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 ثزًبهِ عولیبتی هزاقجت در هٌشل در غبلت طزح تحَل ًظبم سالهت 

 ثب رٍیکزد عذالت در سالهت

 ثیبى هسئلِ: 

استماء سالهت هادساى ٍ ًَصاداى یىی اص اسواى اساسی هشالثتْای تْذاطتی دسهاًی است. سالهت هادساى ٍ ًوَصاداى  

گضاساى تشًاهِ سالهتی لوشاس داسد. سٍصّوای اٍپ پوز اص     تِ ػٌَاى گشٍّْای اسیة پزیش هَسد تَخِ خاع سیاست

 ًَصاد ٍ ًیض سایش افشاد خاًَادُ سٍصّای تحشاًی هحشَب هیظَد. ٍ تَلذ تشای هادس 

ساصهاى تْذاطت خْاًی ٍ یًَیشف تِ هٌظَس تْثَد تمای ًَصاد، تیاًیِ هظتشن ٍیضیت دس هٌضپ ًَصاد  2009دس ساپ 

ه استشاتژی تىویلی هشالثت پز اص تَلذ دس هشاوض صایواًی طشح ًوَدًذ. ایي تَػیِ دس ّفتِ اٍپ تَلذ سا تِ ػٌَاى ی

تش اساس طَاّذ ػلوی است وِ ًظاى هی دّذ ٍیضیت دس هٌضپ تَسط واسوٌاى آهَصص دیذُ دس هٌاطمی ووِ توین   

اص طشیوك  گشدد. ایي اثش ًْایی ٍیضیت دس هٌضپ هی ّای تْذاطتی ضؼیف ّشتٌذ، سثة واّض هیضاى هشي ًَصاداى 

استمای هشالثت ّای صٍدسس ًَصاد، تظخیغ ػالئن خطش، دسهاى، ٍ اسخاع تِ هَلغ ایداد گشدیذُ است. هؼاًٍت ّای 

توا تَخوِ    (2, 1)سالهت دس تؼذادی اص وظَسّا تا حوایت تَسؼِ طشوا تِ سوت اخشای ایي تیاًیِ حشوت وشدُ اًذ. 

تِ سًٍذ واّظی هیضاى هشي ٍ هیش هادساى ٍ ًَصاداى وظَس، هطواتك توا آخوشیي گوضاسص هظوتشن سواصهاى خْواًی        

ٍ ًیض تا تَخِ تِ سیاست ّای خذیذ خوؼیتی وظَس ٍ هشوللِ افوضایض هَالیوذ ٍ     (2)(، 2013یشف )تْذاطت ٍ یًَ

تِ هشالثت، تِ ٍیوژُ  تشاتش تشًاهِ هشالثت دس هٌضپ هادس ٍ ًَصاد پز اص صایواى تِ هٌظَس دستشسی  اخشایذآٍسی، فشصً

 (3)دس هٌاطك طْشی تشای استمای سالهت هادساى ٍ وَدواى ٍ طشٍع ػادالًِ اص آغاص تَلذ ضشٍست داسد. 

هادس ٍ ًَصادص دس  ًذ وِس هی دّذ تا هطولي طَهشالثتْای دٍساى پز اص صایواى ایي فشػت سا دس اختیاس هشالثیي لشا

اص ًضدیه هادس ًٍَصاد سا تحت ًظوش لوشاس    . ّوچٌیيسش هی تشًذ ٍ اص ًظش طیشدّی تحت حوایت لشاس داسدِ سالهت ت

. هشالثتْای پز اص صایواى چالظوی اسوت ووِ هوادس ٍ     ًوایٌذهظىالت ٍ اختالالت سا ّش چِ سشیؼتش طٌاسایی  دادُ ٍ

هطالؼات دسیافتِ اًذ ووِ ٍیضیوت ّوای     ّش یه داسای ًیاصّای خاع خَد ّشتٌذ.صیشا ًَصاد ّش دٍ سا دسگیش هی وٌذ 

هشالثت ووه هی وٌذ. ًظاى دادُ طوذُ اسوت ووِ     تماضای سفتاس ایدادهٌضپ تِ طٌاخت هظىالت صٍدسس ًَصادی ٍ 

ّوچٌیي تشای استمائ ػولىشدّای گشم ًگاُ داطتي ًَصاد، تغزیِ اًحؼواسی توا طویشهادس ٍ طوشٍع     ٍیضیت ّای هٌضپ 

