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  ...و خدمات بهداشتی درمانی  علوم پزشکی دانشکده/معاون محترم  درمان دانشگاه  

 1397در سال » حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم«هاي جامع برنامه  برداري از فرم بهره: موضوع

 

  سالم علیکم

ینه افزایش دسترسی به منظور فراهم سازي زم و با تقدیم احترام؛ ) ص(با صلوات بر محمد و آل محمد 

مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی سالمت و تحقق اهداف سالمت براي همه و در همه جا و حمایت از 

بخشنامه شماره » 2«و » 1«سازي بندهاي  در دسترسی به خدمات سالمت موثر در راستاي پیاده نیازمندان

و » اندگاري پزشکان در مناطق محرومحمایت از م«درخصوص اصالحات برنامه  25/9/96د مورخ 23225/400

، نحوه )مستندات پیوست(پیرامون تغییرات این برنامه 8/11/96د مورخ 27071/400با عنایت به نامه شماره 

 : باشد هاي جامع برنامه ماندگاري به شرح ذیل می برداري از فرم بهره

مالك ثبت اطالعات  1397 از ابتداي سال HSE.Health.gov.irدر سامانه » برنامه ماندگاري«فرم  .1

و » وقت جغرافیایی پزشکان ماندگار تمام«هاي  باشد و فرم پزشکان ماندگار در مناطق محروم کشور نمی

دو فرم مذکور، از فروردین . گردد ، در همان سامانه، جایگزین آن می»وقت پزشکان جایگزین غیرتمام«

است بدیهی  .ه ماندگاري خواهند بودماه سال جاري، مالك پایش، نظارت و تخصیص منابع برنام

آنها براي آن  گیرد که اطالعات برنامه ماندگاري تنها به پزشکانی تعلق میماهانه تخصیص اعتبارات 

 .مذکور ثبت شده باشد  ماه، در سامانه

باشد که  وقت جغرافیایی می جهت ثبت اطالعات پزشکان تمام» وقت جغرافیایی پزشک ماندگار تمام»  فرم .2

، فاقد »وقت جغرافیایی نامه پرداخت دوکا پزشکان درمانی و اعضاي هیات علمی تمام آیین«ر ضوابط براب

هرگونه فعالیت انتفاعی درمانی بوده و به صورت ماندگار در شهرهاي مشمول این برنامه فعالیت 

 .نمایند می

وقت جغرافیایی  جهت ثبت اطالعات پزشک جایگزین غیر تمام» وقت پزشکان جایگزین غیرتمام«فرم  .3

حداکثر هفت روز در (وقت ماندگار در سطح شهر وجود ندارد  باشد که براي روزهایی که پزشک تمام می

بوده و در طول روزهاي ماندگاري ملزم به رعایت کلیه  مشمول پرداخت ثابت ماندگاريصرفاً  ،)ماه

 .باشد ضوابط پزشکان ماندگار برابر ضوابط ابالغی برنامه ماندگاري می
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هاي علوم  دانشگاه/هاي دانشکده بیمارستان ها در سطح کدپستی ورود اطالعات این فرم دسترسی .4

 .باشد میپزشکی 

صورت  براي هر ماه به(به صورت ماهانه » ب«و » الف«در شهرهاي گروه  اطالعات پزشکان ماندگار .5

ط بیمارستان، از ابتداي بازه زمانی مجاز جهت ثبت و ویرایش اطالعات هرماه توس. گردد ثبت می )مجزا

، )حدود چهل و پنج روز(در این بازه زمانی . باشد همان ماه تا پایان ساعت اداري پانزدهم ماه بعد می

 .باشد دسترسی ثبت و ویرایش اطالعات در سطح کد پستی بیمارستان فراهم می

هاي  رود فرمو«بایست در قسمت  ها می منظور ثبت اطالعات پزشکان ماندگار، بیمارستان  به  .6

پزشکان جایگزین «و » وقت جغرافیایی پزشکان ماندگار تمام«هاي  ، هر یک از فرم»بیمارستانی

لیست متخصصان «را انتخاب نموده و پس از ثبت اطالعات عمومی پزشکان در قسمت » وقت غیرتمام

