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جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پسشکی
معاونت بهداشتی

لع ل ت

لف

ی

ن ق
تْیِ ٍ تٌظین:
اػضاي کویتِ کشَري تزًاهِ داٍطلثاى سالهت

ی
ی

هقذهِ :

ثِ هٌظَر کست آهبر هزثَط ثِ تعذاد داٍعلجبى سالهت ٍ ثزرسی عولکزد آًْب در ارائِ ئ فعبل خذهبت ثْذاضتی درهبًی در هٌبعك ضْزی ٍ
رٍستبیی فزهْبی الف ٍ ة ضوبرُ  1در سغح پبیگبُ ثْذاضت ضْزی ٍ رٍستبیی ٍ خبًِ ثْذاضت هجزی ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت ٍ فزهْبی الف ٍ ة
ضوبرُ  2در سغح هزاکش ثْذاضتی در هبًی ضْزی ٍ رٍستبیی تَسظ هزثی داٍعلجبى سالهت ّز هاُ تکویل ٍ پس اس هْز ٍ اهضبی هسئَل هزکش /
پبیگبُ ٍ خبًِ ثْذاضت ثِ هزکش ثْذاضت ضْزستبى ارسبل هی ضَد سپس فزم الف ٍ ة ضوبرُ  3تَسظ هسئَل ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت در هزکش
ثْذاضت ضْزستبى ثب تَجِ ثِ اعالعبت فزهْبی ارسبلی اس سَی ٍاحذّبی هحیغی ٍ اعویٌبى اس غحت اعالعبت هٌذرج  ،ثِ غَرت فػلی تکویل ٍ
پس اس هْز ٍ اهضبی رئیس هزک ش ثْذاضت ضْزستبى ثزای هزکش ثْذاضت استبى ارسبل هی گزدد ٍ در ًْبیت فزم الف ٍ ة ضوبرُ  4تَسظ هسئَل
ثزًبهِ در هزکش ثْذاضت استبى ثب تَجِ ثِ فزم ضوبرُ  3ثعذ اس اعویٌبى اس غحت اعالعبت ثجت ضذُ  ،ثِ غَرت فػلی جوع ثٌذی ٍ پس اس هْز ٍ
اهضبی هعبٍى ثْذاضتی  ،در ثزًبهِ ًزم افشاری  hnisتَسظ هسئَل ثزًبهِ در هزکش ثْذاضت ضْزستبى ٍارد هی گزدد  .السم ثِ یبدآٍری است یک
ًسخِ اس فزهْبیی کِ ثِ هزکش ثْذاضت ضْزستبى یب استبى ارسبل هی گزدد  ،ثِ غَرت ثبیگبًی در هزکش ثْذاضت ضْزستبى /هزکش ثْذاضتی درهبًی
/پبیگبُ ثْذاضتی /خبًِ ثْذاضت ثبلی هی هبًذ.

دستَرالؼول تکویل فزم آهاري شوارُ 29 ( 1ع د  )1تزًاهِ داٍطلثاى سالهت در پایگاُ تْذاشتی در هٌاطق
شْزي ٍ خاًِ  /پایگاُ تْذاشت در هٌاطق رٍستایی :
فزم شوارُ  - 1الف:
در لسوت ثبال ًبم داًطگبُ  ،هزکش ثْذاضت استبى  ،هزکش ثْذاضت ضْزستبى  ،هزکش ثْذاضتی درهبًی ضْزی  ،پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز
ضویوِ  ،هبُ ٍ سبل ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 1در ایي ستَى ًبم پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ثزًبهِ ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 2در ایي ستَى جوعیت تحت پَضص پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ ثِ تفکیک هزد ٍ سى ( تا تَجِ تِ آخزیي اطالػات
جوؼیتی هَجَد ) ثِ عَر دلیك ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 3در ایي ستَى جوعیت تحت پَضص ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت ثِ تفکیک هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد .

1

نظو ز (ع )

ف مآ

ی

ن

وطل ن سال ت  :ن ن هن ف م ن

ن

ن

حص ی

خص ی  2گ ن ع لت

سال ت

.

