
 

  )Overlake( کیلرووا ناتسرامیب یکشزپ زکرم
 یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ نوناق

 2018 هیوناژ 1 خیرات زا ییارجا

 
 فدھ
 
 تفایرد  هک یدارفا یمامت هب دنتــسھ دھعتم )OMC( کیلرووا یکــشزپ یاھکینیلک و )OHMC( کیلرووا ناتــسرامیب یکــشزپ زکرم
 ار اھهنیزھ تخادرپ ییاناوت اھنآ هچ ؛دنھد هئارا ار تامدخ نآ دراد ترورــض ناــشیارب یکــشزپ هاگدید زا ینامرد یتــشادھب تامدخ
 هئارا اب هطبار رد ریز طباوـــض ،دھعت نیا ماجنا و تایلمع ماجنا رد یگچراپکی ظفح روظنم هب .دنـــشاب هتـــشادن هچ و دنـــشاب هتـــشاد
 .ددرگیم عضو نتگنیشاو ییارجا همانماظن 453 ات 246یاھلصف تامازلا هب تیانع اب و یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ
 
 
 یناگمھ یناسرعالطا
 
 :دسرب مومع عالطا هب ،ریز رصانع قیرط زا تسا مزال OMC و OHMC رد یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ نوناق
 

 رد دـیاـب هـک یلاـم یاـھکـمک/هـیریخ یتبقارم تاـمدـخ دوجو رب ینبم ناراـمیب هـب یناــــسریھاـگآ یارب یاهـیعالطا .فلا
 زکارم و سناژروا شخب ،شریذـپ یاـھشخب هـلمج زا ،دوــــش بـــــصن اـھکـینیلک و ناـتــــسراـمیب مھم یاـھلـحم
 .تفرگ دھاوخ رارق Overlakehospital.org تیاسبو رد زین روکذم نوناق زا یاهخسن  .OMC رد یروف یاھتبقارم

 
 رایتخا رد تامدخ هئارا ماگنھ هب نوناق نیا صوــصخ رد روــشورب بلاق رد یبتک یاهیعالطا نامزمھ OMC و OHMC .ب

 هب رگا .دـــش دھاوخ نییبت زین ینافـــش تروـــص هب عطقم نآ رد روکذم یبتک تاعالطا .تـــشاذگ دھاوخ نارامیب
 تفایرد زا شیپ یلاـم یاھکـمک/هـیریخ یتبقارم تاـمدـخ دوجو زا راـمیب ،یرارطــــضا طیارــــش رد هـلمج زا ،یلیالد
 .دیسر دھاوخ یو عالطا هب نکمم تصرف نیلوا رد نآ زا سپ ،دوشن علطم ینامرد تامدخ

 
 رد دننکیم تبحــص نآ هب رفن 1000 لقادح هک ییاھنابز هیلک رد یھافــش تاحیــضوت مھ و یبتک تاعالطا مھ .ج

 نارامیب ای نابز یـــسیلگنا ریغ نارامیب یارب نینچمھ .دـــشابیم تفایرد لباق OMC و OHMC هیلوا تامدخ شخب
 نیا ،دنتـسین یھافـش تاحیـضوت ای/و یبتک تاعالطا کرد هب رداق هک ینارامیب ریاـس و یـسیلگنا نابز هب طلـسمان
 .دش دھاوخ یزاسفافش ناشیارب تاعالطا

 
 تاـمدـخ نوماریپ تالاؤــــس هـب رثؤم یوحن هـب هـک دـید دـنھاوخ شزومآ OMC و OHMC رد یرادا یاـھدـحاو نادـنمراـک .د

 .دنھد عاجرا هطوبرم دحاو هب عقوم هب ار ییاھوج و سرپ نینچ ای دنھد خساپ یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم
 

 دارفا سرتــــسد رد OMC و OHMC رد یلاـم یاـھکـمک/یریخ یتبقارم تاـمدـخ نوناـق هـب طوبرم یبتک تاـعالطا .ـھ
 .یروضح ای نفلت اب ،کینورتکلا تروص هب ،لیمیا قیرط زا هچ ،تفرگ دھاوخ رارق نآ یضاقتم

 
 
