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چزخِ ارجاع ٍ تاسخَراًذ
ًحَُ دريافت برگِ ّاي ارجاع از هرامس بْذاشتي درهاًي سطح يل بِ سطَح دٍ ٍ سِ:
ّطهطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ ؾغَح  3ٍ2زض يٌي اظ حبالت ظيط هطاض ذَاّس گطكت:
الق – هطاخؼِ اٍضغاًؽ (كَضي )
الق –  -1هطاخؼِ ًٌٌسُ

ثؼٌَاى ثيوبض اٍضغاًؿي ٍ ثسٍى كطم اضخبع ثِ اٍضغاًؽ ثيوبضؾتبى هطاخؼِ

هي ًوبيس .
زضايي حبلت ٍاحس تطيبغ ثؼٌَاى اٍليي ؾغح توبؼ ثب هطاخؼِ ًٌٌسُ هلعم ثِ ضاٌّوبيي ٍ ّسايت ٍي زض
اٍضغاًؽ قسُ تب

پعقي ػوَهي هؿتوط زض اٍضغاًؽ ٍ يب پعقي هترهم عت اٍضغاًؽ اٍ ضا ٍيعيت

ًوبيس  .زضنَضتيٌِ هكٌل ثيوبض ثؼٌَاى اٍضغاًؽ تكريم زازُ قَز ٍ اهساهبت اًدبم قسُ زض اٍضغاًؽ
هكٌل اٍ ضا ضكغ ًوبيس( ،چِ ثهَضت ؾطپبيي ٍ چِ ثهَضت ثؿتطي هَهت) ثيوبض ثسٍى ًيبظ ثِ ٍيعيت ؾبيط
ترهم ّبي هَخَز  ،ذسهبت زضهبًي ضا زضيبكت ًوَزُ ٍ ًْبيتبً تطذيم ذَاّس قس .
زضنَضتيٌِ ثيوبض ًيبظهٌس زضيبكت ذسهبت ترههي زيگطي ( ؾغح  ) 2ثبقس  ،كطم ثؿتطي هَهت ثطاي ٍي
تٌويل ٍ زضذَاؾت ٍيعيت هترهم هطثَعِ تٌويل ذَاّس قس  .زض ايي حبلت هترهم هَضز ًظط هٌلق
اؾت ًِ زضاٍضغاًؽ ثط ثبليي ثيوبض حبضط قسُ ٍ ذسهبت الظم ضا اضائِ ًوبيس ( هغبثن آلگَضيتن . ) A
زض ايٌدب تهَيطي اظ كطم ثؿتطي هَهت تٌويل قسُ ثؼٌَاى گعاضـ ثبظذَضاًس ثِ پعقي ذبًَازُ اضؾبل
ذَاّس قس .
الق –  - 2زضنَضتيٌِ پعقي ذبًَازُ  ،هطاخؼِ ًٌٌسُ ضا ثب ثطگِ اضخبع اٍضغاًؽ ثِ ثيوبضؾتبى اضخبع زازُ
ثبقس ؛ هي ثبيؿت آًطا ثِ هترهم عت اٍضغاًؽ (زضنَضت ٍخَز هترهم عت اٍضغاًؽ زض ثيوبضؾتبى)
اضخبع ًوبيس.
ّوبًٌس هؿوت الق ٍ - 1-احس تطيبغ ثيوبضؾتبًي اٍليي ؾغح توبؼ ثب هطاخؼِ ًٌٌسُ ذَاّس ثَز ًِ ًؿجت ثِ
ضاٌّوبيي ٍ ّسايت ثيوبض اهسام هي ًوبيس  .ؾپؽ ثِ هترهم هطثَعِ خْت حضَض ثط ثبليي ثيوبض اعالع زازُ
هي قَز  .زض نَضتيٌِ ثيوبض تب حضَض هترهم ً ،يبظهٌس هطاهجت پعقٌي ثبقس  ،پعقي ػوَهي ٍيب
هترهم عت اٍضغآًؽ هَظق اؾت ضوي تٌويل پطًٍسُ ثؿتطي هَهت  ،ذسهبت الظم خْت تثجيت ٍضؼيت
ثيوبض ضا اضائِ ًوبيس ًِ ثطايي اؾبؼ حن العحوِ پعقي اٍضغاًؽ زض هبلت ذسهبت ثؿتطي هَهت ( ثب كطاًكيع
 %10ثطاي ثيوبض) هحبؾجِ ذَاّس قس .
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تجهطُ  :1ذسهبت ث طاي ههسٍهيي ًبقي اظ حَازث ٍ ؾَاًح ضاًٌسگي هكوَل هلبز هٌسضج زض ثٌس « ة » هبزُ
 37هبًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ ًكَض ذَاّس ثَز .
تجهطُ  :2زضنَضتيٌِ هطاخؼِ ًٌٌسُ ثؼٌَاى ثيوبض ؿيط اٍضغاًؿي تكريم زازُ قَز  ،كطاًكيع  %30ثطاثط
تؼطكِ  ،هتٌبؾت ثب ثرف ذهَني ٍ يب زٍلتي  ،اظ ٍي زضيبكت ٍ ضوي تَنيِ ثِ هطاخؼِ ًعز پعقي
ذبًَازُ ذَز  ،حساهل ذسهبت ثطاي تؿٌيي ػالئن ٍ يب زضهبى ٍي اضائِ ذَاّس قس .
ة – هطاخؼِ ؿيط اٍضغاًؽ (ؿيطكَضي ؛ زضهبًگبّي  /هغت )
ة –  -1هطاخؼِ ًٌٌسُ  ،تحت پَقف ؾبظهبًْبي ثيوِ گط هي ثبقس  ،اظ عطين هؿيط اضخبع ٍ اظ ؾغح  1ثِ
ؾغَح  3ٍ2ثِ ػٌَاى ؿيطاٍضغاًؿي( الٌتيَ ) هؼطكي قسُ اؾت ( ثطگِ اضخبع زاضز ) ،زض ٍهت زضهبًگبّي
/هغت ترههي هطاخؼِ ًوَزُ اؾت.
زض ايي قطايظ هطاخؼِ ًٌٌسُ اظ ذسهبت ترههي ٍ پَقف ثيوِ اي ثْطُ هٌس هي گطزز  ٍ .زض هَػس هوطض
تَؾظ هترهم هطثَعِ ٍيعيت هي قَز.
ذسهبت ترههي اضائِ قسُ زض ؾغَح  3ٍ2زض ايي هطحلِ قبهل هَاضز شًط قسُ زض آلگَضيتن  Aذَاّس
ثَز ًِ هطاخؼِ ًٌٌسُ هي تَاًس يي ٍ يب ثيف اظ يي ذسهت ضا زضيبكت ًوبيس.
قطح الگَريتن : A

ٍ - 1يعيت ؾطپبيي ٍ تطذيم ( ّوطاُ ثب ٍ يب ثسٍى تدَيع زاضٍ) ثِ ّوطاُ تٌويل ثطگِ ثبظذَضاًس.
ٍ - 2يعيت ؾطپبيي ٍ زضذَاؾت ذسهبت پبضاًليٌيي تَؾظ پعقي هترهم  :پؽ اظ آهبزُ قسى گعاضـ
ذسهبت پبضاًليٌيي  ،ثيوبض هدسزاً تَؾظ هترهم ٍيعيت ٍ زض يٌي اظ حبلتْبي اقبضُ قسُ زض ايي
آلگَضيتن هطاض ذَاّس گطكت  .زض ايي حبلت تب آهبزُ قسى گعاضـ هطثَط ثِ پبضاًليٌيي  ،پعقي
هترهم هي ثبيؿت نجطًوَزُ ٍ ثبظذَضاًسضا پؽ اظضٍيت ًتبيح پبضاًليٌيي اضؾبل ًوبيس .زضنَضتيٌِ
ثيوبض ثْوطاُ ًتبيح هطثَعِ  ،عي هست ظهبى هؼيي پؽ اظ آهبزُ قسى ًتبيح  ( ،هست يي ّلتِ ) ثِ
هترهم هطاخؼِ ًٌوبيس  ،پعقي هترهم هي تَاًس گعاضـ ثبظذَضاًس ضا ثِ پعقي ذبًَازُ خْت
پيگيطي هَضَع اضؾبل ًوبيس  .ثسيْي اؾت حن ٍيعيت هترهم زض هطاخؼِ ثؼسي خْت زضيبكت ًتبيح
پبضاًليٌيي أذص ًرَاّس قس .
ٍ - 3يعيت ؾطپبيي ٍ لعٍم اضخبع هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ ذسهبت ترههي ؾبيط هترههيي حؿت هَضز ثِ
ّوطاُ تٌويل ثطگِ ثبظذَضاًس .
تجهطُ  :زضظهبًيٌِ پعقي هترهم  ،ثسليل ًساقتي اهٌبى تدْيعاتي هَضز ًيبظ ٍ يب ًساقتي گَاّي
هؼتجط ثطاي اًدبم آى ذسهت ( هبًٌس اًدبم پطٍؾيدطي ذبل ) ًتَاًس ذسهت هَضز ًيبظ هطاخؼِ ًٌٌسُ زض
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هطًع زضهبًي  ،زضهبًگبُ ٍيب هغت ضا اضائِ ًوبيس  ،هي تَاًس ثِ پعقي ّن ضقتِ ذَز زض ّوبى قْطؾتبى
ٍ يب قْطؾتبى زيگط اضخبع ًوبيس( اظ عطين پعقي ذبًَازُ هطثَعِ)  .ثسيْي اؾت ًِ زضنَضت ثَخَز
آهسى چٌيي قطايغي هي ثبيؿت هجل اظ ّطگًَِ اهسام ًبههي  ،اضخبع نَضت گيطز .
ٍ - 4يعيت ؾطپبيي( ثؿتطي هَهت ) ٍ زضذَاؾت هكبٍضُ ثب ؾبيط هترههيي حؿت هَضز ثِ ّوطاُ تٌويل
ثطگِ ثبظذَضاًس .
ٍ - 5يعيت ؾطپبيي ٍ نسٍض زؾتَض ثؿتطي خْت ازاهِ ذسهبت تكريهي زضهبًي زض ثيوبضؾتبى ثِ ّوطاُ
تٌويل ثطگِ ثبظذَضاًس.
ٍ - 6يعيت ؾطپبيي ٍ اضخبع ؿيط كَضي هطاخؼِ ًٌٌسُ ( اظ عطين پعقي ذبًَازُ ) ثِ هطاًع ؾغح  3خْت
اًدبم ذسهبت كَم ترههي ٍ يب ثبظتَاًي ٍ اضائِ ثبظذَضاًس.
تجهطُ  :الظم ثِ شًط اؾت پعقي ذبًَازُ هي تَاًس ثيوبض ضا زض نَضت زضج ثطًبهِ زضهبى زض پطًٍسُ ثطاي
اًدبم ذسهبت ثبظتَاًي هؿتويوبً اضخبع ًوبيس.
ٍ - 7يعيت ؾطپبيي ٍ اػعام كَضي ( اٍضغاًؽ ) هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ هطاًع ؾغح  3خْت اًدبم ذسهبت
تكريهي ،زضهبًي ٍ يب ثبظتَاًي كَم ترههي ٍ اضائِ ثبظذَضاًس( پؽ اظ تَنيِ هترهم ) .
ة –  -2هطاخؼِ ًٌٌسُ  ،تحت پَقف ؾبظهبًْبي ثيوِ گط هي ثبقس ،اظ عطين هؿيط اضخبع ٍ اظ ؾغح  1ثِ
ؾغَح  3ٍ2ثؼٌَاى ؿيط اٍضغاًؿي( الٌتيَ ) هؼطكي قسُ اؾت ( ثطگِ اضخبع زاضز ) ،زض ذبضج اظ ٍهت
زضهبًگبّي /هغت ترههي هطاخؼِ ًوَزُ اؾت .
زض ايي قطايظ ثبيس ثِ هطاخؼِ ًٌٌسُ تَضيح زازُ قَز ًِ زض ظهبى كؼبليت زضهبًگبُ  /هغت هطاخؼِ ًوبيس تب
اظ ذسهبت ترههي ٍ پَقف ثيوِ اي ثْطُ هٌس گطزز .
ة -3 -هطاخؼِ ًٌٌسُ تحت پَقف ؾبظهبًْبي ثيوِ گط هي ثبقس ،ذبضج اظ هؿيط اضخبع ثِ ؾغَح  3ٍ2ثِ
ػٌَاى ؿيط اٍضغاًؿي( الٌتيَ ) هطاخؼِ ًوَزُ اؾت ( ثطگِ اضخبع ًساضز ) ،زض ٍهت زضهبًگبّي ترههي
هطاخؼِ ًوَزُ اؾت .
زض ايي قطايظ زض اثتسا ثبيس ضوي اضائِ تَضيحبت ًبهل ثِ هطاخؼِ ًٌٌسُ زض ذهَل ضػبيت هؿيط اضخبع ٍ
هطاخؼِ ثِ ؾغح  1حس اهل ذسهبت زضهبًي الظم زازُ قَز .زض نَضت ػسم توبيل ثِ ضػبيت ًظبم اضخبع ،
ذسهبت هَضز ًيبظ ثب تؼطكِ آظاز اضائِ ذَاّس قس .
ة  -4-هطاخؼِ ًٌٌسُ تحت پَقف ؾبظهبًْبي ثيوِ گط ًوي ثبقس  .زض ايي نَضت ثبيس  100زضنس ٍيعيت
پعقي هترهم ضا قرهبً پطزاذت ًوبيس ٍ زض ايي حبلت ًليِ ّعيٌِ ّبي ًليٌيٌي ٍ پبضاًليٌيٌي ،زاضٍذبًِ ٍ
 ...ثِ ػْسُ ثيوبض ذَاّس ثَز.
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فزايٌذ عقذ قزارداد هتخػػيي ٍ فَق تخػع ّا
ّطهترهم ٍيب كَم ترهم هي ثبيؿت ثطاؾبؼ كطاذَاى زازُ قسُ ٍ زض هَػس هوطض ًؿجت ثِ ثجت ًبم ٍ اضائِ
هساضى هَضز توبضبي ثطًبهِ اهسام ًوبيس .ايي اهط اظ زٍ عطين ٍضٍز ثِ ؾبهبًِ الٌتطًٍيي ٍ يب ثغَض حضَضي اًدبم
پصيط اؾت  .ؾبظهبى ّبي ثيوِ ثؼٌَاى عطف زٍم هطاضزاز هحؿَة هي گطزًس .
هطاض زاز هترههيي ٍ كَم ترهم ّب ي قبؿل زض هطاًع زضهبًي زٍلتي اخجبضي اؾت ًِ ايي اهط عي كطايٌس ػوس
هطاضزاز هطاًع زضهبًي ثب ؾبظهبًْبي ثيوِ نَضت هي گيطز .
زضثرف ذهَني ّ ،طپعقي هترهم ٍ يب كَم ترهم هي تَاًس ثب ثطًبهِ هطاض زاز هٌؼوس ًوبيس  .چٌبًچِ هبيل ثِ
ػوس هطاضزاز زض ايي ظهيٌِ ًجبقس  ،اظ حوبيت ثيوِ اي ثطذَضزاض ًجَزُ ٍ ًؿد نبزضُ ٍي زض زكتطچِ ثيوِ ثطاي
زضذَاؾتْبي زاضٍيي  ،پبضاًليٌيي ٍ  ...ثسٍى اػتجبض ذَاّس ثَز  .زض ايي حبلت ؾغح ثؼسي اضخبع  ،زضنَضتيٌِ
هترهم ٍ يب كَم ترهم ّ وطقتِ هَضز ًظط زض آى قْطؾتبى هَخَز ثبقس ثِ آى كطز اضخبع ٍ زض ؿيط ايٌهَضت
ثِ قْطؾتبى هدبٍض هغبثن ثب هؿيط اضخبع هؼطكي ذَاّس قس .
زضنَضتيٌِ پعقي هترهم هتوبضي كؼبليت ثؼٌَاى پعقي ذبًَازُ ثبقس كوظ هي تَاًس زض ؾغح  1كؼبليت ًوَزُ ٍ
هبزض ثِ اضخبع ثِ ذَز ٍ يب زضيبكت ؾبيط اضخبػبت ًوي ثبقس .
تجهطُ  :ثطاؾبؼ زؾتَضالؼول ًؿرِ  02؛ كوظ پعقٌبى هترهم زاذلي  ،اعلبل  ،پعقٌي اختوبػي ٍ ػلًَي هي
تَاًٌس زض ؾغح  1كؼبليت ًوبيٌس  .زض نَضت زضيبكت توبضبّب اظ ؾبيط ضقتِ ّبي ترههي  ،هَضَع زض ؾتبز
اخطايي ًكَضي هبثل عطح هي ثبقس .

ًحَُ ارجاع اس سطح  9تِ سطَح 3ٍ2
زضنَضتيًِ پعقي ذبًَازُ تهوين ثِ اضخبع ثِ ؾغَح  3ٍ2زاقتِ ثبقس هي ثبيؿت ًَع ضقتِ ترههي هَضزًظط ،
ثطاي ثيوبض قطح ٍ تؼساز هترههيي ٍ يب كَم ترهمّبي هَخَز ضا ثِ اعالع ٍي ثطؾبًس  .اًتربة ضقتِ ترههي
ثب پعقي ذبًَازُ ٍ اًتربة هترهم آى ضقتِ ثب ثيوبض ذَاّس ثَز  .ايي اهط زض هحسٍزُ خـطاكيبيي اؾتبى هبثل اخطا
اؾت  .اؾتبًْب هَظق ّؿتٌس زض تلبّن ًبهِ ّبي ثيي اؾتبًي هؿيط حطًت عجيؼي هطزم زض چطذِ ًظبم اضخبع ضا
هغبثن ٍضغ هَخَز ًؿجت ثِ اؾتبًْبي ّودَاض لحبػ ًوبيٌس  .ثب تَخِ ثِ ايٌٌِ پعقي ذبًَازُ  ،هتَلي اضخبع ثيوبض
اظ ؾغح  1ثِ ؾغَح  3ٍ2هي ثبقس .اٍلَيت اضخبع  ،ثب ًعزيٌتطيي هترهم هَخَز زض هحسٍزُ خـطاكيبيي ذَاّس ثَز
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ثغَضيٌِ هي ثبيؿت ثب هطاًع زضهبًي ( هغت  ،زضهبًگبُ  ،ثيوبضؾتبى ذهَني ٍيب زٍلتي ) ّوبٌّگي الظم اظ ًظط
تؼييي ٍهت هالهبت ثؼول آيس .زض ايي ظهيٌِ هطًع هسيطيت اضخبع (  ) Call Centerهؿئَل ضاٌّوبيي پعقي ذبًَازُ
 ،هطاخؼيي ٍ هؿبئل هطتجظ ثب آًْب هي ثبقس .
زضنَضتيٌِ ثيوبض هبيل ثِ هطاخؼِ تَؾظ هترهم ذبني ثَزُ ًِ اهٌبى زؾتطؾي ثِ ٍي زض اٍلَيتْبي ثؼسي هطاض
زاضز  ،ثيوبض هي تَاًس قرهبً اهسام ثِ اذص پصيطـ اظ ٍي ضا ًوبيس ٍ زض ايي ٍضؼيت پعقي ذبًَازُ تٌليلي ًساضز .
زضنَضتيٌِ ترهم هسًظط زض آى قْطؾتبى هَخَز ًجبقس  ،هطاخؼِ ًٌٌسُ ثب ضاٌّوبيي پعقي ذبًَازُ ٍ ثطاؾبؼ
ًوكِ اضخبع ٍ هؿيط حطًتي تؿْيل قسُ (ثؼٌَاى هثبل قْطؾتبى اؾتبى ّودَاض ًِ هؿيط حطًتي هطزهي ثِ آى ضاحت
تط نَضت هي گيطز ) هؿتويوبً هي تَاًس قْطؾتبى ثؼسي ضا تؼييي ًوَزُ ٍاظ ذسهبت الظم ثطذَضزاض گطزز .
تجهطُ  :ثيوبضاى هؿبكط هي تَاًٌس ثطاؾبؼ ضَاثظ هٌسضج زض ًؿرِ  02زؾتَضالؼول اظ ذسهبت ترههي ٍ كَم
ترههي هٌغوِ ؿيط ثَهي ذَز ثْطُ هٌس گطزًس .

