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حداکثر  نوع تعهدات ردیف

 تعهدات

 فرانشیس تتوضیحا

ّسیٌِ ّای درهاى ٍ  1
 تیوارستاًی ٍ اػوال خراحی

)تا تیطتر از  day careدر تیوارستاى ٍ هراکس خراحی تطرط تستری ضذى تذٍى سمف
ساػت تستری(آًژیَگرافی للة ٍکلیِ ٍسایرػرٍق ،،ّسیٌِ ّای ػول دیسک 6

ستَى فمرات ٍاًَاع سٌگ ضکي،تستری اػصاب ٍ رٍاى ،درهاى سرطاى ّا ٍ 
-زایواى ٍ سساریي -ضیوی درهاًی)تستری تیوارستاًی ٍ سرپایی ٍ در هطة(

یِ ٍ تاهیي کلیِ تدْیسات ،دارٍّا ٍ پرٍتسّای هَرد ًیاز در رادیَتراپی ٍ تْ
 حیي خراحی ٍ تستری تِ استثٌای الالم تْذاضتی
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خثراى ّسیٌِ ضص ػول  2
 خراحی هْن)اصلی(

ضاهل للة،هغسٍاػصاب)تاستثٌای دیسک ستَى فمرات(ٍپیًَذکلیِ،کثذ،ریِ  تذٍى سمف
 ٍهغساستخَاى

3 
ّسیٌِ ّای پاراکلیٌیکی 

(1) 
 تذٍى سمف

ضاهل اًَاع اسکي،اًَاع سی تی اسکي،هاهَگرافی،سًََگرافی،ام آرآی،اًَاع 
آًذٍسکَپی ٍ اکَکاردیَگرافی،اسپیرٍهتری ٍ سایر تستْای تٌفسی ،،پلی 

تؼرفِ ٍزارت تْذاضت  سَهٌَگرافی ٍ کلیِ الذاهات پاراکلیٌیکی خذیذ کِ دارای
 ٍ درهاى هی تاضٌذ.

4 
ّسیٌِ ّای پاراکلیٌیکی 

(2) 
 تذٍى سمف

تست ٍرزش، َّلترهاًیتَریٌگ ًَارػضلِ،ًَارػصة،ًَارهغس،آًژیَگرافی 
ریِ ٍفیسیَتراپی در هراکس درهاًی ٍ هٌسل طثك  -چطن،تازتَاًی للثی

 دستَرالؼول تیوِ گر

ّسیٌِ خراحیْای هداز  5
 سرپایی ٍ تذٍى تستری

گیری،ختٌِ،تخیِ،کرایَتراپی،اکسیسیَى لیپَم،تخلیِ هاًٌذضکستگیْا،گچ  تذٍى سمف
کیست ٍلیسردرهاًی)تاستثٌاء رفغ ػیَب دیذ چطن(ٍ کلیِ خراحی ّای هداز 

 سرپایی کِ تؼرفِ ًظام پسضکی ٍ ٍزارت تْذاضت ٍ درهاى دارًذ.

ّسیٌِ رفغ ػیَب اًکساری  6
دیذ چطن)ترای 

 ّرچطن(تذٍى تستری

چطن تِ تطخیص پسضک هؼتوذتیوِ گر)لثل از چٌاًچِ ًمص تیٌایی ّر  تذٍى سمف
 ػول(سِ دیَپتر ٍ یاتیطتر تاضذ

خثراى ّسیٌِ ّای  7
 آهثَالًس

 داخل ضْر
 خارج ضْر

ٍسایرفَریتْای پسضکی کِ ًْایتاَ هٌدرتِ تستری ضذى تیوِ ضذُ در  تذٍى سمف
تیوارستاى هی گرددٍ یا ترخیص از تیوارستاى تا ًظر پسضک هؼالح)خاًثازاى 

سال ٍ ّوچٌیي تیواراى صؼة الؼالج از ضرط تستری ٍ  70افراد تاالی  % 70ٍ
 ترخیص از تیوارستاى هستثٌی هی تاضٌذ.(

 10،000،000 ّسیٌِ دًذاًپسضکی 8
 ریال 

 ٌِیٍ دست دًذاى تِ استثٌا ّس یٍ ارتَدًس وپلٌتی) ا یدًذاًپسضک ٌِیّس
 یهحاسثِ ه یتر اساس تؼرفِ ا یدًذاًپسضک یّا ٌِی( ّسییثایاػوال ز یّا