 تیحالص نییعت یاھرایعم
 

 یاھحرط هلمج زا ،دراد رارق مود هجرد رد نارامیب یارب دوجوم یلام عبانم ریاــس هب تبــسن یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ
 ای لاردف ،یتلود یاھهمانرب ریاــس ،یکــشزپ یکمک یاھهمانرب ای Medicare، Medicaid ،نارگراک تراــسخ ناربج ،یدرف یکــشزپ
 هدھع رب ار یکـشزپ تامدخ زا یـشان یاھهنیزھ تخادرپ ینوناق تیلوئـسم رگید یداھن ای صخـش هک یطیارـش ریاـس رد ای و یماظن
 یتبقارم تاـمدـخ زا شترجاـھم تـیعــــضو اـی یلم أــــشنم و هاـگتــــساـخ ،داژن زا رظنفرــــص ،یکــــشزپ تاـمدـخ دـنمزاـین راـمیب .دراد
 .دش دھاوخ رادروخرب یلام یاھکمک/هیریخ
 
 عبانم ریاس طسوت هتفرگماجنا یاھتخادرپ زا سپ هک یباسحتروص دروم رد ای درادن دوجو یبسانم هیلوا یلام عبنم هک یطیارش رد
 و OHMC نوناق اب قباطم یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ تفایرد تھج نارامیب تیحالــص ،تــسا هدنام یقاب نآ زا یــشخب

OMC دش دنھاوخ یبایزرا ریز یاھرایعم ساسا رب و: 
 

 و نتگنیشاو ییارجا همانماظن 050-453-246 و 040-453-246 یاھلصف رد جردنم تامازلا یزاسهدروآرب روظنم هب .فلا
 :دناهتفرگ راکب ار ریز لدم OMC و OHMC زکارم ،)(IRS یلخاد دمآرد سیورس 501R شخب تامازلا نینچمھ

 
 لک ،تـسا لاردف رقف ینونک حطـس %200 ریز ای یواـسم داـشهداوناخ صلاخان دمآرد هک ینارامیب یارب .1

 .دش دھاوخ هتفرگ رظن رد یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ ناونع هب OMC و OHMC یاھهنیزھ



 

 
 یاھهفرعت لودج ،تــسا لاردف رقف ینونک حطــس $400 ات %201 نیب ناــشدمآرد هک ینارامیب دروم رد .2

 دنچ ای ود زا یھورگ یانعم هب هداوناخ .دـــش دھاوخ هتفرگ رظن رد یفیفخت غلبم نییعت یارب ریز یلوزن
 نیا یمامت ؛دننکیم یگدنز رگیدکی اب یگدناوخدنزرف ای یببـس ،یبـسن تبارق هطـساو هب هک تـسا رفن
  .دنوشیم هتخانش هداوناخ نآ یاضعا ناونع هب دنتسھ طابترا رد رگیدکی اب هک دارفا
 

 و همیب زا هدــش هتفرگ غلابم هلمج زا( اھتخادرپزاب و تاروــسک ،تافیفخت باــستحا زا سپ هک یغلبم .3
 دـش دھاوخن یغلبم زا رتارف تـسا نآ تخادرپ لوئـسم ًاـصخـش درف ،)ناتـسرامیب یلام یاھکمک نوناق
 و OHMC  .دوـشیم جرد AGB( یتبقارم تامدخ نآ همیب شـشوپ تحت دارفا باـسحتروـص رد ًامومع هک

OMC نییعت یارب AGB، یانبم رب شور نیا هک دیامنیم هدافتـسا هھام 12 »قباوـس یـسررب« شور زا 
 هزوح یــــصوــــصخ نارگهـمیب و Medicare تاـمدـخ یاـھهـنیزھ یارب هـتفرگ ماـجنا تاـبلاـطم زا یقیفلت

   .دننکیم تخادرپ ناتسرامیب هب ار تابلاطم نیا هک تسا تمالس
 

 یط و یطاـــسقا تروـــص هب یلوزن یاھهفرعت لودج لامعا زا سپ تخادرپ لوئـــسم فرط یلام دھعت .4
 .دــشابیم تخادرپ لباق »صخــش هب هتــسباو یلیمکت یاھتخادرپ نوناق« هب هجوت اب فراعتم یتدم
 هکنیا رگم ،دـــش دھاوخن راذگاو تابلاطم لوـــصو هـــســـسؤم چیھ هب تخادرپ لوئـــسم فرط باـــسح
 لـصاح رامیب اب یـشخبتیاـضر طابترا چیھ و ،دـشاب لاعفریغ یتدم هب باـسح ای دریذپن ماجنا اھتخادرپ
  .دوشن