فزايٌذ گزدش كارتزگِ ارجاع ٍ ارسال تاسخَراًذ
توبم كطايٌسّبي اضخبع اظ عطين ؾبهبًِ الٌتطًٍيي ؾالهت ايطاًيبى  ،ثهَضت الٌتطًٍيي اًدبم هي گيطز  .لٌي اگط ثِ
زاليلي ايي ؾبهبًِ كؼبل ًجبقس  ،تب ظهبى كؼبل قسى آى هي تَاى اظ كطهْبي كيعيٌبل ثِ عطين ظيط اؾتلبزُ ًوَز :
فرايٌذ ارجاع بيوار با فرم ارجاع فيسينال :زضنَضتيٌِ پعقي ذبًَازُ زض ؾغح اٍل تكريم زّس ثيوبض ًيبظ اضخبع
ثِ ؾغح ثؼسي ضا زاقتِ ثبقس  ،اثتسا ثِ ثيوبض تَضيحبت الظم ضا زض ذهَل ضقتِ ترههي هَضز اضخبع ٍ تؼساز
هترههيي آى ضقتِ هي زّس  .ؾپؽ ثيوبض ،هترهم هطثَعِ ضا ثطاؾبؼ ايي ًِ زض ثرف ذهَني ثبقس يب
زٍلتي اًتربة هي ًوبيس  .پعقي ذبًَازُ ٍ يب ثيوبض ّ ،وبٌّگي الظم ضا ثب هطًع هسيطيت اضخبع ( ) Call Centerخْت
تؼييي ٍهت ٍيعيت اًدبم زازُ ٍ كطم اضخبع ضا ثط اؾبؼ اٍضغاًؽ ٍيب الٌتيَ ثَزى ثيوبض ٍ آيتوْبي هَخَز زض كطم
هطثَعِ تٌويل هي ًوبيس  .الظم اؾت پعقي ذبًَازُ تهَيطي اظ كطم اضخبع تٌويل قسُ ضا ثؼٌَاى ؾبثوِ ٍ خْت
پيگيطيْبي ثؼسي ًعز ذَز ًگِ زاضز  .كطم اضخبع ثْوطاُ زكتطچِ ثيوِ ثِ ثيوبض تحَيل هي گطزز  .پعقي ذبًَازُ
ثطاؾبؼ ثطًبهِ ظهبًجٌسي قسُ  ،هترهم ٍ ًَع ضقتِ ترههي  ،هَظق اؾت ثيوبض ضا ثطاؾبؼ هَاضز اقبضُ قسُ
زض ؾغطّبي هجلي ّويي كهل اضخبع ًوبيس .
زضنَضتيٌِ ثيوبض ًيبظ ثِ اضخبع ثِ ؾغح  3ضا زاقتِ ثبقس  ،الظم اؾت هترهم  ،ثبظذَضاًس كطم اضخبع ضا ثِ پعقي
ذبًَازُ ثب هيس لعٍم اضخبع ثِ هترهم زيگط ٍ يب كَم ترهم ٍ شًط ضقتِ هَضز ًظط اضؾبل ًوبيس تب اظ ايي عطين
هطاخؼِ ًٌٌسُ ثتَاًس اظ پعقي ذبًَازُ ذَز كطم اضخبع ثِ كَم ترهم ٍ يب ؾبيط هترههيي ضا زضيبكت ًوبيس .
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زضنَضتيٌِ ثيوبض ٍضؼيت اٍضغاًؿي كَم الؼبزُ زاقتِ ثبقس ،پؽ اظ اًدبم اهساهبت اٍليِ ٍتثجيت ٍضؼيت ثيوبض زض
هغت ٍيب هطًع ؾغح  ، 1ثب اؾتلبزُ اظ آهجَالًؽ هؿتوط زض هطًع ٍ يب هطًع كَضيتْبي پيف ثيوبضؾتبًي  ٍ 115يب ...
هي ثبيؿت ًؿجت ثِ اًتوبل ٍي تب ؾغح ثؼسي اضخبع اهسام ًوَز ّ .وچٌيي ثيوبض اٍضغاًؿي زضنَضت توبيل هي تَاًس
ثهَضت هؿتوين ثِ هطاًع اضائِ ذسهبت ؾغح  3 ٍ2هطاخؼِ ًوبيس .
تجهطُ : 1زض قطايظ ظايوبًي ٍ ًَظازاى ثسحبل  ،ثيوبض هي تَاًس ثغَض هؿتوين ٍ يب ثب اضخبع هبهب  ،ثِ هطاًع زضهبًي
ؾغح  2هطاخؼِ ًوبيس  .ثسيْي اؾت زضهَاضز اٍضغاًؿْبي هبهبيي  ،هحل هطاخؼِ ايٌگًَِ ثيوبضاى ثرف اٍضغاًؽ ظًبى
ٍ هبهبيي ثيوبضؾتبى ً ٍ ،بضقٌبؼ هبهبيي ثؼٌَاى اٍليي ؾغح توبؼ هي ثبقس .
تجهطُ  :2زضذهَل هَضَع ثيوبضاى ذبل  ،قيوي زضهبًي ٍ نؼت الؼالج هٌسضج زض نلحِ  24زؾتَضالؼول
ًؿرِ  ، 02ثطاؾبؼ پيَؾت الحبهي هطثَعِ ػول ذَاّس قس .
تجهطُ  : 3ثسيْي اؾت زضنَضت ػسم اضؾبل ثبظذَضاًس اظ ؾَي هترهم ٍ يب كَم ترهم ّ ،يچگًَِ پطزاذتي
اظ ؾَي ؾبظهبًْبي ثيوِ گط نَضت ًرَاّس گطكت .

فزايٌذ پذيزش
پؽ اظ ٍضٍز ثيوبض ثِ ثيوبضؾتبى /زضهبًگبُ ٍ يب هغت  ،اٍليي ؾغح توبؼ زض ثيوبضاى الٌتيَ ؛ ٍاحس پصيطـ ذَاّس ثَز.
هتهسي پصيطـ  ،هؿئَل ًٌتطل ًَثت تؼييي قسُ ٍ تغجين هَاضز ثجت قسُ زض كطم اضخبع ٍ ليؿت هَخَز زض پصيطـ
ثَزُ ًِ ثِ هطاخؼِ ًٌٌسُ ظهبى ٍيعيت ٍ هحل اضائِ ذسهبت ضا اعالع هي زّس  .پؽ اظ پطزاذت تؼطكِ الظم  ،هطاخؼِ
ًٌٌسُ ثِ هحل ٍيعيت هترهم ّ ،سايت قسُ ٍ ذسهت الظم ضا ( هغبثن آلگَضيتن  ) Aأذص هي ًوبيس.
زض هَاضز اٍضغاًؽ  ،اٍليي ؾغح توبؼ ثيوبض ثب تطيبغ ثيوبضؾتبًي ذَاّس ثَز  .پؽ اظ آى  ،پعقي ػوَهي هؿتوط زض
اٍضغاًؽ ٍ يب هترهم عت اٍضغاًؽ  ،ثيوبض ضا ٍيعيت ذَاٌّس ًوَز  ًِ .پؽ اظ اًدبم اهساهبت اٍليِ الظم  ،ثيوبض زض
يٌي اظ حبالت ظيط هطاض هي گيطز :
الق – ثيوبض ثهَضت ؾطپبيي ذسهبت اٍضغاًؽ ( يب ؿيط اٍغاًؽ ) ضا زضيبكت هي ًوبيس .
ة -ثيوبض تحت ًظط( ثؿتطي هَهت ) هطاض گطكتِ ٍ ذسهبت تٌويلي اٍضغاًؽ ( ضوي تٌويل پطًٍسُ اٍضغاًؽ ) ضا
زضيبكت هي ًوبيس .
تجهطُ  :ذسهبت ثؿتطي هَهت قبهل اًدبم ذسهبت تكريهي  ،زضهبًي( پطٍؾيدطّب )  ،هكبٍضُ اي ٍ ...ذَاّس ثَز .
ج – ثيوبض زضيٌي اظ ثركْبي ثيوبضؾتبًي  ،ثؿتطي گطزيسُ ذسهبت هطثَعِ ضا زضثرف ثؿتطي زضيبكت ذَاّس ًوَز .
زض ؾغح ؾَم ًيع ّوبًٌس هَاضز اقبضُ قسُ كَم ً ،ؿجت ثِ پصيطـ ثيوبض ٍ اضائِ ذسهبت تكريهي زضهبًي يب
ثبظتَاًي  ،اهسام هي گطزز .
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ارسال تاسخَراًذ اس هزاكش درهاًي سطح 3ٍ2
اضائِ ذسهبت ترههي ٍ كَم ترههي ّوطاُ ثب اضؾبل ثبظذَضاًس اظ ؾَي هترهم ٍ يب كَم ترهم اضائِ ًٌٌسُ
ذسهت ثِ هطًع اضخبع زٌّسُ ذَاّس ثَز  .زضنَضتيٌِ ذسهبت ثغَض ؾطپبئي اضائِ قَز  ،ػوسُ ذسهبت اضائِ قسُ
ثْوطاُ تَنيِ ّبي الظم ثطاي پعقي ذبًَازُ  ،زض هؿوت هرهَل ثبظذَضاًس  ،ثجت هي گطزز  .كطم ثبظذَضاًس
تٌويل قسُ ثِ هطاخؼِ ًٌٌسُ خْت اضائِ ثِ پعقي ذبًَازُ تحَيل هي گطزز ؛ ثي ّبي هطثَط ثِ پبضاًليٌيي ٍ
زاضٍذبًِ ثِ ػٌَاى قبذهي ثطاي قٌبؾبيي هؿيط حطًتي ثيوبض اظ عطين ًظبم اضخبع ثِ ثطگِ اٍل زكتطچِ ثيوِ خْت
زضيبكت ذسهبت هصًَض الهبم هي گطزز  .ثي هطثَط ثِ پعقي هترهم  ،ضويوِ ثطگِ زكتطچِ ثيوِ (هؿوت
هرهَل پعقي ) هي قَز ًِ زض پبيبى ّطهبُ ثِ ازاضُ ثيوِ قْطؾتبى اضؾبل ذَاّس قس .زضنَضت لعٍم اًدبم
هكبٍضُ ؾطپبيي هترهم ثب هترههيي زيگط  ،ثي هكبٍضُ ثِ ثطگِ اٍل زكتطچِ الهبم ذَاّس قس ًِ پؽ اظ اًدبم
هكبٍضُ ٍ زضيب كت پبؾد آى  ،ثبظذَضاًس ثيوبض تٌويل ٍ ثِ پعقي ذبًَازُ اضؾبل ذَاّس قس  .الظم اؾت تهَيطي اظ
ثبظذَضاًس اضؾبلي ثؼٌَاى ؾبثوِ خْت پيگيطيْبي ثؼسي ًعز پعقي هترهم ٍ يب ًبضقٌبؼ اؾٌبز ٍ هساضى پعقٌي
(زض ثرف ثيوبضؾتبًي ) هحلَػ ثوبًس .
تجهطُ  :اًدبم هكبٍضُ ؾطپبيي اظ عطين ثي هكبٍضُ  ،هكوَل پبزاـ ثبظذَضاًس ثطاي پبؾد زٌّسُ هكبٍضُ ًرَاّس
ثَز .
زضنَضتيٌِ ذسهبت ثغَض ثؿتطي اضائِ گطزز  ،ثطگِ ذالنِ پطًٍسُ ثؿتطي ثيوبض ثؼٌَاى ثبظذَضاًس زضًظط گطكتِ
قسُ ًِ يي ًؿرِ اظ آى ثِ ثيوبض ٍ يي ًؿرِ زيگطًيع خْت اضائِ ثِ هطًع ؾغح  1زضًظط گطكتِ هي قَز ٍ ثب
هٌبًيؿن اقبضُ قسُ زض ثرف ؾطپبئي ثِ هطًع ؾغح اٍل تحَيل هي گطزز .
زض هَاضز اػعام اٍضغاًؽ ًيع هي ثبيؿت ثطگِ ثبظذَضاًس تَؾظ پعقي هترهم تٌويل ٍ هغبثن هٌبًيؿن اقبضُ
قسُ هجلي اهسام ًوَز .
تجهطُ :اضائِ ثبظذَضاًس اظ ؾغح  3ثِ ّ 1وبًٌس هٌبًيؿن اضائِ ثبظذَضاًس اظ ؾغح  2ثِ  1هي ثبقس .
زضًْبيت پعقي ذبًَازُ ( قْطي يب ضٍؾتبئي ) تؼساز ثطگِ ّبي ثبظذَضاًس اضؾبلي ثِ ٍي ضا هحبؾجِ ٍ ًؿجت ثِ ثطگِ
ّبي اضخبػي اضؾبلي ثِ ؾغح زٍم هوبيؿِ ٍ ًؿطي آًْب ضا ثِ ًبضقٌبؼ ضاثظ ثطًبهِ زض قجٌِ زض پبيبى ّطهبُ ( حس
اًثط ظطف هست ؾِ ضٍظ ) گعاضـ هي زّس .
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هزكش هذيزيت ارجاع ()Call Center

تعزيف :هطًعي اؾت ثب كؼبليت قجبًِ ضٍظي زض توبم قْطؾتبًْب ًِ خْت اهَض پبؾرگَيي ّ ،سايت  ،هكبٍضُ ٍ
ضؾيسگي ثِ زضيبكت ًوغِ ًظطات هطزم ٍ تين ؾالهت زض ّط ؾِ ؾغح اًدبم ٍظيلِ هي ًوبيس.
ايي هطًع زاضاي قوبضُ ي توبؼ يٌؿبى (قوبضُ )1590زض توبم ًكَض ثَزُ ًِ ثِ نَضت هٌغوِ اي ػول هي ًوبيس.

ضزح ٍظايف:
 - 1زضيبكت ًوغِ ًظطات ٍ قٌبيبت هطزهي اظ ٍضؼيت ػولٌطز تين ّبي ؾالهت  ،اػضبي آى اظ خولِ پعقي
ذبًَازُ  ،ػولٌطز هطاًع هدطي ثطًبهِ  ،هطاًع ؾغَح  ٍ 3 ٍ 2گعاضـ ثِ هجبزي شيطثظ
 - 2اضائِ اعالػبت هطثَط ثِ ثطًبهِ ًبضي پعقٌبى هترهم ٍ كَم ترهم زض هٌبعن هرتلق ًكَض ثِ
پعقٌبى ذبًَازُ ٍضاٌّوبي اضخبع ثطاؾبؼ ًوكِ ٍ هؿيط اضخبع ٍ ثبلؼٌؽ
 - 3ضاٌّوبيي ٍ اضائِ اعالػبت ثِ هطزم زض اضخبػبت ؿيط اٍضغاًؿي ثِ هترهم ٍ كَم ترهم
 - 4اضائِ هكبٍضُ ّبي تللٌي زض ظهيٌِ ًبضي تين ؾالهت خْت ضاٌّوبيي هطاخؼبت ٍ هطاًع هدطي ثطًبهِ
 - 5تؼبهل ٍ پبؾرگَيي ثِ هَاضز هَضز هكبٍضُ اظ ؾتبز ّسايت ٍ زيؿپچ ّبي اٍضغاًؽ  115قْطؾتبى ٍ اؾتبى
ثِ نَضت هتوبثل
ّ - 6وٌبضي ثب  ( EOCهطًع هسيطيت حَازث ٍ كَضيتْبي پعقٌي اؾتبى) زض هَاضز ثحطاى ٍ يب حَازث ؿيط
هتطهجِ.

اهکاًات هزكش
 اهٌبى ضجظ هٌبلوبت (ؾيؿتن هٌكي ) ثِ هٌظَض هؿتٌس ؾبظي توبؼ ّب ٍ پبؾد زضيبكتي هطزم زضتوبمؾبػبت قجبًِ ضٍظ
 ثطذَضزاضي اظ ذغَط توبؼ تللٌي هتؼسز اهٌبى ثطهطاضي اضتجبط ايٌتطًتي زاضاي ثطًبهِ ًطم اكعاضي ٍ ؾرت اكعاضي هَضز ًيبظ هبثليت اضتجبط ثب پطًٍسُ الٌتطًٍيٌي ؾالهت ثِ نَضت عجوِ ثٌسي قسُ -زاضاي كضبي كيعيٌي هكرم ثب اهٌبًبت ازاضي ٍ ضكبّي زضحس حضَض قجبًِ ضٍظي
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ثب تَخِ ثِ ػولٌطز ؾتبزّبي ّسايت اؾتبى ،زض حبل حبضط الظم اؾت ؾتبزّبي ّسايت هطًع هغت ّبي
ًِ گبًِ ًوب كي الؿبثن ثِ كؼبليت ذَز ازاهِ زازُ ٍ زض ؾبيط اؾتبًْب ٍ قْطؾتبًْبي ٍاخس ؾتبز ّسايت ،
ًيطٍي اًؿبًي ٍ اهٌبًبت هَخَز ضا ثِ هطًع هسيطيت اضخبع پعقي ذبًَازُ تجسيل  ،تب ظهيٌِ ي اٍليِ ي
كؼبليت هطًع كطاّن قَز.
گعاضـ ّبي زٍضُ اي ثبيس هبّيبًِ زض هوبعغ ؾغح قْطؾتبى ٍ ؾِ هبّبًِ زض ؾغح اؾتبى تَؾظ ٍاحس
ّبي شيطثظ اضائِ گطزز.
ايي گعاضقْب قبهل خوغ ثٌسي توبؼ ّبي گطكتِ قسُ ٍ ًتيدِ ي ًْبيي اهسام نَضت گطكتِ هي ثبقس.

