هعبًٍت درهبًی
ردیف

1

2

3

واحذ
خانم رحیم
بخش

ًبم ضبخص

ًحَُ هحبسجِ ضبخص

تخت رٍزول

هتَسط تخت فعبل * تعذادرٍزّبی دٍرُ زهبًی

خانم رحیم
ثیوبرستبًْبی استبى
بخش
هتَسط تخت فعبل

خانم رحیم
بخش

4

خانم رحیم
بخش

5

خانم رحیم
بخش

6

خانم رحیم
بخش

7

خانم رحیم
بخش

ضریت اضغبل تخت

هیبًگیي تخت فعبل در دٍرُ زهبًی

تخت رٍز اضغبلی*/100تخت رٍز ول

فرهَل ضبخص
صَرت
هتَسط تخت فعبل *
تعذادرٍزّبی دٍرُ زهبًی

هیبًگیي تخت فعبل در دٍرُ
زهبًی

تخت رٍز اضغبلی

هخرج

ضریت توضیحات

دوره زمانی

_

6ماهه

_

6ماهه

تخت رٍز ول

6ماهه
100

ثیوبرثستری ضذُ
درثیوبرستبى

ثیوبرهرخص ضذُ
ول ازثیوبرستبى

هجوَع هراجعِ هستمین ثِ ثیوبرستبى ٍ اًتمبلی از
ثیوبرستبى دیگر

هجوَع هراجعِ هستمین ثِ
ثیوبرستبى ٍ اًتمبلی از

6ماهه

_

ثیوبرستبى دیگر
هجوَع اًتمبلی ثِ ثیوبرستبى

هجوَع اًتمبلی ثِ ثیوبرستبى دیگر ٍ هرخص ضذُ از

دیگر ٍ هرخص ضذُ از

ثیوبرستبى ٍ فَتی ّبی ثیوبرستبى

ثیوبرستبى ٍ فَتی ّبی

6ماهه

_

ثیوبرستبى

8

9

خانم رحیم
بخش

ثیوبراى فَت ضذُ در
ثیوبرستبى

فَت ضذُ در
ّسار(هیساى هري ٍ
هیر ثیوبرستبًی)

خانم رحیم
10
بخش

 24سبعت اٍل

ثیوبراى فَت ضذُ در ثیوبرستبى* /1000ثیوبراى
هرخص ضذُ ول

24سبعت اٍل ٍ ثعذ از 24

در ثیوبرستبى(هتَسط

تخت رٍز اضغبلی /ثیوبراى هرخص ضذُ ول

ثیوبراى فَت ضذُ در ثیوبرستبى

تخت رٍز اضغبلی

رٍزّبی ثستری)

جوعیت

ًسجت تخت هصَة
ثِ جوعیت

6ماهه

_

سبعت اٍل

هتَسط هذت البهت

خانم رحیم ًسجت تخت فعبل ثِ

بخش

هجوَع فَت ضذُ ّبی لجل از  24سبعت اٍل ٍ ثعذ از

هجوَع فَت ضذُ ّبی لجل از

ثیوبراى هرخص ضذُ
ول

ثیوبراى هرخص ضذُ
ول

6ماهه
1000
6ماهه

هتَسط تخت فعبل /جوعیت

هتَسط تخت فعبل

جوعیت

6ماهه

تعذاد تخت ّبی هصَة /جوعیت

تعذاد تخت ّبی هصَة

جوعیت

6ماهه

هعبًٍت درهبًی
ردیف

11

واحذ

ًبم ضبخص

خانم رحیم فبصلِ چرخص تخت(

بخش

ٍلفِ در فعبلیت تخت)

ًحَُ هحبسجِ ضبخص

فرهَل ضبخص
صَرت

هخرج

تخت رٍز ول  -تخت رٍز اضغبلی /ثیوبراى هرخص

تخت رٍز ول  -تخت رٍز

ثیوبراى هرخص ضذُ

ضذُ ول

اضغبلی

ول

ضریت توضیحات

دوره زمانی

6ماهه

گردش تخت

خانم رحیم
12
بخش

ثیوبرستبًی(چرخص
تخت یب هیساى

ثیوبراى هرخص ضذُ ول  /هتَسط تخت فعبل

ثیوبراى هرخص ضذُ ول

6ماهه

هتَسط تخت فعبل

فعبلیت تخت)

