هجوَػِ دستَرالؼولّای ترًاهِ تحَل ًظام سالهت ً /سخِ اجرایی

٣اغ١٥ب٦ٝ
ٍزارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی  /هؼاًٍت درهاى

صفحِ 4

هجوَػِ دستَرالؼولّای ترًاهِ تحَل ًظام سالهت ً /سخِ اجرایی
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ثطزاقت یْؿب ٟاظ ٣اغ٧ ٥ب  ٣انغالحبت ثْبض ضىت ٦زض ای ٠ؾ٢س ،تقبضیو ٝ ٣يب٧یّٚ ٜیسی ث ٦قطح ظیط
ثیبٝ ٟیك١٤س.

٣ظاضت ث٨ساقت
٢ٝؾ٤ض اظ ٣ظاضت ث٨ساقت زض ای ٠زؾت٤ضاٙق٣ ،٘ٞظاضت ث٨ساقت ،زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ پعقْی اؾت ّ ٦تٙ٤یت ١ؾبٛ
ؾالٝت ّك٤ض ضا ث ٦ف٨س ٥زاضز.

ثیٞبضؾتب٨١بی ٝكٗ٤ٞ
تٞبٝی ثیٞبضؾتب٧ٟبی زا١كٖب٧ی ٣اثؿت ٦ث٣ ٦ظاضت ث٨ساقت ٝك ٗ٤ٞای ٠ثط١ب٧٦ٝب ٝیثبق٢س.

ظ١دیط ٥تأٝی ٠ذسٝبت ثیٞبضؾتب١ی
ؾبٝب٧ ٦١سایت ثیٞبضا ٟثؿتطی ثطای تبٝی ٣ ٠زضیبىت ذسٝبت ٤ٝضز ١یبظ ایكب ٟزض ؾغح ثیٞبضؾتب٧ٟبی ٣اثؿت٦
ث٣ ٦ظاضت ث٨ساقت زض ای ٠زؾت٤ضاٙق ٘ٞظ١دیط ٥تأٝی ٠ذسٝبت ثیٞبضؾتب١ی ١بٝیسٝ ٥یق٤ز.

١ؾب ٛاضخبؿ
٢ٝؾ٤ض اظ ١ؾب ٛاضخبؿ زض ای ٠ؾ٢س ،ثط١ب١ ٦ٝؾب ٛاضخبؿ  ٣پعقِ ذب٤١از ٥زض ثی ٦ٞقسٕب ٟثی ٦ٞض٣ؾتبیی ّ٘ ّك٤ض
 ٣خٞقیت ق٨ط٧بی اؾتب٨١بی ىبضؼ ٝ ٣بظ١سضا ٟاؾت.

ؾبظٝب٧ٟبی ثی ٦ٞپبی٦
قب ٘ٝؾبظٝب ٟثی ٦ٞؾالٝت ایطا١یب ،ٟؾبظٝب ٟتبٝی ٠اختٞبفیّٞ ،یت ٦اٝساز حضطت اٝب( ٛض ٣ )٥ؾبظٝب ٟتأٝی٠
اختٞبفی ١یط٧ ٣بی ٝؿٚح اؾت.
ؾبیط ؾبظٝب٧ٟبیی ّ ٦ث٤ٝ ٦خت ٍبٝ ٟ٤١دبظ ث ٦اضائ ٣ ٦یب ذطیس ثی ٦ٞپبی ٦اظ قطّت٧بی ثی ٦ٞتدبضی ٧ؿت٢س زض
ق ٗ٤ٞث٨ط٢ٝ ٥سی اظ ای ٠ثط١بٍ ٦ٝطاض ٞ١ی ٕیط١س.

پعقِ َٝیٜ
پعقِ َٝی ٜث ٦پعقِ ٝترهم/ى ً٤ترهم/ى٤ٚقیپ ٕيتٝ ٦یق٤ز ّ ٦اظ ؾبفت  2ثقساظؽ٨ط اٙی  8نجح
ض٣ظ ثقس زض ض٣ظ٧بی میط تقغی٘  24 ٣ؾبفت ٦زض ض٣ظ٧بی تقغی٘ ،زض ٝطاّع زضٝب١ی/آ٤ٝظقی-زضٝب١ی
ظیطٝد٤ٞف ٦زا١كٖب٧٥بی ف ٛ٤ٚپعقْی ،حض٤ض ىیعیْی ىقبٗ زاقت ٣ ٦اٍساٝبت تكریهی  ٣زضٝب١ی ٤ٝضز ١یبظ
ثیٞبضاٝ ٟطتجظ ثب ظٝی ٦٢ترههی ذ٤ز ضا ا١دب ٛذ٤ا٧س زاز.

تقطى ٦زٙ٣تی ٝه٤ة
١طخ ثط١ب٦ٝای ذسٝبت ٝ ٣طاٍجت٨بی تكریهی  ٣زضٝب١ی زض ٝطاّع زٙ٣تی اؾت ّ ٦ث ٦ع٤ض ؾبال ٦١پؽ اظ
ته٤یت ق٤ضای فبٙی ثی ٦ٞؾالٝت ،ت٤ؾظ ٧یبت ٣ظیطا ٟتأییس  ٣اثالك ٝیق٤ز.

ذسٝبت ٧تٚیٔ٢
ذسٝبت میط زضٝب١ی ٝطتجظ ثب اٍبٝت ثیٞبض زض ثیٞبضؾتبٝ ٣ ٟطاّع زضٝب١ی اؾت ّ ٦زض ای ٠ؾ٢س شی٘ ٝ 7ح٤ض انٚی
عجَ ٦ث٢سی قس٥ا١س.

ثیٞبضی ٣یػ٥
ٍزارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی  /هؼاًٍت درهاى

صفحِ 5

هجوَػِ دستَرالؼولّای ترًاهِ تحَل ًظام سالهت ً /سخِ اجرایی
٢ٝؾ٤ض اظ ثیٞبضی ٤ٝضز حٞبیت ای ٠ؾ٢س ،ثیٞبضیی اؾت ّٝ ٦د٤ٞؿ ٝت٤ؾظ تٞب٧ ٛعی٧ ٦٢بی ضط٣ضی ثطای
ٝطاٍجت اظ ثیٞبض ٝجتال ث ٦آ ٟزض ع ٗ٤یِ ؾبٗ (ؾطا ٦١ثبض ٧عی ٦٢ای ثیٞبضی) اظ یِ پ٢د ٜزضآٝس ؾبال ٦١آ ٟذب٤١اض
ایطا١ی ثیكتط ثبقس.

