يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
مشخصبت مؤسسه
وبم مؤسسٍ :
وًع مؤسسٍ (مغبثك مًافمت اغًلی):
داوطگبٌ:

مىغمٍ:

ضُر:

وًع مبلىیت مؤسسٍ:

 حقیقی

 حقوقی خصوصی

(ثرای ضُرَبیی وٍ دارای مىغمٍ ضُرداری میجبضىذ السامی است)

 خیریه

تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

 عمومی

مىظًر از مبلىیت ػمًمی  ،وابستگی مىسسه به یکی از سه قىای سه گاوه،ویروهای مسلح یا دگر سازماوهای دولتی و یا وهادهای عمىمی غیر دولتی ( ماوىد شهرداری ها ،هالل احمر  ،سازمان تامیه اجتماعی و  ) ...است .

وبم رسمی سبزمبن ،ضروت یب مؤسسٍی خیریٍ درغًرت مبلىیت حمًلی یب ػمًمی:
وحًٌ ادارٌ مًسسٍ:

 انتفاعی

 خیریه

 غیر انتفاعی

مىظًر از غیر اوتفبػی مًسسبتی َستىذ وٍ َذف از تبسیس آن َب اوتفبع وجًدٌ يضمه رػبیت تؼرفٍ َبی ديلتی درآمذ حبغلٍ از فؼبلیت مًسسٍ  ،غرف َسیىٍ َبی مًسسٍ
می گردد

وًثت وبری مًسسٍ:

 عصر

 صبح

 شبانهروزی

 صبح و عصر

تؼذاد ول تخت (مخػًظ ثیمبرستبن):

تؼذاد تخت ػمًمی:

تؼذاد تخت َبی يیژٌ:

تبریخ مًافمت اغًلی:

ضمبرٌ مًافمت اغًلی:

تبریخ اػتجبر مًافمت اغًلی:

ثب تًجٍ ثٍ ایه وٍ وطبوی دلیمب در مته پرياوٍ ثُرٌ ثرداری درج می ضًد لغفب وطبوی را ثٍ غًرت وبمل ي مبوىذ ومًوٍ زیر
ثىًیسیذ:
تُران،خیبثبن يلی ػػر،خیبثبن يغبل ضیرازی ،وًچٍ وسترن،ثه ثست ضمبیك ،پالن  ،5عجمٍ ديم ،ياحذ4

مطخػبت تمبس مؤسسٍ:

وطبوی :
وذپستی/غىذيق پستی:
تلفه:

تلفه َمراٌ مذیریت/مسئًل فىی:

ومبثر:

ية سبیت:

پست الىتريویه:

ردیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

هحل فعبلیت هسئَل فٌی

ردیف

وبم ي وبم خبوًادگی مسئًليه فىی :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

هحل فعبلیت هسئَل
فٌی



بب تَجِ بِ ایٌکِ هشخصبت کبهل هسئَلیي فٌی ببیذ در صفحِ هشخصبت هسئَل فٌی ثبت شَد در ایي قسوت تٌْب ًبم ٍ ًبم خابًَادگی ٍ هحال فعبلیات
هسئَل فٌی ًَشتِ شَد .هٌظَر از هحل فعبلیت ایي است کِ ایشبى هسئَل فٌی کل هَسسِ ّستٌذ یب هسئَل فٌی بخش خبصای از هَسساِ کاِ در ایاي
صَرت ببیذ ًبم بخش هربَطِ ًَشتِ شَد.

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
متقبضيبن تبسيس:
تؼذاد متمبضیبن تبسیس ..........:وفر

ردیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

کذ هلی

هذرک تحصیلی

ردیف

-1حقيقی :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

کذ هلی

هذرک تحصیلی

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
 -2حقًقی خصًصی:
وبم ضروت:
تؼذاد متمبضیبن مًسس.............:وفر
وبم يوبم خبوًادگی داروذگبن حك امضبء 2( :وفر)
ضمبرٌ ثجت:

ردیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

کذ هلی

هذرک تحصیلی

ردیف

ًام اعضای هَسس:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

کذ هلی

هذرک تحصیلی

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
 -3خيریه:

وبم سبزمبن خیریٍ:اعضبء
تؼذاد اػضبی مًسس ...............:وفر
وبم يوبم خبوًادگی داروذگبن حك امضبء 2( :وفر)
ضمبرٌ ثجت:

ردیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

کذ هلی

هذرک تحصیلی

ردیف

وبم اػضبء مًسس:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

کذ هلی

هذرک تحصیلی

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
 -4تعبيوی خذمبت بهذاشتی درمبوی:
وبم ضروت تؼبيوی:
تؼذاد متمبضیبن مًسس ..............:وفر
وبم يوبم خبوًادگی داروذگبن حك امضبء 2( :وفر)
ضمبرٌ ثجت:

ردیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

کذ هلی

هذرک تحصیلی

ردیف

وبم اػضبی مًسس:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

کذ هلی

هذرک تحصیلی

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
قسمت /ياحذ/بخش هبی مًجًد در مًسسه:
دس ایٍ لسًت تُٓا تخص ْا ٔ لسًت ْای داخم يٕسسّ عاليت صدِ ضٕد تّ عُٕاٌ يثال چُاَچّ يٕسسّ دسخٕاستی فیضیٕتشاپی
است ،گضیُّ فیضیٕتشاپی دس جذٔل صيش اَتخاب َطٕد .یا اگش يشکض دسياٌ سٕء يػشف يٕاد است گضیُّ دسياٌ سٕء يػشف يٕاد اَتخاب َطٕد
بخشهب

