
  
 

 

 .....رياست هحترم داًشگاُ علَم پزشكي ٍ خدهات بهداشتي درهاًي 

 تفَيض اختياس غذٍس هجَصّاي فعاليت هحذٍد دس هغة: هَضَع 

 سالم عليكن

جْت تسْيل اهَس ، ٍ تمذين احتشام ، دس ساستاي سياست توشوض صدايي ٍ دس ( ظ)تا غلَات تش هحوذ ٍ آل هحوذ             

تذيٌَسيلِ غذٍس هجَصّاي فعاليت هحذٍد دس هغة تِ آى داًطگاُ تفَيض هي گشدد ، خَاّطوٌذ است دستَس فشهاييذ 

تاس دسهاًي ، واس دسهاًي فوليِ اهَس هشتَط تِ غذٍس هجَص فعاليت هحذٍد حشف ٍاتستِ پضضىي ضاهل ، اسصياتي ضٌَايي ، گ

 : ِ پيَست تِ ضشح ريل غَست پزيشد، فيضيَتشاپي هغاتك تا فشم ًوًَ

غشفا جْت آى دستِ اص هتماضياًي وِ فالذ ساتمِ واس الصم جْت تأسيس هؤسسِ هجَص فعاليت هحذٍد دس هغة  -1

 .جْت وسة ساتمِ هَسد ًياص ليذ ضذُ دس آييي ًاهِ هشتَعِ ، غادس هي گشدد دفتش واس هستمل هي تاضٌذ/ 

َص فعاليت هحذٍد دس هغة پضضىاى هتخػع ٍ هجَص فعاليت هحذٍد هج: غذٍس ايي هجَص تِ دٍ غَست هيثاضذ  -2

 (دفاتش واس ٍ هؤسسات هتٌاظش  –دسهاًگاُ  -تيواسستاى) دس هشاوض دسهاًي 

 :هتماضياى سضتِ ّاي هزوَس هي تَاًٌذ تحت ًظاست ٍ ّوىاسي پضضىاى ريل فعاليت ًوايٌذ -3

 : گفتاس دسهاًي  –الف 

، اعفال ، داخلي هغض ٍ اعػاب ، سٍاًپضضىي ، جشاحي اعػاب ٍ جشاحي  هتخػع سضتِ ّاي گَش ٍ حلك ٍ تيٌي

 اعفال ، واسضٌاس گفتاس دسهاًي

 : واس دسهاًي  –ب 

هتخػع سضتِ ّاي داخلي هغض ٍ اعػاب ، جشاحي هغض ٍ اعػاب ، استَپذي ، عة فيضيىي ٍ تَاًثخطي ، اعفال ، 

گشايص سٍاًي هتخػع سٍاًپضضىي ، واسضٌاس واس  جشاحي اعفال ٍ دس خػَظ واسضٌاساى اسضذ واس دسهاًي تا

 دسهاًي 

 : اسصياتي ضٌَايي  -ج

 هتخػع گَش ٍ حلك ٍ تيٌي ٍ اعفال ، واسضٌاس ضٌَايي

 : فيضيَتشاپي  –د 

هتخػع سضتِ ّاي داخلي هغض ٍ اعػاب ، جشاحي هغض ٍ اعػاب ، استَپذي ، عة فيضيىي ٍ تَاًثخطي ، جشاحي 

 ضٌاس فيضيَتشاپيعوَهي ، سٍهاتَلَطي ، واس

 :هذاسن الصم جْت اخز هجَص فعاليت هحذٍد  -4

 :واسضٌاس ًاظش / هذاسن پضضه : الف 

 بسمه تعالي

 هعاًٍت دسهاى



 هؤسسِ/ دفتش واس / اغل ٍ تػَيش پشٍاًِ هغة هعتثش  -1

 واسضٌاس تا ليذ ًام هتماضي ٍ ساعات فعاليت/ اعالم وتثي ّوىاسي پضضه  -2

 گَاّي عذم سَء پيطيٌِ اًتظاهي اص ًظام پضضىي -3

 

 :واسضٌاس هتماضي  هذاسن: ب 

 اغل ٍ وپي واست ًظام پضضىي -1

 اغل ٍ تػَيش تواهي غفحات ضٌاسٌاهِ ٍ واست هلي -2

 (دس غَست عذم داضتي داًطٌاهِ اسائِ گَاّي هَلت تحػيلي الضاهي هي تاضذ ) اغل ٍ تػَيش داًطٌاهِ تحػيلي  -3

