
 

 

     
 پ/ن/سالف//11/22شماره: 

 22/ 12/ 22تاریخ :                    

 12: 00شروع جلسه                                                                                                                                     

 11:  11پایان جلسه :                                                                                                                                     

 
 جاهعه پسشکی استاى خراساى  تخصصی –ویي جلسه شورای هرکسی اًجوي های علوی هیازد

 

 وفر( 10)  ) لیست پیىست( حاضریي جلسه 

 

  هحورهای جلسه 

 

سبصهبى ًظبم پضشکی اص اًجوي ّبی ػلوی تخصصی تَسظ سیبست هحتشم سبصهبى ًظبم بیبى اًتظبسات  (1

 پضشکی

 گضاسشی کَتبُ اص ػولکشد شَسای هشکضی اًجوي ّبی ػلوی تخصصی (2

ّبی اًجوي ّبی ػلوی  اسائِ گضاسش ػولکشد کبسگشٍُ اجشایی اًجوي ّبی ػلوی تخصصی ٍ بیبى خَاستِ (3

دبیش هحتشم  –بم پضشکی هشْذ ) آلبی دکتش فششیذ ببلشیتخصصی اص ّیأت هذیشُ هحتشم سبصهبى ًظ

 کبسگشٍُ اجشایی اًجوي ّبی ػلوی تخصصی(

 

 خالصه هطالب هطروحه 

o   ُبِ دلیل ّوضهبًی ایي جلسِ بب جلسِ استبًذاسی )کِ چْبسشٌبِ شب بِ اعالع آلبی دکتش هْشابی سسابًیذ

دس هحال   30/11. البتاِ ایشابى سابػت    بَدًذ( سخٌشاًی سیبست هحتشم سبصهبى ًظبم پضشکی بشگضاس ًشذ 

توابهی سسساب ٍ   ایشابى سا اص  پاَصش  اص آلبی دکتش حمی خَاستٌذ تب هشاتاب   بشگضاسی جلسِ حضَس یبفتِ ٍ

سبلی سششابس اص هَفمیات ٍ کبهیاببی ٍ    اػالم داشتِ ٍ  ّبی ػلوی تخصصی بشای ػذم حضَس دبیشاى اًجوي

 بشای توبهی ػضیضاى آسصٍ کٌٌذ.بْشٍصی 

 

o های علوی تخصصی به شرح زیر ارائه گسارش کردًذ ر حقی دبیر شورای هرکسی اًجويقای دکتآ:   

 
ٍ صحوبت اگش بخَاّین اص خذهبت .  ػْذُ داسد ِب دس ًظبم پضشکیبِ تٌْبیی ببس سٌگیٌی سا شَسای هشکضی اًجوي ّب

ایي وَس است کِ هسئَلیت لذسداًی کٌین، کبس آسبًی ًخَاّذ بَد، چشا کِ بشای بٌذُ هلسسسب ٍ دبیشاى اًجوي ّب 

جلب کشد ٍ ایي ببٍس سا  اػضبی سبصهبى ًظبم پضشکی ساکِ بتَاى اػتوبد  ایياهب  .چِ هیضاى سٌگیي است ػضیضاى تب



 

 

ّوِ است کِ بش ػْذُ   ٍلیتیؤ، هسّستین  اهبًتذاس آًْب ّبی هحَلِ هب دس توبهی هسؤٍلیتلبَالًذ کِ ایي ػضیضاى بِ 

 .است سبصهبىهب ، اص جولِ ّیأت هذیشُ 

 گضاسش ػولکشد یکسبلِ شَسای هشکضی سا بِ عَس خالصِ بیبى داشتٌذ .سپس 

o جبهؼِ دبیش اًجوي ّبی ػلوی تخصصی تَسظ آلبی دکتش حبتوی  گسارش عولکرد کارگروه اجرایی

) توبهی هصَببت ٍ پیگیشی ّبی  اسائِ شذ . ٍ ػضَ کبسگشٍُ اجشایی هتخصصیي داخلی خشاسبى سضَی

س گضاسش ػولکشد کبسگشٍُ اجشایی اًجوي ّب لحبػ شذُ است ٍ بشای توبهی سسسب ٍ دبیشاى اًجبم شذُ د

 اًجوي ّب اسسبل خَاّذ شذ .

 

o فششیذ ببلشی  دکتش آلبی گش تَسظ  ّبی بیوِ دس استببط بب سبصهبى های علوی تخصصی هشکالت اًجوي

ت ًْبیی هشکالت اًجوي ّب ضویوِ تششیح شذ . لیس دبیش اًجوي جشاحبى استَپذی ٍ دبیش کبسگشٍُ اجشایی

 گضاسش ػولکشد کبسگشٍُ اجشایی است کِ بشای ّوِ ایویل خَاّذ شذ.

 

o : هطالب زیر هن توسط هذعویي جلسه بیاى شذ 

ٍ هغبلببت لبًًَی دی کلیٌیک ّبی هؼَلِ  بذّی ٍسشکستگی بیوِ دی ٍ ػذم تَاًبیی پشداختبب تَجِ بِ  -1

بٍس حمَلی دس سبصهبى ، ًیبص بِ الذام سبصهبى ًظبم پضشکی دس ٍ بب تَجِ بِ حضَس هشّبی چشک پضشکی 

 ایي صهیٌِ است .

ّب اسسبل شَد تب اعالع  پیشٌْبد هی شَد کِ گضاسش ػولکشدّبی تْیِ شذُ بشای سسسب ٍ دبیشاى اًجوي -2

 ّب صَست پزیشد . سسبًی الصم بِ اػضبی اًجوي

 ّب تبکیذ شذ . بش لضٍم تشکیل کبسگشٍُ ػلوی اًجوي -3

اص توبهی ّوکبساى تمبضب شذ تب ضوي هغبلؼِ همبالت هٌذسج دس هجلِ سبصهبى ًظبم پضشکی ، بِ همبلِ  -4

 هغبلؼِ شذُ اهتیبص دادُ ٍ آى سا بِ شوبسُ دادُ شذُ پیبهک کٌٌذ .