تعذاد تختهب

بخشهب

تعذاد تختهب

بخشهب

تعذاد تختهب

بخشهب

پضضکی عًٕيی

صَاٌ

داخهی

عفَٕی

دَذاَپضضکی

گٕش ٔ حهك ٔ تیُی

چطى پضضکی

سٔياتٕنٕژي

پٕست

داخهی يغض ٔ اعػاب

جشاحی عًٕيی

آسهایشگاُ

داسٔخاَّ

داخهی گٕاسش

جشاحی يغض ٔ
اعػاب

دیاتت

داخهی غذد

لهة اطفال

اسٔنٕژی

َٕصاداٌ

داخهی سیّ

سٔاَپضضكي اطفال

سادیٕنٕژی

سادیٕگشافی دیجیتال

داخهی لهة ٔ عشٔق

جشاحي اطفال

يايٕگشافی

يايٕگشافی دیجیتال

جشاحی لهة ٔ عشٔق

َٕسٔنٕژي اطفال

جشاحي عشٔق

گٕاسش اطفال

سادیٕنٕژی فک ٔ دْاٌ ٔ
غٕست

سَٕٕگشافی

استٕپذی

غذد اطفال

سادیٕگشافی پشی اپیکال

سادیٕگشافی پشی اپیکال دیجیتال

جشاحي دست

جشاحي تٕساكس

سادیٕاسکٕپی

سادیٕتشاپی

جشاحي صإَ

آَژیٕگشافی لهثی

جشاحي ستٌٕ فمشات

ICU

سُجص تشاکى استخٕاٌ

پضضکی ْستّ ای

جشاحي پشٔكتٕنٕژي

CCU

INVITRO

INVIVO

پالستیک )جشاحی تشيیًی)

NICU

تهّ تشاپی

تشاکی تشاپی

سٕختگی

ICUسٕختگی

سُگ ضکٍ

آَژیٕگشافی پزیفزال

استٕدَسی

آی سی یٕ اطفال

کثانت 06

سی تی سیًٕالتٕس

اَذٔدَتیکس

آي سي يٕجشاحي

دَذاَپضضکی اطفال

آي سي يٕ داخهي

تػٕیش تشداسی

طة فیضیکی
ٔتٕاَثخطی

پشیٕدَتٕنٕژی

آی سی یٕ جشاحی
يغض ٔ اعػاب

َفشٔنٕژی

دیانیض

تشيیًی

پست آي سي يٕ

اَکٕنٕژی

ضیًی دسياَی

پشٔتضْای دَذاَی

پست سي سي يٕ

جشاحی فک ٔ دْاٌ ٔ غٕست

آي سي يٕ لهة تاص

آسیة ضُاسی تیًاسی ْای
دْاٌ ٔ دَذاٌ

پست آی سی یٕ لهة تاص

تطخیع تیًاسی ْای
دْاٌ ٔ دَذاٌ

پست آَژيٕگشافي

سٔاَپضضکی

OPG

MRI

ضتاب دُْذِ
خطی(کًتش اص
MV)06

طة کاس
UROD
دسياٌ سٕء يػشف يٕاد

OPGدیجیتال

CT Scan

ضتاب دُْذِ خطی
(تیطتش اصMV )06

تخص پیَٕذ
ايًَٕٕنٕژي
ٔاحذ دسياٌ

تايتادٌٔ

اطفال

تعذاد تختهب

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
ًْاتٕنٕژي
اطفال

ًْاتٕنٕژی
تضسگساالٌ

سٔاَطُاسی تانیُی

ضُٕائی سُجی

فیضیٕتشاپی

انکتشٔتشاپی

کایشٔپشاکتیک

استٕپذی فُی

کاسدسياَی

يکإَتشاپی

گفتاسدسياَی

يايایی

تغزیّ

تیُائی سُجی

عیُک طثی

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
فرم يريد اطالعبت متقبضی مسئًل فىی

مذرک تحصيلی (آخریه مقطع )

مشخصبت تمبس

مشخصبت فردی

مشخصبت متقبضی مسئًل فىی :
وبم:

وبم خبوًادگی:

محل غذير:

تبریخ تًلذ:

/ /

وـبم پــذر:

ضمبرٌ ضىبسىبمٍ:

وــذ ملــی:

محل تًلذ:

وطبوی محل سىًوت :
ضُر:

خیبثبن اغلی:

وذضُر:

خیبثبن فرػی:
تلفه :

پالن:

وذپستی :

تلفه َمراٌ:
ية سبیت:

پست الىتريویه:

ایي قسوت بشاسبس پشٍاًِ دائن /یب داًشٌبهِ/یب پبیبى طشح ًیشٍی اًسبًی/یب آخشیي هذسک تحصیلی تکویل گشدد.
ممغغ  :وبردان  وبرضىبس  وبرضىبس ارضذ

 دوترای حرفٍ ای   PhD متخػع  فًق تخػع

سبیر

رضتٍ /تخػع ي یب سبیر مًارد رور ضًد:
وًع داوطگبٌ  :داوطگبٌ ػلًم پسضىی
داوطگبٌ محل تحػیل:

 داوطگبٌ آزاد اسالمی

وبم داوطگبٌ:

 سبیر داوطگبَُبی وطًر
زمبن فبرؽ التحػیلی:

 داوطگبٌ َبی خبرج از وطًر
ضمبرٌ وظبم پسضىی:

