اطالعیه
موضوع :بسته اعتباری متخصصیه( مرداد ماه )8931
 -8گروه هذف

ضبهل ولیِ اضخبظ حمیمی فؼبل دس ثخص ّبی پضضىی ٍ سضتِ ّبی هشتجظ ٍ ثخص غیش پضضىی هغبثك خذٍل ریل وِ ثِ
غَست هستمل فؼبلیت هی ًوبیٌذ یب اص عشیك اًؼمبد لشاسداد ثب هشاوض هشتجظ ثب حشفِ پضضىی( هبًٌذ ولیٌیه ّب ،ثیوبسستبى ّب
ٍ )...هطغَل ثِ فؼبلیت هی ثبضٌذ.
 -2سقف فردی تسهیالت

جذول شماره (8گروه پسشکی)

(ارقام به میلیون ريال)
سقف فردی تسهیالت خريذ

رديف

گروه هذف

شرح گروه هذف

1

هتخػع ٍ فَق هتخػع

پضضه

13.200

دًذاًپضضه

15.000

مطب/محل فعالیت

1

داسٍسبص
هتخػع داهپضضه
3
3

ػوَهی
ػوَهی

پضضه
داهپضضه
دًذاى پضضه
داسٍسبص

4.500
10.000

جذول شماره  ( 2رشته های مرتبط پسشکی)

(ارقام به میلیون ريال)

رديف

شرح گروه هذف

سقف فردی تسهیالت

1

دًذاى سبص

10.000

2
2

سٍاًطٌبسی ٍ هطبٍسُ* -سٍاًپضضه -هبهبیی-اتبق ػول ٍ َّضجشی-گفتبس دسهبًی-
وبس دسهبًی ٍ سفتبس دسهبًی -دوتشای آصهبیطگبُ -هشاوض هطبٍسُ ٍ خذهبت
پشستبسی دس هٌضل**

7.000

3

وبسضٌبس ٍ وبسضٌبس اسضذ سضتِ ّبی هشتجظ ثب پضضىی***

7.000

* سٍاًطٌبسی ثبلیٌی ،ثبلیٌی وَدن ،تشثیتی ،هطبٍس خبًَادُ ،سٍاى سٌدیٍ ،سصش ،وَدوبى استثٌبیی ،اختوبػی ،ضٌبختی سالهت،
غٌؼتی ٍ سالهت ،هطبٍسُ ضغلی ،هطبٍسُ تحػیلی ،هطبٍسُ اصدٍاج ،هطبٍسُ تَاًجخطی ٍ ...
**دس خػَظ هشاوض پشستبسی اخز داًطٌبهِ پشستبس ٍ ّوچٌیي لشاسداد ّوىبسی پشستبس ثب هشاوض پضضىی -دسهبًی الضاهی است.
***اپتَهتشیست ّب ،ضٌَایی سٌدی ،ثیٌبیی سٌدی ،اػضبی هػٌَػی ،گفتبس دسهبًی ،وبسدسهبًی ،سفتبس دسهبًی ،ثیَتىٌَلَطی،
پشتًَگبسی ،سادیَلَطی ،سادیَتشاپی ،تغزیِ ،ػلَم ٍ غٌبیغ غزایی ،هجبسصُ ثب ثیوبسی ّب ،ثْذاضت خبًَادُ ،ثْذاضت وبس ،دّبى ٍ
دًذاى ،فبسؽ التحػیالى داًطىذُ ثْذاضت ،سضتِ ّبی هختلف تَاًجخطی ،فیضیَتشاپی ،استَپذی ،ثیَضیوی پضضىی ،خذهبت
اختوبػی ٍ هذدوبسی ٍ ػلَم پبیِ پضضىی ،وبیشٍپشاوتیه ٍ طًتیه پضضىی ٍ ...