13

خانم رحیم هتَسط تختْبی فعبل

بخش

خانم رحیم
14
بخش

خانم رحیم
15
بخش

خانم رحیم
16
بخش

خانم رحیم
17
بخش

18

هیبًگیي تختْبی فعبل ثخطْبی ٍیصُ در یه دٍرُ

هیبًگیي تختْبی فعبل

ثخطْبی ٍیصُ

زهبًی

ثخطْبی ٍیصُ

تخت رٍاًی ثِ جوعیت

هتَسط تخت فعبل رٍاًی  /جوعیت

هتَسط تخت فعبل رٍاًی

جوعیت

هتَسط تخت فعبل سَختگی /جوعیت

هتَسط تخت فعبل سَختگی

جوعیت

6ماهه

تخت ٍیصُ ثِ جوعیت

هتَسط تخت فعبل ٍیصُ  /جوعیت

هتَسط تخت فعبل ٍیصُ

جوعیت

6ماهه

ًسجت پسضه در

هجوَع تعذادپسضىبى عوَهی ٍ هتخصص ٍ فَق

هجوَع تعذادپسضىبى عوَهی ٍ

هٌطمِ ثِ جوعیت

تخصص  /جوعیت

هتخصص ٍ فَق تخصص

جوعیت

6ماهه

هجوَع تعذاد دًذاًپسضىبى  /جوعیت

هجوَع تعذاد دًذاًپسضىبى

جوعیت

6ماهه

تخت سَختگی ثِ
جوعیت

خانم رحیم ًسجت دًذاًپسضه در

بخش

هٌطمِ ثِ جوعیت

_

6ماهه

6ماهه

درصذ ثیوبراى تعییي

19

آقای دکتر
دیناری

20

آقای دکتر
دیناری

تىلیف ضذُ در
اٍرشاًس ظرف

تعذاد ثیوبراى ثستری هَلت
تعذاد ثیوبراى ثستری هَلت تعییي تىلیف ضذُ در
6سبعت* /100ول ثیوبراى ثستری هَلت در اٍرشاًس تعییي تىلیف ضذُ در 6سبعت

ول ثیوبراى ثستری
هَلت در اٍرشاًس

6سبعت
درصذ ثیوبراى ثستری
هَلت خبرج ضذُ
ظرف  12سبعت

تعذاد ثیوبراى ثستری هَلت خبرج ضذُ ظرف 12

تعذاد ثیوبراى ثستری هَلت

ول ثیوبراى ثستری

سبعت* / 100ول ثیوبراى ثستری هَلت در اٍرشاًس

خبرج ضذُ ظرف  12سبعت

هَلت در اٍرشاًس

3ماهه
100
3ماهه
100

هعبًٍت درهبًی
ردیف

21

22

23

واحذ

ًبم ضبخص

ًحَُ هحبسجِ ضبخص

فرهَل ضبخص
صَرت

هخرج

تعذاد هَارد ًCPRبهَفك

تعذاد ول هَاردCPR

تعذاد هَارد ترن ثب هسئَلیت ضخصی* /100ول

تعذاد هَارد ترن ثب هسئَلیت

ول ثیوبراى ثستری

دیناری

ثب هسئَلیت ضخصی

ثیوبراى ثستری هَلت در اٍرشاًس

ضخصی

هَلت در اٍرشاًس

آقای دکتر

هیبًگیي هذت زهبى

هجوَع هذت زهبى تریبش ثیوبراى /تعذاد ول ثیوبراى

هجوَع هذت زهبى تریبش

تعذاد ول ثیوبراى

دیناری

تریبش در سطح تریبش

ّوبى سطح تریبش

ثیوبراى یه سطح تریبش

ّوبى سطح تریبش

تعذاد هري ًَزاد* /1000تعذاد هَالیذ زًذُ

تعذاد هري ًَزاد

تعذاد هَالیذ زًذُ

آقای دکتر
دیناری

درصذ ً CPRبهَفك

هَاردCPR

ضبخص هري ٍ هیر
ًَزاداى

زیر 5سبل داخل

تعذاد هري وَدوبى* /1000تعذاد هَالیذ زًذُ

ثیوبرستبًی

 27خانم عقیقی

 28خانم عقیقی

29

خانم
علیشیرزاد

30

آقای دکتر
غیلث

تعذاد هري وَدوبى  59-1هبِّ

100
3ماهه

سالیانه

داخل ثیوبرستبًی

سالیانه

تعذاد هَالیذ زًذُ

1000
تعذاد خطبّبی ثجت ضذُ تَسط ثیوبرستبى /تعذاد ول

تعذاد خطبّبی ثجت ضذُ

تعذاد ول خطبّبی

خطبّبی ثجت ضذُ در سبیت

تَسط ثیوبرستبى

ثجت ضذُ در سبیت

ثرگساری وویتِ ّبی

تعذاد وویتِ ّبی ثیوبرستبًی ثرگسار ضذُ در  6هبُ/

تعذاد وویتِ ّبی ثیوبرستبًی

تعذاد ول وویتِ ّبی

ثیوبرستبًی

تعذاد ول وویتِ ّبی ثیوبرستبًی هصَة

ثرگسار ضذُ در  6هبُ

اسٌبد هبلی تحَل

تعذاد اسٌبد هبلی ثررسی ضذُ طی  6هبُ  /تعذاد ول

تعذاد اسٌبد هبلی ثررسی ضذُ

سالهت

اسٌبد همیوی ٍ هبًذگبری 10ثیوبرستبى

طی  6هبُ

ضبخص سساریي

تعذاد ول سساریي* /100تعذاد ول زایوبًْب

تعذاد ول سساریي

تعذاد ول زایوبًْب

ّسیٌِ ول ثیوبرستبى /پرداختیْبی ثیوبر

ّسیٌِ ول ثیوبرستبى

پرداختیْبی ثیوبر

 26خانم عقیقی ثجت خطبّبی پسضىی

3ماهه

1000

ضبخص هري وَدوبى

 25خانم سوری

3ماهه
100

آقای دکتر درصذ ترن اٍرشاًس

 24خانم سوری

تعذاد هَارد ً CPRبهَفك در اٍرشاًس*/100تعذاد ول

ضریت توضیحات

دوره زمانی

سالیانه

6ماهه

ثیوبرستبًی هصَة
تعذاد ول اسٌبد

6ماهه

همیوی ٍ هبًذگبری10
ثیوبرستبى

3ماهه
100

سْن ثیوبر از ّسیٌِ
ثیوبرستبى

سالیانه

