
 پزشكي

 هاي علوم پزشكي كشور

 هاي مستقيم مردم بـه حـداكثر

 خدمات بهداشتي درمـاني، افـزايش

 دانشگاه هاي علوم پزشـكي وخـدمات

 تابعـه خـود مطـابق شـرايط ذيـل

 خوانـده) كلينيـك ويـژه( اختصـار

و فـوق تخصصـي  نيروهاي تخصصـي

ل مي باشد كه بـه عنـوان يـك

و خدمات بهداشتي درماني اداره

ي سرپايي بـا اسـتفاده از اعضـاء

 بهره برداري مناسب از امكانـات

در ساعات غير آموزشي، ايجاد دسترسي

و جهـت ارتقـاء كيفيـت  درمـان

و همه امكانات مورد نياز آنان از

و امكانـات  سـوابق بيمـار، وسـايل

و ارائه  مدرك تحصيلي، همراهي

، آندوسـكوپي،) سونوگرافي ، داروخانـه

 بسمه تعالي

و آموزش پزشكمعاونت درمان وزارت بهداشت، درمان
 معاونت اجرايي

و اعتبارات معاونت درمان  دفتر بودجه
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 اجرايي نحوه اداره كلينيك هاي ويژه دانشگاه

و كاهش سهم هزينه  شاخص عدالت در سالمت

دسترسي عادالنه مردم به خد هاي سالمت، ايجاد

و ارتقاء شاخص رضايتمندي، دانشگ  بيماران سرپايي

 كشور موظف بـه مـديريت كلينيـك هـاي ويـژه تابع

و فوق تخصصي كه از اين پس بـه اخت تخصصي

و مستقل كه با استفاده از نيروه  واحدي است دولتي

. تمام وقت فعاليت خواهد كرد

 ها به عنوان يك واحد با شخصيت حقوقي مستقل

و سرپايي زير نظر دانشگاه علوم پزشكي دولتي

و تشخيصي  فعاليت كلينيك ويژه ارائه خدمات درماني

 تمام وقت، ساماندهي مناسب تر سيستم ارجاع،

رستان هاي آموزشياشغال تخت بيما افزايش ضريب

ج  بيماران، حفظ اعضاء هيئت علمي تمام وقـت در

.ر موثر آن هاست

 به عنوان مطب پزشكان شاغل در آن تلقي شده

و سـ پذ و نگهـداري پرونـده يرش فعال با تنظـيم

م و خارج از اتاق پزشكان، نصب تابلو با ذكر نوع ل

و سونوگرآزمايش(ي تشخيصي گاه، تصويربرداري

 معاونت درمان

دستورالعمل اج

ش به منظور تحقق

ه%30معادل هزينه

خدمت رساني به بيما

بهداشتي درماني كشو

.مي باشند

كلينيك ويژه.1

مي شود واحد

هيئت علمي

اين كلينيك.2

واحد درماني

.مي شود

هدف از فعاليت.3

هيئت علمي

دانشگاه، افزاي

اداري براي بي

افزايش حضو

اين كلينيك.4

پ قبيل منشي

مناسب داخل

خدمات جنبي
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ن ارائه وقـت قبلـي بـه بيمـاران

خالي مراكـز تابعـه دانشـگاهي در هاي

هايت متبوع از محل رديفر وزا

و  كلينيك ها اختصاص خواهنـد داد

موضوع مـاده(ل اجرايي مصوب

.ت

ق تخصـص تمـام وقـت دانشـگاه

 دانشگاه در اين كلينيك هـا مشـغول

 معاونـت درمـان هـر دانشـگاه اسـتفاده از

 خدماتي مي باشند كه عبارتنـد از

و بيمه گري، پـذيرش، منشـي ي

 خدمات درماني بـه مـردم، موظـف

 مديريت اين گونه كلينيك هـا را

. اقدام نمايد
. دانشگاه است

 بسمه تعالي

و آموزش پزشكمعاونت درمان وزارت بهداشت، درمان
 معاونت اجرايي

و اعتبارات معاونت درمان  دفتر بودجه
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و اكوكارديوگرافي، في همچنين امكانو. ... زيو تراپي

