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 مشاکض ديلتی((طشح تحًل وظبم سالمت کطًس اسصیببی ستیچک ل
 3نگارش 

 وبم داوطگبٌ:

 مشکض : ئیسس                                                                                            :یمشکض دسمبو وبم

 :یپضضک ي ملضيمبت ضاتیتجُ فىی ًلئمسوبم                                                                                                       مشکض : مذیش

 :دسمبوی ضمبسٌ تلفه مشکض                                                     داسيخبوٍ:                            یفى ًلئمسوبم 
 

 می ببضذ؟تًسط ایه اداسٌ کل   داسای ضشایط اػالم ضذٌتجُیضات ي ملضيمبت پضضکی آیب مشکض دسمبوی داسای مسئًل فىی  -1

 

 امتیاس دهی شاخص:نحوه بزرسی و 

سبیت اداسُ کل  داسای ابالغ اص سیبست هشکض دسهبًی ٍ هذسک تحظیلی هشتبط بَدُ ٍ بب تَجِ بِ گزساًذى دٍسُ ّبی آهَصشی آشٌبیی کبهل بب ًحَُ استعالم اصالف(هسئَل فٌی 

 هسئَل فٌی چک شَد( تَسط فبکتَس بِ طَست تظبدفی اًتخبة ٍ 2.)تجْیضات پضشکی داسد

ٍلی دٍسُ آهَصشی داسای ابالغ اص سیبست هشکض دسهبًی ٍ هذسک تحظیلی هشتبط بَدُ ٍ بب ًحَُ استعالم اص سبیت اداسُ کل تجْیضات پضشکی  آشٌبیی کبهل داسد فٌی ة( هسئَل 

 سا ًگزساًذُ است.

ًحَُ استعالم اص سبیت اداسُ کل تجْیضات پضشککی داسد ٍلکی فب کذ    داسای هذسک تحظیلی هشتبط بَدُ ٍ بب تَجِ بِ گزساًذى دٍسُ ّبی آهَصشی آشٌبیی کبهل بب ج( هسئَل فٌی 

 ابالغ اص سیبست هشکض دسهبًی هی ببشذ.

ککض دسهکبًی ٍ هکذسک    بب تَجِ بِ گزساًذى دٍسُ ّبی آهَصشی آشٌبیی کبهل بب ًحَُ استعالم اص سبیت اداسُ کل تجْیضات پضشکی داسد ٍلی فب ذ ابالغ اص سیبست هشد( هسئَل فٌی 

 ی ببشذ.هشتبط ه

 ُ( هشکض دسهبًی فب ذ هسئَل فٌی هی ببشذ.
 

 تجُیضات مصشفی مًسد ویبص مشکض دسمبوی بٍ چٍ صًست اوتخبة ي تبمیه میگشدد؟)وقص کمیتٍ فىی دس اوتخبة کبال( -2

 نحوه بزرسی و امتیاس دهی شاخص:

هی ببشٌذ تشکیل )طَست  هشکض دسهبًیبب اعضبء هشتبط کِ داسای ابالغ اص سیبست  بِ طَست هٌظن)هبّبًِ( داسٍ، تجْیضات ٍ هلضٍهبت پضشکی هشکض دسهبًیالف(جلسبت کویتِ 

 هبُ اخیش سٍیت گشدد( ٍ فْشست تجْیضات هَسد ًیبص هشکض دسهبًی بب هشخض ًوَدى بشًذ تْیِ گشدیذُ است. 3جلسبت 

 ابالغ( تشکیل ٍ فْشست تجْیضات هَسد ًیبص هشکض  دسهبًی بب هشخض ًوَدى بشًذ تْیِ گشدیذُ است. بب اعضبء هشتبط )فب ذ ة(جلسبت کویتِ فٌی بِ طَست هٌظن )هبّبًِ(

 ج(جلسبت کویتِ بِ طَست هٌظن تشکیل ٍ فْشست تجْیضات هَسد ًیبص هشکض دسهبًی بذٍى هشخض ًوَدى بشًذ تْیِ گشدیذُ است.

