معايوت امًر اجتماعی
ادارٌ کل خیریه ي مًسسات خیریٍ

شیًٌ وامٍ تشکیل ي ادارٌ مًسسات خیریٍ بیمارستاوی

شیًٌ وامٍ تشکیل ي ادارٌ مًسسات خیریٍ بیمارستاوی :

زض ضاستبی اجطای بْیٌِ ابالغیِ هقبم هحتطم ٍظاضت بْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضنی مِ عی ًبهِ ضوبضُ 100/833
هَضخ  1395/8/29ابالؽ ضسُ ٍ ّوچٌیي ًبهِ ٍظاضت مطَض بِ استبًساضیْب بِ ضوبضُ  111267هَضخ  95/8/25ضیَُ ًبهِ
شیل تْیِ گطزیسُ است.
ماده  :1اَذاف
ثب ػٌبیت ثِ اّویت هطبسکت ّبی هشدهی دس استمبی سالهت جبهؼِ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس حبل حبضش کوک
ّبی هشدهی ًمص ثسضایی دس ثْجَد اسائِ خذهت ثِ هشدم دس حَصُ سالهت ثِ ٍیژُ دس سطح ثیوبسستبى ّبی
داًطگبّی سا داسد الصم است ثِ هٌظَس افضایص ًمص خیشیي ٍ تسْیل دس فشایٌذ هطبسکت ّبی هشدهی دس
الصم ثشای ایجبد هَسسِ
حَصُ دسهبى ٍ اهَس سفبّی ثیوبساى ٍ تَسؼِ ٍاحذّبی ثیوبسستبًی ،صهیٌِ ّبی
خیشیِ ای دس کٌبس ّشیک اص ثیوبسستبى ّبی دٍلتی ٍیژُ حوبیت اص آى ثیوبسستبى فشاّن گشدد .
تبصزٌ :1فشایٌذ ساُ اًذاصی هَسسِ خیشیِ ثیوبسستبًی ثب هطبسکت خیشیي ٍ ّوکبسی حَصُ هطبسکتْبی
اجتوبػی داًطگبّْب ٍ اثالغیِ ّبی هؼبًٍت اجتوبػی ٍصاست ثْذاضت دیگیشی ٍ الذام هی ضَد.
تبصزٌ :2کلیبت هَسسِ ضبهل تیخ اسبسٌبهِ،اّذاف ٍ  ...هشثَط ثِ هَسسِ خیشیِ ثیوبسستبًی طی اثال غیِ
فَق الزکش ثشای داًطگبّْب ٍ ثیوبسستبى ّبی تبثؼِ اسسبل ضذُ است .

ماده  :2ارکان مًسسٍ
اضمبى هَسسِ ذیطیِ بیوبضستبًی ػببضتٌس اظ:
 )1هجوغ ػوَهی (ّیبت هَسس مِ ضبهل اضربصی ّستٌس مِ بطای تْیِ هقسهبت تطنیل هَسسِ قیبم ًوَزُ
اًس ٍ بؼس اظ تبسیس ٍ ضاُ اًساظی تحت عًَاى هَسس هسَلیتی ًرَاٌّس زاضت )
ّ )2یبت هسیطُ هَسسِ (ً 5فط اصلی ٍ ً 2فط ػلی البسل)
 )3ببظضس هَسسِ (ً 1فط اصلی ٍ ً 1فط ػلی البسل)
ببش.
تبصره :1زبیط ّیبت هسیطُ هسٍَل هسزمبضی اجتوبػی ٍاحس بیوبضستبًی هی ز
تبصره  :2هٌبسب است زض جوغ اػضبی ّیبت هسیطُ اظ حضَض یل یب زٍ ًفط اظ اػضبی ّیبت ػلوی بب سببقِ ٍ
ذَضٌبم ٍ ّوچٌیي ػالقوٌس بِ هَضَع ذیطیي ًیع استفبزُ ضَز.