يضعيت اشتغبل فعلی

تذوز :ؽوبرُ ًظبهْبیی وِ تَام بب حزٍف ٍ اعذاد هیببؽٌذ بِ صَرت ًوًَِ ًَؽتِ ؽًَذ :م6991-
 ػذم ياثستگی استخذامی ثٍ ديلت  -ػضً َیئت ػلمی رسمی یب پیمبوی تمبم يلت يزارت ثُذاضت یب داوطگبٌ ػلًم پسضىی
 عضً َیئت علمی ویمٍ يقت وبرمىذ رسمی یب پیمبوی غیر َیئت ػلمی يزارت ثُذاضت یب داوطگبٌ ػلًم پسضىی  -وبرمىذ رسمی یب پیمبوی
سبیر يزارتخبوٍ َب یبسبزمبوُبوبرمىذ لراردادی يزارت ثُذاضت یب سبیر سبزمبوُب -ضریت وب -وبرمىذ ثبزوطستٍ

در صًرت داشته پرياوه مطب پرکردن جذيل ریل الزامی است
مطخػبت پرياوٍ مغت

تبریخ صذير :

شهر:

تبریخ اعتببر :

ردیف

سًابق فعبليت:

ارگبن یب محل اوجبم وبر

هجوَع هذت سَابك وبر ..........:هبُ

عًل مذت خذمت(ثٍ مبٌ رور ضًد)

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
وًبت کبری
ًَبت ّبی كبسی دقیقب هطببق بب سبعبت كبسی هسئَل فٌی پش شَد ٍ عالٍُ بش ایٌکِ دس جذٍل صیش عالهت صدُ هیشَد بِ طَس جذاگبًِ دس قسوت عٌَاى ًَبت كبسی ًَشتِ شَد.
بِ عٌَاى هثبل :عٌَاى ًَبت كبسی :صبح سٍصّبی فشد ٍعصش سٍصّبی صٍج .

ػٌَاى ًَبت وبری.......................................................................................:
شٌبِ

دٍشٌبِ

یکشٌبِ

چْبرشٌبِ

سِ شٌبِ

جوعِ

پٌج شٌبِ

ّوِ رٍسّبی ّفتِ

صبح
عصش
شب

محل فعبليت مسئًل فىی در مًسسه
كل هَسسِ

بخشی اص هَسسِ

ًبم بخش هشبَطِ:

هٌظَر اس بخش ،لسوتی است وِ هسئَل فٌی ،هسئَلیت فٌی آى را تمبل ًوَدُ است.

چٌبًچِ در حبل حبضز در هَسسِ درهبًی دیگزی ،هسئَل فٌی هی ببشیذ جذٍل سیز را تىویل وٌیذ:
ًَع هَسسِ:

ًَبت وبری:

ًبم هَسسِ:

ًبم داًشگبُ (هٌظَر داًشگبّی است وِ هَسسِ فَق تحت پَشش آى لزار دارد):

مذارک مسئًل فىی
مدارک عمومی

 اصل فزم تمبل هغئَلیت فٌی
 اصل ٍتصَیزوبرت هلی

 اصل يتصًیز پزياوٍ مطت معتجز

پششه
ٍدًذاًپششه

 اصل فزم هؾخصبت هتمبضی هغئَل فٌی

مدارک اختصاصی

 اصل گًاَی عذم سًء پیشیىٍ اوتظبمی اس سبسمبن وظبم پششکی
 اصل يتصًیزگًاَی ديرٌ َبی مُبرتی مًرد ویبسثز اسبس وًع
مًسسٍ طجق راَىمب

 اصل گَاّی عذم اعتیبد

 اصل يتصًیز(داوشىبمٍ)/یب (تسًیٍ حسبة صىذيق رفبٌ +

 اصل گَاّی عذم عَء پیؾیٌِ ویفزی اس ادارُ تؾخیص َّیت
 وبرت پبیبى خذهت یب وبرت هعبفیت اس خذهت(ٍیضُ آلبیبى)

پیزاپششه

دٍ لطعِ عىظ3x4

 اصل ي تصًیز سًاثق کبری مًرد ویبس

 اصل ٍتصَیز(آخزیي حىن وبرگشیٌی/یب (تبئیذیِ اؽتغبل اس ببالتزیي همبم

 اصل يتصًیزسًاثق کبری مًرد ویبس( درصًرت لشيم ثز
 اصل و تصویرآخزیه مذرک تحصیلی

سبیزیي

وبری در هَعغِ)(ٍیضُ مستخذمیه وؾَری ٍ لؾىزی)

اصل ي تصًیز گًاَی ديرٌ َبی مًرد ویبس
اسبس آئیه وبمٍ)

هغئَل بزای افزاد بذٍى حىن وبگشیٌی)(ٍیضُ هغتخذهیي وؾَری ٍ لؾىزی)
 اصل ٍ تصَیز گَاّی عذم ًیبس در عبعبت غیز هَظف هطببك بب عبعبت

پبیبن طزح یب معبفیت اس طزح)
 گًاَی گذراوذن ديرٌ ثبسآمًسی ي یب تعُذ گذراوذن آن

 اصل يتصًیزگًاَی ديرٌ َبی مُبرتی مًرد ویبسثز اسبس
وًع مًسسٍ طجق راَىمب(يیژٌ کبردان َبی اپتیک)
گًاَی قجًلی در آسمًن يسارت ثُذاشت(يیژٌ عیىک طجی)



هٌظَر اس هذارن عوَهی هذاروی اعت وِ ولیِ هغئَلیي فٌی (بذٍى در ًظز گزفتي هذرن تحصیلی ٍ ًَع هَعغِ ) ببیذ ارائِ ًوبیٌذ.



