ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

1

ُ.ا

2

ُ.ا

3

ُ.ا

4

ُ.ا

5

ُ.ا

6

ُ.ا

ًام ضاخص

ًیرٍي اًساًي خارج ضذُ تِ كل ًیرٍي
اًساًي

فرهَل ضاخص

فَرت

هخزج

تَضیحات

ضریة

دٍرُ زهاًي

تؼذاد ًیزٍی اًغاًی خارج ؽذُ تِ ّز ػٌَاى اػن اس
تاسًؾغتگی ،تاس خزیذی ،فَت ،اخزاج ،اًتمال ،اعتؼفا ٍ

تؼذادکل ًیزٍّا در اٍل عال

100

سالیاًِ

 ....کِ در عال
تفاضل تؼذادکل ًیزٍّا در اٍل عال

ًیرٍي اًساًي تكار گرفتِ ضذُ تِ كل
ًیرٍي اًساًي

تؼذاد ًیزٍی اًغاًی ٍارد ؽذُ تِ ّز ػٌَاى اػن اس

ٍتؼذاد ًیزٍی اًغاًی خارج ؽذُ تِ ّز

رعوی ،پیواًی ،طزحی ،ؽزکتی ،لزاردادی ،کارگزی ٍ

ػٌَاى اػن اس تاسًؾغتگی ،تاس خزیذی،

....کِ در عال اتفاق افتادُ درج گزدد.

فَت ،اخزاج ،اًتمال ،اعتؼفا ٍ  ....کِ در

100

سالیاًِ

عال

ًسثت ًیرٍي ستاد هركسي تِ كل
ًیرٍّا

رضذ درآهذ اختصاصي تحمك یافتِ سال
جاري تِ لثل

رضذ اعتثارات عوراًي تخصیص یافتِ
در سالجاري تِ سال لثل

تؼذاد ًیزٍی اًغاًی ؽاغل فزفاً در عتاد هزکشی
داًؾگاُ اػن اس رعوی ،پیواًی ،طزحی ،ؽزکتی،

تؼذادکل ًیزٍّا در پایاى ّواًغال

100

سالیاًِ

لزاردادی ،کارگزی ٍ  ....در پایاى عال

جوغ درآهذ اختقافی هکتغثِ عال جاری اػن اس
خذهات درهاًی ،دارٍیی ،تْذاؽتی ،هادُ  37تزًاهِ
(هادُ  92عاتك) تِ فَرت هیلیَى ریال

جوغ اػتثارات ػوزاًی تخقیـ یافتِ هلی ٍ اعتاًی در
عالجاری تِ فَرت هیلیَى ریال

جوغ درآهذ اختقافی هکتغثِ عال
لثل اػن اس خذهات درهاًی ،دارٍیی،
تْذاؽتی ،هادُ  37تزًاهِ (هادُ 92

100

سالیاًِ

عاتك) تِ فَرت هیلیَى ریال
جوغ اػتثارات ػوزاًی تخقیـ یافتِ
هلی ٍ اعتاًی در عال لثل تِ فَرت

100

سالیاًِ

هیلیَى ریال درج ؽَد
جوغ اػتثارات ػوزاًی ّشیٌِ ؽذُ اس ّز

رضذ اعتثارات تولك دارایي ّسیٌِ ضذُ
در سالجاري تِ سال لثل

جوغ اػتثارات ػوزاًی ّشیٌِ ؽذُ اس ّز هحل اػن اس

هحل اػن اس هلی  ،اعتاًی  ،درآهذ

هلی  ،اعتاًی  ،درآهذ اختقافی هقَب ّیأت اهٌا،

اختقافی هقَب ّیأت اهٌا ٍتأهیي

خیزیِ ٍ عایز هٌاتغ تِ فَرت هیلیَى ریال در عالجاری ؽذُ اس هٌاتغ خیزیِ ٍ عایز تِ فَرت
هیلیَى ریال در عال لثل

100

سالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

7

ُ.ا

ًمذیٌگي

8

ُ.ا

هطالثات

9

ُ.ا

تعْذات

10

ُ.ا

تراز

11

ُ.ا

12

ُ.ا

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ پرداخت حمَق ٍ
هسایاي كاركٌاى تخص آهَزش از
هحل تٌذ ٍاٍ ًسثت تِ سال لثل

فرهَل ضاخص

فَرت

هخزج

تَضیحات

ضریة

تفاضل ًمذیٌگی آخز عال تِ هیلیَى ریال ٍ ًمذیٌگی
اٍل عال تِ هیلیَى ریال

تفاضل هطالثات اٍل عال تِ هیلیَى ریال ٍ هطالثات
آخز عال تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.

تفاضل تؼْذات اٍل عال  93تِ هیلیَى ریال ٍ
تؼْذات آخز عال  93تِ هیلیَى ریال .

تِ صَرت هیلیَى ریال درج گردد.

سالیاًِ

تِ صَرت هیلیَى ریال درج گردد.

سالیاًِ

تِ صَرت هیلیَى ریال درج گردد.

سالیاًِ

تفاضل تزاس اٍل عال تِ هیلیَى ریال ٍ تزاس آخز عال

تراز هالي تراتر است تا تفاضل تعْذات از هجوَع

تِ هیلیَى ریال

ًمذیٌگي ٍ هطالثات)

رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ هشایای کارکٌاى اػن
اس ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ آهَسػ
هؾغَلٌذ ٍ اس هحل تٌذ ٍاٍ درعال جاری پزداخت ؽذُ،
تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.

دٍرُ زهاًي

سالیاًِ

رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ هشایای
کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز
ّیأت ػلوی کِ در تخؼ آهَسػ

100

سالیاًِ

هؾغَلٌذ ٍ اس هحل تٌذ ٍاٍ پزداخت

هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ هشایای کارکٌاى اػن اس

خَاّذ ؽذ ،هزتَط تِ عال لثل تزآٍرد
رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ پرداخت حمَق ٍ

ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ آهَسػ

هشایای کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ

هسایا غیر هطوَلیي تٌذ ٍاٍ كاركٌاى

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى اس هحل غیز تٌذ ٍاٍ (هجوَػاً

غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ آهَسػ

تخص آهَزش ًسثت تِ سال لثل

اسهحل درآهذ اختقافی یا ػوَهی) درعال جاری

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى اس هحل تٌذ غیز

پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.

ٍاٍ ( هجوَػاً اسهحل درآهذ اختقافی

100

سالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ اضافِ كار
ُ.ا كاركٌاى تخص آهَزش ًسثت تِ سال

13

لثل

فرهَل ضاخص

فَرت
رلن هزتَط تِ پزداخت اضافِ کار کارکٌاى اػن اس

هخزج
رلن هزتَط تِ پزداخت اضافِ کار

ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ آهَسػ

کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى درعال جاری (هجوَػاً اسهحل

ّیأت ػلوی کِ در تخؼ آهَسػ

درآهذ اختقافی یا ػوَهی) پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى پزداخت خَاّذ

ریال درج ؽَد.

