
 

 

 Field Name تَضیح

 Address آزرض ذاًَار

 Year آٍری زازُ ظال آهارگیری ٍ روغ

 Ostan هحل ظىًَت ذاًَاروس اظتاى 

 Ru )ؼْر یا رٍظتا(هحل ظىًَت ذاًَار 

 C01 تؼس ذاًَار

 C02 تؼساز افراز تا ظَاز

 A02 ظي ظرپرظت ذاًَار

 A03 ٍضغ ظَاز ظرپرظت ذاًَار

 A04 ٍضغ تحفیل ظرپرظت ذاًَار

 A05  هسرن تحفیلی ظرپرظت ذاًَار

 A06 ٍضغ فؼالیت ظرپرظت ذاًَار

 A07 ٍضغ زًاؼَیی ظرپرظت ذاًَار

 C03 تؼساز هحفلیي

 C04 تؼساز ؼاغل

 A01 رٌط ظرپرظت ذاًَار

 A08 ؼغل ظرپرظت ذاًَار

 A09 ظرپرظت ذاًَارفؼالیت اـلی هحل وار 

 A10 ٍضغ ؼغلی ظرپرظت ذاًَار

 C06 گرٍُ ّسیٌِ ذالؿ

 C07 گرٍُ ّسیٌِ ًاذالؿ

 C08 گرٍُ زرآهس

 Nhazineh ّسیٌِ ذالؿ

 Daramad01 (ترػ زٍلتی ) پَلی یزرآهسذالؿ هسز ٍ حمَق تگیر

 Daramad02 ترػ زٍلتی )غیرپَلی( یزرآهس ذالؿ هسز ٍ حمَق تگیر

 Daramad03 ترػ زٍلتی )پَلی( یهسز ٍ حمَق تگیرزرآهس ًاذالؿ 

 Daramad04 ترػ ذفَـی )پَلی( یزرآهس ذالؿ هسز ٍ حمَق تگیر

 Daramad05 ترػ ذفَـی )غیرپَلی( یزرآهس ذالؿ هسز ٍ حمَق تگیر

 

 

 

 1394 –پیوایػ ّسیٌِ ٍ زرآهس ذاًَارّا  -زیتا هتا

 



 Field Name تَضیح

 Daramad06 (ترػ ذفَـی )پَلی یزرآهس ًاذالؿ هسز ٍ حمَق تگیر

 Daramad07 )پَلی( یآزاز وؽاٍرززرآهس از هؽاغل 

 Daramad08 پَلی(غیر) یزرآهس از هؽاغل آزاز وؽاٍرز

 Daramad09 )پَلی( یزرآهس از هؽاغل آزاز غیروؽاٍرز

 Daramad10 )غیرپَلی( یزرآهس از هؽاغل آزاز غیروؽاٍرز

 Daramad11 ؼَز( ؼاهل یاراًِ هی -هتفرلِ )پَلی ایزرآهسّ

 Daramad12 َلی(هتفرلِ )غیرپ یزرآهسّا

 Daramad13 زرآهس ذالؿ هسز ٍ حمَق ترػ تؼاًٍی )پَلی(

 Daramad14 زرآهس ذالؿ هسز ٍ حمَق ترػ تؼاًٍی )غیرپَلی(

 Daramad15 زرآهس ًاذالؿ هسز ٍ حمَق ترػ تؼاًٍی )پَلی(

 Daramad16 از یاراًِ زرآهس

 Daramad زرآهس

 C05 تؼساز تا زرآهس

 Ghazineh ّسیٌِ ًاذالؿ

 B01 ًحَُ تفرف هحل ظىًَت

 Fasl هرارؼِ تِ ذاًَارففل 

 Vkhorak ّسیٌِ ذَران

 Vgheirekhorak ّسیٌِ غیرذَران

 Sathezirbana ظغح زیر تٌا

 C01NEW تؼس ذاًَار

 C02NEW تؼساز افراز تاظَاز

 C04NEW تؼساز ؼاغل

 A10NEW تٌسی ًؽریِ( )عثمِ ظرپرظت ذاًَار ٍضغ ؼغلی

 A05NEW تٌسی ًؽریِ( )عثمِظرپرظت ذاًَار هسرن تحفیلی 

 A09NEW )عثمِ تٌسی ًؽریِ(ظرپرظت ذاًَار فؼالیت اـلی هحل وار 

 Weight ٍزى ذاًَار

 A08NEW )عثمِ تٌسی ًؽریِ( ؼغل ظرپرظت ذاًَار

 C09 زّه ّسیٌِ ذالؿ

 C10 زّه ّسیٌِ ًاذالؿ

 C11 زّه زرآهس

 C12 زّه ّسیٌِ ذالؿ اظتاًی 

 

