
 

قزائت شد مورد قبول است.  ....شماره صفحه  نماینده کارفزما 

     تایید و محل امضا   و امضای شزکتمحل مهز   

 اختصاصی شزایط

 جامعه در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایزان سالمتواگذاری پایگاه مناقصه 

 تحت پَضصدسٍبلت ثشًبهِ تبهیي هشاٍجت ّبی اٍلیِ سالهت دس هٌبعٌ  

 ثْذاضت.....:ضجِْ /هشّض ٍشاسداد  عشه اٍل

 :ضشّت یب ىشد ثشًذُ دس هٌبٍػِ  عشه دٍم ٍشاسداد

 

دٌّذُ خذهت ثشاسبس استبًذاسد ًیشٍی اًسابًی ثاِ ضاش      ٍشاسداد ثبیذ ًیشٍی اًسبًی هٌبست ثشاسبس ًَؿ ٍاحذ اسائِدٍم عشه  -1

 صیش آهبدُ ًوبیذ:

دسغذ روقیات  ثاِ   100ًيش ثِ ضشط پَضص  12500پَضص . استبًذاسد ًیشٍی اًسبًی هَسد ًیبص ثشای پبیگبُ سالهت ثب روقیت تحت 1

 ٍشاس صیش هی ثبضذ:

  هبهب )هسٍَل پبیگبُ(: -هشاٍت سالهت

  هبهب -ٍت سالهت یب هشاٍت سالهتًيش هشا1 

 (سالهت ًيش یِ هشاٍت 2500ّشًيش  ) 4 

 

 ضَد. ثػَست خشیذخذهت تبهیي ٍ دس سشاًِ لحبػ هیٍ ًَلیِ  تجػشُ: اسائِ خذهبت ٍ ًؾبىت 

 یبدآٍسی:
هَسد ٍجَل ثاشای هشاٍات ساالهت یاب هشاٍات      هذسُ تحػیلی حذاّخش ضَد.ًيش یِ هشاٍت سالهت دسًؾش گشىتِ هی2500ثشای ّش 

 سالهت هبهب ّبسضٌبسی هی ثبضذ.

هشاٍات  تَاًٌذ ثِ فٌاَاى  داًص آهَختگبى سضتِ ّبی ثْذاضت فوَهی  ثْذاضت خبًَادُ  هجبسصُ ثب ثیوبسیْب  پشستبسی ٍ هبهبیی هی

سالهت ىقبلیت ًوبیٌذ.دس غَستیِْ هشاٍت سالهت ىبسك التحػیل سضتِ هبهبیی ٍ داسای ًؾبم هبهبیی ثبضاذ ثبیاذ خاذهبت هبهابیی     

هبهب(.اگش ّوِ هشاٍجیي سالهت ضبمل دس یِ پبیگبُ  داًص آهَختاِ هبهابیی داسای ًؾابم     -پبیگبُ سا ًیض اًزبم دّذ )هشاٍت سالهت

پَضص هشاٍجیي سالهت ثب هذسُ تحػیلی هبهبیی ثشحست تقذاد آًْب ثبیاذ ّوتاشاص سابیش هاشاٍجیي     هبهبیی ًجبضٌذ روقیت تحت 

ًيش(.ثبصای ّش هشاٍت سالهت میشهبهب ِّ خذهبت هبهبیی روقیت تحات پَضاص    2000سالهت ثب سبیش هذاسُ تحػیلی ثبضذ )حذٍد 

هشاٍت سالهت هبهب  ّن ضذُ ٍ ثِ روقیت هشاٍت ساالهت  ًيش اص روقیت  300گیشد تب سَو ٍی ثِ فْذُ هشاٍت سالهت هبهب ٍشاس هی

 میشهبهب اضبىِ ضَد.