ؽذ ،هزتَط تِ عال لثل (هجوَػاً
رلن هزتَط تِ پزداخت کاراًِ

رلن هزتَط تِ پزداخت کاراًِ کارکٌاى اػن اس ّیأت

14

ُ.ا

15

ُ.ا

16

ُ.ا

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ كاراًِ كاركٌاى

ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ آهَسػ هؾغَلٌذ

تخص آهَزش ًسثت تِ سال لثل

ٍ تِ ّز ػٌَاى درعالجاری اس هحل درآهذ اختقافی
پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.

رضذ سایر ّسیٌِ ّاي كاركٌاى تخص
آهَزش ًسثت تِ سال لثل

تَضیحات

ضریة

100

دٍرُ زهاًي

سالیاًِ

کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز
ّیأت ػلوی کِ در تخؼ آهَسػ

100

سالیاًِ

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى اس هحل درآهذ
اختقافی پزداخت خَاّذ ؽذ ،هزتَط
رلن هزتَط تِ عایز ّشیٌِ ّای تخؼ

رلن هزتَط تِ عایز ّشیٌِ ّای تخؼ آهَسػ تِ ّز

آهَسػ تِ ّز ػٌَاى (هجوَػاً اسهحل

ػٌَاى ( هجوَػاً اسهحل درآهذ اختقافی یا ػوَهی)

درآهذ اختقافی یا ػوَهی) درعال

درعالجاری پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد

لثل پزداخت خَاّذ ؽذ ،تِ هیلیَى

100

سالیاًِ

ریال درج ؽَد.
ایي ردیف رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ

18

ؽاخقْای ّیات اهٌا

17

ُ.ا

ُ.ا

رضذ كل ّسیٌِ ّاي تخص آهَزش
ًسثت تِ سال لثل

رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای تخؼ آهَسػ تِ ّز

ّای تخؼ آهَسػ تِ ّز ػٌَاى

ػٌَاى ( هجوَػاً اسهحل درآهذ اختقافی یا ػوَهی)

( هجوَػاً اسهحل درآهذ اختقافی یا

درعال جاری پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد

ػوَهی) درعال لثل پزداخت خَاّذ

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ پرداخت حمَق ٍ

رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ هشایای کارکٌاى اػن

هسایاي كاركٌاى تخص پژٍّص داًطگاُ

اس ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ پضٍّؼ

ٍهؤسسات تحمیماتي داراي ردیف

هؾغَلٌذ ٍ اس هحل تٌذ ٍاٍ درعال جاری پزداخت ؽذُ،

ٍاتستِ (هجوَع فصَل یك ٍ ضص) از

تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.

100

سالیاًِ

ؽذ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.
رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ
هشایای کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ
غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ پضٍّؼ

100

سالیاًِ

هؾغَلٌذ ٍ اس هحل تٌذ ٍاٍ پزداخت

رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ هشایای کارکٌاى اػن

خَاّذ ؽذ ،هزتَط تِ عال لثل تزآٍرد
رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ پرداخت حمَق ٍ

اس ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ پضٍّؼ

هشایای کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ

هسایا غیر هطوَلیي تٌذ ٍاٍ كاركٌاى

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى اس هحل غیز تٌذ ٍاٍ (هجوَػاً

غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ پضٍّؼ

تخص پژٍّص ًسثت تِ سال لثل

اسهحل درآهذ اختقافی یا ػوَهی) درعالجاری

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى اس هحل تٌذ غیز

پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد. .

ٍاٍ ( هجوَػاً اسهحل درآهذ اختقافی

100

سالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ اضافِ كار
19

ُ.ا كاركٌاى تخص پژٍّص ًسثت تِ سال
لثل

فرهَل ضاخص

فَرت
رلن هزتَط تِ پزداخت اضافِ کار کارکٌاى اػن اس

هخزج
رلن هزتَط تِ پزداخت اضافِ کار

ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ پضٍّؼ

کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى درعالجاری (هجوَػاً اسهحل

ّیأت ػلوی کِ در تخؼ پضٍّؼ

درآهذ اختقافی یا ػوَهی)پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى پزداخت خَاّذ

ریال درج ؽَد.

ؽذ ،هزتَط تِ عال لثل (هجوَػاً
رلن هزتَط تِ پزداخت کاراًِ

رلن هزتَط تِ پزداخت کاراًِ کارکٌاى اػن اس ّیأت

20

ُ.ا

21

ُ.ا

22

ُ.ا

23

ُ.ا

24

ُ.ا

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ كاراًِ كاركٌاى

ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ پضٍّؼ هؾغَلٌذ

تخص پژٍّص ًسثت تِ سال لثل

ٍ تِ ّز ػٌَاى درعال جاری اس هحل درآهذ اختقافی
پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.
رلن هزتَط تِ عایز ّشیٌِ ّای تخؼ پضٍّؼ اس جولِ

رضذ سایر ّسیٌِ ّاي كاركٌاى تخص

پزٍصُ ّای تحمیماتی تِ ّز ػٌَاى (هجوَػاً اسهحل

پژٍّص ًسثت تِ سال لثل

درآهذ اختقافی یا ػوَهی یا هقَب ّیأت اهٌا)
درعال جاری پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای تخؼ پضٍّؼ تِ ّز

رضذ كل ّسیٌِ ّاي تخص پژٍّص

ػٌَاى ( هجوَػاً اسهحل درآهذ ػوَهی ،اختقافی یا

ًسثت تِ سال لثل

هقَب ّیأت اهٌا) درعالجاری پزداخت ؽذُ ،تِ
هیلیَى ریال درج ؽَد .

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ پرداخت حمَق ٍ

رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ هشایای کارکٌاى اػن اس

هسایاي كاركٌاى تخص تْذاضت ٍ

ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ تْذاؽت

درهاى (هجوَع فصَل یك ٍ ضص) از

ٍدرهاى هؾغَلٌذ ٍ اس هحل تٌذ ٍاٍ درعال جاری

هحل تٌذ ٍاٍ ًسثت تِ سال لثل
رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ پرداخت حمَق ٍ
هسایا غیر هطوَلیي تٌذ ٍاٍ كاركٌاى
تخص تْذاضت ٍ درهاى ًسثت تِ سال
لثل

تَضیحات

ضریة

100

دٍرُ زهاًي

سالیاًِ

کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز
ّیأت ػلوی کِ در تخؼ پضٍّؼ

100

سالیاًِ

هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى اس هحل درآهذ
اختقافی پزداخت خَاّذ ؽذ ،هزتَط
رلن هزتَط تِ عایز ّشیٌِ ّای تخؼ
پضٍّؼ اس جولِ پزٍصُ ّای تحمیماتی
تِ ّز ػٌَاى ( هجوَػاً اسهحل درآهذ

100

سالیاًِ

اختقافی یا ػوَهی یا هقَب ّیأت
اهٌا) درعال لثل پزداخت خَاّذ ؽذ،
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای
تخؼ پضٍّؼ تِ ّز ػٌَاى (هجوَػاً
اسهحل درآهذ ػوَهی ،اختقافی یا

