
 ( Kضزیب ) مشمًلیه خذمات قاوًوی ي مًرد تعهذ 

کِ لثل اس ٍرٍد تِ دٍرُ دستیاری در دفاتز رسوی هتؼْذ گزدیذُ اًذ پس اس فزاغت پذیزفتِ ضذگاى آسهَى دستیاری تخػػی 

اس تحػیل در ٍاحذّای تاتؼِ ٍسارت تْذاضت تا تَجِ تِ ًَع سْویِ لثَلی در آسهَى دستیاری تزای هذتی هؼیي خذهت ًوایٌذ 

  .ًاهیذُ هی ضًَذ ( Kضزیة ) اًًَی اًجام تؼْذات ق ،هطوَلیي

هحضزی ٍ سْویِ لثَلی ، طَل هذت تحػیل ،  ًاهِتؼْذ لاًَى یاد ضذُ  تا تَجِ تِ هٌذرجات ت هطوَلیيهذت سهاى خذها -

 . هحل خذهت ٍ ّوچٌیي ضزیة هحزٍهیت هٌطمِ خذهتی تؼییي هی گزدد  Kهیشاى 

دات هی تَاًٌذ اس ًظز حمَق ٍ هشایا ٍ حك اضؼِ هطاتِ کارکٌاى رسوی ّوتزاس تَدُ ٍ در طَل اًجام تؼِ  Kهطوَلیي ضزیة  -

 .  تْزُ هٌذ ضًَذهزخػی کوتز اس یک رٍس تزاتز کارکٌاى رسوی  ،ٍ هزخػی استحمالی  حمَق هشایا اس افشایص سالیاًِ

هطوَل ًظام تیوِ  تؼْذاتدر غَرتیکِ تحت پَضص غٌذٍلْای تیوِ ای حوایتی ًثاضٌذ در طَل هذت  Kهطوَلیي ضزیة  -

 .ای تأهیي اجتواػی ّستٌذ 

در خارج اس ٍلت اداری  یخػَظ در تخص تا اجاسُ هؼاًٍت اهَر درهاى هی تَاًٌذ کار اًتفاػی Kهتخػػیي هطوَل ضزیة  -

 . داضتِ تاضٌذ 

غزفاً  تایذ در هزاکش درهاًی تاتؼِ ٍسارت تْذاضت ، درهاى ٍ  (تِ جشء پذیزفتِ ضذگاى سْویِ تؼْذ خاظ) هطوَلیي ضزیة کا-

در هزاکش غیز ٍاتستِ هٌغ لاًًَی ... ( اًتمال ٍ  –اػن اس هأهَریت )ًوایٌذ ٍ ّزگًَِ اضتغال آًاى  آهَسش پشضکی اًجام ٍظیفِ

 .دارد ٍ در غَرت اًجام خذهات جشٍ خذهات لاًًَی ٍهَرد تؼْذ آًاى لاتل هحاسثِ ًخَاّذ ضذ 

 .یثاضذهزخػی استحمالی هطوَلیي ایي لاًَى ّواًٌذ هزخػی استحمالی کارکٌاى رسوی ٍ پیواًی م-

استخذام پشضکاى هتخػع لثل اس اًجام خذهات هَرد تؼْذ در ساسهاًْای دیگز غیز اس ٍاحذّای تاتؼِ ٍسارت تْذاضت هوٌَع  -

 . هی تاضذ 

ٍى یا تِ غَرت ٍاگذاری خاًِ ّای استیجاری یا ساسهاًی تذٍى کسز اجارُ تْا اس یتأهیي هسکي هٌاسة چِ تػَرت پاًس -

 . اُ تکارگیزًذُ هی تاضذ حمَق آًاى تز ػْذُ دستگ

 .ضزکت در آسهًَْای هماطغ تاالتز تحػیلی تا غذٍر هجَس ضزکت در آسهَى  اس جاًة هؼاًٍت درهاى اهکاى پذیز هیثاضذ-

 .    هاُ تمَیوی هی تاضذ  6هٌَط تِ اًجام خذهات تِ هذت حذالل آسهَى داًطٌاهِ تخػػی ارائِ گَاّی ضزکت در  -

سال ٍ جزاحی هغش ٍ  3کِتِ غیز اس رضتِ کَدکاى ٍ طة اٍرصاًس ٍتَاًثخطی  سال  هیثاضذ 4ّا دت تحػیل کلیِ رضتِ م -

 .سال هیثاضذ  5اػػاب 

هثادرت تِ اخذ هثالغی خارج اس تؼزفِ ّای هػَب تحت ػٌَاى  سیز  هطوَل اًجام تؼْذات لاًًَی چٌاًچِ  پشضکاى هتخػع-

هیشی اس تیواراى تٌوایٌذ در ٌّگام  غذٍر پایاًکار ٍ تسَیِ حساب هَضَع را هذ ًظز لزاردادُ ٍ اس ارائِ  ّزگًَِ گَاّی 

