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ّ-1ذف :
ايي زستَضالؼول ثِ هٌظَض تططيح هبّيت ٍ چگًَگي ثطضسي اسٌبز ٍ هساضن ٍاغلِ ثِ اهَض هبلي زاًطگبّْب /زاًطىسُ
ٍ هطاوع زض هبًي ٍ ضجىِ ّب ٍ هطاوع ثْساضت اظ ظيط هجوَػِ زاًطگبّْبی ػلَم پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي
وطَض تسٍيي ضسُ است .
 -2داهٌِ كبرثزد:
ايي زستَض الؼول توبهي اسٌبز ٍ هساضوي وِ زض اهَض هبلي هٌجط ثِ:
الف ) ذطيس ,پطزاذت ,ايجبز تؼْس يب ّعيٌِ,تسَيِ ثسّي يب تٌرَاُ ٍ ثسّي احتوبلي (تضويي ) ٍ ايجبز وبالّبی
سطهبيِ ای ٍ يب ثطزاضتْبی ثـبًىي .
ة ) ضٌبسبئي ٍ ٍغَل زضآهسّبی ًبضي اظسْن ذسهبت اضائِ ضسُ هطثَط ثِ هَسسبت ٍ سبظهبًْبی ثيوِ ای عطف
لطاضزاز(ٍيژُ هطاوع زضهبًي).
ج) ٍ ضٌبسبئي سبيط زضآهسّب هي ضَز را زض ثطهي گيطز.

-3هسئَلیت ا جزاء :
هسئَليت ثطلطاضی ٍاجطای ايي زستَضالؼول ثب هسيطاهَض هبلي است.
ثوٌظَض افعايص وٌتطل ّبی زاذلي ازاضُ ای ثٌبم “ضسيسگي” زض اهَض هبلي ايجبز ٍ وليِ ػوليبت ضسيسگي زض آى ثبيس
هتوطوع ضَز .ثب تطىيل ايي ازاضُ وِ ظيط ًظط هستمين هسيط اهَض هبلي فؼبليت هي وٌس يه ًسرِ اظ وليِ اسٌبز ٍ هساضن
ٍ پطًٍسُ ّبئي وِ هجٌبی ضسيسگي لطاض هيگيطًس (هساضن هَضز ًيبظ) زض آى ًگْساضی ٍ اظ پطاوٌسگي اسٌبز ٍ هساضن
جلَگيطی هي ضَز ٍ ثب ترػػي ضسى ضسيسگي ,سطػت ٍ تسلظ زض ػوليبت ضسيسگي ٍ وٌتطل افعايص هي يبثس.
-4هفبّین ٍ تعبریف :
ثب اجطای سيستن ّب ٍ گطزش ػوليبت لسوت اػظن ػوليبت ٍ هطاحل هرتلف آى ثػَضت ذطٍجي هجٌبی تجعيِ ٍ
تحليل تػويوبت ٍ اظْبض ًظط وبضضٌبسبى ٍ هسيطاى لطاض هي گيطز  ,لصا ضطٍضيست هستٌسات توبهي ايي گطزش
ػوليبت ثِ ًحَ همتضي هَضز ضسيسگي لطاض گيطًس  .اظ عطفي ثِ ٌّگبم ضسيسگي ثِ اسٌبز ٍ هساضن هطتجظ ثب يه ضٍيساز
هبلي ,زض ٍالغ ذَز ػول ٍ ًحَُ اًجبم هطاحل هرتلف آى هَضز ضسيسگي لطاض هي گيطز زض ًتيجِ ضسيسگي اهَض هبلي
ػجبضت است اظ حػَل اعويٌبى اظ اًجبم زضست ػوليبت ثب ثطضسي اعالػبت ايجبز ضسُ زض اسٌبز ٍ هساضن هطثَط ثِ
ػوليبت هعثَض -اغل ثط ايي است وِ هسئَليي لسوتْبی اجطائي زاًطگبُ  /زاًطىسُ يب هطاوع زضهبًي لجل اظ تػَيت
اسٌبز اظ عطيك اًجبم ضسيسگي ّبی الظم اظ غحت ػوليبت اعويٌبى حبغل ًوَزُ ثٌبثطايي ضسيسگي اهَض هبلي زض ٍالغ
ضسيسگي ثبًَی ًسجت ثِ اسٌبز هي ثبضس
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-5شرح اقذاهبت :
 – 5-1كلیبت :
گطزش اسٌبز لبثل ضسيسگي عجك ًوَزاض ظيط غَضت هي گيطز :
ثجت اسٌبز ٍ هساضن ضسيسُ ثِ زفتط
هسيط اهَض هبلي اظ ازاضُ ّبی هرتلف
زض زفتط اًسيىبتَض

اضجبع هساضن لبثل ثطضسي ثِ ازاضُ
ض سيسگي تَسظ هسيط اهَض هبلي

ادارُ رسیذگی
فْطست وطزى هساضن ٍ اسٌبز
زضيبفتي تَسظ هسئَل ضسيسگي
جْت ثطضسي
كٌتزل ٍ ثزرسی اسٌبد