ٝطاّع ٝطخـ ثیٞبضی
ثٝ ٦طاّعی اعالً ٝیٕطزز ّ ٦زاضای ّٚی ٦اْٝب١بت اف ٜاظ ١یط٣ی ا١ؿب١ی ٝترهم ّ ٣بضآظ٤ٝز ٣ ٥تد٨یعات الظٛ
ثطای ٝطاٍجت اظ یِ ثیٞبضی ثبقس  ٣زض زا١كٖب ٥ث ٦ف٤٢اٝ ٟطّع ٝطخـ اضائ ٦ذسٝبت آ ٟثیٞبضی تقیی ٠قس ٥ثبقس.
ایٝ ٠طّع ت٤ؾظ زا١كٖب٧٥ب ثٝ ٦قب١٣ت زضٝب٣ ٟظاضت پیك٨٢بز  ٣پؽ اظ تبییس ث ٦ف٤٢اٝ ٟطّع ٝطخـ افالٛ
ٝیق٤ز.

ثیٞبض ١یبظ٢ٝس حٞبیت
ث ٦ق٨ط١٣سی اعالً ٝی ٕطزز ّٝ ٦جتال ث ٦حساٍ٘ یْی اظ ثیٞبضی٧بی ٣یػ ٥ثبقس  ٣عجٌ اضظیبثی ٝسزّبضی  ٣یب
ؾبظٝب٧ٟب ٨١ ٣بز٧بی حٞبیتی١ ،یبظ٢ٝس حٞبیت ق٢بذت ٦ق٤ز.

ى٨طؾت ٝطخـ ثیٞبضی٧بی ٣یػ٥
ث ٦ثیٞبضی٧بیی اعالً ٝی ٕطزز ّ ٦ت٤ؾظ ٝقب١٣ت زضٝب٣ ٟظاضت ،ثط اؾبؼ ٧عی ٦٢ثبال ٝ ٣یعا ٟفالج پصیطی ث٦
تطتیت ا٤ٙ٣یت تقیی ٣ ٠زض ای ٠ى٨طؾت ٍطاض ذ٤ا٢٧س ٕطىت.

ظایٞب ٟعجیقی
ظایٞب١ی ّ ٦زض ىطای٢س ٝ ٣دطای عجیقی  ٣ىیعی٤ٙ٤غیِ ،ا١دبٝ ٛیق٤ز.

ظایٞب ٟثی زضز (٤ٝضقی)
ظایٞب ٟعجیقی اؾت ّ ٦زض ىطای٢س آ ٟثطای ّب٧ف زضز اظ ثی حؽ ّ٢٢س٧٥بی ٤ٝضقی ث ٦قْ٘ اپیس٣ضاٗ یب
اؾپی٢بٗ اؾتيبزٝ ٥ی ق٤ز.

زا١كٖب٥
٢ٝؾ٤ض اظ زا١كٖب ٥زض ای ٠ؾ٢س ،زا١كٖب /٥زا١كْس ٥ف ٛ٤ٚپعقْی  ٣ذسٝبت ث٨ساقتی زضٝب١ی ٣اثؿت ٦ث٣ ٦ظاضت
ث٨ساقت ،زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ پعقْی اؾت.

ترت ىقبٗ
ترتی اؾت ّ ٦حساٍ٘ ثٝ ٦ست  24ؾبفت اْٝب ٟثؿتطی زاضز  ٣ثط ای ٠اؾبؼ ترت٨بی زیبٙیع ،اتبً ف ،٘ٞاتبً
ظایٞب ،ٟا٣ضغا١ؽ ترت ىقبٗ ٝحؿ٤ة ٞ١ی ق٤زٙ٣ .ی ثرف ا٣ضغا١ؽ ّ ٦زض آ ٟثیٞبضا ٟثٞست حساٍ٘  24ؾبفت
ثؿتطی ٝی ق١٤س ،ترت ىقبٗ ث ٦حؿبة ٝی آیس.

ٍزارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی  /هؼاًٍت درهاى

صفحِ 6

هجوَػِ دستَرالؼولّای ترًاهِ تحَل ًظام سالهت ً /سخِ اجرایی

اضّبٟ
ٍزارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی  /هؼاًٍت درهاى

صفحِ 7

هجوَػِ دستَرالؼولّای ترًاهِ تحَل ًظام سالهت ً /سخِ اجرایی
اضّب ٟؾیبؾتٖصاضی  ٣اخطایی ای ٠ؾ٢س فجبضت٢س اظ:

ؾتبز ّك٤ضی اخطای ثط١ب ٦ٝتح١ ٗ٤ؾب ٛؾالٝت
ؾتبزی اؾت ّ ٦ثط اؾبؼ تطّیت  ٣قطح ٣ؽبیو پی٤ؾتٝ ،ؿئٙ٤یت ؾیبؾتٖصاضی  ٣ضا٧جطی ثط١ب٧٦ٝبی اخطایی
ضا ث ٦ف٨س ٥زاضز.

زثیطذب ٦١ؾتبز ّك٤ضی اخطای ثط١ب ٦ٝتح١ ٗ٤ؾب ٛؾالٝت
ای ٠زثیطذب ٦١شی٘ ؾتبز ّك٤ضی اخطای ثط١ب ٦ٝتح٣ ٗ٤ظاضت ث٨ساقت ،زض ٝح٘ ٝقب١٣ت زضٝب ٟتكْی٘ قس٣ ٥
ٝؿٙ٤یت ٞ٧بٖ٢٧ی ّٚی ٦ثط١ب٧٦ٝبی تح ٗ٤ضا ثط اؾبؼ تطّیت  ٣قطح ٣ؽبیو پی٤ؾت ،ث ٦ف٨س ٥زاضز.
ّٞیت٧ ٦بی ى٢ی تبثق ٦زثیطذب ٦١ث ٦قطح ٤ٝاضز شی٘ تكْی٘ ٝیٖطزز:


ؾیبؾتٖصاضی  ٣ثط١ب ٦ٝضیعی



١ؾبضت  ٣ثبظضؾی



زاض ٣ ٣تد٨یعات پعقْی



ثی٢ٝ ٣ ٦ٞبثـ



ٝسیطیت اعالفبت  ٣اعالؿ ضؾب١ی

زثیط ؾتبز ّك٤ضی اخطای ثط١ب ٦ٝتح٣ ٗ٤ظاضت ث٨ساقتٝ ،قب ٟ٣زضٝب ٟذ٤ا٧س ث٤ز ّٝ ٦ؿئٙ٤یت زثیطذب ٦١ؾتبز،
اثالك ٝه٤ثبتٞ٧ ،بٖ٢٧ی ٝ ٣سیطیت اخطایی  ٣پبیف ثط١ب٧٦ٝب ضا ث ٦ف٨س ٥ذ٤ا٧سزاقت .زثیط ذبٝ ٦١صّ٤ض ضاثظ
ثی ٠زا١كٖب٨٧ب  ٣ؾتبز ّك٤ضی اخطای ثط١ب ٦ٝتح ٗ٤ؾالٝت ثطای پبؾرٖ٤یی ث ٦ؾئ٤االت  ٣زضیبىت پیك٨٢بزات
ٝیثبقس.

