(( آیين نامه شماره ))74
قٞضايػآيتي٘ ٠زضاخطايتٜس١اي ٗ 5 ٝ 3از 17 ٟهاٙٞٛتأؾيؽتي٘ٗ٠طًعيايطاٝٙتيُ٘ ٠طي ،زضخٔؿٞٗ٠ضخ " 24/05/1391آييهوامٍ

تيمٍَاي درمان "ضاٗكتْ٘تطٗ19از11ٟٝتثهطٟت٠قطحشيْتهٞيةٞ٘ٛز:
فصل ايلۺ كليات
مادٌ  -۱اساس قزارداد ۺ ايٚتي٘ٛ٠اٗ٠تطاؾاؼهاٙٞٛتي٘ٗ٠هٞباضزيث٢كتٗاٟؾاّ ٝ 1316ت٠پيك٢ٜازًتثيتيُ٘٠صاض (ً٠خعءاليٜلي
تي٘ٛ٠اٗ٠اؾت )تٜظيٖقسٟٞٗٝضزتٞاكنعطكيٚاؾت  .تركياظپيك٢ٜازًتثيتيُ٘ ٠صاضًٞٗ٠ضز  هثّٞتيُ٘٠طٛيؿت٘١ٝعٗاٙياهثْاظ

ُطٗحؿٞب٘ٛيقٞز.

ًتثيت٠تيُ٘٠صاضاػالٕقسٟاؾت،خعءتؼ٢ساتتي٘٠

نٞضت


ٛاٗ٠ت٠

نسٝضتي٘٠
مادٌ  -۲تعاريف ي اصطالحات ۺ تؼاضيقٝانغالحاتٗصًٞضزضايٚتي٘ٛ ٠اٗ٠نطفٛظطاظ١طٗلٕٞ٢زيِطيً٠زاقت٠تاقس،تاايٗٚلا١يٖ
اؾتقازٟقسٟاٛس:
 -۱تيمٍگزۺ قطًتتي٘٠زاضايٗدٞظكؼآيتاظتي٘ٗ٠طًعيخ٘ٞ٢ضياؾالٗيايطاٗ٠ًٙكرهاتآٙزضايٚتي٘ٛ٠اٗ٠زضجقسٟاؾتٝخثطاٙ
ٗيُيطز.
١ايتحتپٞقفضاعثنقطايظٗوطضزضايٚتي٘ٛ٠اٗ٠ت٠ػ٢س ٟ

١عي١٠ٜايتي٘اضؾتاٛي،خطاحيٛاقياظتي٘اضيٝحٞازثٝؾايط١عي٠ٜ

ؾاظٗا١ٙايياظهثيْؾاظٗاٙتي٘٠ذسٗاتزضٗاٛي،ؾاظٗاٙتأٗيٚاخت٘اػي٠ً... ٝعثنهاٙٞٛتي٘٠زضٗاِ٘١ٙاٛيٞٗ،ظق ت٠

 -۲تيمٍگز پايٍ ۺ
اضائ٠ذسٗاتزضٗاٙپاي٠اٛس.
قرهياؾتًٗ٠كرهاتٝيزضايٚتي٘ٛ٠اٗ٠شًطقسٟٗٝتؼ٢ست٠پطزاذتحنتي٘٠اؾت.

 -۳تيمٍگذارۺ
 -۴گزيٌ تيمٍشدگانۺ
آقً-اضًٜاٙضؾ٘ي،پي٘اٛيياهطاضزازيتيُ٘٠صاضٝاػضايذاٞٛازٟقا٠ًٙتيُ٘٠صاضآ٢ٛاضات٠ػٜٞاٙاػضايُطٟٗٝؼطكيٞ٘ٛزٟاؾتٝحساهْ
پٜداٟزضنسآ٢ٛاتايس٘١عٗاٙتحتپٞقفتي٘٠هطاضُيطٛس .

تيُ٘٠طٗيتٞاٛسًاضًٜاٙتاظٛكؿت٠تيُٗ٠صاضضانطكاًزضاتتسايهطاضزازٝيازضظٗاٙت٘سيسهطاضزازت ٠اتلامًٔي٠اػضايذاٞٛازٟتحت
تثهط -ٟ
تٌلْآٛاٙتيًٜ٘٠س.
ب -اضائ ٠پٞقفتي٘٠زضٗاٙت٠ؾايطُط١ ٟٝا (اظهثيْانٜاف،اتحازي١٠اٝاٛد٘١ٚا)ت٠ايٚقططٗداظاؾتً٠تا١سكيؿيطاظاذصپٞقف
تي٘ٛ٠اٗ٠تكٌيْقسٟتاقٜس،پطزاذتحنتي٘٠ؾآيا٠ٛتٞؾظتيُ٘٠صاضتض٘يٚقسٟتاقسٝتيفاظ 50زضنساػضايُطٟٝت٠
تي٘ٞٗ٠ضٞعاي  ٚ
عٞضٖ١ظٗاٙتي٘٠قٛٞس.


اػضايذاٞٛاز:ٟقاْٗ٘١ؿط،كطظٛسا،ٙپسضٗ،ازضٝاكطازتحتتٌلْتي٘٠قسُاٙاؾت.
 -۵مًضًع تيمٍ ۺ خثطاٙتركياظ١عي١٠ٜاي تي٘اضؾتاٛيٝخطاحيٛاقياظتي٘اضي،حازثٝ٠ؾايطپٞقف ١اياضاكيزضٗاٛيتي٘ ٠قسُاٙ
اؾتً٠زضتؼ٢ستيُ٘٠طپايٛ٠يؿتٝعيايٚتي٘ٛ٠اٗ٠زضتؼ٢ستيُ٘٠طهطاضُطكت٠اؾت.


