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 امیرالمومنین)ع( با پزشکان متخصصتفاهم نامه بیمارستان 

 رئیس بیمارستانطرف اول تفاهم نامه: 

 م تفاهم نامه:وطرف د

و سربلندی برای شما پزشک محترم که این مرکز را برای انجام تعهدات قانونی  ضمن خوش آمدگویی و آرزوی موفقیت

 گردد. ضور اعالم میموارد ذیل جهت اطالع به ح  خود انتخاب نموده اید.

وزارت بهداشت و درمان حضور نیروهای  36/37/88/ س مورخه  73469با توجه به اینکه برابر نامه شماره  -1

از ایام هفته یا ماه فاقد و جاهت قانونی است لذا متخصصین محترم در  یتخصصی در بیمارستانها تنها در بخش

شب آنکالی ، بایستی درخواست کتبی خود را به ریاست عصر و  11روز اداری و  11صورت تمایل به حضور در 

 محترم درمان و توسعه منعکس گردد. بیمارستان اعالم نمایند تا به معاونت

 

ام  23هر ماه ، بایستی با توافق پزشکان هم رشته حداکثر تا تاریخ  یبرنامه درخواستی جهت شیفت صبح و آنکال -2

ه واحد دبیرخانه بیمارستان اعالم شده باشد تا پس از تایید ریاست ماه قبل به صورت کتبی و با امضای ایشان ب

بیمارستان جهت اجرا به متخصصین بیمارستان و معاونت درمان منعکس گردد. در غیر این صورت بیمارستان راساً 

 برنامه مذکور را تعیین و جهت اجرا اعالم خواهد کرد.

 

و یک  شیفت 11به مدت  د شد. یک برنامه آنکالی ) عصر و شب (برنامه نوشته خواه 2در هر ماه و برای هر رشته  -6

 11روز توسط بیمارستان نوشته میشود و البته  18برنامه اداری و درمانگاهی ) صبح ( که مورد دوم هر ماه به مدت 

 روز آن مطابق برنامه آنکالی ارائه شده توسط خود متخصصین محترم خواهد بود.

 

در نظر گرفته شده است که به صورت گردشی در در داخل محوطه بیمارستان ونی برای هر رشته یک واحد مسک -4

گیرد. بنابراین پس از پایان هر دوره کشیک کلید واحد مسکونی در  اختیار متخصصین محترم آن رشته قرار می

ین زمان واحد مسکونی در کوتاهتر عمومی اختیار نماینده بیمارستان قرار گرفته و بیمارستان موظف به نظافت

برای  صبح می باشد. 8ساعت تعویض کشیک ها ساعت  ممکن و تحویل واحد به پزشک شیفت بعدی خواهد بود.

کنند نیز پس از پایان کشیک کلید واحد ی آن دسته از پزشکانی که موقتاً از یک واحد به صورت انفرادی استفاده م

گیرد. لذا تحویل واحد به پزشکان  جهت استفاده احتمالی دیگر متخصصین در اختیار نماینده بیمارستان قرار می

فقط محدود به زمان برنامه آنکالی بوده و در خارج از برنامه آنکالی واحد در اختیار بیمارستان می باشد و 

 را جمع و از دسترس خارج نمایند.وسایل شخصی خود متخصصین محترم بایستی 
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محترم در ساعات آنکالی و بر اساس نرخ مصوب زمان کشیک می بیمارستان موظف به توزیع غذا به متخصصین  -1

 تهیه گردد.باشد و در صورت تمایل به استفاده از غذا برای سایر افراد خانواده بایستی از قبل فیش غذا 

 

روز حضور و آنکالی صورت می گیرد و پرداخت آن طبق دستورالعمل بر 13ساس حداقل پرداخت ماندگاری بر ا -3

عملکرد درمانگاه ،  حضور به موقع بربالین بیمار در زمان آنکالی و شامل تاًمتخصصین که عمد اساس عملکرد

 میزان بستری و همکاری در برنامه اعتباربخشی بیمارستان می باشد انجام خواهد شد.

 

خواهد بود و خروج از بیمارستان در طی این ساعات بایستی با  14تا  8ان طبق برنامه صبح از ساعت حضور پزشک -9

هماهنگی سوپروایزر، مترون یا ریاست بیمارستان صورت گیرد. در طی آنکالی عصر و شب حضور متخصصین 

ت استحضار به پیوست گیرد. در ضمن دستورالعمل آنکالی جهمی تماس تلفنی از سوی بیمارستان صورت  بدنبال

 آمده است.

 

 پرداخت هزینه های شارژ واحدهای مسکونی ، شامل: )آب ، برق ، گاز( فقط در صورتی که هزینه ها در حد -8

باشد از سوی بیمارستان قابل پرداخت است . در غیر این صورت متخصصین محترم  مصرفی سایر واحدها میانگین

 اهند بود.موظف به پرداخت شخصی هزینه های شارژ خو

 

پزشکان متخصص ملزم به حضور در کلینیک ویژه عصر در داخل شهر از ساعت تعیین شده توسط رئیس  -7

 بیمارستان می باشند.

 

بیمارستان موظف به پیگیری پرداختی های متخصصین محترم بر اساس ثبت تایمکس و اجرای مصوبات کمیته  -13

 .توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه در این زمینه می باشد

 