 
 ،اھقوقح و اھدزمتــــسد لــــصاح هک تایلام لامعا زا لبق یدقن یاھتفایرد لک زا تــــسا ترابع دمآرد فیرعت    :هجوت •

 و یراـکیب یایازم و قوقح ،نارگباــــصتعا یایازم و قوقح ،یعاـمتجا نیمأت نامزاــــس یاھتخادرپ ،یھافر یاھتخادرپ
 ایآ[ یراذگهیامرـــس و یراجت یاھتیلاعف زا لـــصاح یتنرتنیا یاھدمآرد و ،هقفن ،دنزرف زا ینابیتـــشپ هنیزھکمک ،یناوتان
 تخادرپ صخــش هب و تــسا ]؟دوــش رکذ دیاب ،تــسین رگا  ؟تــسھ هیریخ تامدخ تــساوخرد رد یراذگهیامرــس دمآرد
 .ددرگیم
 

 یلام یاھکمک/هیریخ تامدخ فیفخت دصرد
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 و  ،دوــــشیم لاـمعا لوا هـنیزھ رالد 100,000 هـب یلاـم کـمک/هـیریخ تاـمدـخ %98 :فلا هـتکن

 ددرگیم لامعا رالد 100,000 زا رتالاب یغلبم رھ هب هیریخ 100%
 
 و  ،دوــــشیم لاـمعا لوا هـنیزھ رالد 100,000 هـب یلاـم کـمک/هـیریخ تاـمدـخ %90 :ب هـتکن

 ددرگیم لامعا رالد 100,000 زا رتالاب یغلبم رھ هب هیریخ 100%
 

 صوــصخ رد یریگمیمــصت ،میراد رایتخا رد دمآرد نازیم قیقد یبایزرا تھج یفاک تاعالطا هک ییاھباــسح دروم رد  .ب
 نآ ،دــــشاب نینچ رگا .دوب دھاوخ OMC و OHMC  هدھع رب ریخ ای دراد رارق لاردف رقف ٪200 ۀدودحم ریز رامیب  هکنیا



 

 دروم رد دراد لامتحا و درک میھاوخ نکــــسا ،DSHS شــــشوپ تحت اھنآ یلاـمتحا نداد رارق روظنم هب ار اـھباــــسح
  .دوش رسک ًابقاعتم یلام کمک زا توافتلاهبام دنشابن DSHS طیارش دجاو هک ییاھباسح

 
 رد تــــسا نکمم OMC و OHMC هـک اـنعم نیدـب ،دـھد هـئارا »راوگاـن ثداوح هـیریخ« تــــسا نکمم OMC و OHMC .ج 

 یاھیراوـشد هدنھدناـشن یو طیارـش یلو هدوب لاردف رقف حطـس %200 یالاب رامیب هداوناخ دمآرد هک یطیارـش
 شیارب رکذلاقوف یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ فیفخت هک تـــسا یـــصخـــش یاھنایز ای یلام دیدـــش
 رد .دـنکن دادـملق و هـتفرگ رظن رد یلاـم یاـھکـمک/هـیریخ یتبقارم تاـمدـخ ناونع هـب ار اـھهـنیزھ لـک ،دـنکن تـیاـفک
 تیعــــضو تایئزج و دھد هئارا یلیمکت یاھیــــسررب ماجنا رب ینبم یبتک یتــــساوخرد دیاب رامیب ،یدراوم نینچ
 هتیمک طــسوت دیاب فیفخت لباق غلبم و راوگان ثداوح هیریخ هب تبــسن یریگمیمــصت .دیامن نایب ار دوخ رابتبیــصم
 هب هزاجا یاطعا صوصخ رد دوجوم یاھنوناق ریاس اب قباطم هک یروط هب ،دریذپ ماجنا OMC و OHMC یراذگتمیق

 .دشاب OMC و OHMC یلام عبانم فرص/دیرخ رد نامزاس
 
 ،لــصا نیا هب هجوت اب و ،تــسا OMC و OHMC نایرتــشم صوــصخم یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ هئارا .د 

 یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ تفایرد طیارـش دجاو یتروـص رد طقف دنتـسین نتگنیـشاو تلایا میقم هک ینارامیب
 تاـمدـخ زا سناژروا شخب یوــــس زا میقتــــسم شریذـپ یپ رد اـی سناژروا شخب تاـمدـخ زا هـک دوب دـنھاوخ یلاـم
 سناژروا شخب ناکــشزپ زا یکی یوــس زا دیاب یتفایرد تامدخ ،نیا رب هوالع .دنــشاب هدرک هدافتــسا ناتــسرامیب

OHMC و OMC، دشاب هدش هداد صیخشت یرارطضا یکشزپ تامدخ ناونع هب. 
 
 و یــسایــس ناگدنھانپ ،نایوجهانپ زا تــسا ترابع نتگنیــشاو تلایا رد تماقا همزال صوــصخ رد انثتــسا دراوم رگید .ھ 

 و ،دنتـــسھ )INS( تیعبات و ترجاھم نامزاـــس یوـــس زا یکرادم یاراد و دنتـــسھ یگدنھانپ لابند هب هک یدارفا
  .دنھد هئارا ار روکذم کرادم دنناوتیم

 
 دییأت خیرات زا سپ زور 180 فرظ هک تسا یتامدخ یارب تسا هدش نییعت تساوخرد کی یپ رد هک یتیحالص رابتعا .و 

 .دشاب هدش تفایرد تساوخرد
 
 

 تیحالص نییعت دنور
 

 :هیلوا نییعت .فلا
 

1. OHMC و OMC ار یدنور یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ یارب نارامیب تیحالـص نییعت روظنم هب 
 ،ناکــشزپ نوچمھ یعبانم زا یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ هئارا تــساوخرد .درک دھاوخ یط
 راـمیب دوخ و راـمیب هداوناـخ ،یلاـم تاـمدـخ نادـنمراـک ،یعاـمتجا تاـمدـخ ،یبھذـم و یاهـعماـج یاـھهورگ
 .تفرگ دھاوخ رارق شریذپ دروم
 

 یاھکـمک/هـیریخ یتبقارم تاـمدـخ دوجو زا یو ندــــش علطم زا سپ یناـمز رھ اـی ،راـمیب تـبث دـنور یط .2
 یتبقارم تامدخ زا یرادروخرب تھج رامیب یھافـش ای یبتک تـساوخرد ساـسا رب OMC و OHMC ،یلام
 .درک دھاوخ مادقا هیلوا تیحالص نییعت هب تبسن یلام یاھکمک/یریخ
 

3. OHMC و OMC هب ،درک دھاوخن هجو زیراو تـــساوخرد ای هجو لوـــصو هب مادقا ییاھن تیحالـــص نییعت ات 
 تامدخ تیعــضو صوــصخ رد ییاھن میمــصت هب ندیــسر تھج رد تخادرپ لوئــسم فرط هک یطرــش
 .دیامن یراکمھ OMC و OHMC اب تخادرپزاب زا فاعم یتبقارم
 

 یتبقارم تاـمدـخ یارب راـمیب طیارــــش دـجوم دـناوتب هـک دوــــش علطم یلماوع زا OMC و OHMC هـچناـنچ .4
 نییعت و تـخاــــس دـھاوخ علطم ناـکما نیا زا ار راـمیب ،دــــشاـب نوناـق نیا تـحت یلاـم یاـھکـمک/هـیریخ
 یتبقارم تاــمدــخ ناونع هــب دــیاــب راــمیب نآ باـــــسح هــکنیا رب ینبم داد دــھاوخ تروــــص یاهــیلوا

 .ددرگ یقلت یلام یاھکمک/هیریخ
 

 .دراد تامدخ تفایرد نامز رد یلام زاین هب یگتسب یلام یاھکمک ششوپ نییعت .5
 

 :ییاھن نییعت .ب
 

 هب اھهنیزھ تخادرپ لوئــسم فرط تیوھ هک یتروــص رد هیلوا صیخــشت اب هتفایصاــصتخا یاھفیفخت .1
 دمآرد هک دوــش تباث شیارب ناتــسرامیب و ،ددرگ زرحم ناتــسرامیب لنــسرپ دزن دنمزاین یــصخــش ناونع
 یتبقارم تاــمدــخ دــناوتیم OMC و OHMC ،تـــــسا یریذــپتــیحالــــص هزوح رد ًاــعطق یــــضاــقتم
 ناراـمیب دروم رد راـیعم نیا .دـھد صیــــصخت هـیلوا نییعت نیا یاـنبم رب ًاـفرــــص ار یلاـم یاھکـمک/هـیریخ