حازث١ :٠طٝاهؼٛ٠اُ٢اٛيٛاقياظييػاْٗذاضخيً٠تسٙٝههسٝاضازٟتي٘ ٠قسٟاتلاماكتازٛ ٕٟٝدطت٠خطحٛ،ومػض،ٞاظًاضاكتازُيٝيا
كٞتتي٘٠قسُٟطزز.

تي٘اضي١:طُ٠ٛٞػاضض٠خؿ٘يٝاذتالّزضاػ٘اّعثيؼيٝخ٢اظٗرتٔقتسٙعثنتكريمپعقياؾت.
 -۶حقتيمٍۺ ٝخ٢ياؾتً٠تيُ٘٠صاضتايسزضٗواتْتؼ٢ساتتيُ٘٠طتپطزاظز.اٛدإتؼ٢ساتتيُ٘٠طًّٗٞٞت٠پطزاذتح متي٘٠تٛ٠حٞياؾت
ً٠زضقطايظذهٞنيتي٘ٛ٠اٗ٠تٞاكنقسٟتاقس.

ٗستظٗاٛياؾتً٠زضعّٞآٙتيُ٘٠طتؼ٢سيت٠خثطاٙذؿاضتٛساضز.

 -۷ديرٌ اوتظارۺ
ُصاضاظذؿاضتهاتْپطزاذتاؾتًٗ٠يعاٙآٙزضقطايظذهٞنيتي٘ٛ٠اٗ٠تؼييٗٚيقٞز.

ؾٖ٢تي٘٠قسٟياتي٘٠

 -۸فزاوشيشۺ
ٛاٗ٠زضجٗيقٞز .

ٛاٗ٠ييؾاّت٘إق٘ؿياؾت.تاضيدقطٝعٝاٛوضايآٙتاتٞاكنعطكيٚزضتي٘٠


ٗستتي٘٠
 -۹مدتۺ
فصل ديمۺ َشيىٍَاي درماوي قاتل پزداخت
١عي١٠ٜايزضٗاٛيهاتْپطزاذتٗٞضٞعايٚآئيٛٚاٗ٠ػثاضتاؾتاظ:

مادٌ -۳
پٞقف١ايانٔي(پاي:)٠

الف-

خثطا١ٙعي١٠ٜايتؿتطي،خطاحي،قي٘يزضٗاٛي،ضازيٞتطاپي،آٛػيُٞطاكيهٔةُ،اٗاٛايقٝاٞٛاعؾَٜقٌٚزضتي٘اضؾتاٗ ٝٙطاًع خطاحي

-1
ٗحسٝز.Day Careٝ
تثهط -ٟاػ٘اّخطاحي  Day Careت٠خطاحي١ايياعالمٗيقٞزًٗ٠ستظٗاٞٗٙضزٛياظتطايٗطاهثت ١ايتؼساظػْ٘زضٗطاًعزضٗاٛي،
ً٘تطاظييضٝظتاقس.
زضتي٘اضؾتا١ٙا)

١ -2عي٘١٠ٜطاٟاكطازظيط7ؾاّٝتاالتطاظ70ؾاّ(
تؿتطيقسٙتي٘٠قسٟزضٗطاًعزضٗاٛيٝياٛوْ ٝاٛتواّتي٘اضت٠ؾايطٗطاًع

١ -3عي٠ٜآٗثٞالٛؽٝؾايطكٞضيت ١ايپعقٌيٗكطٝط ت٠
تكريهي-زضٗاٛيعثنزؾتٞضپعقيٗؼآح.
پٞقف١اياضاكي:

ب-



ُطٗيتٞاٛستازضياكتحنتي٘٠اضاكيٗٞاضزشيْضاحؿةتٞاكنتاتيُ٘٠صاضتحتپٞقفهطاضز١س:

تي٘٠

ت٠اؾتثٜايزيؿيؾتٙٞكوطات )ُ،اٗاٛايق،
 -1اكعايفؾنفتؼ٢ساتتطاياػ٘اّخطاحيٗطتٞطت٠ؾطعاٗ،ٙـعٝاػهابٗطًعيٛٝراع ( 
هٔة،پيٛٞسضي،٠پيٛٞسًثس،پيٛٞسًٔيٝ٠پيٛٞسٗـعاؾترٞا. ٙ
١عي١٠ٜايظاي٘اٙاػٖاظعثيؼيٝؾعاضي،ٚتاپٜداٟزضنسؾوقتؼ٢سؾآياٜٗ٠ٛسضجزضتٜس  آق 1-كٞم .ؾوقتؼ٢ستيُ٘٠طزضايٚ

-2
١ايعطفهطاضزازتيُ٘٠طتداٝظًٜس.