ماده  :3فرایىذ اجرایی تشکیل مًسسٍ خیریٍ بیمارستاوی
بِ هٌظَض اجطایی مطزى ٍ بستط سبظی بطای جلب هطبضمت ٍ ّونبضی فؼبالًِ ذیطیي ٍ ّوبٌّگی ٍ ایجبز ٍحست
ضٍیِ بیي ّونبضاى هطامع زض تطنیل هَسسبت ذیطیِ بیوبضستبًی ،فطایٌس شیل اضایِ هی گطزز :

 .۱تْیِ ثبًک اطالػبت خیشیيی کِ دس سٌَات لجل ثِ ثیوبسستبى کوک هی کشدًذ.
.۲دػَت خیشیي ضبخص ثیوبسستبى ثؼٌَاى اػضبی ّیبت هَسس

ٍ تجییي هشاحل ثجت هَسسِ اص طشیك

ٍصاست کطَس ٍ اداسُ ثجت ضشکتْب
 .۳اًجبم اًتخبثبت ثشای هطخص ضذى اسکبى اجشایی هَسسِ

(اػضبی اصلی ٍ ػلی الجذل ّیبت هذیشُ ٍ

ثبصسس)
 .۴تطکیل جلسبت ّیبت هذیشُ هٌتخت ٍ اًتخبة هذیش ػبهل ٍ دثیش هَسسِ خیشیِ
 .۵اًجبم فشایٌذ ثجت خیشیِ ثب هشاجؼِ ثِ سبیت ٍصاست کطَس (سبهبًِ صذٍسدشٍاًِ ّبی الکتشًٍیکی هَسسبت
خیشیِ ) ٍ اًجبم هشاحل ریلۺ

اقذامات تاسیس ي تطبیق يضعیت مًسسات خیریٍ بیمارستاوی

الف -دریافت تقاضاوامٍ تاسیس اس طزیق سایت saman.moi.ir

ة -بزرسی ي تعییه يضعیت تقاضاوامٍ حذاکثز ظزف مذت

 10ريس (اعالم مًافقت یا

مخالفت)
ج -تشکیل پزيوذٌ ي دریافت اسىاد ي مذارک متقاضیان

( کپی شىاسىامٍ ،کارت ملی

،عکس ي مذرک تحصیلی ي )...
د  -تذيیه اساسىامٍ (تیپ کٍ قبال ارسال شذٌ است)
ر  -اخذ استعالمات  4گاوٍ  :دستگاٌ تخصصی  ،واجا  ،يسارت اطالعات  ،يسارت
دادگستزی

س  -دریافت پاسخ استعالمات ي عىذاللشيم اعمال وظزات دستگاٌ تخصصی در اساسىامٍ
ص  -ارایٍ مذارک سًء پیشیىٍ بزای اعضای َیات مذیزٌ
س -ارایٍ معزفی وامٍ بزای ثبت شزکتُا
ش -صذيرپزياوٍ فعالیت
ص-ثبت شخصیت حقًقی در ريسوامٍ رسمی

ً کتِ هْن ۺ الذاهبت فَق هی ثبیست حذاکثش ظشف هذت  ۲هبُ اص تبسیخ دسیبفت تمبضبًبهِ تبسیس
اًجبم دزیشفتِ ٍ ثِ صذٍس دشٍاًِ فؼبلیت هٌتْی ضَد .
 .۶ساُ اًذاصی دفتش هَسسِ خیشیِ هستمش دس ثیوبسستبى
.۷تطکیل جلسبت هٌظن ّیئت هذیشُ هَسسِ خیشیِ ثش اسبس آییي ًبهِ هصَة ّیبت هذیشُ
.۸تجلیغ ،هؼشفی ٍ اطالع سسبًی هَسسِ ثبچاح ثشٍضَس ٍ تشاکت
 .۹استفبدُ اص اثضاسّبی هختلف ثشای تبهیي هبلی هَسسِ هثل ًصت صٌذٍق جوغ آٍسی کوک ّبی هشدهی ٍ
ثشگضاسی ثبصاسچِ خیشیِ ٍ هجبلس گلشیضاى ٍ ....
 .۱۱ایجبد تؼبهل ٍ ّن افضایی ثیي ٍاحذ ثیوبسستبًی ٍ هَسسِ خیشیِ

