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 .... درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشکده/دانشگاه محترم رئیس 

 برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محرومدر نحوه فعالیت پزشکان متخصص  موضوع:

 

 سالم علیکم

 11/2/1232د مورخ 0324/044و آل محمد)ص( و با تقدیم احترام؛ پیرو نامه شماره با صلوات بر محمد 

وص نحوه فعالیت پزشکان متخصص در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، موارد در خص

 مشروحه ذیل جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ارسال می گردد:

متعهد به خدمت وجود ندارد، پزشکان غیر بیمارستان و یا مراکز جراحی محدود خصوصیالف( در شهرهایی که 

اند و در  که گواهی پایان خدمت دوره تعهد خود را از وزارت متبوع دریافت کردهو قراردادی( )رسمی، پیمانی 

حفظ مطب، از مزایای برنامه توانند با  باشند، با رعایت شرایط مشروحه ذیل می فعال می حال حاضر دارای مطب

 ردند:مند گ حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بهره

د گردد غیر از مطب، هیچ گونه فعالیت انتفاعی درمانی در قالب درمانگاه، مراکز پزشک مربوطه متعه .1

)نیروهای مسلح، های خصوصی، خیریه و سایر مراکز عمومی غیر دولتی  جراحی محدود و بیمارستان

 را در شهر محل خدمت خود و یا سایر شهرهای کشور نداشته باشد.تامین اجتماعی و ...( 

 ها الزامی است. خش خصوصی در اینگونه مطبرعایت تعرفه مصوب ب .3

اعمال و اقدامات  این دسته از پزشکان می بایست به غیر از پروسیجرهای مجاز در مطب، سایر .2

 های تابعه دانشگاه، ارائه نمایند. تشخیصی یا درمانی  را در بیمارستان

شخیصی و درمانی که در العمل جراحی و سایر اقدامات ت بابت حق از بیماران وجهیدریافت هر گونه  .0

باشد. در صورت وقوع، عالوه بر اعمال مقررات  شود، توسط پزشک مجاز نمی بیمارستان ارائه می

 مربوطه، پزشک از مزایای برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان نیز محروم خواهد شد. 

 حق فعالیت دارند. ،در خارج از ساعات اداری صرفاًاین گونه مطب ها  .5

ربرداری و موسسات آزمایشگاهی تصویمانند های مجاز مشمول این بند شامل موسسات  است مطب الزم به ذکر

 گردد. نمی طبی-و تشخیصی
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د مورخ 0324/044ب( در خصوص پزشکان طرح نیروی انسانی و متعهد به خدمت، همچنان بخشنامه شماره 

مطب فعال باشند، با اتمام پروانه مطب،  الزم االجرا می باشد. اینگونه پزشکان در صورتی که دارای 11/2/1232

امکان تمدید آن وجود ندارد. در صورتی که مطب این دسته از پزشکان، دارای تجهیزات پزشکی باشد؛ در صورت 

کارشناسی شده که چارچوب آن توسط   تمایل پزشک، دانشگاه موظف است تجهیزات مربوطه را براساس قیمت

دانشگاه مکلف است فهرست این تجهیزات داری نماید. گردد، خری اعالم می ستاد کشوری طرح تحول نظام سالمت

 را در به دبیرخانه ستاد کشوری اعالم نماید.

با موافقت دانشگاه مجوز  11/2/1232د مورخ 0324/044ج( پزشکان متعهد به خدمت که پیش از بخشنامه شماره 

اند،  دریافت و نسبت به تاسیس اقدام نموده تاسیس موسسات پزشکی )آزمایشگاه، تصویربرداری و ...( را

تواند با معرفی مسئول فنی صاحب صالحیت جدید،  توانند همچنان به عنوان موسس باقی بمانند و موسسه می می

به فعالیت خود ادامه دهد. بدیهی است پزشکان مربوطه، با اتمام اعتبار پروانه مطب، حق فعالیت در موسسه خود 

 ابه را نخواهند داشت و تنها در واحدهای تابعه دانشگاه فعالیت خواهند نمود.یا سایر موسسات مش

 

 

 

 

 

 