ؾتبز اخطایی ثط١ب ٦ٝتح١ ٗ٤ؾب ٛؾالٝت زا١كٖب٥
ؾتبزی ّ ٦ثط اؾبؼ تطّیت  ٣قطح ٣ؽبیو پی٤ؾتٝ ،ؿئٙ٤یت ٝسیطیت اخطا زض ؾغح زا١كٖب١ ٣ ٥ؾبضت ثط
حؿ ٠اخطای ثط١ب ٦ٝزض ؾغح ثیٞبضؾتب٨١بی ٣اثؿت ٦ضا ث ٦ف٨س ٥زاضز.
ّٞیت٧ ٦بی ى٢ی ؾتبز زا١كٖبٝ ٥ت٢بؽط ثب ّٞیت٧ ٦بی ؾتبز ّك٤ضی تكْی٘ ذ٤ا٢٧س قس.
ستاد اجرایی ترًاهِ تحَل ًظام سالهت ضْرستاى :ؾتبزی ّ ٦زض ق٨طؾتب٨١بی تبثق ٦زا١كٖب ٥ثطاؾبؼ تطّیت ٣
قطح ٣ؽبیو پی٤ؾتٝ ،ؿئٙ٤یت اخطای ثط١ب ٦ٝضا زض ؾغح ق٨طؾتب ٟث ٦ف٨س ٥زاضز.
ستاد اجرایی ترًاهِ تحَل ًظام سالهت تیوارستاى :ؾتبزی ّ ٦ثط اؾبؼ تطّیت  ٣قطح ٣ؽبیو پی٤ؾت،
ٝؿئٙ٤یت اخطای ثط١ب ٦ٝزض ؾغح ثیٞبضؾتب ٟضاث ٦ف٨س ٥زاضز.

ٍزارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی  /هؼاًٍت درهاى

صفحِ 8

هجوَػِ دستَرالؼولّای ترًاهِ تحَل ًظام سالهت ً /سخِ اجرایی

زؾت٤ضاٙق ٘ٞثط١ب ٦ٝحض٤ض پعقْبٝ ٟترهم َٝی ٜزض
ثیٞبضؾتب٧ٟبی ٣اثؿت ٦ث٣ ٦ظاضت ث٨ساقت ،زضٝب٣ ٟ
آ٤ٝظـ پعقْی
ٍزارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی  /هؼاًٍت درهاى

صفحِ 26

هجوَػِ دستَرالؼولّای ترًاهِ تحَل ًظام سالهت ً /سخِ اجرایی
ٝبزّٚ .1 ٥یبت
 .1ای ٠زؾت٤ضاٙق ٘ٞزضثطٕیط١س٥ی ض٤اثظ َٝ ٣طضات ٝطث٤ط ث ٦ثط١ب٦ٝی "حض٤ض پعقْبٝ ٟترهم َٝی ٜزض
ثیٞبضؾتب٧ٟبی زا١كٖب٧ی" اؾت ّ ٦زض چبضچ٤ة ٝد٤ٞف ٦ثط١ب٧٦ٝبی تح١ ٗ٤ؾب ٛؾالٝت تس٣ی ٣ ٠اثالك
ٝیق٤ز  ٣اظ تبضید  1393/2/15الظ ٛاالخطاؾت.
ٝبز٧ .2 ٥سه ّٚی
 .1ای ٠ثط١ب ٦ٝث٢ٝ ٦ؾ٤ض ث٨ط٢ٝ٥سی ثٖ٢٧٦بٝ ٛطز ٛاظ ذسٝبت زضٝب١ی اظ عطیٌ حض٤ض زائ ٜپعقْبٝ ٟترهم
زض ثیٞبضؾتب٧ٟبی ٣اثؿت ٦ث٣ ٦ظاضت ث٨ساقت ،زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ پعقْی اخطا ٝیك٤ز.
ٝبز .3 ٥ا٧ساه اذتهبنی
 .1اضائ ٦ثٍ٤ٝ٦ـ ذسٝبت زضٝب١ی
 .2پبؾرٖ٤یی  24ؾبفت ٦ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی
 .3تقیی ٠تْٚیو ثیٞبضا ٟت٤ؾظ ٝترهم ٝطث٤ط زض ثرف ا٣ضغا١ؽ زض حساٍ٘ ظٝب٠ْٞٝ ٟ
 .4ا١دب ٛثٍ٤ٝ ٦ـ ٣یعیت ثیٞبضا ،ٟافٞبٗ خطاحی  ٣پط٣ؾیدط٧بی ا٣ضغا١ؿی
 .5اىعایف ضضبیت٢ٝسی ٝطزٛ
ٝبز .4 ٥ق ٗ٤ٞزؾت٤ضاٙق٘ٞ
 .1ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اىعایف پبؾرٖ٤یی  24ؾبفت ٦ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی  ٣تضٞی ٠زضیبىت
ذسٝبت زضٝب١ی ٢ٝبؾت زض ٧ط ؾبفت قجب ٦١ض٣ظ  ٣زض َ١ ٦ٞ٧بط ّك٤ض  ٣اضتَبی ّیيیت ذسٝبت ٣
ٝطاٍجت٧بی ؾالٝت ،زا١كٖب٧٥بی ف ٛ٤ٚپعقْی ْٚٝي٢س زض ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی تبثق،٦
اظ پعقْبٝ ٟترهم یب ىً٤ترهم /ى٤ٚقیپ ث ٦ف٤٢ا ٟپعقِ َٝی ٜاؾتيبزٞ١ ٥بی٢س.
ٝبز .5 ٥تق٨سات پعقِ َٝیٜ
 .1پعقِ َٝی٤ٝ ٜؽو اؾت زض تٞب ٛؾبفبت َٝیٞی ،حض٤ض ىیعیْی ىقبٗ زض ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی  /آ٤ٝظقی
زضٝب١ی زاقت ٣ ٦اٍساٝبت تكریهی  ٣زضٝب١ی ٤ٝضز ١یبظ ثیٞبضاٝ ٟطتجظ ثب ظٝی ٦٢ترههی ذ٤ز ضا
ا١دبٛز٧س.
 .1.1حض٤ض پعقِ زض ذب٧٦١بی ؾبظٝب١ی زضٝ ٟ٣ح٤ع ٦ثیٞبضؾتب ٟث ٦ف٤٢ا ٟپعقِ َٝیٝ ٜحؿ٤ة
ٞ١یق٤ز.
ٝبزٝ .6 ٥كٙ٤ٞی ٠زؾت٤ضاٙق٘ٞ
ّٚ .1ی ٦ضقت٧٦بی ترههی /ى ً٤ترههی /ى٤ٚقیپ٧بی ٤ٝضز ١یبظ ٝطاّع ثیٞبضؾتب١ی  ،ث ٦پیك٨٢بز ضییؽ
زا١كٖب ٣ ٥تبییس ٝقب١٣ت زضٝب٣ ٟظاضتٝ ،ك ٗ٤ٞای ٠زؾت٤ضاٙقٝ ٘ٞیٕطز١س.
 .1.1زؾتیبضا ٟى٤ٚقیپ  ٣ىً٤ترههی زض ذبضج اظ ؾبفبت ٤ٝؽيی(قب ٘ٝىقبٙیت زض ٤١ثت ّبضی نجح
ّ٣كیِ ٤ٝؽيی) ،ثب افال١ ٛیبظ ٝقب١٣ت زضٝب ٣ ٟثب تبییس ٝقب١٣ت آ٤ٝظقی زا١كٖب ،٥ث ٦ف٤٢ا ٟپعقِ
َٝی ٜترههی ٝطث٤عٝ ٦ك ٗ٤ٞای ٠زؾت٤ضاٙق ٘ٞذ٤ا٢٧س ث٤ز.
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ٝبزٝ .7 ٥طاّع ٝكٗ٤ٞ
 .1ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی ٣اثؿت ٦ث٣ ٦ظاضت ث٨ساقت  ،زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ پعقْی ثب ّٞتط اظ
 64ترت ىقبٗ اظ ق ٗ٤ٞای ٠ایی١ ٠ب ٦ٝذبضج ٝی ق١٤س.
 .1.1ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی /
زؾت٤ضاٙقٝ ٘ٞیك١٤س.