 ص هشکض دسهبًی تْیِ ًگشدیذُ است.د(جلسبت کویتِ بِ طَست هَسدی تشکیل ٍ فْشست تجْیضات هَسد ًیب

 .هبُ اخیش جلسِ ای تشکیل ًذادُ است 3ُ(هشکض دسهبًی دس 

 

هشکض دسهبًی، هسئَل اهَس پضشکی شبهل سئیس بیوبسستبى، هذیش داسٍخبًِ ٍ هسئَل فٌی تجْیضات ٍ هلضٍهبت ًفشُ  7*کویتِ داسٍ ٍ تجْیضات پضشکی هشکض دسهبًی: کویتِ ای 

 هتخظظبى ریشبط هی ببشذ.ًفش اص  3هبلی ٍ 
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 شسسی گشدد(بگبوٍ طشح تحًل  12آیب مشکض دسمبوی وسبت بٍ تُیٍ فُشست خشیذ اقذام ومًدٌ است؟)مًضًع بشاسبس گشيَُبی -3
 

 نحوه بزرسی و امتیاس دهی شاخص:

 تٌظین گشدیذُ است.هَسد ًیبص دسطذ کبالّبی هظشفی  100الف( فْشست جْت 

 تٌظین گشدیذُ است.هَسد ًیبص دسطذ کبالّبی هظشفی  00ة( فْشست جْت 

 تٌظین گشدیذُ است.هَسد ًیبص دسطذ کبالّبی هظشفی  00ج( فْشست جْت 

 تٌظین گشدیذُ است.هَسد ًیبص دسطذ کبالّبی هظشفی 40د( فْشست جْت 

 / فْشست کبالّبی هظشفی هشخض ًگشدیذُ است.تتٌظین گشدیذُ اسهَسد ًیبص دسطذ کبالّبی هظشفی  40ُ( فْشست جْت کوتش اص 

سدیف کبال ضبمل  3فبکتًس بب حذاقل  15داسد؟)اداسٌ کل ي اص ضبکٍ تًصیغ قبوًوی آیب مشکض دسمبوی التضام الصم سا جُت خشیذ اص فُشست اػالمی -4

 (مصشفی تخصصی ي ػمًمی بشسسی گشدد

 نحوه بزرسی و امتیاس دهی شاخص:

 بشسسی شذُ اًطببق کبهل بب فْشست اعالهی ٍ شبکِ داسد.کلیِ فبکتَسّبی الف(

 دسطذ فبکتَسّبی بشسسی شذُ اًطببق کبهل بب فْشست اعالهی ٍ شبکِ داسد. 00 ة(

 دسطذ فبکتَسّبی بشسسی شذُ اًطببق کبهل بب فْشست اعالهی ٍ شبکِ داسد. 00ج(

 بکِ داسد.دسطذ فبکتَسّبی بشسسی شذُ اًطببق کبهل بب فْشست اعالهی ٍ ش 40 د(

 دسطذ فبکتَسّبی بشسسی شذُ اًطببق کبهل بب فْشست اعالهی ٍ شبکِ داسد/ عذم اسائِ فبکتَس تَسط هشکض دسهبًی. 20 ُ(

 

صًستحسبة ضبمل اقالم مصشفی  5سػبیت می گشدد ؟) اندس صًستحسبة بیمبسقیمت ابالغی اداسٌ کل ي ) IRC مذل ي دسج مطخصبت کبال )بشوذ، آیب-5

 گشدد( ػمًمی بشسسیتخصصی ي 

 

 نحوه بزرسی و امتیاس دهی شاخص:

  .سعبیت شذُ است کلیِ طَستحسبة ّبی بشسسی شذُدس الف(

 سعبیت شذُ است. دسطذ  طَستحسبة ّبی بشسسی شذُ 00دس  ة(

  سعبیت شذُ است. دسطذ  طَستحسبة ّبی بشسسی شذُ 00دس  ج(

 است.سعبیت شذُ  دسطذ طَستحسبة ّبی بشسسی شذ40ُدس  د(

 .سعبیت ًشذُ است اص طَستحسبة ّبی بشسسی شذُ ّیچکذامدس ُ(
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فبکتًس بٍ صًست تصبدفی اوتخبة ي بٍ  15؟)وظبست داسد ي پیص فبکتًس تًسط ضشکت َب ضًابط فبکتًسبش سػبیت خشیذ َبی خًد  دسآیب مشکض دسمبوی -6

 (ضشح ریل بشسسی گشدد
 نحوه بزرسی و امتیاس دهی شاخص:

 بب سعبیت کلیِ  الضاهبت طذٍس فبکتَس )دستَسالعول فبکتَس پیش فبکتَس( طبدس گشدیذُ است. الف(فبکتَس ّب

 است. ذُیفبکتَس(  طبدس گشد شیطذٍس فبکتَس )دستَسالعول فبکتَس پدسطذ الضاهبت  00بب سعبیت  فبکتَس ّب ة(