 .، نسبت به تکمیل فرم مورد نظر اقدام نمایند»ماندگار کشور

نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره نظام پزشکی، نوع تخصص، رشته : از قبیل(اطالعات عمومی پزشک  .7

گردد و براي دفعات بعدي، با  تنها یکبار ثبت می) تخصصی و نوع رابطه استخدامی، شماره تلفن همراه

پزشکان «و » وقت جغرافیایی پزشکان ماندگار تمام«هاي  فرم هر یک از نمودن کد ملی پزشک دروارد 

 . شود ، اطالعات عمومی وي نمایش داده می»وقت غیرتمام جایگزین

اي  پزشکان ماندگار، ضروري است به گونه» پرداخت عملکردي«و » پرداخت ثابت«درخصوص  .8

ترین زمان ممکن پس از دریافت  ریزي گردد که پرداخت ماندگاري پزشکان مشمول، در کوتاه برنامه

براساس سند  ،بایست مبالغ پرداختی به پزشکان مشمول یلذا، م. اعتبارات این برنامه، پرداخت گردد

به منظور ثبت این اطالعات، سامانه براي  .، در سامانه مذکور ثبت گرددحسابداري پرداختیقطعی 

هایی که اعتبارات پرداخت گردیده است، باز خواهد شد و بازه زمانی ثبت اطالعات در قسمت  ماه

همچنین، براي تکمیل اطالعات در ماهی که هنوز اعتبارات . هد شدرسانی خوا سامانه، اطالع» اعالنات«

پرداخت «هاي علوم پزشکی پرداخت نگردیده است، براي مبالغ  دانشکده/برنامه ماندگاري به دانشگاه

 .درج گردد» صفر«، عدد »پرداخت عملکردي«و » ثابت

دسترسی سطح  ت نظارت، دري تابعه دانشگاه علوم پزشکی جهها اطالعات ثبت شده توسط بیمارستان .9

براي این  .باشد می رؤیتقابل  )براي اطالعات ثبت شده توسط بیمارستان( معاون درمان هر دانشگاه

 .باشد گیري می قابل مشاهده و گزارش» هاي دانشگاهی ورود فرم«هاي مذکور در قسمت  منظور، فرم
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 .یرایش اطالعات ماه قبل بسته خواهد شدو/ پس از پایان ساعت اداري پانزدهم هر ماه، سامانه براي ثبت .10

» اعالنات«هاي زمانی ضروري، در قسمت  هاي مذکور و نیز بازه کلیه اطالعات ضروري درخصوص فرم .11

 .رسانی خواهد شد اطالع

لیست متخصصان «شایان ذکر است به دلیل باال بودن حجم اطالعات مورد نیاز جهت ثبت در فرم  .12

اعم (سال جاري نخست ماه  دوصرفاً دسترسی ثبت و ویرایش اطالعات  بار، در نخستین» ماندگار کشور

از لیست متخصصان ماندگار کشور، فرم پزشکان ماندگار تمام وقت جغرافیایی و فرم پزشکان جایگزین 

 .باشد باز می 10/3/97تا تاریخ ) وقت تمام غیر

روز  و بهجامعیت مسئولیت حسن اجراي این بخشنامه و نیز پاسخگویی درخصوص صحت، دقت،  .13

دانشکده /هاي مذکور، به عهده معاون محترم درمان آن دانشگاه بودن اطالعات ثبت شده در فرم

 .باشد می

  

 

 

 

 

  :رونوشت  

  سرکار خانم جاللی راد دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی

  نشگاه ع پ و خ ب د فارسجناب آقاي مسعود مفتاحی دبیرخانه م درمان دا

  سرکار خانم حیدري دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود

  سرکار خانم الگامه دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کهکیلویه و بویر احمد

  سرکار خانم طاهري دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د بم

  اه ع پ و خ ب د فساسرکار خانم صادقی دبیرخانه م درمان دانشگ

  سرکار خانم سلیمانیان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د چهارمحال بختیاري

  جناب آقاي زیارتی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کاشان

  سرکار خانم شریفی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کردستان

  شگاه ع پ و خ ب د کرمانسرکار خانم ابراهیمی دبیرخانه م درمان دان

  جناب آقاي مهدیان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کرمانشاه

  جناب آقاي محسنی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د گلستان