ضشٍست داسد توبم ًیشٍّبی دسگیش دس ایي عش  ٍجل اص ضشٍؿ خذهت  آهَصش ّبی پیص ًیبص ثشای ٍسٍد ثِ فشغِ خذهت سا  –2

ّذ ثَد. ّضیٌِ دٍسُ آهَصضی ثشای ثبس دٍسُ  ضشط غذٍس هزَص ثشای ّوْبسی خَاپبیبى هَىَیت آهیض  تبییذیِدسیبىت ًوبیٌذ.دسیبىت 

ثَدُ ِّ ثبیذ ثِ اصای ّش هَسد آهَصش  هی ثبضذ ٍ دس غَست تْشاس ّضیٌِ آى ثِ فْذُ عشه دٍم ٍ ثِ فْذُ عشه اٍل اٍل  سایگبى

 اىشاد رذیذ ثِ عشه اٍل ثپشداصد.

ضجِْ دس ّالس آهَصضی پشسٌل هقشىی ضذُ اص عشه دٍم ٍشاسداد سالهت خبًَادُ هٌَط ثِ ضشّت  اخز هذسُ ّبسضٌبس هشاٍت -3

 هی ثبضذ. یب هشّض ثْذاضت هشثَعِ
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عشه پشداخت ّضیٌِ ضشّت هزذد دس ّالس ّب ثِ فْذُ  دس دٍسُ ّبی آهَصضی دس غَست فذم هَىَیت پشسٌل ضشّت ٌٌّذُ -4

 خَاّذ ثَد.دٍم ٍشاسداد 

 ثِ فْذُ عشه دٍم ٍ اص ضشٍط اغلی ٍاگزاسی خذهبت هی ثبضذ.اخز هزَصّبی ىقبلیت ضنلی اص هشارـ ریػال   -5

اص عشه هشارـ اًتؾبهی ٍ ٍضبیی ثبضٌذ ٍ افتیبد ثبیستی ىبٍذ سَء پیطیٌِ ٍ فذم  عشه دٍم ّلیِ اىشاد هقشىی ضذُ اص سَی  -6

اٍل هزبص است ثذیْی است دس غَست احشاص هَاسد خاله   عشه  .ثبضذهَؽو ثِ سفبیت ایي اهش دس رزة ًیشٍی ّبس هی عشه دٍم

ًسجت ثِ سىـ هطْل هشثَعِ یب هقشىی ًیشٍی دُ سٍص اصاداهِ ىقبلیت ًیشٍی هزَّس هوبًقت ثقول آٍسد ٍ عشه دٍم ؽشه هذت 

 ربیگضیي اٍذام ًوبیذ. 

عشه اٍل هی ثبضذ ٍ هجلل ٍشاسداد ثش اسبس ًؾش  ِ فْذُث اسائِ ضذُ دس پبیگبّْبی سالهت ًؾبست ثش حسي ارشای خذهبت –7

 پشداخت خَاّذ ضذ. ِّ دس ٍشاسداد هشثَعِ ثِ تيػیل ضش  دادُ ضذُ  ًؾبستی ٍ دسغذ حسي ارشای اسائِ خذهبت

ضاًَذ ٍ  هحساَة های   عشه دٍمضًَذ ّبسٌّبى ثِ ّبس گشىتِ هی ه دٍمشثشای اًزبم هَضَؿ ٍشاسداد تَسظ ع ّلیِ ّسبًی ِّ - 8

سئَلیت ّبی ًبضی اص ٍبًَى ّبس  ثیوِ ضبملیي   حَادث میش هتشٍجِ ٍ سبیش ٍَاًیي ربسی ّطَس ٍ یب ّش ًَؿ حًََ ٍ هضایابی  ّلیِ ه

 اص ّشگًَِ هسئَلیت دس ایي هَسد هجاشی عشه اٍل ثبضذ ٍ هی عشه دٍمثِ فْذُ (  ثش اسبس رذٍل حٍََی پیَست)ّبسٌّبى ٍبًًَی 

ثَدُ ٍ پبسخگَیی ثِ ّش گًَِ ضْبیبت داخلی ٍ دسخَاست یب ضْبیبت سسیذُ اص هشارـ ریػال  ثِ فْذُ عاشه دٍم ٍاشاسداد های    