 هطالؼات دس ایشاى ًظاى دادُ است وِ ٍیضیت ّای پز اص صایوواى  (10صٍدسس آى، ٍ تْثَد تْذاطت  هفیذ ّشتٌذ. )

 ( 13ٍ14)َد تخظٌذ.اسائِ طذُ دس هٌضپ هی تَاًذ هیضاى ٍ الگَی تغزیِ اًحؼاسی تا طیش هادس سا تْث

سفتواس طویشدّی    تیظوتش تیظتش خٌثِ اهَصطی داطوتِ ٍ   ،ٍیضیت دس هٌضپهطالؼات اًدام طذُ دس وظَس دس صهیٌِ 

وِ تا ٍخَد تٌظین تشًاهِ ای خاهغ خْت اسائِ هشالثتْوای   اص اًدائی (13،14،15،16).هادساى سا پَطض دادُ است
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تش طثك هظاّذات پژٍّظگشاى ػَاهلی  تَسط ٍصاست تْذاطت، پز اص صایواى ٍ اهَصص سفتاسّای تْذاطتی هٌاسة

هاًٌذ ووثَد پشسٌل، طلَغی هشاوض ، ػذم ٍخَد ٍلت وافی ، اّویت ًوذادى یوا فشاهوَص ووشدى هوادساى خْوت       

دسیافت هشالثتْای ایي دٍساى ، ػذم اگاّی واهل پشسٌل تْذاطتی اص ٍضؼیت هٌضپ هادساى ٍ اهىاًات اًْوا خْوت   

تْذاطتی ٍ ػذم اگاّی پشسٌل اص هظىالت دسٍى هٌضپ ٍ خاًَادُ سثة گشدیذُ وِ ایي تشًاهوِ   اخشای تَػیِ ّای

اثیش هشالثوت پیگیشاًوِ دس   تو تا ّذف تؼییي هیضاى ػولیاتی پژٍّض  لزا، خاهغ هشالثتی تِ ًحَ هطلَب اسائِ ًظَد

تا ّوىواسی داًظوگاُ ع ج    تَسط اداسُ سالهت ًَصاداىهٌضپ، پز اص صایواى تش طاخغ ّای سالهت هادس ٍ ًَصاد 

 لضٍیي اًدام طذ. 

ًوَصاد   3هادس ٍ ًَصاد تَد وِ تؼَست تؼادفی هثتٌی تش ّذف ٍ دس دستشس اًدام طذ .  367ًوًَِ پژٍّض طاهل 

ًَصاد دس گشٍُ وٌتوشپ فوَت وشدًوذ. تالیواًوذُ طواهل        2لثل اص تَلذ ٍ یه ًَصاد پز اص تَلذ دس گشٍُ هذاخلِ  ٍ 

ًفوش   189ًفش اص ًَصاداى دس گشٍُ هذاخلِ ٍ   173ًَصاد صًذُ هتَلذ طذُ تَدًذ وِ   362دُ ٍ هادس صایواى وش 367

 گشٍُ وٌتشپ تِ ػَست گزطتِ ًگش هَسد طالؼِ لشاس گشفتٌذ. اص ًَصاداى دس گشٍُ وٌتشپ لشاس گشفتٌذ.

ٍ طوذت آى ٍ ًیوض   صسدی  ًشثتدس استثاط تا ّذف اٍپ تؼییي همایشِ طاخغ ّای سالهت ًَصادی دس دٍ گشٍُ ، 

.  ّشچٌذ گضاسص دّی ػَاسضوی هاًٌوذ    داطتهؼٌی داس هطالؼِ تفاٍت دس دٍ گشٍُ تؼذاد هشالثت ّای اًدام طذُ 

ایىتش، هظىالت طیشخَسدى ، ٍصى گیشی ًاهٌاسة دس گشٍُ هذاخلِ تیظتش تَد ٍلی تِ دلیل اسائِ هشالثت ٍ آهَصص 

ٍ یا اختالپ سطذ ًَصاد ّوشاُ ًثَد. ػَاسؽ گَاسطی ٍ وَلیوه دس   ّای الصم، اص ًظش تالیٌی تا  هَاسد تشتشی هدذد

 ّش دٍ گشٍُ یىشاى گضاسص طذ.  