هذارن اختصبصی بز اعبط هذرن تحصیلی هغئَل فٌی ٍ ًَع هَعغِ ببیذ ارائِ ؽَد ٍ هزبَط بِ ولیِ هغئَلیي فٌی ًوی ببؽذ.

ایي صفحِ ببیذ بزای ّز هسئَل فٌی بِ عَر جذاگبًِ تىویل ٍ اهضبء شَد

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
تبییذ صحت هشخصبت ٍ تؼْذًبهِ هسئَل فٌی:
ایٌجبًب

............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............

بب آگبّی ٍقبَل شرح ٍظبیفن بعٌَاى هسئَل فٌی  ،هٌذرجبت ایي فرم را تبئیذ

ًوَدُ ٍ ًیس تصذیق هی ًوبین:
 - 1آئیي ًبهِ هَسسِ را بِ دقت هطبلعِ ًوَدُ ام.
 - 2شرح ٍظبیف خَد را بِ دقت هطبلعِ ًوَدُ ام.
 - 3بب در ًظر گرفتي ایي درخَاست ،بعٌَاى هسئَل فٌی در سِ ًَبت کبري در شببًِ رٍز ٍ ًیس در یك ًَبت کبري بطَر
ّوسهبى در دٍ هَسسِ فعبلیت ًذارم.
-4در صَرت درخَاست استعفب حذاقل  3هبُ قبل هراتب را بِ هَسس اعالم ًوَدُ ٍ تب سِ هبُ پس از ارائِ درخَاست
استعفب ًیس (درصَرت عذم هعرفی هسئَل فٌی جبًشیي ) ،هسئَلیت فٌی هَسسِ را بِ عْذُ خَاّن داشت.

نبم و نبم خبنوادگی و
امضبء و درج مهر نظبم پزشکی مسئول فنی

ایي صفحِ ببیذ بزای ّز هسئَل فٌی بِ عَر جذاگبًِ تىویل ٍ اهضبء شَد

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
مشخصبت ي مذارک پرسىل مًسسه
توجه :لغفب هشخصبت هسٍَل یب هسٍَلیي فٌی در ایي لسوت درج ًشَد .هگز ایٌىِ یه ًفز ّ،ن هسئَل فٌی ٍ ّن پزسٌل هَسسِ ببشذ.

رديف

رشتٍ تحصيلي

مقطع تحصيلي

وًبت كاری

يضعيت اشتغال دربخش ديلتي

*

پزياوٍ مطب معتبز/

آخزيه مذرک تحصيلي

عذم سًء پيشيىٍ كيفزی

عذم سًء پيشيىٍ اوتظامي

گًاَي عذم اعتياد

اعالم َمکاری

وام

وام خاوًادگي

كذملي

گًاَي عذم وياس

تؼذاد پزسٌل:

.......................................................................................................

* تًجٍ:در ایه ستًن ػذد مرثًط ثٍ یىی از گسیىٍ َبی زیر لیذ ضًد:
 - 1ػذم ياثستگی استخذامی ثٍ ديلت -2 ،ػضً َیئت ػلمی رسمی یب پیمبوی تمبم يلت يزارت ثُذاضت یب داوطگبٌ ػلًم پسضىی
-3عضً َیئت علمی ویمٍ يقت  -4وبرمىذ رسمی یب پیمبوی غیر َیئت ػلمی يزارت ثُذاضت یب داوطگبٌ ػلًم پسضىی  -5وبرمىذ رسمی یب پیمبوی سبیر يزارتخبوٍ َب یبسبزمبوُب
 -6وبرمىذ لراردادی يزارت ثُذاضت یب سبیر سبزمبوُب  -7ضریت  -8 Kوبرمىذ ثبزوطستٍ
تذكز:

اخذ گواهی عذم سوء پیشینه کیفزی -گواهی عذم اعتیبد و گواهی عذم سوء پیشینه انتظبمی(مخصوص اعضبء سبسمبن نظبم پششکی) عالوه بز موسس و مسئول فنی ،اسپزسنل فنی موسسبت فیشیوتزاپی،
موسسبت پزتو پششکی ،مزکشآمبوالنس خصوصی ،مزکش ارائه خذمبت ببلینی در منشل ،مزکش مشبوره و ارائه خذمبت پزستبری و مزکشمشبوره و خذمبت مبمبئی ومزکش درمبن سوء مصزف مواد الشامی می ببشذ
در صَرتیىِ اسبهی پزسٌل هَسسِ بیشتز اس فزم فَق هیببشذ لغفب اس فزم هزبَعِ وپی تْیِ ًوبئیذ .

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری

رديف

فرم مشخصبت تجهيزات

وام دستگاٌ

بخش
مًرداستفادٌ

شزكت ساسوذٌ

مذل دستگاٌ

سال ساخت
دستگاٌ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
 تذکزّای هْن:


لطفب تٌْب تجْیضات تخصصی ثبت شَد.



اص ثبت اقالم هصشفی جذا خَدداسی گشدد.



دس صَست ٍجَد بیش اص یک ًَع اص ّش یک اص تجْیضات بب كبسبشد هشببِ ،ركش جذاگبًِ ّش كذام اص آًْب الضاهی است.



بشای تجْیضات سشهبیِ ای  ،اخز تبئیذیِ ّبی الصم اص اداسُ كل تجْیضات پضشکی الضاهی است.

كشًرساسوذٌ

شمارٌ شىاسٍ
يا سزيال

سال وصب دستگاٌ

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
فرم مشخصبت فيزیکی مًسسه
فرم مشخصبت فيزیکی مًسسه:
زیرثىبی مًسسٍ(متر مرثغ) :

وًع مبلىیت سبختمبن:

 ضخػی

 استیجبری

يلفی

در غًرتیىٍ مبلىیت سبختمبن ترویجی از گسیىٍ َبی مًجًد ثبضذ ،می تًاویذ ثیص از یه گسیىٍ را اوتخبة وىیذ.

