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  .... درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده/دانشگاه محترم رئيس 

 برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محرومدر نحوه فعاليت پزشكان متخصص  :موضوع

  

  سالم عليكم

 11/3/1393د مورخ 4230/400و با تقديم احترام؛ پيرو نامه شماره ) ص(و آل محمدبا صلوات بر محمد 

وص نحوه فعاليت پزشكان متخصص در برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم، موارد در خص

  :مشروحه ذيل جهت استحضار و ابالغ به واحدهاي تابعه ارسال مي گردد

متعهد به خدمت وجود ندارد، پزشكان غير بيمارستان و يا مراكز جراحي محدود خصوصيدر شهرهايي كه ) الف

اند و در  كه گواهي پايان خدمت دوره تعهد خود را از وزارت متبوع دريافت كرده) و قرارداديرسمي، پيماني (

حفظ مطب، از مزاياي برنامه توانند با  باشند، با رعايت شرايط مشروحه ذيل مي فعال مي حال حاضر داراي مطب

  :ردندمند گ حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم بهره

د گردد غير از مطب، هيچ گونه فعاليت انتفاعي درماني در قالب درمانگاه، مراكز پزشك مربوطه متعه .1

نيروهاي مسلح، (هاي خصوصي، خيريه و ساير مراكز عمومي غير دولتي  جراحي محدود و بيمارستان

 .را در شهر محل خدمت خود و يا ساير شهرهاي كشور نداشته باشد...) تامين اجتماعي و 

 .ها الزامي است خش خصوصي در اينگونه مطبرعايت تعرفه مصوب ب .2

اعمال و اقدامات  اين دسته از پزشكان مي بايست به غير از پروسيجرهاي مجاز در مطب، ساير .3

 .هاي تابعه دانشگاه، ارائه نمايند تشخيصي يا درماني  را در بيمارستان

شخيصي و درماني كه در العمل جراحي و ساير اقدامات ت بابت حق از بيماران وجهيدريافت هر گونه  .4

در صورت وقوع، عالوه بر اعمال مقررات . باشد شود، توسط پزشك مجاز نمي بيمارستان ارائه مي

 . مربوطه، پزشك از مزاياي برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان نيز محروم خواهد شد

 .حق فعاليت دارند ،در خارج از ساعات اداري صرفاًاين گونه مطب ها  .5

ربرداري و موسسات آزمايشگاهي تصويمانند هاي مجاز مشمول اين بند شامل موسسات  است مطب الزم به ذكر

 .گردد نمي طبي-و تشخيصي

http://www.at.gums.ac.ir:7002/oa/,118000794793,PDF.TextOperations,118003970974



 

  بسمه تعالي

  معاونت درمان

  د9668/400

01/06/1393  

  ندارد

د مورخ 4230/400در خصوص پزشكان طرح نيروي انساني و متعهد به خدمت، همچنان بخشنامه شماره ) ب

مطب فعال باشند، با اتمام پروانه مطب،  اينگونه پزشكان در صورتي كه داراي. الزم االجرا مي باشد 11/3/1393

در صورتي كه مطب اين دسته از پزشكان، داراي تجهيزات پزشكي باشد؛ در صورت . امكان تمديد آن وجود ندارد

كارشناسي شده كه چارچوب آن توسط   تمايل پزشك، دانشگاه موظف است تجهيزات مربوطه را براساس قيمت

دانشگاه مكلف است فهرست اين تجهيزات . داري نمايدگردد، خري اعالم مي ستاد كشوري طرح تحول نظام سالمت

  .را در به دبيرخانه ستاد كشوري اعالم نمايد

با موافقت دانشگاه مجوز  11/3/1393د مورخ 4230/400پزشكان متعهد به خدمت كه پيش از بخشنامه شماره ) ج

اند،  دريافت و نسبت به تاسيس اقدام نموده را...) آزمايشگاه، تصويربرداري و (تاسيس موسسات پزشكي 

تواند با معرفي مسئول فني صاحب صالحيت جديد،  توانند همچنان به عنوان موسس باقي بمانند و موسسه مي مي

بديهي است پزشكان مربوطه، با اتمام اعتبار پروانه مطب، حق فعاليت در موسسه خود . به فعاليت خود ادامه دهد

  .ابه را نخواهند داشت و تنها در واحدهاي تابعه دانشگاه فعاليت خواهند نموديا ساير موسسات مش

  

  

 

  

 

 