ة(ضٌبسبئی درآهذ قبثل ٍصَل اس سبسهبًْبی ثیوِ ای)

الف(پزداخت  /تعْذ پزداخت)

ثب تىويل فطم
هطثَعِ

ثب تىويل فطم

ثسٍى استفبزُ اظ فطم
ًسخِ اٍل ( قبثل پزداخت )

اسٌبد ایجبد كٌٌذُ تعْذ

ًسخِ اٍل(ٍصَل طلت)

ادارُ دریبفت ٍ پزداخت

ادارُ دفتز داری

سبسهبى ثیوِ هزثَطِ

ًسخِ دٍم ( ایجبد تعْذ )

اسٌبد قبثل پزداخت

ًسخِ دٍم(ثجت درآهذ كبهل)

ادارُ اهَال ,خزیذ كبال ٍ خذهبت

ادارُ دریبفت ٍ پزداخت

ادارُ دفتزداری
ًسخِ سَم(جْت پیگیزی)
ادارُ رسیذگی

تَضيح  :اسٌبز لبثل پطزاذت ضبهل اسٌبز هطثَط ثِ ثطزاضتْبی ثبًه ًيع هي ثبضس.
اسٌبز لبثل ضسيسگي ضبهل وليِ غَضت حسبثْب  ,گعاضضْبی تٌرَاُ  ,ليستْبی هسبػسُ  ,حمَق ٍ زستوعز  ,اػالهيِ ّبی
ثسّىبض ٍ ثستبًىبض ثبًه ٍ اػالهيِ ثسّىبض  ,ثستبًىبض عطفْبی هؼبهلِ ّوطاُ ثب وليِ ضوبئن آًْب ٍ  ..................هي ثبضس .
هٌظَض اظ تىويل فطم  ,استفبزُ اظ فطهْبی “خالصِ صَرت ٍضعیت ” ٍ “سٌذ رسیذگی اسٌبد ّشیٌِ ,خزیذ كبال ٍ
خذهبت  /پزداخت” ٍ ”خالصِ لیست خذهبت ٍ ًسخ” هي ثبضس وِ زض غَضت لعٍم هي ثبيست تَسظ هسئَل ضسيسگي
حست هَضز تىويل ضَز .
ًوًَِ فطهْبی هصوَض ثِ اًضوبم زستَضالؼول تٌظين ٍ ثجت آًْب ضويوِ ايي زستَضالؼول هي ثبضس .