ستَى ضوبرُ : 4در ایي ستَى خبًَار تحت پَضص پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ( تا تَجِ تِ آخزیي اطالػات خاًَار هَجَد )
ثِ عَر دلیك ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 5در ایي ستَى خبًَار تحت پَضص ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 6در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ در حبل حبضز دٍرُ هقذهاتی را گذراًذُ اًذ ٍ تا پایاى ایي هاُ دارای خبًَار تحت
پَضص اعن اس ایزاًی ٍ غیز ایزاًی ّستٌذ ٍ ثب پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ ّوکبری دارًذ ثِ تفکیک هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 7در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ ثِ ّز دلیل اًػزاف خَد را اس اداهِ ّوکبری اس ایي هبُ ثب پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز
ضویوِ اعالم ًوَدُ اًذ  ،ثِ تفکیک هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 8درایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ ّوکبری خَد را در ایي هبُ ثب پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ آغبسکزدُ اًذ (
داٍطلثاى سالهتی کِ تؼذ اس گذراًذى دٍرُ هقذهاتی هَفق تِ دریافت کارت ػضَیت شذُ اًذ ًَ ) .ضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 9در ایي ستَى غزفب تعذاد داٍعلجبى هتخػػی کِ تَسظ ایي پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ جذة ضذُ اًذ ٍ پزٍصُ ّبی
پیص ثیٌی ضذُ را اًجبم دادُ اًذ ٍ یب در حبل اًجبم پزٍصُ هی ثبضٌذ ثِ تفکیک سى ٍ هزد ًَضت ِ هی ضَد ( .تعزیف دٍاعلجبى هتخػع  :داٍعلجبى
هتخػع  ،افزاد هتخػع جبهعِ ّستٌذ کِ داٍعلجبًِ ثِ غَرت سبسهبًذّی ضذُ (ٍجَد ثزًبهِ  /پزٍصُ ) ثخطی اس تخػع علوی ٍ هْبرتْبی
کبرثزدی خَد را اس عزیك آهَسش ثِ داٍعلجبى سالهت ثِ عَر رایگبى ثِ کبر ثگیزًذ  .داٍعلجبى هتخػع در لبلت سِ گزٍُ آهَسضی  ،هْبرتی ٍ
حوبیتی ٍ ّذایتی  ،ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت را حوبیت هی ًوبیٌذ ).

ستَى ضوبرُ  : 10در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبًی کِ هشوَل تٌذّاي ً 9 ٍ 6ثاشٌذ ٍ غزفب اس عزیك هسئَلیي ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت جذة ٍ
دعَت ثِ ّوکبری ضذُ اًذ  ،ثِ تفکیک سى ٍ هزد ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 11در ایي ستَى تعذاد کالسْبی فَق ثزًبهِ ثجت هی گزدد  .هٌظَر ثجت کلیِ کالسْبی ثزگشار ضذُ در ایي هبُ ثِ جش کالسْبی
جبری داٍعلجبى سالهت  ،کالسْبی داٍعلجبى هتخػع ٍ کالسْبی هزالجتْبی اٍلیِ ثْذاضتی ( هْبرتْبی عولی )  ،هی ثبضذ .
ستَى ضوبرُ  : 12در ایي ستَى تعذاد خبًَار ّبی تحت پَضص داٍعلجبى سالهت کِ حذالل  6هبُ دارای داٍعلت سالهت ّستٌذ ًَضتِ هی ضَد.

فزم شوارُ  - 1ب :
در لسوت ثبال ًبم داًطگبُ  ،هزکش ثْذاضت استبى  ،هزکش ثْذاضت ضْزستبى  ،هزکش ثْذاضتی درهبًی رٍستبیی  ،خبًِ/پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی  ،هبُ
ٍ سبل ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 1درایي ستَى ًبم خبًِ ثْذاضت  /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ثزًبهِ ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 2درایي ستَى تعذاد رٍستبّبی تحت پَضص خبًِ ثْذاضت /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ ثِ تفکیک اغلی ٍ لوز
ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 3درایي ستَى تعذادرٍستبّبی تحت پَضص ثزًبهِ ثِ تفکیک اغلی ٍ لوز ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ : 4درایي ستَى جوعیت تحت پَضص خبًِ ثْذاضت /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ ثِ تفکیک اغلی  ،لوز  ،سیبری
ٍ هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 5درایي ستَى جوعیت تحت پَضص ثزًبهِ ثِ تفکیک اغلی  ،لوز  ،سیبری ٍ هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 6درایي ستَى خبًَارتحت پَضص خبًِ ثْذاضت /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ ثِ تفکیک اغلی  ،لوز ٍ سیبری
ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 7در ایي ستَى خبًَار رٍستبیی تحت پَضص ثزًبهِ ثِ تفکیک اغلی  ،لوز ٍ سیبری ًَضتِ هی ضَد.