(. ایوي تفواٍت دس   0.001آصهَى وای دٍ تفاٍت هؼٌی داسی سا اص ًظش طذت صسدی دس دٍ گشٍُ هطالؼوِ ًظواى داد)  

َصاداى هشاخؼِ وٌٌذُ تِ هشووض  ٍیضیت ّای تؼذی ًاچیض ٍ اص ًظش آهاسی هؼٌی داس ًثَد. افضایض  طذت صسدی دس ً

تْذاطتی دسهاًی، داللت تش ًیاص تِ اًدام هشالثت دس هٌضپ پز اص تشخیغ، دس ّفتِ اٍپ تَلوذ داسد. توِ ٍیوژُ ووِ     

 تاصدیذ اص هادس ٍ ًَصاد دس ایي صهاى اص ًظش حل هظىالت طیشدّی ٍ تغزیِ اًحؼاسی هادس حائض اّویت هی تاطذ. 

ٌضپ دس ایي هطالؼِ اًدام تشت غشتوالگشی وون وواسی تیشٍئیوذ توشای تووام ًوَصاداى        اص هضایای دیگش هشالثت دس ه

هشالثت طذُ تَد. اگشچِ دس تواهی ًَصاداى هشالثت طذُ دس هشوض ًیض ایي آصهایض اًدام طوذُ توَد، اهوا ٍضوؼیت     

ای هشالثوت فؼواپ   ًَصاداًی وِ تشای هشالثت تِ هشوض هشاخؼِ ًٌوَدُ اًذ دس ایي صهیٌِ هَسد سَاپ است وِ اص هضای

 ًشثت تِ هشالثت پشیَ تِ طواس هی سٍد.

 

دساستثاط تا همایشِ طاخغ ّای سالهت هادس دس گشٍُ ّای هذاخلِ ٍ وٌتشپ تفاٍت هؼٌوی داسی توِ خوض اص ًظوش     

تؼذاد هشالثت ّا،دیذُ ًظذ. اگشچِ ػلیشغن دسػذ تاالتش سضاسیي دس گشٍُ هذاخلِ ، ػَاسؽ هشتَط تِ تاصطذى صخن 
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ٍ طماق ًَن سیٌِ دس دٍ گشٍُ تفاٍت هؼٌی داسی ًظاى ًذاد. یافتِ ّا داللت تش تذاٍم هؼشف هىول دس ٍ ػفًَت 

 هادساى گشٍُ هذاخلِ تشخالف گشٍُ وٌتشپ داسد.

 

سوط  طوْش هشاخؼوِ     وض تْذاطتی دسهواًی اًوًَِ طاّذ خْت اًدام اصهایض غشتالگشی تِ هش 183دس ٍیضیت اٍپ  

هَسد دس ٍیضیت سَم  تملیل یافت. ًىتوِ ای حوائض اّویوت     60َسد دس ٍیضیت دٍم ٍ ه 130ًوَدًذ وِ ایي اهاس تِ 

ایي است وِ ّشچٌذ تؼذادی اص اًْا طثك هؼاحثِ تلفٌی تِ هطة ّای خؼَػی هشاخؼِ ووشدُ اًوذ، ٍلوی تواص اص     

صایوواى توِ    سشًَطت تواهی  اًْا اطالػی دس دست ًیشت. صیشا تشیاسی اص اًاى تلفي ًذاطتٌذ یا ایٌىِ تٌْوا توشای  

طْش لضٍیي هشاخؼِ وشدُ تَدًذ ٍ سپز اص اى تِ سٍستای خَد هشاخؼِ وشدُ تَدًذ وِ دس هیاى اًاى ًَصاداى ًاسس 

یا تشتشی دس تخض ًَصاداى یا هشالثت ّای ٍیژُ ّن لشاس داطتٌذ، لزا  ٍیضیت دس هٌضپ تشای ایي گشٍُ خواع ووِ   

 داس است. ًَصاداى هظىل داس داسًذ اص ضشٍست  تیظتشی تشخَس

% دس 97.72%دس ٍیضیوت اٍپ ٍ دٍم ٍ  100دس گشٍُ هذاخلِ تیظتش ًوًَِ ّا ّش سِ ٍیضیت سا دسیافت وشدُ تَدًوذ) 

% اص 95.81ٍیضیت سَم ( ٍلی ایي هَضَع دس هشاخؼِ تِ هشوض تْذاطتی دسهاًی ػذق ًوی وشد. دس گشٍُ وٌتوشپ  

اى دس ًَتت سَم تشای هشالثت تِ هشوض تْذاطتی دسهاًی % اص هادس34% ًَتت دٍم ٍ تٌْا 68.42هادساى  ًَتت اٍپ، 

 هشاخؼِ وشدُ اًذ. وِ تا استفادُ اص اصهَى وای دٍ، تفاٍت دس دٍ گشٍُ هؼٌی داس تَد. 