3

دفتز ثزًبهِ ریشی هٌبثع هبلی ٍ ثَدجِ

عٌَاى

ٍیزایص

ًْبئی

پزٍصُ طزاحی ًظبم ًَیي هبلی

دستَر العول رسیذگی

صفحِ

 4اس 13

ً -5-2حَُ رسیذگی :
هسئَل ضسيسگي پس اظ زضيبفت اسٌبز ٍ هساضن لبثل ضسيسگي هطاحل ظيط ضا اًجبم ذَاّس زاز :
الف – تىويل ” ليست هساضن ٍ اسٌبز زضيبفتي ” جْت ًگْساضی سَاثك .
ة – زض غَضت لعٍم تىويل يىي اظ فطم ّبی هصوَض
ج – ثطضسي هٌسضجبت هساضن زضيبفتي ثب هفبز آئيي ًبهِ ّب ,زستَضالؼولْب ,هػَثبت  ,همطضات  ,احىبم ٍ ثرطٌبهِ ّبی
زاذلي زاًطگبُ ٍ هػَثبت لبًًَي اظ ًظط ضػبيت غحيح آًْب .
ُ – زض غَضت ٍجَز لطاضزاز  ,همبثلِ ضطايظ اًجبم هؼبهلِ ثب هفبز لطاضزاز .
ٍ  -ضسيسگي ثِ وليِ ضوبئن اسٌبز ٍ هساضن جْت حػَل اعويٌبى اظ اًجبم هطاحل ػوليبت ثِ ضٍا ل غحيح .
ظ – هحبسجبت الظم ثِ ٍيژُ زض هَضز اػوبل وسَض لبًًَي ٍ هحبسجِ ثسّي سْن سبظهبى ثيوِ ای عطف لطاضزاز.
هسئَل ضسيسگي پس اظ اًجبم هطاحل فَق ٍ اعويٌبى اظ غحت ػوليبت ثبيستي هْط “ رسیذگی ضذ” ضا ثط ضٍی اسٌبز ٍ
هساضن حه ٍ پس اظ اهضبء ٍ زضج تبضيد ضسيسگي السام همتضي ضا حست هَضز اًجبم زّس .
چٌبًچِ زض اسٌبز هَضز ضسيسگي ًكظی هطبّسُ گطزز هسئَل ضسيسگي السام ثِ تٌظين “ ثطي ضفغ ًمع اسٌبز ” ًوَزُ ٍ
ثطي هعثَض ضا پس اظ تبئيس ضئيس ازاضُ ثْوطاُ سٌس ثِ ازاضُ اضسبل وٌٌسُ هستطز هي ًوبيس تب پس اظ ضفغ ًمع هجسزاً ثِ
اهَض هبلي ػَزت گطزز .
ًوًَِ ثطي ضفغ ًمع اسٌبز ثبًضوبم زستَضالؼول تٌظين ٍ ثجت هطثَعِ  ,ضويوِ ايي زستَضالؼول هي ثبضس .
زض اجطای هفبز ثٌس فَق اگط زض يه يب چٌس سٌس اظ هجوَػِ اسٌبزی وِ زاضای يه هبّيت ّستٌس (هثل اسٌبز تٌرَاُ
گطزاى ) اضىبلي هطبّسُ گطزز  ,آى يه يب چٌس سٌس اظ هجوَػِ اسٌبز ذبضج ٍ هبثمي پس اظ تبئيس ثِ ازاضات شيطثظ اضسبل
هيگطزز ٍ سٌس يب اسٌبزی وِ زاضای اضىبل ّستٌس پس اظ تٌظين “ ثطي ضفغ ًمـع اسٌبز ” عجك ضٍش فَق اغالح
هيگطزًس  .ثسيْي است زض ايي هَاضز هجلغ سٌس هستطز ضسُ اظ غَضت ذالغِ هطثَعِ حصف ٍ جوغ آى تؼسيل هيگطزز .
ً -5-3حَُ ًگْذاری هذارك :
هساضوي وِ ثػَضت زائوي زض ازاضُ ضسيسگي ثبيس ثب ًظن ذبغي ًگْساضی ٍ هجٌبی ضسيسگي الظم ثبضس  ,ثططح ظيط است :
الف – آئيي ًبهِ ّب  ,هػَثبت  ,زستَضالؼولْب ٍ همطضات زاذلي زاًطگبُ  /زاًطىسُ ٍ هطاوع زضهبًي ٍ . .....................
ة – يه ًسرِ اظ وليِ ثرطٌبهِ ّب ٍ هػَثبت سبظهبًْب ٍ ازاضات زٍلتي زض ضاثغِ ثب فؼبليتْبی زاًطگبُ  /زاًطىسُ ٍ . ...........
ج – هجَظّبی هبلي ضبهل ليست اسبهي هسئَليي ٍ زاضًسگبى اهضبء هجبظ ّوطاُ ثب ًوًَِ اهضبء آًْب ٍ حسٍز اذتيبضات افطاز
.
ز – يه ًسرِ اظ احىبم وبضگعيٌي وبضوٌبى .
ّـ  -يه ًسرِ اظ وليِ هساضن هطثَط ثِ ّطيه اظ تٌرَاُ زاضاى .
ٍ – يه ًسرِ اظ وليِ لطاضزازّب.
ثسيْي است ضئيس ازاضُ ضسيسگي هيجبيست سَاثك وليِ ثرطٌبهِ ّب ٍ  ...ضا ثِ ضٍظ ًوبيس .
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تسای گطبيص اػتجبض تب ٌّگبم ضسيسگي ثِ اسٌبز زضيبفت وبال تَسظ ازاضُ ضسيسگي
 پطًٍسُ سفبضضبت ثغَض هَلت اظ اةًگْساضی هيطَز
سبيط هَاضزی وِ زض ازاضُ ضسيسگي ثبيس هَضز تَجِ لطاض گيطز ثططح ظيط هي ثبضس :
زض غَضتيىِ اسٌبز هطثَط ثِ يه فؼبليت (هثالً ذطيس) زض عي چٌس هطحلِ ثِ ازاضُ ضسيسگي اضسبل ضَز زض ّط هطحلِضسيسگيْبی الظم ًسجت ثِ هساضن هطثَعِ (هثل زضذَاست ذطيس ,سفبضش ذطيس ,ضسيس اًجبض) اػوبل گطزيسُ ٍ زض
لسوت ضسيسگي ثغَض هَلت ثبيگبًي هيطَز تب ٌّگبهي وِ سبيط اسٌبز (غَضت حسبة فطٍضٌسُ) زضيبفت گطزز وِ زض
ايي هطحلِ پس اظ وٌتطلْبی ًْبئي وليِ اسٌبز ثِ زضيبفت ٍ پطزاذت يب ازاضُ غسٍض سٌس هطثَعِ اضسبل هيگطزز.
زض هَاضزيىِ الالم ذطيساضی ,ثِ زاًطگبُ تحَيلٍ ,لي غَضتحسبة ذطيس هطثَعِ تب پبيبى هبُ ثِ اهَض هبلي ًطسيسُثبضس ,ازاضُ ضسيسگي هَظف است اظ عطيك تساضوبت پيگيطی ّبی الظم ضا تب اذص فبوتَض اػوبل ًوبيس.
اسٌبز هطثَط ثِ ذطيسّبی ذبضجي وِ ثِ ازاضُ ضسيسگي تحَيل هي ضًَس پس اظ ضسيسگيْبی الظم ٍ تْيِ وپي,جْت پطزاذت ٍ يب غسٍض سٌس ثِ ازاضات هطثَعِ فطستبزُ ضسُ ٍ وپي آًْب زض پطًٍسُ هطثَعِ ثِ آى سفبضش ثبيگبًي
هيگطزز .پطًٍسُ سفبضش حبٍی اسٌبز هعثَض تب ظهبى ضسيس جٌس ٍ تىويل سفبضش جْت هحبسجِ ليوت توبم ضسُ
الالم ذطيساضی ضسُ زض ازاضُ ضسيسگي ثبيگبًي هي ضَز .
ازاضُ ضسيسگي ػالٍُ ثط ضسيسگيْبی فَق هسئَليت اهَض شيل ضا ًيع ػْسُ زاض است: -1تْيِ غَضت هغبيطات ثبًىي .
 -2اضائِ فْطست ليست لطاضزازّبی هٌؼمسُ ثِ حَظُ هبليبتي .
 -3تْيِ ليست پطزاذت هبليبت ٍ سبيط ػَاضؼ لبًًَي .
 -4اضائِ گعاضش ذطيس ٍ فطٍش فػل ثِ حَظُ هبليبتي .
 -5تغجيك حسبة ثب زاًطگبُ ّبی گطٍُ ٍ تبثؼِ ٍ سبيط اضربظ حميمي ٍ حمَلي ثِ هٌظَض ضفغ هغبيطت هَجَز زض
حسبثْبی فيوبثيي .
 -6تْيِ گعاضضْبی هَضز ًيبظ حسبثطسبى زض ظهبى حسبثطسي غَضتْبی هبلي .
 -7اضتجبط ٍ ّوىبضی هساٍم ثب ٍاحس حسبثطسي زاذلي ( زض غَضت ايجبز ٍاحس حسبثطسي زاذلي ) .