هػاديق ارجاع اٍرصاًس
ههبزين اٍضغاًؽ قبهل هَاضز تؼييي قسُ شيل هي ثبقس :
 ؾَذتگيّب هؿوَهيتّب تهبزكبت  ،ؾَاًح  ،حَازث ٍ ضطثبت (تطٍهبّب) حوالت ػطٍهي هلجي ؛ هـعي ٍ ؾبيط اًساهْب كَضيتْبي هبهبيي ٍ ظًبى ٍ ظايوبى ثيوبضاى اؿوبيي ٍ ثب اذتالالت َّقيبضي ثيوبضاى ًيبظهٌس هطاهجتْبي ٍيػُ ؾبيط هَاضزي ًِ اٍضغاًؽ پعقٌي زض ّط ضقتِ هحؿَة هي قًَس.ايي هَاضز يب تَؾظ پعقي ذبًَازُ ٍيب تَؾظ پعقي ػوَهي قبؿل زض ثيوبضؾتبى  ،اضخبع زازُ هيكَز ٍيب ثيوبض
قرهبً خْت گطكتي ايي ذسهبت ثِ اٍضغاًؽ هطاخؼِ هيٌٌس .
تجهطُ  : 1خعئيبت ٍضاٌّوبيي ّبي ثبليٌي ايي ذسهبت تَؾظ هؼبًٍت زضهبى ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍآهَظـ پعقٌي
اثالؽ ذَاّس قس.
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كويتِ ّاي اجزايي
قطح ًويتِ ّبي اخطايي ًكَضي  ،اؾتبًي ٍ قْطؾتبًي زض زؾتَضالؼول ًؿرِ  0/2آهسُ اؾت .
مويتِ اجرائي برًاهِ پسشل خاًَادُ در بيوارستاى( مويتِ هذيريت ميفي بيوارستاى ) :
ايي ًويتِ ّط هبُ يٌجبض تكٌيل خلؿِ زازُ ًِ زضنَضت لعٍم هي تَاًس خلؿبت كَم الؼبزُ ًيع تكٌيل زّس .
ّسف اظ تكٌيل خلؿِ ػالٍُ ثط قطح ٍظبيق هجلي هَخَز زض ًويتِ قبهل هَاضز شيل هي ثبقس :
-1ثطضؾي قبذهْبي ثطًبهِ ٍ تدعيِ ٍتحليل آهبضي آًْب خْت ثطًبهِ ضيعي ثْتط ثطاي هطاخؼيي ٍ تؿْيل اضائِ
ذسهبت ثِ آًبى
 -2ثطضؾي ػلل ًؿَضات ثيوِ اي ًبقي اظ اضائِ ذسهبت تكريهي زضهبًي ٍ يب ثبظذَضاًس آًْب
 -3ثطضؾي ػلل ػسم اضائِ ثبظذَضاًس تَؾظ هترههيي
زضًْبيت گعاضـ نَضتدلؿِ ثبيس ثِ هؼبًٍت زضهبى قجٌِ ثْساقت ٍ زضهبى قْطؾتبى ( ًبضقٌبؼ ضاثظ ثطًبهِ ٍيب
ًبضقٌبؼ ًظبضت ثط زضهبى ) اضؾبل گطزز .
اػضاي مويتِ بيوارستاًي:
 ضئيؽ ثيوبضؾتبى ثؼٌَاى ضئيؽ خلؿِ هسيط زاذلي ثيوبضؾتبى هسيط پطؾتبضي ثيوبضؾتبى ضاثظ ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ زض ثيوبضؾتبى ثؼٌَاى زثيط خلؿِ ًبضقٌبؼ آهبض ٍهساضى پعقٌي ثيوبضؾتبى هؿئَل ٍاحس پصيطـ ٍ زضآهس ثيوبضؾتبى يي ًلط ًوبيٌسُ اظ پعقٌبى هترهم قبؿل زض ثيوبضؾتبىً -وبيٌسگبى ثيوِ هؿتوط زض ثيوبضؾتبى
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فزآيٌذ ارجاع تِ آسهايطگاُ
كطآيٌس اضخبع ثيوبض ثِ آظهبيكگبُ تكريم عجي ضا هي تَاى ثِ زٍ حبلت ًلي توؿين ًوَز:
 - 1اضخبع ثيوبض الٌتيَ اظ عطين پعقي ذبًَازُ (يب پعقٌبى هترهم  /كَم ترهم) زض چبضچَة ثطًبهِ
پعقي ذبًَازُ ٍ ًظبم اضخبع
 - 2اضخبع ثيوبض اٍضغاًؽ اظ عطين پعقي ذبًَازُ  /پعقي هترهم  /كَم ترهم ٍ يب هطاخؼِ هؿتوين ثيوبض
ثِ هطاًع اٍضغاًؽ (هطثَط ثِ هطاًعي ًِ ذسهبت آظهبيكگبّي اٍضغاًؽ اضائِ هي ًٌٌس).
رجاع تيوار الکتيَ اس طزيق پشضك خاًَادُ (يا پشضکاى هتخػع /فَق تخػع) در چارچَب تزًاهِ 9ا
پشضك خاًَادُ ٍ ًظام ارجاع :
-1-1زضذَاؾت آظهبيف تَؾظ پعقي ذبًَازُ يب پعقي هترهم ٍ يب كَم ترهم ثط اؾبؼ ؾغح
ثٌسي تؿت ّبي اػالم قسُ تَؾظ آظهبيكگبُ هطخغ ؾالهت ٍظاضت ثْساقت ًِ ثِ تأييس ؾتبز اخطايي ًكَضي ثطًبهِ
پعقي ذبًَازُ ٍ قَضاي ػبلي ثيوِ ؾالهت ًكَض ،ضؾيسُ ثبقس زض زكتطچِ ثيوبض ًَقتِ هي قَز ٍ ثيوبض هؿتويوب
ثِ آظهبيكگبُ ( زٍلتي يب ؿيط زٍلتي ) هطاخؼِ هي ًٌس .
 – 1-2آظهبيكگبُّب هي تَاًٌس ذسهبت آظهبيكگبّي هَضز ًيبظ ثيوبضاى ضا زض هحل آظهبيكگبُ اًدبم زازُ ٍ يب
ثب ضػبيت العاهبت ٍ زؾتَضالؼول ّبي آظهبيكگبُ هطخغ ؾالهت ثطاي اضخبع ًوًَِ ّب  ،اضؾبل آى ضا ثِ آظهبيكگبُ
زيگط هسيطيت ًٌٌس .
ً -1-3تبيح آظهبيكبت زضذَاؾتي تب آهبزُ قسى ظيطؾبذت الٌتطًٍيي ثطاي پطًٍسُ الٌتطًٍيي ؾالهت ثِ
نَضت ًتجي زض اذتيبض ثيوبض هطاض هي گيطز  .ثسيْي اؾت ثِ هحض آهبزُ قسى ظيطؾبذت الظم ٍ اتهبل ًطم اكعاض
آظهبيكگبُ ّب ثِ ؾبهبًِ خَاة ّب ثِ نَضت الٌتطًٍيي اضؾبل هي قَز .
 -1-4ثيوبض ثطاي زضيبكت ًتبيح آظهبيكگبّي ذَز كوظ ثِ آظهبيكگبّي ًِ ثِ اٍ پصيطـ زازُ اؾت ،هطاخؼِ
هي ًٌس .
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- 2ارجاع تيوار اٍرصاًس اس طزيق پشضك خاًَادُ ٍ يا پشضك هتخػع ٍ يا فَق تخػع ٍ يا هزاجعِ هستقين
تيوار تِ هزاكش اٍرصاًس (هزتَط تِ هزاكشي كِ خذهات آسهايطگاّي اٍرصاًس ارائِ هيكٌٌذ)
زض ايي حبلت ًِ ،ػوستبً زض هطاًع ثيوبضؾتبًي اتلبم هي اكتس ،ثيوبض ثطاي زضيبكت ذسهبت آظهبيكگبّي اٍضغاًؽ ثِ
آظهبيكگبُ ّوبى هطًع ٍ يب آظهبيكگبُ هدطي ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ هطاخؼِ هي ًوبيس .زضذَاؾت اًدبم ذسهبت
آظهبيكگبّي هي تَاًس زض زكتطچِ ثيوِ ثيوبض ٍ يب زض كطم ّبي اذتهبني هطًع زضهبًي (هغبثن ثب العاهبت ثطًبهِ)
زضج قَز .چبضچَة اضائِ ذسهت آظهبيكگبّي زض چٌيي قطايغي ضػبيت العاهبت ٍ اؾتبًساضزّبي ذسهبت آظهبيكگبّي
اٍضغاًؽ (ثِ ٍيػُ هست ظهبى چطذِ ًبضي اضائِ ًتيدِ )Turn Around Time ،هي ثبقس.
كْطؾت آظهبيف ّبي اٍضغاًؽ تَؾظ ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي تؼييي ٍ اظ عطين ؾتبز اخطايي
ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ٍ ًظبم اضخبع اثالؽ هيگطزز.
ثبيس ًبضگطٍُ اخطايي ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ٍ ًظبم اضخبع زض ثرف آظهبيكگبّي زض ؾغح زاًكگبُ خْت ثطًبهِ
ضيعي نحيح ٍ اخطاي ثْيٌِ ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع ،ثب ّوٌبضي ٍ ّوبٌّگي ًعزيي ثب ؾتبز اخطايي
قْطؾتبى زض اخطاي ثْيٌِ كطايٌس كطاذَاى آظهبيكگبّْب ،تْيِ ٍ تٌظين كْطؾت آظهبيكگبّْب ٍ ًيع تبييس ٍ اضؾبل آى
ثِ ؾبظهبى ّبي ثيوِ گط كؼبليت ًوَزُ ٍ قجٌِ اضائِ ذسهبت آظهبيكگبّي زض ؾغح زاًكگبُ ضا ثب تؼييي ًوكِ اضخبع
آظهبيكگبّي يب ًحَُ حطًت ثيوبضاى ٍ ًيع هحل اضائِ ذسهبت آظهبيكگبّي يب چگًَگي زؾتطؾي هطزم ضا ثب تَخِ ثِ
هَهؼيت خـطاكيبيي اؾتبى ٍ تَاًوٌسي ٍ اهٌبًبت هَخَز زض ؾغح زاًكگبُ ثؼس اظ هكبٍضُ ثب هسيط گطٍّْبي
ترههي (ثط اؾبؼ آظهبيف ّبي پبيِ ،اٍضغاًؽ ،ترههي ٍ كَم ترههي ) عطاحي ٍ ضاُ اًساظي ًطزُ ٍ ثؼس اظ
اًدبم اهساهبت كَم يي ثؿتِ اعالػبتي ضا خْت هطًع ّسايت ٍ ضاٌّوبيي ثيوبضاى تْيِ ًوبيس.
ثبيس ّوعهبى ثب اخطاي ثطًبهِ كَم ،تحليل زضؾتي اظٍضؼيت هَخَز آظهبيكگبّْبي تكريم عجي تحت پَقف
زاًكگبُ اػن اظ آظهبيكگبّْبي ثيوبضؾتبى ّبي زٍلتي ٍ ذهَني ،آظهبيكگبّْبي ثْساقتي ٍ آظهبيكگبّْبي
ذهَني قبهل تؼساز آظهبيكگبّْب ،تطًيت ٍ تؼساز ًيطٍي اًؿبًي ،تغجين كضبي كيعيٌي ٍ تدْيعات هَخَز ثطاثط
ضَاثظ تؼييي قسُ آظهبيكگبُ هطخغ ؾالهت ثِ ػول آيس.
ّطهطًع ثبيس ثب زيس حساًثطي آظهبيف ّب ضا زض قجٌِ اضائِ ذسهبت آظهبيكگبّي زاًكگبُ اًدبم زازُ ٍ ؾؼي ًوبيس
ًِ آظهبيف ّبي پبيِ ٍ اٍضغاًؽ ضا ثب تَخِ ثِ ًيبظّبي هسيط گطٍّْبي ترههي زض ؾغح ثيوبضؾتبى اًدبم زازُ ٍ
اًدبم آظهبيف ّبيي ضا ًِ خٌجِ ترههي ٍ كَم ترههي زاضًس ضا ثب اخطاي ًظبم اضخبع ًوًَِ ثِ آظهبيكگبُ هطخغ
زاًكگبّي هسيطيت ًوبيس .زض زاًكگبّْبيي ًِ ايي ظيط ؾبذت ٍخَز ًساضز ،تب آهبزُ قسى آى هي تَاى اظ ًظبم اضخبع
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ًوًَِ ثِ يي آظهبيكگبُ هؼتجط ٍ اػتجبض ثركي قسُ زض ؾغح زاًكگبُ ًِ تَاًوٌسي اًدبم ايي گًَِ آظهبيف ّب ضا زاضز،
اؾتلبزُ ًوَز.
ّوچٌيي ثبيس تَخِ ًوَز ًِ اًد بم ثؼضي اظ آظهبيف ّب هبًٌس هَاز هرسض ٍ زاضٍّبي خسيس ًوف حبًويتي زاضًس ٍ
زض نَضت ذطيس ذسهت اظ ثرف ذهَني زض هَضز تكريم آظهبيكگبّي ثيوبضي ّبي تحت هطاهجت ،ثِ هؼيبضّبي
هحطهبًِ ثَزى ًتبيح  ،لعٍم اهٌبًبت ذبل خْت ضػبيت انَل ايوٌيً ،يبظ ثِ كطآٍضزُ ّبي تكريهي ذبلً ،يبظ ثِ
تدْيعات ذبلً ،حَُ گعاضـ زّي ٍ اضتجبط ثب ًظبم هطاهجت ثيوبضي ّب زض ثرف ثْساقت ٍ اهٌبى اضائِ ذسهبت ٍ
پبؾرگَيي زض ايبم تؼغيل تَخِ ذبل ًوَز.
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ًقطِ ارجاع
ًوكِ اضخبع ًوبيبًگط هؿيط حطًتي ثيوبضاى اظ هحيغي تطيي ؾغح تب كَم ترههي تطيي ؾغح ثَزُ ٍ هي تَاًس توبم
ؾغَح ضا اظ ًظط ًَع  ،هحل ٍ اكطاز اضائِ ًٌٌسُ ذسهت ضا ثْوطاُ كبنلِ زؾتطؾي هكرم ًوبيس ًِ ثؼٌَاى ضاٌّوبي
اضخبع پعقٌبى ًبضثطز ظيبزي ذَاّس زاقت .
زض تْيِ ًوكِ اضخبع ثِ ًٌبت شيل ثبيس تَخِ ًوَز :
 هؿيطاضخبع اظ ؾغحي تطيي هطًع ( ؾغح اٍل ) تب ؾغح پبيبًي ( ؾغح ؾَم ) قبهل ّطزٍ ثرف ذهَني ٍزٍلتي تطؾين قَز .
 هؿيط حطًتي ثطاي توبهي ضقتِ ّب زض ّط ؾغح هكرم قَز . ثيي ّط ؾغح تب ؾغح ثؼسي هؿبكت ثِ ًيلَهتط زضج قَز . زضنَضتي ًِ زض ؾغح ثؼسي ترهم هَضز ًظط هَخَز ًجبقس هؿيط حطًتي ثبيس هؿتويوبً تب ؾغح زاضاي ترهمهطثَعِ تطؾين گطزز .
 تْيِ ثطًبهِ هترههيي ٍ ؾبػبت ًبضي آًْب زض ّط هطًع ٍ اعالع ضؾبًي آى ثِ هطزم ٍ ًبضًٌبى ثْساقتي زضهبًيالعاهي اؾت .
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فػل دٍم -تاهيي هالي ٍ ًظام پزداخت
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در ايي فػل هثاحج هالي در چْار جشء سيز تطزيح ضذُ است :
- 9ارجاع تيوار تَسط پشضك خاًَادُ ٍ تا تزگِ ارجاع تِ تيوارستاًْاي داًطگاّي ،دٍلتي
- 2ارجاع تيوار تَسط پشضك خاًَادُ تِ تخص خػَغي طزف قزارداد
هزاجعِ تيوار خارج اس چْارچَب ًظام ارجاع تِ تيوارستاًْاي داًطگاّي ٍ دٍلتي
- 3
هزاجعِ تيوار خارج اس چْارچَب ًظام ارجاع ( تذٍى فزم ارجاع ) تِ هزاكش تطخيػي درهاًي تخص
- 4
خػَغي

الظم ثصًط اؾت ّعيٌِ ّبي ّتليٌگ زض ثرف زٍلتي ٍ ذهَني ثسٍى تـييط ٍ ًوب كي الؿبثن  ،هؼبزل ؾْن ؾبظهبى
زض ثرف زٍلتي ذَاّس ثَز .
زضنَضت هطاخؼِ ثيوبضاى ذبضج اظ ًظبم اضخبع ( ثِ ّط ثركي اػن اظ زٍلتي ٍ يبذهَني )  ،ؾبظهبًْبي ثيوِ گط
تؼْسي زض هجبل پَقف ّعيٌِ ذسهبت اضائِ قسُ ًرَاٌّس زاقت .
ثسيْي اؾت ًِ تب اؾتوطاض ًبهل ًظبم اضخبع  ،پطزاذتْبي ثيوِ اي ضوي عي ًوَزى زٍضُ گصض ( transitional
 ) phaseتبثغ زٍ قيَُ هجل ٍ ثؼس اظ اخطاي ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ٍ ًظبم اضخبع ذَاّس ثَز .
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ًحَُ هحاسثِ تعزفِ خذهات ٍ فزاًطيش دريافتي در غَرت هزاجعِ تيوار در چْارچَب ًظام ارجاع تِ
تيوارستاىّاي داًطگاّي ،دٍلتي

 -9ارجاع تيوار تَسط پشضك خاًَادُ ٍ تا تزگِ ارجاع تِ تيوارستاًْاي داًطگاّي ،دٍلتي:
الف) ارجاع تيوار تِ هزكش اٍرصاًس دٍلتي:
 - 1الق) زضنَضت اػعام ثيوبض تَؾظ پعقي ذبًَازُ ثب ثطگِ اضخبع ثِ هطًع اٍضغاًؽ ٍ ٍيعيت تَؾظ
پعقي ػوَهي اٍضغاًؽ ،پعقي هترهم عت اٍضغاًؽ ٍ زؾتيبضاى ضقتِ ّبي ترههي هوين
اٍضغاًؽ ٍ اضائِ حساهل ذسهبت تكريهي ٍزاضٍيي هٌَط ثِ ػسم ًيبظ ثِ هطاهجت تحت ًظط(تطذيم
ثيوبض) ،هجٌبي پطزاذت ٍيعيت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSثطاثط تؼطكِ ههَة زٍلتي هي ثبقس .ؾْن
كطاًكيع ثيوبض زض ايي نَضت هؼبزل زُ ( )10زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ ًَز
( )90زضنس تؼطكِ زٍلتي ذَاّس ثَز.
-2الق) زض نَضت اضخبع ثيوبض ثِ هطًع اٍضغاًؽ ٍ لعٍم هطاهجت ظيط قف ؾبػت( ثٌب ثِ تكريم پعقي
اٍضغاًؽ) ٍ زضيبكت ذسهبت زاضٍيي ٍ پبضاًليٌيي ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSتؼطكِ ههَة
زٍلتي ذَاّس ثَز.
هجٌبي هحبؾجِ ثطاي حن الؼول ذسهبت ًيطٍي اًؿبًي پطٍؾيدطّبي (ثدع ٍيعيت) هَضز ًيبظ زض ايي
ذهَل ٍ زضنَضت ضػبيت اؾتبًساضزّب ،پؽ ذَضاًس اضخبع(ثب تبييس پعقي ذبًَازُ) ٍ ثب ًظط ؾتبز اؾتبى،
تب هؼبزل  50زضنس حن العحوِ زٍلتي پعقي هؼبلح ثِ ايي هجلؾ اضبكِ ذَاّس قس ..ؾْن كطاًكيع ثيوبضزض
ايي نَضت هؼبزل زُ ( )10زضنس ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ ًَز( )90زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ثِ اضبكِ تب
پٌدبُ زضنس هبظاز (تب  140زضنس تؼطكِ زٍلتي) ذَاّس ثَز.
اضائِ ثبظذَضز پؽ اظ اضائِ ذسهبت ٍ ٌّگبم تطذيم ثِ پعقي ذبًَازُ العاهي اؾت.
-3الق) زض نَضت اضخبع ثيوبض ثِ هطًع اٍضغاًؽ ٍ لعٍم هطاهجت ثبالي قف ؾبػت(ثؿتطي) ٍ زضيبكت
ذسهبت زاضٍيي ٍ پبضاًليٌيي ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSتؼطكِ ههَة زٍلتي ذَاّس ثَز.
هجٌبي هحبؾجِ ثطاي حن الؼول ذسهبت ًيطٍي اًؿبًي پطٍؾيدطّبي(ثدع ٍيعيت) هَضز ًيبظ زض ايي ذهَل
ٍ زضنَضت ضػبيت اؾتبًساضزّب ،پؽ ذَضاًس اضخبع(ثب تبييس پعقي ذبًَازُ) ٍ ثب ًظط ؾتبز اؾتبى ،تب هؼبزل
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 50زضنس حن العحوِ زٍلتي پعقي هؼبلح( زؾتيبضاى ضقتِ ّبي ترههي هوين اٍضغاًؽ ٍ هترهم عت
اٍضغاًؽ ٍ ضقتِ ّبي ترههي هوين اٍضغاًؽ) ثِ ايي هجلؾ اضبكِ ذَاّس قس .ؾْن كطاًكيع ثيوبض زض ايي
نَضت هؼبزل پٌح ( )5زضنس ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ ًَز ٍ پٌح ( )95زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ثِ اضبكِ
تب پٌدبُ زضنس هبظاز (تب  145زضنس تؼطكِ زٍلتي) ذَاّس ثَز.
اضائِ ثبظذَضز پؽ اظ اًدبم ذسهبت ٍ ٌّگبم تطذيم ثِ پعقي ذبًَازُ العاهي اؾت.

