
 «یپضضى یّا ٌِیٍ پشداخت ّض افتیدس یالصم تشا ٍ ضَاتظ هذاسن»
 

 : یتستش یًاهِ ّا یهعشف افتیدس یهذاسن الصم تشا 

 .روش ضذُ تاضذ یتستش خیهَسد ًظش ٍ تاس یهشوض دسهاً یواسیدس آى ًَع ت وِ دستَس پضضه -1

 (واىی) فمظ خْت تعْذ صا واسیضذُ ت وِیٍ ت یاغل ضذُ وِیاغل ضٌاسٌاهِ ت -2

 .هطخع تَدُ ٍ هوَْس تِ هْش پضضه تاضذ یوِ علت تستشٍ ضشح حال  ششیضذى تشگِ پز یدس غَست تستش -3

 .لثل اص عول داسد یتِ سًََگشاف اصیهَاسد هاًٌذ وَستاط ً -4

 .است یلثل اص عول الضاه تاییذ افتیدس یٍ فتك ًاف یفتك ضىو یّا یخشاح یدس تواه -5

 .تاضذ یه یالضاه ییٌایت ذاىیتَسظ پضضه ضشوت ّوشاُ تا خَاب ه یلثل اص خشاح ٌِیپله هعا یدگافتا هیپالست یخْت خشاح -6

  .لثل اص عول تَسظ پضضه هعتوذ داسد ٌِیتِ هعا اصیاًحشاف چطن ً سنیاستشات یخشاح -7

 ٍ تاییذ پضضه هعتوذ الضاهی است . تاضذ یٍ تاالتش( ه َپتشید 3)ّشچطن ی پضضه ٍ خَاب اپتَهتش یتِ گَاّ طهٌَ هیضیاًدام ل -8

ٍ  یاستَدًس یّا ٌِیاست ٍ دس هَسد ّض یلثل اص واس الضاه  OPG,CBCTخَاب  وپلٌتیا یّا ٌِیّض یًاهِ دًذاًپضضى یدس خػَظ هعشف -9

) تاسیخ گشافی ّا تایذ دس تاصُ   تاضذ( یدس تعْذ ًو ییثایص یّا ٌِی)ّض. است یالضاه OPGلثل اص اًدام واس تِ ّوشاُ  ٌِیهعا یهػٌَع     دًذاى 

 صهاًی تیوِ ًاهِ تاضذ(

تاییذ  تِ اصیً 40تیطتش اص  BMIاًَاع تیواسی ّای هشتَط تِ چالی هفشط دس غَست  ی ٍهعذُ/ گاستشوتَه َیاسل پس/ یتا یاًدام خشاح -10

 پضضه هعتوذ تیوِ گش ٍ تاییذ پضضه هعتوذ تیوِ پایِ هی تاضذ.

 .است یپضضه هعتوذ الضاه ذییّوشاُ تا تا MRIاستَپذ ٍ خشاح هغض ٍ اعػاب تِ ّوشاُ گضاسش  یگَاّ یهاهَپالست یخشاح -11
 

 تاضذ : شیص یّا یظگیٍ یداسا ذیتا یلاتل تشسس یغَستحساتْا 

 .اغل تاضذ ذیغَستحساب تا -1

 .آى دسج ضذُ تاضذ دسضذُ  وِیهطخػات ت -2

 .هعالح سا داضتِ تاضذ یٍ دس غَست لضٍم پضضى یهْش هشوض دسهاً -3

 .ّا دس آى دسج ضذُ تاضذ ٌِیهثلغ ّض -4

 .تاضذ یتَدُ ٍ فالذ ّشگًَِ للن خَسدگ یسسو خیتاس یداسا -5

 یضیهثلغ ٍاس یّا ٍ پس اص اسائِ گَاّ ٌِیگش اٍل خْت اخز ّض وِیهحاسثِ ضذُ تاضذ اتتذا هشاخعِ تِ ت واسستاىیت ٌِیّض ىِیدس غَست -6

 .ضَد یگشفتِ ه لیهذاسن تحَ یاختواع يیتاه
 

 ضاهل : ٌِیًَع ّض هیّا الصم است تِ تفى ٍ پشداخت پشًٍذُ یاتیوِ خْت اسص یاٍسال یتواه 
 