100

سالیاًِ

هقَب ّیأت اهٌا) درعال لثل
پزداخت خَاّذ ؽذ ،تِ هیلیَى ریال
رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ هشایای
کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز
ّیأت ػلوی کِ در تخؼ تْذاؽت

100

سالیاًِ

ٍدرهاى هؾغَلٌذ ٍ اس هحل تٌذ ٍاٍ

پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.
درعال لثل پزداخت خَاّذ ؽذ،
در عتَى  2ایي ردیف رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ رلن هزتَط تِ پزداخت حمَق ٍ هشایای
هشایای کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی

کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز

کِ در تخؼ تْذاؽت ٍدرهاى هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى

ّیأت ػلوی کِ در تخؼ تْذاؽت

اس هحل غیز تٌذ ٍاٍ ( هجوَػاً اسهحل درآهذ اختقافی ٍدرهاى هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى اس هحل
یا ػوَهی) درعال جاری پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى

تٌذ غیز ٍاٍ ( هجوَػاً اسهحل درآهذ

100

سالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

فرهَل ضاخص

فَرت
در عتَى  2ایي ردیف رلن هزتَط تِ پزداخت اضافِ

هخزج
رلن هزتَط تِ پزداخت اضافِ کار

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ اضافِ كار

کار کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ

کارکٌاى اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز

كاركٌاى تخص تْذاضت ٍ درهاى

در تخؼ تْذاؽت ٍدرهاى هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى

ّیأت ػلوی کِ در تخؼ تْذاؽت

ًسثت تِ سال لثل

درعال جاری( هجوَػاً اسهحل درآهذ اختقافی یا

ٍدرهاى هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى در

ػوَهی) پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.

عال لثل پزداخت خَاّذ ؽذ تزآٍرد ٍ
رلن هزتَط تِ پزداخت کاراًِ کارکٌاى

25

ُ.ا

26

ُ.ا تخص تْذاضت ٍ درهاى ًسثت تِ سال

رضذ ّسیٌِ هرتَط تِ كاراًِ كاركٌاى
لثل

رلن هزتَط تِ پزداخت کاراًِ کارکٌاى اػن اس ّیأت
ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی کِ در تخؼ تْذاؽت ٍدرهاى
هؾغَلٌذ ٍ تِ ّز ػٌَاى درعال جاری اس هحل درآهذ
اختقافی پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.
رلن هزتَط تِ عایز ّشیٌِ ّای تخؼ تْذاؽت ٍدرهاى

27

ُ.ا

28

ُ.ا

29

ُ.ا

30

ُ.ا

رضذسایر ّسیٌِ ّاي كاركٌاى تخص

تِ ّز ػٌَاى ( هجوَػاً اسهحل درآهذ اختقافی یا

تْذاضت ٍ درهاى ًسثت تِ سال لثل

ػوَهی) درعال جاری پزداخت ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال
درج ؽَد
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای تخؼ تْذاؽت

رضذكل ّسیٌِ ّاي تخص تْذاضت ٍ

ٍدرهاى کِ تِ ّز ػٌَاى ( هجوَػاً اسهحل درآهذ

درهاى ًسثت تِ سال لثل

اختقافی یا ػوَهی) درعال جاری پزداخت ؽذُ ،تِ
هیلیَى ریال درج ؽَد
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای تولک دارایی

رضذ اعتثارات ّسیٌِ ضذُ تولك دارایي

داًؾگاُ اػن اس آهَسػ ،پضٍّؼ ٍ تْذاؽت ٍدرهاى تِ

از هحل لاًَى تَدجِ ًسثت تِ سال لثل

ّز ػٌَاى اسهحل هٌاتغ ػوَهی درعال جاری ّشیٌِ
ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.

رضذ اعتثارات ّسیٌِ ضذُ تولك دارایي
از هحل درآهذ اختصاصي هصَب
ّیأت اهٌا ًسثت تِ سال لثل

رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای تولک دارایی
داًؾگاُ اػن اس آهَسػ ،پضٍّؼ ٍ تْذاؽت ٍدرهاى تِ
ّز ػٌَاى اسهحل هٌاتغ اختقافی هقَب ّیأت اهٌا
درعال جاری ّشیٌِ ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.

تَضیحات

ضریة

100

دٍرُ زهاًي

سالیاًِ

اػن اس ّیأت ػلوی ٍ غیز ّیأت ػلوی
کِ در تخؼ تْذاؽت ٍدرهاى هؾغَلٌذ

100

سالیاًِ

ٍ تِ ّز ػٌَاى اس هحل درآهذ
اختقافی در عال لثل پزداخت خَاّذ
رلن هزتَط تِ عایز ّشیٌِ ّای تخؼ
تْذاؽت ٍدرهاى تِ ّز ػٌَاى (هجوَػاً
اسهحل درآهذ اختقافی یا ػوَهی)

100

سالیاًِ

درعال لثل پزداخت خَاّذ ؽذ،
تزآٍرد ٍ تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای
تخؼ تْذاؽت ٍدرهاى تِ ّز ػٌَاى
( هجوَػاً اسهحل درآهذ اختقافی یا

100

سالیاًِ

ػوَهی) درعال لثل پزداخت خَاّذ
ؽذ ،تزآٍرد ٍ تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای
تولک دارایی داًؾگاُ اػن اس آهَسػ،
پضٍّؼ ٍ تْذاؽت ٍدرهاى کِ تِ ّز

100

سالیاًِ

ػٌَاى اسهحل هٌاتغ ػوَهی درعال تؼذ
ّشیٌِ خَاّذ ؽذ ،تزآٍرد ٍ تِ هیلیَى
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای تولک
دارایی داًؾگاُ اػن اس آهَسػ ،پضٍّؼ
ٍ تْذاؽت ٍدرهاى تِ ّز ػٌَاى اسهحل
هٌاتغ اختقافی هقَب ّیأت اهٌا
درعال تؼذ ّشیٌِ خَاّذ ؽذ ،تزآٍرد ٍ

100

سالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

رضذ اعتثارات ّسیٌِ ضذُ تولك دارایي
ُ.ا از هحل اعتثارات استاًي ًسثت تِ سال

31

لثل
رضذ اعتثارات ّسیٌِ ضذُ تولك دارایي

33

ه.ا

34

ه.ا

35

ه.ا

36

ه.ا

شاخصهای هیات امنا

32

ُ.ا

از هحل سایر هٌاتع از جولِ خیریي

فرهَل ضاخص

فَرت
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای تولک دارایی
داًؾگاُ اػن اس آهَسػ ،پضٍّؼ ٍ تْذاؽت ٍدرهاى تِ
ّز ػٌَاى اسهحل هٌاتغ اعتاًی درعال جاری ّشیٌِ
ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای تولک دارایی
داًؾگاُ اػن اس آهَسػ ،پضٍّؼ ٍ تْذاؽت ٍدرهاى تِ
ّز ػٌَاى اس هحل عایز هٌاتغ اس جولِ خیزیي درعال

هخزج
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای تولک

تَضیحات

ضریة

دٍرُ زهاًي

دارایی داًؾگاُ اػن اس آهَسػ ،پضٍّؼ
ٍ تْذاؽت ٍدرهاى تِ ّز ػٌَاى اسهحل

100

سالیاًِ

هٌاتغ اعتاًی درعال لثل ّشیٌِ خَاّذ
ؽذ ،تزآٍرد ٍ تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.
رلن هزتَط تِ هجوَع ّشیٌِ ّای
تولک دارایی داًؾگاُ اػن اس آهَسػ،
پضٍّؼ ٍ تْذاؽت ٍدرهاى تِ ّز

100

سالیاًِ

ػٌَاى اس هحل عایز هٌاتغ اس جولِ

ًسثت تِ سال لثل

جاری ّشیٌِ ؽذُ ،تِ هیلیَى ریال درج ؽَد.