 

 قدــص زین دھد صیخــشت ار یو یاھییاراد ریاــس ای کالما ،رــسمھ دناوتن OMC و OHMC هک یفوتم
 یترورــــض،نتگنیــــشاو ییارجا همانماظن (3) 030-453-246 شخب قبط رب ،یدراوم نینچ رد  .دنکیم
 .دھد ماجنا ار لماک یزاسدنتسم ای یبایزرا کی OMC و OHMC هک درادن دوجو
 

 ندـش صخـشم ماگنھ ای زاین مالعا نامز ،یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ تـساوخرد ماگنھ رد .2
 رد هطوبرم یبتک یاھتـــساوخرد و اھلمعلاروتـــسد و اھمرف ،یلام یبایزرا ساـــسا رب یلامتحا زاین
 هچ و دـــشاب هدـــش ماجنا رامیب دوخ فرط زا هچ ،اھتـــساوخرد هیلک .تفرگ دھاوخ رارق نارامیب رایتخا
 مرف رد هدــشمالعا دمآرد تحــص رب لاد هک دوــش هئارا یدانــسا اب هارمھ دیاب ،OMC و OHMC طــسوت
  .دشاب تساوخرد
 

a. مرف تــــسا مزال یلام یاھکـمک/هیریخ یتبقارم تامدخ هب طوبرم یاھتــــساوخرد یارب 
 ددرگ هئارا ریز دانسا زا یکی اب هارمھ هدشلیمکت تساوخرد
 
  ؛W-2 یفیلکت تایلام یاھشرازگ .1
  ؛ریخا یقوقح شیف 3 .2
  ؛یمیوقت لاس نیرخآ یارب هدشمیظنت یتایلام همانراھظا .3
 ار یتلایا هجدوب اب یکــشزپ یاھکمک ای/و Medicaid همانرب رد تیحالــص هک ییاھمرف .4

  ؛دننکیم بیذکت ای دییأت
  ؛دننکیم بیذکت ای دییأت ار یراکیب قوقح هک ییاھمرف .5
  ای ؛هافر یاھنامزاس ای نایامرفراک یوس زا یبتک یاھشرازگ .6
 
 نیمأت ار یــــضاقتم یگدنز جراخم هک هداوناخ زا ییاــــضعا فرط زا تناــــضح رب ینبم همان
  .دننکیم
 

b. تھج نآ تیحالص مدع ای تیحالص نییعت روظنم هب رالد 15,000 یالاب یاھباسحتروص 
 یسررب دروم رامیب ینامرد یتشادھب تارابتعا شرازگ ساسا رب یضرف هیریخ یاھکمک
  .تفرگ دھاوخ رارق
  

 ،دنـشاب یلام عبانم ریاـس لابند هب دنناوتیم OMC و OHMC هارمھ هب رامیب ،هیلوا تـساوخرد هرود یط .3
 نییعت یــــضاقتم رامیب تــــسا نکمم OMC و Medicare. OHMC و یکــــشزپ یاھکمک هرادا هلمج زا
 .دورب یکناب ای یماو یلام عبانم لابند هب هک دنکن مزلم ار یدنمزاین تیعضو

 
 نآ رگا ،لاح نیا اب .دوب دھاوخ تـــساوخرد خیرات زا لبق هام هـــس کرادم تـــساوخرد نامز تدم ًامومع .4

 یلام تیعـضو رییغت زا سپ اھنت دانـسا ،دھدن ناـشن ار یـضاقتم یراج یلام تیعـضو یتـسرد هب کرادم
 .دش دھاوخ تساوخرد رامیب

 
 و OHMC ،دھد هئارا ار الاب رد هحورـــشم کرادم زا کیرھ دناوتن تخادرپ لوئـــسم فرط هک یتروـــص رد .5