 -6هذارك هزتجط :
هساضن هطتجظ ثب ايي زستَضالؼول ثططح شيل هي ثبضس :
ضطح

ضویوِ

دستَر العول تٌظین ٍ ثجت «خالصِ صَرت ٍضعیت»

1

دستَر العول تٌظین ٍ ثجت «سٌذ رسیذگی اسٌبد ّشیٌِ ,خزیذ كبال ٍ خذهبت  /پزداخت »

2

زستَض الؼول تٌظين ٍ ثجت « سٌس ضٌبسبئي ضٌبسبئي زضآهس لبثل ٍغَل اظ سبظهبًْبی ثيوِ ای »

3

ثزگِ رفع ًقص ٍ اسٌبد ٍ هذارك هبلی

4
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ضویوِ : 1
دستَر العول تٌظین ٍ ثجت
عٌَاى فزم :ذالغِ غَضت ٍضؼيت
هطخصبت اصلی :فطم تَسظ ازاضُ ضسيسگي ضوبضُ گصاضی هي ضَز .

كبرثزد :

سَْلت زض ضسيسگي ,تطريع حسبةّ ,عيٌِ يبثي ,تؼييي هجلغ لبثل پطزاذت ٍ هٌبثغ پطزاذت (ضزيف ٍ ثطًبهِ /عطح) پس اظ اػوبل وسَض الظم

سهبى تٌظین ٍثجت  :پس اظ زضيبفت اسٌبز ٍ هساضن لبثل ثطضسي
هأخذ تْیِ :اسٌبز ٍ هساضن زضيبفتي
هسئَل تْیِ :ضسيسگي وٌٌسُ

تَسیع ًسخ ً :سخِ اٍل :ازاضُ زضيبفت ٍ پطزاذت
ًسخِ دٍم :ازاضُ حسبثساضی اهَال ،ذطيس وبال ٍ ذسهبت  /حسبثساضی شيطثظ
ًحَُ تٌظین یب ثجت :
-1ضوبضُ ٍ تبضيد تْيِ زض ثبالی فطم زضج هي گطزز( ضوبضُ ثطي اظ اثتسای ّط سبل اظ ضوبضُ ( )1ضطٍع هي ضَز ) .
 -2ضوبضُ هجَظ ازاضُ اػتجبضات ٍ وس فؼبليت ( ًَع هٌبثغ  ،زٍضُ  ،ضزيف  ،عطح  /ثطًبهِ ) زض لسوت هطثَعِ زضج هي گطزز
-3ذالغِ هفبز لطاضزاز ٍ ًَع پطزاذت زض لسوت ثبالی وبزض ليس هي گطزز .
-4هيعاى وبال يب ذسهبت زضيبفتي ,وس حسبة ثسّىبض ,تؼساز/همساضً /طخ ٍ ليوت ول زض ستَى هطثَعِ هٌؼىس هيگطزز.
-5هجلغ لبثل وسَض اظ غَضت ٍضؼيت ( اظ جولِ وسَض لبًًَي ) زض لسوت هطثَعِ ٍفك ضَاثظ ٍ لطاضزاز هحبسجِ ٍ اػوبل
هيگطزز .
-6هجلغ لبثل پطزاذت هطرع ٍ ثِ ػسز ٍ حطٍف زض هحل هطثَعِ شوط هي ضَز .
-7ضسيسگي وٌٌسُ پس اظ شوط ًبم ذَز فطم ضا اهضبء ًوَزُ ٍ آًطا ّوطاُ ثب هساضن هطثَعِ جْت تبئيس ثِ ضئيس ازاضُ
ضسيسگي تسلين هي ًوبيس .
-8پس اظ وٌتطل ٍ اهضبء فطم تَسظ ضئيس ازاضُ ضسيسگي فطم ثِ تبئيس ضئيس ازاضُ اػتجبضات ٍ هسيط اهَض هبلي هي ضسس .
ً-9سرِ زٍم فطم جْت غسٍض سٌس ثِ ازاضُ اهَال  ,ذطيس وبال ٍ ذسهبت  /حسبثساضی شيطثظ اضسبل هي گطزز .
-10ضئيس ازاضُ ضسيسگي پس اظ زضيبفت سٌس حسبثساضی ٍ وٌتطل ٍ اهضبء آى  ,ضوبضُ سٌس حسبثساضی هَلت ضا ثط ضٍی
ًسرِ اٍل فطم ليس ٍ آًطا جْت پطزاذت ثِ ازاضُ زضيبفت ٍ پطزاذت اضسبل هي وٌس .