پٞقفٛثايساظتاالتطي١ٚعي٠ٜتٞاكنقسٟتاتي٘اضؾتاٙ
١ايٗطتٞط ت٠زضٗاٛٙاظاييٛٝاتاضٝضيقاْٗاػ٘اّخطاحي
 -1-2زضنٞضتاذصپٞقفظاي٘ا،ٙاضائ٠پٞقف١عي٠ٜ
ٗطتثظٗ،GIFT ،ZIFT ،IUI ،يٌطٝايٚخٌك IVF ٝٚحساًثطٗؼازّؾوقتؼ٢سظاي٘اٝٙت٠نٞضتييپٞقفٗؿتوْاظآٗٙداظاؾت.
-2-2زٝضٟاٛتظاضخ٢تاؾتلازٟاظپٞقفايٚتٜستطايُط١ٟٝايظيطٛ250لطٗ9،اٟٝاظٛ250لطآي ٛ1000لطٗ6،اٟٝتطايُط١ٟٝايتاالي
ٛ1000لطكاهسزٝضٟاٛتظاضاؾت.
ايٚتطتيةهاتْپٞقفاؾت:
١عي١٠ٜايپاضأًيٜيٌيت ٠

-3
 -1-3خثطا١ٙعي١٠ٜايؾُٞٛٞطاكيٗ،اُٗٞطاكي،اٞٛاعاؾٌ،ٚاٞٛاعاٛسٝؾٌٞپي،إآضآي ،اًًٞاضزيُٞطاكياؾتطؼاً،ٞزاٛؿيتٗٞتطيتاحساًثط
20زضنستؼ٢سپاي٠ؾآيا٠ٛتطاي١طتي٘٠قس.ٟ
(اؾپيطٗٝتطي–  ،)PFT
 -2-3خثطا١ٙعي١ ٠ٜايٗطتٞط ت٠تؿتٝضظـ،تؿتآٓطغي،تؿتتٜلؿي
ٞٛاض ػضٔٞٛ، (EMG) ٠اضػهة )ٞٛ،(NCVاضٗـع )ٞٛ،(EEGاضٗثا( ٠ٛؾيؿتٗٞتطيياؾيؿتُٞطإ )،قٜٞايي ؾٜدي،تيٜايي ؾٜدي،
ؾآيا٠ٛتطاي١طتي٘٠قس.ٟ

ٓٞ١تطٗاٛيتٞضيَٜهٔة،آٛػيُٞطاكيچكٖ(ػالٟٝتطٗٞاضزكٞم)تاؾوقتؼ٢س10زضنستؼ٢سپاي٠
 -3-3خثطا١ٙعي١٠ٜايذسٗاتآظٗايكِا١ي  قاْٗآظٗايف١ايتكريمپعقٌي،پاتٞٓٞغيياآؾية قٜاؾيٝغٛتييپعقٌي،اٞٛاع
ضازيُٞطاكيٞٛ،اضهٔة،كيعيٞتطاپيتاؾوقتؼ٢س10زضنستؼ٢سپاي٠ؾآيا٠ٛتطاي١طتي٘٠قس.ٟ
 -4-3خثطا١ٙعي١٠ٜايٝيعيت،زاض( ٝتطاؾاؼك٢طؾتزاض١ٝايٗداظًكٞضنطكاًٗاظازتطؾٖ٢تيُ٘ ٠طا ٝ )ّٝذسٗاتاٝضغاٛؽزضٗٞاضز
ؿيطتؿتطيتاؾوق5زضنستؼ٢سپاي٠ؾآيا.٠ٛ
خثطا١ٙعي١٠ٜايزٛساٙپعقٌيحساًثطتاٗيعا10ٙزضنسؾوقتؼ٢سپاي٠ؾآيا٠ٛتطاي١طتي٘٠قس.ٟ

-5-3

تيُ٘٠طاٙايطاٙتا٘١اِٜ١يقطًت ١اي
١عي١٠ٜايزٛساٙپعقٌيتطاؾاؼتؼطك٠ايٗحاؾثٝ٠پطزاذتٗي قٞزً٠ؾآيا٠ٛؾٜسيٌاي  

تثهط-ٟ
تي٘،٠تٜظيٖٝت٠قطًت١ايتي٘٠اتالؽٗيًٜس.

١ايٗطتٞطت٠ذطيسػيٜيعثيٜٓٝعت٘اؼعثيتاؾوق2زضنستؼ٢سپاي٠ؾآيا٠ٛتطاي١طتي٘٠قسٟ

خثطا١ٙعي٠ٜ

-6-3
خثطا١ٙعي١٠ٜايٗطتٞطت٠ذطيسؾ٘ؼيتاؾوق5زضنستؼ٢سپاي٠ؾآيا٠ٛتطاي١طتي٘٠قسٟ

-7-3
 -4خثطا١ٙعي١٠ٜايخطاحيٗطتٞطت٠ضكغػيٞباٌٛؿاضيچكٖزضٗٞاضزيً٠ت٠تكريمپعقيٗؼت٘ستيُ٘ ٠طزضخٛ٠عزييتيٜي،
زٝضتيٜي،آؾتيِ٘اتيا خ٘غهسضٗغٔنٛومتيٜايي١طچكٖ (زضخٛ٠عزييتيٜييازٝضتيٜيت ٠ػالٟٛٝهقآؾتيَٗات)  3زيٞپتطياتيكتط
١طتي٘٠قس.ٟ

تاقس،حساًثطتا10زضنستؼ٢سپاي٠ؾآيا٠ٛتطاي١طخكٖ
 -5خثطا١ٙعي٠ٜاػ٘اّٗداظؾطپاييٗاٜٛسقٌؿتِي ٝزضضكتِيُ،چ ُيطي،ذت،٠ٜتريً،٠طايٞتطاپي،اًؿيعيٓٙٞيپ،ٕٞتيٞپؿي،ترٔي٠
ؾآيا٠ٛتطاي١طتي٘٠قس.ٟ