ب) ارجاع تيوار تِ غَرت الکتيَ(غيز اٍرصاًس) تِ هزاكش خذهات تَاًثخطي ،درهاًگاُ ّاي تخػػي،
فَق تخػػي ٍ كليٌيکْاي ٍيضُ:
-1ة) زض نَضت اضخبع ثيوبض تَؾظ پعقي ذبًَازُ خْت زضيبكت ذسهبت قٌَايي قٌبؾي ،ثيٌبيي ؾٌدي،
تـصيِ ،ضٍاًكٌبؾي ثبليٌي ، ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSتؼطكِ ههَة زٍلتي ذَاّس ثَز .ؾْن
كطاًكيع ثيوبض زض نَضت اضائِ ذسهبت كَم الصًط هؼبزل ؾي( )%30زضنس تؼطكِ زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ
گط پبيِ هؼبزل ّلتبز( )%70زضنس تؼطكِ زٍلتي هي ثبقس.
تجهطُ  :1زض نَضت اضخبع ثيوبض خْت زضيبكت ذسهبت كيعيَتطاپي ،ؾْن كطاًكيع ثيوبض زض نَضت اضائِ
ذسهبت كَم الصًط هؼبزل ؾي ()%30زضنس تؼطكِ زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ هؼبزل ّلتبز()70%
زضنس تؼطكِ زٍلتي هي ثبقس.
اًؼٌبؼ ثبظذَضز پؽ اظ اضائِ ذسهبت كَم االقبضُ اظ ؾَي اضائِ زٌّسگبى هصًَض ،ثِ پعقي ذبًَازُ العاهي
اؾت.
-2ة) زض نَضت اضخبع ثيوبض اظ ؾَي پعقي ذبًَازُ ٍ يب هترهم(ثب تبييس پعقي ذبًَازُ)ثِ ًليٌيي ّبي
ٍيػُ ،زضهبًگبّْبي ترههي ٍ كَم ترههي ٍ ٍيعيت تَؾظ پعقي هترهم ،كلَقيپ يب كَم ترهم
( خْت اضائِ ذسهبت ؿيط هطتجظ ثب ٍظبيق پعقي هترهم اضخبع زٌّسُ) ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم
 ٍ FFSؾِ ثطاثط تؼطكِ ههَة زٍلتي ذَاّس ثَز .زض نَضت ضػبيت اؾتبًساضزّب ٍ پؽ ذَضاًس اضخبع ،ؾْن
كطاًكيع ثيوبض زض ايي نَضت هؼبزل زُ ( )%10زضنس يي ٍيعيت زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ
ًَز( )90زضنس تؼطكِ زٍلتي ثِ اضبكِ نس زض نس زٍ ثطاثط تؼطكِ زٍلتي( 290زضنس تؼطكِ زٍلتي) ذَاّس
ثَز.
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الظم ثِ شًط اؾت ًِ هجٌبي هحبؾجِ ثطاي حن الؼول ذسهبت ًيطٍي اًؿبًي (ثدع ٍيعيت)پطٍؾيدطّبي اضائِ
قسُ زض ٍاحس ّبي كَم الصًط ٍ زضنَضت ضػبيت اؾتبًساضزّب ،پؽ ذَضاًس اضخبع(ثب تبييس پعقي ذبًَازُ) ٍ
ثب ًظط ؾتبز اؾتبى ،تب هؼبزل  50زضنس حن العحوِ زٍلتي پعقي هؼبلح ثِ ايي هجلؾ اضبكِ ذَاّس قس .ؾْن
كطاًكيع ثيوبضزضايي نَضت هؼبزل ؾي ( )30زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ ّلتبز()70
زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ثِ اضبكِ تب پٌدبُ زضنس هبظاز(تب  120زضنس تؼطكِ زٍلتي) ذَاّس ثَز.
اًؼٌبؼ ثبظذَضز اظ ؾَي اضائِ زٌّسگبى كَم االقبضُ ثِ پعقي ذبًَازُ ٍ پعقي هترهم اضخبع زٌّسُ
العاهي اؾت.
-3ة)ؾْن كطاًكيع ثيوبضزضنَضت زضيبكت ذسهبت پبضاًليٌيي زض ًليٌيٌْبي ٍيػُ ٍ زضهبًگبّْبي ترههي
ٍ كَم ترههي هؼبزل ؾي زضنس تؼطكِ ّبي ههَة زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبًْبي ثيوِ گط پبيِ هؼبزل
ّلتبز( )70زضنس ذَاّس ثَز.
ج) خذهات هطاٍرُ تخػػي /فَق تخػػي در تخص دٍلتي:
ذسهبت هكبٍضُ ثطاي ثيوبضاى ؾطپبيي ،تحت ًظط ٍ يب ثؿتطي زض ثركْبي اٍضغاًؽ ٍ يب ؾبيط ثركْبي
ترههي هبثل تؼطيق هي ثبقس .هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSثطاثط يي تؼطكِ حن العحوِ
ذسهبت هكبٍضُ ( ثِ تٌبؾت ًحَُ اضائِ ذسهبت ثهَضت ؾطپبيي  ،تحت ًظط ٍ يب ثؿتطي ) زض ثرف زٍلتي
هبثل هحبؾجِ هي ثبقس.
د)هثٌاي پزداخت پشضکاى ضاغل در هزاكش هذيزيت حَادث ٍ فَريتْاي پشضکي ،اٍرصاًس پيص تيوارستاًي
ٍ اٍرصاًس تيوارستاًي :
-1ز) حساهل زضيبكتي پعقٌبى ػوَهي زض ضزُ ّبي هسيطيتي هطاًع هصًَض ،هؼبزل هيبًگيي زضيبكتي پعقي
ذبًَازُ زض قْط هطًع زاًكگبُ ذَاّس ثَز .ثب تَخِ ثِ ؾرتي ًبض ٍ اؾتطؼ ًبضي ثبالي ايي حَظُ ٍ لعٍم
آهبزگي قجبًِ ضٍظي ايكبى ،ثسيْي اؾت هعايبي زيگط هسيطيتي ايي ّوٌبضاى ثط اؾبؼ ٍضؼيت ّط زاًكگبُ
ثبيس ثِ ايي زضيبكتي اضبكِ گطزز.
-3ز)حساهل زضيبكتي پعقي ضاٌّوبي زيؿپچ ( ٍ )10-50پعقٌبى هؿتوط زض پبيگبّْبي اٍضغاًؽ «115ثب تَخِ
ثِ ايٌٌِ ثؿيبضي اظ اهساهبت زضهبًي اضائِ قسُ تَؾظ تٌٌيؿيٌْبي اٍضغاًؽ پيف ثيوبضؾتبًي ثط ثبليي ثيوبض،
تحت زؾتَض ٍ هؿئَليت ايي گطٍُ اظ پعقٌبى هي ثبقس ٍ لصا حضَض ايي ّوٌبضاى زض زيؿپچ العاهي اؾت».
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ثِ اظاي  7قيلت  24ؾبػتِ (ثب احتؿبة ضطايت قت ٍ ضٍظّبي تؼغيل) ايي گطٍُ اظ پعقٌبى ،هؼبزل هيبًگيي
زضيبكتي پعقي ذبًَازُ زض ّوبى قْط ذَاّس ثَز.
-4ز) حساهل زضيبكتي پعقٌبى ػوَهي قبؿل زض اٍضغاًؽ ثيوبضؾتبى ٍ ًظط ثِ اّويت آهبزگي اٍضغاًؽ
ثيوبضؾتبًي ٍ ثب تَخِ ثِ ؾرتي ًبض ٍ قجبًِ ضٍظي ثَزى حضَض زض اٍضغاًؽ ثيوبضؾتبًي ،ثِ اظاي 7
قيلت  24ؾبػتِ (ثب احتؿبة ضطايت قت ٍ ضٍظّبي تؼغيل) ايي گطٍُ اظ پعقٌبى ،هؼبزل هيبًگيي زضيبكتي
پعقي ذبًَازُ زض ّوبى قْط زض ًظط ذَاّس ثَز .ثسيْي اؾت زض نَضتيٌِ ًبضاًِ ثيوبضؾتبًي ايي گطٍُ اظ
پعقٌبى ثيف اظ هجلؾ زضيبكتي هَضَع ثٌس هصًَض ثبقس هي ثبيؿت هب ثِ التلبٍت ًبضاًِ ثِ پعقي هعثَض
پطزاذت گطزز.


الزم بِ رمر است مِ تأهيي هٌابغ هَرد ًياز براي اجراي بٌذ ( د ) بر ػْذُ داًشگاّْاي ػلَم
پسشني مشَر خَاّذ بَد.

ّـ) ًحَُ هحاسثِ ارائِ خذهات درهاًي تِ تيواراى خاظ:
اضائِ ذسهبت زضهبًي ثِ ثيوبضاى ذبل زض چبضچَة ثركٌبهِ ّبي اثالؿي ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ
پعقٌي ٍ ههَ.ثبت قَضاي ػبلي ثيوِ ذسهبت زضهبًي ًكَض ثَزُ ٍ ًوبًبى ثِ هَت ذَز ثبهي اؾت.
ثسيْي اؾت زض ذهَل زضيبكت ذسهبت هطتجظ ثب ثيوبضي ذبل ،اٍليي اضخبع اظ عطين پعقي ذبًَازُ هالى
كطايٌس زضهبى ثَزُ ٍ زض ؾبيط زكؼبت ثط اؾبؼ ثركٌبهِ الحبهي ايي قيَُ ًبهِ ذَاّس ثَز.

- 2ارجاع تيوار تَسط پشضك خاًَادُ تِ تخص خػَغي طزف قزارداد:

الف) ارجاع تيوار تِ هزكش اٍرصاًس تخص خػَغي:
-1الق) زضنَضت اػعام ثيوبض تَؾظ پعقي ذبًَازُ ثب ثطگِ اضخبع ثِ هطًع اٍضغاًؽ ثرف
ذهَني ٍ ٍيعيت تَؾظ پعقي ػوَهي اٍضغاًؽ ،پعقي هترهم هوين اٍضغاًؽ ٍ اضائِ حساهل
ذسهبت تكريهي ٍزاضٍيي هٌَط ثِ ػسم ًيبظ ثِ هطاهجت تحت ًظط(تطذيم ثيوبض) ،هجٌبي پطزاذت
ٍيعيت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSثطاثط تؼطكِ ههَة ذهَني هي ثبقس .ؾْن كطاًكيع ثيوبض زض ايي
نَضت هؼبزل زُ ( )10زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ثؼالٍُ هبثِ التلبٍت ثرف ذهَني ٍ ؾْن ؾبظهبى
ثيوِ گط پبيِ ًَز ( )90زضنس تؼطكِ زٍلتي ذَاّس ثَز.
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-2الق) زض نَضت اضخبع ثيوبض ثِ هطًع اٍضغاًؽ ٍ لعٍم اضائِ ذسهبت ثؿتطي( ثٌب ثِ تكريم پعقي
اٍضغاًؽ) ٍ زضيبكت ذسهبت زاضٍيي ٍ پبضاًليٌيي ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSتؼطكِ ههَة
ثهَضت ّ %95عيٌِ ذسهبت ثؿتطي زض ثرف ذهَني عجن تؼطكِ ّبي ههَة ّيأت هحتطم زٍلت زض
ثرف زٍلتي ثؼْسُ ؾبظهبًْبي ثيوِ گط ذَاّس ثَز.

پطزاذت

 % 5كطاًكيع زٍلتي ثؼالٍُ هبثِ التلبٍت

تؼطكِ ذهَني ثؼْسُ ثيوبض اؾت .
هجٌبي هحبؾجِ ثطاي حن الؼول ذسهبت ًيطٍي اًؿبًي پطٍؾيدطّبي هَضز ًيبظ (ثدع ٍيعيت) زض ايي
ذهَل ٍ زضنَضت ضػبيت اؾتبًساضزّب ،پؽ ذَضاًس اضخبع(ثب تبييس پعقي ذبًَازُ) ٍ ثب ًظط ؾتبز اؾتبى،
تب هؼبزل  50زضنس حن العحوِ زٍلتي پعقي هؼبلح ثِ ايي هجلؾ اضبكِ ذَاّس قس ..ؾْن كطاًكيع ثيوبضزض
ايي نَضت هؼبزل پٌح ( )5زضنس تؼطكِ ّبي ههَة ثرف زٍلتي ثِ اضبكِ هب ثِ التلبٍت تؼطكِ ّبي ههَة
ّيبت ٍظيطاى زض ثرف ذهَني ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ ًَز ٍ پٌح( )95زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ثِ
اضبكِ تب پٌدبُ زضنس هبظاز (تب  145زضنس تؼطكِ زٍلتي) ذَاّس ثَز.
ب) ارجاع تيوار تِ هزاكش خذهات تَاًثخطي ،هطة ،درهاًگاُ ّاي تخػػي ٍ فَق تخػػي تخص
خػَغي؛
-1ة) زض نَضت اضخبع ثيوبض خْت زضيبكت ذسهبت قٌَايي قٌبؾي ،ثيٌبيي ؾٌدي ،تـصيِ ،ضٍاًكٌبؾي
ثبليٌي ،زضنَضت ضػبيت اؾتبًساضزّب ،پؽ ذَضاًس اضخبع(ثب تبييس پعقي ذبًَازُ) ،هجٌبي پطزاذت زض
چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSتؼطكِ ههَة ذهَني ذَاّس ثَز .ؾْن كطاًكيع ثيوبض زض نَضت اضائِ ذسهبت
كَم الصًط هؼبزل ؾي زضنس تؼطكِ ذهَني ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ هؼبزل ّلتبز( )70زضنس تؼطكِ
ذهَني هي ثبقس.
تجهطُ  :1ثؿتِ ذس هبت كَم االقبضُ اظ عطين ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي تسٍيي ٍ اثالؽ
ذَاّس قس  .ثسيْي اؾت تؼطكِ ذسهبت هصًَضثطاثط هوطضات تَؾظ قَضاي ػبلي ثيوِ  ،تهَيت قسُ ٍ
هي قَز .
تجهطُ  :2زض نَضت اضخبع ثيوبض خْت زضيبكت ذسهبت كيعيَتطاپي ،ؾْن كطاًكيع ثيوبض زض نَضت اضائِ
ذسهبت كَم الصًط هؼبزل ؾي زضنس تؼطكِ زٍلتي ثِ اضبكِ هبثِ التلبٍت زٍلتي ٍ ذهَني ٍ ؾْن
ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ هؼبزل ّلتبز( )70زضنس تؼطكِ زٍلتي هي ثبقس.
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اًؼٌبؼ ثبظذَضز پؽ اظ اضائِ ذسهبت كَم االقبضُ اظ ؾَي اضائِ زٌّسگبى هصًَض ،ثِ پعقي ذبًَازُ العاهي
اؾت.
-2ة) زض نَضت اضخبع ثيوبض ثِ هغجْب ٍ يب زضهبًگبّْبي ترههي ٍ كَم ترههي ٍ زضيبكت ذسهت
ٍيعيت تَؾظ پعقي ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSزضنَضت ضػبيت اؾتبًساضزّب ٍ پؽ ذَضاًس
اضخبع(ثب تبييس پعقي ذبًَازُ) ثطاثط تؼطكِ ههَة ذهَني ذَاّس ثَز .ؾْن كطاًكيع ثيوبض زض ايي
نَضت هؼبزل زُ()10زضنس يي ٍيعيت ذهَني ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ ًَز()90زضنس يي ٍيعيت
ذهَني ثؼالٍُ نس زضنس يي ٍيعيت ًبهل زٍلتي هي ثبقس.
-3ة) زض نَضت اضخبع ثيوبض ثِ هغجْب ٍ يب زضهبًگبّْبي ترههي ٍ كَم ترههي ٍ زضيبكت ؾبيط
ذسهبت ٍ پطٍؾيدطّبي زضهبًي ؾطپبيي ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSثطاثط حن العحوِ پعقي
زض ثرف ذهَني ههَة ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ثَز .ؾْن كطاًكيع ثيوبض زض ايي نَضت هؼبزل ؾي ()30
زضنس تؼطكِ ّبي ههَة ّيبت ٍظيطاى زض ثرف زٍلتي ثِ اضبكِ هبثِ التلبٍت ههَة ّيبت ٍظيطاى زض
ثرف ذهَني ذَاّس ثَز .ؾْن ؾبظهبًْبي ثيوِ گط پبيِ ّلتبز( )70زضنس ّعيٌِ ذسهبت عجن تؼطكِ زٍلتي
ذَاّس ثَز.
-4الق) ؾْن كطاًكيع ثيوبض زضنَضت زضيبكت ذسهبت پبضاًليٌيي زض ثرف ذهَني ثطاؾبؼ ثٌس اٍل
ههَثبت ؾتبز اخطايي ًكَضي پعقي ذبًَازُ هَضخ  1391/7/17هي ثبقس .
تبصرُ  :هتي بٌذ اٍل هصَبات ستاد اجرايي مشَري پسشل خاًَادُ ٍ ًظام ارجاع هَرخ : 91/7/17
تؼطكِ تَاكوي ذسهبت پبضاًليٌيي ثرف ذهَني زض ؾبل  1391هؼبزل  %80تؼطكِ ثرف ذهَني ذَاّس
ثَز ًِ  %30آى تَؾظ هطزم ٍ  %70تَؾظ ؾبظهبًْبي ثيوِ گط پطزاذت ذَاّس قس  .هتصًط هي قَز ًليِ
ٍاحسّبي پبضاًليٌيي عطف هطاضزاز ،هدبظ ثِ زضيبكت هجلؾ زيگطي ثِ ػٌَاى هبثِ التلبٍت اظ هطاخؼِ ًٌٌسگبى
ًرَاٌّس ثَز. .
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« ًحَُ هحاسثِ تعزفِ خذهات ٍ فزاًطيش دريافتي در غَرت ارائِ خذهات تطخيػي ٍ درهاًي تِ تيوار
در خارج اس چْارچَب ًظام ارجاع ٍ پشضك خاًَادُ»
- 9هزاجعِ تيوار خارج اس چْارچَب ًظام ارجاع تِ تيوارستاًْاي داًطگاّي ٍ دٍلتي:
الف) هزاجعِ تيوار تِ هزكش اٍرصاًس:
 - 1الق) زضنَضت هطاخؼِ هؿتوين ثيوبض ثِ هطًع اٍضغاًؽ ٍ ٍيعيت تَؾظ پعقي ػوَهي اٍضغاًؽ ٍ
اضائِ حساهل ذسهبت تكريهي ٍزاضٍيي هٌَط ثِ ػسم ًيبظ ثِ هطاهجت تحت ًظط (تطذيم ثيوبض)  ،هجٌبي
پطزاذت ٍيعيت پعقي ػوَهي اٍضغاًؽ زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSثطاثط تؼطكِ ههَة زٍلتي
هي ثبقس .ؾْن كطاًكيع ثيوبض زض ايي نَضت هؼبزل ؾي ( )30زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبى
ثيوِ گط پبيِ ّلتبز( )70زضنس تؼطكِ زٍلتي ذَاّس ثَز.
-2الق) زضنَضت هطاخؼِ هؿتوين ثيوبض ثِ هطًع اٍضغاًؽ ٍ ٍيعيت تَؾظ پعقي هترهم ٍ زؾتيبضاى
ضقتِ ّبي ترههي هوين اٍضغاًؽ ٍ اضائِ حساهل ذسهبت تكريهي ٍزاضٍيي هٌَط ثِ ػسم ًيبظ ثِ هطاهجت
تحت ًظط(تطذيم ثيوبض) ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSثطاثط تؼطكِ ٍيعيت هترهم زض ثرف
زٍلتي هبثل هحبؾجِ هي ثبقس .ؾْن كطاًكيع ثيوبضزضايي نَضت هؼبزل ؾي( )30زضنس يي ٍيعيت
هترهم ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ ّلتبز( )70زضنس تؼطكِ زٍلتي ذَاّس ثَز.
-3الق) زضنَضت هطاخؼِ هؿتوين ثيوبض ثِ هطًع اٍضغاًؽ ٍ لعٍم هطاهجت ظيط قف ؾبػت(ثٌب ثِ تكريم
پعقي اٍضغاًؽ) ٍ زضيبكت ذسهبت زاضٍيي ٍ پبضاًليٌيي ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSتؼطكِ
ههَة زٍلتي ذَاّس ثَز.
هجٌبي هحبؾجِ ثطاي حن الؼول ذسهبت ًيطٍي اًؿبًي پطٍؾيدطّبي هَضز ًيبظ (ثدع ٍيعيت)زض ايي ذهَل
ٍ زضنَضت ضػبيت اؾتبًساضزّب ،پؽ ذَضاًس اضخبع(ثب تبييس پعقي ذبًَازُ) ٍ ثب ًظط ؾتبز اؾتبى ،تب هؼبزل
 50زضنس حن العحوِ زٍلتي پعقي هؼبلح ثِ ايي هجلؾ اضبكِ ذَاّس قس .ؾْن كطاًكيع ثيوبضزض ايي نَضت
هؼبزل زُ ( )10زضنس ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ ًَز( )90زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ثِ اضبكِ تب پٌدبُ
زضنس هبظاز(تب  140زضنس تؼطكِ زٍلتي) ذَاّس ثَز.
اضائِ ثبظذَضز پؽ اظ اضائِ ذسهبت ٍ ٌّگبم تطذيم ثِ پعقي ذبًَازُ العاهي اؾت.
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-4الق) زضنَضت هطاخؼِ هؿتوين ثيوبض ثِ هطًع اٍضغاًؽ ٍ لعٍم هطاهجت ثبالي قف ؾبػت(ثؿتطي) ٍ
زضيبكت ذسهبت زاضٍيي ٍ پبضاًليٌيي ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSتؼطكِ ههَة زٍلتي ذَاّس
ثَز.
هجٌبي هحبؾجِ ثطاي حن الؼول ذسهبت ًيطٍي اًؿبًي پطٍؾيدطّبي هَضز ًيبظ(ثدع ٍيعيت) زض ايي ذهَل
ٍ زضنَضت ضػبيت اؾتبًساضزّب ،پؽ ذَضاًس اضخبع(ثب تبييس پعقي ذبًَازُ) ٍ ثب ًظط ؾتبز اؾتبى ،تب هؼبزل
 50زضنس حن العحوِ زٍلتي پعقي هؼبلح( زؾتيبضاى ضقتِ ّبي ترههي هوين اٍضغاًؽ ٍ هترهم عت
اٍضغاًؽ ٍ ضقتِ ّبي ترههي هوين اٍضغاًؽ) ثِ ايي هجلؾ اضبكِ ذَاّس قس .ؾْن كطاًكيع ثيوبض زض ايي
نَضت هؼبزل پٌح ( )5زضنس ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ ًَز ٍ پٌح ( )95زضنس يي تؼطكِ زٍلتي ثِ اضبكِ
تب پٌدبُ زضنس هبظاز (تب  145زضنس تؼطكِ زٍلتي) ذَاّس ثَز.
اضائِ ثبظذَضز پؽ اظ اضائِ ذسهبت ٍ ٌّگبم تطذيم ثِ پعقي ذبًَازُ العاهي اؾت.
ب) درغَرت هزاجعِ هستقين تيوار تِ غَرت الکتيَ(تذٍى فزم ارجاع) تِ هزاكش خذهات تَاًثخطي،
درهاًگاُ ّاي تخػػي ،فَق تخػػي ٍ كليٌيك ّاي ٍيضُ:
-1ة) زضنَضت هطاخؼِ هؿتوين ثيوبض (ثسٍى كطم اضخبع) ثِ هطاًع ذسهبت تَاًجركي ٍ زضيبكت ذسهبت
قٌَايي قٌبؾي،ثيٌبيي ؾٌدي،تـصيِ ،ضٍاًكٌبؾي ثبليٌيً ،بضزضهبًي ،گلتبضزضهبًي ،ضكتبضزضهبًي ،كيعيَتطاپي،
ضكتبض زضهبًي ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSتؼطكِ ههَة زٍلتي ذَاّس ثَز .ؾْن پطزاذتي
ثيوبض زض نَضت اضائِ ذسهبت كَم الصًط هؼبزل نس زض نس زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ نلط ذَاّس
ثَز.
-2ة) زضنَضت هطاخؼِ هؿتوين ثيوبض (ثسٍى كطم اضخبع) ثِ ًليٌيي ّبي ٍيػُ ٍ زضهبًگبّْبي ترههي ٍ
كَم ترههي ٍ ٍيعيت تَؾظ پعقي هترهم ،كلَقيپ يب كَم ترهم (خْت اضائِ ذسهبت ؿيط هطتجظ
ثب ٍظبيق پعقي هترهم اضخبع زٌّسُ) ،هجٌبي پطزاذت زض چْبضچَة ًظبم  ٍ FFSثطاثط تؼطكِ ههَة
زٍلتي ذَاّس ثَز .ؾْن پطزاذتي ثيوبض زض ايي نَضت هؼبزل نس زض نس يي تؼطكِ زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبى
ثيوِ گط پبيِ نلط ذَاّس ثَز.
الظم ثِ شًط اؾت ًِ هجٌبي هحبؾجِ ثطاي حن الؼول ذسهبت ًيطٍي اًؿبًي پطٍؾيدطّبي اضائِ قسُ زض
ٍاحس ّبي كَم الصًط ثطاثط حن العحوِ زٍلتي پعقي هؼبلح ذَاّس قس .ؾْن پطزاذتي ثيوبض زض ايي نَضت
هؼبزل نسزضنس يي تؼطكِ زٍلتي ٍ ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ نلط ذَاّس ثَز.
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-3ة) ؾْن پطزاذتي ثيوبض زضنَضت هطاخؼِ هؿتوين (ثسٍى كطم اضخبع) ٍ زضيبكت ذسهبت پبضاًليٌيي زض
ًليٌيٌْبي ٍيػُ ٍ زضهبًگبّْبي ترههي ٍ كَم ترههي هؼبزل نس زضنس تؼطكِ ّبي ههَة زٍلتي ٍ
ؾْن ؾبظهبى ثيوِ گط پبيِ نلط ذَاّس ثَز.