آیبمًسسٍ دارای سبختمبن مستمل می ثبضذ؟

 ثلی

 خیر

فمظ در غًرت مطترن ثًدن ثب مًسسٍ درمبوی دیگر وبم ي وًع آن مًسسٍ رور ضًد:

تؼذاد عجمبت مًسسٍ:
فمظ تؼذاد عجمبت متؼلك ثٍ مًسسٍ مذ وظر می ثبضذ.

محل استمرار عجمبت مًسسٍ در سبختمبن( ثٍ ػىًان ومًوٍ زیرزمیهَ ،مىف ،ايل)...،
وبرثری مله:

مسىًوی اداری /تجبری

آیب در سبختمبن ياحذ مسىًوی يجًد دارد؟

ثُذاضتی درمبوی
 ثلی

در غًرت پبسخ مثجت ارائٍ رضبیت وبمٍ از سبوىیه السامی است.

پالن ثجتی:
 خیر

خیریٍ

 ديلتی

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
فضبهبی مًسسه
وبم اتبق/فضب

هذیزیت یب هغئَل فٌی

اطالعبت ٍپذیزػ

ببیگبًی

آبذارخبًِ

تی ؽَری
اًببر هلشٍهبت

تعذاد

يضعيت

مسبحت

اشتراک

متر مربع

هغتمل
هؾتزن

اتبله رختؾَیخبًِ

هحل ًگْذاری هَلت سببلِ

اًببر وثیف

اعتزاحت پشؽه

اعتزاحت پزعٌل

رختىي پزعٌل الب

رختىي پزعٌل خبًن

عبلي اًتظبر

عزٍیظ بْذاؽتی بیوبراى

عزٍیظ بْذاؽتی پزعٌل

اتبق عول عزپبئی

اشتراک
هغتمل
هؾتزن

هغتمل

اتبق تشریمبت

هغتمل

هؾتزن

ٍپبًغوبى

هؾتزن

هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن

اتبله اعتزیلیشاعیَى

وبم اتبق/فضب

تعذاد

يضعيت

مسبحت
متر مربع

اتبق احیبء

اتبق گچ گیزی

اتبق وبردرهبًی

اتبق گفتبردرهبًی

هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن
هغتمل

اتبق رادیَلَصی فه

هغتمل

هؾتزن

ٍدّبى ٍصَرت

هغتمل

هغتمل

هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن

اتبق هؾبٍرُ تغذیِ

اتبق وبیزٍپزاوتیه

هغتمل

اتبق

هغتمل

هؾتزن

اوَوبردیَگزافی

هغتمل

اتبق تغت

هغتمل

هؾتزن

ٍرسػ

هؾتزن

هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن

هغتمل

اتبق هؾبٍرُ

هغتمل

هؾتزن

رٍاًؾٌبعی ببلیٌی

هغتمل

اتبق هؾبٍرُ

هغتمل

هؾتزن

صًتیه

هؾتزن

هغتمل

اتبق هؾبٍرُ

هغتمل

هؾتزن

هذدوبر اجتوبعی

هؾتزن

هغتمل

اتبق/فضبی فزٍػ

هغتمل

هؾتزن

عیٌه طبی

هؾتزن

هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن

اتبق اعىٌیٌگ

اتبق عول

هغتمل
هؾتزن

هؾتزن

هؾتزن

اتبق هؾبٍرُ

اتبق هبهَگزافی

هغتمل
هؾتزن

هؾتزن

هؾتزن

هؾتزن

هغتمل
هؾتزن

اتبق عٌجؼ

عٌجی

اتبق بیٌبئی عٌجی

اتبق رادیَگزافی

هغتمل
هؾتزن

تزاون اعتخَاى

اتبق ؽٌَائی

هغتمل

اتبق عًََگزافی

هغتمل
هؾتزن

هغتمل

هغتمل

هؾتزن

اتبق دیبلیش

اشتراک

هؾتزن

هؾتزن

اتبق فیشیَتزاپی

وبم اتبق/فضب

تعذاد

يضعيت

مسبحت
متر مربع

هغتمل
هؾتزن

آسهبیؾگبُ

اتبق هعبیٌِ ارتش

اتبق پزٍتش

اتبق لبلب گیزی

اتبق تزاػ
اتبق هعبیٌِ

هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن
هغتمل
هؾتزن
 هغتمل
هؾتزن

اتبق آًذٍعىَپی

هغتمل
هؾتزن

هغتمل
هؾتزن

در صَرت ٍجَد فضبّبیی بِ غیز اس هَارد هَجَد  ،اس تصَیز خبم ایي فزم استفبدُ ًوبئیذ.
نطفادس غٕست اَتخاب ْش یک اص فضاْای يٕجٕد دس يٕسسّ ،ضًٍ يطخع ًَٕدٌ ٔضعیت اضتشاک تا اتاق ْای دیگش یا يستمم تٕدٌ ،تعذاد آٌ سا َیض دس يحم يشتٕطّ دسج ًَاییذ.

