
جدول امتیاز مورد نیاز برای صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها /پلی کلینیک ها ) مجتمع های درمانی ( / 

 بیمارستان دامپزشکی / مرکز مایه کوبی
 

 حداقل امتیاز مورد نیاز برای صدور مجوز تاسیس -1جدول شماره 

 حد نصاب امتیاز محل استقرار ردیف

 420 شهر تهران  1

 380 )بجز شهر تهران (**کالن شهر ها  2

 330 مراکز استان ها ) بجز تهران و سایر کالن شهر ها ( 3

 280 (3و  2،1شهرستان ها ) بجز شهرستان های موضوع بندهای )  4

 200 سایر شهرها 5

 100 شهرهای کمتر توسعه یافته  6

 * بر اساس آخرین تقسیمات کشوری اعالمی از سوی وزارت کشور.

 امتیاز مدارك تحصیلی *
 مبانی محاسبه امتیاز مدرك تحصیلی متقاضی -2جدول شماره 

 

 

 کارامتیاز سابقه *
 

، بیمارستان ها و (مجتمع های درمانیپلی کلینیک ها )امتیاز سابقه كار برای صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، 
درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز  60(، حداکثر تا سقف 3مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره )

 ، محاسبه می شود.(1مندرج در جدول شماره )

سابقه كار دامپزشكی، سوابق كاری متقاضی در سازمان و یا بخش غیردولتی دامپزشكی  : منظور از1تبصره
)براساس پروانه تمام وقت معتبر( و با مدرك حداقل دكتری عمومی دامپزشكی می باشد كه برای سابقه كار در 

 70مپزشكی معادل درصد امتیاز و برای سایر حوزه های فنی دا 100حوزه امور درمانی و امور مایه کوبی معادل 

 درصد امتیاز مندرج در جدول محاسبه خواهد شد. 50درصد و حوزه های اداری معادل 

درصد امتیاز  60: امتیاز سابقه كار دامپزشكی در سایر مراكز و موسسات مرتبط با دامپزشكی، معادل 2تبصره 

 مندرج در جدول در نظر گرفته می شود.

 امتیاز سابقه كار متقاضیمبانی محاسبه  -3دول شماره ج

 



 امتیاز بومی بودن/سکونت در محل*

مجتمع های پلی کلینیک ها )امتیاز بومی بودن/ سکونت در محل برای صدور مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه ها، 

 ( محاسبه می شود.4بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره )(، درمانی 

افرادی كه حداقل دارای یكی از ویژگی های زیر باشند،  متقاضی بومی/ سکونت در محل شناخته می تبصره: 
 شوند:

شهرستان یا استان محل تولد متقاضی یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای تاسیس  -1

 مركز، یكی باشد.

وهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( كه همسر و فرزندان كارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیر -2
شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین یا همسر متقاضی با شهرستان یا استان محل 

 مورد تقاضا برای تاسیس آنان، یكی باشد.

به صورت متوالی متقاضی حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه( را  -3
 یا متناوب در شهرستان و یا استان مورد تقاضا برای تاسیس واحد، طی كرده باشد. 

متقاضی یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل  -4

 مورد تقاضا برای تاسیس مركز را داشته باشد.

سنوات خدمتی خود را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل  متقاضی حداقل پنج سال از -5
 مورد تقاضا برای تاسیس مركز، طی كرده باشد.

 مبانی محاسبه امتیاز بومی بودن/سکونت در محل متقاضی -4جدول شماره 

 

تبصره: احتساب امتیاز بومی بودن/ سکونت در محل برای هر متقاضی مشمول یکی از دو گزینه مندرج درجدول 

 خواهد بود.   4شماره 

 امتیاز سابقه ایثارگری *

بیمارستان  ، (مجتمع های درمانیپلی کلینک ها)درمانگاه ها،  امتیاز ویژه سابقه ایثارگری برای صدور مجوز تاسیس
درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز  20حداکثر تا سقف ( 5براساس جدول شماره )اكز مایه كوبی دامپزشکی ها و مر

و منحصرا برای یك بار تاسیس مراکز فوق الذکر در سراسر كشور اعطاء می محاسبه ( 1مندرج در جدول شماره )
 . شود

 مبانی محاسبه امتیاز سابقه ایثارگری متقاضی -5جدول شماره 

 

درصد به باال مشمول فرزند و همسر جانباز نیز  25امتیاز، اضافه می شود و از  30درصد  5به ازای افزایش هر * 

 می شود.

 ** از سه سال به باال مشمول فرزند و همسر آزاده نیز می شود.

 

 

 



 

 

 

 امتیاز آموزشی *

بیمارستان  (،مجتمع های درمانیا )پلی کلینیک هامتیاز آموزشی برای صدور مجوز / پروانه تاسیس درمانگاه ها، 

درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز  70حداکثر تا سقف  ،(6ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره )

 ، محاسبه می شود.(1مندرج در جدول شماره )

 مبانی محاسبه امتیاز آموزشی متقاضی -6جدول شماره 

 

 

( ، نظام استان می  6مستندات آموزشی متقاضی )موارد مندرج در جدول شماره رجع تائید مدارک و : م1تبصره 
 باشد .

 محاسبه امتیازات آموزشی پس اخذ مدرک تحصیلی قابل قبول خواهد بود .: 2تبصره  

  ساعت در نظر گرفته می شود . 6: هر روز آموزش معادل 3تبصره 

 40درصد، نفر سوم  50درصد، برای نفر دوم  60مقاله یا كتب میزان امتیاز برای مسئول یا نگارنده اول  :4تبصره 
 درصد در نظرگرفته می شود. 10درصد و برای سایرین 

 

 

 
 
 
 
 
 


