
دکتش فشّاد سضَاى
1396آرر 

سشهایِ گزاسی دس حَصُ بیواسستاى ساصی

ًیاصّا، ضشٍست ّا ٍ هشکالت



قذهت تخت ّای بیواسستاًی

 چٌذاى دٍ صهاًی دغذغِ ایي
  تخت کل اص بذاًین کِ هی شَد

  حذٍد کشَس، فؼال ّای
  سي با ٍ فشسَدُ تخت 58860

  ایي اص ٍ ّستٌذ سال 30 باالی
  با تخت 30000 اص بیش هَاسد

  هی بیشتش ٍ سال 50 قذهت
  ّضیٌِ هَاسد بسیاسی دس .باشٌذ

 ٍ تؼویشات ٍ ًگْذاسی ّای
 تجْیضات، فشسَدگی ّوچٌیي
  دس خذهت اسائِ ٍ هذیشیت

 گاُ ٍ پشچالش سا هشاکض
.ًوایذ هی ًاهوکي



ذاص ِ سٌذ چشن ًا غق ّای ٌه کشَس
(1404 افق)

غِق ّای خاسج ٌه کشَس

ی  دتؼذا نفر 1000به ازاء هر تخت بیواسستًا

1394سال 



ذاص ِ سٌذ چشن ًا غق ّای ٌه کشَس
(1404 افق)

غِق ّای خاسج ٌه کشَس

ی  دتؼذا نفر 1000به ازاء هر تخت بیواسستًا

1394سایر کشورها ارقام  -1404ایران در صورت تحقق سنذ 





جوؼیت ٍ بیواسپزیشی ّش شْش•

ًیاص شْشًٍذاى بِ دسیافت خذهات سالهت•

اهکاًات هَجَد دس ّش هٌغقِ•

بشآٍسد ًیاصّای آتی بِ خذهات سالهت•

هشدم بِ خذهات سالهت   دستشسی ػادالًِ•

«1404سٌذ دسهاى ایشاى »
جوَْسی اسالهی ایشاى بیاى هی کٌذ کِ تؼذاد تخت ّای بیواسستاًی ّش   1404سٌذ دسهاى 

:هٌغقِ بش اساس ػَاهل ریل تؼییي خَاّذ گشدیذ



  103با افضٍدى تخت ّای ًیاصهٌذ باصساصی بِ تخت ّای جذیذ، جوؼاً ًیاص بِ ساخت 
.  سال آیٌذُ قغؼی است 8ّضاس تخت بستشی دس افق 

«1404سٌذ دسهاى ایشاى »

با تحقق اّذاف ایي سٌذ، شاخص
1396دس سال  1.5ًسبت تخت بِ ّش ّضاس ًفش جوؼیت اص 

افضایش هی یابذ 1404دس سال  2.3بِ 

 فشسَدُّضاس تخت  30باصساصی  اٍلَیتٍ  تخت بستشی 73369افضایش 





تؼذاد تخت ّای هَسد ًیاص

(تخت جذیذ)

موجودتخت کل کشور جمعیت
1394سال 

برآورد نهایی
1404 سال

19433473369



بیواسستاى هشاسکتی
  از صرفا آن احذاث برای ویاز مًرد مىابع کٍ است ديلتی بیمارستان  از جذیذ وًعی

 مشارکت طریق از بلکٍ شًد، ومی تامیه ای سرمایٍ دارایی تملک اعتبارات
  ديلتی بخش مشارکت، ایه در .می شًد ساختٍ خصًصی ي ديلتی بخش َای

:ومایذ تأمیه را زیر مًارد می شًد متعُذ (پسشکی علًم داوشگاٌ)

صهیي هَسد ًیاص بشای بیواسستاى  •
هجَصّای هشبَعِ  •

ٍ َای ساخت ایه وًع بیمارستان  از طریق تامیه مالی داخلی  باوک،  )مابقی َسیى
ي یا مىابع مالی خارجی بٍ میسان  ( بًرس ي اشخاص حقیقی ي یا حقًقی خصًصی

. خًاَذ شذتأمیه 

بیواسستاى هشاسکتی هی تَاًذ دس قالب ششکت پشٍطُ ٍ بِ صَست ششکتی اداسُ  
.  شذُ ٍ ششکت هزکَس تؼْذات باصپشداخت اقساط سا بشػْذُ خَاّذ گشفت



هَاًغ هَجَد افضایش تخت بیواسستاًی

تؼشفِ•

ًیشٍی اًساًی غیش پضشک•

گشٍُ پضشکی ٍ تین هتخصصیي•

ًظام اسجاع•

بیوِ •

سقبای خاسجی•

ًقش بخش خصَصی ٍ هشاسکتی دس حَصُ بْذاشت•



بشخی اص ساّکاسّا

خذهات آهَصشی•

اسائِ خذهات عب تسکیٌی•

باصعشاحی ًقش پضشکاى ػوَهی، پشستاساى، بْیاساى، کوک •

بْیاساى دس بیواسستاى

ایجاد کلیٌیک ّای تخصصی•

تَسیسن پضشکی•



تجشبیات هٌغقِ ای دس عشح ّای 
(PPP)هشاسکت ػوَهی ٍ خصَصی 

Risk Party Bearing Risk

Design and Engineering Private

Construction delay Private

Construction costs Private

Soil/hydrology Public &Private

Access to utilities (to site border) Public & Private

Licenses and permits Public & Private

Operating Profitability Private

Inflation Public

Demand (patient volumes) Public

Facility availability Private

Financing (interest rate and tenor) Private

Service performance (for services under contract) Private 

Environmental liabilities Shared

Staffing Public & Private



Payment Management Bid Service Name

Non Volume

Hard FM 
(Technical Work)

P1
(Obligatory)

Building and Land Maintenance
Extra ordinary Maintenance
Utility Maintenance
Furniture Maintenance
Ground and Garden Maintenance
Medical Equipment Maintenance

Soft FM
(Hospitality 

Support) P2
(Optional)

Pest Control
Car Parking
Cleaning
Hospital Information Management 
System(HIMS)
Security Services
Patient Companion/Reception/Help Desk/ 
Portering

Volume

Linen and Laundry
Catering
Waste Management

Medical Support

Laboratory
Imaging
Sterilization and Disinfection
Rehabilitation

بشای هشاسکت بخش خصَصی با بخش دٍلتیّا جاربِ ایجاد شذُ تَسظ دٍلت 



ُ ّای •      سیال اصیل پیَل     15سال است کِ عیی   PPP 25صهاى باصپشداخت پشٍط

. سال بؼذ سَد خَد سا کسب هی کٌذ 10سشهایِ گزاس باصهی گشدد ٍ عی  

.باشذ PPPهٌبغ هالی بایذ اص خَد ششکت عشف قشاسداد % PPP  25دس •

دٍلت فقظ صهیي سا تاهیي هی کٌذ ٍ هجَص بیواسستاى ٍ ٍاحذّای تجاسی سا •

. هی دّذ•

.دٍلت دسصذی اص اشغال تخت سا تضویي هی کٌذ•

PPPًکات قابل تَجِ دس پشٍطُ ّای 