آ٤ٝظقی زضٝب١ی تِ ترههی ّٞتط اظ  64ترت ىقبٗ قب ٘ٝای٠

 .1.2زض قطایظ ذبل زض ثیٞبضؾتب٨١بی زضٝب١ی ظیط  64ترت ىقبٗ ّ ٦ث ٦تكریم زا١كٖب ٥حض٤ض پعقِ
َٝی ٜاٙعاٝی اؾت ای٤ٝ ٠اضز ثب زضذ٤اؾت زا١كٖب ٣ ٥تبییس ٝقب١٣ت زضٝب٣ ٟظاضت ٝتج٤ؿ ٝك ٗ٤ٞایی٠
١بٝ ٦ٝی ٕطزز.
ّٚ .2ی ٦ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی خ٢طاٗ  64تب  96ترت ىقبٗ ضط٣ضی اؾت زاضای یِ پعقِ
َٝی ٜاظ یْی اظ ضقت٧٦بی ترههی زاذٚی  ،خطاحی فٝ٤ٞی  ٣یب عت ا٣ضغا١ؽ ثبق٢س.
ّٚ .3ی ٦ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی خ٢طاٗ ثب ثیف اظ  96اٙی  256ترت ىقبٗ ،ضط٣ضی اؾت
زاضای ز ٣تب چ٨بض پعقِ َٝی ٜزض ضقت٧٦بی ترههی ٤ٝضز١یبظ ثبق٢س.
ّٚ .4ی ٦ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی خ٢طاٗ ثب ثیف اظ  256ترت ىقبٗ ،ضط٣ضی اؾت زاضای چ٨بض
تب قف پعقِ َٝی ٜزض ضقت٧٦بی ترههی ٤ٝضز١یبظ ثبق٢س.
 .5زا١كٖب ٥زض ا١تربة ضقت٧ ٦بی ترههی  ٣تقساز ٝترههی٤ٝ ٠ضز ١یبظ ثیٞبضؾتب ٟثبیس ثطاؾبؼ ثرك٨بی
٤ٝخ٤ز  ٣ثیٞبض پصیطی ثیٞبضؾتب ٟفٞ١ ٘ٞبیس.
 .5.1زض ثیٞبضؾتب٨١بیی ّ ٦حساٍ٘ ٝ 3ترهم عت ا٣ضغا١ؽ حض٤ض زاض١س ،حض٤ض ٝترههی ٠عت
ا٣ضغا١ؽ َٝی ٜضط٣ضی اؾت.
 .6ثیٞبضؾتب٨١بی تِ ترههی ظ١بٝ ٟی ثبیؿت زاضای  3پعقِ َٝی ٜثب ترهه٨بی ظ١ب ،ٟثی٤٨قی  ٣یِ
ٝترهم اعيبٗ ثب ا٤ٙ٣یت ى ً٤ترهم ٤١ظازا ٟثبق٢س.
 .7زض ؾبیط ثیٞبضؾتب٨١بی تِ ترههی خطاحی ز١ ٣يط پعقِ ٝترهم قب ٘ٝیْ٢يط ٝترهم خطاح ٝطث٤ط
 ٣یِ ٝترهم ثی٤٨قی َٝی ٜضط٣ضی اؾت.
 .8زض ثیٞبضؾتب٨١بی تِ ترههی میط خطاحی یْ٢يط ٝترهم ٞ٧ب ٟضقتَٝ ٦ی ٜضط٣ضی اؾت.
ٝ .9طاّع تطٝ٣ب ثبیس زاضای پعقِ َٝیٝ ٜترهم ا٣ضت٤پسی ثبق٢س.
ٝ .10طاّع تطٝ٣بی انٚی زا١كٖب٧٥بی ف ٛ٤ٚپعقْی ،ثبیس فال ٥٣ثط تقساز پعقْب٢ٝ ٟسضج زض ث٢س٧بی 4 ٣ 3 ٣ 2
 ٣پعقِ َٝیٝ ٜترهم اضت٤پسی ،ث٦ع٤ض ٞ٧عٝب ،ٟزاضای پعقِ َٝی ٜى ً٤ترهم خطاحی فط٣ ً٣
ٝترهم خطاحی ٝنع  ٣افهبة ١یع ثبق٢س.
 .10.1زض ن٤ضت فس ٛحض٤ضى ً٤ترهم فط ً٣زض اؾتب ،ٟزا١كٖبْٚٝ ٥و اؾت ظ١دیط ٥اضخبؿ ثیٞبضاٟ
ا٣ضغا١ؽ ٝطتجظ ضا ثب ٝطّع ٍغت تقطیو  ٣اثالك ٞ١بیس.
 .11زض ٤ٝضز پعقْبَٝ ٟی ٜثرك٨بی ٝطاٍجت ٣یػٝ )ICU ,NICU( ٥غبثٌ زؾت٤ضاٙقٝ ٘ٞطث٤ع ٦ف ٘ٞذ٤ا٧س قس ٣
پطزاذت حٌ اٙعح ٦ٞای ٠پعقْبٞ٧ ٟچ٢ب ٟاظ ٝح٘ پیف ثی٢ی قس ٥آیی١ ٠بٝ ٦ٝطث٤ع ٦ذ٤ا٧س ث٤ز.
