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تؼشیف :
اًدوي ػلوی داًطدَیی گشٍُ هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی خوؼیتی هتطکل اص داًطدَیبى ػالقوٌذ ثِ
هطبسکت دس فؼبلیت ّبی ػلوی ثب ّذف استقب سغح ػلوی  -فشٌّگی داًطدَیبى سضتِ ّبی هذیشیت خذهبت
ثْذاضتی دسهبًی ،اقتػبد ثْذاضت،هذیشیت سالهت دس ثالیب ٍ سالهت ٍ سفبُ اختوبػی دس داًطگبُ ػلَم
پضضکی اغفْبى تطکیل ضذ.
هبدُ  )1ایي اسبسٌبهِ دس تبسیخ  1395/1/18تذٍیي گشدیذُ است.

اّذاف :
اًدوي ػلوی داًطدَیی گشٍُ هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی اغفْبى ثب ّذف کلی خْبد ػلوی ٍ تشٍیح
فشٌّگ سالهت دس کلیِ سغَح خبهؼِ ٍ ثب اّذاف صیش دس داًطگبُ ػلَم پضضکی اغفْبى تطکیل ضذ.
 حشکت ثش اسبس ًقطِ خبهغ ػلوی کطَس ٍ ایدبد ّن افضایی دس خْت تقَیت ٍ تَسؼِ دستبٍسدّبی ػلویداًطگبُ
 ضکَفبیی استؼذادّب ٍ ثشاًگیختي خالقیت ػلوی داًطدَیبى ٍ ثْشُ گیشی اص تَاًوٌذی ّبی فشدی ٍگشٍّی داًطدَیبى
 ایدبد صهیٌِ هٌبست ثِ هٌظَس حوبیت ّبی هبدی ٍ هؼٌَی داًطگبُ اص فؼبلیت ّبی ػلوی داًطدَیبى افضایص هطبسکت ٍ سقبثت داًطدَیبى دس فؼبلیت ّبی ػلوی خوؼی ٍ ًْبدیٌِ سبختي فشٌّگ کبس گشٍّی تقَیت ٍ تحکین پیًَذ ثیي ًظبم آهَصش سالهت ثب ػوَم خبهؼِ تؼویق داًص ٍ ثیٌص ػلوی ٍ هْبست ّبی ػولی داًطدَیبى استفبدُ حذاکثشی اص ضشکت ّبی داًص ثٌیبى ثِ هٌظَس کبسثشدی ًوَدى هغبلؼبت ػلوی ایدبد ثستشی هٌبست دس خْت تؼبهل ٍ استفبدُ اص تدشثیبت ًْبد ّب ٍ اًدوي ّبی ػلوی تخػػی هشتجظٍ ثْشُ گیشی اص داًص ٍ تدشثِ اػضبء ّیئت ػلوی