ًغثت داًؾجَیاى دٍرُ تحقیالت

کل داًؾجَیاى کارؽٌاعی ارؽذ ٍ تاالتز (اػن اس

کل داًؾجَیاى( اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ ،

تکویلی تِ کل داًؾجَیاى

رٍساًِ ،ؽثاًِ  ،تیي الولل در عال تحقیلی)

تیي الولل )در ّواى عال تحقیلی

ًغثت داًؾجَیاى خارجی تِ کل

کل داًؾجَیاى خارجی (اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ  ،تیي

کل داًؾجَیاى( اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ ،

داًؾجَیاى

الولل در عال تحقیلی)

تیي الولل )در ّواى عال تحقیلی

ًغثت جوغ اعتاد ٍ داًؾیار تِ کل اػضاء

جوغ اعتاد ٍ داًؾیار ( اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ  ،تیي الولل

ّیات ػلوی

در عال تحقیلی)

ًغثت تؼذاد داًؾجَیاى تِ اػضای ّیات

کل داًؾجَیاى ( اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ  ،تیي الولل در

کل اػضاء ّیات ػلوی در ّواى عال

ػلوی

عال تحقیلی)

تحقیلی

خیزیي درعال لثل ّشیٌِ خَاّذ ؽذ،

100

عالیاًِ

100

عالیاًِ

کل اػضاء ّیات ػلوی (اػن اس اعتاد،
داًؾیار ،اعتادیار ،هزتی در ّواى عال

100

عالیاًِ

تحقیلی)

1

عالیاًِ

شاخصهای هیات امنا

ضاخصْاي ّیات اهٌا

ردیف ٍاحذ كذ

37

ه.ا

38

ه.ا

39

ه.ا

40

ه.ا

ًام ضاخص

فرهَل ضاخص

فَرت

هخزج

ًغثت اػضای ّیات ػلوی توام ٍلت

تؼذاد اػضای ّیات ػلوی توام ٍلت جغزافیایی (ؽاهل

کل اػضاء ّیات ػلوی در ّواى عال

جغزافیایی تِ کل اػضای ّیات ػلوی

رٍساًِ ،ؽثاًِ ،تیي الولل در عال تحقیلی )

تحقیلی

ًغثت هجوَع احزاس کٌٌذگاى رتثِ ّای

هجوَع داًؾجَیاى کلیِ رؽتِ ّا در عال تحقیلی کِ

اٍل تا عَم کؾَری تِ کل داًؾجَیاى

حائش رتثِ ّای اٍل تا عَم کؾَری(ا رٍساًِ ،ؽثاًِ ،

ضزتذر 1000

تیي الولل )

کل داًؾجَیاى( اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ ،
تیي الولل )در ّواى عال تحقیلی

تَضیحات

ضریة

100

دٍرُ زهاًي

عالیاًِ

عالیاًِ

1000

حافل تِ فَرت هتز هزتغ تیاى هی ؽَد .
هغاحت کل فضاّای آهَسؽی اػن اس کالعْای درط ،

عزاًِ فضای آهَسؽی

عالي اجتواػات  ،آسهایؾگاّْا ،عالي تؾزیح ٍ غیزُ-
تِ جش فضای درهاًی ) در عال

هٌظَر اس فضاّای درهاًی :تخؾْای درهاًی

کل داًؾجَیاى( اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ ،

تیوارعتاًی یا کلیٌیکی کِ در اًْا فزفا

تیي الولل )در ّواى عال تحقیلی

عالیاًِ

خذهات درهاًی ارائِ هی گزدد  .اس جولِ
تخؾْا ،رادیَلَصی تیوارعتاًی  ،آسهایؾگاّْای

ًغثت کل اػتثار آهَسؽی داًؾگاُ تِ

هجوَع اػتثارات آهَسؽی اػن اس ػوَهی  ،اختقافی،

کل داًؾجَیاى( اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ ،

تؼذاد کل داًؾجَیاى

اتالغی ردیفْای هتوزکش ٍ عایز هٌاتغ در عال تحقیلی

تیي الولل )در ّواى عال تحقیلی

41

ه.ا

هتَسط الاهت تیوار

کل رٍس ّای تستزی تیواراى تستزی ضذُ در سال .

42

ه.ا

ضزیة اضغال تخت

کل رٍس ّای تستزی تیواراى تستزی ضذُ *100

تِ هیلیَى ریال

عالیاًِ

تؼذاد ًفزات تستزی ضذُ کِ تیص اس
 6ساػت در تیوارستاًْای ٍاتستِ تِ

بستزی بیص اس  6ساػت ،یک رٍس حساب هی

آى داًطگاُ در سال  93تستزی ضذُ

ضَد) .بِ رٍس بیاى هی ضَد

سالیاًِ

اًذ،

تؼذاد تختْای فؼال تیوارستاًْای
ٍاتستِ تِ آى داًطگاُ در سال *365

100

سالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

فرهَل ضاخص

فَرت
کل ًیزٍّای اًساًی کِ در ّز پست ٍ تا ّز ًَع

43

ه.ا

سزاًِ ًیزٍی اًساًی تِ تخت فؼال

راتطِ استخذاهی در آخز سال در تیوارستاًْای
داًطگاّی هطغَل تِ کار تَدًذ

هخزج

تؼذاد تختْای فؼال تیوارستاًْای
ٍاتستِ تِ آى داًطگاُ در آخز سال

تَضیحات

ضریة

1

دٍرُ زهاًي

سالیاًِ

کل ًیزٍّای پیزا پشضکی( اس جولِ رادیَلَصی،
آسهایطگاُ ،فیشیَتزاپی ٍ  ) ......تجش پشضکاى ٍکادر

44

ه.ا

سزاًِ ًیزٍّای پیزا پشضکی تِ تخت

پزستاری (پزستار ،اتاق ػولَّ ،ضثزی ،تْیار ٍ کوک

تؼذاد تختْای فؼال تیوارستاًْای

فؼال

تْیار) کِ در ّز پست ٍ تا ّز ًَع راتطِ استخذاهی

ٍاتستِ تِ آى داًطگاُ در آخز سال

1

سالیاًِ

در آخز سال در تیوارستاًْای داًطگاّی هطغَل تِ
کار تَدًذ.