OMC تاراھظا هب ،دنمزاین دارفا هقبط رد نتفرگ رارق یارب صخـــش تیحالـــص ییاھن نییعت ماجنا تھج 
 .)نتگنیشاو ییارجا همانماظن (4) 030-453-246 لصف( .دروآ دھاوخ یور یو هدشاضما و یبتک

 
 ینالوط هرود کـی یط اـھهـنیزھ تـخادرپ رد راـمیب ییاـناوت هـک هـلئــــسم نیا هـب ندوب فقاو نمــــض OMC و OHMC .ج

 هب ،دوـــش هیریخ تامدخ دنمزاین ًاتجیتن و دریگب رارق یو یلام یاھیراتفرگ و یرامیب ریثأت تحت ًاـــساـــسا دناوتیم
 تامدخ تـــساوخرد هب مادقا یعطقم رھ رد ،ناتـــسرامیب رد شریذپ زا لبق زا هک تـــسا هداد ار هزاجا نیا نارامیب
 تـسا نکمم OMC و OHMC ،دــشاب یتقوم رامیب یلام تیعــضو رد رییغت رگا .دننک یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم
 تـخادرپ یتقوم قیوعت هـب میمــــصت ،راـمیب یارب یلاـم یاـھکـمک/هـیریخ یتبقارم تاـمدـخ نتفرگ رظن رد یاـج هـب

   .دریگب اھهنیزھ
 
 یجراخ ناگدنھدهئارا .د
 

 ،Group Health Physicians و Overlake Imaging Associates، Puget Sound Physicians زکارم رد 
 باـسحتروـص و دوـشیم هتفریذپ »کیلرووا ناتـسرامیب رد تخادرپزاب زا فاعم یاھتبقارم نییعت« جیاتن
 ریاــس .ددرگیم حالــصا ،تــسا لامعا لباق ناــشیاھهنیزھ یارب هک یفیفخت دــصرد اب قباطم نارامیب
 نکمم دنتــسھ طابترا رد OHMC زکرم رد تامدخ هئارا اب هک یکــشزپ تامدخ یمــسرریغ ناگدنھدهئارا
  .دنتسین اھنآ شریذپ هب فلکم یلو ،دنریذپب ار هیریخ یاھکمک تیحالص نییعت جیاتن تسا

 
 رظن دیدجت تساوخرد و ییاھن نییعت یارب ینامز هزاب .ھ



 

 
 یارب ناــــشتیحالــــص هیلوا هلحرم رد هک یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ نایــــضاقتم زا کیرھ .1

 تروــص رد ای ،یمیوقت زور 30 لقادح ،تــسا هدــش صخــشم یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ
 زا فاعم یاھتبقارم تیعـضو هب تبـسن ییاھن نییعت تفایرد زا شیپ دنراد تـصرف ،هباـشم یتدم موزل
  .دنیامن هئارا و هیھت یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ تساوخرد دییأت رد یکرادم ،تخادرپزاب
 

2. OHMC و OMC یـضاقتم ،کرادم و اھتـساوخرد هیلک تفایرد زا سپ زور )14( هدراھچ فرظ تـسا مزلم 
  .دزاس علطم ییاھن نییعت هجیتن زا ار
 

 نآ هئارا و هداوناخ یاـضعا دادعت ای دمآرد صوـصخ رد یلیمکت دیؤم کرادم هیھت اب دناوتیم نماـض/رامیب .3
 صوـصخ رد هک یمیمـصت هب تبـسن ،هیعالطا تفایرد زا سپ زور )30( یـس فرظ دمآرد هخرچ ریدم هب

 رظن دیدجت تــساوخرد تــسا هدــش ذاختا یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ یارب یو تیحالــص
  .دھدب
 

a. دمآرد اب طابترا رد نکـــسم تیعـــضو حالـــصا لماـــش رظن دیدجت یاھتـــساوخرد لوا هجرد 
   .دوشیم
 

b. یراذگتمیق هتیمک دیدحالص اب رظن دیدجت مود هلحرم OHMC تفرگ دھاوخ ماجنا.  
 

c. یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ تیعـضو صوـصخ رد ییاھن میمـصت هب ندیـسر نامز تدم 
 زا یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ تاروـــسک ییاـــسانـــش یور یریثأت چیھ یلام
 دھاوخن ،(10) 020-453-246 لـــصف اب قباطم ،لوـــصو لباقریغ تابلاطم اب نآ زییمت و دمآرد
  .تشاد
 

d. دش دھاوخ فقوتم رظن دیدجت هجیتن ندش صخشم نامز ات هجو لوصو روما هیلک. 
 