تَجِ  :زض غَضتيىِ ثِ استٌبز لطاضزاز يب پيص فبوتَض پطزاذتي غَضت گيطز ًسرِ اٍل فطم پس اظ تىويل ثِ ازاضُ
زضيبفت ٍ پطزاذت اضسبل هـي گطزز ٍ ًسرِ زٍم ثـطای پيگـيطی ّـبی الظم ٍ تـسَيِ حسبة ًعز ازاضُ ضسيسگي ًگْساضی
هي ضَز .ازاضُ ضسيسگي ثِ استٌبز هساضن زضيبفتي ًسرِ زٍم فطم زستَض تسَيِ هبًسُ حسبة ايجبز ضسُ ضا غبزض هي وٌس .
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ضویوِ : 1
داًطگبُ علَم پشضكی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی ...............
ذالغِ غَضت ٍضؼيت
ضوبضُ .................................................... :

هجَظ اػتجبض

تبضيد تْيِ .................................................... :
تؼساز ضوبئن.................................................... :

وس فؼبليت
عطف لطاضزاز .................................................... :
هَضَع لطاضزاز .................................................... :
هجلغ لطاضزاز .................................................... :
 لغؼي
ضزيف

وس حسبة

 پيص پطزاذت
ضطح

(ايي لسوت تَسظ هسئَل تطريع
حسبة يب ٍاحس هطثَعِ تىويل هي گطزز)

ضوبضُ لطاضزاز.................................................... :
تبضيد لطاضزاز.................................................... :
هست لطاضزاز.................................................... :
 ػلي الحسبة
ٍاحس

تؼساز /
همساض

هجلغ ول  -ضيبل

في

1
2
3
4
5
جوغ :
7

هبليبت

وسط هي ضَز

6

ثيوِ

8
9
10
11

حسي اًجبم وبض
پيص پطزاذت
ػلي الحسبة
سبيط
جوغ وسَض :

هجلغ لبثل پطزاذت (ثِ حطٍف) :
تْيِ وٌٌسُ

ضئيس ازاضُ ضسيسگي

ضئيس ازاضُ اػتجبضات

هؼبٍى حسبثساضی هبلي

هسيط اهَض هبلي

ًبم
اهضبء
هجلغ فَق عي سٌس حسبثساضی هَلت ضوبضُ  ............................هَضخ  .............................ثِ حسبة ثستبًىبض وس  .........................هٌظَض گطزيس
ًسرِ اٍل ازاضُ زضيبفت ٍ پطزاذت ً /سرِ زٍم ازاضُ زفتط زاضی(حسبثساضی هطثَعِ)
تَجِ  :ثطای هَاضز پطزاذت ػلي الحسبة يب پيص پطزاذت ًسرِ زٍم فطم ثطای پيگيطی ّبی الظم ٍ تسَيِ حسبة ًعز ازاضُ ضسيسگي ًگْساضی هي ضَز.
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ضویوِ 2
دستَر العول تٌظین ٍ ثجت
عٌَاى فزم :سٌس ضسيسگي اسٌبز ّعيٌِ ,ذطيس وبال ٍ ذسهبت  /پطزاذت
هطخصبت اصلی :فطم تَسظ ازاضُ ضسيسگي ضوبضُ گصاضی هي ضَز.
كبرثزد  :سَْلت زض ضسيسگي ,تطريع حسبةّ ,عيٌِ يبثي ,تؼييي هجلغ لبثل پطزاذت ٍ هٌبثغ  /پطزاذت (ضزيف ٍ ثطًبهِ/عطح)
سهبى تٌظین ٍثجت :پس اظ زضيبفت اسٌبز ٍ هساضن لبثل ثطضسي
هأخذ تْیِ :اسٌبز ٍ هساضن زضيبفتي
هسئَل تْیِ :ضسيسگي وٌٌسُ
تَسیع ًسخ ً :سرِ اٍل :ازاضُ زضيبفت ٍ پطزاذت
ًسرِ زٍم  :ازاضُ حسبثساضی اهَال  ,ذطيس وبال ٍ ذسهبت  /حسبثساضی شيطثظ

