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رييس محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور

سالم عليكم
          با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با تقدیم احترام نظر به ضرورت برنامه ریزی  به منظور تامین و 
ارتقاء سالمت جامعه و لزوم مشارکت جدی در ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم و اجرای دقیق و موثر 
دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص حضور پزشکان متخصص، 

شرایط حضور کلیه پزشکان بشرح ذیل جهت اجرا در کلیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه ابالغ می گردد :

ساعت موظفی پزشکان متخصص رسمی، پیمانی و تعهدات قانونی غیرتمام وقت جغرافیایی، ۴۴ ساعت در هفته  .۱
می باشد.( لزوم اجرای ماده ۸۷  قانون مدیریت خدمات کشوری )

،(۲k) ساعت موظفی پزشکان متخصص هیات علمی، رسمی، پیمانی و تعهدات قانونی تمام وقت جغرافیایی .۲
 ۵۴ ساعت در هفته می باشد.

مرخصی ها و ماموریت های اداری بعنوان ساعت کاری موظف محاسبه می گردد. .۳
کلیه پزشکان متخصص ملزم به حضور در ایام رسمی هفته در بیمارستان به منظور ویزیت بیماران و انجام سایر  .۴
خدمات درمانی مورد نیاز در بیمارستان و کلینیک های ویژه بوده و جهت انجام سایر امور محوله غیردرمانی 

(حضور در دانشکده، مراکز پژوهشی و ...) بایستی با هماهنگی ریاست بیمارستان صورت پذیرد.
ثبت ورود و خروج کلیه پزشکان از طریق ثبت در کارت تایمکس انجام پذیرد. بدیهی است پرداخت حق الزحمه  .۵

مقیمی کلیه پزشکان و پرداخت مبتنی بر عملکرد بایستی بر اساس پرینت کارت تایمکس صورت پذیرد.
کنترل و نظارت بر ساعات حضور موظف پزشکان طبق برنامه تنظیمی توسط ریاست بیمارستان صورت پذیرد. .۶

پیگیری دقیق دالیل کسر ساعت کاری پزشکان متخصص در بیمارستان طبق مقررات انجام گردد. .۷
بیمارستان مکلف است گزارش ماهیانه برنامه حضور و فعالیت پزشکان متخصص منضم به فعالیت در سایر  .۸

واحدها را جمع بندی و به حوزه ریاست دانشگاه اعالم نماید.
نظارت دقیق بر ثبت اطالعات متخصصین شاغل در بیمارستانها در سامانه کنترل پزشکان انجام پذیرد. .۹

نظارت دقیق بر ثبت اطالعات شروع بکار و غیبت متخصصین متعهد خدمت در سامانه کنترل پزشکان صورت  .۱۰
پذیرد.

صدور گواهی پایان کار به وزارت متبوع جهت دریافت گواهی پایان تعهدات متخصصین متعهد خدمت منوط به  .۱۱
بررسی میزان ساعات حضور طبق مقررات انجام گردد.

بیمارستان موظف است اطالعات جدول نحوه حضور روزانه و شرایط محاسبه ساعات عملکرد کلیه متخصصین  .۱۲
شاغل در بیمارستان را که متعاقبا" اعالم خواهد شد در سامانه مربوطه ثبت نماید.
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دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موظف هستند نظارت دقیق و مستمر بر اجرای مفاد دستورالعمل فوق الذکر را 
بعمل آورند . بدیهی است مسئولیت پاسخگویی و حسن اجرای مفاد فوق الذکر بر عهده آن مقام محترم می باشد.