 .ثبضذ

هَسد تقْذ ایي ثشًبهِ دس ٍ دستَسالقول ّب ٍ ثخطٌبهِ ّبی  دس ٍبلت ثستِ ّبی خذهبت سالهتاسائِ خذهبت عشه دٍم هَؽو ثِ –9

اص خذهبت ّضیٌِ احشثخص ٍ داسای اٍلَیت ّوچَى خذهبت خَدهشاٍجتی   خذهبت سالهت فواَهی   ضبهل هزوَفِ ایسالهت پبیگبُ 

ِّ تحات  سا های ثبضاذ    خذهبت سالهت ىشدی سغح اٍل ٍ اسربفبت ثِ هشاّض سالهت ِّ تَسظ تین سالهت اسائِ یب ىشاّن هی ضَد

 شدد .فٌَاى ثستِ ّبی خذهبت اص عشه اٍل ثِ عشه دٍم ضویوِ ٍشاسداد افالم هی گ

سابفت دس ّيتاِ    44 آخشیي دستَسفول اثالمای ٍصاست ثْذاضات  ّبی سالهت ثش اسبس ٍبًَى ّبس ٍ هیضاى سبفت ّبس پبیگبُ - 10

 ّبسٌّبى ثذٍى سفبیت سبفت ّابس ٍ ثاش اسابس    هَسد ًؾش ّبسىشهب ) ثحشاى  عش  ّبی ٍصاستی ٍ ستبدی ٍ...(  دس ضشایظخَاّذ ثَد ٍ 

)ِّ ضبهل ضیيت ّبسی غجح ٍ یب فػش ٍ یب هٌَسن دس دٍ ضیيت غاجح   .هی ثبیست خذهبت سا اسائِ ًوبیٌذ عشه اٍل ٍشاسدادتػوین 

 ٍ فػش ( ثشاسبس ًؾش ّبسىشهب هی ثبضذ.

 

االختیابس خاَد ثاشای اساتَشاس ٍ      سا ثاِ فٌاَاى ًوبیٌاذُ تابم    « یِ ًيش»دسغَستیِْ پیوبًْبس ضخع حٍََی ثبضذ هی ثبیست  -11

 .ًوبیذ ّوبٌّگی ّبی الصم دس اًزبم خذهبت هَضَؿ ٍشاسداد ّتجبً ثِ ّبسىشهب هقشىیپبسخگَیی ٍ ایزبد 

دسغَستیِْ پیوبًْبس ضخع حَیَی ثبضذ  ثبیذ اصًؾش تحػیالت غالحیت ّبس دس پبیگبُ سالهت سا داضتِ ٍ حضاَس توابم ٍٍات    -12

   داضتِ ثبضذ.
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است ٍ دس صهبى فذم حضَس پیوبًْبس  هشاٍجیي سالهت ثِ حضَس دائوی دسسبفبت اداسی دس پبیگبُ هَؽو  یب ًوبیٌذُ ٍی پیوبًْبس-13

سالهت دس پبیگبُ ثِ ّش دلیل )هشخػی سٍصاًِ  هشخػی سبفتی  آهَصش خبسد اص پبیگبُ    استقالری ٍ ... (   هشاتت ثبیستی ٍاجالً  اص  

ی ًوبیذ ثِ اعالؿ هشّض پطتیجبى ٍ ًیض ضجِْ /هشّاض ثْذاضات ضْشساتبى    عشیٌ اتَهبسیَى یب سبیش سٍش ّبیی ِّ ّبسىشهب تقییي ه

ّابهالً هغلاـ    سالهت سسبًذُ ضَد ٍ ّوبٌّگی الصم غَست گشىتِ ثبضذ ٍ ّبسىشهب ثبیذ اص ٍضقیت حضَس ًیشٍّب یب پیوبًْبس دس پبیگبُ

 ثبضذ.