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ٝ .11.1ترههی ٠ثی٤٨قی َٝی ٜثرك٨بی ٝطاٍجت ٣یػٞ١ ٥ی ت٤ا٢١س ث ٦ن٤ضت َٝی ٜثی٤٨قی ٝطّع زض ٞ٧بٟ
قیيت ثْبض ٕیطی ق١٤س.
 .12زض ثرك٨بی ٝطاٍجت٨بی ٣یػٍٚ ٥جی (ٝ )CCUطاّع زضٝب١ی /آ٤ٝظقی زضٝب١ی ضیيطاٗ ٍٚت ٣فط ً٣حض٤ض
ٝترهم ٍٚت َٝی ٜاٙعاٝی اؾت.
ٝ .12.1طاّع ضیيطاٗ ٍٚت  ٣فط ً٣زا١كٖب٨٧ب ثب افال ٛزا١كٖب ٣ ٥تبییس ٝقب١٣ت زضٝب٣ ٟظاضت ٝتج٤ؿ تقیی٠
ٝی ٕطزز.
ٝبز .8 ٥اٙعاٝبت ثط١ب٦ٝ
 .1حساّثط تقساز ٤١ثت ّبضی پعقِ َٝی ٜزض ٧ط ٝبٝ ،٥قبزٗ  15قجب٦١ض٣ظ میطٝت٤اٙی ٝیثبقس.
 .1.1ت٨٢ب زض ثیٞبضؾتب٨١بی ٝكٙ٤ٞی ّ ٦اْٝب ٟاخطای ایٝ ٠بز٣ ٥خ٤ز ١ساقت ٦ثبقس ،ثب ٤ٝاىَت ٝقب١٣ت
زضٝب ٟزا١كٖب ٣ ٥ضضبیت پعقِ ٝطث٤ع ، ٦ای ٠تقساز ٤١ثت ّبضی ٍبث٘ اىعایف اؾت.
 .2زا١كٖب ٥زضٝب١ی /آ٤ٝظقی-زضٝب١ی ٤ٝؽو اؾت خ٨ت پ٤قف ّبَٝ ٘ٝیٞی ٝطاّع ،ثب ا٤ٙ٣یت پعقْب ٟتٞبٛ
ٍ٣ت خنطاىیبیی اٍساٞ١ ٛبیس.
 .2.1زض ن٤ضتی ّ ٦زض ٧ط یِ اظثیٞبضؾتب٨١بی ٝك ٗ٤ٞثط١ب ٦ٝاْٝب ٟپ٤قف َٝیٞی ت٤ؾظ پعقْب ٟآٟ
ٝطّع ٣خ٤ز ١ساقت ،زا١كٖبْٚٝ ٥و اؾت اظ پعقْب ٟؾبیط ٝطاّع  ٣یب پعقْب ٟآظاز ثب فَس ٍطاضزاز
اؾتيبزٞ١ ٥بیس.
 .2.2تقیی ٠پعقِ ٝؿئ ٗ٤پیٖیطی ثیٞبضا ٟثؿتطی قس ٥زض عی ظٝبَٝ ٟیٞی ،ثطف٨س ٥ضیبؾت ثرف اؾت.
 .2.3ضئیؽ ثیٞبضؾتب ٟزضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی ٤ٝؽو اؾت قطایظ پصیطـ  ٣پیٖیطی ثیٞبضا ٟزضٝبٟ
قس ٥زض عی ظٝبَٝ ٟیٞی ضا ىطاٞ١ ٜ٧بیس.
 .2.3.1ضئیؽ ثیٞبضؾتب ٟزضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی ٤ٝؽو اؾت ىضب  ٣اْٝب١بت ضىب٧ی ٢ٝبؾت خ٨ت
اٍبٝت پعقِ َٝی ٜضا ىطاٞ١ ٜ٧بیس.
 .3ضییؽ ثیٞبضؾتب ٣ ٟیب ثرف ٝطث٤ط (زض ثیٞبضؾتب٧ٟبی آ٤ٝظقی زضٝب١ی) ٤ٝؽو اؾت ثط١ب ٦ٝپ٤قف
اضای ٦ذسٝبت ترههی ثیٞبضا ٟا٣ضغا١ؿی زض ؾبفبت ازاضی  ٣قیيت ّبضی ض٣ظ٧بی ٧يت ٦ضا ت٢ؾیٞ١ ٜبیس.
ٝبز .9 ٥حٌاٙعحَٝ ٦ٞیٞی
 .1حٌاٙعح ٦ٞپعقِ َٝی ٜثغ٤ض ٝت٤ؾظ ث ٦اظای ٧ط قت َٝیٞی 5/000/000 ،ضیبٗ زض ؾبٗ ٝ 1393ی ثبقس .زض
ؾب٨ٙبی ثقس ضٍ ٜحٌ اٙعح ٦ٞاظ ؾ٤ی ٣ظاضت ث٨ساقت زض اثتسای ٧ط ؾبٗ افالٝ ٛی ٕطزز.
 .1.1زا١كٖب ٥ف ٛ٤ٚپعقْی ثب ١ؾط ضیبؾت ٝطّع ٝی ت٤ا١س ثب زض ١ؾط ٕطىت١ ٠یبظ  ٣زضخٝ ٦حطٝ٣یت ٢ٝغَ،٦
٤١ؿ ترهم ٝ ٣یعاّ ٟبضّطز پعقِ  ،حٌاٙعحَٝ ٦ٞیٞی ضا تب ّ %50ب٧ف  ٣یب تب  % 50اىعایف ز٧س.