46

ه.ا

آهار پایگاّْای اٍرصاًس جادُ ای

تؼذاد پایگاّْای اٍرصاًس جادُ ای در پایاى سال

1

سالیاًِ

47

ه.ا

درصذ تیواراى تؼییي تکلیف ضذُ ظزف

تؼذاد تیواراى تؼییي تکلیف ضذُ ظزف  6ساػت در

تؼذاد کل تیواراى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ

 6ساػت در اٍرصاًس ّای تیوارستاًی

سال

اٍرصاًس تیوارستاًی در سال

100

سالیاًِ

48

ه.ا

1

سالیاًِ

ضاخصْای ّیات اهٌا

45

ه.ا

آهار پایگاّْای اٍرصاًس ضْزی

تؼذاد پایگاّْای اٍرصاًس ضْزی در پایاى سال

1

سالیاًِ

ًسثت جوؼیت تِ تؼذاد تخت ّای رٍاى
پشضکی

تؼذاد تخت ّای رٍاًپشضکی در سال 93

کل جوؼیت تحت پَضص داًطگاُ
درسال

ضاخصْای ّیات اهٌا

ضاخصْاي ّیات اهٌا

ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

فَرت
کل کادر پزستاری(پزستار،کارداى/کارضٌاس اتاق

ه.ا

سزاًِ کادر پزستاری تِ تخت هَجَد

50

ه.ا

ًسثت پزستار تِ تخت هَجَد

51

ه.ا

49

فرهَل ضاخص

ػول ٍ َّضثزی،تْیار ٍ کوک تْیار) ضاغل در
تیوارستاًْای داًطگاّی تا ّز پست ٍ یا ّز ًَع
راتطِ استخذاهی توام ٍلت ،در آخز سال

ًسثت پزستار تِ تخت در تخطْای
جٌزال

هخزج

ٍاتستِ تِ آى داًطگاُ در آخز سال

تؼذاد کل پزستاراى ضاغل در تیوارستاًْای
داًطگاّی تا ّز پست ٍ یا ّز ًَع راتطِ استخذاهی
توام ٍلت ،در آخز سال

ٍاتستِ تِ آى داًطگاُ در آخز سال

تؼذاد کل پزستاراى ضاغل در تخص ّای جٌزال

تؼذاد تخت ّای هَجَد در تخص ّای

تیوارستاًْای داًطگاّی تا ّز پست ٍ یا ّز ًَع

جٌزال تیوارستاًْای ٍاتستِ تِ آى

راتطِ استخذاهی توام ٍلت ،در آخز سال

داًطگاُ در آخز سال

52

ه.ا

ًسثت پزستار تِ تخت در تخص ّای
ICU

تیوارستاًْای داًطگاّی تا ّز پست ٍ یا ّز ًَع

53

ه.ا

ًسثت پزستار تِ پشضک

تؼذاد پزستاراى ضاغل در تیوارستاى در سال

54

ه.ا

ًسثت جوؼیت تحت پَضص تِ پزستار

تؼذاد پزستاراى ضاغل در تیوارستاى در سال 93

راتطِ استخذاهی توام ٍلت ،در آخز سال

سالیاًِ

فؼال ٍ ستارُ دار) تیوارستاًْای

فؼال ٍ ستارُ دار) تیوارستاًْای

 PICU،NICU ،BICU ، ICUجٌزال ،داخلی ٍ)...

ضریة

تؼذاد تخت ّای هَجَد( تخت ّای

تؼذاد تخت ّای هَجَد (تخت ّای

تؼذاد کل پزستاراى ضاغل در تخص ّای) ICU

تَضیحات

دٍرُ زهاًي

سالیاًِ

سالیاًِ

تؼذاد کل تخت ّای هَجَد در تخص

سالیاًِ

ّای  ICUتیوارستاًْای ٍاتستِ تِ آى
داًطگاُ در آخز سال

تؼذاد کل پشضکاى ضاغل در

سالیاًِ

تیوارستاى اػن اس فَق تخصص،
هتخصص ٍ ػوَهی در سال

کل جوؼیت تحت پَضص در سال

هقصَد اس پزستار هطوَلیي قاًَى ارتقاء بْزُ ٍری
هی باضذ.

سالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

فرهَل ضاخص

فَرت

هخزج

تَضیحات

ضریة

دٍرُ زهاًي

تؼذاد کل پزستاراى ضاغل

هتَسط تؼذاد پزستار تِ تیوار در ّز رٍس

55

ه.ا

56

ه.ا

57

ُ.ا

58

ُ.ا

هرگ ًَزاداى

59

ُ.ا

هرگ كَدكاى زیر یك سال

60

ُ.ا

هرگ كَدكاى زیر پٌج سال

در تخص اٍرصاًس

تؼذاد کل هزاجؼیي تِ ٍاحذ/تخص ّای اٍرصاًس

درٍاحذ/تخص ّای اٍرصاًس

حاصل تقسین بز  365رٍس سال بِ صَرت ًفز رٍس

تیوارستاًْای ٍاتستِ تِ آى داًطگاُ اػن اس سزپایی ،تیوارستاًْای داًطگاّی تا ّز پست ٍ
تحت ًظز ٍ  ...در طی سال

درج گزدد.

یا ّز ًَع راتطِ استخذاهی توام ٍلت

سالیاًِ

در سال
تؼذاد کل ًیزٍی غیز حزفِ ای پزستاری( تْیار/کوک

کل پزستاراى ضاغل در تیوارستاًْای

ًسثت ًیزٍی غیز حزفِ ای پزستاری تِ

تْیار/کوک پزستار) ضاغل در تیوارستاًْای

داًطگاّی تا ّز پست ٍ یا ّز ًَع

پزستار

داًطگاّی تا ّز پست ٍ یا ّز ًَع راتطِ استخذاهی

راتطِ استخذاهی توام ٍلت ،در آخز

توام ٍلت ،در آخز سال

سال

ًسثت تعذاد هرگ هادراى تاردار تِ علل
عَارض حاهلگي ٍ زایواى تِ كل هَالیذ
زًذُ

رلن هزتَط تِ هادراًی کِ تِ ػلت ػَارك تارداری در
سهاى تارداری یا سایواى در عال فَت ًوَدُ اًذ

کل هَالیذ سًذُ در ّواى عال

تؼذاد ًَساداًی کِ طی عال در هذت یک هاُ پظ اس

کل کَدکاًی کِ در طَل ّواى عال

تَلذ فَت ًوَدُ اًذ

سًذُ هتَلذ ؽذُ اًذ

تؼذاد ؽیزخَاراًی کِ طی عال تا رعیذى تِ پایاى عي کل کَدکاًی کِ در طَل ّواى عال
یک عالگی فَت ًوَدُ اًذ