- 2هزاجعِ تيوار خارج اس چْارچَب ًظام ارجاع(تذٍى فزم ارجاع) تِ هزاكش تطخيػي درهاًي تخص
خػَغي:
زض نَضت هطاخؼِ ثيوبض ذبضج اظ چْبضچَة ًظبم اضخبع ٍ پعقي ذبًَازُ (ثسٍى كطم اضخبع) ثِ هطاًع
تكريهي زضهبًي ثرف ذهَني ،توبهي ّعيٌِ ّبي هطثَعِ(هكتول ثط ٍيعيت ،ذسهبت تكريهي زضهبًي
ؾطپبيي ٍ ثؿتطي ،تدْيعات پعقٌي) هؿتويوب ثط ػْسُ ثيوبض ذَاّس ثَز.
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تستِ تيوِ پايِ خذهات سالهت:
ثؿتِ ذسهبت ؾالهت هبثل اضائِ زض ؾغَح ً 3 ٍ 2ظبم اضخبع ٍ پعقي ذبًَازُ زض چْبضچَة ثؿتِ ذسهبت
ههَة ؾتبز اخطايي ًكَضي پعقي ذبًَازُ ٍ ًظبم اضخبع ٍ قَضاي ػبلي ثيوِ ذسهبت زضهبًي /ؾالهت ًكَض
ٍ ًؿرِ  02زؾتَضالؼول ذَاّس ثَز .
 ثؿتِ ثيوِ پبيِ ؾالهت  ،هي ثبيؿت هتٌبؾت ثب اؾتوطاض ًظبم اضخبع ٍ پعقي ذبًَازُ ثطاي ػوَم اكطاز ًكَضٍ ثِ نَضت يٌؿبى تؼطيق ٍ تب پبيبى ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ اخطا گطزز.
قزاردادّا:
 اضائِ ذسهبت تكريهي ٍ زضهبًي اػن اظ ؾطپبيي ٍ ثؿتطي زض هبلت ًظبم اضخبع ٍ پعقي ذبًَازُ حؿتههَثبت قَضاي ػبلي ثيوِ ذسهبت زضهبًي /ؾالهت ًكَضٍ هَاًيي هطتجظ زضچْبضچَة هلبز هطازازي ًِ ثِ
تهَيت ؾتبز اخطايي ًكَضي پعقي ذبًَازُ ضؾيسُ يب ذَاّس ضؾيس ٍ اًدبم ذَاّس پصيطكت.
 -عطكيي هطاضزاز هلعم ثِ ضػبيت ًليِ هلبز هٌسضج زض هتي هطاضزاز هٌؼوسُ ذَاٌّس ثَز.
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فػل سَم -پايص ٍ ارسضياتي
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ضاخعّاي پايص تزًاهِ پشضك خاًَادُ ٍ ًظام ارجاع

پبيف ٍ اضظيبثي ثطًبهِ ثط اؾبؼ قبذهْبي پبيكي تؼييي قسُ  ،اظ هحيغي تطيي هؿوت يؼٌي هغجْب  ،زضهبًگبّْبي
ػوَهي  ،ترههي ٍ اٍضغاًؽ  ،پصيطـ ٍ توبهي ثركْبي هَخَز زض ثيوبضؾتبًْب ( ؾغح  ) 2؛ قطٍع ٍ تب اًتْبئي
تطيي ثرف ثيوبضؾتبًْبي ؾغح  3ازاهِ هي يبثس  .اػتجبضثركي ؾغَح ً 3ٍ2وبكي الؿبثن ثطاؾبؼ هَاًيي خبضي اخطا
هي گطزز .
ضٍـ پبيف ٍ اضظقيبثي اضائِ ذسهبت زضؾغح  3ٍ2هجتٌي ثط گبيس اليٌْب ٍ  ...هطثَعِ تَؾظ هؼبًٍت زضهبى تْيِ ٍ
زض ؾتبز اخطايي ًكَضي هغطح ٍ پؽ اظ تهَيت تَؾظ ؾتبزاخطايي اؾتبًي ٍ قْطؾتبًي خْت اخطا اثالؽ هي گطزز .
تب ظهبى اثالؽ پطٍتٌل كَم  ،اًدبم ًظبضت ثطػولٌطز ٍاحسّبي كَم ثغَض ّوبٌّگ ( ثيوِ ّب ٍ زاًكگبُ ) تَؾظ ؾتبز
اخطايي اؾتبى ٍ قْطؾتبى نَضت هي پصيطز .
قبذهْبي پبيكي هغجْب ٍ زضهبًگبّْب :

ً - 1ؿجت ثيوبضاى اضخبع قسُ ثِ هترههيي ٍ كَم ترههْب ثِ ًل ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ هغت ٍيب
زضهبًگبُ
ً - 2ؿجت ثيوبضاى اضخبع قسُ ثِ پبضاًليٌيي ( آظهبيكگبُ ) ًل ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ هغت ٍيب زضهبًگبُ
ً - 3ؿجت ثيوبضاى اضخبع قسُ ثِ پبضاًليٌيي ( تهَيطثطزاضي ) ًل ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ هغت ٍيب زضهبًگبُ
ً - 4ؿجت ثيوبضاى اضخبع قسُ ثِ پبضاًليٌيي ( ؾبيط ذسهبت ) ًل ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ هغت ٍيب زضهبًگبُ
ً - 5ؿجت ثبظذَضاًس زضيبكتي اظ هترههيي ٍ كَم ترههْب ثِ اضخبػبت نبزضُ اظ ؾَي پعقي ذبًَازُ

ً - 1ؿجت ثيوبضاى ٍيعيت قسُ اضخبػي ثِ ًل ثيوبضاى
ً - 2ؿجت ثبظذَضاًس نبزضُ ثِ ًل هَاضز اضخبع قسُ
ً - 3ؿجت هَاضز اضخبع ثِ ؾغَح كَم ترههي ثِ ًل اضخبع قسگبى
ً - 4ؿجت هَاضز اضخبع اكوي ٍ هكبٍضُ ثِ ًل اضخبع قسگبى
ً - 5ؿجت ثيوبضاى اضخبع قسُ ثِ پبضاًليٌيي ( آظهبيكگبُ ) ًل ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ هغت ٍيب زضهبًگبُ
ً - 6ؿجت ثيوبضاى اضخبع قسُ ثِ پبضاًليٌيي ( تهَيطثطزاضي ) ًل ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ هغت ٍيب زضهبًگبُ
ً - 7ؿجت ثيوبضاى اضخبع قسُ ثِ پبضاًليٌيي ( ؾبيط ذسهبت ) ًل ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ هغت ٍيب زضهبًگبُ
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ً - 1ؿجت اضخبع قسگبى ثؿتطي قسُ اٍضغاًؽ ثِ ًل ثيوبضاى ثؿتطي قسُ اٍضغاًؽ
ً - 2ؿجت اضخبع قسگبى ثؿتطي قسُ الٌتيَ ثِ ًل ثيوبضاى ثؿتطي قسُ الٌتيَ
ً - 3ؿجت اضخبع قسگبى ؾطپبئي الٌتيَ ثِ ًل ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ؾطپبئي الٌتيَ
ً - 4ؿجت اضخبع قسگبى ؾطپبئي اٍضغاًؽ ثِ ًل ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ؾطپبئي اٍضغاًؽ
ً - 5ؿجت ثيوبضاى هطاخؼِ ًٌٌسُ ثِ اٍضغاًؽ ذبضج اظ ؾيؿتن اضخبع ثِ ًل هطاخؼِ ًٌٌسگبى

 - 6زضنس اضخبع قسگبى ذسهت گطكتِ ثِ ًل هَاضز اضخبػي اظ ؾغح اٍل ( ثؿتطي)
 - 7زضنس اضخبع قسگبى ذسهت گطكتِ ثِ ًل هَاضز اضخبػي اظ ؾغح اٍل ( ؾطپبئي )
 - 8تؼساز هَاضز اضخبػي اكوي ( اظ هترهم ثِ هترهم زيگط خْت ازاهِ زضهبى ٍ يب هكبٍضُ ) ثِ ثيوبضاى
ؾطپبئي
 - 9تؼساز هَاضز اضخبػي اكوي (اظ هترهم ثِ هترهم زيگط خْت ازاهِ زضهبى ٍ يب هكبٍضُ ) ثِ ثيوبضاى
ثؿتطي
ً- 10ؿجت ثبظذَضاًس اضؾبل قسُ اظ هترههيي ثِ ؾغح اٍل ًؿجت ثِ ًل هَاضز اضخبػي ٍيعيت قسُ ترههي
ً- 11ؿجت ثيوبضاى اضخبػي اظ ؾغح يي ثِ پبضاًليٌيٌْبي ترههي( آظهبيكگبُ ) ثيوبضؾتبًي
ً- 12ؿجت ثيوبضاى اضخبػي اظ ؾغح يي ثِ پبضاًليٌيٌْبي ترههي( ضازيَلَغي ) ثيوبضؾتبًي
ً- 13ؿجت ثيوبضاى اضخبػي اظ ؾغح يي ثِ پبضاًليٌيٌْبي ترههي( ؾبيط ذسهبت ) ثيوبضؾتبًي
- 14ثطضؾي هيعاى ضضبيت هٌسي اضخبع قسگبى اظ اخطاي ثطًبهِ ( ثؿتطي ٍ ؾطپبئي ) ثطاؾبؼ كطم ًظط ؾٌدي
- 15ثطضؾي هَاضز قٌبيبت ٍانلِ اظ اضخبع قسگبى
- 16هيعاى ضضبيت هٌسي اضائِ ًٌٌسگبى ذسهبت اظ اخطاي ثطًبهِ ( ثؿتطي ٍ ؾطپبئي ) ثطاؾبؼ كطم ًظط ؾٌدي

پبيف ّب ثطاؾبؼ چي ليؿت پبيكي تٌظين قسُ هرهَل هغت  ،زضهبًگبُ ٍ ثيوبضؾتبى ّ ،طهبُ تَؾظ ًبضقٌبؼ
ًظبضت ثطزضهبى قجٌِ ثْساقت ٍزضهبى قْطؾتبى  ،تٌويل ٍ گعاضـ هطثَعِ ثْوطاُ تدعيِ ٍ تحليل آى زض پبيبى
ّطهبُ ( ظطف هست حساًثط  48ؾبػت) ثِ هؼبًٍت زضهبى اؾتبى اضؾبل هي گطزز .
ثِ ّوبى تطتيت ًيع چي ليؿت پبيكي هطثَط ثِ حَظُ هؼبًٍت زضهبى اؾتبى اظ قجٌِ قْطؾتبًي  ،تَؾظ ًبضقٌبؼ
ضاثظ ثطًبهِ ( كًَبل پَيٌت ) زض اؾتبى  ،پؽ اظ ثبظزيس ًبضقٌبؾي ّ ،ط ؾِ هبُ يٌجبض تٌويل ٍ( حس اًثط ظطف هست
يي ّلتِ ) ثِ هؼبًٍت زضهبى ٍظاضت هتجَع گعاضـ هي قَز .
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زضًْبيت پبيف ثطًبهِ تَؾظ ًبضقٌبؾبى هؼبًٍت زضهبى ٍظاضت ّط قف هبُ يي ثبض اظ اؾتبى هدطي ثطًبهِ
نَضت ذَاّس گطكت ًِ ًتبيح هطثَعِ پؽ اظ اًدبم تدعيِ ٍ تحليل ّبي آهبضي ٍ اًدبم ثطضؾي ٍ اضائِ ضاٌّبضّبي
الظم زض ؾتبز اخطايي ًكَضي هٌؼٌؽ ٍ ثهَضت ثبظذَضز ثِ اؾتبى اضؾبل ذَاّس قس .
ثطًبهِ پبيف ًبضقٌبؾي تَؾظ ّوٌبضاى هي ثبيؿت ّط قف هبُ تٌظين ٍ ثِ ٍاحسّبي تبثؼِ خْت اعالع ٍ ّوبٌّگي
اضؾبل گطزز .