ًيؿتٓٝيعضزضٗاٛيتاؾوق10زضنستؼ٢ساتپاي٠
ك٢طؾتاػ٘اّؿيطٗداظؾطپايي(زضٗغة)ت٠قطحخسّٝپيٞؾتشًطٗيقٞز.
خثطا١ٙعي٠ٜت٢ي٠اػضايعثيؼيتس(ٙنطكاًتطايُط١ٟٝايتااليٛ1000لط)حساًثطتٗ٠يعاٙتؼ٢سپاي٠ؾآيا٠ٛتطاي١طتي٘٠قسٟ
-6

١ -7عي٠ٜت٠ي٠اٝضٝتعً٠تالكانٔ٠تؼساظػْ٘خطاحيت٠تكريمپعقيٗؼآحٝتأييسپعقيٗؼت٘ستيُ٘ ٠طٗٞضزٛياظتاقسحساًثطتا 2
زضنسؾوقتؼ٢سپاي٠ؾآيا.٠ٛ
١ -8عي٠ٜتكريمتي٘اضي١اٛٝاٜ١داضي١ايخٜيٜٞٗٚطت٠زاقتٚپٞقفظاي٘اٙحساًثطتا  50زضنستؼ٢سظاي٘اٙت ٠ػٜٞاٙجٝقف
ٗؿتوْ.
١عي١٠ٜاييً٠زضاخطايتٜسبپطزاذتٗيقٞزٗ،اظازتطؾوقتؼ٢ساتپاي٠ؾآيا٠ٛاؾت.
تثهط -1 ٟ

تثهط -2 ٟزضنٞضتيً٠تؼ٢ساتانٔي (پايٛ )٠اٗحسٝزتاقسؾوقتؼ٢ساتٗطتٞطت٠پٞقف ١اياضاكيٛيعٗيتٞاٛسٛاٗحسٝززضٛظطُطكت٠
قٞز.

فصل سًمۺ شزايط
تيُ٘٠صاضٝتي٘٠قسٌٟٔٗقاٛسزضپاؾدت٠پطؾف ١ايتيُ٘٠طتاضػايتزهتٝنساهتًٔ،ي٠اعالػاتكاٙضازض
مادٌ  -۴اصل حسه ويت ۺ 
اذتياضتيُ٘٠طهطاضزٜ١س.

زٗٝغآة
اُطتيُ٘٠صاضزضپاؾدت٠پطؾف ١ايتيُ٘٠طػ٘ساًاظاظ٢اضٗغٔثيذٞززاضيًٜسٝياػ٘ساًتطذالفٝاهغٗغٔثيضااظ٢اضًٚ
اظ٢اضٛكسٟيااظ٢اضاتذالفٝاهغعٞضيتاقسًٞٗ٠ضٞعذغطضاتـييطزازٟيااظا٘١يتآٙزضٛظطتيُ٘٠طتٌا١س،تي٘ٛ٠اٗ٠كؿدذٞا١سقس.

تثهط -ٟچٜاٛچٗ٠ؼٕٔٞقٞز١طيياظتي٘ ٠قسُاٙزضپاؾدت٠پطؾفتيُ٘ ٠طياتيُ٘ ٠صاضػ٘ساًاظاظ٢اضٗغٔثيذٞززاضيٞ٘ٛز ٟٝيااظ٢اضات
ذالفٝاهغٞ٘ٛزٟاؾتٛ،إٝيٝاكطازذاٞٛازٟاٝاظٓيؿتتي٘٠قسُاٙحصفُطزيسٟٗٝتؼ٢ساؾتطزازذؿاضاتيذٞا١ستٞزً٠اظاتتسايهطاضزاز
زضياكتًطزٟاؾت

مادٌ  -۵فزاوشيش
-۱

كطاٛكيع١عي١٠ٜايتي٘اضؾتاٛي،خطاحي،ظاي٘اٝٙؾايط١عي١ ٠ٜايتحتپٞقفزض نٞضتػسٕاؾتلازٟاظتي٘٠زضٗاٛيتيُ٘ ٠طپاي٠

حساهْ30زضنسًْ١عي١٠ٜايزضٗاٛيٗطتٞطٝزضؿيطايٚنٞضتٗؼازّؾٖ٢تيُ٘٠طپايٝ٠حساهْ30زضنسذٞا١ستٞز.
-۲

تيُ٘٠طٗيتٞاٛسكطاٛكيع١عي١٠ٜايتحتپٞقفضاتازضياكتحن تي٘٠اضاكيًا١فز١س  .زض١طنٞضتحساهْكطاٛكيع  10زضنس


ذٞا١ستٞز.
تيُ٘٠صاضتايسحنتي٘٠تؼييٚقسٟزضقطايظتي٘ٛ٠اٗ٠ضاتٛ٠حٞيً٠زضهطاضزازتي٘٠تٞاكنقسٟاؾتت٠تيٍ٘ ٠ض
مادٌ  -۶پزداخت حق تيمٍۺ 
پطزاذتًٜس.

١عي٠ٜايٞٗٚاضزاظقّ٘ٞتؼ٢ساتتيُ٘٠طذاضجاؾت:

مادٌ  -۷استثىائاتۺ
-۱

اػ٘اّخطاحيً٠تٜٗ٠ظٞضظيثايياٛدإٗيقٞزِٗ،طايٛ٠ٌٜاقياظٝهٞعحازث٠زضعيٗستتي٘٠تاقس .


-۲

ػيٞبٗازضظازيِٗطاي٠ٌٜعثنتكريمپعقيٗؼآحٝتأييسپعقيٗؼت٘سبيُ٘٠ط،ضكغايٚػيٞبخٜث٠زضٗاٛيزاقت٠تاقس.