تؼذاد کَدکاًی کِ طی عال تا رعیذى تِ پایاى عي
پٌج عالگی ( 4عال ٍ یاسدُ هاُ ٍ تیغت ٍ ًِ رٍس)
فَت ًوَدُ اًذ

سًذُ هتَلذ ؽذُ اًذ

کل کَدکاًی کِ در طَل عال هشتَر
سًذُ هتَلذ ؽذُ اًذ

سالیاًِ

1E+05

عالیاًِ

1000

عالیاًِ

1000

عالیاًِ

1000

عالیاًِ

ضاخ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

فرهَل ضاخص

فَرت

تؼذاد کل فَت ؽذگاى ًاؽی اس ّز ًَع عاًحِ ٍ

ُ.ا

هرگ تِ علت سَاًح ٍ حَادث

ُ.ا

هرگ تِ علت تیواري للثي ٍ عرٍلي

63

ُ.ا

هرگ تِ علت سرطاى

64

ُ.ا

زایواى تِ رٍش سساریي تِ كل زایواى ّا

تؼذاد سایواًْایی کِ تِ رٍػ عشاریي در عال

65

ُ.ا

ضاخص DMFT

تؼذاد ؽاخـ( دی ام اف تی)در عال

66

ُ.ا

61

ضاخصْاي ّیات اهٌا

62

حادثِ اػن اس جادُ ای ٍ غیز آى در عال

تؼذاد کل فَت ؽذگاى ًاؽی اس تیواریْای للثی ػزٍلی
در عال

تؼذاد کل فَت ؽذگاى ًاؽی اس تیواریْای عزطاًی در
عال

تَضیحات

دٍرُ زهاًي

هخزج

ضریة

کلیِ فَت ؽذگاى در عال

100

عالیاًِ

کلیِ فَت ؽذگاى در عال

100

عالیاًِ

کلیِ فَت ؽذگاى در عال

100

عالیاًِ

کلیِ سایواًْا

100

عالیاًِ

دي ام اف تي) هجوَع تعذاد دًذاًْاي پَسیذُ ،پرضذُ

1

ٍ كطیذُ ضذُ كَدكاى هعایٌِ ضذُ تِ تعذاد كل

عالیاًِ

كَدكاى زیر دٍازدُ سال هعایٌِ ضذُ تمسین هي گردد)

هیساى ضیَع دیاتت در جوعیت تاالي 30
سال رٍستایي

تؼذاد تیواراى دیاتتیک تاالی عي  30عال در عال

کل جوؼیت رٍعتایی تاالی  30عال

100

عالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

فرهَل ضاخص

فَرت

هخزج

تَضیحات

ضریة

دٍرُ زهاًي

هجوَع اػتثارات ّشیٌِ ؽذُ تزًاهِ ّای

67

ُ.ا

68

ُ.ا

69

ُ.ا

70

ُ.ا

ًسثت هجوَع اعتثارات تْذاضتي تِ كل
جوعیت تحت پَضص

تْذاؽتی( ؽاهل اػتثارات ّشیٌِ ای ػوَهی ٍ اختقافی آهار جوؼیت تحت پَؽؼ آى داًؾگاُ
تزًاهِ ّای عالهت ؽْزی ٍ رٍعتایی ٍ اػتثارات

تِ صَرت ّسار ریال درج گردد

در ّواى عال

عالیاًِ

اتالغی ردیفْای هتوزکش تْذاؽتی) تِ فَرت ّشار ریال

ًغثت تؼذاد داًؾجَیاى طة عٌتی

هجوَع داًؾجَیاى طة عٌتی (هجوَع تخققی طة

(هجوَع تخققی طة عٌتی،تخقـ

عٌتی ،تخققی دارٍعاسی،تاریخ طة عٌتی) عال

دارٍعاسی) تِ کل داًؾجَیاى

تحقیلی

تؼذاد ؽزکت ّای داًؼ تٌیاى

تفاضل تؼذاد ؽزکتْای داًؼ تٌیاى دراٍل عال ٍتؼذاد

کل داًؾجَیاى اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ ٍ
تیي الولل ّواى عال تحقیلی

_

ؽزکتْای داًؼ تٌیاى در آخز عال

100

عالیاًِ

1

سالیاًِ

پژٍّطگر تطثیك یافتِ تراتر است تا یك دٍم داًطجَیاى پي اچ
دي ٍ دستیاراى فَق تخصصي  +یك سَم تعذاد دستیاراى

ًغثت تؼذاد هماالت ایٌذکظ ؽذُ در
هجالت داخلی تِ کل تؼذاد پضٍّؾگز

تؼذاد هماالت ایٌذکظ ؽذُ در هجالت داخلی در عال

تطثیك یافتِ

تؼذاد پضٍّؾگز تطثیك یافتِ درّواى
عال

1

تخصصي  +یك سَم داًطجَیاى كارضٌاسي ارضذ +یك دٍازدّن
داًطجَیاى دكتراي عوَهي +یك سَم اعضاي ّیأت علوي

سالیاًِ

آهَزضي  +كل اعضاي ّیأت علوي پژٍّطي  +تعذاد كل
هحممیي غیر ّیأت علوي هراكس تحمیماتي)

ًغثت تؼذاد هماالت ایٌذکظ ؽذُ

72

ؽاخقْای ّیات اهٌا

71

ُ.ا

درهجالت تیي الوللی (خارجی) تِ کل
تؼذاد پضٍّؾگز تطثیك یافتِ
ًغثت اػتثارات پضٍّؾی جذب ؽذُ اس

ُ.ا

هٌاتغ خارج داًؾگاُ تِ کل هٌاتغ تَدجِ
پضٍّؾی داًؾگاُ

تؼذاد هماالت ایٌذکظ ؽذُ در هجالت خارجی در

تؼذاد پضٍّؾگز تطثیك یافتِ درّواى

عال

عال

اػتثاراتی کِ اس هٌاتغ خارج داًؾگاُ ،اػن اس هٌاتغ

کل اػتثارات پضٍّؾی هقَب تَدجِ ٍ

هؼاًٍت ػلوی ٍ فٌأٍری ریاعت جوَْر ،فٌایغ،

هقَب ّیأت اهٌا ٍ اختقاؿ یافتِ اس

دعتگاّْا ٍ عایز ٍسارتخاًِ ّا ٍ تخؼ خقَفی ٍ

ردیفْای هتوزکش ٍ اختقاؿ یافتِ اس

غیزدٍلتی ٍ گزاًت ّا جذب ؽذُ در عال

هٌاتغ خارج داًؾگاُ در ّواى عال

سالیاًِ

100

سالیاًِ

یات اهٌا

ضاخصْاي ّیات اهٌا

ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص
ًغثت تؼذاد پزٍصُ ّای تحمیماتی

73

ُ.ا

74

ُ.ا

75

ُ.ا

کارتزدی پایاى یافتِ کِ در عطح هلی یا
اعتاًی هَرد اعتفادُ گزفتِ تِ کل
پزٍصّای تحمیماتی پایاى یافتِ