چي ليؿتْبي پبيكي زض هبلت چْبض كطهت ظيط تٌظين ذَاّس قس ًِ زض پيَؾت آهسُ اؾت .
 - 1چي ليؿت پبيف هغت  /زضهبًگبُ
 - 2چي ليؿت پبيف ثيوبضؾتبًي
 - 3چي ليؿت پبيف قجٌِ ثْساقت ٍزضهبى قْطؾتبى
 - 4چي ليؿت پبيف ؾتبز هؼبًٍت زضهبى اؾتبى
 - 5چي ليؿت پبيف حَظُ پطؾتبضي اؾتبى

حثت ،تجشيِ ٍ تحليل ٍ گشارشدّي

گعاضـزّي اظ پبيفّبي اًدبم قسُ ٍ آهبض ثجت قسُ هَاضز اضخبػي ٍ ثبظذَضاًسّب زض ٍاحس پصيطـ ٍ زضهبًگبُ
ترههي زض ثيوبضؾتبى قطٍع قسُ ًِ تَؾظ ضاثظ ثطًبهِ زض ثيوبضؾتبى زض اًتْبي ّطهبُ خوغ آٍضي ٍ هغبثن
خساٍل هطثَعِ ثِ ؾتبز قجٌِ ثْساقت ٍ زضهبى قْطؾتبى حس اًثط تب زٍم هبُ ثؼس گعاضـ ذَاّس قس .
ًبضقٌبؼ ضاثظ ثطًبهِ ًيع ثْويي تطتيت  ،آهبض ثطًبهِ ضا هغبثن خسٍل ٍ قبذهْبي آى ثِ ؾتبز هؼبًٍت زضهبى
زاًكگبُ اضؾبل ذَاّس ًوَز  .پؽ اظ آى ًبضقٌبؼ ثطًبهِ هؿتوط زض حَظُ ؾتبز هؼبًٍت زضهبى زاًكگبُّ ،ط ؾِ هبُ
يٌجبض آهبض ٍ اعالػبت هطثَعِ ضا ثِ هؼبًٍت زضهبى ٍظاضت هتجَع گعاضـ ذَاّس زاز .
ًبضقٌبؾبى ّط حَظُ پؽ اظ زضيبكت گعاضـ اظ ٍاحس تحت پَقف ثبيس اهسام ثِ ثطضؾي ٍ تدعيِ ٍتحليل آهبض گعاضـ
قسُ ثٌوبيٌس تب اعالػبت الظم ثطاي ًويتِ ّبي اخطائي ؾغح ذَز ضا كطاّن ٍ خْت ثطضؾي ػلل ٍ احتوبالً اضائِ ضاٌّبض
هٌبؾت اهسام قَز .
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حَسُ ًظارت
توبم زؾتَضالؼولْب ٍ ثركٌبهِ ّبي اثالؿي هجلي اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي زض حَظُ ًظبضت
ثطزضهبى زض ذهَل هغجْب  ،زضهبًگبّْب ٍ هطاًع زضهبًي ذهَني ٍ زٍلتي ًِ هٌبكبتي ثب اخطاي ثطًبهِ پعقي
ذبًَازُ ٍ ًظبم اضخبع ًساضًس ثِ هَت ذَز ثبهي اؾت .
زضؾتبز زاًكگبُ ّب ٍ ،احس ًظبضت ثطحؿي اخطاي ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع زايطًوَزُ تب ثط ًحَُ ػولٌطز
تين ؾالهت (هغت) زضقْطّب ٍهطاحل اضخبع ثيوبضاى ثِ ؾغح  ،3ٍ2ثطضؾي هكٌالت ٍچبلكْبي پيف ضٍ ٍ اضائِ
ضاٌّبضّب زضايي ظهيٌِ اهسام ًوبيس ً .ظبضت زضؾغح 1زضضٍؾتبّب ثطػْسُ هطًعثْساقت ٍثِ الغجغ  ،هؼبًٍت ثْساقتي
هي ثبقس  .اهب ًظبضت زضؾغح(1هغجْب) زضقْطّب ثطػْسُ ازاضُ ًظبضت ثطزضهبى زاًكگبّْب ٍ هؼبًٍت زضهبى هي ثبقس
ًِ الظم اؾت ّوبٌّگي ّبي الظم ثيي ايي زٍهوَلِ اًدبم گطزز .

الفً -ظارت تزهطةّا درضْز
حَظُ ًظبضتي زاًكگبُ ّب ثبتكٌيل تين ّبي ًظبضتي ذبل ثبّويي ػٌَاى ٍاًدبم ثبظزيسّبي ًظبضتي  ،ثطاؾبؼ ثطًبهِ
ظهبًجٌسي قسُ ٍ ؿيطظهبًجٌسي ٍ چي ليؿتْبي تْيِ قسُ اظهطاًعهصًَضثب اّساف شيل اهسام ذَاّس ًوَز :
 - 1خوغ آٍضي اعالػبت اظ هغجْب ٍپعقٌبى عطف هطاضزاز ثب ثطًبهِ
 - 2تغبثن كضب  ،تدْيعات ًٍيطٍي اًؿبًي ثب اؾتبًساضز تؼطيق قسُ زضثطًبهِ
تجهطُ  :كضبي كيعيٌي هَضز ًيبظ ثطاي هغجْبي پعقٌبى ذبًَازُ  ،ػالٍُ ثط ضػبيت ضَاثظ اثالؿي ًوبكي الؿبثن
ً ،يبظهٌس تأهيي يي كضبي خساگبًِ ثب تدْيعات الظم ثطاي ذسهبت هبهبيي/پطؾتبضي هي ثبقس .
 - 3ثطضؾي ؾبػبت كؼبليت  ،هيعاى حضَضتين ؾالهت (پعقي  ،پطؾتبض ،هبهب) ٍ هدَظّبي هبًًَي نبزضُ اظ
ؾَي هؼبًٍت زضهبى زاًكگبّْب
 - 4ثطضؾي پطًٍسُ ّب  ،خوؼيت تحت پَقف  ،پيگيطيْبي اًدبم گطكتِ  ،ثبظذَضاًسّبي ثطگِ ّبي اضخبع ٍ...
 - 5ثطضؾي قٌبيبت ٍانلِ اظٍ Call Centerهجبزي زيگط
 - 6ثطضؾي هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ًحَُ ثطذَضز  ،زضزؾتطؼ ثَزى ٍ حضَض پعقي ٍتين ؾالهت
زضايبم تؼغيل ٍ ؿيطازاضي ٍ ًِ ...اظعطين تللي ٍههبحجِ ثب خوؼيت تحت پَقف اًدبم هي گيطز.
 - 7ثطضؾي ٍ تؼبهل تين ؾالهت ثب پعقٌبى ؾغح  ٍ 3ٍ2هطاًع پبضاًليٌيي ٍثبظتَاًي
 - 8ثطذَضز ثب هترلليي ثطاؾبؼ ضَاثظ هَخَز ٍ تؼطيق قسُ زضثطًبهِ
 - 9خوغ ثٌسي ٍ آًبليع آهبضٍاعالػب ت هصًَض ٍ ثطًبهِ ضيعي خْت ًبّف ًَاهم ٍاكعايف ًوبط هَت ٍاضائِ
ضاٌّبض
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بً -ظارت درسطح( 2درهاًگاُّاي تخػػي ٍتيوارستاىّا)
ًظبضت ثطًحَُ ػولٌطز ٍثطًبهِ ضيعي ثيوبضؾتبى ّبي زٍلتي ٍذهَني اظلحبػ حضَضپعقٌبى ،تدْيعات ٍاضائِ
ذسهت ثِ ثيوبضاى زضهبلت ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ثطاؾبؼ چي ليؿتْبي هطثَعِ ًِ ثبضٍيٌطز ايي ثطًبهِ تْيِ هي
گطزز اًدبم ذَاّس قس ًِ قبهل ػوسُ هغبلت شيل هي ثبقس :
 - 1ثطضؾي ٍخَز هؿئَل يبٍاحس پيگيطي ٍضؾيسگي ًٌٌسُ ٍضاثظ عطح پعقي ذبًَازُ زضثيوبضؾتبى
 - 2ثطضؾي ثطًبهِ ضيعي ّبي اًدبم گطكتِ تَؾظ ثيوبضؾتبى زض پصيطـ ثيوبضاى اضخبػي اظپعقي ذبًَازُ يب
هطاخؼِ هؿتوين ثيوبض
 - 3ثطضؾي هيعاى حضَضّ ،وٌبضي ٍتؼبهل پعقٌبى ثب ًظبم اضخبع
 - 4ثطضؾي ضػبيت تؼطكِ ّبي ههَة ٍثطذَضز ثب زضيبكت ّعيٌِ ذبضج اظؾيؿتن ًظبم اضخبع ثطاثطهوطضات
 - 5ثطضؾي هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ٍپطؾٌل زضهبًي اظاخطاي عطح پعقي ذبًَازُ
 - 6ضؾيسگي ثِ قٌبيبت اظپعقٌبى ً ،حَُ اضائِ ذسهبت ّ ،عيٌِ ّبي زضيبكتي ٍ .. ...
 - 7ثطضؾي چبلكْب ٍهكٌالت ٍ خوغ ثٌسي ٍ آًبليع هَاضز هصًَض ٍ اضائِ ضاٌّبض زضخْت ًبّف چبلف ّب

پايص ٍ ًظارت آسهايطگاُ
هجٌبي پبيف ٍ اضظقيبثي آظهبيكگبُ ّبي پعقٌي عطف هطاضزاز ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ٍ ًظبم اضخبع قبهل
"اؾتبًساضزّب ٍ زؾتَضالؼول ّبي آظهبيكگبُ هطخغ ؾالهت ثطاي ؾيؿتن هسيطيت ًيليت زض آظهبيكگبّْبي تكريم
عجي" ٍ "العاهبت ٍ زؾتَضالؼول ّبي ذبل اضائِ ذسهبت آظهبيكگبُ تكريم عجي زض ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ٍ ًظبم
اضخبع" هي ثبقس.
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ضويوِ
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ثيوبض ثِ اٍضػاًؽ هطاخؼِ
هي ًوبيس

ثيوبض تطيبػ هي قَز

هغبثن كلَچبضت هطاخؼِ ثيوبض
ؿيط اٍضغاًؿي ثِ اٍضغاًؽ

آيب ثيوبض هَضز

ذيط

اٍضغاًؽ هي ثبقس

ػول ذَاّس قس

بلِ
آيب ثيوبض ًيبظ ثِ
ثؿتطي زاضز

بلِ
ثيوبض تَؾظ پعقي هترهم ٍ يب كَم

ذيط

ترهم ٍيعيت هي قَز

اضائِ ذسهبت تكريهي ٍ زضهبًي

بلِ

آيب ثيوبض ًيبظ ثِ

ثؿتطي( ثبالي  6ؾبػت )

ذيط

ثؿتطي زاضز

اضائِ ذسهبت تكريهي
ٍزضهبًي ؾطپبيي

بلِ

اضائِ ذسهبت تكريهي ٍ
زضهبًي ثؿتطي (ظيط  6ؾبػت )

 : 4 - 1فلَ ارت هراجؼِ بيوار اٍرشاً ي بِ اٍرشاً
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هشوض بِذاشتي دسهاًي سغخ
اّل ( شِشي ّ سّستائي )

هشوض بِذاشتي دسهاًي سغخ
اّل ( شِشي ّ سّستائي )

بيواسستاى سغخ
 ( 2شِشستاى
هذيغي )

هشوض بِذاشتي دسهاًي سغخ
اّل (شِشي ّ سّستائي )

بيواسستاى سغخ
 ( 2شِشستاى
هذيغي )

بيواسستاى سغخ
 ( 2شِشستاى
بلْن ّ يا هعيي )

بيواسستاى سغخ 3
( هشوض استاى )

 : 4- 7آلگَضيتن ً : Bوبي قوبتيي ًوكِ اضخبع ٍ هؿيط حطًتي اضخبع قًَسگبى
اظؾغح اٍل تب ؾغح ؾَم (زض ثيي ّط ؾغح  ،هؿبكت ثِ ًيلَهتط ًَقتِ هي قَز )
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هشوض
بِذاشتي
دسهاًي
سغخ 1

هشوض
بِذاشتي
دسهاًي
سغخ 1

بيواسستاى
سْسٌگشد
سغخ 2

بيواسستاى
باغ هله
سغخ 2

هشوض
بِذاشتي
دسهاًي
سغخ 1

بيواسستاى
ٌُذيجاى
(غيش فعال )

50 KM

45KM

55KM

بيواسستاى
شِشن شِيذ
چوشاى
( ًذاسد)

10 KM

بيواسستاى
ايزٍ
سغخ 2

سغخ 2

165KM

سغخ 2

40KM

بيواسستاى
هاُشِش

100KM

بيواسستاى
ساهشيش

هشوض
بِذاشتي
دسهاًي
سغخ 1

هشوض
بِذاشتي
دسهاًي
سغخ 1

بيواسستاى
اللي

بيواسستاى
گتًْذ
( ًذاسد)

سغخ 2

40KM

140KM

25KM

بيواسستاى
هسجذ سليواى

بيواسستاى
شْشتش

سغخ 2

سغخ 2

85KM

اُْاص ( سغخ ) 3ّ2
95KM

بيواسستاى
ساهِشهض

40KM
25KM

بيواسستاى
ُفتگل (ًذاسد )

10KM

بيواسستاى
دويذيَ(ًذاسد)

بيواسستاى
شيباى ( ًذاسد)

سغخ 2

سغخ 2

هشوض
بِذاشتي
دسهاًي
سغخ 1

هشوض
بِذاشتي
دسهاًي
سغخ 1

سغخ 2

هشوض
بِذاشتي
دسهاًي
سغخ 1

ً : 4 - 8وًَِ ًقشِ ٍ ه ير ارجاع بيواراى النتيَ ٍ اٍرشاً

شْرّاي پايلَت استاى خَزستاى

از سطح يل تا سِ ( تَضيحات ٍ فَاصل سطَح تا ينذيگر در اداهِ آهذُ است )
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شْرستاى سطح

شْرستاى سطح

شْرستاى سطح

تخصصْاي هَجَد در

تخصصْاي هَجَد در شْرستاى

رديف

دٍ( اٍليِ) *

دٍ ( ثاًَيِ) *

سِ

شْرستاى سطح دٍ(اٍليِ )

سطح دٍ(ثاًَيِ ) ٍ سِ

-1

ؾَؾٌگطز

اَّاظ

--

ثيَْقي  ،زاذلي  ،ظًبى

زاضاي توبهي ترههْب

ٍظايوبى ،اعلبل  ،خطاحي ػوَهي

ثيوبضؾتبى اثَشض :اعلبل

 ،اضتَپسي  ،اضٍلَغي  ،چكن ،

ثيوبضؾتبى گلؿتبى  :خطاحي هـع

پَؾت  ،ضازيَلَغي

ٍاػهبة ً ،لطٍلَغي ،هلت ٍ ؾبيط

-2

ثبؿولي

-3

ّلتگل

-4

ضاهكيط

-5

اللي

-6

ٌّسيدبى

-7

(ً 55يلَهتط)

ترههْب
ثيوبضؾتبى ضاظي ً :ليِ ترههْب
ثيوبضؾتبى اهبم ذويٌي (ضُ) توبهي
ترههْب
ايصُ

اَّاظ

ثيَْقي  ،زاذلي  ،ظًبى

ايصُ  :زاضاي توبهي ترههْب ثـيط اظ

(ً 45يلَهتط)

(ً 165يلَهتط )

ٍظايوبى ،اعلبل  ،خطاحي ػوَهي

خطاحي هـع ٍاػهبة ًِ ثِ اَّاظ

 ،ضازيَلَغي

اضخبع هي گطزز

ضاهْطهع

اَّاظ

ًساضز

ضاهْطهع :ثيَْقي  ،زاذلي  ،ظًبى

(ً 40يلَهتط )

(ً 95يلَهتط )

هبّكْط

اَّاظ

(ً 40يلَهتط )

(ً 100يلَهتط )

هؿدس ؾليوبى

اَّاظ

(ً 40يلَهتط )

(ً 140يلَهتط )

هبّكْط

اَّاظ

(ً 50يلَهتط )

(ً 100يلَهتط )

قْطى قْيس

هبّكْط

اَّاظ

چوطاى

(ً 10يلَهتط )

(ً100يلَهتط )

-8

گتًَس

قَقتط

اَّاظ

(ً 25يلَهتط)

(ً 85يلَهتط )

-9

حويسيِ

اَّاظ

--

-10

قيجبى

ٍظايوبى ،اعلبل  ،خطاحي ػوَهي ،
ENT ،اضتَپسي ، ،ضٍاًپعقٌي  ،چكن ،
ضازيَلَغي
اعلبل

هبّكْط :توبهي ترههْب
اَّاظ :توبهي ترههْب

اعلبل  ،زاذلي

هؿدس ؾليوبى :توبهي ترههْب ثـيطاظ
ػلًَي  ،خطاح هـع ٍاػهبة
اَّاظ :توبهي ترههْب

اعلبل

هبّكْط :توبهي ترههْب
اَّاظ :توبهي ترههْب

ًساضز

هبّكْط :توبهي ترههْب
اَّاظ :توبهي ترههْب

اعلبل

قَقتط :توبهي ترههْب ثـيطاظ
ػلًَي  ،خطاح هـع ٍاػهبة
اَّاظ :توبهي ترههْب

(ً 25يلَهتط )
اَّاظ
(ً 10يلَهتط )
*-

ًساضز
ًساضز

--

اَّاظ :توبهي ترههْب
اَّاظ :توبهي ترههْب

بيوارستاى سطح  2اٍليِ بيوارستاى شْرستاى هبذأ بَدُ ٍ بيوارستاى سطح  2ثاًَيِ بيوارستاى بلَك آى هٌطقِ استاًي است .

ً : 4 -9وًَِ جذٍل ه ير ارجاع شْرّاي پايلَت استاى خَزستاى
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قيَُ ًبهِ اخطايي ؾغح  3ٍ2ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع

چك ليست پايشي استقرار برنامه پسشك خانواده در حوزه معاونت درمان استان

اِتيبص
أجبَ وبًِ

سديف فؼبٌيت

اِتيبص
أجبَ
ٔبلـ

ػذَ
أجبَ

4

0

2
2
2
2
2
10
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0

2

0

2

0

12

بشگضاسي جٍغٗ ؽٛساي ػبٌي عالِت  ٚإِيت غزايي اعتبْ
دسسابغٗ بب پضؽه خبٔٛادٖ ؽٙشي  ٚعغٛح 3ٚ2

2

0

13

بشگضاسي جٍغٗ وبسگش ٖٚعالِت  ٚإِيت غزايي ؽٙشعتبْ
دسسابغٗ بب پضؽه خبٔٛادٖ ؽٙشي  ٚعغٛح 3ٚ2

2

0

14

بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ٔظبَ پضؽىي اعتبْ
دسسابغٗ بب پضؽه خبٔٛادٖ ؽٙشي  ٚعغٛح 3ٚ2

2

0

15

بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ٔظبَ پضؽىي ؽٙشعتبْ
دسسابغٗ بب پضؽه خبٔٛادٖ ؽٙشي  ٚعغٛح 3ٚ2

2

0

16

بشگضاسي جٍغبت ِغتّش ِٕ ٚظُ بب اداسات وً بيّٗ اعتبْ دسسابغٗ
بب پضؽه خبٔٛادٖ ؽٙشي  ٚعغٛح 3ٚ2

2

0

17

بشگضاسي جٍغبت ِغتّش ِٕ ٚظُ بب اداسات بيّٗ ؽٙشعتبْ دسسابغٗ
بب پضؽه خبٔٛادٖ ؽٙشي  ٚعغٛح 3ٚ2
عشح ِٛضٛع ٔظبَ اسجبع دس عغٛح  3ٚ2دس ٘يأت سئيغٗ
دأؾگبٖ
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ِؼب ْٚآِٛصؽي دأؾگبٖ
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ِؼب ْٚتٛعؼٗ دأؾگبٖ
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ِؼب ْٚپژ٘ٚؾي دأؾگبٖ

2

0

2

0

2
2
2

0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

18
19
20
21

تؾىيً عتبد اجشايي پضؽه خبٔٛادٖ اعتبْ
فؼبي بٛدْ عتبد اجشايي اعتبٔي
تؼييٓ ِىبْ ِؾخـ بشاي عتبد اجشايي اعتبْ
ساٖ أذاصي اِىبٔبت اداسي  ٚاستببعي ِؾخـ بشاي عتبد اعتبٔي
تؼييٓ فٛوبي پٛيٕت اعتبٔي بشٔبِٗ
تؼييٓ سابظ بيّبسعتبٔي
تؾىيً عتبد اجشايي ؽٙشعتبٔي
فؼبي بٛدْ عتبد اجشايي ؽٙشعتبٔي
تؼييٓ ِىبْ ِؾخـ بشاي عتبد اجشايي ؽٙشعتبْ
ساٖ أذاصي اِىبٔبت اداسي  ٚاستببعي ِؾخـ بشاي عتبد
ؽٙشعتبٔي
تىثيش  ٚتٛصيغ ٔغخٗ  02دعتٛساٌؼًّ  ٚؽئ ٖٛبِٗ دسِبْ