 اًدام عول سٌگ ضىي : یتشا اصیهذاسن هَسد ً 

 غَستحساب هشوض سٌگ ضىي -1

 ًطاى دٌّذُ سٌگ ضىي یَلَطیساد ای یگضاسش سًََگشاف -2

 ضشح عول  -3
 

 

 : یَتشاپیضیف یّا ٌِیخْت پشداخت ّضهذاسن الصم 

 یَتشاپیضیّا ٍ سٍش ف تَسظ پضضه هعالح هشتثظ تا دسج تعذاد خلسات اًذام یَتشاپیضیدستَس ف -1

 تعذاد اًذام ّا ٍ اعوال هٌغثك تش دستَس پضضه خیتاس هیوِ ضاهل تعذاد خلسات تِ تفى یَتشاپیضیفاوتَس هوَْس تِ هْش ضذُ هشوض ف -2

 خلسِ تِ هذاسن تطخیػی ًیاص هی تاضذ.( 10اًذام ٍ   1خلسِ ًیاص تِ هذاسن تطخیػی ًیست. اها تیطتش اص  10اًذام تا   1)تشای فیضیَتشاپی 
 

 : یَتشاپیٍ ساد یدسهاً یویهذاسن الصم خْت ض



عالٍُ تش تعذاد خلسات  ضیً یَتشاپیهَسد استفادُ ٍ دس هَسد ساد یٍ داسٍّا یدسهاً یویتش تعذاد خلسات ض یغَستحساب هشوض هشتَعِ هثٌ -1

 دٍص اص اضعِ یدسهاً لنیف یَتشاپیساد یتعذادضاى ّا

 یفَق تخػع اًىَلَط ضیتا تدَ ییًسخِ داسٍ -2

 .ًطاى دٌّذُ تَهَس تاضذ هیاسائِ گضاسش پاتَلَط -3

 
 

 : یشتشداسیهذاسن الصم خْت خذهات تػَ

 یشتشداسیتش الذام تػَ یدستَس پضضه هثٌ -1

 .وِ هوَْس تِ هْش تاضذ یغَستحساب هشوض دسهاً -2

 یشتشداسیتػَ یّا افتِیگضاسش  -3
 

 : صیآصها یّا ٌِیهذاسن الصم خْت پشداخت ّض 

 (تاضذ ی)چىاج دس تعْذ ًو صیتش اًدام آصها یدستَس پضضه هثٌ -1

 یدسخَاست طاتیفاوتَس هوَْس تِ هْش ضذُ عثك آصها -2

 اًدام ضذُ عثك دستَس پضضه صیگضاسش آصها -3
 

 : ٌهیع یّا ٌِیّض یهذاسن الصم خْت پشداخت ّا 

 دستَس پضضه-1

 ستیٍ اپتَهتش یتَسظ هتخػع چطن پضضى یتشگِ اپتَهتش-2

 یعث ٌهیهدَص ساخت ع یداسا یساص ٌهیاص هشوض ع ٌهیع ذیفاوتَس خش -2
 

 : تخیِ یّا ٌِیّض یهذاسن الصم خْت پشداخت ّا 

 دستَس پضضه وِ دس آى تعذاد تخیِ، هحل، عَل خشاحت هطخع ضذُ تاضذ. -1   
 

 

 ٍ داسٍ: تیضیهذاسن الصم خْت ٍ 

 . هحاسثِ گشدد ٌِیپضضه ّض یتِ هْش پضضه داسد تا عثك دسخِ علو اصیً تیضیٍ -1

 .الالم  ضیس ٌتیپش ای یَتشیواهپ ذیفاوتَس خش . وٌٌذُ داسد  ضیتِ هْش داسٍخاًِ ٍ ّن هْش پضضه تدَ اصیداسٍّا ّن ً -2
 

 : یدًذاًپضضى یّا ٌِیهذاسن الصم خْت ّض 

 طِیروش ضواسُ دًذاى تعذاد واًالْا ٍ عىس لثل ٍ تعذ اص دسهاى س طِیٍ دسهاى س یخْت عػة وط -1 