 است. ذُیبکتَس(  طبدس گشدف شیدسطذ الضاهبت طذٍس فبکتَس )دستَسالعول فبکتَس پ 00تیفبکتَس ّب  بب سعبج(

 است. ذُیفبکتَس(  طبدس گشد شیدسطذ الضاهبت طذٍس فبکتَس )دستَسالعول فبکتَس پ 40تیفبکتَس ّب  بب سعبد(

 / عذم اسائِ فبکتَس تَسط هشکض دسهبًی.است. ذُیفبکتَس(  طبدس گشد شیدسطذ الضاهبت طذٍس فبکتَس )دستَسالعول فبکتَس پ 20تیفبکتَس ّب  بب سعبُ(

 

 5؟)بب تًجٍ بٍ ضشایط مًجًد سيصٌ( تًسط مشاکض دسمبوی یب داوطگبٌ صًست می پزیشد 45آیب پشداخت صًستحسبة َب بٍ صًست وقذی )حذاکثش -7

 مبٌ اخیش بشسسی ضًد( 3ضشکت کٍ بیطتشیه فشيش سا داضتٍ اوذ اوتخبة گشدیذٌ ي يضؼیت فبکتًسَب دس 
 نحوه بزرسی و امتیاس دهی شاخص:

 دسطذ فبکتَسّب پشداخت گشدیذُ است. 100الف(

 دسطذ فبکتَسّب پشداخت گشدیذُ است. 00ة(

 دسطذ فبکتَسّب پشداخت گشدیذُ است. 00ج(

 دسطذ فبکتَسّب پشداخت گشدیذُ است. 40د(

 دسطذ فبکتَسّب پشداخت گشدیذُ است. 40ُ(کوتش اص 

دس مشکض دسمبوی سػبیت ي ... آیب دستًسالؼمل َبی ابالغی دسخصًظ َضیىٍ استشیل، حضًس کبسضىبس ي محبسبٍ َضیىٍ اجبسٌ اسٌ ي دسیل ي تیغ اسٌ  -8

 می گشدد؟
 نحوه بزرسی و امتیاس دهی شاخص:

 دستشسی داشتِ ٍ هَاسد سا سعبیت هی ًوبیذ. ابالؼیکض دسهبًی بِ کلیِ دستَسالعول ّبی هشالف(

 تیػ اسُ ٍ ّضیٌِ استشیل ا ذام هی ًوبیذ ٍلی کبسشٌبس ششکت دس اتبق عول حضَس داسد. ،ًسبت بِ سعبیت هَاسد اعن اص ّضیٌِ اجبسُ اسُ ٍ دسیل هشکض دسهبًی ة(

کبسشٌبس ششکت  ًوَدُ ٍ ّوچٌیيهشکض دسهبًی ًسبت بِ سعبیت هَاسد اعن اص ّضیٌِ اجبسُ اسُ ٍ دسیل ٍ تیػ اسُ ا ذام هی ًوبیذ ٍلی ًسبت بِ دسیبفت ّضیٌِ استشیل ا ذام  ج(

 دس اتبق عول حضَس داسد.ًیض 

 ساى ا ذام هی ًوبیذ.هشکض دسهبًی تٌْب ًسبت بِ سعبیت ّضیٌِ تیػ اسُ یکببس هظشف دس طَستحسبة بیوب د(

 ا ذام ًوی ًوبیذ.دس ایي خظَص هشکض دسهبًی ًسبت بِ سعبیت ّیچکذام اص دستَسالعول ّبی ابالؼی ُ(
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 امتیاس نهایی: 
 

 شود. یگانیبا یدر سوابق باسرس 5اخذ شده در سوال  یو صورتحساب ها 2سوال  یفاکتورها زتصوی: 1تذکز•

 شود. یبهزه بزدار 2اخذ شده در سوال  یفاکتور ها زیاس تصو 7و 4 ی:در سوال ها 2تذکز•

 وبم کبسضىبسبن ببصسسی کىىذٌ بب رکش سمت ي امضبء ي تبسیخ ببصدیذ:

 .................... نام و نام خانوادگی ........................... سمت..................... شماره تماس....................... امضا و تاریخ باسدید -1

 .................... نام و نام خانوادگی ........................... سمت..................... شماره تماس....................... امضا و تاریخ باسدید -2

 تماس....................... امضا و تاریخ باسدید ....................نام و نام خانوادگی ........................... سمت..................... شماره  -3
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