 - وِیت یضرکت ّا یتا ّواٌّگ راىیگراى ا وِیت یکایسٌذ اًِیضَد کِ سال
 کٌذیاتالؽ ه وِیت یٍ تِ ضرکت ّا نیتٌظ

  ریال  2،000،000 عینک طبی ولنستماس طبی 9

 10،000،000 سمعک 10
 ریال

 با تایید دانشگاه طبق دستورالعملهای بنیاد شهید

 ریال طبق دستورالعملهای بنیاد000/000/00جانبازان تا سقف برای 
 



 

 عبیز تؼْسات:

ایي تؼْسات زر هَرز ّشیٌِ ّبی تبهیي عالهت ثیوِ ؽسگبى عجك تؼزفِ ّبی هَرز تبئیس ٍ 

 اثالغی ثٌیبز زرحَسُ تَلیس عٌس پززاذت هی گززز.

ٍیشیتْبی عزپبیی ٍ ٍیشیتْبی وٌتزل عالهتی افزاز زارای ذغز ثیوبری ثبال زر هٌشل  (اًَاع1

 ٍ هغت 

 (اًَاع هؾبٍرُ ّبی پشؽىی ٍ زرهبًی2

 (اًَاع ذسهبت آسهبیؾگبّی3

الف(خجزاى ّشیٌِ اًَاع آسهبیؾبت تؾریقی عجی ٍاًَاع آسهبیؾبت آعیت ؽٌبعی 

 ٍتغتْبی آلزصی

 خْت ثیوِ ؽسگبى لجل ٍ حیي ثبرزاری ة( خجزاى ّشیٌِ آسهبیؾبت صًتیه 

 ج( خجزاى ّشیٌِ آسهبیؾبت صًتیه اس لجیل آهیٌَعٌتش ، پی خی زی ٍ غیزُ

 (خجزاى ّشیٌِ اًَاع ذسهبت تقَیز ثززاری ثِ ّوزاُ زارٍّبی هقزفی ٍ عت هزثَعِ 4

یضُ (خجزاى ّشیٌِ الساهبت پبراولیٌیىی ؽبهل تشریمبت ، اًَاع پبًغوبى )اس خولِ پبًغوبى 5ٍ

 خْت ثیوبراى زارای سذن ثغتز ٍ زیبثت( ، عٌساص ، عبوؾي ، فیشیَتزاپی 

 (خجزاى ّشیٌِ اًَاع ذسهبت تؾریقی چؾن پشؽىی 6  

(خجزاى ّشیٌِ ّبی رٍاى زرهبًی ، هؾبٍرُ ، وبرزرهبًی ، آة زرهبًی)فزفبَ زر هزاوش زرهبًی( 7

 ، گفتبر زرهبًی ٍ ؽٌَایی عٌدی زر هزاوش زرهبًی  

ّشیٌِ ّبی زرهبى ًبثبرٍری)ثغتزی،عزپبیی ٍزارٍ(ًٍگْساری اعپزم ٍفزیشخٌیي تب  (خجزاى8

 یىغبل

 (خجزاى ّشیٌِ ّبی لیشر زرهبًی خْت خبًجبس زر هَارز هزتجظ ثب هدزٍحیت 9

(خجزاى ّشیٌِ ّبی عت عَسًی ٍ وبیزٍپزاوتیه  ٍ عت عٌتی ٍ ًَرٍفیسثه زر عمف 10

 ٍیشیت پشؽه ػوَهی

ریبل ثزای زٌّسُ ثب تبئیس  150.000.000پیًَس اػضبء حساوثز تب عمف   (خجزاى ّشیٌِ ذزیس11