 

ثاِ غاَست   ) ثلَُ روقیتی ٍ هٌغَِ تقییي ضذُ هشثَعاِ (  هزبٍست هحل خذهت  دس حٌ اسائِ خذهبتپیوبًْبس ٍ ّبسٌّبى اٍ   -14

FFS  ّش گًَِ ایزبد تَبضبی الَبیی ثِ هٌؾَس ّست هٌيقت هبلی خبسد اص ضَاثظ پشداخت ذًًذاس ساّبی دسیبىت ٍرِ ٍ سبیش سٍش ٍ .

دس ثابس دٍم ضاوي دادى   ایي ٍشاس داد هوٌَؿ ثَدُ ٍ دس غَست ّطو  دس هشحلِ اٍل اخغبس ّتجی دادُ هی ضَد ٍدس غاَست تْاشاس   

اخغبس ّتجی  هقبدل دٍهبُ ّبهل هجلل ّل ٍشاسداد هبّبًِ  ثِ فٌَاى رشیوِ ّسش/ یب اص اٍ اخز خَاّذ ضذ ٍدس غاَست تْاشاس دس ثابس    

سَم ضوي دادى اخغبس ّتجی  هقبدل چْبسهبُ ّبهل هجلل ّل ٍشاسداد هبّبًِ  ثِ فٌَاى رشیوِ ّساش/ یاب اص اٍ اخاز خَاّاذ ضاذ ٍ      

ىسخ خَاّذ ضذ. ثذیْی است پیوبًْبس حٌ ّاش گًَاِ    ( 94) ثقذ اص تبییذ ّویسیَى هبدُ  اص عشه ّبسىشهب ثػَست یْغشىِ ٍشاسداد

 ضْبیت ٍ افتشاؼ سا اص خَد سلت هی ًوبیذ.

 

 خَاّذ ثَد.عشه دٍم  ّسَس ٍبًًَی هَضَؿ ٍشاسداد ثِ فْذُ - 15

 

یاب   ثب ًیشٍیی ِّ ثِ ّش دلیلی ٍ دس هَاسد خبظ ثٌب ثِ تطاخیع ٍاحاذ حشاسات    ربیگضیٌی ًیشٍی دیگشعشه دٍم هَؽو است ًسجت ثِ  - 16

اٍذام ًوبیذ.ٍلی ثِ رْت فذم تبخیش دس اسائِ خذهت ثِ گیشًذگبى خذهت)هٌزشثاِ   سٍص 45تب ٍشاس ًگیشد حذاّخشعشه اٍل هَسد تأییذ  گضیٌص 

 ًیشٍ هقشىی ًوبیذ. دُ سٍص   تشریحب تب ّسش حًََ ًیشٍی مبیت عشه دٍم هی ضَد( ٍ اىت خذهبت سا ثِ ّوشاُ داسد

گًَِ ٍرْی اص آًْاب ًخَاّاذ   هزبص ثِ دسیبىت ّیچ عشه دٍمٍ  سایگبى ثَدُّبی سالهت خذهبت اسائِ ضذُ تحت پَضص پبیگبُ -17

ارتٌابة  یْوبُ اص پشداخت ّشگًَِ ٍرْی ثِ عاشه دٍم  ثِ فٌَاى رشیوِ عشه اٍل  ثذیْی است دس غَست هطبّذُ ٍ احجبت آى ثَد.

 هی ٍسصد.