 . یٍ سغَح الضاه یدًذاى عىس لثل ٍ تعذ اص دسهاى اسائِ گشدد ٍ روش ضواسُ دًذاى ٍ ًَع هادُ پشوشدً 3اص  صیت نیتشه یتشا -2

 .است یدًذاى دس ًسح سخت ٍ ًشم عىس لثل ٍ تعذ اص دسهاى الضاه یخشاح یتشا -3

 .است الضاهی است لثل ٍ تعذ یٍ پشٍتضّا گشاف حیخْت سٍوص ٍ تش -4

 صهاًی تیوِ ًاهِ تاضذ. تاسیخ گشافی ّا تایذ دس تاصُ-5
 

 : ییسشپا یّا ٌِیّض شیهذاسن الصم خْت سا 

 یدس سشًسخِ پضضه هعوَل تِ هْش خشاح ای یدس تشگِ خشاح یحس یٍ ًحَُ ت یضشح واهل خشاح -1 

 الالم استفادُ ضذُ ضیً یهػشف لیدس غَست استفادُ اص ٍسا -2

 .است یضشٍس یتشداضتي تَدُ تاضذ اسائِ گضاسش پاتَلَط ای یهشتَط تِ ًوًَِ تشداس یاگش خشاح -3

 .است یضشٍس یَلَطیساد طِیتاضذ اسائِ ول یدسسفتگ ای یضىستگ یهشتَط تِ اخضا اًذاص یاگش خشاح -4

 .است یضشٍس یهشتَط تِ تَدُ پَست اسائِ تشگِ پاتَلَط یّا یدس خشاح -5
 

 ادیَهتشی )ضٌَایی سٌدی( ٍ فاوتَس سسوی داسای ضواسُ التػادی ٍ تشگِ گاساًتی  ضشٍسی است.* تشای سوعه پشیٌت ًسخِ الىتشًٍیىی ٍ ًتیدِ گضاسش 



 .است یالضاه واسیت تیضیگش ٍ وِیهَاسد هغشح ضذُ دس غَست دسخَاست پضضه هعتوذ ت ِیاست دس ول حیالصم تِ تَض* 

 .تاضذ یهٍصاست تْذاضت  یاعاله یتعشفِ ّا ّا ٌِیهالن پشداخت ّض *

 ی وِ دستَس پضضه تػَست الىتشًٍیه تدَیض ضذُ تاضذ اسائِ وذ پیگیشی ٍ وذ هلی تیواس الضاهی هی تاضذ*دس غَست

*ّضیٌِ ّای دًذاًپضضىی تِ غَست ضٌاٍس هحاسثِ ٍ پشداخت خَاّذ ضذ .) ّشیه اص اعضای خاًَادُ هی تَاًذ اص 

 گشافی لثل ٍ تعذ دسهاى اًدام هی پزیشد . سْن دیگش اعضای خاًَادُ استفادُ ًوایذ ( ٍ پشداخت غَستحساب تا اسائِ

 ًفش ثثت ًام ضذُ تاضٌذ ، ٍخَد ًذاسد . 1000*دٍسُ اًتظاس دس هَاسدی وِ تیص اص 

 *خْت ثثت ًام داضتي تیوِ پایِ ضشٍسی هی تاضذ .

 ًذاى(*ثثت ًام تیوِ تىویلی فمظ تشای اعضا ٍ افشاد خاًَادُ ایطاى همذٍس هی تاضذ . )پذس ، هادس، ّوسش ٍ فشص

سال توام تِ ضشط اسائِ گَاّی داًطدَیی ٍ فشصًذاى اًاث هدشد  26*فشصًذاى روَس هدشد ٍ فالذ ضغل، تا حذاوثش سي 

 ٍ فالذ ضغل تحت پَضص تیوِ لشاس هی گیشًذ .

 هاُ اص تاسیخ تٌظین فاوتَس یا غَستحساب هی تاضذ . 4* هْلت اسائِ اسٌاد دسهاًی تِ ضشوت تیوِ حذاوثش 

 ك تیوِ تػَست ًمذی هی تاضذ .*پشداخت ح

 هی تاضذ . 01/05/1401* صهاى ضشٍع تیوِ تىویلی ٍ پشداخت ّضیٌِ ّا اص تاسیخ 

 

 

 

 