تذکز :1دس غٕست ٔجٕد تیص اص یک اتاق اص ْش َٕع فضا تا يتشاژْای يتفأت ،نطفا يتشاژْا دس لسًت يساحت تا خط تیشِ اص یکذیگش جذا ضَٕذ .تّ عُٕاٌ يثال دس غٕست ٔجٕد سّ
اتاق يعایُّ تا يتشاژْای  06،00،06دس یک دسياَگاِ ،تّ تشتیة ریم عًم ضٕد :تعذاد / 3 :يساحت06-00-06 :
تذکز:2دس غٕستی کّ يتشاژ اتاق ْا تا یکذیگش یکی است ،فمط یک عذد َٕضتّ ضٕد .تّ عُٕاٌ يثال اگش سّ اتاق يعایُّ تا يتشاژٔ 00جٕد داسد دس لسًت يساحت ،تُٓا عذد 00
َٕضتّ ضٕد.
تذکز:3دس غٕست ٔجٕد فضای دسياَی خاغی کّ دس نیست يٕجٕد رکش َطذِ است ،نطفا آٌ سا دسج ًَاییذ.

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری

يذاسک کهی يٕسسّ:
تا تٕجّ تّ ایٍ کّ رکش يذاسک الصو تشای ًّْ يٕسسات تّ طٕس جذاگاَّ فضای صیادی سا تّ خٕد اختػاظ يی داد يذاسک ًّْ يٕسسات دس
ایٍ غفحّ رکش ضذِ است ،يذاسکی کّ يختع يٕسسّ یا يٕسسات خاغی يی تاضُذ ،دس داخم پشاَتض رکش ضذِ است کّ خٕاْطًُذ
است تّ ایٍ َکتّ دلت فشيائیذ.

سٌذ هبلىیت یب اجبرُ ًبهِ هحضزی ٍ یب اجبرُ ًبهِ ػبدی ّوزاُ بب تصَیز هصذق سٌذ هبلىیت شش داًگ یب رضبیت ًبهِ هحضزی هبله (ّوِ هَسسبت)
رضبیت ًبهِ سبوٌیي در صَرتی وِ ٍاحذ هسىًَی درسبختوبى هَسسِ ٍجَد داشتِ ببشذ (ّوِ هَسسبت)
تؼْذ هحضزی هبٌی بز رػبیت همزرات (ٍیژُ هزوش جزاحی هحذٍد  ،هزوش درهبى بب اوسیژى ّبیپزببر)
ًمشِ:
الف) ًمشِ فٌی هٌْذسی تبییذ شذُ تَسظ دفتز فٌی ٍسارت (ٍیژُ بیوبرستبى ،هزوش جزاحی هحذٍد ،هزوش درهبى ًبببرٍری ،هزوش درهبى بب اوسیژى ّبیپزببر)
ة)ًمشِ فٌی هٌْذسی تبییذ شذُ تَسظ دفتز فٌی داًشگبُ (ٍیژُ هزوش جبهغ تَاًبخشی ،ولیِ درهبًگبُ ّب ٍ هَسسبت پزتَپششىی(
ج)ًمشِ هَسسِ در همیبس  1بِ ّ100وزاُ بب چیذهبى ٍ ًبهگذاری فضبّب (ٍیژُ سبیز هَسسبت(

گَاّی پبیبى وبر ٍ ػذم خالف اس شْزداری (بیوبرستبى ،هزوش جزاحی هحذٍد ،هزوش درهبى بب اوسیژى ّبیپزببر ،هزوش درهبى ًبببرٍری)
اخذ تبییذیِ هزوش تَسؼِ شبىِ ٍ ارتمبء سالهت )ٍیژُ

بیوبرستبى ّبی دٍلتی(

تبییذیِ بْذاشتی اس هؼبًٍت بْذاشتی داًشگبُ (ّوِ هَسسبت)
تبییذ بْذاشت هحیظ ٍ پزتَ اس هؼبًٍت بْذاشتی داًشگبُ (ٍیژُ
اخذ هجَس وبر بب اشؼِ(ٍیژُ

هَسسبت پزتَ پششىی(

هَسسبت پزتَ پششىی(

اخذ تبییذیِ وویسیَى تبصزُ هبدُ چْبر لبًَى حفبظت در بزابز اشؼِ اس ٍسارتخبًِ(ٍیژُ
اخذ هجَس احذاث اس هزاجغ لبًًَی(ٍیژُ هَسسبت پششىی ّستِ ای

هَسسبت پزتَ پششىی(

ٍ رادیَتزاپی(

لزارداد هَسسِ بب پزسٌل ( ٍیژُ هزوش هشبٍرُ ٍ ارائِ خذهبت پزستبری در هٌشل ٍ هزوش هشبٍرُ ٍ

ارائِ خذهبت ببلیٌی در هٌشل(

لزارداد هَسسِ بب هَسسبت دیگز ) ٍیژُ هزاوش جزاحی هحذٍد ،درهبى بب اوسیژى ّبیپزببر،هشبٍرُ ٍ ارائِ خذهبت پزستبری در هٌشل ٍ هشبٍرُ ٍ ارائِ خذهبت ببلیٌی در هٌشل(

اخذ تبییذیِ دفتز هذیزیت پزستبری داًشگبُ (ٍیژُ هزوش هشبٍرُ ٍ ارائِ خذهبت پزستبری در هٌشل )
اخذ تبییذیِ هزوش هذریت حَادث ٍ فَریت ّبی پششىی داًشگبٍُ/سارت (ٍیژُ
هذارن هزبَط بِ هبلىیت دستگبّْبی آهبَالًس (ٍیژُ هزاوش آهبَالًس
تبییذیِ ادارُ ول اهبوي ًیزٍی اًتظبهی(ٍیژُ