 تالش دس خْت ایدبد استجبط هؤثش ٍ سبصًذُ ثیي داًص ٍ غٌؼت تَسؼِ ٍ تشٍیح فؼبلیت ّبی ػلوی هشتجظ ثب سضتِ هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی دس داًطگبُ ثب استفبدُحذاکثشی اص فضبی هدبصی دس حَصُ سالهت
ٍ ّوچٌیي :
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 ایدبد صهیٌِ هٌبست ثشای فؼبلیت ّبی ػلوی
 ضٌبسبیی ٍ هؼشفی فشغت ّبی هَخَد ثشای فؼبلیت ّبی ػلوی
 کوک ثِ ضکَفبیی ٍ سضذ استؼذاد ّبی اػضبی اًدوي
 ایدبد استجبط ثیي داًطدَیبى ٍ هحیظ ػلوی داًطگبُ
 ایدبد استجبط ثیي داًطدَیبى ٍ فبسؽ التحػیالى سضتِ هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی خْت
کست تدبسة
 ثشگضاسی ثشًبهِ آهَصضی -تَخیْی ثشای داًطدَیبى خذیذالَسٍد
 تسْیل تؼبهالت داًطدَیبى ثب اسبتیذ
 ثشقشاسی استجبط ثب سبیش اًدوي ّب ٍ تطکل ّبی داًطگبّی
 ضٌبسبیی ًقبط ضؼف ٍ قَت سضتِ
 پیطجشد ّذف ّبی کالى ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى دس سغح اًدوي
 فشٌّگ سبصی دس صهیٌِ ّبی گًَبگَى
 پیگیشی هغبلجبت اػضبی اًدوي اص عشیق یک ًْبد سسوی
 ایدبد سبختبسّبی ّذفوٌذ ثشای فؼبلیت ّبی ػلوی
 ثشگضاسی ٍ هذیشیت هٌبسجبت هشثَط ثِ سضتِ ّبی هشتجظ دس گشٍُ هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی
 ثشگضاسی ٍ هذیشیت سویٌبس ّبی هلی ٍ ثیي الوللی
 ثشگضاسی کبسگبُ ّبی آهَصضی
 ثشگضاسی اسدٍّبی ػلوی خْت ثبصدیذ ٍ آضٌبیی داًطدَیبى ثب داًطگبُ ّبی ثشتش تحػیالت تکویلی
 هسئَلیت پزیشی دس اًدبم اهَس
 کوک ثِ استقبء سغح آهَصضی سضتِ ّبی هشثَعِ
 ساٌّوبیی ٍ ّذایت ضغلی داًطدَیبى