 ىقبل اًزبم ضَد .اسائِ خذهبت ثِ روقیت تحت پَضص پبیگبّْبی سالهت ثبیذ ثِ غَست -18

ٍ  هلضم ثِ اًزبم ٍشاسداد دٍم  عشهثِ ّبسگشىتِ تَسظ ّلیِ ًیشٍّبی  -19 حاٌ   خذهبت ثستِ ّبی خذهتی آهَصش دادُ ضذُ ثاَدُ 

 داد هی ثبضذ.  ٍشاسدٍم اًذاضتِ  هسئَلیت ارشای ایي هبدُ  ثب عشه ىقبلیتی دسخبسد اصهَضَؿ ٍشاسداد سگًَِ ّیچ

ثبضذٍ دس غَست احشاص  گشدد ِّ هطوَل ٍبًَى هٌـ هذاخلِ ّبسٌّبى دٍلت دس هقبهالت دٍلتی ًوی هتقْذ هی عشه دٍم ٍشاسداد –20

عشه اٍل ٍ هجلل ایي خسبست ثش فْذُ ثبضذ. تقییي هیضاى هی عشه اٍلّبی ٍاسدُ ثِ هَؽو ثِ رجشاى خسبست عشه دٍمخاله آى  

 ًوبیذ.حٌ ّشگًَِ افتشاؼ ثقذی سا اص خَد سلت ٍ سبٍظ هی عشه دٍمثبضذ ٍ هی
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گشدد هَشسات ٍبًَى ّبس ٍ ٍبًَى تأهیي ارتوبفی سا دس اًزبم ٍؽبیو هَضَؿ ٍشاسداد ٍ تقییي هضد ٍ حَاًَ   هتقْذ هی عشه دٍم - 21

 ًوبیذ. عشه اٍل تحَیل دس پبیبى ّشهبُ ثبًِ سا هوَْس ثِ هْش سا ثِ حسبة ثبًْی آًْب ٍاسیض ٍ لیست ثِ ّبسگشىتِ ضذُ ّبسٌّبى

ضوٌب پیوبًْبس هَؽو است یِ ًسخِ اص ٍشاسداد سا دس صهبى فَذ ٍشاسداد ٍ ىیص حٍََی پشسٌل صیش هزوَفِ سا دس پبیبى ّش تجػشُ: 

 حَیل ًیشٍ دّذ.تهبُ  

-ّبی سالهت هطنَل اًزابم ٍؽیياِ های   ىشد یب اىشادی خبسد اص پشسٌل هَضَؿ ٍشاسداد ِّ دس پبیگبُضَد هتقْذ هی ه دٍمشع–22

ت عجٌ هيبد ٍاشاسداد  سپبسخگَیی ثِ فْذُ عشه دٍم ثَدُ ٍ عشه اٍل هزبصا ثبضٌذ  ثِ لیست ثیوِ اضبىِ ًٌوبیذ. دس غَست تخلو

 .سىتبس ًوبیذ

 حٌ ٍاگزاسی هَضَؿ ٍشاسداد سا ثِ اضخبظ دیگش ّالً یب رضئبً )افن اص حَیَی یب حٍََی( ًذاسد. عشه دٍم–23

ِّ دس پبیبى ٍشاسداد ثبیذ یِ ثبضذ هی عشه دٍمدس غَست ىسخ   لنَ یب اتوبم ٍشاسداد  تسَیِ حسبة ٍبًًَی ّبسٌّبى ثِ فْذُ  - 24

 .ًسخِ اص آى سا ثِ عشه اٍل اسائِ ًوبیذ

 .است  عشه دٍمسي سىتبس ٍ اخالً ّبسٌّبى ٍ ّیيیت اًزبم ّبس آًبى ثِ فْذُ ضوبًت ح - 25

 ثبضذ. ٍ ًْبت ایوٌی هیسبصهبًی ٍ ثیوبساى   حيؼ اسشاس  عشه اٍلّبی ربسی  هَؽو ثِ سفبیت ًؾبم عشه دٍم –26

ییي ًبهِ هبلی هقبهالتی داًطاگبُ  % هجلل ٍشاسداد هغبثٌ ثب آ10هَؽو است ثِ هیضاى عشه دٍم ثِ هٌؾَس حسي ارشای ٍشاسداد   - 27

 ثسپبسد. عشه اٍلثِ 

ثاشای اًزابم خاذهبت     عشه دٍمگًَِ تقْذی ًسجت ثِ استخذام ٍ یب فَذ ٍشاسداد هستَین ثب اىشادی ِّ اص سَی ّیچ عشه اٍل–28