ستَى ضوبرُ : 8در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ درحبل حبضز دٍرُ همذهبتی را گذراًذُ اًذ ٍ دارای خبًَار تحت پَضص اعن اس ایزاًی ٍ
غیز ایزاًی ّس تٌذ ٍ ثب خبًِ ثْذاضت /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ ّوکبری دارًذ ثِ تفکیک اغلی  ،لوز  ،سیبری ٍ هزد ٍ سى
ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 9درایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ در ایي هبُ اًػزاف خَد را اس اداهِ ّوکبری ثب خبًِ/پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب
غیز ضویوِ اعالم ًوَدُ اًذ ثِ تفکیک اغلی  ،لوز  ،سیبری ٍ هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 10درایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ ّوکبری خَد را در ایي هبُ ثب خبًِ/پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ
آغبس کزدُ اًذ ( داٍطلثاى سالهتی کِ تؼذ اس گذراًذى دٍرُ هقذهاتی هَفق تِ دریافت کارت ػضَیت شذُ اًذ  ) .ثِ تفکیک اغلی  ،لوز ،
سیبری ٍ هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 11در ایي ستَى غزفب تعذاد داٍعلجبى هتخػػی کِ تَسظ ایي خبًِ ثْذاضت ضویوِ یب غیز ضویوِ/پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی
ضویوِ یب غیز ضویوِ جذة ضذ ُ اًذ ٍ پزٍصُ ّبی پیص ثیٌی ضذُ را اًجبم دادُ اًذ ٍ یب در حبل اًجبم پزٍصُ هی ثبضٌذ ثِ تفکیک هزد ٍ سى ًَضتِ
هی ضَد ( .تعزیف دٍاعلجبى هتخػع  :داٍعلجبى هتخػع افزاد هتخػع جبهعِ ّستٌذ کِ داٍعلجبًِ ثِ غَرت سبسهبًذّی ضذُ( ٍجَد ثزًبهِ /
پزٍصُ ) ثخطی اس تخػع علوی ٍ هْبرتْبی کبرثزدی خَد را اس عزیك آهَسش ثِ داٍعلجبى سالهت ثِ عَر رایگبى ثِ کبر ثگیزًذ  .داٍعلجبى
هتخػع در لبلت سِ گزٍُ آهَسضی  ،هْبرتی ٍ حوبیتی ٍ ّذایتی  ،ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت را حوبیت هی ًوبیٌذ ).
ستَى ضوبرُ  : 12در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبًی کِ هشوَل تٌذّاي ً 11 ٍ 8ثاشٌذ ثِ تفکیک سى ٍ هزد ًَضتِ هی ضَد .

ستَى ضوبرُ  : 13در ایي ستَى تعذاد کالسْبی فَق ثزًبهِ ثجت هی گزدد  .هٌظَر ثجت کلیِ کالسْبی ثزگشار ضذُ در ایي هبُ ثِ جش کالسْبی
جبری داٍعلجبى سالهت  ،کالسْبی داٍعلجبى هتخػع ٍ کالسْبی هزالجتْبی اٍلیِ ثْذاضتی ( هْبرتْبی عولی ) ،هی ثبضذ.
ستَى ضوبرُ  : 14در ایي ستَى تعذاد خبًَار ّبی تحت پَضص داٍعلجبى سالهت کِ حذالل  6هبُ دارای داٍعلت سالهت ّستٌذ ًَضتِ هی ضَد.
در قسوت پائیي فزم شوارُ  ( 1الف ٍ ب )  :ثعذ اس ثجت تبریخ تکویل فزم ً ،بم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت ًَضتِ هی ضَد
ٍ تَسظ فزد هزثَعِ هحل هخػَظ اهضبء هی گزددّ .وچٌیي ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل خبًِ /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ًَضتِ هی ضَد ٍ تَسظ
فزد هذکَر اهضبء هی گزدد.