 اغل ٍ تػَيش گَاّي پاياى خذهت يا هعافيت اص عشح ًيشٍي اًساًي -4

 گَاّي تسَيِ حساب غٌذٍق سفاُ داًطجَياى اغل ٍ تػَيش -5

دس خػَظ داًص آهَختگاى خاسج اص وطَس ٍ داًطگاُ آصاد اسالهي اسائِ گَاّي تسَيِ حساب غٌذٍق سفاُ الصم : تثػشُ 

 .ًوي تاضذ

 گَاّي عذم سَء پيطيٌِ ويفشي -6

 هشتَعِاسائِ دسخَاست هثٌي تش تماضاي فعاليت هحذٍد دس هغة تِ اهضا واسضٌاس ٍ هتخػع  -7

 تأييذيِ هعاًٍت دسهاى آى داًطگاُ هثٌي تش تأئيذ عولىشد ، فضا ، تجْيضات ٍ تْذاضت -8

اسائِ اغل ٍ تػَيش پشٍاًِ تأسيس هعتثش هؤسسِ ( دسهاًگاُ  –تيواسستاى ) دس خػَظ فعاليت دس هشاوض دسهاًي :  1 –تزوش 

 .تِ ضشط داسا تَدى تخص هشتَعِ الضاهي هي تاضذ

عذم ٍجَد تخص هشتَعِ دس هشوض دسهاًي ، الصم است دس اتتذا جْت افضايص تخص ٍ دسج آى دس  دس غَست:  2-تزوش 

پشٍاًِ تأسيس هشوض اص عشيك هعاًٍت دسهاى آى داًطگاُ هغاتك ضَاتظ ٍ همشسات الذام ٍ سپس دسخَاست غذٍس هجَص 

 .فعاليت هحذٍد دس هشاوض دسهاًي گشدد

 .صهاى ًظام پضضىي استاى اسسال گشدديه ًسخِ اص هجَص غادسُ تِ سا:  3-تزوش 

 

 

  سيد حسي اهاهي رضَيدكتر 

 درهاىهعاٍى                            

 :رونوشت 

 جناب آقاي دكتر شهاب الدين صدر رئيس كل محترم سازمان نظام پسشكي

 ..........................معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پسشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  
 

  



 ...................................شماره 

 ...................................تاريخ 

 ................................پيوست 

 

 ..........................كارشٌاس  .......................................................سركار خاًن / جٌاب آقاي

 .......................بِ شوارُ ًظام 

 سالم عليىن

دس پاسخ تِ دسخَاست ضوا دس خػَظ تماضاي هجَص فعاليت هحذٍد دس هغة ، تِ جٌاتعالي اجاصُ دادُ هي ضَد دس             

 ....................................... واسضٌاس/هتخػع ......................................... خاًن/آلاي ................................................... هؤسسِ/دفتشواس/هغة

 ............................. دس ضْش......................................................هؤسسِ  /دفتشواس/داساي پشٍاًِ هغة هعتثش ...........................تِ ضواسُ ًظام 

 .تا سعايت ضشايظ ريل فعاليت ًواييذ

 .هؤسسِ دس يه هحل ٍ ساختواى هتوشوض تاضذ/ دفتش واس / ٍ هغة ............ ............ ٍاحذ -1

 .هؤسسِ اسائِ گشدد/ دفتش واس /خذهات دس ساعات فعاليت هغة-2

 .اص تاتلَ ٍ سش ًسخِ جذاگاًِ استفادُ ًگشدد -3

 .واسضٌاس ًاظش پزيشش ٍ دسهاى گشدًذ/ تيواساى تحت ًظاست پضضه  -4

فضاي دسهاًي الصم  – يسعايت ضَاتظ ٍ همشسات اص جولِ استفادُ اص ًيشٍي اًساًي ٍاجذ ضشايظ ، تجْيضات تخػػي واف-5

 تحت ًظاست داًطگاُ ... ًىات تْذاضتي ٍ  –

 .تشسسي عولىشد جْت توذيذ الضاهيست -6

 .يت هشاتة فَق اًعماد لشاسداد ّوىاسي تا تيوِ ّاي دسهاًي تالهاًع هي تاضذدس غَست سعا

 .اعتثاس ايي هجَص اص تاسيخ غذٍس تِ هذت يىسال هي تاضذ

 

 ....................... دكتر 

 .........................معاون درمان               

 

 ..............سازمان نظام پسشكي استان : رونوشت 

 هعاًٍت دسهاى


