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 حریرچی دکتر آقاي جناب
 منابع و مدیریت توسعه محترم معاون

 )گیالن پزشکی علوم دانشگاه(سالمت تحول نظام اعتبارات سوم مرحله توزیع: موضوع

 سالم علیکم

ـ  28/12/1392مورخ  192419احتراماً به استناد نامه شماره  ول نظـام  معاون محترم اول ریاست جمهوري به منظور اجراي برنامه تح
در  13/5/1393د   مـورخ  /762/205و نامـه شـماره    مقام محتـرم وزارت  7/2/1392مورخ  88/100سالمت و با توجه به نامه شماره 

هر یک از بسته هاي خـدمتی   به شرح جدول ذیل ریز توزیع بیمارستانیخصوص ابالغ توزیع مرحله سوم اعتبار طرح تحول سالمت 
 .رمانی و بیمارستانهاي تابعه ارسال می گرددجهت ابالغ به مراکز آموزشی د

 

دانشگاه گیالن 

کد مرکز نام مرکز فرانشیز ویزیت هتلینگ مقیمی ماندگاري زایمان 

شهریور رشت17 7،161 153    4144654379
آبان الهیجان 22 7،113 291 555 179    1319544137
خرداد منجیل 31 1،036 141 400 23    4451930320
رشت) س( الزهرا 7،506 682 490 361    4144654839
فومن) ع(امام حسن مجتبی  2،562 299 31    4351996137
4361996186  امام خمینی صومعه سرا 5،494 385 528 65 
4139637459  امیرالمومنین رشت 6،815 407 
4471964578  امینی لنگرود 6،652 523 148 147 
4193713194  پورسینا رشت 22،404 1،172 
4193955588  دکترحشمت رشت 29،915 203 23 
4144895655  رازي رشت 19،181 993 438 
4381763945  رسالت ماسال 1،374 369 1،200 10 
4464137893  سالمت رستم آباد 1،133 95 500 4 
الهیجان الشهداسید 3،011 255 328    4414868417
4193955599  شفارشت 6،367 169 108 
4481713111  شهید انصاري رودسر 4،676 240 239 125 
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4319893151  شهید بهشتی انزلی 7،025 393 465 74 
4391837786  شهید دکتر بهشتی آستارا 7،129 486 1،980 137 
 
4371937959  شهید نورانی تالش 7،565 320 1،280 338 
4193713191  مرکز آموزشی پژوهشی درمانی   7،661 124 253 
ولیعصر عج رودبار  1،857 151 1،000 44   4461913191
4441779355  کوثرآستانه اشرفیه 2،449 335 248 69 
 
 
 

           ١٫٦٠٧      ٦٫٣٦٠       ٣٫٨٢٤     ٨٫١٨٤         166،085   جمع تخصیص دانشگاه
 

  .ضروري است کامالً د ذیلمذکور به شرح جدول فوق رعایت موار اتلذا با توجه به توزیع بیمارستانی اعتبار
 .دانشگاه و بیمارستان مجاز به هزینه کرد اعتبارات فوق الذکر در غیر از محل برنامه نمی باشد: الف 

 .فوق الذکر دقیقاً براساس بسته خدمتی ارسالی می باشد رشرح هزینه اعتبا: ب 

اطالعات ثبت شده در سامانه مربوطه، بابت تسویه حساب قطعی اعتبار مربوط به برنامه مقیمی و ترویج زایمان طبیعی با توجه به : 

 .پایان تیر ماه و علی الحساب مرداد ماه سال جاري می باشد

ماه سال جاري است و دانشگاه موظف بھ ثبت گزارش عملكرد دقیق ستون یارانھ  مرداداعتبار مربوط بھ برنامھ كاھش فرانشیز بابت : 

 .ت ھفتگي مي باشدبھ صور HSEسالمت در سامانھ 

اعتبار برنامھ ارتقاي كیفیت ویزیت مربوط بھ مابھ التفاوت نرخ ویزیت براساس بستھ خدمتي مذكور بابت مرداد ماه سال جاري مي : 

 .باشد

بت و اعتبار برنامه حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم بابت علی الحساب مرداد سال جاري بوده و دانشگاه مکلف به ث: 

 .می باشد HSEبه روزرسانی اطالعات در سامانه 

و میزان هزینه کرد هر یک از بسته در سامانه تحول سالمت نسبت به ثبت میزان اعتبار وصولی است  مکلفبیمارستان رئیس هر : 

 .اقدام نمایند   http:// hse.health.gov.irبه آدرس HSEها در سایت 

 .ربوط به تجهیزات هتلینگ هر دانشگاه به صورت متمرکز خریداري و توزیع خواهد شدالزم به ذکر است اعتبارات م: 
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