دستَرالؼول تکویل فزم آهاري شوارُ 30 ( 2ع د )تزًاهِ داٍطلثاى سالهت در هزکش تْذاشتی درهاًی
شْزي ٍ رٍستایی:
فزم شوارُ  -2الف:
در لسوت ثبال ًبم داًطگبُ  ،هزکش ثْذاضت استبى  ،هزکش ثْذاضت ضْزستبى  ،هزکش ثْذاضتی درهبًی ضْزی  ،هبُ ٍ سبل ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 1در ایي ستَى ًبم هزکش ثْذاضتی درهبًی ضْزی هجزی ثزًبهِ ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 2در ایي ستَى ًبم پبیگبّْبی ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ تحت پَضص هزکش ثْذاضتی درهبًی هذکَر ثِ تفکیک هجزی یب غیز
هجزی ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت ًَضتِ هی ضَد.
تثصزُ  :در صَرتی کِ خَد هزکش تْذاشتی درهاًی شْزي تِ صَرت هجشا ٍ هستقل اس پایگاّْاي تْذاشتی ضویوِ یا غیز ضویوِ
تحت پَشش  ،داراي داٍطلة سالهت ٍ جوؼیت تحت پَشش تزًاهِ تاشذ در ستَى هجزي  ،ػالهت (√) ثثت هی شَد ٍ اطالػات
ثثت شذُ در هاتقی ستًَْا هزتَط تِ اطالػات هزکش تْذاشتی درهاًی خَاّذ تَد .
ستَى ضوبرُ  : 3در ایي ستَى جوعیت تحت پَضص پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ٍ غیز هجزی ثزًبهِ ثِ تفکیک هزد ٍ سى ثِ
عَر دلیك ًَضتِ هی ضَد.

ستَى ضوبرُ  : 4در ایي ستَى جوعیت تحت پَضص ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت غزفب ثزای پبیگبّْبی ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ثزًبهِ
داٍعلجبى سالهت ثِ تفکیک هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 5در ایي ستَى خبًَار تحت پَضص پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ ٍ غیز ضویوِ هجزی ٍ غیز هجزی ثزًبهِ ثِ عَر دلیك ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 6در ایي ستَى خبًَار تحت پَضص ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت غزفب ثزای پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ًَضتِ هی
ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 7در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ در حبل حبضز دٍرُ همذهبتی را گذراًذُ اًذ ٍ تب پبیبى ایي هبُ دارای خبًَار تحت پَضص
اعن اس ایزاًی ٍ غیز ایزاًی هی ثبضٌذ ٍ ثب پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ ّوکبری دارًذ ثِ تفکیک هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 8در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ ثِ ّز دلیل اًػزاف خَد را اس اداهِ ّوکبری در ایي هبُ ثب پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب
غیز ضویوِ هجزی ثزًبهِ اعالم ًوَدُ اًذ ثِ تفکیک هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 9درایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ ّوکبری خَد را در ایي هبُ ثب پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ثزًبهِ آغبس
کزدُ اًذ ( داٍطلثاى سالهتی کِ تؼذ اس گذراًذى دٍرُ هقذهاتی هَفق تِ دریافت کارت ػضَیت شذُ اًذ  ) .ثِ تفکیک هزد ٍ سى ًَضتِ
هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 10در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبى هتخػػی کِ تَسظ پبیگبُ ثْذاضتی ضویوِ یب غیز ضویوِ ٍ ّوچٌیي هزکش ثْذاضتی درهبًی
ضْزی هجزی ثزًبهِ جذة ضذُ اًذ ٍ پزٍصُ ّبی پیص ثیٌی ضذُ را اًجبم دادُ اًذ ٍ یب در حبل اًجبم پزٍصُ هی ثبضٌذ ثِ تفکیک سى ٍ هزد ًَضتِ

