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 آنی

 معاون محترم بهداشتی ودرمانی دانشکده مراغه -

  چاراویماقجلفابناب  بستان آباد  اهر اسکو آذرشهر ودرمان  مدیر محترم شبکه بهداشت -

 ورزقان هشترود  هریس میانه ملکان مرند  کلیبر عجبشیرشبسترسرابخداآفرین 

 
 قال مطب به کلینیکهاي تخصصی دانشگاه   تشویق ویژه پزشکان براي انت :موضوع

 با سالم و احترام ؛ 

درخصوص معاونت محترم درمان وزارت متبوعه  14/3/1393-د 4373/400شماره  نامهتصویربپیوست   

مطابق (  درمناطق محروم ومشمول نتقال مطب به کلینیکهاي تخصصی دانشگاها پزشکان براي تشویق ویژه

ارسال جهت اطالع رسانی به پزشکان ذیربط ) ت ازماندگاري پزشکان درمناطق محروم دستورالعمل برنامه حمای

  /.میگردد 

  
 
 
 

         
  

            

 ) :فوق الذکر  نامه تصویر بپیوست(رونوشت 

علوم  و فرهنگی دانشگاه دانشجویی  پشتیبانی آموزشی پژوهشی بهداشتی  غذا و دارو  معاون محترم   معاون محترم -
 جهت استحضار وخدمات بهداشتی،درمانی تبریز پزشکی

وخدمات دبیر محترم کمیته مدیریت اطالعات واطالع رساتی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی  -
 تبریز جهت استحضار ودستورات مربوطه  بهداشتی،درمانی

تبریز  وخدمات بهداشتی،درمانیه تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی دبیر محترم کمیته نظارت وبازرسی ستاد اجرایی برنام -
 جهت استحضار ودستورات مربوطه 
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تبریز جهت  وخدمات بهداشتی،درمانیدبیرمحترم کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی  -
 استحضار ودستورات مربوطه 

تبریز  وخدمات بهداشتی،درمانیدبیرمحترم کمیته دارو تجهیزات پزشکی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی  -
 جهت استحضار ودستورات مربوطه 

بریز ت وخدمات بهداشتی،درمانیدبیرمحترم کمیته خدمات پارکلینیکی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی  -
 جهت استحضار ودستورات مربوطه 

 مدیرمحترم نظارت واعتباربخشی وصدورپروانه ها جهت اقدام  -

 مدیرمحترم خدمات پرستاري جهت اقدام  -

 رئیس محترم اداره تجهیرات پزشکی جهت اقدام -

 .درسایت وضمیمه مربوطه سایت معاونت درمان جهت درج نامهومسئول محترم رایانه  -
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 معاونت درمان

 د4373/400
14/03/1393 

 ندارد

 .... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه محترم رئیس 

 دانشگاه ویژه کلینیک به مطب انتقال جهت محروم مناطق پزشکان ویژه تشویق: موضوع

 سالم علیکم    

 ماندگاري از حمایتجهت دستیابی به اهداف برنامه و با تقدیم احترام؛ ) ص(با صلوات بر محمد و آل محمد

رساند کلیه  ، به استحضار می11/03/93د مورخ 4230/400و پیرو بخشنامه شماره  محروم مناطق در انپزشک

 مناطق در پزشکان ماندگاري از حمایت«پزشکانی که داراي مطب فعال در سطح شهر بوده و با شروع برنامه 

ایی در دانشگاه و انتقال مطب تمایل به فعالیت به صورت تمام وقت جغرافی» ارتقا کیفیت خدمت ویزیت«و  »محروم

، بخش 1393تواند از زمان انتقال مطب تا ابتداي آذرماه  خود به کلینیک ویژه بیمارستان را دارند، دانشگاه می

. بیش از مبالغ تعیین شده در دستورالعمل مربوطه، پرداخت نمایند% 10پرداخت ثابت این دسته از پزشکان را 

ن براي کلیه خدمات، اقدامات و پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی سرپایی و همچنین سهم این دسته از پزشکا

گردد، خواهد  هاي تعیین شده در دستورالعمل جدید بازتوزیع که متعاقباً ابالغ می بیش از سهم% 10بستري نیز 

نمایند و  این افزایش پرداخت تنها شامل پزشکانی است که مطب خود را با شروع طرح به دانشگاه منتقل می. بود

نمایند، از این  ماه به کلینیک ویژه دانشگاه منتقل می 6پزشکانی که براساس تعهد کتبی مطب خود را پس از 

افزایش ویژه برخوردار نخواهند بود و مطابق دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاري پزشکان و برنامه ارتقا 

 .مند خواهند شد کیفیت ویزیت از مزایاي طرح بهره

 .رسانی گردد ته است مراتب به نحوه مقتضی به پزشکان محترم اطالعشایس

 

 

 

 

 

 