سٍصگوی ٍ دس هاللوات سوَم     16سٍص گی، دس هاللات دٍم  4هیاًگیي سٍص ٍیضیت تشای گشٍُ هذاخلِ دس هاللات اٍپ 

سٍصُ گی تَدُ است . هاللات اٍپ دس گوشٍُ   42ٍ   26، 13سٍصگی تَدُ است  ٍلی ایي اػذاد تشای گشٍُ وٌتشپ  43

ذ. ایي هَضَع تِ ًاهشتوة یوَدى ٍ ًیوض ػوذم     سٍص تؼذ هی تاط 13وٌتشپ داسای داهٌِ ٍسیغ ّواى سٍص تشخیغ تا 

هاللات دٍم ٍ سَم هشتَط است. هادساى تشای اًدام غشتالگشی ًَصاد وِ دس تیواسستاى اًدام ًظذُ تاطذ تایذ تذاٍم 

تِ هشوض تْذاطتی دسهاًی هشاخؼِ وٌٌذ ٍ دس غیش ایؼَست الضاهی تشای هشاخؼِ ًذاسًذ. ٍ دس ػَست تشٍص هظىل تِ 

ه هتخؼغ وَدواى هشاخؼِ هی وٌٌذ ٍ ضشٍستی تِ هشاخؼِ تِ هشوض تْذاطتی دسهاًی ًووی  هطة خؼَػی پضط

تیٌٌذ. ایي اهش داللت تش اًدام تِ هَلغ هشالثت ّا دس هشالثت دس هٌضپ تِ ػٌوَاى یوه هشالثوت فؼواپ ًشوثت توِ       

 هشالثت پشیَ( داسد. -هشالثت دس هشوض تْذاطتی دسهاًی)هشاخؼِ هتماضی

ًحؼاسی تا طیش هادس دس گشٍُ هشالثت دس هٌضپ تیظتش است اها تا استفادُ اص اصهوَى ووای دٍ    اگشچِ دسػذ تغزیِ ا

تفاٍت  هظاّذُ طذُ هؼٌی داس ًیشت. تؼذاد هَاسد تغزیِ اًحؼاسی دس هادساى گوشٍُ هذاخلوِ توِ دلیول اهوَصص      

هوی تَاًوذ ًاطوی اص تىویول      هادساى دس هٌضپ تیظتش تَدُ اها هؼٌی داس ًثَد. الثتِ الصم تِ روش است وِ ایوي اهوش  

پشسظٌاهِ ّای گشٍُ وٌتشپ، تِ ػَست گزطتِ ًگش اص سٍی ثثت گضاسص پشًٍذُ ّا تاطذ وِ اص هحذٍدیت ّای ایي 

پژٍّض تظواس هی سٍد. اص هحذٍدیت ّای دیگش ایي پژٍّض ػذم اًدام هؼایٌِ هؼووَپ ًوَصادی دس یوه هواّگی     
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هواّگی توشای اًدوام ایوي      2اػالم هحذٍدُ صهاًی اص تَلوذ توا   تَسط پضطه دس گشٍُ هذاخلِ است وِ تا تَخِ تِ 

هؼایٌِ ، تَسط اداسُ سالهت وَدواى، هشاخؼِ تِ هشوض تشای اًدام هؼایٌِ ًَصادی ٍ ًیوض ٍاوشیٌاسویَى ًوَصاد توِ     

 هادساى گشٍُ هذاخلِ تَػیِ طذ.

ُ هؼٌی داس ًثَد. ػلیشغن ایي سًٍذ ٍصى گیشی ًَصاداى دس گشٍُ  وٌتشپ ووی تیظتش تَد ،اگشچِ تفاٍت هظاّذُ طذ

هشللِ هیضاى تشتشی هدذد دس ًَصاداى گشٍُ وٌتشپ تیظتش اص گوشٍُ هذاخلوِ توَد ووِ توا ًتوایح سوایش هطالؼوات         

 ّوخَاًی داسد.