 ثٌیبز 

(خجزاى ّشیٌِ ّبی خزاحی فه ٍفَرت خْت خبًجبساى زر هَارز هزتجظ ثب هدزٍحیت  ٍ 12

 عبیز ثیوِ ؽسگبى ثب تبئیس ثٌیبز فزفبَ زر هَارز تَهَر ٍ ؽىغتگی خسیس

 60% ، ٍالسیي ٍ ّوغزاى ؽْیس ثبالی 70 (خجزاى ّشیٌِ ّوزاُ ٍ اتبق ذقَفی خبًجبساى13

 )ثب زعتَر پشؽه ٍ ثسٍى ًیبس ثِ تبئیس ثیوِ گز( ٍ ثیوِ ؽسگبى زارای هؼلَلیت ؽسیس عبل 

(هغوَهیتْبی زارٍئی خْت خبًجبساى اػقبة ٍ رٍاى ثسٍى ًیبس ثِ تبئیس ثٌیبز ٍ ثزای عبیز 14

 ثیوِ ؽسگبى ثب تبئیس ثٌیبز

(خجزاى ولیِ ّشیٌِ ّبی زارٍّبی ػوَهی ٍ ترققی اػن اس ثغتزی ٍ عزپبیی عجك 15 

فبرهبوَپِ زارٍیی وؾَر ، فبرهبوَپِ زارٍّبی گیبّی وؾَر ٍ پززاذت حك فٌی ًغد ٍ 



پززاذت اذتالف لیوت زارٍّب ثب ثزًسّبی هرتلف ٍ ّشیٌِ لَاسم هقزفی زرهبًی هبًٌس عزًگ 

 ٍ عت عزم 

زارٍّبی ؽیوی زرهبًی ، زارٍّبی پیًَس اػضبء ٍ اذتالالت رؽس ٍ ّوچٌیي (خجزاى ّشیٌِ 16

زارٍّبی اػقبة ٍ رٍاى ، للجی ، آًتی ثیَتیه ّب هغبثك ثب تدَیش پشؽه هترقـ )ًَع 

ٍارزاتی ٍ ًَع زاذلی( ٍ زارٍّبی ٍارزاتی فمظ ثب تدَیش پشؽه هؼبلح هترقـ ٍ عجك 

 زعتَر الؼول ثٌیبز

، ی پلتیغوَگزافی ، ارگَاعپیزٍهتزیتغتْبی تٌفغی ؽبهل ثبز(خجزاى ّشیٌِ اًَاع 17

، IDACOMPACT  ،UBT  ،MCT  ،IOS  ،DLCOریٌَهبًَهتزی ، اعتفبزُ اس 

BODYBOX  ،PEMAX   ،PIMAX  ،SBO2  ،RV-TIC 

ّشیٌِ زرهبًی ثیوبراى ثیوِ ؽسُ زر ذبرج اس وؾَر خْت زرهبى پظ اس تبئیس عفبرت ایزاى زرآى 18

 تؼزفِ ثیوبرعتبى زرخِ یه ذقَفی هحبعجِ ٍ پززاذت ؽَز.وؾَرٍعجك 

 (خجزاى ّشیٌِ تْیِ ٍ وبؽت حلشٍى ؽٌَایی ٍ تدْیشات خبًجی هزتجظ19

 (خجزاى ّشیٌِ خزاحی ٍ وبؽت علَلْبی ثٌیبزی 20

 خجزاى ّشیٌِ اوغیضى ّبیپزثبر ٍ اسى تزاپی21

 خجزاى ّشیٌِ ّبی تغییز خٌغیت ثب هدَس پشؽىی لبًًَی22

اى ّشیٌِ عت وبرؽٌبعی ٍولیِ تدْیشات هقزف ؽسُ حیي خزاحی ثغَروبهل (خجز23

 ٍعجك فبوتَر

 (خجزاى ّشیٌِ خزاحی ًَولئَپالعتی ّوزاُ ثب عت وبهل اسى24

(خجزاى ّشیٌِ ّبی ارتش ٍ پزٍتش زر هزاوش هزثَط ثِ ثٌیبز ؽْیس ٍ اهَرایثبرگزاى ٍ زر 25

 زفِ ثٌیبزفَرت هزاخؼِ ثِ هزاوش غیزثٌیبزی ثب تبئیس ٍ تؼ

(خجزاى ّشیٌِ ٍیشیت ّبی ترققی وویغیَى ّبی پشؽىی ثٌیبز ؽْیس ٍاهَرایثبرگزاى ٍ 26

 هؾبٍرُ ّبی لجل اس وویغیَى تَعظ پشؽىبى هؾبٍر ایثبرگزاى

 زٍرُ اًتظبر: 

 ثیوِ ؽسگبى ایي لزارزاز هؾوَل زٍرُ اًتظبر ًوی گززًس

 تزتیت ثغتزی ؽسى ثیوِ ؽسگبى

 یه اس ثیوبرعتبى ّب ٍ هزاوش زرهبًی هدبس ، هرتبر اعت.ثیوِ ؽسُ زر اًتربة ّز 

  چٌبًچِ ثیوِ ؽسگبى زر ثیوبرعتبًْبی غیز عزف لزارزاز ثغتزی ؽًَس السم اعت ًىبت سیز را

 رػبیت ًوبیٌس.