 .خَدداری ًوَدُ ٍ ضذیذاً هواًؼت تِ ػول آیذ

 

 

 

 



 

 

 : در آسمًن دستیار تخصصی به سهمیه قبًلی با تًجه Kمذت سمان تعهذ مشمًلیه ضزیب  

 :پذیزفته شذگان 

 تا احتساب ضزیة هٌطمِ خذهتیدٍ تزاتز هذت تحػیل :  سهمیه خاومها -1

دٍ تزاتز هذت تِ هیشاى  هستخذهیٌی کِ اس  هأهَریت آهَسضی جْت اداهِ تحػیل استفادُ ًوَدُ اًذ،:سهمیه کارکىان  -2

 .تا احتساب ضزیة هٌطمِ خذهتی هتؼْذ تِ اًجام خذهات لاًَى یاد ضذُ هیثاضٌذ هأهَریت آهَسضی

هذت  تِ هیشاى ًػف هستخذهیٌی کِ اس  هزخػی تذٍى حمَق جْت اداهِ تحػیل استفادُ ًوَدُ اًذ، :سهمیه کارکىان -3

  .تحػیل تا احتساب ضزیة هٌطمِ خذهتی هتؼْذ تِ اًجام خذهات لاًَى یاد ضذُ هیثاضٌذ

 ٍ درغَرت  ًػف هذت تحػیل در غَرت داراتَدى پزٍاًِ یا پایاى طزح دٍراى پشضکی ػوَهی : سهمیه مىاطق آساد  -4

 (  ی تا احتساب ضزیة هٌطمِتزاتز هذت تحػیل)  تَدىاستزیت 

 تزاتز هذت تحػیل  3: سهمیه ماساد مىاطق محزيم  -5

 :  Kدر خصًص مزخصی استعالجی مشمًلیه ضزیب 

تِ هطوَلیي تؼْذات خذهتی ضزیة کا هزخػی سایواى تؼلك هیگیزد ٍ درغَرت استفادُ تؼْذات فزد در دٍرُ تیواری تِ 

 .حالت تؼلیك در آهذُ ٍ پس اس رفغ هؼذٍریت هتؼْذ تِ اًجام خذهات تِ هیشاى هؼیي در سٌذ تؼْذ هحضزی هیثاضذ 

  Kايلًیتهای تعییه محل خذمت مشمًلیه ضزیب * 

 ٍ تِ تاال % 30ى ضْذاء آسادگاى ٍ جاًثاساى فزسًذا -1

 هتأّل تَدى  -2

 ًفزات اٍل تا سَم تَرد تخػػی  -3

هطوَل کسز هذت خذهات هَرد تؼْذ % 50تا درغذ کوتز اس  -2. اس اًجام خذهات هؼاف هی تاضٌذ % 50تاالی  -1: جاًثاساى 

 . هیشاى درغذ جاًثاسی خَد هی تاضذ  2/1تزاتز 

 

 *ایی طزح اعشام  یک ماهه دستیارانآئیه وامه اجز*

. دستیاراى تالیٌی سال آخزهَظفٌذ یک هاُ در هٌاطك هحزٍم ٍ ًیاسهٌذ خذهت ًوایٌذ-

. خذهت یک هاِّ دستیاراى جشٍ سَاتك دستیاری آًاى هحسَب خَاّذ ضذ -

ًیاسهزکش تزًاهِ ریشی ٍ ّواٌّگی در در غَرت ...( سیل ٍ سلشلِ ٍ)کلیِ دستیاراى هَظفٌذ تِ ٌّگام تزٍس حَادث غیز هتزلثِ -

. اهَر درهاى تِ هٌاطك ًیاسهٌذ اػشام گزدًذ

. رٍسُ پزداخت خَّذ ضذ  30رٍس هیثاضذ ٍ حك الشحوِ آًاى تِ طَر کاهل  20هذت خذهت اػشام اضطزاری حذاکثز -



تَجِ تِ ضزایة هٌطمِ هحاسثِ ٍ هیشاى پزداخت حك الشحوِ طزح یکواِّ دستیاراى ّزسالِ  اس طزیك ّیأت اهٌاء تؼییي ٍ تا -

. پزداخت هی ضَد

 .هحل خذهت هیثاضذ ٍاحذ تاهیي هسکي ٍ ّشیٌِ رفت ٍ تزگطت دستیاراى تِ ػْذُ -

السهِ پزداخت حك الشحوِ حضَر هستوز ٍ ضثاًِ رٍسی دستیاراى اػشاهی در هحل خذهت هیثاضذ ٍ در غیز ایي غَرت -

. اًجام ضذُ طزح هحسَب ًخَاّذ ضذ  پزداخت حك الشحوِ همزر خالف  تَدُ ٍ خذهت

.  تَدًخَاٌّذ  ضزکت در اهتحاًات گَاّیٌاهِ  هجاس تِدستیاراًی کِ طزح یکواِّ خَد را اًجام ًذادُ تاضٌذ -

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