 .1.2ث ٦حٌاٙعح ٦ٞپعقِ َٝی ٜزض ض٣ظ٧بی تقغی٘ ٝقبزٗ یِ ؾٝ ٛ٤جبٙل ض٣ظ٧بی میط تقغی٘ اضبى٦
ٝیٕطزز.
 .1.3حٌاٙعحَٝ ٦ٞیٞی فال ٥٣ثط حَٝ ٣ ً٤عایب ّ ٣بضا ٦١پعقِ ٝیثبقس.
 .1.4زض ن٤ضت تَؿی ٜپ٤قف قیيت َٝیٞی ت٤ؾظ چ٢س ١يط ،پطزاذت ث ٦ت٢بؾت ٝیعا ٟحض٤ض اظ ؾبفبت
قیيت ّب ٘ٝپطزاذت ٕطزز.
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ٝ .1.5ترههی ٠زضٝب١ی ٧ ٣یبت فٞٚی زا١كٖب٨٧ب (ثب ٧ط ٤١ؿ ضاثغ ٦اؾترساٝی)ٝی ت٤ا٢١سزض پ٤قف
قیيت َٝیٞی ثیٞبضؾتب٨١بی زا١كٖبٝ ٥كبضّت زاقت ٦ثبق٢س  ٣ثركی اظ ؾبفبت ٤ٝؽيی ذ٤ز ضا اظ
عطیٌ قیيت َٝیٞی پ٤قف ز٢٧س .حساّثط زضنس ؾبفبت ٤ٝؽو ٍبث٘ ٝحبؾجّ ٦كیِ َٝیٞی ّ٦
ثق٤٢ا ٟؾبفبت ٤ٝؽو ٍبث٘ ٝحبؾج ٦اؾت ٞ٧ ٣چ٢یٝ ٠یعا ٟپطزاذتی ثط اؾبؼ ٝه٤ث٧ ٦یبت ا٢ٝب
ذ٤ا٧س ث٤ز.
 .1.6زض ثرف٧بیی ّ ٦زاضای پعقِ َٝیٝ ٜیثبق٢س ،پطزاذت ٞ٧عٝب٧ ٟطٕ٣ ٦١٤خ٨ی تحت ف٤٢ا ٟحٌاٙعح٦ٞ
آْ١بٙی ،ث ٦پعقْب ٟقبم٘ زض آ ٟضقت٤٢ٞٝ ،٦ؿ ٝیثبقس.
 .2زض ن٤ضتی ّ ٦اٝتیبظ اضظیبثی فْٚٞطز پعقِ َٝی ٜثطاؾبؼ ٝبز 11٥ای ٠زؾت٤ضاٙق ٣ 80 ،٘ٞثبالتط ثبقس،
 %100حٌاٙعحٝ ٦ٞطث٤عٍ ٦بث٘ پطزاذت اؾت؛ زض ن٤ضتی ّ ٦اٝتیبظ فْٚٞطزی  60تب  79ثبقس%80 ،
حٌاٙعحٝ ٦ٞصّ٤ض  ٣زضاٝتیبظ پبیی ٠تط اظ  %60 ،60حٌاٙعحٝ ٦ٞطث٤عٍ ٦بث٘ پطزاذت اؾت.
 .3زا١كٖبْٚٝ ٥و اؾت زض پبیب٧ ٟط ٝب ٥حٌ اٙعح ٦ٞپعقْبَٝ ٟی ٜضا ٞ٧عٝب ٟثب پطزاذت حَّ ً٤بضّ٢ب ٟپطزاذت
ٞ١بیس.
ٝبز .10 ٥اٙعاٝبت ْٞ٧بضی پعقِ َٝیٜ
ّٚ .1ی ٦پعقْبَٝ ٟیْٚٝ ٜو ث ٦ضفبیت ٝه٤ثبت  ٣پط٣تْ٘٧بی ٝه٤ة «ّٞیت ٦تقیی ٠تْٚیو ثیٞبضا »ٟاظ خ٦ٚٞ
ضفبیت ا١سیْبؾی٧ٟ٤بی ثؿتطی ثیٞبضا ٟزض ثرف٧بی ٝطاٍجت٧بی ٣یػ٣ ،٥یعیت ثٍ٤ٝ ٦ـ  ٣تقیی ٠تْٚیو
ثیٞبضا ٟا٣ضغا١ؿی زض ّٞتطی ٠ظٝب ،٠ْٞٝ ٟا١دب ٛثٍ٤ٝ ٦ـ افٞبٗ ا٣ضغا١ؿی  ٣زض ٨١بیت ْٞ٧بضی ثب «ٝسیط
ترت٧بی ثؿتطی یب  »Bed Managerذ٤ا٢٧س ث٤ز.
 .2تٞب ٛثیٞبضا ٟثؿتطی تحت ١ؾط ا٣ضغا١ؽ ثبیس پیف اظ تطذیم ت٤ؾظ ٝترهم َٝیٝ ٜطث٤ط٣ ،یعیت قس٥
ثبق٢س.
 .3زض ن٤ضت تكریم ؾتبز ٧سایت زا١كٖبٍ ٣ ٥غت زض ٤ٝاضز ثحطا١ی پعقِ َٝی ٜثطای ا١دب ٛذسٝبت زضٝب١ی
ا٣ضغا١ؽ ث ٦ؾبیط ثیٞبضؾتب٨١بی زا١كٖب ٥افعا ٛذ٤ا٧س قس.
ٝبزٝ .11 ٥قیبض٧بی اضظیبثی فْٚٞطز پعقْبَٝ ٟیٜ
 .1زا١كٖب٤ٝ ٥ؽو اؾت ثط اؾبؼ خس ٗ٣شی٘ اضظیبثی فْٚٞطز پعقْبٝ ٟترهم َٝی ٜضا ا١دب ٛز٧س.
خس ٗ٣اضظیبثی زض ثیٞبضؾتب٧ٟبی آ٤ٝظقی زضٝب١ی
ردیف
1
2
4
جوغ کل

