
 
  

  

  در شهر دومایی فعالیت پزشکان و دندانپزشکان دستورالعمل اجر

  

  

بـراي  درمانی و بازتوانی ، این دستور العمل با هدف تسهیل دسترسی مناطق کم برخوردار به خدمات تشخیصی ، 

در یکی از شهرهاي کشور هستند و متقاضی گروه پزشکی و دندانپزشکی که داراي پروانه مطب دانش آموختگان 

  تدوین گردیده است . ي می باشند ،اخذ مجوز فعالیت در شهر دیگر

  شرایط و ضوابط کلی :  

مجوز فعالیت در مراکز درمانی فقط براي شهرها و مناطق نیازمند و کم برخوردار که رشته مورد نظر در آن وجود نداشـته و   -1

و در شـهرهاي غیـر   مربوطـه  علـوم پزشـکی   یا کمبود آن رشته وجود دارد و نیاز به آن رشته به تایید معاونت درمـان دانشـگاه   

  شهر رسیده باشد ، صادر می گردد. نظام پزشکی همان ودانشگاهی به تایید رییس شبکه بهداشت 

  محل ارائه خدمت ،روزهاي هفته و سایر موارد در مجوز شهر دوم قید می گردد .  - 2

  روزهاي فعالیت در پروانه مطب شهر اول میبایست قید گردد .  - 3

، مسـتخدمین کشـوري و    هیـات علمـی  غیـر  و درمـانی  بهداشـتی   متعهدین تمام وقتمجوز فعالیت شهر دوم براي  صدور - 4

خـدمت   لشگري ، سازمان ها و سایر نهادها بر اساس قوانین و مقررات موجود و فقط با اجـازه مکتـوب از بـاالترین مقـام محـل     

  .امکانپذیر است

  قید گردد .  بایدفقت نامه دستگاه مربوطه ایام هفته و شهر محل خدمت تحت عنوان شهر دوم  تبصره : در موا

براي مسئولین فنی مراکز درمانی و تشخیصـی بـا در نظـر گـرفتن شـرایط و امکـان حضـور در دو مرکـز ( از نظـر مکـانی            - 5

  ،جغرافیایی ، زمانی و غیره ) پروانه شهر دوم صادر می گردد . 

  کسانی که داراي دو مطب در یک شهر هستند مشمول این دستورالعمل نمی گردند .  - 6

شهر دوم تنها پس از موافقت کتبی باالترین مقام اجرایی درمان شهر مبـداء و مقصـد و پـس از تاییـد      صدور مجوز فعالیت - 7

  مربوطه صورت می گیرد .  علوم پزشکی معاونت درمان دانشگاه

  صدور مجوز فعالیت شهر دوم پس از موافقت کتبی نظام پزشکی مبداء و مقصد صورت می پذیرد .   - 8

 7ر دوم براي کلیه مراکز استان ها ( بجز مراکز استان هاي محروم به تشخیص کمیسـیون تبصـره   صدور مجوز فعالیت شه - 9

  ) ممنوع است .   13ماده 

تمدید مجوز فعالیت شهر دوم منوط به بررسی مجدد شرایط شهر مقصد و گواهی حسن فعالیت از طرف معاونـت درمـان    - 10

  شرایط ، صورت می گیرد . در غیر اینصورت پروانه تمدید نخواهد شد .  و نظام پزشکی شهر مقصد بوده و در صورت استمرار 

و با راي مثبـت ایـن کمیسـیون صـادر      13ماده  7کمیسیون تبصره کلیه مجوزهاي مشمول این دستور العمل از طریق  -11

  می گردد . 

  شیوه اجرایی :  

  کلیه متقاضیان پس از اخذ مدارك الزم و ارائه آنها در نظام پزشکی شهر مقصد تشکیل پرونده می دهند.  - 1

ورت مثبت بودن راي کمیسـیون ، مجـوز فعالیـت در شـهر دوم صـادر و      صدر  13ماده  7پس از تشکیل کمیسیون تبصره  - 3

راي صادره کتبا  و در صورت منفی بودن راي کمیسیون ، جهت تحویل به متقاضی به نظام پزشکی شهر مقصد ارسال می گردد

  از طرف دبیرخانه کمیسیون به نظام پزشکی مقصد اعالم می شود . 

  



  تبصره : 

نتیجه به نظام پزشکی شهر اول اعالم تا نسبت به اخذ پروانه مطب ( پروانه  در صورت مثبت بودن راي کمیسیون ،

جدید اسکن آن به سازمان مرکـزي   در آن اقدام و پس از صدور پروانه تشهر اول ) متقاضی و درج روزهاي فعالی

  ارسال تا نسبت به صدور مجوز فعالیت شهر دوم اقدام گردد. 

جهت مسئولین فنی ( رشته هاي پاتولوژي ، رادیولوژي ، پرتو درمانی ، پزشکی هسته اي و ... ) میبایسـت در   - 4

دانشـگاه   نت درمانفنی متقاضی در شهري که داراي پروانه مطب ( شهر اول ) از معاو یتخصوص وضعیت مسئول

  علوم پزشکی مربوطه استعالم صورت پذیرد . 

متقاضیان میبایست اعالم نیاز از مرکز درمانی با قید دقیق روزها و شیفت فعالیت به همراه  هدر تشکیل پروند - 5

   اخذ گردد . مرکز کپی پروانه تاسیس

) در شـهرهاي غیـر دانشـگاهی   ست موافقت شبکه بهداشت و درمـان ( در تشکیل پرونده متقاضیان می بای - 6

 بـا قیـد   قت نظام پزشکی شهر مورد درخواستمواف باقید وموافقت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه 

  اخذ گردد.  هفته )( از یک روز تا سه روز در دقیق روزهاتعداد متخصصین هم رشته متقاضی وبا ذکر

کلیه پروند ه هاي تشکیل شده که مدارك آنها تکمیل شده است بـه نظـام پزشـکی مرکـز جهـت طـرح در       -7

  ارسال می گردد .  13ماده  7کمیسیون تبصره 

( مندرج  و مشترك عالوه بر اخذ مدارك اختصاصی، کارشناس صدور پروانه موظف است جهت تشکیل پرونده  -8

را که توسط متقاضـی تکمیـل شـده ،     ، فرمهاي درخواست و تعهد نامه تبصره هفتنه مطب ) در فرم صدور پروا

  یسیون تبصره هفت ارسال نماید.مو به سازمان نظام پزشکی کل کشور جهت طرح در ک ضمیمه مدارك نموده

  

  

  

  13ماده  7دبیرخانه کمیسیون تبصره 
 