هی ضَد ( .تعزیف دٍاعلجبى هتخػع  :داٍعلجبى هتخػع افزاد هتخػع جبهعِ ّستٌذ کِ داٍعلجبًِ ثِ غَرت سبسهبًذّی ضذُ ( ٍجَد ثزًبهِ /
پزٍصُ ) ثخطی اس تخػع علوی ٍ هْبرتْبی کبرثزدی خَد را اس عزیك آهَسش ثِ داٍعلجبى سالهت ثِ عَر رایگبى ثِ کبر ثگیزًذ  .داٍعلجبى
هتخػع در لبلت سِ گزٍُ آهَسضی  ،هْبرتی ٍ حوبیتی ٍ ّذایتی  ،ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت را حوبیت هی ًوبیٌذ ).
ستَى ضوبرُ : 11در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبًی کِ هشوَل تٌذّاي ً 10 ٍ 7ثاشٌذ ثِ تفکیک سى ٍ هزد ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 12در ایي ستَى تعذاد کالسْبی فَق ثزًبهِ ثجت هی گزدد  .هٌظَر ثجت کلیِ کالسْبی ثزگشار ضذُ در ایي هبُ ثِ جش کالسْبی
جبری داٍعلجبى سالهت  ،کالسْبی داٍعلجبى هتخػع ٍ کالسْبی هزالجتْبی اٍلیِ ثْذاضتی ( هْبرتْبی عولی )  ،هی ثبضذ.
ستَى ضوبرُ  : 13در ایي ستَى تعذاد خبًَار ّبی تحت پَضص داٍعلجبى سالهت کِ حذالل  6هبُ دارای داٍعلت سالهت ّستٌذ ًَضتِ هی ضَد.
سطز جوغ  :در ایي سطز جوغ هقادیز ثثت شذُ اس ستًَْاي  3لغایت  13تِ تفکیک هحاسثِ ٍ ثثت هی گزدد .

فزم شوارُ  - 2ب :
در لسوت ثبال ًبم داًطگبُ  ،هزکش ثْذاضت استبى  ،هزکش ثْذاضت ضْزستبى  ،هزکش ثْذاضتی درهبًی رٍستبیی  ،هبُ ٍ سبل ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 1درایي ستَى ًبم هزکش ثْذاضتی درهبًی رٍستبیی هجزی ثزًبهِ ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 2درایي ستَى ًبم خبًِ ثْذاضت  /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ تفکیک هجزی ٍ غیز هجزی ثزًبهِ ًَضتِ هی
ضَد.
تثصزُ  :در صَرتی کِ خَد هزکش تْذاشتی درهاًی رٍستایی تِ صَرت هجشا ٍ هستقل اس خاًِ ّاي تْذاشت ٍ پایگاّْاي تْذاشت
رٍستایی ضویوِ ٍ غیز ضویوِ تحت پَشش  ،داراي داٍطلة سالهت ٍ جوؼیت تحت پَشش تزًاهِ تاشذ در ستَى هجزي تزًاهِ ،
ػالهت (√) ثثت هی شَد ٍ اطالػات ثثت شذُ در هاتقی ستًَْا هزتَط تِ اطالػات هزکش تْذاشتی درهاًی خَاّذ تَد .
ستَى ضوبرُ  : 3درایي ستَى تعذاد رٍستبّبی تحت پَضص خبًِ ثْذاضت /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ ثِ تفکیک اغلی ٍ لوز
ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 4درایي ستَى تعذاد رٍستبّبی تحت پَضص ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت ثِ تفکیک اغلی ٍ لوز ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 5درایي ستَى جوعیت تحت پَضص خبًِ ثْذاضت /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ٍ غیز هجزی ثزًبهِ ثِ
تفکیک اغلی  ،لوز  ،سیبری ٍ هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد.

