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دستورالعمل استقرار زنجیره تبمین کبال و خدمبت

مقدمه :هذیزیت سًجیزُ تبهیي ػجبرتست اس فزآیٌذ ثزًبهِ ریشی ،اجزا ٍ کٌتزل ػولیبت هزتجط ثب تبهیي یک
کبال در ثْیٌِتزیي حبلت هوکي  ..داًطگبُّب ٍ داًطکذُ ّبی ػلَم پشضکی کطَر ثِ جْت استفبدُ ثْیٌِ اس
ًقذیٌگی ٍ هذیزیت ثز کبّص ّشیٌِ ّب هلشم ثِ هذیزیت ثیطتزی ثزای خزیذ کبالً ،گْذاری ٍ هصزف آى
داضتِ ثبضٌذ ،ثِ طَری کِ خزیذ کبالی هَرد ًیبس ثبیذ ثِ اًذاسُ ٍ در سهبى هَرد ًیبس

ٍ ثب قیوت هٌبست

صَرت گیزد.
اهدافّ :ذف اس تْیِ ایي دستَر الؼول دستیبثی ثِ اّذاف سیز هی ثبضذ :
 .1افشایص کٌتزل داخلی جْت کبّص ّشیٌِّب
 .2سیبستگذاری ٍ ًظبرت هتوزکش جْت خزیذ کبالّبی پز هصزف اػن اس دارٍ  ،لَاسم هصزفی پشضکی ٍ
سبیز
 .3جلَگیزی اس خزیذ کبالی ثیص اس حذ هَرد ًیبس
 .4رػبیت ًقطِ سفبرش خزیذ ٍ تغییي حذاقل ٍ حذاکثز هَجَدی اًجبر
 .5اًجبضت هَجَدی کبال در سقف حذاکثز هصزف دٍرُ سِ هبُ
 .6خزیذ کلیِ اقالم پس اس تبهیي اػتجبر
دامنه کبربرد  :داهٌِ کبرثزد ایي دستَرالؼول توبهی هزاکش درهبًی ،ثْذاضتی ،داًطکذُ ّب ،هؼبًٍت ّب ٍ ستبد
داًطگبُّبی ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی کطَر هَضَع هبدُ  2 ٍ 1آییي ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی
داًطگبُّبی ػلَم پشضکی هیثبضذ.
مسئولیت اجرا و نظبرت :هسئَلیت اجزای ایي دستَرالؼول ثِ ػْذُ رئیس  ،هؼبٍى تَسؼِ هذیزیت ٍ هٌبثغ
ٍ هذیز هبلی  ،هؼبٍى غذا ٍ دارٍ  ،هذیز اهَر پطتیجبًی ٍ رفبّی ٍ سبیز هؼبًٍیي حست هَرد هیثبضذ.
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فصل اول  :تعبریف
مبده  – 1تعبریف  :کلیۀ اصطالحبت ٍ ٍاصُ ّبیی کِ در آئیي ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی هَسسِ ثکبر رفتِ اًذ ،
ثِ ّوبى هفبّین در ایي دستَرالؼول ثِ کبر هی رًٍذ ٍ .اصُ ّبی دیگز ثِ کبر رفتِ در ایي دستَرالؼول دارای
هؼبًی هطزٍح سیز هیجبضٌذ:
 – 1 -1هَسسِ  :داًطگبُ  /داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی
سی هجوَػِ هَسسِ اػن اس ثیوبرستبى ّب  ،داًطکذُ ّب ،ضجکِ ّبی ثْذاضتی ،
ٍ – 2 - 1احذ ٍ :احذّبی ر
هزاکش تحقیقبت ٍ سبیز هزاکش سیز هجوَػِ در ستبد ٍ صف
 – 3 -1اهَر هبلی  :هذیزیت اهَر هبلی هَسسِ
 -4-1کویتِ  :کویتِ سًجیزُ تبهیي کبال ٍ خذهبت کِ در حَسُ هؼبًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍ هي ا ثغ هَسسِ
هستقز هی ثبضذ .
 -5-1کبرگزٍُ  :کبرگزٍُ سبهبًذّی اًجبرّب کِ تحت ًظز کویتِ  ،فؼبلیت هی کٌذ .
 -6-1هصزف دٍرُ ای  :هیبًگیي هصزف ّز کبال کِ ػجبرت اس هصزف ّز کبال در یک دٍرُ سهبًی ثِ تؼذاد
رٍسّبی آى دٍرُ
 -7-1کبال ٍ خذهبت اٍلَیت دار  :کبالّب ٍ خذهبتی کِ هزتجط ثب فؼبلیت اصلی ٍ ضزٍری هَسسِ ٍ ٍاحذ هی
ثبضذ .