 .پیؼ پززاذت زر ٍخِ ثیوبرعتبى تَعظ ثیوِ گز ٍ زر لجبل پیؼ فبوتَر پززاذت ؽَز 

 ثبًضوبم ًظزیِ پشؽه یب پشؽىبى هؼبلح زر ذقَؿ ػلت  افل هسارن ٍ فَرتحغبثْبی ثیوبرعتبًی

ثیوبری ٍ ؽزح هؼبلدبت اًدبم ؽسُ را ؽرقب ٍ یب اس عزیك ثیوِ گذار خْت هحبعجِ ّشیٌِ ّبی 

 هزثَعِ ثزای ثیوِ گز ارعبل ًوبیٌس.



هْلت تحَیل هسارن ثیوبرعتبًی ثِ ثیوِ گز خْت تغَیِ ّشیٌِ ّبی اًدبم ؽسُ حساوثز ظزف  تجقزُ :

پظ اس زریبفت چه ثیوِ گز اٍل  ّؾت هبُ ثؼس اس تزذیـ ثیوِ ؽسُ اس ثیوبرعتبى ٍ حساوثزؽؼ هبُ هست

 هی ثبؽس ٍ زر هَرز ّشیٌِ ّبی پبراولیٌیىی حساوثز ؽؼ هبُ ثؼس اس اًدبم آى ذَاّس ثَز.

  هحبعجِ ّشیٌِ ّبی ثیوبرعتبًی ، ثزاعبط تؼزفِ ثیوبرعتبى یب هزاوش زرهبًی ّن زرخِ عزف

ثب ثیوِ گز هی ثبؽس. زر فَرت ػسم تؼییي حك الؼول خزاح زر فَرتحغبة ثیوبرعتبى ایي  لزارزاز

 ّشیٌِ حساوثزهؼبزل پٌح ثزاثزتؼزفِ ذسهبت زرهبًی هحبعجِ ٍ پززاذت ذَاّس ؽس.

هحبعجِ ّشیٌِ ّبی پبراولیٌیىی ٍ عزپبیی زر ثرؼ عزاًِ ، ثزاعبط تؼزفِ ّبی اػالم ؽسُ تَعظ 

 آهَسػ پشؽىی حغت هَرز ثزای ثرؼ زٍلتی ٍ ذقَفی. ٍسارت ثْساؽت زرهبى ٍ

  چٌبًچِ ثیوِ ؽسگبى ثرَاٌّس اس ذسهبت ثیوبرعتبًْبی عزف لزارزاز ثیوِ گز اعتفبزُ ًوبیٌس

 هَظفٌس ًىبت هؾزٍح سیز را هزاػبت ًوبیٌس.

  ِولیِ ثیوِ ؽسگبى هؾوَل ایي لزارزاز هی تَاًٌس ثِ ّوزاُ زفتزچِ ذسهبت زرهبًی ٍ یب ثیو

پبیِ زیگز ثسٍى ًیبس ثِ اذذ هؼزفی ًبهِ هغتمیوب ثِ هزاخغ زرهبًی عزف لزارزاز ؽزوت ّبی 

 ثیوِ گزهزاخؼِ ًوبیٌس.

 .ّشیٌِ ّبی ذبرج اس تؼْس زرهبًی ٍ غیز ثیوِ ای ثؼْسُ ثیوِ ؽسُ هی ثبؽس 

  هست لزارزاز

ؽزٍع ٍ زر  01/08/1397 هست ایي لزارزاز یىغبل توبم ّدزی ؽوغی اعت وِ اس عبػت ففز ثبهساز هَرخ

 ذبتوِ هی یبثس. 31/06/1398 ٍ چْبر هَرخعبػت ثیغت 
 

 