جذول شماره  (9گروه غیر پسشکی)

(ارقام به میلیون ريال)

رديف

شرح گروه هذف

سقف فردی تسهیالت

1

آسبیطگبُ ّبی سبلوٌذاى -آسبیطگبُ ّبی اػػبة ٍ سٍاى -دفبتش اسٌبد سسوی-
آطاًس ّبی خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی(َّایی ٍ صهیٌی) -دفبتش ٍ وبسگضاساى
حح ٍ صیبست-هٌْذسیي ٍ ٍاحذّبی فٌی ٍ هٌْذسی داسای هدَص

7.000

2

آهَصضگبُ ّبی فٌی ٍ حشفِ ایٌّ ،شی ٍ وبًَى ّبی صثبى

7.000

3

ٍوالی داسای پشٍاًِ ٍوبلت اص وبًَى ٍوالی دادگستشی ٍ یب هشوض هطبٍساى ٍ ٍوال

7.000

3

لَُ لضبئیِ

4

داسالتشخوِ سسوی -دفبتش خذهبت الىتشًٍیه ضْش -دفبتش پیطخَاى دٍلت -دفبتش

7.000

خذهبت ایٌتشًتی(وبفی ًت) -دفبتش پلیس -10+هْذّبی وَدن -سضتِ ّبی
هٌْذسی پضضىی -دفبتش خذهبت سالهت
5

وبسضٌبسبى ٍ هطبٍساى حمَلی داسای هدَص اص لَُ لضبئیِ(وبًَى ٍ هبدُ )187

7.000

6

دفبتش اصدٍاج ٍ عالق

7.000

 هحل دفتش ٍوبلت هتمبضی ثبیذ ّوبى ضْش یب هحذٍدُ ای ثبضذ وِ دس پشٍاًِ ٍوبلت دسج گشدیذُ است.
 پضضىبًی وِ هطغَل فؼبلیت دس ولیٌیه ّب ،دسهبًگبُ ّب ،ثیوبسستبى ّب ًضد سبیش پضضىبى ٍ  ...ثَدُ ٍ اص تدْیضات ٍ
اثضاسآالت خَد استفبدُ هی ًوبیٌذ هطشٍط ثِ ایٌىِ داسای لشاسداد هؼتجش ثب هشاوض یبد ضذُ ثبضٌذ ،اص تدْیضات ٍ اثضاس وبس
هتؼلك ثِ خَد استفبدُ ًوبیٌذ ،هذت ثبصپشداخت تسْیالت اص هذت لشاسداد ّوىبسی ثیطتش ًجبضذ ،هدبص ثِ استفبدُ اص
تسْیالت هی ثبضٌذ.
 دًذاى سبصاى تدشثی هطوَل گشٍُ ّذف دس تسْیالت عشح هتخػػیي ًوی ثبضٌذ.
" فلَضیپ" ثؼٌَاى فَق تخػع هحسَة ًوی گشدد ٍ هدبص ثِ استفبدُ اص سمف تسْیالت اػغبیی ثِ فَق تخػیع
ًجَدُ ٍ خضٍ گشٍُ هتخػع عجمِ ثٌذی هی گشدد.

 -9مجوزات شغلی

جدول شماره  : 4گروه هدف پسشکی و رشته های مرتبط
ردیف

گروه هدف

1

پضضه (فَق تخػع ـ هتخػع ـ ػوَهی)

2

دًذاًپضضه

3

پضضىبى داسای هدَص اسائِ اػضبی هػٌَػی ٍ ٍسبیل
ووىی ٍ داسًذگبى وبسگبُ آًبتَهی ٍ ػلَم تطشیح