هؼیارّا
رضایت از ػولکرد پسضک هقین
رضایت از ػولکرد پسضک هقین
رضایت از ػولکرد پسضک هقین

هثٌای گسارش
هؼاٍى درهاى داًطگاُ
هؼاٍى آهَزضی هرکس
رئیس تیوارستاى

اهتیاز
تا 30اهتیاز
تا  30اهتیاز
تا  40اهتیاز
 100اهتیاز

خس ٗ٣اضظیبثی زض ثیٞبضؾتب٧ٟبی زضٝب١ی
ردیف
1
2

هؼیارّا
رضایت از ػولکرد پسضک هقین
رضایت از ػولکرد پسضک هقین

هثٌای گسارش
هؼاٍى درهاى داًطگاُ
رئیس ضثکِ
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جوغ کل

رضایت از ػولکرد پسضک هقین

رئیس تیوارستاى

تا  40اهتیاز
 100اهتیاز

 .2زض ق٨ط٧بی ٝح٘ اؾتَطاض زا١كٖب ،٥اٝتیبظ ٝطث٤ط ث ٦ضئیؽ قجْ ٦ث ٦تؿب٣ی ثیٝ ٠قب ٟ٣زضٝب ٟزا١كٖب٣ ٥
ضئیؽ ثیٞبضؾتب ٟت٤ظیـ ٝی ٕطزز.
ٝ .3قیبض٧بی شی٘ اظ انٚی تطی ٠قبذم٧ب زض تقییٝ ٠یعا ٟضضبیت اظ فْٚٞطز پعقْبَٝ ٟیٝ ٜیثبق٢س:
 .3.1ا١دب ٛثٍ٤ٝ ٦ـ ٣یعیت ثیٞبضاٟ
 .3.2تقی ٠تْٚیو ثیٞبضا ٟا٣ضغا١ؽ زض حساٍ٘ ظٝب٠ْٞٝ ٟ
ّ .3.3یيیت ذسٝبت اضائ ٦قس ٥ت٤ؾظ پعقِ
 .3.4حض٤ض ثٍ٤ٝ ٦ـ زض اتبً ف ٣ ٘ٞا١دبّٚ ٛی ٦افٞبٗ خطاحی ثب حض٤ض ٝترهم َٝی ٣ ٜثب ٝكبضّت ىقبٗ
زض عٝ ٗ٤ست ف ٘ٞزض ثیٞبضؾتب٨١بی آ٤ٝظقی -زضٝب١ی
 .3.5ضفبیت ا١سیْبؾی٧ ٟ٤بی ثؿتطی ثیٞبضا ٟزض ثرف ٧بی ٝطاٍجت٧بی ٣یػ ٥فٚیاٙره٤ل ثرف .ICU
 .3.6ضفبیت ضاٞ٢٧ب٧بی ثبٙی٢ی (ٕبیسالی ٣ )٠پط٣تْ٘٧بی اثالمی ٣ظاضت ث٨ساقت ،زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ پعقْی ٣
زا١كٖب ٥ف ٛ٤ٚپعقْی ٝطث٤ع٦
ٝ .3.7كبضّت زضىقبٙیت ٧بی آ٤ٝظقی افضبی ٧یبت فٞٚی زض ؾبفبت َٝیٞی
ٝ .3.8كبضّت زض١ؾب ٛاضخبؿ پعقِ ذب٤١از ٥ق٨طی ٣ض٣ؾتبیی
 .3.9حض٤ض ىیعیْی ٢ٝؾ ٜزض ؾبفبت َٝیٞی ٝطث٤ع٦
 .3.10ضفبیت اذالً حطى ٦ای  ٣قئ١٤بت اؾالٝی
ٝبز .12 ٥تبٝی ٠افتجبض
٢ٝ .1بثـ ٤ٝضز ١یبظ ثطای تبٝی ٠افتجبض حٌاٙعحَٝ ٦ٞیٞی ،اظ ٝح٘ افتجبضات ای ٠ثط١ب ٦ٝزض ٍبٙت تيب١ٜ٧ب٣ ٦ٝ
ثطاؾبؼ فْٚٞطز زا١كٖب ٥ف ٛ٤ٚپعقْی پطزاذت ٝیٕطزز .زض اثتسای اخطای عطح ،ضیبؾت زا١كٖب٤ٝ ٥ؽو
اؾت ٙیؿت ضقت٧ ٦ب  ٣تقساز پعقْب٧ ٟط ٝطّع ضا ث ٦تيْیِ ثٝ ٦قب١٣ت زضٝب٣ ٟظاضت ٝتج٤ؿ اضؾبٗ ٞ١بیس.
افتجبضات ٝصّ٤ض ثطاؾبؼ ٙیؿت افال ٛقس ٥اظ ؾ٤ی ٝقب١٣ت زضٝب٣ ٟظاضت ث ٦ن٤ضت ٝ 3ب ٦٧پیف پطزاذت
ٝی ٕطزز.زض پبیب٧ ٟط ز٣ض ٥ؾٝ ٦ب ،٦٧فْٚٞطز اضؾبٙی زا١كٖب ٥ت٤ؾظ ٝقب١٣ت زضٝب٣ ٟظاضت ث٨ساقت
ثطضؾی قس ٣ ٥زض ترهیم ثقسی افٞبٗ ٝی ٕطزز.
 .1.1ؾَو افتجبض ای ٠عطح ثطای ٧ط یِ اظ زا١كٖب٨٧ب ثط اؾبؼ قبذم تقساز پعقْبَٝ ٟی٤ٝ ٜضز ا١تؾبض
زا١كٖب ٥ثطای ثیٞبضؾتب٨١بی زا١كٖب ٥ذ٤ا٧س ث٤ز.
٧ .1.2طٕ٧ ٦١٤عیّ ٦٢طز افتجبضات ٝصّ٤ض زض ٤ٝاضزی میط اظ حٌاٙعحَٝ ٦ٞیٞی ٤٢ٞٝؿ ٝیثبقس.
ٝبز١ .13 ٥ؾبضت ثط اخطای زؾت٤ضاٙق٘ٞ
١ .1ؾبضت ثط اخطای ای ٠زؾت٤ضاٙق ٘ٞثط ف٨س ٥ضییؽ زا١كٖب ٥ف ٛ٤ٚپعقْی اؾت.