ًحَُ تٌظین یب ثجت :
 -1ضوبضُ ٍ تبضيد تْيِ ٍ تؼساز ضوبئن سٌس زض ثبالی فطم زضج هي گطزز (ضوبضُ ثطي اظ اثتسای ّط سبل اظ ضوبضُ ( )1ضطٍع هي ضَز )
 -2هَضَع ٍ هجلغ ّعيٌِ ٍ ًبم ازاضُ السام وٌٌسُ (اضائِ زٌّسُ) سٌس ٍ هجَظ ٍ ضوبضُ ضزيف  ,عطح/ثطًبهِ زض هحل هطثَعِ ليس هي گطزز .
 -3ثب تَجِ ثِ هبّيت ّعيٌِ ٍ ثطضسي ّبی غَضت گطفتِ حسبثْبی ثسّىبض ٍ ثستبًىبض ضٌبسبئي ٍ زض هحل هطثَعِ هٌؼىس هي ضَز .
 -4ضسيسگي وٌٌسُ پس اظ شوط ًبم ذَز فطم ضا اهضبء ًوَزُ ٍ آًطا ّوطاُ ثب هساضن هطثَعِ جْت تبئيس ثِ ضئيس ازاضُ ضسيسگي تسلين
هي ًوبيس .
 -5پس اظ وٌتطل ٍ اهضبء فطم تَسظ ضئيس ازاضُ ضسيسگي فطم ثِ تبئيس ضئيس ازاضُ اػتجبضات ٍ هؼبٍى حسبثساضی هبلي ٍ هسيط اهَضهبلي
هي ضسس .
ً -6سرِ زٍم فطم جْت غسٍض سٌس ثِ ازاضُ اهَال  ,ذطيس وبال ٍ ذسهبت  /حسبثساضی شيطثظ اضسبل هي گطزز .
 -7ضئيس ازاضُ ضسيسگي پس اظ زضيبفت سٌس حسبثساضی ٍ وٌتطل ٍ اهضبء آى  ,ضوبضُ سٌس حسبثساضی هَلت ضا ثط ضٍی ًسرِ اٍل فطم
ليس ًٍسرِ اٍل فطم ضا جْت پطزاذت ثِ ازاضُ زضيبفت ٍ پطزاذت اضسبل هي وٌس .
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ضويوِ :2
داًطگبُ علَم پشضكی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی ...............
سٌس ضسيسگي اسٌبز ّعيٌِ ,ذطيس وبال ٍ ذسهبت  /پطزاذت

تؼساز ضوبئن :

ضوبضُ :
:

ثطي
تبضيد

هَضَع .................................................................................................................................................................................................................:
هجلغ ذطيس ّ /عيٌِ (:ثِ حطٍف) ( ..............................................................................................ثِ ضيبل)
اضئِ زٌّسُ سٌس ............................................................................................................. :وس هطوع ّعيٌِ
وس فؼبليت

ضوبضُ ٍ تبضيد هجَظ ازاضُ اػتجبضات

ثسّىبض  :حسبة  ........................................................................................................................وس حسبة
ثستبًىبض  :حسبة  ....................................................................................................................وس حسبة
ثسيٌَسيلِ اسٌبز ٍ هساضن هطثَط ثِ ذطيس ّ /عيٌِ اًجبم ضسُ ثِ ضطح فَق هَضز ضسيسگي لطاض گطفت ثب تَجِ ثِ اسٌبز ٍ هساضن هَجَز :
هٌظَض ًوَزى هجلغ

ضيبل ثِ حسبة

پطزاذت هجلغ

ضيبل زض ٍجِ

ضطوت  /هَسسِ

ثالهبًغ است.
ثالهبًغ است.

هالحظبت :
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
تْيِ وٌٌسُ

ضئيس ازاضُ ضسيسگي

ضئيس ازاضُ اػتجبضات

هؼبٍى حسبثساضی هبلي

هسيط اهَض هبلي

هجلغ فَق عي سٌس حسبثساضی هَلت ضوبضُ  .................................هَضخ ......................................ثِ حسبة ثستبًىبض وس  ................................هٌظَض گطزيس.

ضئيس ازاضُ ضسيسگي

ًسرِ اٍل ازاضُ زضيبفت ٍ پطزاذت ً /سرِ زٍم ازاضُ اهَال ,ذطيسوبال ٍ ذسهبت(حسبثساضی شيطثظ)
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ضویوِ 3
دستَر العول تٌظین ٍ ثجت
عٌَاى فزم :ذالغِ ليست ذسهبت ٍ ًسد
هطخصبت اصلی :فطم تَسظ ازاضُ ضسيسگي ضوبضُ گصاضی هي ضَز .
كبرثزد  -1 :ضٌبسبئي زضآهس ذسهبت اضائِ ضسُ
 -2تؼيي هيعاى ثسّي سبظهبى عطف لطاضزاز ٍ هغلغ ًوَزى سبظهبى شيطثظ اظ هيعاى ثسّي ٍ پيگيطی الظم جْت ٍغَل هغبلجبت
 -2تؼييي هطاوع زضآهس
سهبى تٌظین ٍثجت :پس اظ زضيبفت ًسد ٍ ليستْبی ذسهبت