ًیبص بِ بشًبهِ سیضی هذٍى کبسی بشای کبسگشٍُ اجشایی ٍ شَسای هشکضی اًجوي ّبی ػلوی تخصصی دسسبل  -5

ٍظبیف سبصهبى ًظبم پضشکی هشْذ دس لبًَى سبصهبى ًظبم پضشکی جوَْسی اسالهی ایشاى )بشاسبس  1333

 ٍ هسبیل ٍ هشکالت ٍ ًیبصّبی اًجوي ّب (



 

 

ًیبص بِ اسائِ گضاسش ّیأت هذیشُ هحتشم سبصهبى ًظبم پضشکی هشْذ دس صهیٌِ پیگیشی هسبیل ٍ هشکالت  -6

بصهبى کل ًظبم پضشکی جوَْسی اسالهی جوي ّب دس جلسِ بب اػضبی هحتشم شَسای ػبلی سًهغشٍحِ ا

 (1332آرسهبُ  27ایشاى ) جلسِ چْبسشٌبِ 

اص عشف  "قائن هقام و هعاوى پشتیباًی رفاهی سازهاى ًظام پسشکی هشهذ  "آقای دکتر افخوی  -7

سسسب ٍ دبیشاى اًجوي ّبی ػلوی تخصصی اص یکبیک  سیبست هحتشم سبصهبى ٍ توبهی اػضبی ّیأت هذیشُ

ّب فؼبلیت داسد،  ٍ ایي ًکتِ سا هتزکش شذًذ کِ تٌْب دس هشْذ یک چٌیي تشکلی اص اًجويلذسداًی کشدُ 

ّب هی خَاٌّذ کِ هب سا بِ ػٌَاى الگَی کبسی خَد لشاس  حتی دس تْشاى چٌیي تشکلی ًیست ٍ بمیِ استبى

ببیستی بشًبهِ سیضی دلیك ضوي ایي کِ دس سبل آیٌذُ ػالٍُ بش پیگیشی هسبیل ٍ هشکالت صٌفی ، دٌّذ . 

ببشین . ّوِ هب بش ایي ببٍسین داشتِ دس صهیٌِ اخالق پضشکی هذت  بُ، هذٍى ٍ بب تؼشیف اّذاف بلٌذ ٍ کَت

 دس جبهؼِ پضشکی ًیبص بِ بْبَد هستوش کیفیت داسد .کِ استمبی سغح کیفی اخالق حشفِ ای 

 

 مصىبات جذیذ 

 مهلت اجرا پیگیر مجری مىضىع مصىبات ردیف

1 

هغشٍحِ تَسظ اًجوي ّبی هشکالت ًْبیی اسسبل لیست 

 21/12/22 آقای دکتر باقری خاًن هالکی بشای توبهی سسسب ٍ دبیشاى اًجوي ّبػلوی تخصصی 

2 

ساّکبس اجشایی پیشٌْبدی بشای ّش یک اص هشکالت اسائِ 

ساّکبسّبی )لغفب  (لیست پیَست) هغشٍحِ تَسظ اًجوي ّب

 ایویل فشهبییذ(پیشٌْبدی خَد سا 

رؤسا و دبیراى 

 اًجوي ها
 خاًن هالکی

فروردیه  21تا 

1323 

3 

بشسسی تشکیل کبسگشٍُ ػلوی اًجوي ّب دس اٍلیي جلسِ 

 آقای دکتر حقی اسدیبْشت( 4) 1333شَسای هشکضی اًجوي ّب دس سبل 
هرکسی شورای 

 ها اًجوي
01/02/23 

1 

هغبلببت دی کلیٌیک ّبی بشسسی ًحَُ کوک ٍ پیگیشی 

ٍ سبصهبى ًظبم پضشکی چشن پضشکی اص بیوِ دی اص عشیك 

 بب کوک هشبٍس حمَلی سبصهبى ًظبم پضشکی هشْذ

طرح در اولیي 

جلسه کارگروه 

 ها  اجرایی اًجوي

 30/01/23 آقای دکتر حقی



 

 

1 

ّبی ػلوی  شٍُ اجشایی اًجوياسسبل گضاسش ػولکشد کبسگ

 21/12/22 آقای دکتر باقری خاًن هالکی تخصصی بشای توبهی سسسب ٍ دبیشاى اًجوي ّب

6 

ّبی ػلوی  اسسبل گضاسش ػولکشد شَسای هشکضی اًجوي

تخصصی جبهؼِ پضشکی استبى خشاسبى سضَی بشای توبهی 

 سسسب ٍ دبیشاى اًجوي ّب

 21/12/22 آقای دکتر حقی خاًن هالکی

7 

هسبیل ٍ ٍ یب الذام هؤثش دس هَسد سفغ هیضاى پیگیشی 

جوي ّب دس جلسِ بب اػضبی هحتشم ًهشکالت هغشٍحِ ا

شَسای ػبلی سبصهبى کل ًظبم پضشکی جوَْسی اسالهی 

 (1332آرسهبُ  27ایشاى ) جلسِ چْبسشٌبِ 

هیأت هدیره 

 هحترم سازهاى

شورای هرکسی 

 اًجوي ها
 1323بهار 

 
 

 دکتر  سیذ ضیاء هللا حقی

 تخصصی  -لمی ع اوجمه هایشىرای مرکزی دبیر 

 خراسان رضىیاستان جامعه پزشکی 

 
 

 