51

اِتيبص
دبفٍٗ

تٛضيذبت ِ/غتٕذات
فذٚس ابالؽ وتبي
بشاي اػضبء
فٛستجٍغبت

ابالؽ وتبي
ابالؽ وتبي
ابالؽ وتبي
فٛستجٍغبت

تؼذاد تىثيشؽذٖ ٚ
گشٙ٘ٚبي تٛصيغ ؽذٖ
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت

قيَُ ًبهِ اخطايي ؾغح  3ٍ2ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع
اداهَ چه ليست پايشي

سديف
22
23
24
25

فؼبٌيت
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ِؼب ْٚاِٛس
دأؾجٛيي دأؾگبٖ
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ِذيش دشاعت دأؾگبٖ
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ِذيش سٚابظ ػِّٛي
دأؾگبٖ
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب گشٙ٘ٚبي ػٍّي
تخققي

26

بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ِتخققيٓ  ٚفٛق
تخققٙبی بخؾٙبي خقٛفي  ٚدٌٚتي
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب پبساکٍيٕيک ٘بی
بخؾٙبي خقٛفي  ٚدٌٚتي
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب پضؽىبْ ػِّٛي
ؽبغً دس اٚسژأظ بيّبسعتبٔٙب

29

بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ائّٗ جّبػبت
دسخقٛؿ ٔمؼ ٔظبَ اسجبع  ٚعغٛح 3ٚ2
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ّٔبيٕذگبْ ِجٍظ
ؽٛساي اعالِي
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بب ّٔبيٕذگبْ فذا ٚ
عيّبي اعتبٔي
بشگضاسي جٍغبت ّ٘بٕ٘گي  ٚتٛجيٙي بشاي وبسؽٕبعبْ دٛصٖ
ِؼبٔٚت دسِبْ اعتبْ

33

بشگضاسي وبسگب٘ٙبي آِٛصؽي  02خٛأي  ٚآؽٕبيي بب ؽيٖٛ
ٔبِٗ بشاي ِذيشاْ ؽبىٗ  ،سؤعب ِ ٚذيشاْ داخٍي بيّبسعتبٔٙب
بشگضاسي وبسگب٘ٙبي آِٛصؽي  02خٛأي  ٚآؽٕبيي بب ؽيٖٛ
ٔبِٗ بشاي ِغئٌٛيٓ بخؾٙب ،عٛپشٚايضساْ  ،وبسؽٕبعبْ آِبس ٚ
ِذاسن پضؽىي ِ ،تقذيبْ پزيشػ  ،دسآِذ  ٚتشخيـ
تٙيٗ ٔمؾٗ اسجبع ؽٙشعتبٔي اص ِذيغي تشيٓ ِشوض عغخ  1تب
ِشوض فٛق تخققي اعتبٔي بشاعبط خذِبت تخققي ،فٛق
تخققي  ٚپبساوٍيٕيه ٚابغتٗ (تؼييٓ فٙشعت خذِبت ) دس
داخً ٚخبسج اعتبْ بٗ ِٕظٛس اسائٗ کٍيٗ خذِبت

27
28

30
31
32

34

35

36

37
38

تٕظيُ تفبُ٘ ٔبِٗ ّ٘ىبسي في ِببيٓ اعتبٔٙبي ّ٘جٛاس جٙت
تغٙيً اسجبػبت بشاعبط ِغيش دشوتي ِشاجؼيٓ بٗ عغٛح
3ٚ2
تٙيٗ وتببچٗ جذاٚي اعالػبتي ِتخققيٓ  ٚفٛق تخققٙبي
ِٛجٛد  ٚجبيگضيٓ آٔبْ (ٔبَ ٔ ٚبَ خبٔٛادگي ِتخقـ يب فٛق
تخقـ  ،سؽتٗ تخققي ،سٚص  ٚعبػبت دضٛس دس
دسِبٔگبٖ  ٚيب ِغب )
ببصٔگشي ِب٘بٔٗ جذٚي اعالػبت بشٔبِٗ ٚيضيت عشپبيي عغٛح
3ٚ2
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اِتيبص أجبَ
وبًِ

اِتيبص
أجبَ
ٔبلـ

ػذَ
أجبَ

اِتيبص
دبفٍٗ

تٛضيذبت ِ/غتٕذات

2

0

2

0

2

0

2

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

2

0

5

0

گضاسػ بشگضاسی
کبسگبٖ

5

0

ٔمؾٗ اسجبع

2

0

تفبُ٘ ٔبِٗ بٗ تؼذاد
اعتبٔٙبي ّ٘جٛاس  ٚتب
پبيبٔي تشيٓ عغخ
اسجبع بشاي تّبِي
خذِبت

10

0

2

0

فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
فٛستجٍغبت
گضاسػ بشگضاسی
کبسگبٖ

وتببچٗ جذاٚي
اعالػبتي

قيَُ ًبهِ اخطايي ؾغح  3ٍ2ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع
اداهَ چه ليست پايشي

سديف

فؼبٌيت
أجبَ فشاخٛاْ بشاي ِتخققيٓ  ٚفٛق تخققٙب جٙت
ؽشوت دس بشٔبِٗ

اِتيبص أجبَ
وبًِ

اِتيبص
أجبَ
ٔبلـ

ػذَ
أجبَ

اِتيبص
دبفٍٗ

تٛضيذبت ِ/غتٕذات

2

0

اعالػيٗ  ٚآگٙي

2

0

ٌيغت اعبِي

2

0

ٔبِٗ اداسي

4

0

بٕش  ،پٛعتش ... ٚ

4

0

بٕش  ،پٛعتش  ٚتببٍٛ
اعالع سعبٔي

20

0

4

0

آدسط ايٕتشٔتي

4

0

آدسط ايٕتشٔتي

4

0

4

0

10

0

2

0

4

0

تؼذاد روش ؽٛد

52

آِٛصػ وبسبشاْ سايبٔٗ اي دس عغٛح  ( 3ٚ2اػُ اص ٔيش٘ٚبي
ِتخقـ  ٚفٛق تخقـ  ،پزيشػ ) .... ٚ

4

0

فٛستجٍغبت

53

تٛصيغ ٔيش٘ٚبي تخققي ٚفٛق تخققي ِٛسد ٔيبص بشاعبط
ضٛابظ اجشايي دفتش ِذيشيت بيّبسعتبٔي

2

0

ٌيغت جذاٚي تٛصيغ

54

تأِيٓ عبيش ٔيش٘ٚبي أغبٔي ِٛسد ٔيبص اجشاي بشٔبِٗ (اص لبيً
ِشوض ّ٘بٕ٘گي پضؽه خبٔٛادٖ ٔ ٚظبَ اسجبع )
بشآٚسد اػتببسات الصَ جٙت تأِيٓ اِىبٔبت اداسي  ٚاستببعي
ٚسفب٘ي اجشاي بشٔبِٗ
تأِيٓ اِىبٔبت اداسي  ،استببعي  ٚسفب٘ي اجشاي بشٔبِٗ

4

0

2

0

2

0

57

بشآٚسد بٛدجٗ الصَ جٙت اجشاي بشٔبِٗ
ِجّٛع اِتيبصات ِىتغبٗ

4

0

39
40

تٙيٗ ٚتٕظيُ ٌيغت ِتخققيٓ  ٚفٛق تخققٙبي ِتمبضي
ؽشوت دس بشٔبِٗ ( بخؼ خقٛفي  ٚدٌٚتي )
تأييذ  ٚاسعبي ٌيغت فٛق بٗ عبصِبٔٙبي بيّٗ جٙت تبذيً
لشاسداد بٗ فشِت جذيذ

42

آِبدٖ عبصي ِشاوض دسِبٔي جٙت اعالع سعبٔي بشٔبِٗ بٗ
ِشاجؼيٓ ( تٙيٗ پٛعتش  ،بٕش ) ... ٚ
تٙيٗ جذاٚي اعالػبتي ِتخققيٓ ٔ ٚقب دس ِؼشك ديذ
ِشاجؼيٓ
ساٖ أذاصي ِشوض ِذيشيت اسجبع ( ) Call Center
ساٖ أذاصي ِشوض اعالع سعبٔي ايٕتشٔتي بشٔبِٗ دس عغٛح
 3ٚ2دس عبيت دأؾگبٖ

46

فؼبي عبصي اِىبْ دسيبفت ٔٛبت ٚيضيت تخققي  ٚفٛق
تخققي اص عشيك عبيت دأؾگبٖ
ساٖ أذاصي بشٔبِٗ ٔشَ افضاسي تؼييٓ ٚلت لبٍي جٙت ٚيضيت
ِتخقـ ٚيب فٛق تخقـ

41

43
44
45

47
48
49
50
51

55
56

58

تٙيٗ  ٚفؼبي عبصي عيغتُ  HISدس تّبَ بيّبسعتبٔٙبي تذت
پٛؽؼ بشٔبِٗ
بشلشاسي تّٙيذات الصَ جٙت استببط عيغتُ  HISبيّبسعتبْ بب
پشٔٚذٖ اٌىتشٔٚيه عالِت
بشآٚسد بٛدجٗ جٙت تأِيٓ عخت افضاس ِٛسد ٔيبص بشاي عغٛح
 3ٚ2عشپبيي  ٚبغتشي
تأِيٓ عخت افضاس ِٛسد ٔيبص بشاي عغٛح  3ٚ2عشپبيي ٚ
بغتشي

200

 : 4 –10چك ليست پايشي استقرار برنامه پسشك خانواده در حوزه معاونت درمان استان
53

آِبس عيغتّٙبي فؼبي
دس بيّبسعتبٔٙبي تذت
پٛؽؼ
تأِيٓ صيشعبختٙبي
الصَ
ِيضاْ اػتببس ِٛسد
ٔيبص بٗ سيبي

ٌيغت اعبِي ِ ٚذً
اعتمشاس
بٛدجٗ ِٛسد ٔيبص بٗ
سيبي
ٌيغت ٚعبيً
بٛدجٗ ِٛسد ٔيبص بٗ
سيبي

قيَُ ًبهِ اخطايي ؾغح  3ٍ2ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع

راىنماي تكمیل چك لیست پایشي استقرار برنامو پزشك خانٌاده شيري در سطٌح :٣ ً٢
 -1دسخظْص تشکيل ستاد استاًی هالن عول طذّس ابالغ کتبی بشاي اعضاء ّ تشکيل دذالل يک جلسَ هی باشذ( اهتياص
عولکشد ًالظْجْد ًذاسد)
 -2دسخظْص تشکيل ستادُاي شِشستاًی هالن عول ُواًٌذ فْق بْدٍ دسطْستيکَ توام شِشستاًِاي تابعَ اًجام شذٍ باشذ
اهتياص کاهل ّ اگش دس بعضی اص شِشستاًِا تشکيل ًشذٍ باشذ بَ تٌاسب تعذاد تشکيل شذٍ ّ ًشذٍ اهتياص دادٍ هی شْد.
 -3فْکال پْيٌت استاًی اهتياص ًالض ًذاسد  .سابغيي شِشستاًی بَ تٌاسب افشاد تعييي شذٍ دس بيواسستاًِاي شِشستاًِا ،
اهتياصدُی خْاُذ شذ يعٌی دسطْستيکَ بشاي بيواسستاى دّلتی ّ يا غيش دّلتی ابالغی ّياهعشفی طادس ًشذٍ باشذ بَ تٌاسب تعذاد
طادسٍ اهتياص کسب خْاُذ شذ.
 -4بشگضاسي جلسات استاًی دسطْست اًجام  ،اهتياص کاهل دادٍ شْد دسطْست عذم اًجام بذّى اهتياص خْاُذبْد  .بشاي
شِشستاًِا ًيض ُواًٌذ بٌذ  2اهتياصدُی خْاُذ شذ.
 -5دسخظْص کاسگاُِا  ،تواهی کاسکٌاى ّ هذيشاى ّاجذ ششايظ هی بايست دس کاسگاٍ هشبْعَ ششکت ًوايٌذ دس غيش ايٌظْست
بَ تٌاسب تعذاد افشاد ششکت کٌٌذٍ بَ کل افشاد هذًظش  ،اهتياص دُی خْاُذ شذ.
 -6تِيَ ًمشَ اسجاع بايذ بشاساط خذهت ّ سشتَ تخظظی  ،هذل جغشافيايی ّ هسافت هشبْعَ ّ تعييي هسيشدشکتی هشاجعيي
بشاي خذهت تخظظی  ،فْق تخظظی ّ پاساکليٌيک باشذ  .بغْسيکَ ُيچ خذهتی بذّى تکليف ًواًذٍ باشذ ّ دسطْست ًبْد آى
خذهت دس داًشگاٍ هشبْعَ بايذ سغخ بعذي دس بلْن ّيا تا تِشاى تٌظين شذٍ باشذ ُ.ش خذهتی کَ دس ايي دذ تعييي تکليف ًشذٍ باشذ
بَ تٌاسب اهتياص ًخْاُذ گشفت.
-7تفاُن ًاهَ با داًشگاُِا ّ يا استاًِاي ُوجْاس ّيا داًشگاُِاي لغب ّ يا استاى تِشاى بايذ تٌظين شذٍ باشذ دسطْست کسشي
ُشيک اص هْاسد ياد شذٍ بَ تٌاسب آى  ،اهتياص دادٍ شْد.
 -8جذاّل اعالعاتی خذهات تخظظی ّ فْق تخظظی بشاساط سشتَ ً ،ام ّ ًام خاًْدگی  ،سّص ّ ساعت دضْس دس دسهاًگاٍ
دّلتی ّيا بخش خظْطی ّ ياهغب  ،اعالعات پاساکليٌيکِا ّ هشاکض خذهات دسهاًی تشخيظی ّ تْاًبخشی دس توام شِشُا ي
تذت پْشش داًشگاٍ ّ تعييي هْاسد اسجاعی بَ بلْکِا ّ يا اًتِايی تشيي هشکض خذهات تشخيظی دسهاًی ّ تْاًبخشی ؛ رکش ًام
جايگضيي افشاد ّ يا هذلِاي هذًظش
الصم بَ رکش است کَ جذّل اعالعات هتخظظيي ّ فْق تخظظِا دس بخش دّلتی  2اهتياص  ،بخش خظْطی  2اهتياص ،
پاساکليٌيک بخش دّلتی  2اهتياص ّ بخش خظْطی  ، 2جذّل جايگضيٌِا ّ بلْکِا  2اهتياص خْاُذ بْد.
-9دسخظْص ساٍ اًذاصي هشکض هذيشيت اسجاع)  ( Call Centerالصم بَ رکش است کَ تعشيف هشکض  ،ششح ّظايف  ،خظ
استباط تلفٌی با شواسٍ چِاس سلوی کشْسي هشتشن اص عشيك ستاد اجشايی کشْسي بشًاهَ تذاسن ديذٍ شذٍ است کَ بضّدي بَ کل
داًشگاُِا اعالم خْاُذ گشديذ .لکي ًذٍْ اهتياصدُي شاهل تذاسن اهکاًات هْسد ًياص اص جولَ فضاي فيضيکی  4اهتياص ً ،يشّي
اًساًی دس توام شِشستاًِا  8اهتياص  ،خغْط هستمين تلفٌی بَ تعذاد هْسد ًياص  2اهتياص  ،اهکاًات استباعی ايٌتشًتی  2اهتياص  ،دس
اختياس داشتي اعالعات هتخظظيي  ،پضشکاى خاًْادٍ ّ سايش هْاسد هْسد ًياص  2اهتياص ّ اهکاى پاسخگْيی ّ سسيذگی بَ
تواسِاي هشدهی ّ ُواٌُگی بيي سغْح  2اهتياص خْاُذ بْد.
-10دسخظْص اعالم ّضعيت سيستوِاي

 HISبيواسستاًی بَ تٌاسب سيستوِاي ًظب شذٍ ّ فعال هْجْد دس بيواسستاًِا

اهتياص دُی خْاُذ شذ.
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چك ليست پايشي شروع برنامه پسشك خانواده در حوزه معاونت درمان استان
سديف

فؼبٌيت

اِتيبص أجبَ
وبًِ

1

دضٛس ِ ٚؾبسوت فؼبي ِؼب ْٚدسِبْ دس جٍغبت عتبد اجشايي اعتبْ

2

ابالؽ وتبي

2

تؼييٓ فٛوبي پٛيٕت بيّبسعتبٔي بّٙشاٖ ؽشح ٚظبيف

4

فٛستجٍغٗ

3

بشگضاسي وبسگب٘ٙبي آِٛصؽي  02خٛأي  ٚآؽٕبيي بب ؽئ ٖٛبِٗ بشاي ديشاْ ؽبىٗ ،
سؤعب ِ ٚذيشاْ داخٍي بيّبسعتبٔٙب ِغئٌٛيٓ بخؾٙب ،عٛپشٚايضساْ  ،وبسؽٕبعبْ آِبس ٚ
ِذاسن پضؽىي ِ ،تقذيبْ پزيشػ  ،دسآِذ  ٚتشخيـ

5

ِقبدبٗ بب وبسوٕبْ

4

تٙيٗ ٔمؾٗ اسجبع ؽٙشعتبٔي اص ِذيغي تشيٓ ِشوض عغخ  1تب ِشوض فٛق تخققي
اعتبٔي بشاعبط خذِبت تخققي ،فٛق تخققي  ٚپبساوٍيٕيه ٚابغتٗ (تؼييٓ فٙشعت
خذِبت ) دس داخً ٚخبسج اعتبْ بٗ ِٕظٛس اسائٗ کٍيٗ خذِبت

10

ٔمؾٗ اسجبع

5

تٕظيُ تفبُ٘ ٔبِٗ ّ٘ىبسي في ِببيٓ اعتبٔٙبي ّ٘جٛاس جٙت تغٙيً اسجبػبت بشاعبط
ِغيش دشوتي ِشاجؼيٓ بٗ عغٛح 3ٚ2

10

تفبُ٘ ٔبِٗ بٗ تؼذاد اعتبٔٙبي
ّ٘جٛاس  ٚتب پبيبٔي تشيٓ عغخ
اسجبع بشاي تّبِي خذِبت

6

تؼييٓ فٛوبي پٛيٕت اعتبٔي اسجبع ٘بي ِشبٛط بٗ تفبُ٘ ٔبِٗ بيٓ اعتبٔٙب

2

ابالؽ وتبي

7

تٙيٗ وتببچٗ جذاٚي اعالػبتي ِتخققيٓ  ٚفٛق تخققٙبي ِٛجٛد  ٚجبيگضيٓ آٔبْ
( ٔبَ ٔ ٚبَ خبٔٛادگي ِتخقـ يب فٛق تخقـ  ،سؽتٗ تخققي ،سٚص  ٚعبػبت
دضٛس دس دسِبٔگبٖ  ٚيب ِغب)

5

وتببچٗ جذاٚي اعالػبتي

8

أجبَ فشاخٛاْ بشاي ِتخققيٓ  ٚفٛق تخققٙب جٙت ؽشوت دس بشٔبِٗ

2

ِقبدبٗ بب ِتخققيٓ  ٚفٛق
تخقـ ٘ب

9

ببصٔگشي ِب٘بٔٗ جذٚي اعالػبت بشٔبِٗ ٚيضيت عشپبيي عغٛح 3ٚ2

2

اعالػيٗ  ٚآگٙي

10

تٙيٗ ٚتٕظيُ ٌيغت ِتخققيٓ  ٚفٛق تخققٙبي ِتمبضي ؽشوت دس بشٔبِٗ ( بخؼ
خقٛفي  ٚدٌٚتي )