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 .2زا١كٖب٧٥بی ف ٛ٤ٚپعقْی ؾطاؾط ّك٤ض ٤ٝؽو ٧ؿت٢س اؾتب١ساضز٧بی اخطایی ١ ٣ؾبضتی ای ٠زؾت٤ضاٙق٘ٞ
ضا ضفبیت ٞ١بی٢س  ٣ثط ١ح ٥٤اضظقیبثی پعقِ َٝی١ ٜؾبضت ٝؿتٞط زاقت ٦ثبق٢س.
 .2.1زض ن٤ضتی ّ ٦پعقِ َٝی ٜزض ٤١ثت ّبضی َٝیٞی ذ٤ز ،ثسٞ٧ ٟ٣بٖ٢٧ی ٍجٚی  ٣تقیی ٠خبیٖعی٠
٢ٝبؾت ،زض ٝطّع حض٤ض پیسا ٢ْ١س:
 .2.1.1زض ٤١ثت ا :ٗ٣اذغبض ّتجی ثب زضج زض پط١٣س ٥ث ٦پعقِ ت٤ؾظ ضئیؽ ٝطّع زاز ٥ذ٤ا٧س قس،
ض٤١٣قت ای ٠اذغبض ثٝ ٦قب١٣ت٧بی زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ زا١كٖب ٥اضؾبٗ ٝی ٕطزز ٝ ٣قبزٗ حٌ
اٙعح 1 ٦ٞقیيت فال ٥٣ثط قیيت ٝصّ٤ضَٝیٞی اظ زضیبىتی پعقِ ٝطث٤عّ ٦ؿط ٝی ٕطزز.
 .2.1.2زض ٤١ثت ز :ٛ٣فال ٥٣ثط اذغبض ٝ ،قبزٗ حٌ اٙعح 3 ٦ٞقیيت َٝیٞی اظ زضیبىتی پعقِ ٝطث٤ع٦
ّؿط ٝی ٕطزز.
 .2.1.3زض ٤١ثت ؾ :ٛ٤پعقِ ٝصّ٤ض ث٧ ٦یبت ضؾیسٕی ث ٦ترٚيبت ازاضی ّبضّ٢ب٧ / ٟیبت ا١تؾبٝی
افضبی ٧یبت فٞٚی زا١كٖب٧ ٥ب٤ٝ ٣ؾؿبت آ٤ٝظقی فبٙی ّك٤ض ٝقطىی ٝی ٕطزز ٍ ٣طاضزاز ثب
پعقِ ٙنٝ ٤ی ق٤ز.
 .2.2زض ن٤ضتی ّ ٦پعقِ َٝی ٜعجٌ ثط١ب ٦ٝاثالمی ،زض ظٝبَٝ ٟیٞی ،زض ٝطّع حض٤ض ١ساقت ٦ثبقس ،زض
ن٤ضت فس ٛضؾیسٕی  ٣افٞبٗ َٝطضات اظ ؾ٤ی ضیبؾت ٝطّع؛ ث ٦تطتیت اٍساٝبت شی٘ زض ذه٤ل
ثیٞبضؾتب ٟزضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی ت٤ؾظ ٝقب١٣ت زضٝب ٟزا١كٖب ٥ن٤ضت ٝیٕیطز:
 .2.2.1زض ٤١ثت اٗ٣؛ تصّط ْٝت٤ة ث ٦ضییؽ ثیٞبضؾتب ٟزضٝب١ی  /آ٤ٝظقی زضٝب١ی.
 .2.2.2زض ٤١ثت زٛ٣؛ فس ٛپطزاذت حٌاٙعحَٝ ٦ٞیٞی ث ٦ثیٞبضؾتبٝ ٟطث٤ع ٦اظ ؾ٤ی زا١كٖب ٥ثطای یِ
ٝب ٣ ٥اٙعا ٛثیٞبضؾتب ٟث ٦پطزاذت حٌ اٙعحَٝ ٦ٞیٞی ث ٦پعقْب١ی ّ ٦چبضچ٤ة زؾت٤ضاٙق ٘ٞضا
ٝطافبت ٝیٞ٢بی٢س ،اظ ٝح٘ ؾبیط افتجبضات ٝطّع ّ ٣ؿط  % 50زضیبىت میط ٝؿتٞط ضئیؽ ٝطّع
زضٝب١ی ثطای ؾٝ ٦ب.٥
 .2.2.3زض ٤١ثت ؾٛ٤؛ تهٞیٕ ٜیطی زض ٤ٝضز ازا ٦ٝىقبٙیت ضییؽ ثیٞبضؾتب ٟزض ٧یبت ضئیؿ ٦زا١كٖب.٥
 .3زض ن٤ضت ٣خ٤ز ٕعاضقبت ْٝطض فس ٛحض٤ض پعقْبَٝ ٟی ٜزض ٝطاّع زضٝب١ی/آ٤ٝظقی-زضٝب١ی تبثق٦
زا١كٖبٝ ،٥قب١٣ت زضٝب٣ ٟظاضت ٝتج٤ؿ ٕعاضـ ٝطث٤ع ٦ضا خ٨ت اتربش تهٞیَٝ ٜتضی ثَٝ ٦ب ٛفبٙی ٣ظاضت
اضائ ٦ذ٤ا٧س ٤ٞ١ز.
 .4زض ن٤ضت فس ٛا١دب٣ ٛؽبیو ٝح ٣ ٦ٙ٤فس ٛضفبیت اٙعاٝبت ،پعقِ ٝطث٤عٝ ٦ك ٗ٤ٞث٢س  1.1ایٝ ٠بز ٥ذ٤ا٧س
ث٤ز.
ٝبزٙ .14 ٥ن٤ٝ ٤اضز ٝنبیط
 .1ثب اخطای ای ٠زؾت٤ضاٙق ٘ٞتٞبٝی زؾت٤ضاٙق٨ٚٞبی پیكی ٠اثالمی ٣ظاضت ٝتج٤ؿ زض ای ٠ذه٤ل ٚٝنی افالٛ
ٝی ٕطزز.
ایي دستَرالؼول در  14هادُ در تاریخ  1392/--/--تا اهضاء ٍزیر تْذاضت ،درهاى ٍ
آهَزش پسضکی اتالؽ ٍ از تاریخ  1393/2/15در توام داًطگاُّای ػلَم پسضکی الزم اجرا
هیتاضذ.
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