 



 Field name تَضیح

 C13 زّه ّسیٌِ ًاذالؿ اظتاًی

 C14 زّه زرآهس اظتاًی

 C09NEW ّسیٌِ ذالؿ ٍزًی زّه

 C10NEW ّسیٌِ ًاذالؿٍزًی زّه 

 C11NEW زرآهسٍزًی زّه 

 C12NEW ّسیٌِ ذالؿ اظتاًیٍزًی زّه 

 C13NEW ّسیٌِ ًاذالؿ اظتاًی ٍزًیزّه 

 C14NEW زرآهس اظتاًی ٍزًیزّه 

 )ظال( پرزاذت از ریة ترای زریافت ذسهات ظالهت تِ تفىیه وس

 C61111 ّای هعىي، اًَاع ظرم ٍ اهخال آى تمَیتی، لرؾ زرهاًی، زارٍّای

 C61112 آى( ًظایر ٍ ترًزثیي زارٍّای گیاّی ٍ ذاًگی )گل گاٍزتاى، ؼیرذؽت،

 C61114 آى ًظایر ٍ پارافیي، ٍازلیي گلعیریي،

 C61115 )آى ًظایر ٍ ًؼٌاع واظٌی، هؽه، تیس) ػرلیات اًَاع

 C61116 )آهپَل ٍ وپعَل لرؾ،( ذاًَازُ تٌظین زر اظتفازُ هَرز زارٍّای

 C61117 )آى ًظایر ٍ تاالظوی(ذاؾ  ّای تیواری رْت زارٍ ّسیٌِ

 C61118 )آى ًظایر ٍ ظاٍلي ًگْسارًسُ )تتازیي، ٍ ؼَیٌسُ ّای هحلَل اًَاع

 C61212 آتزَغ، ویعِ ید ٍ ًظایر آىظٌذ، ویعِ  تة

 C61215 )آى ًظایر ٍ عثی الىل پاًعواى، ٍظایل عثی، پٌثِ تاًس،(ّای اٍلیِ  لَازم ووه

 C61216 ظرًگ تسریك

 C61217 ذاًَازُ تٌظین زر اظتفازُ هَرز ٍظایل

 C61218 آى ًظایر ٍ عثی ورظت لَزتٌس، زاًَتٌس، عثی، رَراب

 C61219 اوعیصىؼارش ٍ تؼویر وپعَل 

 C61311 ذَى فؽار ظٌزػ زظتگاُ

 C61312  عثی لٌسٍ  ػیٌه

 C61313 ظوؼه

 C61314 )غیرُ ٍ چؽن پا، زظت،(تسى  هفٌَػی اػضاء

تٌس، ػفا ٍ  ٍظایل هاظاش عثی، وفػ عثی، وورتٌس عثی ٍ رراحی، گرزًثٌس عثی ٍ هچ
 چَب زیر تغل