هزاوش آهبَالًس خصَصی(

خصَصی(

هزاوش آهبَالًس خصَصی(

گَاّی گذراًذى دٍرُ ّبی آهَسشی بزای خذهِ آهبَالًس هغببك بب

آییي ًبهِ)ٍیژُ هزاوش آهبَالًس خصَصی(

هشخصبت ٍ هذارن ّوِ هسٍَلیي فٌی
هشخصبت ٍ هذارن ّوِ پزسٌل
لیست تجْیشات
فیش بْزُ بزداری یب هببِ التفبٍت(درصَرت لشٍم)
فیش هسٍَل/هسٍَلیي فٌی
تذکز:

* اخذ تاییدیو نقشو اس دفتز تٌسعو منابع فیشیکی ً امٌر عمزانی ً مزکش سالمت محیط ً کارًسارت جيت بیمارستان ،مزکش جزاحی محدًد  ،مزکش
درمان نابارًری ًمزکش درمان با اکسیژن ىایپزبار الشامی می باشد.
* اخذ تاییدیو بيداشت محیط ً پزتٌ،مجٌس کار با اشعو ً تاییدیو کمیسیٌن تبصزه ماده چيار قانٌن حفاظت در بزابز اشعو جيت مٌسسات پزتٌپششکی
الشامی می باشد.

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری

تبییذ صحت هشخصبت ٍ تؼْذًبهِ هَسسٍ :یژُ اشخبص حمیمی
ایٌجاًب

.......... .................................... .. .................................. .................................... .................................... ...................... .............. .................................... .................................... ....................................

با آگاّی ٍقبَل شزح ٍظایفن بعٌَاى هَسس  ،هٌذرجات ایي فزم ّا را تائیذ ًوَدُ ٍ ًیش تصذیق هی

ًواین:
 - 1آئیي ًاهِ هَسسِ را بِ دقت هطالعِ ًوَدُ ام.
 - 2هذارک را طبق آئیي ًاهِ ٍ ضَابط اعالم شذُ ارائِ ًوَدُ ام.
 - 3با در ًظز گزفتي ایي درخَاست ،بِ صَرت حقیقی هَسس هَسسِ دیگزی ًبَدُ ٍ پزٍاًِ بْزُ بزداری دریافت ًٌوَدُ ام ٍ در صَرتی کِ
خالف ایي اهز اثبات شَد داًشگاٍُ/سارت هجاس خَاّذ بَد پزٍاًِ بْزُ بزداری صادر شذُ را بِ صَرت یک طزفِ ٍ بذٍى طزح در هزاجع
قضائی ابطال ًوَدُ ٍ حق ّیچ گًَِ اعتزاضی ًخَاّن داشت.
 - 4بِ صَرت حقَقی (خیزیِ ،شزکت تعاًٍی یا سایز شزکت ّای ثبت شذُ)پزٍاًِ بْزُ بزداری هَسسِ دیگزی را دریافت ًوَدُ ام.

بلی

خیر

در صَرت پبعخ هثبت لطفب جذٍل سیز تىویل گزدد:
نحوه مشبرکت:
نبم موسسه

نوع موسسه

خیریِ -سبیرشرکتْب

دانشگبه*

شرکت تعبًٍی خذهبت بْذاشتی ،درهبًی

*هٌظَر داًؾگبّی اعت وِ هَعغِ هذوَر تحت پَؽؼ آى لزاردارد.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء ٍ درج هْز ًظبم پششىی

ايه قسمت تًسط معايوت درمان داوشگاٌ تکميل ميشًد
غحت مىذرجبت فرم ي تؼذاد  ............ثري مذارن پیًست مًرد تأییذ ایىجبوت ( ..........................................................وبرضىبس غذير پرياوٍَب) است ي
مذارن جُت عرح پريوذٌ در ومیسیًن مبدٌ  20وبمل می ثبضذ .
تبریخ:

امضب:

 غذير پرياوٍ ثُرٌ ثرداری ي مسئًل فىی ثالمبوغ است.
امضبء مؼبين درمبن
در صَرت ٍجَد بیش اس یه ًفز هَسس ایي فزم ببیذتَسظ ولیِ هَسسبى بِ صَرت جذاگبًِ تىویل ٍاهضبء شَد

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری

تبییذ صحت هشخصبت ٍ تؼْذًبهِ هَسسٍ :یژُ اشخبص حمَلی(افزاد هَسس)
ایٌجاًب

.......... .................................... .. .................................. .................................... .................................... ...................... .............. .................................... .................................... ....................................

با آگاّی ٍقبَل شزح ٍظایفن بعٌَاى هَسس  ،هٌذرجات ایي فزم ّا را تائیذ ًوَدُ ٍ ًیش تصذیق هی

ًواین:
- 1

آئیي ًاهِ هَسسِ را بِ دقت هطالعِ ًوَدُ ام.

- 2

هذارک را طبق آئیي ًاهِ ٍ ضَابط اعالم شذُ ارائِ ًوَدُ ام.

- 3

با در ًظز گزفتي ایي درخَاست ،بِ صَرت حقَقی هَسس هَسسِ دیگزی ًبَدُ ٍ پزٍاًِ بْزُ بزداری دریافت ًٌوَدُ ام ٍ در صَرتی

کِ خالف ایي اهز اثبات شَد داًشگاٍُ/سارت هجاس خَاّذ بَد پزٍاًِ بْزُ بزداری صادر شذُ را بِ صَرت یک طزفِ ٍ بذٍى طزح در هزاجع
قضائی ابطال ًوَدُ ٍ حق ّیچ گًَِ اعتزاضی ًخَاّن داشت.