 -8-1اقالم راکذ اًجبرّب  :کبالّبی هَجَد اًجبر کِ ثیص اس یک دٍرُ هبلی یب یک چزخِ ػولیبتی  ،گزدش
کبال ًذاضتِ اًذ .
فصل دوم  :فرآیند تبمین کبال و خدمبت
مبده  – 2تبهیي کبال ٍ خذهبت  ،هی ثبیست ثز اسبس گبهْبی اجزائی سیز ٍ ثِ تزتیت صَرت پذیزد :
 -1-2ضٌبسبئی اًجبرّب  ،اًجبرک ّب ٍ استَک ثخص ّب در ٍاحذّب
 - 2-2ثزرسی ٍ تذٍیي ًیبسّبی اسبسی ٍ اٍلَیت دار اس سَی هذیزیت ٍاحذ
 – 3-2تْیِ لیست کبالّبی هَجَد در اًجبر ٍ هیبًگیي هصزف سِ هبِّ اس سَی ٍاحذ
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 - 4-2ارسبل لیست کبال ( ّوزاُ ثب کذ کبال ) ٍ خذهبت اٍلَیت دار اس سَی ٍاحذ ثِ کویتِ
 – 5-2تجویغ درخَاست ٍاحذّب اس سَی کویتِ
ّ – 6-2وبٌّگی ثب ّز ٍاحذ ٍ تفبّن ثز سز حجن ٍ اقالم خزیذ
 - 7-2سیبستگذاری ٍ تؼییي رٍش خزیذ ثصَرت هتوزکش یب غیز هتوزکش ثب اًجبم فزاخَاى ٍ تؼییي حذاکثز
قیوت
تجصزُ  :در صَرت خزیذ هتوزکش السم است هَارد سیز هَرد تَجِ قزار گیزد :
الف ) در تفبّن خزیذ ثب فزٍضٌذگبى ثِ ًحَی هذیزیت گزدد کِ کبال ثِ اًجبر ٍاحذ ّب تحَیل دادُ ضَد ٍ اس
ایجبد اًجبر جذیذ خَدداری گزدد .
ة ) اس ظزفیتْبی اًجبر هجبسی استفبدُ گزددد  ،ثٌحَی کِ کبالّب در هقبطغ هطخص ثِ ٍاحذّب تحَیل دادُ
ضَد .
ج ) هَسسِ هَظف است ثِ هيظَر تبهیي کبال ٍ خذهبتی کِ در قبلت فزآیٌذ هَضَع هبدُ  2ایي دستَرالؼول
 ،پیص ثیٌی خزیذ آًْب هیسز ًجَدُ است  ،ثزای ّز ٍاحذ ًسجت ثِ تؼییي سقف ریبلی کل خزیذ کبال ٍ
خذهبت در یک دٍرُ هطخص اقذام ًوبیذ .
 – 8-2تذٍیي ثزًبهِ ًظبرت ٍ پبیص دٍرُ ای ثب تَجِ ثِ اطالػبت ثذست آهذُ اس اجزای ثٌذّبی ایي
دستَرالؼول در جْت هذیزیت اًجبرّب  ،اًجبرک ّب ٍ استَک ثخص ّب در ٍاحذّب ٍ ًظبرت ثز ًحَُ ػولکزد
آًْب
فصل سوم  :فرآیند سبمبندهی انببرهب
مبده  - 3فزآیٌذ ّبی هزتجط ثب ضٌبسبئی اقالم راکذ  ،طجقِ ثٌذی  ،تجشیِ سٌی آًْب ثز اسبس رٍیِ ّبی
حسبثذاری اًجبم پذیزد .
تجصزُ  :ضٌبسبئی اقالم هبساد ثز ًیبس تَسط کبرگزٍُ سبهبًذّی اًجبر صَرت گیزد.
مبده  – 4تؼییي تکلیف کبالّبی راکذ ٍ یب هبساد در اًجبرّب  ،هی ثبیست ثز اسبس گبهْبی اجزائی سیز ثِ
تزتیت صَرت پذیزد :
 – 1-4ضٌبسبئی ٍ ارسبل لیست اقالم راکذ ٍ یب هبساد اًجبر اس سَی ٍاحذ ثِ کویتِ
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 – 2-4ثزرسی لیست اقالم راکذ ٍ یب هبساد اًجبرّز ٍاحذ ٍ ًْبیی سبسی آى اس سَی اهَر هبلی
 – 3-4تْیِ لیست تجویؼی اقالم راکذ ٍ یب هبساد اًجبرّبی هَسسِ
 – 4-4اػالم لیست تجویؼی اقالم راکذ ٍ یب هبساد اًجبرّبی هَسسِ ثِ کلیِ ٍاحذّب
 – 5-4دریبفت درخَاست ٍاحذ ّب ٍ تبهیي آى اس هحل اقالم راکذ ٍ یب هبساد اًجبر سبیز ٍاحذّب
تجصزُ  -تذٍیي هکبًیشم تطَیقی ثزای ٍاحذّبیی کِ کبالی خَد را اس طزیق ایي ثٌذ تبهیي هی کٌٌذ ثز ػْذُ
هَسسِ هی ثبضذ .
 – 6-4تْیِ لیست ًْبئی اقالم راکذ