فرهَل ضاخص

فَرت
تؼذاد پزٍصُ تحمیماتی کارتزدی پایاى یافتِ در عال
کِ در عطح هلی یا اعتاًی هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ
اعت

تؼذاد هماالت تخققی در حَسُ طة ٍ

تؼذاد هماالت تخققی در حَسُ طة ٍ دارٍعاسی

دارٍعاسی عٌتی تِ کل هماالت

عٌتی

هخزج

تؼذاد کل پزٍصُ تحمیماتی پایاى یافتِ
در عال

تؼذاد کل هماالت در ّواى عال

تَضیحات

ضریة

100

دٍرُ زهاًي

سالیاًِ

100

سالیاًِ

هجوَع تؼذاد پزٍصُ ّای تحمیماتی کِ در اٍل عال

تؼذاد پزٍصُ ّای تحمیماتی هٌجز تِ پتٌت

دارای پتٌت ٍثثت هالکیت هؼٌَی تَدُ اًذ ٍ تؼذاد

ٍثثت هالکیت هؼٌَی

پزٍصُ ّای تحمیماتی کِ در طی ّواًغال هَفك تِ

1

1

سالیاًِ

دریافت پتٌت ٍثثت هالکیت هؼٌَی ؽذُ اًذ،

ضاخصْاي ّیات اهٌا

76

ُ.ا

77

ُ.ا

78

ُ.ا

عزاًِ فضای خَاتگاُ داًؾجَیی

درفذ داًؾجَیاًی کِ اس خَاتگاُ
اعتفادُ هیکٌٌذ

هغاحت کل فضاّای خَاتگاّی تحت ّز ػٌَاى اػن اس

کل داًؾجَیاى اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ ٍ

هلکی ،اعتیجاری ،خقَفی ٍ هؾارکتی درعال

تیي الولل عال تحقیلی

تؼذاد داًؾجَیاًی کِ اس خَاتگاُ درعال اعتفادُ
هیکٌٌذ( کل فضاّای خَاتگاّی تحت ّز ػٌَاى اػن اس
هلکی ،اعتیجاری ،خقَفی ٍ هؾارکتی).

کل داًؾجَیاى اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ ٍ
تیي الولل عال تحقیلی

درفذ پَؽؼ خَاتگاّْای هؾارکتی ٍ

تؼذاد داًؾجَیاى اعتفادُ کٌٌذُ اس خَاتگاّْای

تؼذاد کل داًؾجَیاى اعتفادُ کٌٌذُ

خَدگزداى

هؾارکتی ٍ خَدگزداى در عال

اسخَاتگاُ درعال

تِ صَرت هتر هرتع درج گردد.

100

100

عالیاًِ

عالیاًِ

عالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

فرهَل ضاخص

فَرت
هغاحت کل فضاّای ٍرسؽی در عال تحت ّز ػٌَاى

79

ُ.ا

80

ُ.ا

81

ُ.ا

82

ًسبت تؼذاد ٍاحذّایی کِ بزًاهِ ّای
پیص ًیاس بْذاضتی ( )PRPارسیابی ضذُ
ُ.ا
اًذ بِ کل ٍاحذّای تَلیذی تحت ًظز
داًطگاُ

تؼذاد ٍاحذّای ارسیاتی ضذُ

83

ًسبت تؼذاد ٍاحذّای تَلیذ کٌٌذُ هَاد
خَراکی ،آضاهیذًی ،آرایطی ٍ بْذاضتی با
ُ.ا
درجِ ػالی  PRPبِ تؼذاد کل ٍاحذّای
تَلیذی تحت ًظز داًطگاُ

تؼذاد ٍاحذّای تا اهتیاس  PRPتاالتز اس 900

84

ًسبت تؼذاد ٍاحذّای تَلیذ کٌٌذُ هَاد
خَراکی ،آضاهیذًی ،آرایطی ٍ بْذاضتی با
ُ.ا
درجِ ضؼیف  PRPبِ تؼذاد کل
ٍاحذّای تَلیذی تحت ًظز داًطگاُ

تؼذاد ٍاحذّای تا اهتیاس  PRPکوتز اس 650

عزاًِ فضای اهاکي ٍرسؽی داًؾجَیاى

اػن اس هلکی ،اعتجاری ،خقَفی ٍ هؾارکتی
(عزپَؽیذُ ٍعز تاس) در عال تحقیلی

در فذ پَؽؼ هؾاٍرُ ای ٍعالهت رٍاى
داًؾجَیاى تِ کل داًؾجَیاى

تؼذاد تیزاص ًؾزیات داًؾجَیی

تؼذاد داًؾجَیاًی کِ تحت پَؽؼ هؾاٍرُ ای ٍ
عالهت رٍاى در عال لزار گزفتِ اًذ اػن اس رٍساًِ ،
ؽثاًِ ٍ تیي الولل

هخزج

تَضیحات

ضریة

کل داًؾجَیاى اػن اس رٍساًِ ،ؽثاًِ ٍ

تِ صَرت هتر هرتع درج گردد.

تیي الولل عال تحقیلی

تؼذاد کل داًؾجَیاى در عال 93اػن
اس رٍساًِ  ،ؽثاًِ  ،تیي الولل ،

دٍرُ زهاًي

عالیاًِ

عالیاًِ

100

عالیاًِ

تؼذاد ًؾزیِ هٌتؾز ؽذُ در عال

تؼذاد کل ٍاحذّای تَلیذی تحت
پَضص

ّذف دستزسی بِ ضاخص  %100است یؼٌی داًطگاُ
هَظف است کلیِ ٍاحذّای تَلیذی غذایی ،آضاهیذًی،
سالیاًِ
100
آرایطی ٍ بْذاضتی تحت پَضص خَد را حذاقل سالی
یکبار اس ًظز اهتیاس  PRPاهطخص ًوایذ.

تؼذاد کل ٍاحذّای تَلیذی تحت
پَضص

ایي ضاخص ًطاى دٌّذُ ًسبت تؼذاد ٍاحذّای با
اهتیاس  PRPباالتز اس  900بِ کل ٍلحذّای تَلیذی

100

تحت ًظارت داًطگاُ هی باضذ .ضاخص ّذف بزای
داًطگاّْای سطح  1حذاقل  ٍ %25بزای

سالیاًِ

داًطگاّْای تیپ  3 ٍ 2حذاقل  %20هیباضذ.
ایي ضاخص ًطاى دٌّذُ ًسبت تؼذاد ٍاحذّای با
تؼذاد کل ٍاحذّای تَلیذی تحت
پَضص

اهتیاس  PRPکوتز اس  650بِ کل ٍاحذّای تَلیذی

100

تحت ًظارت داًطگاُ هی باضذ.ضاخص ّذف بزای
داًطگاّْای سطح  1حذاکثز  ٍ %10بزای
داًطگاّْای تیپ  3 ٍ 2حذاکثز  %20هیباضذ.

سالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

ًام ضاخص

85

ًسبت تؼذاد ًوًَِ بزداری ٍ آسهایص هَاد
خَراکی ،آضاهیذًی ،آرایطی ٍ بْذاضتی
ُ.ا
در سطح ػزضِ ( )PMSبِ کل ًوًَِ
ّای تؼییي ضذُ در بزًاهِ

86

ُ.ا

درصذ ًوًَِ ّای هزدٍد ضذُ در
آسهایطگاُ بِ کل ًوًَِ ّای آسهایطگاُ

87

ُ.ا

هتَسط اهتیاس ارسضیابی دارٍخاًِ ّای
تحت ًظارت داًطگاُ

فرهَل ضاخص

فَرت

تؼذاد  PMSاًجام ضذُ

هخزج

تؼذاد کل اًَاع ًوًَِ ّای تؼییي ضذُ
در تزًاهِ

تؼذاد ًوًَِ ّایی کِ در آسهایطگاُ هزدٍد اػالم ضذُ تؼذاد کل ًوًَِ ّایی کِ در آسهایطگاُ
اًذ

ارسیاتی ضذُ اًذ

تَضیحات

ضریة

دٍرُ زهاًي

ایي ضاخص ًطاى دٌّذُ ًسبت تؼذاد ًوًَِ ّای
 PMSبِ کل ًوًَِ ّای تؼییي ضذُ در بزًاهِ هی

100

باضذ .داًطگاُ هَظف است تؼذاد کل ًوًَِ ّای

سالیاًِ

تؼییي ضذُ را بز اساس ابالغیِ ادارُ ًظارت بز غذا
جوغ اٍری ٍ آسهایص ًوایذ ٍ گشارش آى را بزاساس
ایي ضاخص ًطاى دٌّذُ ًسبت تؼذاد کل ًوًَِ ّایی
کِ در آسهایطگاُ هزدٍد اػالم ضذُ اًذ بِ کل ًوًَِ
ّ 100ایی کِ در آسهایطگاُ تست ضذُ اًذ را ًطاى هی دّذ سالیاًِ
(ایي ضاخص فؼال ّذف کطَری ًذارد چَى ٌَّس
ٍضؼیت استاًی ٍ کطَری تؼییي ًطذُ است).

تؼذاد کل دارٍخاًِ ّای تحت ًظارت
هجوَع اهتیاس ارسضیاتی دارٍخاًِ ّای تحت ًظارت

(هطاتك تخطٌاهِ

داًطگاُ

/655/152152013د ساسهاى غذا ٍ

ّذف کطَری دستیابی بِ اهتیاس حذاقل  850هیباضذ .سالیاًِ

دارٍ).

ضاخصْای ّیات اهٌا

88

هتَسط اهتیاس ارسضیابی ضزکتْای پخص
ُ.ا
دارٍیی تحت ًظارت داًطگاُ

89

ًسبت ٍاحذّای بیوارستاًی دارای حساب
ُ.ا
دارٍیی تفکیک ضذُ بِ کل ٍاحذّا

90

ًسبت بذّی دارٍ ٍ هلشٍهات پشضکی
کلیِ ٍاحذّای تحت پَضص داًطگاُ در
ُ.ا
پایاى سال بِ هجوَع کل خزیذّای دارٍ
ٍ هلشٍهات پشضکی در ّواى سال

هجوَع اهتیاس ارسضیاتی هزاکش تَسیغ دارٍی تحت
ًظارت داًطگاُ

تؼذاد کل هزاکش تَسیغ تحت
ًظارت(هطاتك تخطٌاهِ
/655/43033د ساسهاى غذا ٍ دارٍ)

تؼذاد ٍاحذّایی کِ حساب دارٍ ٍ هلشٍهات دارٍیی

تؼذاد کل ٍاحذّای تیوارستاًی

آًْا تفکیک ضذُ است

داًطگاُ

هثلغ کل تذّی دارٍیی ٍ هلشٍهات پشضکی داًطگاُ
در پایاى سال

ّذف کطَری دستیابی بِ اهتیاس حذاقل  850هیباضذ .سالیاًِ

100

ّذف ،دستیابی بِ ضاخص  %100است

سالیاًِ

هثلغ کل خزیذ دارٍ ٍ هلشٍهات پشضکی
خزیذاری ضذُ تَسط ٍاحذّای تحت
پَضص داًطگاُ در طَل سال

100

سالیاًِ

ضاخصْاي ّیات اهٌا
ردیف ٍاحذ كذ

91

ًام ضاخص

ًسبت تؼذاد ًسخ بیوارستاًی حاٍی دارٍ
ُ.ا هلشٍهات پشضکی خارج اس فارهاکَپِ
بیوارستاى بِ کل ًسخ بیوارستاًی

92

ُ.ا

هیاًگیي اقالم دارٍیی در ًسخ

93

ُ.ا

هیاًگیي کوبَدّای دارٍیی هاّیاًِ

94

ُ.ا

ًسبت تؼذاد گشارش ػَارض ًاخَاستِ
ثبت ضذُ َِ( )ADRبِ ّز پشضک در
داًطگاُ

فرهَل ضاخص

فَرت

هخزج

تؼذاد کل ًسخِ ّای حاٍی دارٍ ٍ هلشٍهات پشضکی

کل ًسخ پشضکی تجَیش ضذُ در

خارج اس فارهاکَپِ تیوارستاًی

تیوارستاى

تؼذاد کل الالم دارٍیی ضوارش ضذُ درج هیطَد

تؼذاد کل ًسخ تزرسی ضذُ

هجوَع تؼذاد کل کوثَدّای دارٍیی گشارش ضذُ در

تؼذاد هاّْایی کِ گشارش کوثَد

طَل سال

صَرت گزفتِ است

تَضیحات

ضریة

100

دٍرُ زهاًي

سالیاًِ

ّذف کطَری دستیابی بِ هیاًگیي تؼذاد کوتز اس 3
قلن دارٍ در ّز ًسخِ هیباضذ.

سالیاًِ

داًطگاّْا هَظف ّستٌذ کِ ّز هاُ ٍضؼیت دارٍیی
حَسُ تحت پَضص خَد را اس ًظز کوبَد دارٍیی
بزرسی ٍ تؼذاد اقالم دارٍیی کوبَد را بِ ساسهاى
گشارش ًوایٌذّ .ذف کطَری دستیابی بِ ػذد کوبَد

سالیاًِ

دارٍیی هاّیاًِ حذاکثز  20قلن هیباضذ
تؼذاد گشارش  ADRبِ ًسبت پشضکاى ّز داًطگاُ
ًطاًذٌّذُ فؼالیت داًطگاُ در حَسُ ًظارت ٍ کٌتزل
تؼذاد گشارضْای ثثت ضذُ ADR

تؼذاد کل پشضکاى حَسُ داًطگاُ

کیفیت دارٍ هیباضذّ .زچِ ػذاد گشارش در یک
داًطگاُ باالتز باضذ ضوي ایٌکِ ساسهاى را در اقذاهات
ًظارتی خَد کوک بیطتزی هیکٌذً ،طاًذٌّذُ فؼالیت

سالیاًِ