C61315 

 C61319 هؼلَلیي ترای هَتَری غیر ٍ هَتَری چرذسار ٍظایل

 C61322 ّسیٌِ ظاذت زًساى هفٌَػی

 C61331 ّسیٌِ تؼویر ػیٌه، ظوؼه، اػضا هفٌَػی تسى، ٍظایل هاظاش عثی ٍ ًظایر آى

 C61334 هؼلَلیي هَتَری رْت غیر ٍ هَتَری چرذسار ّسیٌِ تؼویر ٍظایل

 C61335 ظایر ٍظایل ٍ تزْیسات زرهاًی



 )ظال( ذسهات ظالهت تِ تفىیه وسپرزاذت از ریة ترای زریافت 

 C62111 ٍیسیت پسؼه ػوَهی

 C62112 ٍیسیت پسؼه هترفؿ )تزس رٍاًپسؼه(

 C62113 ٍیسیت رٍاًپسؼه

 C62114 ّسیٌِ ػول رراحی ظرپایی )رراحی چؽن، لیسیه، لیسر زرهاًی، واؼت هَ ٍ ... (

 C62115 ّای ولیٌیه ّسیٌِ

 C62116 زرهاًگاُؼىي ولیِ زر ولیٌیه ٍ  ّسیٌِ ظٌگ

 C62211 ٍیسیت زًساًپسؼه )زٍلتی(

 C62212 ٍیسیت زًساًپسؼه )ذفَـی(

 C62213 ّسیٌِ رراحی لخِ )زٍلتی(

 C62214 ّسیٌِ رراحی لخِ )ذفَـی(

 C62215 ّسیٌِ ارتَزًعی )زٍلتی(

 C62216 ّسیٌِ ارتَزًعی )ذفَـی(

 C62217 )زٍلتی(وؽی، ًفة زًساى ٍ رٍوػ زًساى  ّسیٌِ پر ورزى، ػفة

 C62218 وؽی، ًفة زًساى ٍ رٍوػ زًساى )ذفَـی( ّسیٌِ پر ورزى، ػفة

 C62219 گیری زًساى )زٍلتی( ّسیٌِ وؽیسى شًساى ٍ ررم

 C62221 گیری زًساى )ذفَـی( ّسیٌِ وؽیسى زًساى ٍ ررم

 C62222 ّای ولیٌیه ّسیٌِ

 C62311 آى ًظایر ٍ ظٌذ تیٌایی ظٌذ، ؼٌَایی هاها، ٍیسیت

 C62312 ارتَپس ّسیٌِ

اًسٍظىَپی، ًَار  ، تعت ٍرزغ،MRIرازیَ لَشی، ظًََگرافی، رازیَ تراپی، اظىي، اوَ، 
 للة، ًَار هغس ٍ ...

C62313 

 C62314 فیریَتراپی

 C62316 ّسیٌِ ذسهات آزهایؽگاّی )آزهایػ ذَى(

 C62317 ّسیٌِ ذسهات آزهایؽگاّی )آزهایػ ازرار(

 C62318 ترزاری، تیرٍئیس ٍ ...( ّای ذسهات آزهایؽگاّی )ًوًَِ ّسیٌِظایر 

 C62319 ٍاوعیٌاظیَى، تسریك ٍ ًظایر آى

 C62322 تٌس، لاتلِ ٍ حىین زظتوسز ؼىعتِ

 C62324 زیالیس تاتت پرزاذتی ّسیٌِ

 C62325 زرهاًی اًرشی ٍ ظَزًی ظٌتی، عة

 C62327 گَغ ورزى ظَراخ ٍ اعفال ذتٌِ

 C62329 پیراپسؼىی ولیٌیه ّای ّسیٌِ

 

 



 )ظال( پرزاذت از ریة ترای زریافت ذسهات ظالهت تِ تفىیه وس

 C62332 آهثَالًط ذسهات

 C62333 هٌسل زر ذفَـی پرظتار

 C63111 ٍیسیت پسؼه ػوَهی )زٍلتی(

 C63112 ٍیسیت پسؼه ػوَهی )ذفَـی(

 C63113 ٍیسیت پسؼه هترفؿ تزس رٍاًپسؼه )زٍلتی(

 C63114 ٍیسیت پسؼه هترفؿ تزس رٍاًپسؼه )ذفَـی(

 C63115 ٍیسیت رٍاًپسؼه )زٍلتی(

 C63116 ٍیسیت رٍاًپسؼه )ذفَـی(

 C63119 ّسیٌِ ؼیوی زرهاًی

 C63121 ٍیسیت پسؼه ػوَهی )زٍلتی(

 C63122 ٍیسیت پسؼه ػوَهی )ذفَـی(

 C63123 ٍیسیت پسؼه هترفؿ تزس رٍاًپسؼه )زٍلتی(

 C63124 هترفؿ تزس رٍاًپسؼه )ذفَـی( ٍیسیت پسؼه

 C63125 ٍیسیت رٍاًپسؼه )زٍلتی(

 C63126 ٍیسیت رٍاًپسؼه )ذفَـی(

 C63136 )زٍلتی( ولیِ ؼىي ظٌگ ّسیٌِ

 C63137 )ذفَـی( ولیِ ؼىي ظٌگ ّسیٌِ

 C63138 ّسیٌِ ؼیوی زرهاًی

 C63311 ... ٍ ظٌذ تیٌایی ظٌذ، ؼٌَایی هاها، ٍیسیت

 C63312 ارتَپس ّسیٌِ

، تعت ٍرزغ، اًسٍظىَپی، ًَار للة، ًَار هغس MRIرازیَ لَشی، ظًََگرافی، رازیَ تراپی، اظىي، اوَ، 
... ٍ 

C63313 

 C63314 فیریَتراپی

 C63315 ّسیٌِ ذسهات آزهایؽگاّی )آزهایػ ذَى(

 C63316 ّسیٌِ ذسهات آزهایؽگاّی )آزهایػ ازرار(

 C63317 ترزاری ٍ ...( )ًوًَِّای آزهایؽگاّی  ظایر ّسیٌِ

 C63318 ٍاوعیٌاظیَى، تسریك ٍ ًظایر آى

 C63319 گرفتي گچ ّسیٌِ

 C63321 تیوارظتاى زر ذفَـی پرظتار ّسیٌِ

 C63322 پیراپسؼىی ذسهات ظایر

 C64111 اػتیاز ترن ّسیٌِ

 C61211 آى ًظایر ٍ ترَر زظتگاُ ترلی، تؽه ٍ پتَ

 C61214 اوعیصى وپعَل

 



