
ٍاگذاری اس طزیق هطاررت  خشاص   
عوَهی در داًطگرُ علَم  -خصَصی

پشضکی ضْید خْطتی

دکتر علی شهرامی

علىم پزشکی شهید  معاون تىسعه مدیریت دانشگاه
بهشتی  



خیوررسترى ضْید سترری قزچک



:بِ استٌاد ٍاگذاری ایي •

ُ   آییي  ًاهِ هالی ٍ هؼاهالتی داًشگا
کشَریقاًَى هذیزیت خذهات  13هادُ 
دٍلتقاًَى تٌظین بخشی اس هقزرات هالی  88آییي ًاهِ اجزایی هادُ  1هادُ 

سالهتٍ دستَرالؼول ٍاگذاری خذهات  97قاًَى بَدجِ سال  19تبصزُ 
 

.اًجام شذُ است



:مشخصات اصلی بیمارستان

بیمارستان شُرستان قرچک یک بیمارستان عمًمی با . 1
بخش بستری  4اتاق عمل ي  4تخت بستری دارای  74

سال ي قابل تمذیذ در وظر گرفتٍ شذٌ ، تعرفٍ خذمات ديلتی ي تحت  3مذت قرارداد . 2
وظارت معايوت درمان 

ستان را بٍ شرکت مبلغ قرارداد بصًرت عذد ثابت بازای تخت ثابت در ماٌ  ي درآمذ بیمار. 3
پرداخت ومایذ

درصذ بٍ داوشگاٌ تعلق  20درصذ سًد بٍ پیماوکار ي  80در صًرت سًدآيری بیمارستان . 4
.می گیرد

مبىای اوتخاب پیماوکار کمتریه میسان یاراوٍ ماَاوٍ بازای َر . 5
.  تخت تعییه شذٌ بًد



:پرسىلی

ِ طزف  را پیواًی،قزاردادیحقَق ٍ هشایای کارکٌاى رسوی، تواهی پیواًکار هَظف است   - درصَرتی کِ  ًوایذ اٍل جْت پزداخت ب
ٌذ  را هاساد تشخیص دٌّذ هی تَاًٌذ آى ّا را در اختیار داًشگاُ قزار دّ( درصذ50حذاکثز) بخشی اس کارکٌاى یادشذُ

در بخش ّای هَضَع قزارداد تَسط پیواًکار شاغل هستخذم شزکت کِ پزداخت حقَق، هشایا،کاراًِ ٍ حق الشحوِ کلیِ پزسٌل  -
تؼْذ استخذاهی تَسط داًشگاُ ًخَاّذ داشت ّیچ گًَِ ٍخَاّذ 

درآهذ اختصاصی ًقذی را بز اساس سهاى  ٍ خَد رکٌاى داًشگاُ هتؼْذ هی گزدد ،تؼْذات هالی هَضَع قزارداد را شاهل حقَق کا-
.ٍصَل بِ پیواًکار پزداخت ًوایذ



تلیٌیک ٍیضُ درخٌد



ًکات هْن:

  تؼزفِ در ًظز گزفتِ شذُ تؼزفِ ػوَهی غیزدٍلتی
.است

ادارُ کلیٌیک با بخش خصَصی است.

پزٍاًِ بصَرت هشارکتی صادر خَاّذ شذ.

ًَع قزارداد هشارکت هذًی در ًظز گزفتِ شذُ است.

  ًیزٍی اًساًی ٍ ًگْذاشت هزکش با بخش خصَصی
.است

  هٌافغ داًشگاُ بصَرت اجارُ ثابت یا درصذی اس کل
.درآهذ ّز کذام بیشتز بَد،  پیشبیٌی شذُ است

 خیاباى دربٌذ ، هیذاى قذس : هکاى

 سیز سهیي ، )طبقِ  6هتزهزبغ در  6000حذٍد : هساحت سیزبٌا
(طبقِ  4ّوکف ٍ 

 اطاق ػول ، دارٍخاًِ ، آسهایشگاُ ، رادیَلَصی ٍ  3شاهل
کلیٌیک فَق تخصصی دًذاًپششکی ٍ دیگز فؼالیتْای 

تخصصی ٍ فَق تخصصی

 540آٍردُ داًشگاُ بز اساس بزآٍرد کارشٌاساى دادگستزی 
هیلیارد ریال  200هیلیارد ریال ٍ آٍردُ بخش خصَصی 

 70هیلیارد ریال تجْیشات بجش دًذاًپششکی ٍ  130شاهل 
هیلیارد تکویل ػولیات ساختواًی



آسهریطگرُ هزتشی داًطگرُ 



ُطزاحی هفَْهی تَسط ضزت  سرسًدُ دستگر

 طزاحی فرس صفز ٍ یک ٍ تْیِ اسٌرد هٌرقصِ تَسط
داًطگرُ

  6هتز فضر در  3300ّشیٌِ داًطگرُ خزای سرخ 
طبقِ حدٍد یکصد هیلیررد ریرل ٍ ّشیٌِ تجْیشات 

.حدٍد دٍیس  هیلیررد ریرل هی خرضد

 ٍ خزید تجْیشات ٍ خْزُ خزداری خعْدُ پیورًکرر
.سرخ  خٌر خعْدُ داًطگرُ گذاردُ ضدُ اس 

 ًفز  7000آسهریطگرُ فَل رٍخَتیک قردر خَاّد خَد
.در رٍس هزاجعِ را پرسخ دّد

 ایي خِ هعٌی خیص اس سی ّشار ًوًَِ در رٍس خَاّد
.خَد

 ایٌکرر ّشیٌِ ّز تس  را خِ ضکل قرخل تَجْی ترّص
.خَاّد داد

 ایٌکرر خرعث خَاّد ضد دق  آسهریطرت خِ ضکل
.هعٌر داری افشایص پیدا تٌد



خیوررسترى جدید ضْدا تجزیص



ُادارُ خِ صَرت ضزت  پزٍص

 دٍلتی -پزٍاًِ هطررتتی خصَصی

ّن خرسگط  سزهریِ را  تعزفِ عوَهی غیز دٍلتی
سرل تضویي ًویکٌد 20حتی خِ هدت 

 هتز هزخع سیز  62000خر  تشتشَاخی 720خیوررسترى
خٌر

  درصد 72پیطزف

1700  ٍ هیلیررد ریرل ارسش  7000هیلیررد آٍردُ خٌر
ّکترر سهیي در هیداى قدط 2.2

160  ٍ  هیلیررد  300هیلیررد ّشیٌِ اتورم سرخ
ّشیٌِ تجْیش



چرلطْر



فزٌّگ عوَهی جرهعِ ٍ جرهعِ داًطگرّی

 در هزاتش در حرل فعرلی   ّیچ گًَِ رقبتی را ایجرد ( خشصَظ ًیزٍی اًسرًی)سرخترر هَجَد
ًویکٌد 

 تعزفِ ّری هَجَد خز اسرط قیو  تورم ضدُ ًیس  ٍ ّوچٌرى ًگزاًی اس ٍرٍد ًْردّری ًظررتی در
خحث تعزفِ ٍجَد دارد

فعرلی  اعضر ّیرت علوی دٍ تر در ایي هزاتش ٍ هطکالت خیوِ ای

ٍثریق السم جْ  خرًکْر