4

فصل دٍم :کلیات
اًدوي ػلوی داًطدَیی هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی اغفْبى عجق قَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّبی ٍصاست
ثْذاضت ٍ آهَصش پضضکی ٍ صیش ًظش هؼبًٍت داًطدَیی فشٌّگی داًطگبُ ػلَم پضضکی اغفْبى فؼبلیت هی
کٌذ.
ایي اًدوي سبل  1388دس قبلت یک کبًَى ػلوی فشٌّگی تبسیس ضذ ٍ هغبثق ثب قَاًیي ٍ آئیي ًبهِ اًدوي
ّبی ػلوی داًطدَیی  ،داًطگبُ ّبی ػلَم پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی کطَس دس سبل 1394
اسبسٌبهِ آى هَسد ثبصًگشی قشاس گشفت.
ایي اًدوي دس خْت تحقق اّذاف سضتِ ّبی هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی ،اقتػبد ثْذاضت،هذیشیت
سالهت دس ثالیب ٍ سالهت ٍ سفبُ اختوبػی ٍ ثْجَد ضشایظ ایي سضتِ ّب فؼبلیت هیکٌذ.

فصل سَم :ارکاى
عضَ عادی :داًطدَیبى داًطگبُ کِ فشم ػضَیت اًدوي ػلوی داًطدَیی هشثَعِ سا تکویل هی ًوبیٌذ.
عضَ فعال :اػضبیی اص اًدوي ػلوی داًطدَیی هشثَعِ کِ ثیص اص  3هبُ اص ػضَیت آى ّب گزضتِ ٍ ثِ
تطخیع اکثشیت ضَسای هشکضی ضبخع ّبی فؼبل ثَدى دس اًدوي ّبی ػلوی داًطدَیی سا کست کشدُ اًذ.
هجوع عوَهی :توبهی افشادی کِ دس اًدوي ثجت ًبم کشدُ اًذ ،هدوغ ػوَهی سا تطکیل هی دٌّذ.
ضَسای هشکضی :هتطکل اص پٌح ػضَ اغلی ٍ دٍ ػضَ ػلی الجذل کِ عی اًتخبثبت اص ثیي اػضبی هدوغ
ػوَهی اًتخبة هی ضًَذ.
دبیر اًجوي :یکی اص اػضبی ضَسای هشکضی اًدوي کِ ثشای اداسُ کلیِ اهَس اًدوي اًتخبة هی ضَد.
ٍاحد رٍابط عوَهی :ایي ٍاحذ هسئَلیت پیطجشد اّذاف استجبعی ٍ تطکیالتی اًدوي سا داسد.
ٍاحد ًیرٍی اًساًی :ثشای ضٌبسبیی ٍ هذیشیت اػضبی هدوغ ػوَهی ایي ٍاحذ فؼبلیت داسد.
ٍاحد علوی :فؼبلیت ایي ٍاحذ دس خْت پیطجشد اّذاف ػلوی ٍ هذیشیت دس ایي صهیٌِ است.
ٍاحذ فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت (فبٍا)  :ایي ٍاحذ دس خْت پیطجشد فؼبلیت ّبی سبیجشی اًدوي ٍ حضَس
دس فضبی هدبصی فؼبلیت هیکٌذ.
ٍاحد تبلیغات ٍ اًتشارات :ایي ٍاحذ دس خْت پیطجشد فؼبلیت ّبی هغجَػبتی ٍ تجلیغبتی اًدوي فؼبلیت
هی کٌذ.
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ٍاحد هالی ٍ پشتیباًی :خْت هذیشیت هٌبثغ هبلی اًدوي ایي ٍاحذ تطکیل ضذُ است.

فصل چهارم :عضَیت در اًجوي
عضَ :توبهی داًطدَیبى ٍ فبسؽ التحػیالى سضتِ هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی  ،هذیشیت سالهت دس
ثالیب ،اقتػبد ثْذاضت ٍ سالهت ٍ سفبُ اختوبػی کِ دس ایي اًدوي ثجت ًبم کشدُ اًذ.
هبدُ  )1ثشای ػضَیت دس اًدوي ثبیذ فشم هخػَظ ػضَیت تکویل گشدد ٍ ثالفبغلِ پس اص تکویل فشم ٍ
پزیشفتِ ضذى دس آصهَى ٍسٍدی ػضَیت دس هدوغ ػوَهی سسویت هی یبثذ.
تجػشُ :دس غَست ػذم غحت اعالػبت تکویلی تَسظ ػضَ،ػضَیت ثبعل است.
هبدُ  )2لغَ ػضَیت ّش یک اص اػضبی ضَسای هشکضی ثب سای ًیوی اص اػضبی اًدوي ػوَهی اهکبى پزیش است.
هبدُ  )3داًطدَیبى سضتِ ّبی دیگش دس غَست توبیل هی تَاًٌذ ثب ضشایظ تذٍیي ضذُ تَسظ ضَسای هشکضی
ثِ ػضَیت ایي اًدوي دس ثیبیٌذ.