هشالثت پیگیشاًِ دس هٌضپ پز اص صایواى  تش طاخغ ّای سوالهت هوادس ٍ   تٌاتشایي فشضیِ پژٍّض هثٌی تش تاثیش 

سٍصگی( تَػیِ  5-3یه ّفتِ اٍپ پز تَلذ)تشخیحا تا هحممیي اًدام ٍیضیت دس هٌضپ سا ًَصاد پزیشفتِ هی طَد. 

ْذاطوتی  هی وٌٌذ. دس ػَستی وِ هادس ٍ یا ٍالذیي دس اٍلیي ٍیضیت دس هٌضپ ًشثت تِ هشاخؼِ تِ هَلغ تِ هشاوض ت

ٍ دسهاى تخَتی اهَصص تثیٌٌذ،  تا تَخِ تِ ٍیژگی ّای طْش لضٍیي ًظیش )اوثشیت واسگشًظیي( ٍ توایل هشاخؼوِ  

دسػذ تاالیی اص هشدم تشای هشالثت تِ هشوض تْذاطتی دسهاًی ّای سط  طْش لضٍیي ،  هشالثت دس هشوض تْذاطتی 

طذ. الصم تِ روش است ووِ پیاهوذّای تؼوذاد صیوادی اص     دسهاًی تشای اًدام ٍیضیت ّای تؼذی هی تَاًذ پاسخگَ تا

 ًَصاداى وِ ٍیضیت دس هٌضپ ًظذُ تَدًذ، دس ّالِ ای اص اتْام لشاس داسد. هادساى ٍ 

تا تَخِ تِ ًتایح تذست آهذُ ٍ ػذم اهىاى تاهیي ّضیٌِ تیظتش، ایوي هطالؼوِ دس فواص اٍپ وووی توا حدون ًوًَوِ        

َست هطالؼِ ویفی تا هشالثت وٌٌذگاى توا ّوذف تشسسوی هضایوا ٍ هَاًوغ      پیظگفت هتَلف ٍ فاص دٍم هطالؼِ تِ ػ

 هشالثت دس هٌضپ اداهِ یافت.

تا تَخِ تِ یافتِ ّای پژٍّض تَػیِ هی گشدد، هشالثت دس هٌضپ دس ّفتِ اٍپ تَلذ پز اص تشخیغ هادس ٍ  -

ٍستائیاى ٍ ًَصاداى پشخطش، تِ ٍیژُ دس لظشّای ون دساهذ ٍ آسیة پزیش هاًٌذ حاطیِ ًظیٌاى طْشّا ٍ س، ًَصاد 

 واّض ًاتشاتشی ّای سالهت ٍ دستشسی تِ خذهات اًدام پزیشد. خْت

ًتایح ایي پژٍّض تِ ػٌَاى طَاّذ سیاست گضاسی ٍ تشًاهِ سیضی تشای هشالثت دس هٌضپ هادس ٍ ًَصاد پز اص  -

 صایواى ٍ تشخیغ اص تیواسستاى لاتل استفادُ است.

 ُ هیطالػات ضشٍسی وِ دس هشاوض تْذاطتی ٍ دسهاًی یا هطة تا تاخیش دادٍیضیت دس هٌضپ ػالٍُ تش دادى ا -

هشاوض تْذاطتی دسهاًی ٍ دسیافت سایش هشالثت ّای  ، هی تَاًذ تِ ساٌّوایی هادس ٍ ًَصاد تشای هشاخؼِ تِطَد

 هَسد ًیاص تیاًداهذ.

صیشساخت ّایی ًظیش تیوِ سالهت اخشای ایي تشًاهِ دس تخض دٍلتی ٍ تِ ػَست سایگاى ًیاص تِ فشاّن ًوَدى  -

ٍ استاًذاسد خذهات داسد. لزا تا آهادُ طذى صیشساخت ّا، اخشای ایي خذهات دس طشایط وًٌَی دس لالة خذهات 

 ولیٌیه ّای خؼَػی هظاٍسُ هاهایی تشای هتماضیاى ایي خذهت پیظٌْاد هی گشدد.
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ی، لاًًَی، فشٌّگی ٍ اختواػی الصم فشاّن تا تَخِ تِ ایٌىِ ٌَّص تشای ٍیضیت دس هٌضپ صیشساخت ّای اخالل -

 ًیشت، ًیاص تِ فشاّن ًوَدى الضاهات اخشای ایي تشًاهِ دس وظَس هی تاطذ.