-۳

ؾوظخٜيِٗٚطزضٗٞاضزهاٛٞٛيتاتكريمپعقيٗؼآح.

-۴

تطىاػتياز.

-۵

ذٞزًكيٝاػ٘اّٗدطٗا٠ٛتي٘٠قسٟ

-۶

حٞازثعثيؼيٗاٜٛسؾيْ،ظٓعٓٝ٠آتكلكا.ٙ

-۷

خ،َٜقٞضـ،اؿتكاـ،تٔٞا،اػتهاب،هيإ،آقٞبًٞ ،زتاٝاهساٗاتاحتياعيٗواٗاتٛظاٗيٝاٛتظاٗيٝػ٘ٔياتذطاتٌاضا٠ٛتٜات٠تأييس

ٗواٗاتشينالح.
 -۸كؼْٝاٛلؼاالت١ؿت٠اي.
-۹

١عي٠ٜاتامذهٞنيِٗطزضٗٞاضزضطٝضيت٠تكريمپعقيٗؼآحٝتأييسپعقيٗؼت٘ستيُ٘٠ط.

١ -۱۰عي٘١٠ٜطاٟتي٘اضاٙتي7ٚؾاّتا70ؾاِّٗطزضٗٞاضزضطٝضيت٠تكريمپعقيٗؼآحٝتأييسپعقيٗؼت٘ستيُ٘٠ط.
 -۱۱خ.ٜٙٞ

 -۱۲خطاحيٓث.٠
ٞٓ -۱۳اظٕت٢ساقتيٝآضايكيً٠خٜث٠زاضٝييٛساضٛسِٗ.طت٠تكريمپعقيٗؼت٘ستيُ٘٠ط
خطاحيكيِٗطآ٠ٌٛت٠ػٔتٝخٞزتٞٗٞضٝياٝهٞعحازث٠تحتپٞقفتاقس .

-۱۴
١عي١٠ٜايٗطتٞطتٗ٠ؼٔٓٞيتشٜ١يٝاظًاضاكتازُئًي .

-۱۵
 -۱۶ضكغػيٞباٌٛؿاضيچكٖزضٗٞاضزيً٠ت٠تكريمپعقيٗؼت٘ستيُ٘ ٠طزضخٛ٠عزييتيٜي،زٝضتيٜي،آؾتيِ٘اتياخ٘غهسضٗغٔن
ٛومتيٜايي١طچكٖ(زضخٛ٠عزييتيٜييازٝضتيٜيت٠اضاكٛ٠هقآؾتيِ٘ات)ً٘تطاظ3زيٞپتطتاقس.
ًٔ -۱۷ي١٠عي١٠ٜايپعقٌيً٠زضٗطاحْتحويواتيتٞزٟٝتؼطك٠زضٗاٛيآٙاظؾٞيٝظاضتت٢ساقت،زضٗاٝٙآٗٞظـپعقٌيتسٝيٝٚاػالٕ
ِٛطزيسٟاؾت.

تثهطٞٗ-ٟاضزاؾتثٜايٜٗسضجزضتٜس١اي14ٝ12،10،9،7،6ايٗٚازٟتاپطزاذتحنتي٘٠اضاكي،هاتْتي٘٠قسٙاؾت.

مادٌ  -۸قطًتتيٌ٘ٔٗ٠قاؾتزضنسٝضتي٘ٛ٠اٗ٠زضٗاٙذاٞٛازٟٝزضٗٞاضزيً٠تؼسازاكطازتحتپٞقفزضييُطًٟ٘ٝتطاظ ٛ50لطتاقس،
ايٚضٞاتظضاضػايتًٜس:
١ -۱طيياظاػضايانٔيُطٟٝياؾطپطؾتذاٞٛازٟتايس كطٕپطؾفٛاٗ٠ؾالٗتيت٢ي٠قسٟتٞؾظتيُ٘٠طضاتطايذٞزٝؾايطاػضايذاٞٛازٟ
زضنٞضتتكريمپعقيٗؼت٘ستيُ٘٠ط،الظٕاؾتٗؼاي٠ٜپعقٌيتا١عيٗ٠ٜتواضياٛدإقٞز.

ت٠عٞضًاْٗٝذٞاٛاتٌ٘يًْٜس.

تيُ٘٠صاضٗٞظقاؾتتطايت٘إاػضايُطٟٝياذاٞٛازٟزضذٞاؾتتيًٜ٘ ٠س؛اٗاتيُ٘٠طٗيتٞاٛستاتٞخ٠ت٠پطؾفٛاٗ٠ؾالٗتيياٗؼايٜات
 -۲
ظاي٘اٝٙتي٘اضي١اييً٠ؾاتو٠هثٔيزاضزذٞززاضي ًٜس.

قس،ٟاظتيً٘٠طزٙكطزيااكطازياظُطٟٝياذاٞٛازٟٝيااضائ٠پٞقف١عي٠ٜ


اٛدإ
 -۳ؾوقتؼ٢ستيُ٘٠طتطاي١طيياظاػضايُطٟٝياذاٞٛاز١ٟٝط يياظاػ٘اّخطاحيٗٞضزتؼ٢ساػٖاظخطاحي ١ايػ٘ٗٞي،ترههيٝ
كٞمترههييٌؿاٙتاقس.


