ هثلغی اضافی تز حغة هحزٍهیت هغىي، تي خ

درفذی  12ٍ تزای فَق لیغاًظ تا افشایؼ  تَهاى 1575حذٍد  تزای هذرن لیغاًظّز خذهت  Kهٌغمِ ٍ ...(، ارسػ 

 اعت.

 

 دًذاًپشضه: -5
 7500حذٍد  ٍ هزالة عالهت دّاى یىپارچِ تْذاؽت تزای دًذاًپشؽهتقذاد خذهات لاتل اًتؾار ٍ لاتل ثثت در عاهاًِ 

% ارسػ خذهات تَلیذی 25خذهت دًذاًپشؽه ٍ  240)تا احتغاب رٍساًِ ؽَد تزآٍرد هیدر هاُ ٍسى دّی ؽذُ خذهت 

 ٍ تا درًؾز گزفتي عمف ّشیٌِ حمَق )تِ ؽزط دارا تَدى هذرن دوتزای دًذاًپشؽىیدّاى( ٍی تزای هزالة عالهت 

فوَهی ٍ ؽاهل هشدؽغل، پایِ عٌَات، ووه ّشیٌِ هغىي، تي خَارتار، فَق القادُ عختی وار، فائلِ هٌذی، هزخقی، 

 تَهاى اعت. 1100ّز خذهت حذٍد  Kفیذی، ٍ عایز تقالٍُ هثلغی اضافی تز حغة هحزٍهیت هٌغمِ ٍ ...(، ارسػ 

 ؽه اعت.درفذ دًذاًپش 50حذٍد  Kدرهَرد تْذاؽتىار دّاى ٍ دًذاى ارسػ 

 

 وارضٌاس تْذاضت هحیظ: -6
تقذاد خذهات لاتل اًتؾار ٍ لاتل ثثت در عاهاًِ عالهت هحیظ ٍ وار تزای وارؽٌاط تْذاؽت هحیظ تزاعاط افالم هزوش 

ؽَد ٍ تا درًؾز گزفتي عمف دعتوشد  تزآٍرد هیهاّاًِ ٍسى دّی ؽذُ خذهت  8200عالهت هحیظ ٍ وار حذٍد 

 تَهاى اعت. 400 حذٍد ّز خذهت Kارسػ تَهاى(  3150000)

 

 وارضٌاس تْذاضت حزفِ ای: -7
تقذاد خذهات لاتل اًتؾار ٍ لاتل ثثت در عاهاًِ عالهت هحیظ ٍ وار تزای وارؽٌاط تْذاؽت حزفِ ای تزاعاط افالم 

ؽَد ٍ تا درًؾز گزفتي عمف دعتوشد تزآٍرد هی در هاُ ٍسى دّی ؽذُ خذهت 13900هزوش عالهت هحیظ ٍ وار حذٍد 

 تَهاى اعت. 250 حذٍد ّز خذهت K( ارسػ تَهاى 3150000)
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 تَخِ:
  تزاساس ًسیجِ خایص تزای ّوِ ضزٍرذ دارد. 20% هاّاًِ ٍ 80اجزای اصل خزداخر % 

 زَاًذ تصَرذ هاّاًِ ًسیجِ خایص را هحاسثِ ٍ چٌاًچِ داًطگاُ/ ضْزسساى اهکاى خایص هاّاًِ را داضسِ تاضذ هی

 .ًسیجِ خایص، در خایاى ّز هاُ اًجام دّذخزداخر کاهل را تزاساس 

  در صَرزیکِ ًسیجِ ػولکزد ّزکذام اس ًیزٍّا )کارضٌاس زغذیِ، کارضٌاس رٍاى ٍ ...( در ساهاًِ خاییي تاضذ، ًسثر

 گیزد.جوؼیر تِ فزد افشایص یافسِ یا درهَرد حضَر ًیزٍی هَرد ًظز در زین سالهر، زصوین گیزی صَرذ هی



