
 ثبسمٍ تعبلی

 ثجت وبم در ثزوبمٍ پششک خبوًادٌ شُزی عىًان فرایىذ:

 سبکىیه شُزستبن ثًاوبت خذمت گیروذگبن ي مشتریبن:

 کبرکىبن ستبد اجزایی ثزوبمٍ پششک خبوًادٌ، پششکبن ي دستیبران پششکبن خبوًادٌ خذمت دَىذگبن:

 مذارک ي اطالعبت ي فرم َبی مًرد استفبدٌ: 

 افزاد خبوًادٌدفتزچٍ ثیمٍ کل  -

 کپی کبرت ملی کل افزاد خبوًادٌ -

 کپی صفحٍ ايل شىبسىبمٍ کل افزاد خبوًادٌ -

 فزم ثجت وبم در ثزوبمٍ پششک خبوًادٌ -

 شرح مراحل اوجبم کبر:

 اوتخبة پششک خبوًادٌ  -

 مزاجؼٍ حضًری فزد ي افزاد خبوًادٌ يی ثٍ پششک دارای ظزفیت خبلی َمزاٌ ثب مذارک مذکًر -

 وبم ي تشکیل پزيوذٌ تًسط دستیبر پششک خبوًادٌتکمیل فزم ثجت  -

 اوجبم مؼبیىٍ کل افزاد خبوًادٌ )يیشیت پبیٍ( تًسط پششک -

 مُز ومًدن صفحٍ ايل ي پشت تمبم وسخ دفتزچٍ ثیمٍ کل افزاد مؼبیىٍ شذٌ تًسط پششک -

 خبوًادٌثجت اطالػبت افزاد در سبمبوٍ سالمت ایزاویبن ي تؼییه وًع ثیمٍ افزاد تًسط دستیبر پششک  -

مزاجؼٍ سزپزست خبوًادٌ ثٍ ستبد اجزایی ثزوبمٍ پششک خبوًادٌ مستقز در شجکٍ ثُذاشت ي درمبن ثًاوبت ثب دفتزچٍ ثیمٍ  -

 مُز شذٌ تًسط پششک

اتصبل سزپزست خبوًادٌ ثٍ پششک خبوًادٌ مىتخت در سبمبوٍ سالمت ایزاویبن تًسط مسئًل ستبد اجزایی ثزوبمٍ پششک  -

 خبوًادٌ

 ذ ثجت وبم ي مزاجؼٍ ثٍ پششک خبوًادٌ در مًاقغ ثیمبریاتمبم فزایى -

 مسئًلیت َر یک از صبحجبن فرایىذ:

َمکبری در فزایىذ ثجت وبم، وظبرت ثز پششکبن خبوًادٌ، رسیذگی ثٍ شکبیبت  ستبد اجزایی ثزوبمٍ پششک خبوًادٌ شُزی: -

 ياصلٍ

ظزفیت، رػبیت دستًرالؼمل َبی اجزایی پششک  : ثجت وبم مزاجؼیه در صًرت داشتهپششکبن ي دستیبران پششک خبوًادٌ -

 خبوًادٌ

ستبد صًرتجلسبت صبدرٌ اس مصًثبت پششک خبوًادٌ شُزی ي  20وسخٍ قوانین مذکور در  قًاویه، مقررات، دستًرالعمل َبی صبدرٌ:

 اجزایی ثزوبمٍ پششک خبوًادٌ شُزی استبن

 ویبنسبمبوٍ سالمت ایزا وًع فىبيری مًرد استفبدٌ در ارائٍ خذمت:

 سبػت(. 3ثز اسبس تؼذاد مزاجؼیه ثٍ پششک خبوًادٌ جُت ثجت وبم متغیز است )تقزیجبً  متًسط زمبن اوجبم فرایىذ:

 تُیٍ کىىذٌ: اسمبػیل ملک مکبن )مؼبين اجزایی ي َمکبر در ثزوبمٍ پششک خبوًادٌ شُزی(



 خبوًادٌ شُریثجت وبم در ثروبمٍ پسشک عىًان فرایىذ: 

 اوتخبة پسشک خبوًادٌ شُری 

خبوًادٌ ثٍ پسشک  سرپرست َمراٌ ثب افرادمراجعٍ 

)دفترچٍ ثیمٍ کل خبوًادٌ مىتخت ثٍ َمراٌ مذارک 

 افراد، کپی صفحٍ ايل شىبسىبمٍ ي کبرت ملی کل افراد(

خبوًادٌ مىتخت آیب پسشک 

 ؟ظرفیت خبلی دارد

تشکیل پريوذٌ جُت تکمیل فرم ثجت وبم ي 

تًسط  سرپرست خبوًادٌ ي افراد ياثستٍ

 دستیبر پسشک خبوًادٌ

مراجعٍ ثٍ پسشک خبوًادٌ دارای 

 ظرفیت خبلی

اوجبم معبیىٍ ايلیٍ )يیسیت پبیٍ( 

 متقبضیبن تًسط پسشک خبوًادٌ

ايل ي پشت تمبم صفحبت  ٍممًُر ومًدن صفح

 تًسط پسشک خبوًادٌ افراددفترچٍ ثیمٍ 

ثجت اطالعبت فرم َبی تکمیل شذٌ در سبمبوٍ 

تًسط  افرادسالمت ایراویبن ي تعییه وًع ثیمٍ 

 دستیبر پسشک خبوًادٌ

ثٍ ستبد اجرایی سرپرست خبوًادٌ ٍ عمراج

پسشک خبوًادٌ شُری مستقر در شجکٍ ثُذاشت 

 داشته دفترچٍ ثیمٍ مُر شذٌ ٌَمراي درمبن ثب 

پسشک خبوًادٌ  ثٍخبوًادٌ اتصبل سرپرست 

تًسط مسئًل  مىتخت در سبمبوٍ سالمت ایراویبن

 ستبد اجرایی پسشک خبوًادٌ

 اتمبم فرایىذ ثجت وبم

 ()مراجعٍ ثٍ پسشک خبوًادٌ در مًاقع ثیمبری

 خیر ثلی