تي٘٠قسٟزضاٛتراب١طيياظتي٘اضؾتا١ٙايزاذًْكٞضآظازاؾتٝپؽاظپطزاذت١عيٗ٠ٜطتٞطتايسنٞضتحؿابٗطًعزضٗاٛيضا
مادٌ  -۹
ت ٠اٛض٘إٛظطي٠پعقيياپعقٌاٗٙؼآحزضذهٞل ػٔتتي٘اضيٝقطحٗؼآداتاٛدإ قسٟزضياكتٝت٠تيُ٘٠طتؿٔيًٖٜس .زضٗٞاضزيً٠

تي٘٠قسٟتاٗؼطكيٛاٗ٠تيُ٘٠طاظٗطاًعزضٗاٛيعطفهطاضزازاؾتلازًٜٟس،نٞضت حؿابٗطًعزضٗاٛيٗثٜايٗحاؾث١٠عي١ ٠ٜايٗٞضزتؼ٢س

تيُ٘٠طذٞا١ستٞز؛چٜاٛچ٠تي٘٠قسٟتسٙٝاذصٗؼطكيٙاٗ٠تٗ٠طاًعزضٗاٛيعطفهطاضزازتيُ٘ ٠طٗطاخؼ٘ٛ٠ايس١،عي١٠ٜايٗطتٞع٠حساًثطتا
تؼطكٜٗ٠سضجزضهطاضزازتيُ٘٠طتاٗطًعزضٗاٛيٗطتٞطپطزاذتذٞا١سقس  .زضنٞضتيً٠تي٘٠قسٟتٗ٠طاًعؿيطعطفهطاضزازتيُ٘٠طٗطاخؼ٠
ٜٗسضجزضهطاضزازتيُ٘٠طتاٗطاًعزضٗاٛيٖ١زضخٗ٠حاؾثٝ٠پطزاذتذٞا١سقس.

٘ٛايس١عي١٠ٜايٗطتٞطتطاؾاؼتاالتطيٚتؼطك٠

زضنٞضتاؾتلازٟتي٘٠قسٟاظٗطاًعزضٗاٛيؿيطعطفهطاضزازٝاؾتلازٟاظؾٖ٢ؾايطتيُ٘٠طا،ٌْ٘ٗٙتيُ٘٠طٗٞظقاؾتتاهيٗاٛسٟ

تثهط-1ٟ
١عي١٠ٜايٗٞضزتؼ٢سضاتاؾوقتؼ٢ساتتي٘ٛ ٠اٗ٠پطز اذتًٜس؛زض١طنٞضتتي٘٠قسٟٗداظت٠زضياكتذؿاضتاظتيُ٘٠طاٙتٗ٠ثٔـيتيفاظ

١عي١٠ٜاياٛدإقسٟٛيؿت.زضنٞضتػسٕزضياكتؾٖ٢تيُ٘٠طپاي،٠كطاٛكيعٜٗسضجزضهطاضزازاظ١عي١٠ٜايٗعتٞضًؿطذٞا١س قس.زضٗٞاضزي

ً٠ؾٖ٢زضياكتيتي٘٠قسٟاظؾايطتيُ٘٠ط١ا (تيُ٘ ٠طپاي٠ياتيُ٘٠طٌْٗ٘ ) ٗؼازّٝياتيكتطاظٗيعاٙكطاٛكيعٜٗسضجزضتي٘ٛ ٠اٗ٠قٞز
كطاٛكيعًؿطٛرٞا١سقس.
تيُ٘٠صاضٝياتي٘ ٠قسٟٞٗظقاٛسحساًثطظطفٗست  5ضٝظاظظٗاٙتؿتطي قس١ٙطيياظتي٘ ٠قسُاٙزضتي٘اضؾتاٝٙهثْاظ
تثهط -2 ٟ
تطذيمٗ،طاتةضات٠تيُ٘٠طاعالًٕٜٜس .

تثهط -3ٟچٜاٛچ٠تي٘٠قسٖ١ٟظٗاٙتحتپٞقفتيفاظييقطًتتي٘٠تاقسزضآٞيتٗطاخؼ٠ت٠ت١٠طًسإاظقطًت٢ايتي٘ٗ٠ريطاؾت .

مادٌ  -۱۰حساًثطؾٚتي٘٠قسٟتطايُط١ٟٝايً٘تطاظ ٛ 1000لط 60 ،ؾاّاؾتٝتطايؾٚتيفاظ  60ؾاّ،تيُ٘٠طٗيتٞاٛستازضياكت 
حنتي٘٠اضاكي،پٞقفتي٘٠زضٗاٛيضاازاٗ٠ز١س ٗ .ك٘ٓٞيٚؾاظٗا١ٙاٝنٜسٝم١ايتاظٛكؿتِيتاتغايٚحٌٖٛثٞزٟٝپٞقفزضٗاٙآٛاٙتا

زضنٞضتيً٠ؾٚتي٘٠قسٟزضقطٝعهطاضزازً٘تطاظ  60ؾاّتاقسپٞقفتي٘ ٠ايتاپاياٗٙست

پطزاذتحنتي٘٠اضاكياٌٗاٙپصيطاؾت .
هطاضزازازاٗ٠ذٞا١سياكت.


زضنٞضتيً٠تي٘٠قسٟزضعّٗٞستتي٘٠كٞتًٜس،پٞقفتي٘ ٠ايؾايطاػضايذاٞٛازٟتي٘٠قسٟٗتٞكيت٠قططپطزاذتحنتي٘٠

مادٌ -۱۱
ازاٗ٠ذٞا١سزاقت.