- 4
بلی

بِ صَرت حقیقی پزٍاًِ بْزُ بزداری هَسسِ دیگزی را دریافت ًوَدُ ام

خیر

در صَرت پبعخ هثبت لطفب جذٍل سیز تىویل گزدد:
نوع موسسه

دانشگبه*

نبم موسسه

*هٌظَر داًؾگبّی اعت وِ هَعغِ هذوَر تحت پَؽؼ آى لزاردارد.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء ٍ درج هْز ًظبم پششىی

ايه قسمت تًسط معايوت درمان داوشگاٌ تکميل ميشًد
غحت مىذرجبت فرم ي تؼذاد  ............ثري مذارن پیًست مًرد تأییذ ایىجبوت ( ..........................................................وبرضىبس غذير پرياوٍَب) است ي
مذارن جُت عرح پريوذٌ در ومیسیًن مبدٌ  20وبمل می ثبضذ .
تبریخ:

امضب:

 غذير پرياوٍ ثُرٌ ثرداری ي مسئًل فىی ثالمبوغ است.
امضبء مؼبين درمبن
در صَرت ٍجَد بیش اس یه ًفز هَسس ایي فزم ببیذتَسظ ولیِ هَسسبى بِ صَرت جذاگبًِ تىویل ٍاهضبء شَد

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری

تبییذ صحت هشخصبت ٍ تؼْذًبهِ هَسسٍ :یژُ اشخبص حمَلی(دارًذگبى حك اهضبء)
ایٌجاًباى هَسساى شزکت/ساسهاى خیزیِ

.......... .................................... .................................... ....... ............................. .................................... ...................... .............. .................................... .................................... ....................................

با آگاّی ٍقبَل شزح ٍظایفواى بعٌَاى هَسس  ،هٌذرجات ایي

فزم ّا را تائیذ ًوَدُ ٍ ًیش تصذیق هی ًوایین:
-1آئیي ًاهِ هَسسِ را بِ دقت هطالعِ ًوَدُ این.
-2هذارک را طبق آئیي ًاهِ ٍ ضَابط اعالم شذُ ارائِ ًوَدُ این.
-3با در ًظز گزفتي ایي درخَاست ،بِ صَرت حقَقی هَسس هَسسِ دیگزی ًبَدُ ٍ پزٍاًِ بْزُ بزداری دریافت ًٌوَدُ این ٍ در صَرتی کِ
خالف ایي اهز اثبات شَد داًشگاٍُ/سارت هجاس خَاّذ بَد پزٍاًِ بْزُ بزداری صادر شذُ را بِ صَرت یک طزفِ ٍ بذٍى طزح در هزاجع قضائی
ابطال ًوَدُ ٍ حق ّیچ گًَِ اعتزاضی ًخَاّین داشت.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء دارًذگبى حك اهضبء

ايه قسمت تًسط معايوت درمان داوشگاٌ تکميل ميشًد
غحت مىذرجبت فرم ي تؼذاد  ............ثري مذارن پیًست مًرد تأییذ ایىجبوت ( ..........................................................وبرضىبس غذير پرياوٍَب) است ي
مذارن جُت عرح پريوذٌ در ومیسیًن مبدٌ  20وبمل می ثبضذ .
تبریخ:

امضب:

 غذير پرياوٍ ثُرٌ ثرداری ي مسئًل فىی ثالمبوغ است.
امضبء مؼبين درمبن

يزارت ثُذاضت ،درمبن ،ي آمًزش پسضىی
مؼبيوت درمبن
دفتر وظبرت ي اػتجبرثخطی امًر درمبن

فزم درخَاست بْزُ بزداری
فضبهبی مًسسه
وبم اتبق/فضب

تعذاد

يضعيت

مسبحت

اشتراک

متر مربع

وبم اتبق/فضب

تعذاد

يضعيت

مسبحت

اشتراک

متر مربع

وبم اتبق/فضب

تعذاد

يضعيت

مسبحت

اشتراک

متر مربع

در صَرت ٍجَد فضبّبیی بِ غیز اس هَارد هَجَد  ،اس تصَیز خبم ایي فزم استفبدُ ًوبئیذ.
نطفادس غٕست اَتخاب ْش یک اص فضاْای يٕجٕد دس يٕسسّ ،ضًٍ يطخع ًَٕدٌ ٔضعیت اضتشاک تا اتاق ْای دیگش یا يستمم تٕدٌ ،تعذاد آٌ سا َیض دس يحم يشتٕطّ دسج ًَاییذ.

تذکز :1دس غٕست ٔجٕد تیص اص یک اتاق اص ْش َٕع فضا تا يتشاژْای يتفأت ،نطفا يتشاژْا دس لسًت يساحت تا خط تیشِ اص یکذیگش جذا ضَٕذ .تّ عُٕاٌ يثال دس غٕست ٔجٕد سّ
اتاق يعایُّ تا يتشاژْای  06،00،06دس یک دسياَگاِ ،تّ تشتیة ریم عًم ضٕد :تعذاد / 3 :يساحت06-00-06 :
تذکز:2دس غٕستی کّ يتشاژ اتاق ْا تا یکذیگش یکی است ،فمط یک عذد َٕضتّ ضٕد .تّ عُٕاٌ يثال اگش سّ اتاق يعایُّ تا يتشاژٔ 00جٕد داسد دس لسًت يساحت ،تُٓا عذد 00
َٕضتّ ضٕد.
تذکز:3دس غٕست ٔجٕد فضای دسياَی خاغی کّ دس نیست يٕجٕد رکش َطذِ است ،نطفا آٌ سا دسج ًَاییذ.