. دارا خواهد بود
در ارائه خدمات جنبي تشخيصي استفاده از ظرفيت ها:ه

.ت است

و ن خدمات پزشكان شاغل در كلينيك هاي ويژه،

درآمد اختصاصي مبالغي را به كلين دانشگاه از محل

و پرسنل شاغل مطابق دستورالعمل  پرداختي به پزشكان

.د

و اجرايي است ي كلينيك شامل دو بخش تخصصي

و فـوقشامل اعض:ي و متخصـص اء هيئت علمي

و پس از تاييد معاونت درمان دانشگ  درخواست شخصي

و حسب نيـاز بـا صـالحديد معاون ت وجود ظرفيت خالي

.هيئت علمي بالمانع استر

خ:ي و شامل كليه نيروهاي كادر اجرايي، درماني

و( پاراكلينيك امور مالي اداري...) آزمايشگاه، راديولوژي

و .باشدمي ... پزشكي، نگهباني، تاسيسات، خدمات

و متولي ارائه خد ن هر دانشگاه به عنوان مسئول

م  به شرايط منطقه اي دستورالعمل اجرايي نحوه

ز تاييد هيئت رئيسه دانشگاه نسبت به ابالغ آن اق
كلينيك هاي ويژه به عهده معاونت درمان هر دا مسئول

 معاونت درمان

نوارمغزي، اكو

متقاضي را دا
تبصره•

لويتاو

جهت جبران.5

و دانش عمومي

ميزان پرداخت

خواهد بود)7

نيروي انساني.6

نيروي تخصصي)1-6

مي باشد كه با درخوا

.فعاليت خواهند شد

درصورت: تبصره•

متخصصين غير

نيروهاي اجرايي)2-6

كادر پرستاري، پاراكلي

گري، مدارك پزشكي

معاونت درمان.7

است با توجه

و پس از تهيه
انتخاب: تبصره•



 پزشكي

و پاراكلينيــك براســاس  كلينيــك

.خواهد بود)7 ماده
و فوق تخصـص تـاپ زشكان متخصص

و برابـر ضـوابط موجـود در  ويـژه

.تعيين مي گردد

مراجعه كننده را به سـاير بيماران

 معاونت درمان هـر دانشـگاه بـه

ل تعـداد مراجعـات بـه تفكيـك

و در آمـد كـل دريـافتي پزشـكان

 هـاي سـالمت را مطـابق برنامـه

 بسمه تعالي

و آموزش پزشكمعاونت درمان وزارت بهداشت، درمان
 معاونت اجرايي

و اعتبارات معاونت درمان  دفتر بودجه
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 درصــد درآمــد پزشــكان شــاغل در بخــش هــاي كلي

موضوع ماد( مصوب حوزه معاونت درمان دانشگاه
پ براي) ويزيت( التفاوت پرداختي بابت ارائه خدمات سرپايي

.ريال خواهد بود

 پرسنل از محـل درآمـد اختصاصـي كلينيـك وي

تا)7موضوع ماده(اجرايي تع%20سقف حداكثر

 كاركنان اجرايي شاغل در اين مراكز اجازه ارجاع بي

.غير دانشگاهي ندارند

ر اين دستورالعمل پيش بيني نشده است با نظر

. قابل الحاق يا اصالح مي باشد

ماه گزارش كامـل6 درمان هر دانشگاه ملزم است هر

م د تعداد راجعين خدمات پاراكيلينيـك، ميـزان

ه و بهبود شـاخص و ميزان رضايتمندي بيماران

. به معاونت درمان وزارت متبوع گزارش نمايد

 معاونت درمان

و درص.8 ميـزان

دستورالعمل
مابه التف: تبصره•

ر000/30سقف

حق الزحمه.9

دستورالعمل

و كار.10 پزشكان

غي بخش هاي

د.11 مواردي كه

ق عنوان متمم

معاونت درما.12

و تخصص ها

ماهيانه مركز

پنجم توسعه