4

داهپضضه اػن اص ػوَهی ٍ هتخػع

5
دًذاى سبص داسای هدَص تبسیس الثشاتَاس اص ٍصاست
ثْذاضت

6

سٍاًپضضه ـ داسٍسبص ـ هبهبیی ـ اتبق ػول ٍ َّضجشی

7

وبسضٌبس ٍ وبسضٌبس اسضذ ،سضتِ ّبی هشتجظ ثب
پضضىی داسای هدَص هغت ٍ فؼبلیت

8

ولیِ سضتِ ّبی سٍاًطٌبسی ٍ هطبٍسُ

نوع مجوز فعالیت
پشٍاًِ هغت (عجبثت) ثب هدَص فؼبلیت اص سبصهبى ًظبم
پضضىی ٍ /صاست ثْذاضت ٍ دسهبى ٍ آهَصش پضضىی/
پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس غبدسُ اص سَی سبصهبى ًظبم پضضىی
ثبثت اضتغبل ثِ عجبثت
هدَص فؼبلیت اص سبصهبى ًظبم داهپضضىی
داًطٌبهِ وبسداًی یب وبسضٌبسی پشٍتضّبی دًذاًی ـ دیپلن
پشٍتضّبی دًذاًی ـ تىٌسیي تدشثی الثشاتَاسی دًذاى ـ
تجػشُ  5لبًَى تؼییي ٍضغ ضغلی دًذاى سبصاى تدشثی ـ
ووه تىٌسیي هطوَل عشح سبهبًذّی سبل  1354ـ
هذسن پشٍتض دًذاى خبسج اص وطَس وِ هؼبدل یىی اص
هذاسن دًذاى سبصی داخل وطَس اسصضیبثی ضذُ ثبضذ.

پشٍاًِ هغت ثب هدَص فؼبلیت اص سبصهبى ًظبم پضضىی/
ٍصاست ثْذاضت

سٍاًطٌبسبى داسای هدَص اص سبصهبى ًظبم سٍاًطٌبسی ٍ
هطبٍسُ-سبصهبى ثْضیستی

جذول شماره  : 5گروه هذف غیرپسشکی
رديف

ووع مجوز فعالیت

گروه هذف

1
آهَصضگبّْبی فٌی ٍحشفِ ایٌّ ،شی ٍ وبًَى ّبی صثبى

ٍصاست تؼبٍى وبس ٍ سفبُ اختوبػیٍ /صاست آهَصش ٍ پشٍسشٍ /صاست
فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهیٍ /صاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسیٍ /صاست
ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىی /سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای

2

ٍوال

پشٍاًِ ٍوبلت اص وبًَى ٍوالی دادگستشی هشوض یب ضْش هشثَعِ یب
هشوض هطبٍساى لَُ لضبئیِ

3

دفبتش اسٌبد سسوی

سبصهبى ثجت اسٌبد ٍ اهالن

4

َّایی

ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی /سبصهبى هیشاث فشٌّگی ،غٌبیغ
دستی ٍ گشدضگشی /سبصهبى ایشاى گشدی ٍ خْبًگشدی /سبصهبى
َّاپیوبئی وطَسی

صهیٌی

ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی /سبصهبى هیشاث فشٌّگی ،غٌبیغ
دستی ٍ گشدضگشی /سبصهبى ایشاى گشدی ٍ خْبًگشدی /سبصهبى
َّاپیوبئی ٍ ٍصاست ساُ ٍ ضْش سبصی

آطاًسْبی خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی

5

دفبتش ٍ وبسگضاساى حح ٍ صیبست

سبصهبى حح ٍ صیبست

6

هٌْذسیي ٍ ٍاحذّبی فٌی ٍ هٌْذسی (ًظبم هٌْذسی
هسىي ٍ سبختوبى ،وطبٍسصی ٍ )...

سبصهبى ًظبم هٌْذسی هشتجظ ،سبصهبى ًظبم غٌفی سایبًِ ای وطَس
ٍ ٍصاست ساُ ٍ ضْشسبصی ثشاسبس لبًَى ًظبم هٌْذسی هتٌبست ثب
سضتِ فؼبلیت هدبص

7

داسالتشخوِ سسوی

لَُ لضبئیِ

8

دفبتش خذهبت الىتشًٍیه ضْش

ضْشداسی

9

دفبتش پیطخَاى دٍلت

داسای هَافمت ٍ تبییذیِ اص ٍصاست وطَس /استبًذاسی ّب ٍ هدَص
فؼبلیت اص ٍصاست استجبعبت ٍ فٌبٍسی اعالػبت

دفبتش خذهبت ایٌتشًتی (وبفی ًت)

هدَص اص ٍصاست استجبعبت ٍ فٌبٍسی اعالػبت /اتحبدیِ غٌفی (ثب
استؼالم وتجی اص اتحبدیِ غبدسوٌٌذُ هدَص هجٌی ثش اػتجبس هدَص
غبدسُ)