2

ٌيغت اعبِي

11

تأييذ  ٚاسعبي ٌيغت فٛق بٗ عبصِبٔٙبي بيّٗ جٙت تبذيً لشاسداد بٗ فشِت جذيذ

2

ٔبِٗ اداسي

12

اعالع سعبٔي بشٔبِٗ بٗ ِشاجؼيٓ ( تٙيٗ پٛعتش  ،بٕش  ) ... ٚدس ِشاوض دسِبٔي

4

بٕش  ،پٛعتش ... ٚ

13

تٙيٗ جذاٚي اعالػبتي ِتخققيٓ ٔ ٚقب دس ِؼشك ديذ ِشاجؼيٓ
تٛجيٗ بٛدْ ِشوض ِذيشيت اسجبع (  ) Call Centerاص ٔظش فشايٕذ اسائٗ خذِبت عغخ
3ٚ2
ساٖ أذاصي ِشوض اعالع سعبٔي ايٕتشٔتي بشٔبِٗ دس عغٛح  3ٚ2دس عبيت دأؾگبٖ

4

بٕش  ،پٛعتش  ٚتببٍ ٛاعالع سعبٔي

14

اِتيبص
دبفٍٗ

تٛضيذبت ِ/غتٕذات

10
4

آدسط ايٕتشٔتي

16

ايجبد عبصٚوبس الصَ جٙت فؼبٌيت چشخٗ ببصخٛسأذ ِتخققيٓ  ٚفٛق تخقـ ٘ب اص
ِشدٍٗ ٔٛؽتٓ ببصخٛسد تب سعيذْ بٗ پضؽه خبٔٛادٖ

4

اسائٗ فٍٛچبست ٌ ٚيغت اعبِي
ِتقذيبْ ِشادً اجشايي

17

ساٖ أذاصي بشٔبِٗ ٔشَ افضاسي تؼييٓ ٚلت بذِ ْٚشاجؼٗ دضٛسي جٙت ٚيضيت
تخققي  ٚفٛق تخققي اص عشيك عبيتٙبي بيّبسعتبٔي  ٚدأؾگبٖ

4

آدسط ايٕتشٔتي

18

بشلشاسي تّٙيذات الصَ جٙت استببط عيغتُ  HISبيّبسعتبْ بب پشٔٚذٖ اٌىتشٔٚيه عالِت

10

تأِيٓ صيشعبختٙبي الصَ

19

تأِيٓ عخت افضاس ِٛسد ٔيبص بشاي عغٛح  3ٚ2عشپبيي (وٍيٕيه ٚيژٖ  ٚدسِبٔگب٘ٙبي
تخققي )

4

تؼذاد روش ؽٛد

2

ٌيغت جذاٚي تٛصيغ

4

ٌيغت اعبِي ِ ٚذً اعتمشاس

22

أجبَ تّٙيذات الصَ اعتبٔي جٙت تأِيٓ بٛدجٗ الصَ بشاي اجشاي بشٔبِٗ

4

بٛدجٗ ِٛسد ٔيبص بٗ سيبي

23

ِجّٛع اِتيبصات ِىتغبٗ

100

15

20
21

بشآٚسد وبًِ ٔيش٘ٚبي تخققي ٚفٛق تخققي اص جٍّٗ ضشيب ِٛ Kسد ٔيبص
بشاعبط ضٛابظ اجشايي دفتش ِذيشيت بيّبسعتبٔي
تأِيٓ عبيش ٔيش٘ٚبي أغبٔي ِٛسد ٔيبص اجشاي بشٔبِٗ (اص لبيً ِشوض ّ٘بٕ٘گي پضؽه
خبٔٛادٖ ٔ ٚظبَ اسجبع )

 : 4 – 11چك ليست پايشي شروع برنامه پسشك خانواده در حوزه معاونت درمان استان
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 - 1زضذهَل حضَض ٍ هكبضًت كؼبل هؼبًٍت زضهبى زض ؾتبز اؾتبًي هالى ػول نَضتدلؿبت ٍ ًبم
حبضطيي زض خلؿِ ثْوطاُ هتي ههَثبت هطتجظ ثب زضهبى هي ثبقس ( زضنَضت ًجَز ههَثِ هطتجظ ثب
زضهبى اهتيبظ ًبهم زازُ قَز )
 - 2كًَبل پَيٌت قْطؾتبًي ثِ تٌبؾت اكطاز تؼييي قسُ زض ثيوبضؾتبًْبي قْطؾتبًْب  ،اهتيبظزّي ذَاّس قس
يؼٌي زضنَضتيٌِ ثطاي ثيوبضؾتبى زٍلتي ٍ يب ؿيط زٍلتي اثالؿي ٍيب هؼطكي نبزض ًكسُ ثبقس ثِ تٌبؾت
تؼساز نبزضُ اهتيبظ ًؿت ذَاّس قس( .ايي هؿوت ًالً ًهق اهتيبظ ضا ذَاّس زاقت )  .زضنَضت تؼييي قطح
ٍظبيق ًتجي ثطاي آًبى اهتيبظ ًبهل ذَاّس قس .
 - 3زضذهَل ًبضگبّْب  ،توبهي ًبضًٌبى ٍ هسيطاى ٍاخس قطايظ هي ثبيؿت زض ًبضگبُ هطثَعِ قطًت ًوبيٌس
زض ؿيط ايٌهَضت ثِ تٌبؾت تؼساز اكطاز قطًت ًٌٌسُ ثِ ًل اكطاز هسًظط  ،اهتيبظ زّي ذَاّس قس.
 - 4تْيِ ًوكِ اضخبع ثبيس ثطاؾبؼ ذسهت ٍ ضقتِ ترههي  ،هحل خـطاكيبيي ٍ هؿبكت هطثَعِ ٍ تؼييي هؿيط
حطًتي هطاخؼيي ثطاي ذسهت ترههي  ،كَم ترههي ٍ پبضاًليٌيي ثبقس  .ثغَضيٌِ ّيچ ذسهتي ثسٍى
تٌليق ًوبًسُ ثبقس ٍ زضنَضت ًجَز آى ذسهت زض زاًكگبُ هطثَعِ ثبيس ؾغح ثؼسي زض ثلَى ٍيب تب تْطاى
تٌظين قسُ ثبقسّ .ط ذسهتي ًِ زض ايي حس تؼييي تٌليق ًكسُ ثبقس ثِ تٌبؾت اهتيبظ ًرَاّس گطكت .
 - 5تلبّن ًبهِ ثب زاًكگبّْب ٍ يب اؾتبًْبي ّودَاض ٍيب زاًكگبّْبي هغت ٍ يب اؾتبى تْطاى ثبيس تٌظين قسُ ثبقس
زضنَضت ًؿطي ّطيي اظ هَاضز يبز قسُ ثِ تٌبؾت آى  ،اهتيبظ زازُ قَز .
 - 6ثطاي زضيبكت اضخبػبت ذبضج زاًكگبّي ثطاؾبؼ تلبّن ًبهِ ثبيس كًَبل پَيٌت زاًكگبّي ثب اثالؽ ًتجي تؼييي
قسُ ثبقس  .زضنَضت ًجَز اثالؽ ًتجي اهتيبظ زازُ ًرَاّس قس .
 - 7خساٍل اعالػبتي ذسهبت ترههي ٍ كَم ترههي ثطاؾبؼ ضقتِ ً ،بم ٍ ًبم ذبًَزگي  ،ضٍظ ٍ ؾبػت
حضَض زض زضهبًگبُ زٍلتي ٍيب ثرف ذهَني ٍ يبهغت  ،اعالػبت پبضاًليٌيٌْب ٍ هطاًع ذسهبت زضهبًي
تكريهي ٍ تَاًجركي زض توبم قْطّب ي تحت پَقف زاًكگبُ ٍ تؼييي هَاضز اضخبػي ثِ ثلًَْب ٍ يب
اًتْبيي تطيي هطًع ذسهبت تكريهي زضهبًي ٍ تَاًجركي ؛ شًط ًبم خبيگعيي اكطاز ٍ يب هحلْبي هسًظط
الظم ثِ شًط اؾت ًِ خسٍل اعالػبت هترههيي ٍ كَم ترههْب زض ثرف زٍلتي  1اهتيبظ  ،ثرف
ذهَني  1اهتيبظ  ،پبضاًليٌيي ثرف زٍلتي  1اهتيبظ ٍ ثرف ذهَني  ، 1خسٍل خبيگعيٌْب ٍ ثلًَْب 1
اهتيبظ ذَاّس ثَز .
 - 8زضذهَل اًدبم كطاذَاى ثط اي هترههيي ٍ كَم ترههْب  ،هؿتٌسات قبهل ًبهِ ضؾوي ٍ يب اعالػيِ اظ
ؾَي حساهل هؼبًٍت زضهبى هي ثبقس  .اهتيبظ ًبهم زض ايي ظهيٌِ ٍخَز ًساضز.
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 - 9زضذهَل ثبظًگطي ثطًبهِ هترههيي ثبيس تـييطات خساٍل اعالػبتي هترههيي زضنَضت خبثدبيي آًبى
هَخَز ثبقس  .ايي هَضَع ثرهَل ثطاي هترههيي ٍ يب كَم ترهم ّبي ضطيت  Kزض قْطؾتبًْبي
هحيغي ثيكتط نسم هي ًوبيس  .زض ايي ظهيٌِ تغجين خسٍل اعالػبتي ثب ًبم هترههيي حبضط زض
ثيوبضؾتبى قْطؾتبًْب زض حبل حبضط هالى ػول ذَاّس ثَز .
- 10زضذهَل ثٌسّبي ً 11 ٍ 10بهِ اضؾبلي ثِ ثيوِ ٍ ليؿت هطثَعِ هالى ػول ذَاّس ثَز  .اگط ثطاي توبهي
قْطؾتبًْب ثبقس اهتيبظ ًبهل ذَاّس ثَز ٍ اگط ًبهم اخطا قسُ ثبقس اهتيبظ ًبهم ًؿت ذَاّس قس .
- 11زضذهَل ثٌس هطثَط ثِ اعالع ضؾبًي هطزهي زض هحيظ  ،هكبّسُ ثٌطّب  ،پَؾتطّب  ،تبثلَّبي اعالع
ضؾبًي زض ثيوبضؾتبًْب ٍ زضهبًگبّْب هالى ػول هي ثبقس  .اگط زض توبم ثيوبضؾتبًْب ًهت قسُ ثبقس اهتيبظ
ًبهل ٍ اگط زض توبهي آًْب ًهت ًكسُ ثبقس ثِ تٌبؾت تؼساز ًهت قسُ  ،اهتيبظ ًؿت ذَاّس قس .
- 12زضذهَل هكبضًت زض ضاُ اًساظي هطًع هسيطيت اضخبع ( ، ) Call Centerالظم ثِ شًط اؾت ًِ ًليت
اخطايي آى ثِ ػْسُ هؼبًٍت ثْساقتي تؼييي گطزيسُ  ،لٌي هكبضًت زض تأهيي ًيطٍي اًؿبًي ٍ آهَظـ
ًيطٍّبي قبؿل زض آى اظ ًظط آگبّي ًبهل زض ظهيٌِ ؾغَح  ٍ 3ٍ2زاقتي اعالػبت هطثَط ثِ زضهبًگبّْب ،
ترههْب  ،ثطًبهِ حضَض هترههيي ٍ قوبضُ ّبي توبؼ تللٌي هطثَعِ هَضز ًظط هي ثبقس .
هكبضًت زض تأهيي ًيطٍي اًؿبًي زض توبم قْطؾتبًْب  2اهتيبظ  ،آهَظـ ًيطٍّبي هَخَز اظ ًظط اعالػبت
ؾغَح  3ٍ2زضهبًگبّي ٍ ثيوبضؾتبًي  4اهتيبظ  ،زض اذتيبض زاقتي اعالػبت هترههيي  ،پعقٌبى ذبًَازُ ٍ
ؾبيط هَاضز هَضز ًيبظ  4اهتيبظ
ٍ- 13خَز ؾبيت كؼبل زاًكگبّي ٍ اذتهبل حساهل ثركي اظ آى ثِ اعالع ضؾبًي حَظُ زضهبى زض ثطًبهِ
پعقي ذبًَازُ
- 14اضائِ كلَچبضت ؾبظًٍبض كطايٌس اضخبع ٍ ثبظذَضاًس ثيوبضؾتبًي ٍ زضهبًگبّي هحيظ  ،اگط زض توبم
ثيوبضؾتبًْب تْيِ قسُ ثبقس ( ثبقرم هؿئَل پيگيطي اهَض هطتجظ )  ،اهيتبظ ًبهل أذص ذَاّس قس .
- 15زضذهَل ثطًبهِ ًطم اكعاضي ًَثت زّي  ،اگط هَخَز ًجبقس ٍ ،خَز قوبضُ توبؼ هؿتول خْت تؼييي ًَثت
ٍ كطايٌس تؼييي ًَثت تللٌي ٍ يب حضَضي هٌدط ثِ ًؿت اهتيبظ ًبهم ذَاّس قس .
- 16زضذهَل اػالم ٍضؼيت ؾيؿتوْبي  HISثيوبضؾتبًي ثِ تٌبؾت ؾيؿتوْبي ًهت قسُ ٍ كؼبل هَخَز
زض ثيوبضؾتبًْب اهتيبظ زّي ذَاّس قس .
- 17زضهَضز ثطآٍضز ًيطٍي ترههي  ،ليؿت هطثَعِ هالى ػول اؾت (ثطاي توبهي قْطؾتبًْب ).
- 18زضهَضز ثٌس  21ليؿت اؾبهي ّوٌبضاى تأهيي قسُ اضائِ قَز  .زضنَضت تأهيي توبم ثطآٍضزّب اهتيبظ ًبهل ٍ
زض نَضت ػسم تأهيي ًبهل  ،ثِ تٌبؾت تأهيي ٍ ًيطٍي ثبهيوبًسُ اهتيبظ ًؿت ذَاّس قس .
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قيَُ ًبهِ اخطايي ؾغح  3ٍ2ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع

هؼبًٍت زضهبى

زاًكگبُ ػلَم پعقٌي ٍ ذسهبت ثْساقتي زضهبًي ....
ضزيق

ًبم ثيوبضؾتبى

ًؿجت اضخبع قسگبى

ًؿجت اضخبع

ًؿجت اضخبع قسگبى پبضاًليٌيي

ًؿجت اضخبع

ًؿجت

تؼساز

ؾطپبئي ثِ ًل

قسگبى ثؿتطي ثِ

ثيوبضؾتبى ثِ ًل هطاخؼيي

قسگبى ذسهت

ثبظذَضا

اضخبػبت

هطاخؼيي ثِ

ًل هَاضز ثؿتطي

پبضاًليٌيي

گطكتِ ثِ ًل هَاضز

ًس

اكوي يب

اضخبػي

نبزضُ

هكبٍضُ

هترههيي

ثِ ًل
الٌتيَ

اٍضغاًؽ

الٌتيَ

اٍضغاًؽ

آظهبيكگبُ

ضازيَلَغي

ؾبيط

ثؿتطي

ؾطپبئي

اضخبع
قسگبى

خوغ

تبضيد :

ًبم ٍ اهضبء ًبضقٌبؼ تٌويل ًٌٌسُ كطم :

 : 4 –92فزم ضاخع ّاي تيوارستاًي هَارد ارجاعي اس پشضك خاًَادُ تِ سطَح تخػػي ضْزستاى
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قيَُ ًبهِ اخطايي ؾغح  3ٍ2ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع

هؼبًٍت زضهبى  -زاًكگبُ ػلَم پعقٌي ٍ ذسهبت ثْساقتي زضهبًي ....
ضزيق

ًبم زضهبًگبُ ٍ يب هغت

ًؿجت اضخبع

ًؿجت

تؼساز

ًؿجت اضخبع

ًؿجت اضخبع قسگبى ثِ پبضاًليٌيي

قسگبى ؾطپبئي ثِ

قسگبى ذسهت

ثبظذَضا

اضخبػبت

ًل هطاخؼيي ثِ

گطكتِ ثِ ًل

ًس

اكوي يب

هترههيي

هَاضز اضخبػي

نبزضُ

هكبٍضُ

آظهبيكگبُ

ضازيَلَغي

ؾبيط

ثِ ًل
اضخبع
قسگبى

خوغ

تبضيد :

ًبم ٍ اهضبء ًبضقٌبؼ تٌويل ًٌٌسُ كطم :

 : 4 -93فزم ضاخعّاي هَارد ارجاعي اس پشضك خاًَادُ تِ هطة هتخػع ٍ يا درهاًگاُ
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قيَُ ًبهِ اخطايي ؾغح  3ٍ2ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع

هؼاًٍت درهاى

داًشگاُ ػلَم پسشني ٍ خذهات بْذاشتي درهاًي ....
ضزيق

ًبم قْطؾتبى

ًؿجت اضخبع

ًؿجت اضخبع قسگبى

ًؿجت اضخبع قسگبى

ًؿجت اضخبع قسگبى پبضاًليٌيي

ًؿجت اضخبع قسگبى

قسگبى ؾطپبئي ثِ

ؾطپبئي ثِ ًل هطاخؼيي

ثؿتطي ثِ ًل هَاضز

ثيوبضؾتبى ثِ ًل هطاخؼيي پبضاًليٌيي

ذسهت گطكتِ ثِ ًل

ًل هطاخؼيي ثِ

ثِ هترههيي ثرف

ثؿتطي

هترههيي ثرف

زٍلتي ٍ ذهَني

هَاضز اضخبػي

ًؿجت

تؼساز

ثبظذَضا

اضخبػبت

ًس ثِ ًل

اكوي

اضخبع
قسگبى

زٍلتي ٍ ذهَني
الٌتيَ

اٍضغاًؽ

الٌتيَ

اٍضغاًؽ

الٌتيَ

اٍضغاًؽ

آظهبيكگبُ

ضازيَلَغي

ؾبيط

ثؿتطي

ؾطپبئي

خوغ

هؼبٍى اهَض زضهبى اؾتبى :

ًبم ٍ اهضبء ًبضقٌبؼ تٌويل ًٌٌسُ كطم :

 : 4 - 94فزم ضاخعّاي هَارد ارجاعي اس پشضك خاًَادُ تِ سطَح تخػػي داًطگاُ
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تبضيد :

قيَُ ًبهِ اخطايي ؾغح  3ٍ2ثطًبهِ پعقي ذبًَازُ ًٍظبم اضخبع

هؼبًٍت زضهبى

ضزيق

ًبم زاًكگبُ /

ًؿجت اضخبع

ًؿجت اضخبع قسگبى

ًؿجت اضخبع قسگبى

ًؿجت اضخبع قسگبى پبضاًليٌيي

ًؿجت اضخبع قسگبى

زاًكگسُ ػلَم

قسگبى ؾطپبئي ثِ

ؾطپبئي ثِ ًل هطاخؼيي

ثؿتطي ثِ ًل هَاضز

ثيوبضؾتبى ثِ ًل هطاخؼيي پبضاًليٌيي

ذسهت گطكتِ ثِ ًل

پعقٌي

ًل هطاخؼيي ثِ

ثِ هترههيي ثرف

ثؿتطي

هترههيي ثرف

زٍلتي ٍ ذهَني

هَاضز اضخبػي

الٌتيَ

اٍضغاًؽ

الٌتيَ

ثبظذَضا
ًس ثِ ًل

اكوي

اضخبع
قسگبى

زٍلتي ٍ ذهَني
اٍضغاًؽ

ًؿجت

تؼساز
اضخبػبت

الٌتيَ

اٍضغاًؽ

آظهبيكگبُ

ضازيَلَغي

ؾبيط

ثؿتطي

ؾطپبئي

خوغ

تبضيد:

ًبم ٍ اهضبء ًبضقٌبؼ تٌويل ًٌٌسُ كطم :

 : 4 - 95فزم ضاخعّاي هَارد ارجاعي اس پشضك خاًَادُ تِ سطَح تخػػي دركل كطَر
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