مادٌ ١ -۱۲طُاٟثاتتقٞزً٠تي٘ ٠قسٟػ٘ساًتٝ٠ؾئ٠اظ٢اضاتًاشبٝيااضائٗ٠ساضىٛازضؾت

اهسإت٠زضياكتٝخ١ٞيتطايذٞزٝيا

تي٘٠قسُاٝٙاتؿت٠ت٠ذٞزًطزٟاؾت،زضايٚحآتٛإتي٘٠قسٟٝتي٘٠قسُاٝٙاتؿت٠تٝ٠ياظٓيؿتهطاضزازتي٘٠ذاضجقسٟٝتيُ٘٠ـطٗحن

ت٠زضياكتٝخ١ٞياؾتً٠تحت١طػٜـٞاٙاظاتتسايهطاضزازتاتت١عي١ ٠ٜـايزضٗاٛـيت٠تي٘٠قسٝ ٟياتي٘٠قسُاٝٙاتؿت٠تٝ٠يپطزاذت
١ايپطزاذتيت٠تيُ٘٠طٛيعٗؿتطزٛرٞا١سقس.

ًطزٟاؾتٝحن 
تي٘٠


تي٘٠قسُاٛيً٠ت٠ػٔتػسٕاٌٗاٗٙؼآد٠زضزاذًْكٞضتاتكريمپعقيٗؼآحتي٘ ٠قسٟٝتاتأييستيُ٘ ٠طت٠ذاضجاػعإ
مادٌ  -۱۳
ٗيُطزٛسٝياِٜ١إٗؿاكطتت ٠ذاضجاظًكٞضت٠زٓيْكٞضيت١ايپعقٌيٛياظت٠تكريمٗٝؼآد٠پيساٗي ًٜٜسزضنٞضتيً٠ؾلاضتيا

حؿاب١اي١عي١٠ٜايپعقٌيٝتي٘اضؾتاٛيآٛاٙضاتأييسًٜستاؾوق١عي١ ٠ٜاي

ًٜؿِٓٞطيخ٘ٞ٢ضياؾالٗيايطاٙزضًكٞضٗطتٞع،٠نٞضت 
ٗٞضزتؼ٢ستيُ٘٠طٜٗسضجزضهطاضزازپطزا ذتذٞا١سقس.زضنٞضتػسٕاحطاظ١طيياظٗٞاضزكٞم١،عي١٠ٜاياٛدإقسٟتاتٞخ٠ت٠تاالتطيٚتؼطك٠
ُطٗحاؾثٝ٠پطزاذتٗيقٞز.

ٗطاًعزضٗاٛيعطفهطاضزازتي٘٠

تثهطٗ -ٟيعاٙذؿاضتتطاؾاؼٛطخاضظاػالٕ قسٟتٞؾظتاٛيٗطًعيخ٘ٞ٢ضياؾالٗيايطاٙزضظٗاٙتطذيماظتي٘اضؾتا ٗٙحاؾث٠ذٞا١س
قس.

تٞاٛسزضايٞٗٚاضزتطايكؿدتي٘ٛ٠اٗ٠اهسإًٜس:


ُصاضٗي

ُطياتي٘٠
تي٘٠
ٗٞاضزكؿدتي٘ٛ٠اٗٛٝ٠حٟٞتهلي٠حنتي٘ :٠

مادٌ -۱۴
عطفتيُ٘٠ط

ٗٞاضزكؿداظ

الف-
ػسٕپطزاذتت٘إياهؿ٘تياظحنتي٘ٝ٠يااهؿاطآٙزضؾطضؾيس

-1
ٛحٞيً٠زضٛظطتيُ٘٠ط
١ -2طُاٟبيُ٘٠صاضؾٞ٢اًٝتسٙٝؾٞء ٛيتٗغآثيذالفٝاهغاظ٢اضًٜسٝيااظاظ٢اضٗغآثيذٞززاضيًٜست  ٠
ٗٞضٞعذغطتـييطياتسٝيااظا٘١يتآًٙاؾت٠قٞز.
ٗٞاكوتتيُ٘٠صاضتااكعايفحنتي٘.٠

زضنٞضتتكسيسذغطٗٞضٞعتي٘ٛ٠اٗٝ٠ػسٕ

-3
عطفتيُ٘٠صاض

كؿداظ

بٞٗ -اضز
-1
-2
-3

ُطحاضطت٠ترليقزضحنتي٘ٛ٠كٞز.

زضنٞضتيً٠ذغطٗٞضٞعتيً٘٠ا١فياتسٝتي٘٠

ُطت١٠طزٓيْٗتٞهققٞز
ً٠كؼآيتتي٘ ٠


زضنٞضتي
زضنٞضتتٞهقكؼآيتتيُ٘٠صاضً٠هطاضزازتطاؾاؼآٜٗٙؼوسقسٟاؾت.

ٛحٟٞتهلي٠حنتي٘٠زضٗٞاضزكؿد

ج-
نٞضتضٝظق٘اضٗحاؾثٗ٠يقٞز.

ُط،حنتي٘٠تاظٗاٙكؿدت٠


عطفتي٘٠
زضنٞضتكؿدهطاضزازتي٘٠اظ

-1
 -2زضنٞضتكؿداظعطفتيُ٘٠صاض،حنتي٘٠تاظٗاٙكؿدتطاؾاؼحنتي٘١٠طٗاٟٗحاؾثٗ٠يقٞز(ًؿطٗاٟييٗاٟت٘إٜٗظٞضذٞا١س
قس)؛زضنٞضتيً٠تا  ظٗاٙكؿدهطاضزازٛ،ؿثتٗد٘ٞعذؿاضتپطزاذتيٗٝؼٞمهطاضزازت٠حن تي٘٠پطزاذتيآٙتيكتطاظ  70زضنستاقس
تيُ٘٠طٗيتٞاٛس
تيُ٘٠صاضٗتؼ٢ساؾتٗاٛسٟحنتي٘٠ؾآياٗ٠ٛتؼٔو٠ضاتاٗيعاٛيًٛ٠ؿثتٗصًٞضت 70 ٠زضنستطؾست٠تيُ٘٠طپطزاذتًٜس  .