 ماگنھ رد هک دوــش صخــشم ًادعب و هدرک تخادرپ ار نآ لک ای یکــشزپ تامدخ باــسحتروــص زا یــشخب رامیب رگا .و
 زا رتهفاـــضا هک یغلبم ،تـــسا هدوب طیارـــش دجاو یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ یارب ،اھهنیزھ تخادرپ
 .دش دھاوخ هداد تشگرب نییعت دنیآرف نآ خیرات زا سپ زور 30 فرظ تسا هدوب هدشنییعت یھدب

 
 :یضتقم وحن هب تساوخرد در هیعالطا .ز
 

 رامیب ،دوش در یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ تفایرد یارب رامیب تساوخرد هک یتروص رد .1
  :تسا ریز دراوم لماش هک دیسر دھاوخ شتسد هب یو تساوخرد در رب ینبم یبتک یاهیعالطا

 
  ؛هطبار نیا رد OMC و OHMC میمصت نابیتشپ نیناوق و در لیالد ای لیلد.فلا

   و ؛یریگمیمصت خیرات .ب
  .ددجم یسررب ای رظن دیدجت تساوخرد هوحن هب طوبرم یاھلمعلاروتسد .ج

 
 رد تیحالص نییعت یارب یفاک تاعالطا و دشاب هدرکن هئارا ار یتساوخرد تاعالطا یضاقتم هک ینامز .2

 :دش دھاوخ زین ریز دراوم لماش تساوخرد در هیعالطا ،دشاب هتفرگن رارق OMC و OHMC سرتسد
 

a. تساوخرد خیرات هلمج زا ،تسا هدشن هئارا یلو هدش تساوخرد هک یتاعالطا زا یفیصوت 
  ؛تاعالطا

b. یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ یارب مزال تیحالـــص تابثا ناکما هکنیا رب ینبم یاهینایب 
  و ؛تسا هتشادن دوجو OMC و OHMC سرتسد لباق تاعالطا هب هجوت اب یلام
 

c. در هیعالطا خیرات زا سپ زور یـس فرظ یـضاقتم هک دـش دھاوخ نییعت یتروـص رد تیحالـص 
 تـسا هدیدرگن هئارا یلو هدـش تـساوخرد رتـشیپ هک یاهدـشدیق تاعالطا هیلک ،تـساوخرد
   .دیامن هئارا ار
 

 تحـص ینیبزاب نیا یط رگا .درک دھاوخ ینیبزاب ار ود هجرد رظن دیدجت یاھتـساوخرد هیلک یراذگتمیق هتیمک .3
 یبتک یاهیعالطا یتلایا نوناق وریپ ،دوـش دییأت یلام یاھکمک/هیریخ یتبقارم تامدخ یارب یلبق تیحالـص در
  .دش دھاوخ لاسرا تشادھب ترازو و نماض/رامیب هب

 
 



 

 دییأت دنور
 

 رارق ینیبزاب دروم هطوبرم دارفا طــسوت ریز بیترت هب نآ تاعالطا هارمھ هب تــساوخرد مرف ،دریگ ماجنا غلبم و تیحالــص نییعت یتقو
 :تفرگ دھاوخ
 

   رالد 1,000 فقس ات  رامیب یلام تامدخ رب تراظن لوئسم •
  رالد 10,000 فقس ات     رامیب یلام تامدخ ریدم •
  رالد 100,000 فقس ات    دمآرد هخرچ ریدم •
 رالد 100,000 زا رتالاب    یلام روما نواعم •
 
 

 قباوس و کرادم
 

 هارمھ هب تـساوخرد دیؤم دانـسا زا ییاھهخـسن .دـش دھاوخ ظفح هنامرحم اھتـساوخرد هب طوبرم تاعالطا هیلک :یگنامرحم .فلا
 .دش دھاوخ یرادھگن تساوخرد مرف
 

 .دنام دھاوخ ظوفحم هطوبرم یرادھگن یشم طخ اب قباطم هیریخ یاھهدنورپ اب طبترم دانسا .ب
 


