
شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد  وزارت بهدا
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 ييزايص ايل
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1 

 (تعُذي): ضىبسبيي حمًق  
 .....  داوطگبٌ علًم پشضكي ي خذمبت درمبوي 

 : ....   ياحذ تببعٍ 

(1) 

 کذ حسبة
مزکش  تفصيل سزفصل حسبة

 َشيىٍ
 بستبوكبر بذَكبر پزيصٌ

 3 2 1 جشء معيه معيه کل گزيٌ حسبة

 َشيىٍ َبي عمليبتي 710101
َشيىٍ َبي جبزان 

 خذمت کبرکىبن

حمًق ي مشايبي َيبت 

 علمي رسمي
 حمًق

 *  *  ***  

 

 َشيىٍ َبي عمليبتي 710102
َشيىٍ َبي جبزان 

 خذمت کبرکىبن

حمًق ي مشايبي َيبت 

 علمي رسمي
 فًق العبدٌ ضغل

 *  *  ***  

 

 حك بيمٍ رفبٌ اجتمبعي َشيىٍ َبي عمليبتي 760101
بيمٍ اجتمبعي کبرمىذان 

 ديلت

 *  *  ***  

 

 بذَي َبي جبري 311001
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي
 اعضبي َيبت علمي رسمي مطبلببت کبرکىبن

* *     *** 

 کبرکىبن : 1تفصيل 

  صًرت مي گيزد76 ي 71ثبت ريش َشيىٍ َبي حمًق بز اسبس احكبم استخذامي ،  بب استفبدٌ اس سزفصل َبي حسبة کل . 
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در صًرت تمبيل بٍ اخذ گشارش ومذي ، رييذاد ضىبسبيي ي پزداخت کسًر لبوًوي طي يك ثبت صًرت مي )پزداخت مطبلببت کبرکىبن ، ضىبسبيي ي پزداخت کسًر لبوًوي  

 (گيزد

 .....داوطگبٌ علًم پشضكي ي خذمبت درمبوي 

 : ....   ياحذ تببعٍ 

(2) 

 کذ حسبة

مزکش  تفصيل سزفصل حسبة

 َشيىٍ
 بستبوكبر بذَكبر پزيصٌ

 3 2 1 جشء معيه معيه کل گزيٌ حسبة

 بذَي َبي جبري 311001
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي
 اعضبي َيئت علمي رسمي مطبلببت کبرکىبن

* *    ***  

 کبرکىبن : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310203
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري

 مبليبت –ادارٌ امًر مبليبتي 

 حمًق ي سبيز مشايب

* *    ***  

 ادارٌ امًر مبليبتي  : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310205
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري

- سبسمبن تبميه اجتمبعي

 بيمٍ کبرکىبن

* *    ***  

 سبسمبن تبميه اجتمبعي : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310207
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري

 –سبسمبن خذمبت درمبوي 

 بيمٍ کبرکىبن

* *    ***  

 سبسمبن بيمٍ خذمبت درمبوي : 1تفصيل 

 در ثبت فًق پزداخت مطبلببت کبرکىبن بٍ ميشان مجمًع خبلص پزداختي ي کسًر لبوًوي خًاَذ بًد. 
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 .....  داوطگبٌ علًم پشضكي ي خذمبت درمبوي 

 : ...   ياحذ تببعٍ 

(2) 

 کذ حسبة

مزکش  تفصيل سزفصل حسبة

 َشيىٍ
 بستبوكبر بذَكبر پزيصٌ

 3 2 1 جشء معيه معيه کل گزيٌ حسبة

 بذَي َبي جبري 310209
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري
 بيمٍ –سبسمبن ببسوطستگي 

 ببسوطستگي ضبغليه

* *    ***  

 صىذيق ببسوطستگي : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310209
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري
 بيمٍ –سبسمبن ببسوطستگي 

 ببسوطستگي ضبغليه

* *     *** 

 صىذيق ببسوطستگي : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310203
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري

 مبليبت –ادارٌ امًر مبليبتي 

 حمًق ي سبيز مشايب

* *     *** 

 ادارٌ امًر مبليبتي  : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310205
  سبيز حسبة َب ي اسىبد 

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري

- سبسمبن تبميه اجتمبعي

 بيمٍ کبرکىبن

* *     *** 

 سبسمبن تبميه اجتمبعي : 1تفصيل 
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 .....  داوطگبٌ علًم پشضكي ي خذمبت درمبوي 

 : ...   ياحذ تببعٍ 

(2) 