 اىشاد دسد ًوبیذ.هَضَؿ سا دس اًقَبد ٍشاسداد ثب  هَؽو است ایي عشه دٍم اًذ ًخَاّذ داضت. هَسد ًؾش ثِ ّبسگیشی ضذُ

  هشارقیي ٍ یب اضاخبظ حبلاج حَیَای یاب      عشه اٍلهسئَل رجشاى ّلیِ خسبساتی ِّ اص ربًت اٍ ٍ ّبسٌّبى ٍی ثِ  عشه دٍم –29

لزا دس ایي خػَظ ثبیذ ىشدی سا ثِ فٌَاى هسئَل ىٌی ثِ عاشه اٍل هقشىای    ثبضذ.گشدد هیدیگش ٍاسد هی هشتجظ ثب ٍشاسداد حٍََی

زَّس فْذُ داس ّشگًَِ فَاٍت احتوبلی ٍ فَاسؼ ٍ ضشسٍ صیبى هبلی ٍ رسوی ثِ هشارقِ ٌٌّذگبى ثَدُ ٍ عاشه اٍل  ًوبیذ ِّ ىشد ه

 ّیچگًَِ تقْذی دس ایي خػَظ ًذاضتِ ٍ ًذاسد ٍ چٌبًچِ ثب ضْبیتی هَارِ گشدد  هسئَل ىٌی هشثَعِ پبسخگَ هی ثبضذ.

رذیذ ثِ اسائِ خذهبت عجٌ ٍشاسداد ىی هاب   عشه دٍمت تب ضشٍؿ ثِ ّبس هْلو اس ه دٍمشدس غَست لنَ ٍشاسداد ثِ ّش فلتی ع - 30

 ثبضذ.هی عشه اٍلثیي اداهِ دّذ. هجٌبی پشداخت سشاًِ دس ایي هذت ًتبیذ آخشیي پبیص ٍ اسصضیبثی ثِ اًتخبة 
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 ضیَُ پشداخت 

  هقبدل سیبلی خذهبت اًزبم 20 .ثػَست ثبضذپشداخت ثِ پیوبًْبس عشه ٍشاسداد هجتٌی ثش فولْشد ٍ ًتبیذ پبیص ٍ اسصضیبثی هی  %

ضَد ٍ هبُ پشداخت هیّوبى  28تب ضذُ دس ٍشاسداد ثشاسبس آهبس حجتی ٍ ساستی آصهبیی ضذُ سبهبًِ یْپبسچِ سالهت ثػَست فلی الحسبة 

حذاّخش ًِ سضبیت سٌزی ٍ ...(چِ لیست ّب  سبهبًِ سیت  سبهبًِ پیبهْی  سبهب )شاسبس ّیيیت فولْشد هتٌبست ثب ًتیزِ ًؾبستبٍی ًیض ثث

 .گشددتسَیِ هی دّن هبُ ثقذ تب
  ُخَاّذ ثَدٍ عجٌ آخشیي دستَسالقول اثالمی اص ٍصاست هتجَؿ پشداخت غشىبً ثشاسبس فولْشد اىشاد خذهت دٌّذ. 

 ثشای پشداخت دس اصای خذهت Kهحبسجِ ضشیت 

 هشاٍت سالهت: -1
ِّ  هی ثبضذ 1398س سبل  ثستِ خذهت ثشای ّش ًيش د آخشیي ثِ ّش ىشد ثشاسبس هجلل ٍشاسداد ثب پیوبًْبس ثبصای اسائِ خذهبت ّبهل

ضَد. ثشای پیوبًْبساًی ِّ خذهبت ثْتش ٍ ثب پَضص ثبالتش  اسائِ ثب ثشآٍسد روقیت هٌغَِ ٍ هیضاى هشارقِ  سَو ٍشاسداد تقییي هی