ستَى ضوبرُ  : 6درایي ستَى جوعیت تحت پَضص ثزًبهِ در خبًِ ثْذاضت  /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ثزًبهِ ثِ
تفکیک اغلی  ،لوز  ،سیبری ٍ هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 7درایي ستَى خبًَار رٍستبیی تحت پَضص خبًِ ثْذاضت /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ٍ غیز هجزی
ثزًبهِ ثِ تفکیک اغلی  ،لوز ٍ سیبری ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 8درایي ستَى خبًَار رٍستبیی تحت پَضص ثزًبهِ در خبًِ ثْذاضت /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ هجزی ثزًبهِ
ثِ تفکیک اغلی  ،لوز ٍ سیبری ًَضتِ هی ضَد.
ستَى ضوبرُ : 9درایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ درحبل حبضز دٍرُ همذهبتی را گذراًذُ اًذ ٍ دارای خبًَار تحت پَضص اعن اس ایزاًی ٍ
غیز ایزاًی ّستٌذ ٍ ثب خبًِ/پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ ّوکبری دارًذ ثِ تفکیک اغلی  ،لوز  ،سیبری ٍ هزد ٍ سى ًَضتِ هی
ضَد.
ستَى ضوبرُ  : 10درایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ ثِ ّزدلیل اس اداهِ ّوکبری در ایي هبُ ثب خبًِ/پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز
ضویوِ اًػزاف دادُ اًذ ثِ تفکیک اغلی  ،لوز  ،سیبری ٍ هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 11درایي ستَى تعذاد داٍعلجبى سالهتی کِ ّوکبری خَدرا در ایي هبُ ثب خبًِ/پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ آغبس
کزدُ اًذ ( داٍطلثاى سالهتی کِ تؼذ اس گذراًذى دٍرُ هقذهاتی هَفق تِ دریافت کارت ػضَیت شذُ اًذ  ) .ثِ تفکیک اغلی  ،لوز ،
سیبری ٍ هزد ٍ سى ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 12در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبى هتخػػی کِ غزفب تَسظ خبًِ /پبیگبُ ثْذاضت رٍستبیی ضویوِ یب غیز ضویوِ ٍ ّوچٌیي هزکش
ثْذاضتی درهبًی رٍستبیی جذة ضذُ اًذ ٍ پزٍصُ ّبی پیص ثیٌی ضذُ را اًجبم دادُ اًذ ٍ یب در حبل اًجبم پزٍصُ هی ثبضٌذ ثِ تفکیک سى ٍ هزد

ًَضتِ هی ضَد ( .تعزیف دٍاعلجبى هتخػع  :داٍعلجبى هتخػع افزاد هتخػع جبهعِ ّستٌذ کِ داٍعلجبًِ ثِ غَرت سبسهبًذّی ضذُ ( ٍجَد
ثزًبهِ  /پزٍصُ ) ثخطی اس تخػع علوی ٍ هْبرتْبی کبرثزدی خَد را اس عزیك آهَسش ثِ داٍعلجبى سالهت ثِ عَر رایگبى ثِ کبر ثگیزًذ  .داٍعلجبى
هتخػع در لبلت سِ گزٍُ آهَسضی  ،هْبرتی ٍ حوبیتی ٍ ّذایتی  ،ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت را حوبیت هی ًوبیٌذ ).
ستَى ضوبرُ  : 13در ایي ستَى تعذاد داٍعلجبًی کِ هشوَل تٌذّاي ً 12 ٍ 9ثاشٌذ ثِ تفکیک سى ٍ هزد ًَضتِ هی ضَد .
ستَى ضوبرُ  : 14در ایي ستَى تعذاد کالسْبی فَق ثزًبهِ ثجت هی گزدد  .هٌظَر ثجت کلیِ کالسْبی ثزگشار ضذُ در ایي هبُ ثِ جش کالسْبی
جبری داٍعلجبى سالهت  ،کالسْبی داٍعلجبى هتخػع ٍ کالسْبی هزالجتْبی اٍلیِ ثْذاضتی ( هْبرتْبی عولی ) ،هی ثبضذ.
ستَى ضوبرُ  : 15در ایي ستَى تعذاد خبًَار ّبی تحت پَضص داٍعلجبى سالهت کِ حذالل  6هبُ دارای داٍعلت سالهت ّستٌذ ًَضتِ هی ضَد.
سغز جوع  :در ایي سغز جوع همبدیز ثجت ضذُ اس ستًَْبی  3لغبیت  15ثِ تفکیک هحبسجِ ٍ ثجت هی گزدد .

در قسوت پائیي فزم شوارُ  ( 2الف ٍ ب )  :ثعذ اس ثجت تبریخ تکویل فزم ً ،بم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل ثزًبهِ داٍعلجبى سالهت در هزکش
ثْذاضتی درهبًی ضْزی  /رٍستبیی ًَضتِ هی ضَد ٍ تَسظ فزد هزثَعِ هحل هخػَظ اهضبء هی گزددّ .وچٌیي ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل هزکش
ثْذاضتی درهبًی ضْزی  /رٍستبیی ًَضتِ هی ضَد ٍ تَسظ فزد هذکَر اهضبء هی گزدد.

فلَچارت فزایٌذ استخزاج شاخص هلی ًسثت خاًَارّایی کِ حذاقل داراي  6هاُ داٍطلة سالهت تَدُ اًذ
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