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فوری
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی 

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

با سالم و درود،

احتراماً پیرو برگزاری چهل و هشتمین جلسه شورای عالی بصورت حضوری و ویدئو کنفرانس در تاریخ 

١٣٩٩/١٢/٠١بدینوسیله مصوبات جلسه فوق بشرح زیر جهت استحضار و دستور پیگیری و اقدام مقتضی                           

اعالم می گردد.

مصوبه (١)
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات کمیسیون تخصصی مشورتی تبلیغات به منظور تغییر و اصالح دستور 

العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی های داروئی ، موادخوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و 

بهداشتی و امور پزشکی (مصوب ١٣٩٧/٠٧/٢٥  شورای عالی) ، با تغییر عنوان دستور العمل مذکور به دستور العمل 

نحوه اطالع رسانی امور پزشکی ، تبلیغات و انتشار آگهی های داروئی ، موادخوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 

و اعمال اصالحات به شرح پیوست موافقت گردید. 

مصوبه (٢)
با توجه به مصوبه شماره ٤ سی و هفتمین جلسه شورای عالی مورخ ١٣٩٩/٠٣/٢٢ و پیرو ارائه گزارش کمیسیون 

تخصصی مشورتی طرح ها و لوایح و آئین نامه ها در خصوص آئین نامه پیشنهادی حدود صالحیت فیزیوتراپیست ها 

که با همکاری کمیسیون تخصصی مشورتی تنظیم روابط و تعیین حدود صالحیت صاحب حرف پزشکی تدوین 

گردیده ، ضمن تصویب  آئین نامه مذکور به شرح پیوست مقرر گردید در اسرع وقت پیگیری های الزم جهت طرح 

در کمیسیون ملی تعیین صالحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته صورت پذیرد. 
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مصوبه (٣)
مکاتبه شماره ١٣٩٩/١٠٠/٢٠/١٠٠٠٤  مورخ ١٣٩٩/١١/١٤ رئیس محترم کمیسیون طرح ها و لوایح و آئین نامه ها در 

خصوص اصالح بند ٩ دستور العمل اجرایی فعالیت پزشکان و دندانپزشکان در شهر دوم مطرح و پس از بحث و تبادل 

نظر و هماهنگی با معاون کل محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید موضوع در جلسه ای  با 

حضور جناب آقای دکتر حریرچی ، جناب آقای دکتر  اسپید نایب رئیس اول محترم شورای عالی ، جناب آقای دکتر 

فرقان رئیس محترم کمیسیون طرح ها و لوایح و آئین نامه ها ، جناب آقای دکتر جهانگیری معاون محترم فنی و نظارت 

سازمان ، دندانپزشکان محترم عضو شورای عالی ، جناب آقای دکتر بیرجندی نژاد عضو محترم شورای عالی ، جناب 

آقای دکتر محمد مهدی مطهری رئیس محترم شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گلستان و  سرکار خانم 

سعادت عضو محترم شورای عالی بررسی و پیشنهاد عملیاتی جهت حل این مشکل ارائه گردد.

مصوبه (٤)
مکاتبه شماره  ١٣٩٩/٢٧٣/٥٦٩  مورخ ١٣٩٩/١١/٢٠  رئیس محترم نظام پزشکی مشهد مبنی بر  درخواست راه اندازی  

شعبه دوم هیات بدوی مطرح و با توجه به تائید معاون محترم انتظامی سازمان ، پس از بررسی مورد موافقت قرار گرفت. 

مصوبه (٥)
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی تامین و تزریق واکسن کووید ١٩ ضمن تاکید بر لزوم انجام 

واکسیناسیون کلیه آحاد جامعه در اولین فرصت مقرر گردید با توجه به اینکه برخی از موسسات و همکاران عضو 

جامعه پزشکی منجمله موسسات و دفاتر کار گروه  توانبخشی در لیست اولویت اعالمی وزارت بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکی جهت تزریق واکسن کووید ١٩ قرار نگرفتند ، سازمان در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع اقدام 

نماید .

مصوبه (٦)
پیرو ارائه گزارش رئیس محترم شورای هماهنگی استان فارس در خصوص خسارات وارده به هموطنان عزیز شهرستان 

دنا و شهر سی سخت ، در حادثه زمین لرزه اخیر ، ضمن اعالم همدردی و آمادگی برای هر گونه مساعدت مقرر 
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گردید جلسه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه سازمان در اسرع وقت تشکیل و 

نسبت به جذب مساعدت های نقدی و غیر نقدی جهت آسیب دیدگان این واقعه اقدام گردد.

همچنین از سرعت عمل همکاران حوزه سالمت در رسیدگی به مصدومان این حادثه تقدیر بعمل آمد .

رونوشت :
اعضای محترم شورای عالی جهت استحضار