فصل پٌجن :هجوع عوَهی
هدوغ ػوَهی :توبهی افشادی کِ دس اًدوي ثجت ًبم کشدُ اًذ ،هدوغ ػوَهی سا تطکیل هی دٌّذ.
هبدُ  )4ػضَیت دس هدوغ ػوَهی هطشٍط ثِ تحػیل دس داًطگبُ ػلَم پضضکی اغفْبى ثَدُ ٍ ّیچ ضشط
دٍهی ًذاسد.
هبدُ  )5توبهی اػضبی هدوغ ػوَهی هلضم ثِ سػبیت قَاًیي ٍ هقشسات اًدوي هیثبضٌذ.
هبدُ  )6اػضبی هدوغ ػوَهی هی تَاًٌذ ًظشات خَد سا ثِ اػضبی ضَسای هشکضی اًتقبل دٌّذّ ،وچٌیي هی
تَاًٌذ ًظشات پیشاهَى ػولکشد ضَسای هشکضی سا ثِ غَست هستقین ثِ دثیش اًدوي اعالع دٌّذ.
هبدُ  )7اػضبی هدوغ ػوَهی هَظفٌذ دس توبهی خلسبت ػلٌی اًدوي ضشکت کٌٌذ ،دس غَست غیجت غیش
هَخِ دس  3خلسِ هتَالی ػضَیت ایطبى هٌتفی خَاّذ ثَد.
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فصل ششن :شَرای هرکسی اًجوي
ضَسای هشکضی :هتطکل است اص پٌح ػضَ اغلی ٍ دٍ ػضَ ػلی الجذل کِ عی اًتخبثبت اص ثیي اػضبی هدوغ
ػوَهی اًتخبة گشدیذُ اًذ.اػضبی اغلی ػجبستٌذ اص:
ٍحیذ پیشاستِ (دثیش)ّ ،یَا هیشصایی ،اهیي سحوبًی ،ثْشٍص هذاحیبى ٍ حویذسضب هشادی ثبستبًی
هبدُ  )8اػضبی ضَسای هشکضی ًوبیٌذُ توبهی اػضبی هدوغ ػوَهی دس سبختبس اًدوي ّستٌذ ٍ ثبیذ دس ایي
ساستب فؼبلیت کٌٌذ.
هبدُ  )9اػضبی ضَسای هشکضی ثبیذ دس ثیص اص دٍ سَم خلسبت سسوی اًدوي دس یک سبل ضشکت کٌٌذ .دس
غَست غیجت غیش هَخِ ػضَیت ایطبى دس ایي ضَسا هٌتفی خَاّذ ثَد.
هبدُ  )10تػوین گیشی دس اًدوي ثش ػْذُ ی توبهی اػضبی ضَسای هشکضی است ٍ تػویوبت ایطبى
هػَثبت اًدوي سا هیسبصد.
هبدُ  )11خلسبت ضَسای هشکضی ثب حضَس ثیص اص ًیوی اص اػضبی ضَسا سسویت هییبثذ ٍ هػَثبت ثب سای
ًسجی تػَیت هیضَد.
تجػشُ  :غیجت غیش هَخِ دس  3خلسِ هتَالی ٍ  4خلسِ دس ّش دٍسُ ،هَخت لغَ ػضَیت اص ضَسای هشکضی
اًدوي هیضَد.
تجػشُ  :دس غَست استؼفب یب ثشکٌبسی یکی اص اػضبی اغلی ضَسای هشکضی ػضَ ػلی الجذل اًدوي ثب ثیطتشیي
سای خبیگضیي ٍی هیگشدد.
هبدُ ٍ )12ظبیف ضَسای هشکضی:
 ثشگضاسی خلسبت ضَسای هشکضی خْت تػوین گیشی ّبی اًدوي
 ثشًبهِ سیضی خْت تحقق اّذاف اًدوي
 تػوین گیشی عجق اکثشیت آسای هدوغ ػوَهی ٍ اػضبی ضَسای هشکضی
 هسئَلیت اداسُ ٍاحذ خبغی اص اًدوي
 استیضبح دثیش اًدوي دس غَست ػولکشد خالف اسبسٌبهِ اًدوي ػلوی داًطدَیی گشٍُ هذیشیت
خذهبت ثْذاضتی دسهبًی
 تبسیس کویتِ ّبی تخػػی ٍ ایدبد اهکبًبت خْت فؼبلیت اػضبی اًدوي
فصل هفتن :دبیر اًجوي
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دبیر اًجوي :یکی اص اػضبی ضَسای هشکضی اًدوي کِ ثشای اداسُ کلیِ اهَس اًدوي اًتخبة هیضَد.
هبدُ  )13دثیش اًدوي هسئَلیت توبهی فؼبلیت ّبی اًدوي سا ثش ػْذُ داسد ٍ ضَسای هشکضی اًدوي ٍی سا
دس ایي اهش یبسی هیکٌٌذ.
هبدُ  )14دثیش اًدوي عی اًتخبثبت دسٍى ضَسای هشکضی تَسظ خَد اػضب ایي ضَسا اًتخبة ٍ هٌػَة هی
ضَد.
هبدُ ً )15ظبست ثش حسي فؼبلیت دثیش ثش ػْذُ کویتِ ًظبست داًطگبُ است.
هبدُ ٍ )16ظبیف دثیش اًدوي ثِ ضشح صیش است:
•