تشسسی تاثیش طشٍع ٍیضیت دس هٌضپ دس سِ هاِّ آخش تاسداسی تش طاخغ ّای سالهت هادس ٍ ًَصاد تَػیِ هی  -

 گشدد

ِ تفاٍت ساختاس ، الثتِ پز اص فشاّن طذى صیشساخت ّوچٌیي اًدام هطالؼِ هظاتِ دس والى طْش ّا تا تَخِ ت -

 ّا اص دیگش پیظٌْادات هحممیي تشای اًدام پژٍّض ّای تؼذی است.

 

تَخِ تِ طَاّذ خاسخی ٍ داخلی، اداسُ سالهت ًَصاداى، دفتش سالهت خوؼیت، خاًَادُ ٍ هوذاسس توش آى طوذُ     تا

ساستای واّض ًاتشاتشی ّای سالهت ٍ ًظش تِ سیاست است تا تا ّوىاسی اداسُ ّای سالهت هادساى ٍ وَدواى دس 

 خوؼیتی افضایض هَالیذ ٍ تىاهل اٍایل وَدوی، تشًاهِ هشالثت دس هٌضپ سا دس طْش اػفْاى اخشا ًوایذ. 

 

 

 وضعیت موجود:

هشووض   2هشوض هاهایی ٍ  10هشوض هظاٍسُ خؼَػی) 13تیواسستاى داسای هشوض صایواًی ٍ  20طْش اػفْاى داسای 

پشستاسی( است. سیشتن هشالثت تْذاطتی ایي داًظگاُ اص وفایت الصم تشای اًدام هشالثوت ّوای تْذاطوتی اٍلیوِ     

تشخَسداس است. لزا هؼاًٍت تْذاطت ایي داًظگاُ تشای اخشای تشًاهِ هشالثوت دس هٌوضپ ٍ اسخواع آًْوا سای توذاٍم      

هؼاًٍت ایي تشًاهِ سا دس لالة طشح تحَپ ًظام هشالثت دس هشاوض تْذاطتی دسهاًی اًتخاب طذ تا تا ّوىاسی سایش 

 سالهت دس حَصُ تْذاطت ٍ تا سٍیىشد واّض ًاتشاتشی سالهت اخشایی ًوایذ.

 

 اهداف برنامه:

 اص طشیك افضایض دستشسی  افضایض پَطض هشالثت صٍدسس پز اص صایواى ٍ هشالثت دٍسُ ًَصادی 

  افضایض تظىیل پشًٍذُ ٍ پَطض هشالثت دیشسس دٍسُ ًَصادی دس هشاوض تْذاطتی دسهاًی 

 استوشاس هشالثت دٍسُ ًَصادی 

  هاّگی 6ٍ  4سٍصگی ٍ ًیض  40ٍ  30افضایض طاخغ تغزیِ اًحؼاسی تا طیشهادس دس هماطغ 

 واّض ًشثت تشتشی هدذد هادس ٍ ًَصاد 

 سٍصگی( 28شسس)واّض هیضاى هشي ًَصادی خاسج تیواسستاًی دی 
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 گزٍُ ّبی ّذف: 

 هبدر ٍ ًَساد تزخیص ضذُ اس ثیوبرستبى .1

 ًَساداى تزخیص ضذُ اس ثخص ّبی هزاقجت تخصصی/ٍیژُ ًَساداى .2

 .ًَساداى در هعزض خطز ًیبسهٌذ هزاقجت در هٌشل کِ در دٍ گزٍُ ثبال ًوی گٌجٌذ .3

 

 هعیبر ّبی اًتخبة:

 سکًَت در یکی اس هٌبطق ّفت گبًِ هحزٍم یب حزین ضْز اصفْبى 

 ثبرداری اٍل یب چْبرم ٍ ثبالتز

 

 رٍش اجزا:

ًیزٍی اًسبًی ارائِ دٌّذُ هزاقجت: رٍش پیطٌْبدی ثِ صَرت تَام ضبهل ثکبرگیزی پزسٌل ثب تجزثِ 

ثخص خصَصی ضبغل در سیستن هزاقجت ثْذاضتی در خبرج اس سبعبت کبری ٍ ًیش خزیذ خذهت اس 

هی ثبضذ. ایي ًیزٍّب ثبیذ دارای هذرک کبرضٌبسی هبهبیی ٍ پزستبری ثبضٌذ ٍ در فزاخَاى جذة ًیزٍ 

 ضزکت ًوَدُ ٍ در یکی اس هزاکش هطبٍرُ پزستبری ٍ هبهبیی ضْز اصفْبى ثجت ًبم گزدًذ.