هأخذ تْیِ :

ًسد ٍ ليستْبی هَضز ضسيسگي

هسئَل تْیِ  :هسئَل ضسيسگي وٌٌسُ
تَسیع ًسخ  -1 :سبظهبى ثيوِ ای

 -3ازاضُ ضسيسگي (ثبيگبًي)

 -2ازاضُ زفتطزاضی

ًحَُ تٌظین یب ثجت :
-1ضوبضُ ٍ تبضيد تْيِ زض ثبالی فطم زضج هي گطزز( ضوبضُ ثطي اظ اثتسای ّط سبل اظ ضوبضُ ( )1ضطٍع هي ضَز ) .
 -2وس ٍ ًبم سبظهبى ثيوِ ای عطف لطاضزاز زض لسوت هطثَعِ زضج هي گطزز.
 -3ضطح ذسهبت ٍ تؼساز ًسد ٍ ليست ٍ هجبلغ آًْب ثِ تفىيه ثستطی ٍ سطپبئي ثط اسبس هطوع زضآهس زض ستًَْبی هطثَعِ
زضج هي گطزز.
 -4هجلغ لبثل زضيبفت اظ سبظهبى ثيوِ ای هطثَعِ هطرع ٍ ثِ ػسز ٍ حطٍف زض هحل هطثَعِ شوط هي ضَز .
-5ضسيسگي وٌٌسُ پس اظ شوط ًبم ذَز فطم ضا اهضبء ًوَزُ ٍ آًطا ّوطاُ ثب هساضن هطثَعِ جْت تبئيس ثِ ضئيس حسبثساضی
تسلين هي ًوبيس .
ً-9سرِ زٍم فطم جْت غسٍض سٌس ثِ ازاضُ زفتطزاضی اضسبل هي گطزز .
-10هسئَل ضسيسگي پس اظ زضيبفت سٌس حسبثساضی ٍ وٌتطل ٍ اهضبء آى  ,ضوبضُ سٌس حسبثساضی هَلت ضا ثط ضٍی ًسرِ
سَم فطم ليس ٍ آًطا جْت پيگيطيْبی ثؼسی ثطای ٍغَل هغبلجبت ثِ عَض هَضلت ثبيگبًي هي ًوبيس.
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ضویوِ:3
هزكش درهبًی ٍ اهَسضی ..........................................
خالصِ لیست خذهبت ٍ ًسخ
ضوبضُ .................................................... :
تبضيد تْيِ .................................................... :
تؼساز ضوبئن .................................................... :
 ثستطی

عطف لطاضزاز .................................................... :
وس .................................................... :
 سطپبئي
ضزيف

ذسهبت
ػٌَاى

وس

تؼساز
ًسد

تؼساز
ليست

هجلغ – ضيبل
سْن ثيوبض

سْن سبظهبى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
جوع كل
هجلغ ثسّي سبظهبى ثيوِ ای عطف لطاضزاز ثِ حطٍف :
تْيِ وٌٌسُ

هسئَل ضسيسگي

ضئيس حسبثساضی

ًبم
اهضبء
هجلغ فَق عي سٌس حسبثساضی هَلت ضوبضُ  ............................هَضخ  .............................ثِ حسبة ثسّىبض وس  .........................هٌظَض گطزيس
ًسرِ اٍل سبظهبى ثيوِ ای هطثَعِ ً /سرِ زٍم ازاضُ زفتطزاضی ً /سرِ سَم ازاضُ ضسيسگي (ثبيگبًي)
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ضویوِ 4
دستَر العول تٌظین ٍ ثجت
عٌَاى فزم :ثطگِ ضفغ ًمع اسٌبز ٍ هساضن هبلي
هطخصبت اصلی :فطم تَسظ ازاضُ ضسيسگي ضوبضُ گصاضی هي ضَز .
كبرثزد  -1 :هغلغ سبذتي ازاضُ اضسبل وٌٌسُ ًسجت ثِ ٍجَز ًمع زض سٌس اضسبلي ثِ ازاضُ ضسيسگي
 -2اػوبل وٌتطل ًسجت ثِ سٌس ًبلع هطجَػي ثِ سبيط ٍاحسّب
سهبى تٌظین ٍثجت ٌّ :گبم هطبّسُ ًمع زض سٌس اضسبلي ثِ ازاضُ ضسيسگي

هأخذ تْیِ :

سٌس هَضز ضسيسگي

هسئَل تْیِ  :هسئَل ضسيسگي وٌٌسُ
تَسیع ًسخ  -1 :تػَيت وٌٌسُ ( ازاضُ اضسبل وٌٌسُ اسٌبز)
 -2ازاضُ ضسيسگي