ماده  :4زمان ،مکان ي وحًٌ برگساري جلسات ي اتخار تصمیمات
جلسبت ػبزی ّیبت هسیطُ هَسسِ هبّی یل ببض بِ زػَت هسیطػبهل بب ّوبٌّگی زبیط تطنیل ذَاّس ضس  (.بط
اسبس تصوین ّیبت هسیطُ)
ماده  :5هحل تطنیل جلسبت ،سبلي جلسبت زاذل بیوبضستبى ذَاّس بَز ٍ زبیط ّیبت هسیطُ ملیِ اهَض هطبَعِ ضا
ػْسُ زاض هی ببضس.
ماده  :6هسیطیت بطگعاضی جلسِ اظ جولِ قطائت زستَضمبض ٍ ًَبت زّی بطاسبس ظهبى بٌسی تؼییي ضسُ بِ اضایِ
مٌٌسگبى هَضَػبت ٍ هَافقبى ٍ هربلفبى بطای مول بِ تصوین گیطی  ،بِ ػْسُ هسیطػبهل هی ببضس.

ماده  :7اػضب جلسِ ّیبت هسیطُ هَظفٌس زض صَضت اضائِ پیطٌْبز بطای عطح زض جلسِ  ،زالیل تَجیْی ،هساضك ٍ
گعاضضْبی هطبَط ضا بِ زبیط ّیبت هسیطُ اضائِ ًوبیٌس.

ماده  :8دفتر مًسسٍ
زفتط هَسسِ زض زاذل فضبی بیوبضستبى هستقط ٍ ٍظبیف آى بِ ضطح ظیط هی ببضس:
 )1تْیِ زستَض جلسبت بب پیطٌْبز زبیط ٍ تبییس هسیطػبهل
 )2اضسبل زػَتٌبهِ هتضوي زستَض جلسِ ٍ هستٌسات هطبَعِ سِ ضٍظ قبل اظ بطگعاضی جلسبت بطای ملیِ اػضبی
ّیبت هسیطُ
 )3اذص ًظطات مبضضٌبسی اظ ٍاحسّبی هطتبظ بیوبضستبى ٍ زاًطگبُ ػلَم پعضنی زض هَضز پیطٌْبزّبی ٍاصلِ بِ
زفتط
 )4تْیِ صَضت جلسبت ضبهل ذالصِ هصامطات ٍ تصویوبت اتربش ضسُ اظ سَی ّیبت هسیطُ مِ حسامثط زض
جلسِ بؼسی بِ اهضبء ذَاّس ضسیس
 )5ابالؽ هصَببت ّیبت هسیطُ بِ ٍاحسّبی شیطبظ ٍ پیگیطی اجطای آى
 )6ایجبز ببًل اعالػبت صَضت جلسبت ٍ تصویوبت ّیبت هسیطُ
 )7اضائِ گعاضش ّبی پبیص زض ضاستبی اجطای هصَببت ّیبت هسیطُ
 )8تْیِ ٍ اًتطبض گعاضش هصَض ذالصِ بطای اعالع ضسبًی ػوَهی
ماده  :9وظارت بر حسه اجرا
هسئَلیت ًظبضت بط حسي اجطای ایي ضیَُ ًبهِ بِ ػْسُ ٍاحس هطبضمت ّبی اجتوبػی ،هؼبٍى زضهبى زاًطگبُ ٍ ازاضُ
مل ذیطیي ٍ هَسسبت ذیطیِ ٍظاضت بْساضت بِ صَضت تَاهبى است.
ماده  :10تعذاد مًاد
ایي ضیَُ ًبهِ زض  10هبزُ ٍ چْبض تبصطُ زض تبضید  96/2/30بِ تصَیب هسیطمل ذیطیي ٍ هَسسبت ذیطیِ ضسیس مِ اظ
تبضید ابالؽ الظم االجطاست.