 % هتون ٍشاسداد تبهیي ّشد. 25تَاى هجلل پبداش سا اص هحل تب دٌّذ  ثبیذ پبداش دس ًؾش گشىت ِّ هیهی

 خذهت ٍصى دّی ضذُ است.  13: هیبًگیي خذهبتی ِّ ثبیذ دس عَل سبل ثِ ّش ىشد اسائِ ضَد  هقبدل  1تجػشُ

ایي هجلل حذٍد سیبل است. اص  19640ت ثغَس هتَسظ ثب پیوبًْبس  هقبدل ثٌبثشایي  هجلل ٍشاسداد دس پبیگبُ سالهت ثبصای ّش خذه

 ضَد ِّ ثػَست صیش ٍبثل هحبسجِ است:سیبل آى  سْن حٌ الضحوِ هشاٍت سالهت ثبصای ّش خذهت هی 12000

* دسغذ حجت تليي ; تقذاد خذهبت دس هبُ * ٍیوت ّش خذهت * دسغذ سضبیت اص خذهبتA حٌ الضحوِ ّش هشاٍت سالهت: 

 دسغذ فذم دسیبىت خذهت( -100ّوشاُ)

ضَد اًقَبد ٍشاسداد ثیي پیوبًْبس ٍ هشاٍت سالهت ًیض فولْشدی ٍ پیوبًْبسی ثبضذ ٍ سَو هجلل ٍشاسداد ثشاثش هی: تَغیِ  2تجػشُ 

هقبدل  Kهشاٍت تقییي ضَد ) Kخذهت ثبصای ّش ىشد( ضشثذس  13ثب تقذاد خذهبت ٍبثل اًتؾبس روقیت تحت پَضص ّش هشاٍت )

 ًيش(. 2500ٍت )سیبل است( ضشثذس تقذاد اىشاد تحت پَضص هشا 12000

% خذهبت هَسد اًتؾبس سا اسائِ دّذ  هیضاى دسیبىتی اٍ ثش هجٌبی ىشهَل ىًَ  ثیص اص 50ثبتَرِ ثِ ایٌِْ اگش هشاٍت سالهت ىَظ 

 ضَد.حذاٍل حًََ ٍبًَى ّبس خَاّذ ضذ لزا  اص ًؾش حٍََی ًیض هطْلی ایزبد ًوی

: چٌبًچِ دٍ پیوبًْبس یِ ٍیوت سا دس هٌبٍػِ پیطٌْبد دادًذ  هالُ تقییي ثشًذُ ثش اسبس حسي اًزبم ّبس  فذم سَ پیطیٌِ   سضبیت  1 تجػشُ

.هی ثبضذ فولْشد ٍ... تَسظ افضب ّویسیَى هٌبٍػِ  
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ثِ فْذُ افضب ّویسیَى هٌبٍػِ  ت  ٍبثل ٍاگزاسی ثِ یِ پیوبًْبس ثیص اص یِ پبیگبُ ساله : تػوین گیشی دس خػَظ تقذاد پبیگبُ 2تجػشُ 

 هی ثبضذ.

ًيش روقیت ىقابل  یاِ    2500) ّش ٍشاسداد  6هبدُ  4دس هحبسجِ پشداختی  دس غَست فذم تبهیي ًیشٍی اًسبًی هَسد ًیبص  عجٌ ثٌذ : 3تجػشُ 

 .ثِ ضش  ریل اٍذام هی گشدد هشاٍت(

 ّسش هی گشدد. ّضاس تَهبى150هیلیَى ٍ  3هجلل  هشاٍت سالهت ثِ اصای ّوجَد ّش

 

سالهت پیَست هی ثبضذ. تبّیذ هی گشدد   هغبلقِ دٍیٌ اًزبم ضَد ٍ ّیچ فزس ٍ ثْبًِ ای ٍبثل  پبیگبُ  :ّو ٍ سَو هشثَط ثِ ٍشاسداد  4تجػشُ

 ٍجَل ًوی ثبضذ.

 

 