ًظبست ثش فؼبلیت اػضبی ضَسای هشکضی اًدوي

•

ًظبست ثش حسي اخشای هػَثبت ضَسای هشکضی

•

سبصهبًذّی ٍ هذیشیت توبهی فؼبلیت ّبی اًدوي دس خْت پیطجشد اّذاف

•

تخػیع خبیگبُ ّب ٍ هسئَلیت ّبی اػضبی ضَسای هشکضی

•

اسائِ گضاسش کبس اص فؼبلیت ّبی اًدوي

•

اهضبی کلیِ هذاسک ٍ هکبتجبت اًدوي

•

ًظبست ثش اخشای اسبسٌبهِ ٍ آییي ًبهِ داخلی اًدوي

•

ًظبست ثش تطکیل خلسبت ضَسای هشکضی

•

ًظبست ثش کلیِ اهَس اخشایی اًدوي

•

ًظبست ثش تػَیت آییي ًبهِ ّبی اًدوي

•

تؼییي یک ًفش اص اػضبی ضَسای هشکضی ثِ ػٌَاى ًبئت دثیش

تجػشُ :دس غیبة دثیشً ،بئت دثیش توبهی ٍظبیف دثیش سا ثش ػْذُ داسد.

فصل هشتن :هجوع هشاٍریي
هتطکل اص اػضبی گزضتِ ضَسای هشکضی اًدوي ٍ اسبتیذ ٍ هشثیبى ایي سضتِ هیثبضذ.
ایطبى دس پیطجشد فؼبلیت ّبی اًدوي ٍ ّذایت آى ّوکبسی هیکٌٌذ.
فصل ًهنٍ :احد های اًجوي
ٍاحذ سٍاثظ ػوَهی :ایي ٍاحذ هسئَلیت پیطجشد اّذاف استجبعی ٍ تطکیالتی اًدوي سا داسد.
هبدُ ٍ )17ظبیف ٍاحذ سٍاثظ ػوَهی ثِ ضشح ریل است:
•

ایدبد استجبط ثیي داًطدَیبى ٍ هحیظ ػلوی فشٌّگی داًطگبُ
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•

ایدبد استجبط ثیي داًطدَیبى ٍ فبسؽ التحػیالى

•

اًتقبل ًظشات داًطدَیبى ثِ سغَح هختلف

•

تسْیل تؼبهالت داًطدَیبى ثب اسبتیذ

•

ثشقشاسی استجبط ثب سبختبس ّبی دیگش

•

ایدبد تؼبهل ثیي هدوغ ػوَهی ٍ اًدوي

•

فؼبلیت دس توبهی صهیٌِ ّبی هشثَط

ٍاحذ ًیشٍی اًسبًی :ثشای ضٌبسبیی ٍ هذیشیت اػضبی هدوغ ػوَهی ایي ٍاحذ فؼبلیت داسد.
هبدُ ٍ )18ظبیف ٍاحذ ًیشٍی اًسبًی ثِ ضشح ریل است:
•

ػضَ گیشی ٍ گستشش هدوغ ػوَهی

•

هذیشیت ًیشٍی اًسبًی

•

ضٌبسبیی استؼذاد ّب ٍ هْبست ّبی اػضبی هدوغ ػوَهی ثشای هذیشیت آًْب دس فؼبلیت ّبی
اًدوي

•

فؼبلیت دس توبهی صهیٌِ ّبی هشثَط

ٍاحذ ػلوی :فؼبلیت ایي ٍاحذ دس خْت پیطجشد اّذاف ػلوی ٍ هذیشیت دس ایي صهیٌِ است.
هبدُ ٍ )19ظبیف ٍاحذ ػلوی ثِ ضشح ریل است:
•