 )ظال( پرزاذت از ریة ترای زریافت ذسهات ظالهت تِ تفىیه وس

 C63117 )زٍلتی(  رراحی ػول اًَاع

 C63118 )ذفَـی(  رراحی ػول اًَاع

 C63134 )زٍلتی(  رراحی ػول اررت

 C63135 )ذفَـی( رراحی ػول اررت

زایواى  ،اٍرشاًط ذَران، ذَاب، ازاری، ترت ذسهات ػوَهی )ؼاهل ّای زر تیوارظتاى ذسهات ّسیٌِ
 ...(ٍ  عثیؼی

C63418 

 ،اٍرشاًط ذَران، ذَاب، ازاری، ترت ذسهات ترففی )ؼاهل ّای زر تیوارظتاى ذسهات ّسیٌِ
 (... ٍ زایواى عثیؼی

C63428 

 C63438 ...(ٍ اٍرشاًط ذَران، ذَاب، ازاری، ترت ذسهات رٍاًی )ؼاهل ّای ى زر تیوارظتا ذسهات ّسیٌِ

 C63448 (ط ٍ...اٍرشاً ذَران، ذَاب، ازاری، ترت ذسهات تَاًثرؽی )ؼاهل ّای تیوارظتاىزر  ذسهات ّسیٌِ

 

 )ذریس( 1وس  –پرزاذت از ریة ذاًَار ترای تیوِ 

 C125111 ػور تیوِ حك

 C125112 ٍ...( تحفیلی( حَازث  تیوِ حك

 C125113 )هعترسم ظْن(زرهاًی  غیر ارتواػی تاهیي تیوِ حك

 C125114 )وارفرها ظْن(زرهاًی  غیر ارتواػی تاهیي تیوِ حك

 C125115 )هعترسم ظْن(زرهاًی  ذسهات هؽوَل واروٌاى تازًؽعتگی حك

 C125116 )زٍلت زرهاًی )ظْن ذسهات هؽوَل واروٌاى تازًؽعتگی حك

 C125117 ّای ػوَهی ًٍْازّا ترای اؼراؾ ّای غیرزرهاًی پرزاذتی تَظظ ظازهاى حك تیوِ

 C125118 )ذاًَار ظْن(ػؽایر  ٍ رٍظتائیاى ارتواػی تیوِ تازًؽعتگی حك

 C125119 )زٍلت ػؽایر )ظْن ٍ رٍظتائیاى ارتواػی تیوِ تازًؽعتگی حك

 C125121 )ذاًَار ظْن)ٍ...  ًفت ؼروت ّا، تاًه ًظیر ّا زظتگاُ ظایر تازًؽعتگی حك

 C125211 ) ٍ ... ظَزی آتػ( ؼرفی هٌازل ترای ؼسُ پرزاذت تیوِ حك

 C125212 ) ٍ... ظَزی آتػ ظرلت،(هٌسل  احاث تاتت پرزاذتی تیوِ حك

 ٍ ؼسُ پرزاذت هعتمیواً ذاًَار تَظیلِ وِ زرهاًی ذسهات تِ هرتَط تْساؼتی ٍ اظتؼالری تیوِ حك
 تاؼس ؼسُ وعر ذاًَار اػضا حمَق از یا

C125311 

 C125312 ؼسُ تاؼس زٍلت پرزاذتحك تیوِ اظتؼالری ٍتْساؼتی هرتَط تِ ذسهات زرهاًی وِ تَظیلِ 

 C125313 )هعترسم ظْن(زرهاى  تِ هرتَط ارتواػی ّای تیوِ حك

 C125314 )وارفرها ظْن(زرهاى  تِ هرتَط ارتواػی ّای تیوِ حك

 C125315 ٍ...( آظیا زاًا، الثرز،( زرهاًی تیوِ اًَاع ظایر ترای تیوِ حك

 C125316 اؼراؾ ترای ًْازّا ٍ ػوَهی ّای ظازهاىتَظظ  پرزاذتی زرهاًی ّای تیوِ حك



 C125317 )زٍلت ظْن(ػؽایر  ٍ رٍظتاییظالهت ایراى،  تیوِ حك

 C125411 ؼرفی ًملیِ ٍظایل تیوِ حك

 C125412 ًمل ٍ حول ٍ تار تیوِ ّسیٌِ

 C125413 ؼرفی ًملیِ ٍظایل حالج ؼرؿ تیوِ حك

 C125511 اظت ًؽسُ تٌسی عثمِ زیگر رای زر وِ ذاًَار تَظظ پرزاذتی تیوِ حك ظایر

-Insurance ٍضؼیت تیوِ ذاًَار

status 

 