10

11

دفبتش پلیس 10 +

ًیشٍی اًتظبهی

12

وبسضٌبسبى ٍ هطبٍساى حمَلی

لَُ لضبئیِ خْت فؼبلیت دس ضْش هشثَعِ

13

دفبتش اسٌبد سسوی ٍ دفبتش اصدٍاج ٍ عالق

سبصهبى ثجت اسٌبد ٍ اهالن وطَس

14

هْذّبی وَدن

پشٍاًِ هسئَلیت فٌی ٍ پشٍاًِ فؼبلیت اص سبصهبى ثْضیستی

15

آسبیطگبُ سبلوٌذاى

پشٍاًِ فؼبلیت اص سبصهبى ثْضیستی

16

آسبیطگبُ اػػبة ٍ سٍاى

پشٍاًِ هسئَلیت فٌی ٍ پشٍاًِ فؼبلیت اص سبصهبى ثْضیستی

17

هٌْذسی پضضىی (گشایص ثیَالىتشًٍیه ـ ثیَهىبًیه ـ
ثیَهتشیبل ثب ثیَهَاد)

دس غَست ساُ اًذاصی وبسگبُ تَلیذی :پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی /خَاص
تبسیس اص ٍصاست غٌبیغ ٍ هؼبدىٍ ،صاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش
پضضىی ٍ استبًذاسد اخجبسی اص سبصهبى غزا ٍ داسٍی ٍصاست ثْذاضت
دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ٍ پشٍاًِ سبخت اص ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ

18

هشوض هطبٍسُ ٍ خذهبت پشستبسی دس هٌضل

پشٍاًِ فؼبلیت اص هؼبًٍت دسهبى ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش
پضضىی

19

دفبتش خذهبت سالهت

پشٍاًِ فؼبلیت دفبتش خذهبت سالهت غبدسُ اص هؼبًٍت ثْذاضتی
ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى ٍ آهَصش پضضىی

-1 اػغبی تسْیالت هَضَع عشح حبضش غشفبً ثِ ضخع حمیمی داسای هدَص هدبص هی ثبضذ.
-2 هذاسن الصم دس خػَظ خشیذ هحل فؼبلیت /هغت هغبثك همشسات خبسی ٍ ضبهل هجبیؼِ ًبهِ داسای وذ سّگیشی،
سٌذ هبلىیت ضطذاًگ هله ٍ گضاسش اسصیبثی اص هله هَسد ًظش هی ثبضذ .خبعش ًطبى هی ًوبیذ اػغبی تسْیالت ثِ
هٌظَس خشیذ هغت /هحل فؼبلیت خذیذ هتمبضی هدبص هی ثبضذ .خشیذ هغت /هحل فؼبلیت اص البسة ثدض ّوسش ٍ فشصًذ
غغیش هدبص هی ثبضذ.
-3 هیضاى تسْیالت اػغبئی تب  %70اسصش هَضَع هؼبهلِ هی ثبضذ.
-4 هله هَسد هؼبهلِ دس تَثیك ضشوت ٍاسپبسی ( حذالل هؼبدل  160دسغذ اسصش تسْیالت اسایِ ضذُ)لشاس خَاّذ
گشفت.
-5 هذت لشاسداد حذاوثش  10سبل هی ثبضذ.
-6 السبط دس لبلت دسیبفت چه ثِ عَس هسبٍی ٍ هبّبًِ ٍ سشسیذ پشداخت اٍلیي لسظ ٍاسپبسی یه الی دٍ هبُ پس اص
تبسیخ لشاسداد خَاّذ ثَد.
-7 اخز ّضیٌِ وبسضٌبسی ثشای ولیِ تسْیالت اػغبیی عشح هتخػػیي ٍ سبیش وبسهضدّبی هشثَعِ هغبثك ضَاثظ ٍ
همشسات الضاهی خَاّذ ثَد.
ٍ-8 ثبیك تسْیالت اػغبئی تب تسَیِ ًْبیی لشاسدادّبی هشثَعِ ثِ ًفغ ضشوت ٍاسپبسی ٍ ثِ ّضیٌِ گیشًذُ تسْیالت ٍ اص
عشیك ضشوت ثیوِ هب تحت پَضص ثیوِ ًبهِ ّبی هَسد ًظش ضشوت ٍاسپبسی لشاس خَاّذ گشفت.
ّ-9 یچ گًَِ ضوبًت دیگشی دسیبفت ًخَاّذ ضذ.

