
هسلجتروص عوضوم :

تعاس 12/30 تسویپ ) هسلجتروص   ) یکـشزپ هدکـشناد  تسایر  رتفد  رد  وعدم  ءاضعا  روضح  اب  خیرات 97/12/20  رد  یـسرد  يزیر  همانرب  هتیمک  هسلج  نیمـشش  لاعتم  دـنوادخ  دای  مان و  اب 

.دیدرگ ررقم  رازگرب و   15 تیاغل 

تارمن زا  یتمسق  هک  ددرگ  داهنشیپ  هدکشناد  یشزومآ  ياروش  هورگ  ناریدم  هسلج  رد  اهنآ  همحزلا  قح  تفایرد  تهج  دشاب و  مراهچ  موس و  لاس  تندیزر  طسوت  يژولویمس  سرد  سیردت  - 1

.دوش هداد  صاصتخا  اهنآ  هب  یشخب  نورد 

یناشوپ مه  اب  هطبار  رد  هیاپ  مولع  ياههورگ  هدـش  لیکـشت  تاـسلج  يرازگرب  صوصخرد  یلیلج  رتکد  ياـقآ  طـسوت  یتاحیـضوت  یـسرد  يزیر  هماـنرب  هتیمک  خروـم 98/1/19  هسلج  رد  - 2

.ددرگ حرطم  هیاپ  مولع  یسرد  ياهدحاو 

.دنیامن عاجرا  یمومع  یکشزپ  دحاو  هب  عوبتم  ترازو  لاسرا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  هدکشناد  رد  یکشزپ  بادآ  سرد  هدش  نیودت  همانرب  یعازخ  رتکد  ياقآ  دیدرگ  ررقم  - 3

نینچمه دـیآ و  لمعب  توعد  بنزا  رتکد  ياقآ  بانج  ابـص و  رتکد  ياقآ  بانج  زا  خروم 98/1/19   هسلج  رد  یمومع  یکـشزپ  سورد  هب  نوخ  لاقتنا  بط  سرد  ندـش  هفاضا  صوصخرد  - 4

.دیامن هئارا  روکذم  هسلج  رد  هیهت و  نوخ  لاقتنا  بط  ياه  لصفرس  ابص  رتکد 

.دیامن هئارا  ار  دوش  یمن  هداد  شزومآ  اما  دشاب  یم  دوجوم  یمومع  یکشزپ  هرود  ياه  مولوکیروک  رد  هک  نوخ  لاقتنا  بط  ثحابم  يدعب  هسلج  رد  يرونا  اتیب  رتکد  مناخ  - 5

هورگ هب  جارختسا و  روکذم  ياه  ناونع  سیردت  تهج  دوجوم   ینیلاب  ياههورگ  کیکفت   هب  نآ  للع  ریم و  گرم و  تبث  یشزومآ  ثحابم  یمومع  یکـشزپ  سانـشراک  ییاضر  مناخ  طسوت  - 6

.ددرگ عاجرا  هطوبرم 

یتمارک رتکد  ياقآ  طسوت  يدعب  هسلج  رد  نآ  ریسفت  اب ICD10 و  راک  شور  ياهشزومآ  هئارا  صوصخرد  هناخترازو  یلاسرا  همان  يریگیپ  - 7

فظوم یمومع  یکـشزپ  دحاو  دریگ و   ماجنا  دوجوم  یـشزومآ  ناتـسرامیب  هب  هجوت  اب  یحارج  یلخاد و  يژولورون ، ینوفع ، ياههورگ  رد  یـشزومآ  ياضف  شیازفا  تهج  مزال  يزیر  همانرب  - 8

.دیامن يریگیپ  ار  عوضوم  تسا 

.دیدرگ تفلاخم  مرت   2/5 هب  مرت  زا 3  يژولوتاپویزیف  هرود  لیلقت  ياضاقت  صوصخرد  يدورو 96  نایوجشناد  تساوخرد  اب  هسلج  ءاضعا  تیرثکا  يأر  ساسارب  - 9

.ددرگ جرد  یکشزپ  هدکشناد  تیاس  رد  ناگنرفآ  مناخ  طسوت  هک  دیدرگ  بوصم  حرطم و  هسلج  رد  نایوجشناد  هدنیامن  طسوت  یمومع  یکشزپ  هرود  یلم  یسرد  همانرب  حالصا  - 10

.ددرگ هداوناخ  یکشزپ  هورگ  بلاق  رد  یسیون  هخسن  سرد  سیردت  یلوتم  باختنا و  هداوناخ  کشزپ  هورگ  وضع  ناونع  هب  رفن  کی  يژولوکامراف  هورگ  زا  - 11

یسیون  هخسن  سرد  هنیمز  رد  نشیکیلپا  هیهت  صوصخرد  يدهاز  رتکد  اب  نایوجشناد  هدنیامن  یگنهامه  - 12
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: هب تشونور   

راضحتسا تهج  یمومع  یکشزپ  شزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا تهج  یکشزپ  هدکشناد  یلیمکت  تالیصحت  هیاپ و  مولع  یشزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا تهج  يا  هفرح  قالخا  هورگ  ریدم  يدزیا  کباب  رتکد  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  هدازدیس  نسحلاوبا  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  یباون  رفعجدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  یعازخ  رفظم  رتکد  ياقآ  بانج  . . 

راضحتسا تهج  یملع  تایه  يوزمح  نادزی  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  یمارهب  اضرمالغ  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  ینیلاب  یملع  تایه  یندم  دیمح  دیس  رتکد  بانج 

راضحتسا تهج  داژن  يرواد  نارمع  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  ینالصا  يراس  مایپ  رتکد  ياقآ  بانج  ... ... 

راضحتسا تهج  یبیبح  یهوک  شرآ  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  ( EDO یکشزپ ( شزومآ  هعسوت  رتفد  ریدم  یناوریش  ایرام  رتکد  راکرس 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  يرونا  اتیب  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا تهج  نایلیلج  نیرسن  رتکد  مناخ  راکرس 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  شزومآ  سیئر  ناگنرفآ  حرف  مناخ  راکرس 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  یمومع  یکشزپ  سانشراک  ییاضر  نینزان  مناخراکرس 

راضحتسا تهج  رهلک  انسح  مناخ  راکرس 

راضحتسا تهج  هیاپ  مولع  نایوجشناد  هدنیامن  نایلیلج  لوسر  ياقآ  بانج 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  ینیلاب  نایوجشناد  هدنیامن  روپ  یسیو  دمحم  ياقآ  بانج 

 97/9265  

 1397/12/29 

دراد   

 