ًحَُ تٌظین یب ثجت  :تَضيح  :جْت ّطيه اظ اسٌبز ًبلع يه ثطي ضفغ ًمع اسٌبز تٌظين هي گطزز.
ادارُ رسیذگی-1ضوبضُ ٍ تبضيد تْيِ زض ثبالی فطم زضج هي گطزز  .ضوبضُ ثطي اظ اثتسای ّط سبل اظ ضوبضُ ( )1آغبظ هي گطزز .
ًَ-2ع سٌسی وِ زاضای ًمع است ٍ هطرػبت هطثَط ثِ آى زض لسوت  “,ضطح سٌس ” تططيح هي گطزز .
-3ضٍش اضسبل سٌس ثِ حسبثساضی ثسيي غَضت وِ هستمالً اضسبل گطزيسُ ٍ يب ثػَضت ضويوِ سٌس ثَزُ است  ,زض لسوت هطثَعِ
ثب زضج ػالهت ٍ يب ػجبضت الظم هطرع هي گطزز .
ً-4بم ازاضُ اضسبل وٌٌسُ اسٌبز ثِ ازاضُ ضسيسگي ٍ ًبم تػَيت وٌٌسُ سٌس زض آى ازاضُ زض هحلْبی هطثـَعـِ زضج هي گطزز .
ًَ-5الع ّط سٌس ٍ پيطٌْبز اغالح آًْب ( زض غَضت اهىبى ) زض ستَى “ ًَالع ” زضج هي گطزز .
-6ضسيسگي وٌٌسُ پس اظ شوط ًبم ذَز فطم ضا اهضبء ًوَزُ ٍ آًطا ّوطاُ ثب سٌس هطثَعِ جْت تبئيس ثطای ضئيس ازاضُ ضسيسگي اضسبل
هي ًوبيس .
-7ضئيس ازاضُ ضسيسگي پس اظ ثطضسي ٍ تبئيس هَاضز هٌسضج زض فطم آًطا اهضبء هي ًوبيس .
ً-8سرِ اٍل ثطي ثْوطاُ سٌس زاضای ًمع ثِ ازاضُ اضسبل وٌٌسُ هطجَع ضسُ ٍ ًسرِ زٍم ثطي زض پطًٍسُ “ ثطگْبی ضفغ ًمع
اسٌبز ” ًگْساضی هي گطزز .

ادارُ ارسبل كٌٌذُ:
-1پس اظ اغالح سٌس  ,الساهبت اًجبم ضسُ زض جْت ضفغ ًمع سٌس  ,زض ستَى “ السام ” زضج هي گطزز .
-2السام وٌٌسُ پس اظ شوط ًبم ذَز فطم ضا اهضبء هي ًوبيس .
-3تػَيت وٌٌسُ اٍلـيِ سٌس پـس اظ ثطضسي هـَاضز اغالح ضسُ  ,فطم ضا اهضبء ًوَزُ ٍ آًطا ثِ ازاضُ ضسيسگي اضسبل هي ًوبيس
ادارُ رسیذگی :
 -1ازاضُ ضسيسگي ثٌْگبم زضيبفت سٌس ٍ حػَل اعويٌبى اظ ضفغ ًمع تؼييي ضسُ “ تبضيد استطزاز ” ثطي ضا ثطضٍی ّط زٍ ًسرِ آى
زضج هي ًوبيس .
ًسرِ اٍل ثطي ثْوطاُ سٌس ضفغ ًمع ضسُ پس اظ عي هطاحل ضسيسگي جْت السام الظم ثِ يىي اظ ازاضّْبی شيطثظ اضسبل هي گطزز .
ًسرِ زٍم ثطي اظ پطًٍسُ “ ثطگْبی ضفغ ًمع اسٌبز ” ذبضج ٍ زض پطًٍسُ ” ثطگْبی ضفغ ًمع ضسُ ثبيگبًي هي گطزز .
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دفتز ثزًبهِ ریشی هٌبثع هبلی ٍ ثَدجِ

عٌَاى

ٍیزایص

ًْبئی

پزٍصُ طزاحی ًظبم ًَیي هبلی

دستَر العول رسیذگی

صفحِ

 13اس 13

ضویوِ : 4
داًطگبُ علَم پشضكی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی ...............
ثزگ رفع ًقص اسٌبد ٍ هذارك هبلی
تبضيد تْيِ ................................:

تبضيد استطزاز ............................. :

هجلغ:

ضطح سٌس پيَست :

هستمل

ضٍش اضسبل سٌس ثِ اهَض هبلي  :اظعطيك

ًبم عطف حسبة :

ازاضُ اضسبل وٌٌسُ :

الساهبت اًجبم ضسُ

ضطح ًَالع ٍ پيطٌْبز ضفغ آًبى (زض غَضت اهىبى)
1
2
3
4
تْيِ وٌٌسُ :

اهضبء

هسئَل ضسيسگي :

الساهبت الظم ثؼول آهسُ ً :بم

اهضبء

تػَيت وٌٌسُ :
ًسرِ زٍم  :ازاضُ ضسيسگي

ًسرِ اٍل :تػَيت وٌٌسُ
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