ٍ ادارات  کبرگزٍُ عولیبتی ٍ ًظبرتی هتطکل اس کبرضٌبسبى ٍ هذیزاى ستبدی داًطگبُ ع ح اصفْبى

 هزتجط در دفتز سالهت.... هی ثبضذ.

رٍسُ ثزای ارائِ دٌّذگبى خذهت تَسط هعبًٍت ثْذاضتی  7هذیزیت ٍ ثزگشاری کبرگبُ آهَسضی 

در صَرت ًْبدیٌِ ضذى ثزًبهِ در سیستن ثزًبهِ ثبسآهَسی سبلیبًِ در ثزًبهِ  داًطگبُ اًجبم هی پذیزد.

 لحبظ هی گزدد.

 ّستٌذ: فزم ّبی اداری ٍ فزم ّبی ارائِ خذهت فزم ّب: ضبهل دٍ دستِ

  فزم ّبی اداری عجبرتٌذ اس: 

 فزم خزیذ خذهت اس هزکش هطبٍرُ 

Comment [mh1 :] داوطلب ها باید دوره
 آموزشی را گذرانده و واجد گواهی بشوند
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 فزم قزارداد کِ ثیي هزکش هطبٍرُ ٍ ارائِ دٌّذُ خذهت خذهت عقذ هی گزدد.

 ثیوبرستبى تکویل هی گزدد.سهبى تزخیص اس فزم رضبیت ٍ ثزائت کِ تَسط قین ثیوبر ٍ تزجیحب در 

 

 .فزم ّبی ارائِ خذهت در غبلت ثستِ خذهتی تٌظین هی گزدد 

 

سبعت پس اس تزخیص، لیستت هتبدراى ٍ ًتَساداى     44-24جْت ثزًبهِ ریشی ثزای هزاقجت در هٌشل  

ًیوتزٍس تَستط    12تزخیص ضذُ اس ّز ثخص در ّز یک اس ثیوبرستتبى ّتب هتی ثبیستت در ستبعت      

فْزست هزاقجتت ضتذگبى در    ًت ثْذاضت قزار گیزد.ثیوبرستبى تکویل ٍ در ٍة سبیت هزثَط ثِ هعبٍ

ّز رٍس تَسط هزکش هطبٍرُ در سبیت هزثَطِ قزار گیزد تب هتَارد هزاقجتت    14هٌشل ًیش ثبیذ تب سبعت 

 یبدداضت ٍ هزاقجت گزدًذ.هطبٍرُ تَسط ًشدیکتزیي هزکش  ،ًطذُ

کبرضٌبس سالهت ثزًبهِ ریتشی  ًَثت ّبی ثعذی هزاقجت در سهبى اًجبم اٍلیي هزاقجت در هٌشل، تَسط 

رٍسگتی وٍ   15رٍسگتی ٍ   5-2ٍ ثِ خبًَادُ اعالم هی گزدد. هزاقجت هبدر ٍ ًَساد عوذتب در دٍ ًَثت 

حذاکثز دٍ ًَثت هزاقجت ٍیژُ در صَرت ًیبس( ٍ هزاقجت  ّبی ثعذی ًَساد ثیوبر یب پزخطز ثستتِ ثتِ   

الم هی گزدد. هبدر ٍ ًَساد ثزای هزاقجت ٍضعیت ًَساد تَسط کبرضٌبس سالهت تعییي ٍ ثِ خبًَادُ اع

رٍسگی ثِ هزکش ثْذاضتی درهبًی ارجبع خَاٌّذ ضذ. آدرس هزاکش ثْذاضتی درهبًی جْت هزاجعِ  24

 پبیبى دٍرُ ًَسادی در اختیبر خبًَادُ قزار هی گیزد. هزاقجت

 

 

 

 

 