 

 وس A03 -ٍضغ ظَاز ظرپرظت ذاًَار 

 1 تاظَاز

 2 تی ظَاز

 

 وس A04 -ٍضغ تحفیل ظرپرظت ذاًَار 

 0 تی ظَاز

 1 وٌس زر حال حاضر تحفیل هی

 2 وٌس زر حال حاضر تحفیل ًوی
 

 وس A06 –ٍضغ فؼالیت ظرپرظت ذاًَار 

 1 ؼاغل

 2 تیىار )رَیای وار(

 3 زارای زرآهس )تسٍى وار(

 4 هحفل

 5 زار ذاًِ

 6 ظایر
 

 

 

 



 

 وس A07 -ٍضغ زًاؼَیی ظرپرظت ذاًَار 

 1 زارای ّوعر

 2 ّوعر تر احر فَت ّوعر تی

 3 ّوعر تر احر عالق تی

 4 ّرگس اززٍاد ًىرزُ

 

 وس A10 –ٍضغ ؼغلی ظرپرظت ذاًَار 

 1 ّای ػوَهی تگیر ترػ هسز ٍ حمَق

 2 ّای تؼاًٍی تگیر ترػ هسز ٍ حمَق

 3 ّای ذفَـی تگیر ترػ هسز ٍ حمَق

 4 وارفرها

 5 واروي هعتمل

 6 واروي فاهیلی

 

–تٌسی ًؽریِ( ٍضغ ؼغلی ظرپرظت ذاًَار )عثمِ

A10NEW 
 وس

 1 ػوَهیّای  تگیر ترػ هسز ٍ حمَق

 2 ّای تؼاًٍی تگیر ترػ هسز ٍ حمَق

 3 ّای ذفَـی تگیر ترػ هسز ٍ حمَق

 4 وارفرها

 5 واروي هعتمل

 6 واروي فاهیلی

 7 غیرؼاغل

 

 

 

 

 



 

 وس B01 –ًحَُ تفرف هحل ظىًَت 

 1 هلىی ػرـِ ٍ اػیاى

 2 هلىی ػیاى

 3 اراری

 4 رّي

 5 زر تراتر ذسهت

 6 رایگاى

 7 ًامظایر تا شور 

 

 ostan -اظتاى هحل ظىًَت ذاًَار

 وس اظتاى وس اظتاى

 16 ایالم 0 هروسی

 17 وْگیلَیِ ٍ تَیراحوس 1 گیالى

 18 تَؼْر 2 هازًسراى

 19 زًزاى 3 آشرتایزاى ؼرلی

 20 ظوٌاى 4 آشرتایزاى غرتی

 21 یسز 5 ورهاًؽاُ

 22 ّرهسگاى 6 ذَزظتاى

 23 تْراى 7 فارض

 24 ارزتیل 8 ورهاى

 25 لن 9 ذراظاى رضَیی

 26 لسٍیي 10 اـفْاى

 27 گلعتاى 11 ظیعتاى ٍ تلَچعتاى

 28 ذراظاى ؼوالی 12 ورزظتاى

 29 ذراظاى رٌَتی 13 ّوساى

 30 الثرز 14 چْارهحال ٍ ترتیاری

   15 لرظتاى

 

 



 وس ru -هحل ظىًَت ذاًَار 

 1 ؼْری

 2 رٍظتایی
 

 وس A01 -رٌط ظرپرظت ذاًَار 

 1 هرز

 2 زى
 

 وس C125311- C125317( ذاًَار تر اظاض وسّای  Insurance statusٍضؼیت تیوِ )

 1 تیوِ زارز

 0 تیوِ ًسارز
 

 وس A05 –هسرن تحفیلی ظرپرظت ذاًَار 

 0 تسٍى هسرن )ترای افراز تی ظَاز(

 11 اتتسایی

 21 راٌّوایی

 31 هتَظغِ

 41 زاًؽگاّی زیپلن ٍ پیػ

 51 فَق زیپلن

 52 لیعاًط

 53 ای فَق لیعاًط ٍ زوترای حرفِ

 61 زوترای ترففی

 71 ظَازآهَزی ٍ غیررظوی

 