 کذ حسبة

مزکش  تفصيل سزفصل حسبة

 َشيىٍ
 بستبوكبر بذَكبر پزيصٌ

 3 2 1 جشء معيه معيه کل گزيٌ حسبة

 بذَي َبي جبري 310207
سبيز حسبة َب ي 

    اسىبد پزداختىي

 حسبة َبي پزداختىي  

 غيز تجبري

 –سبسمبن خذمبت درمبوي 

 بيمٍ کبرکىبن

* *     *** 

 سبسمبن بيمٍ خذمبت درمبوي : 1تفصيل 

 درآمذَبي عمليبتي 660205
کمك َبي 

اعتببرات/دريبفتي  

اعتببرات دريبفتي اس 

 ستبد
 حمًق

 *     *** 
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 (ريبل20سبيز کسًر حمًق : فزض ) :دريبفت اعتببر مزبًط بٍ سبيزکسًرحمًق 

 .....  داوطگبٌ علًم پشضكي ي خذمبت درمبوي 

 : ....   ياحذ تببعٍ 

(3) 

 کذ حسبة

مزکش  تفصيل سزفصل حسبة

 َشيىٍ
 بستبوكبر بذَكبر پزيصٌ

 3 2 1 جشء معيه معيه کل گزيٌ حسبة

 ببوك اعتببرات َب مًجًدي وشد ببوك مًجًدي ومذ َبي جبري دارايي 100101
* *    20  

حسبة ببوكي مًرد استفبدٌ جُت دريبفت اعتببر سبيز کسًر  : 1تفصيل 
 حمًق

 درآمذَبي عمليبتي 660205
کمك َبي 

اعتببرات/دريبفتي  

اعتببرات دريبفتي اس 

 ستبد
 حمًق

 *     20 
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 :ضىبسبيي ي پزداخت سبيز کسًر حمًق  

 .....  داوطگبٌ علًم پشضكي ي خذمبت درمبوي 

 : ....   ياحذ تببعٍ 

(4) 

 کذ حسبة

مزکش  تفصيل سزفصل حسبة

 َشيىٍ
 بستبوكبر بذَكبر پزيصٌ

 3 2 1 جشء معيه معيه کل گزيٌ حسبة

 بذَي َبي جبري 311001
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي
 اعضبي َيئت علمي رسمي مطبلببت کبرکىبن

* *    20  

 کبرکىبن : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310220
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري
 صىذيق پس اوذاس کبرکىبن

* *    5  

 صىذيق پس اوذاس : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310221
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري
 بيمٍ تكميلي کبرکىبن

* *    5  

 سبسمبن بيمٍ : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310222
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري
 سبيز کسًر حمًق  ضبغليه

* *    5  

 سبيز طزف حسبة َب : 1تفصيل 
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 .....  داوطگبٌ علًم پشضكي ي خذمبت درمبوي 

 : ....   ياحذ تببعٍ 

(4) 

 کذ حسبة

مزکش  تفصيل سزفصل حسبة

 َشيىٍ
 بستبوكبر بذَكبر پزيصٌ

 3 2 1 جشء معيه معيه کل گزيٌ حسبة

 بذَي َبي جبري 310224
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري
 بيمٍ عمز ي حبدثٍ کبرکىبن

* *    5  

 سبسمبن بيمٍ : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310220
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 صىذيق پس اوذاس کبرکىبن غيز تجبري

* *     5 

 صىذيق پس اوذاس : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310221
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 بيمٍ تكميلي کبرکىبن غيز تجبري

* *     5 

 سبسمبن بيمٍ : 1تفصيل 

 بذَي َبي جبري 310222
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي
َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري
 سبيز کسًر حمًق  ضبغليه

* *     5 

 سبيز طزف حسبة َب : 1تفصيل 
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 .....  داوطگبٌ علًم پشضكي ي خذمبت درمبوي 

 : ....   ياحذ تببعٍ 

(4) 

 کذ حسبة

مزکش  تفصيل سزفصل حسبة

 َشيىٍ
 بستبوكبر بذَكبر پزيصٌ

 3 2 1 جشء معيه معيه کل گزيٌ حسبة

 بذَي َبي جبري 310224
َب ي اسىبد  سبيز حسبة

 پزداختىي

َبي پزداختىي  حسبة

 غيز تجبري
 بيمٍ عمز ي حبدثٍ کبرکىبن

* *     5 

 سبسمبن بيمٍ  : 1تفصيل 

 ببوك اعتببرات مًجًدي وشد ببوك َب مًجًدي ومذ دارايي َبي جبري 100101

* *     20 

حسبة ببوكي مًرد استفبدٌ جُت دريبفت اعتببر حمًق اس  : 1تفصيل 

 خشاوٍ 

 

 