ایدبد ثستش ٍ اًگیضُ فؼبلیت ػلوی

•

خْت دادى ثِ فؼبلیت ّبی ػلوی هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی

•

کوک ثِ استقبء سغح ػلوی آهَصضی داًطدَیبى

•

کوک ثِ استقبء کیفیت ػلوی آهَصضی داًطدَیبى

•

فؼبلیت ػلوی دس توبهی صهیٌِ ّبی هَخَد ٍ هشتجظ ثب سضتِ

•

ایدبد استجبط ثیي اًدوي ٍ سبیش خَاهغ ػلوی

•

ایدبد آهبدگی دس اػضب ثشای ضشکت دس الوپیبدّب ٍ هسبثقبت ػلوی

•

فؼبلیت دس توبهی صهیٌِ ّبی هشثَط

ٍاحذ فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت (فبٍا)  :ایي ٍاحذ دس خْت پیطجشد فؼبلیت ّبی سبیجشی اًدوي ٍ حضَس
دس فضبی هدبصی فؼبلیت هیکٌذ.
ٍاحذ تجلیغبت ٍ اًتطبسات :ایي ٍاحذ دس خْت پیطجشد فؼبلیت ّبی هغجَػبتی ٍ تجلیغبتی اًدوي فؼبلیت هی
کٌذ.
هبدُ ٍ )20ظبیف ٍاحذ تجلیغبت ٍ اًتطبسات ثِ ضشح ریل است:
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•

هسئَلیت اعالع سسبًی ثِ اػضبی هدوغ ػوَهی ٍ خبهؼِ ّذف اًدوي

•

تجلیغبت دس خْت پیطجشد اّذاف اًدوي

•

هؼشفی افشاد ػالقِ هٌذ ثِ سبختبسّبی هغجَػبتی

ٍاحذ هبلی ٍ پطتیجبًی :خْت هذیشیت هٌبثغ هبلی اًدوي ایي ٍاحذ تطکیل ضذُ است.
هبدُ ٍ )21ظبیف ٍاحذ هبلی ٍ پطتیجبًی ثِ ضشح ریل است:
•

هذیشیت هٌبثغ هبلی اًدوي

•

خزة هٌبثغ هبلی ٍ پطتیجبًی

•

هذیشیت ٍسٍدی ٍ خشٍخی هبلی اًدوي

فصل دهن  :تغییر اساسٌاهه
هبدُ  )22تغییش اسبسٌبهِ یب اضبفِ کشدى ثٌذ ثِ آى ،ثب سای هَافق ثیص اص دٍ سَم اػضبی ضَسای هشکضی ٍ ثب
اػالم ثِ توبهی اػضبی هدوغ ػوَهی اهکبى پزیش است.
هبدُ  )26تذٍیي خذیذ اسبسٌبهِ ثبیذ تَسظ هسئَالى هؼبًٍت داًطدَیی فشٌّگی ثِ غَست سسوی تػَیت
ضَد .دس غیش ایي غَست فؼبلیت ثبیذ عجق اسبسٌبهِ قجلی اًدبم گشدد.

فصل یازدهن :هیأت هؤسس
ضبهل توبهی افشادی است کِ دس تطکیل اًدوي ٍ یب تغییش اسبسٌبهِ ٍ سبختبس خذیذ اًدوي هطبسکت داضتِ
اًذ.
ایطبى پیگیشی هشاحل اداسی خْت ثجت سسوی اًدوي سا ثش ػْذُ داسًذ.
ضشایظ اػضبی ّیأت هَسس:
 اضتغبل ثِ تحػیل دس داًطگبُ هشثَط ػذم هحکَهیت هٌدش ثِ تَثیخ کتجی ٍ دسج دس پشًٍذُ یب ثبالتش گزساًذى حذاقل یک ًیوسبل تحػیلی -ػذم هطشٍط ضذى دس ًین سبل قجل
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