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 )سراسرکشور(.....معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

  بخشنامه/پزشکی موسسات و مطب در تکمیلی تحصیالت هاي دوره دستیاران بکارگیري ممنوعیت :موضوع 

ع�ی�م 
  سالم 

 دستیاران دوره هاي تخصصی، پیرو گزارش هاي دریافتی از حوزه هاي نظارتی در خصوص بکارگیري با احترام،         

فلوشیپی و فوق تخصصی ، توسط اساتید محترم دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در 

مطب هاي شخصی و موسسات پزشکی ازجمله بیمارستان و مراکز جراحی محدود با عناوین مختلف مانند پزشک 

ارگیري غیرمجاز از مشمولین تعهدات قانونی دوره هاي مذکور، به استحضار همکار، جایگزین، دستیار و در مواردي بک

می رساند حسب صراحت ضوابط و قوانین آموزشی دوره هاي مختلف تحصیالت تکمیلی، ضوابط و آیین نامه هاي 

ظامی حاکم بر موسسات پزشکی در زمینه بکارگیري افراد صالحیت دار حرفه اي و همچنین مفادي از آیین نامه انت

سازمان محترم نظام پزشکی، هرگونه بکار گیري نامبردگان در مطب و موسسات پزشکی تشخیصی و درمانی خصوصی 

،خیریه ،عمومی غیردولتی و نیرو هاي مسلح  با هر عنوان ممنوع و تخلف اداري، انتظامی و تعزیراتی محسوب          

ت از حقوق بیماران و ارائه خدمات تشخیصی درمانی کیفی و خواهشمند است دستور فرمایید در راستاي صیان.می گردد

ایمن، مراتب به کلیه مطب پزشکان و موسسات پزشکی تحت پوشش نظارتی آن دانشگاه ابالغ و بر نحوه حسن اجراي 

آن توسط اساتید و مسئولین فنی موسسات پزشکی نظارت نموده و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مغایر با این 

شایان ذکر است ارسال . بدون هرگونه اغماض و با قاطعیت مطابق با مواد قانونی ذیل اعمال مقررات نمایید بخشنامه

به این دفتر الزامی و مورد پیگیري قرار خواهد  7/11/96رونوشت ابالغ این بخشنامه به کلیه ذینفعان، حداکثر تا تاریخ 

  .گرفت

ه اي در مطب حسب مورد به هیات انتظامی اعضاء محترم هیات پزشک بکارگیرنده فرد فاقد صالحیت حرف معرفی-1

  علمی، هیات رسیدگی به تخلفات اداري و هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی 
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قانون تعزیرات حکومتی و هیات انتظامی سازمان نظام  11معرفی مسئول فنی موسسات پزشکی به کمیسیون ماده -2

  پزشکی

ي فعال در مطب و موسسات پزشکی حسب مورد به هیات انتظامی سازمان نظام معرفی فرد فاقد صالحیت حرفه ا-3

  قانون تعزیرات حکومتی و گزارش موضوع به معاونت محترم آموزشی دانشگاه 11پزشکی،کمیسیون ماده 

  

        

  

  

 

 

 

 

  