 1398ًسخِ زیز  –در هٌاطك ضْزی  UHCتزای زحمك  PHCدسسَرػول اجزایی تزًاهِ گسسزش 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هشًض هذیشیت ؿثٌِ –هؼاًٍت تْذاؿت                                    28                                   ٍصاست تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿٌی

 ٍری تزای اخزای ًظام پزداخت هثتٌی تز ػولىزدّای ضزسیزساخت: ت

 
 تْذاؽتی درهاًی تزًاهِ ّای عالهت وؾَری در عاهاًِ یىپارچِ تْذاؽت تقزیف دلیك خذهات 

 ًِثثت دلیك توام خذهات ارائِ ؽذُ تَعظ ارائِ دٌّذگاى خذهت در عاها 

  عزاًِ خذهات هَرد اًتؾارؽفاف عاسی عزاًِ ول خذهات هَردًیاس ّز فزد ٍ تقییي عْن ّز خذهت اس ول 

 َاًذ تاسای ّز دریافت وٌٌذُ تّای وٌتزل عمف عزاًِ پزداختی تِ گًَِ ای وِ ّیچ ارائِ دٌّذُ خذهتی ًتقییي رٍػ

 ، تیؼ اس یه عزاًِ دریافت وٌذ )حتی تا ارائِ خذهات اضافی(خذهت

 پَؽؼ، هٌاتـ دریافت وٌذ تَاًذ تیؼ اس عزاًِ تقذاد افزاد هداس تحتّیچ ٍاحذ ارائِ دٌّذُ خذهت ًوی 

  تَسیـ افتثارات تیي داًؾگاّْا/ داًؾىذُ ّای فلَم پشؽىی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی ٍ هاتِ اسای آى، در ؽثىِ ّای

 تایذ تزهثٌای فولىزد تاؽذ.ارائِ دٌّذُ خذهت ٍ افزاد  ٍاحذّا ،ّاتْذاؽت ٍ درهاى ؽْزعتاى

 یذ راعتی آسهایی ؽَد ٍ دلیل ًارضایتی هزدم اس خذهات وغة گزددولیِ خذهات اسًؾز فحت دادُ ّای ارائِ خذهت تا 

  رعوی، پیواًی، لزاردادی تا داًؾگاُ یا هحیغی ّزگًَِ پزداختی اضافی ؽاهل اضافِ وار، واراًِ ٍ ... تِ ًیزٍّای دٍلتی(

 ؽَد(.هیؽثىِ، ٍ ...( فزفاً تایذ در لالة دعتَرفول پزداخت هثتٌی تز فولىزد تاؽذ )هتقالثاً ارعال 

 ّا ٍ هحاعثات در عاهاًِ یىپارچِ تْذاؽت تا ًیاس تِ ًیزٍی اًغاًی اضافِ فزاّن ؽذى اهىاى اًدام توام ایي وٌتزل

  ًثاؽذ.
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 : رٍش ارائِ خذهاذ: 4فصل 

 ضاهل تسسِ خذهاذ سالهر، ًظام ارجاع، ٍ ًظام اطالػاذ سالهر ّواًٌذ دسسَرػول لثلی اسر. 

 

     : خایص ٍ ارسضیاتی5فصل 

 ّواًٌذ دسسَرػول لثلی اسر. 



 4 ًسخِ -ّای اٍلیِ سالهر در هٌاطك ضْزی ٍ حاضیِ ًطیيهزالثر ءزاهیي ٍ ارزماتزًاهِ دسسَرػول اجزایی 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03 

 

 :ّاخیَسر

  در دسسَرػول لثلی آهذُ اسر.ّوِ خیَسسْای هَرد اضارُ در هسي، 

 

 ّوکاری ٍسارذ تْذاضر ٍ ٍسارذ زؼاٍى زفاّن ًاهِ لیٌک فایل خیَسر
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