تطايزضياكتٗثٔؾٗصًٞضاهسإ٘ٛايس.

مادٌ  -۱۵وحًٌ فسخ
-۱

ايٚنٞضت
زضنٞضتيً٠تيُ٘٠طترٞا١ستي٘ٛ٠اٗ٠ضاكؿدًٜسٞٗ،ظقاؾتٗٞضٞعضاتٝ ٠ؾئٛ٠اٗ٠ؾلاضقيت٠تيُ٘ ٠صاضاعالعز١س،زض 


ٛاٗ٠ييٗاٟپؽاظتاضيداػالٕٗٞضٞعت٠تيُ٘٠صاض،كؿدقسٟتٔويٗيقٞز.

تي٘٠

-۲

زضايٚنٞضتاظتاضيدتؿٔيٖزضذٞاؾتٗعتٞضياتاضيد
يتٞاٛستاتؿٔيٖزضذٞاؾتًتثيت٠تيُ٘٠ط،كؿدتي٘ٛ٠اٗ٠ضاتواضاًٜس  .
تيُ٘٠صاضٕ 


ٛاٗ٠كؿدقسٟتٔويٗيقٞز.


ٗؤذطيً٠زضزضذٞاؾتٗؼيٚقسٟاؾت،تي٘٠


تيُ٘٠طتايسحساًثطظطفٗستپاٛعزٟضٝظًاضي  پؽاظتاضيدزضياكتًٔي٠اؾٜازٗٝساضًيً٠تتٞاٛس
مادٌ ٔ٢ٗ -۱۶تپطزاذتذؿاضت  :
تٝ٠ؾئ٠آ٢ٛاٗيعاٙذؿاضتٝاضزٟٝحسٝزتؼ٢سذٞزضاتكريمز١س،ذؿاضاتضاپطزاذتًٜس.


عٞضًتثيت٠آذطيٛٚكاٛياػالٕقسٟاضؾاّقٞز.
ُطزضضاتغ٠تاايٚتي٘ٛ٠اٗ٠تايست ٠

١طُ٠ٛٞپيك٢ٜازٝاظ٢اضتيُ٘٠صاضٝتي٘٠

مادٌ -۱۷

مادٌ  -۱۸تي٘ٗ٠طًعيج .ا .ايطاٗٙيتٞاٛستااضائ٠پٞقفتطايٗٞاضزيً٠زضٗاز 3 ٟايٚآييٛٚاٗ٠شًطٛكسٟاؾت٘١ٝچٜيًٚا١فكطاٛكيع
تيفاظحسٗوطضزضايٚآييٛٚاٗٞٗ٠اكوت٘ٛايس.


خايِعيٚآئيٛٚاٗ ٠ق٘اضٗ 64 ٟهٞبقٞضايػآيتي٘٠تاػٜٞاٙقطايظ

مادٌ  -۱۹ايٚآئيٛٚاٗ٠اظتاضيد  01/07/1391الظٕاالخطاءذٞا١ستٞزٝ
ػ٘ٗٞيتي٘١٠ايزضٗاٙذٞا١سقس.



فُزست اعمال غيزمجاس در مطة
پيًست جشء  ۵تىد ب مادٌ  ۳آييهوامٍ «تيمٍَاي درمان»

1

ًٔي٠اػ٘آيً٠تاتيٞ٢قيػ٘ٗٞيتٞإٔتاقس .

2

اظخ٘ٔ٠اٞٛاعكتن١ا)

اػ٘آيً٠تطاياخطايآٙتاظًطزٙحلطٟقٌ٘يضطٝضيتاقس(


3

اػ٘اّخطاحيضٝياؾترٞا١ٙايتعضٍٝعٞيْتسٙ


4

اػ٘اّخطاحيزاذْهلؿ٠نسضيً،اتتطيؿٖهٔةٝػطٝم

5

اػ٘اّضٝيػضالت،اٝتاض،اػهابٝػطٝمِٗطزضٗٞاهغاٝضغاٛؽ

6

زؾتِاٟتٜاؾٔيٝازضاضظٗٝٙطزُ،صاضزٙكٞضؾپؽٝظاي٘ا١ٙايؿيطعثيؼيٝعثيؼي

اػ٘اّخطاحيزاذْ

7

ًٔي٠اػ٘اّخطاحيضٝيؾتٙٞكوطاتٗٝـعٛٝراعٝخ٘د٘٠

8

اػ٘اّخطاحيٝؾيغاؾترٞا١ٙايكيٝنٞضتٝزاذْحٔن(اظخ٘ٔ٠قٌافًإٓٝةقٌطيٞٓ،ظتيٝٚؾيٜٞؼ١ا)


9

تيٞپؿياٛؿاجزاذْٗطي،تطاق،٠تطٛٝف١ا،ضٝز١ٟاٗ،ثاً،٠ٛثسٝعحاّ

10

ػًْ٘اتاضاًت،ًُٕٞٞٔ،پاضُيقثٌي،٠تٞٗٞض١ايحلطٟچكٖٝاؾتطاتيؿٖچكٖ

11

ػ٘ٔياتٝؾيغُٞـٗياٛيٝزاذٔياظهثيْت٘پاٞٛپالؾتي...ٝ