ٍ یب هبساد اًجبرّب کِ ّیچکذام اس ٍاحذّب ثزای استفبدُ اس آًْب

درخَاستی ارائِ ًذادُ اًذ .
 – 7-4تؼییي تکلیف اقالم راکذ ٍ یب هبساد اًجبرّب تَسط کویتِ
 – 8-4هذیزیت اهَر هبلی هَسسِ هَظف است  ،آثبر ًبضی اس

جبثجبئی ٍ یب فزٍش اقالم راکذ ٍ یب هبساد

ٍاحذّب را ثٌحَی در صَرتْبی هبلی افطب کٌذ کِ کِ ثتَاى گشارش ػولکزد هذیزیت اقالم را تْیِ ًوَد .
فصل چهبرم  :اعضبی کمیته و کبرگروه
مبده  – 5اػضبی دائن کویتِ ثطزح سیز هی ثبضٌذ :
 – 1رئیس هَسسِ ثؼٌَاى رئیس کویتِ
 - 2هؼبٍى تَسؼِ هذیزیت ٍ هٌبثغ هَسسِ
 – 3هؼبٍى غذا ٍ دارٍ هَسسِ
 - 4هذیز اهَر هبلی هَسسِ
 – 3هذیز اهَر پطتیجبًی ٍ رفبّی ثؼٌَاى دثیز کویتِ
تجصزُ – 1هؼبٍى تَسؼِ هذیزیت ٍ هٌبثغ هی تَاًذ ثؼٌَاى جبًطیي رئیس هَسسِ ٍ اس طزف ایطبى هسئَلیت
کویتِ را ػْذُ دار ضَد .
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تجصزُ  –2ثب تَجِ ثِ هبّیت تصوین گیزی ثزای ٍاحذّب  ،سبیز هؼبًٍیي ٍ هذیزاى هَسسِ حست هَضَع در
جلسبت کویتِ ضزکت هی ًوبیٌذ .
مبده  – 6اػضبی کبرگزٍُ ّز یک اس ٍاحذ ّبی هَسسِ ثطزح سیز هی ثبضٌذ .
 -1-6ثیوبرستبى  :رئیس ثیوبرستبى  -هذیز ثیوبرستبى – رئیس اهَر هبلی – رئیس اهَر اداری – هسئَل
اهَر دارٍئی – اًجبردارً -وبیٌذُ هؼبًٍت تَسؼِ هَسسِ – ًوبیٌذُ هؼبًٍت غذا ٍ دارٍ هَسسِ – ًوبیٌذُ
هذیز هبلی هَسسِ
 -2-6داًطکذُ  :رئیس داًطکذُ  -هؼبٍى اداری هبلی – رئیس اهَر هبلی – رئیس اهَر اداری – هؼبٍى
آهَسضی – اًجبردار ً -نایٌذُ هؼبًٍت تَسؼِ هَسسِ – ًوبیٌذُ هذیز هبلی هَسسِ
 -3-6ضجکِ ثْذاضتی  :هذیز ضجکِ -رئیس اهَر هبلی -رئیس اهَر ػوَهی – هسئَل اهَر دارٍئی  -هسئَل
گستزش ضجکِ -اًجبردارً -وبیٌذُ هؼبًٍت تَسؼِ هَسسِ ً -وبیٌذُ هذیز هبلی هَسسِ
 -4-6هزکش تحقیقبت  :رئیس هزکش  -هذیز اهَر ػوَهی – رئیس حسبثذاری -اًجبردار ً -وبیٌذُ هؼبًٍت
تَسؼِ هَسسِ – ًوبیٌذُ هذیز هبلی هَسسِ
فصل پنجم  :سبیر موارد
مبده  – 7درصَرتی کِ هجوَع هیشاى خزیذ کبال ٍ خذهبت ّز ٍاحذ ًسجت ثِ دٍرُ هطبثِ در سبل هبلی
قجل اس ًظز ارسش ریبلی کوتز ثبضذ  ،تَصیِ هیطَد تب رئیس هَسسِ در صَرت صالحذیذ اس هکبًیشهْبی
تطَیقی پلکبًی ثزای هذیزاى ٍ کبرکٌبى ٍاحذ  ،اػضبی کویتِ ٍ کبرگزٍُ ٍ سبیز دست اًذر کبراى استفبدُ
ًوبیذ .
ایي دستَرالؼول در  7هبدُ ٍ  5تجصزُ در کویتِ ّبی فٌی ٍ تخصصی  ،هَضَع هبدُ  105آئیي ًبهِ هبلی ٍ
هؼبهالتی داًطگبُ ّب  /داًطکذُ ّبی ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی
هذیزیت ٍ هٌبثغ  ،در تبریخ  1396/11/12تصَیت گزدیذ .
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ٍ کبرگزٍُ هؼبًٍیي تَسؼِ

