سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف
1

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
رأي شورا

عنوان اسناد راكد
پرونده بيماران بيمارستان آيت ا ...كاشاان « مخصاص

بيمااران ريار

امحاي

جد ول زما ني مصوب
 5سال بعد از تشكيل پرونده

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز
 /3001/12/832ش

تاريخ /شماره
جلسه شورا
71 - 63/2/19

بيمه »
2

پرونده هاي مربصط به متهمين به جرايم استعال و يا حمال ريار مزااز

بررس كارشناس

منسصخه ( سال ) 1357

 /3001/13/1353ش

113 - 66/11/7

مصاد مخدر
3

كصپن هاي شير خشك و حصاله هاي مربصط به آن

4

نسخ دفترچه خدمات درمان شامل نسخ سفيد مخصص
آزمايشگاه راديصلاصيي و نساخ زرد مخصاص

داروخاناه

امحاي

 6ماه بعد از تحصيل از داروخانه

 /3001/14/1454ش

122= 68/2/12

امحاي

پس از تسصيه حساب مراجع قانصن

 /3001/15/1491ش

125 = 68/8/24

مال و رسيدگ ديصان محاسبات

پاشاكان در سراسار

كشصر
5

پرونده بيماران بستري بيمار ستانهاي كشصر

6

مكاتبات متفرقه كارگاين ساازمانهاي منقهاه اي بهداشات و درماان

به اسناد هاينه آن
امحاي
از سال  1344تا 1359

 15سال پس از ترخيص بيمار
 10سال

 /3001/16/1530ش

127 - 86/12/9

 /3001/17/1544ش

128- 69/5/17

كليه استانها
7

كصپنهاي شير خشك و حصاله هاي مربصط به آن

امحاي

 3ماه بعد از تحصيل از داروخانه

 /3001/18/1815ش

137 - 71/5/10

8

پرونده هاي مربصط به واردات ماصاد اولياه و ماصاد آمااده باه مصار

امحاي

 3سال بعد از بسته شدن پرونده ها

/3001/19/1816ش

137 - 71/5/10

خصراك و بهداشت در سقح كشصر

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف

عنوان اسناد راكد

9

قبصض درمان و نسخ داروي مخصص

بيمارستانها و درمانگاهها

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
رأي شورا
امحاي

جد ول زما ني
مصوب
 2سال بعد از تحصيل

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز
/3001/20/1829ش

تاريخ /شماره
جلسه شورا
137 -71/5/10

دارو از داروخانه
10

نسخه دوم نتايج آزمايشگاه نمصنه مصاد افيصن مكشصفه

امحاي

يكسال

/3001/21/1832ش

11

سر برگ كصپنهاي شير خشك و ضمائم آن

امحاي

 2سال پس از تحصيل

/3001/22/1833ش

12

مدارك مربصط به صدور تفصيض تزديد و صدور المثن دفترچه پرونده هائ از ايان قبيال قابال امحاا

139 - 71/9/1
139 -71/9/1

كصپن به والدين كصدك
خدمات درمان

بعد از انتهال به كامپيصتر /3001/23/2007ش

145 - 72/12/14

است كه به كامپيصتر سپرده شده باشاد
و براي امحا پرونده هاي جديد مزصز
دوباره الزم است

13

مدارك مربصط به نحصه كسر حق بيمه

امحاي

دو سال

/3001/24/2008ش

145 - 72/12/14

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف
14

عنوان اسناد راكد
پرونده پرسنل پاشكان خارج كه به كشصر خصد مراجعت نمصده

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
رأي شورا

جد ول زما ني
مصوب

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز

بشرط كه خالصه پروناده بماناد پرونده پاشكان  50سال /3001/25/2009ش

اند

اين رديف قابل امحا است

پرونده پرسنل مشمصل اليحه طرح نيروي انسان ( گروه پاشك

بااه شاارط باااق ماناادن خالصااه  10سااال بعااد از پايااان /3001/26/2010ش

تاريخ /شماره جلسه
شورا
145 - 72/12/14

به بااال بعاد از مراجعات
به كشصر شاان وزيار 50
ساااال  5ساااال بعاااد از
مراجعت با تهيه خالصه
پرونده

15

داراي پروانه شامل پاشك دنداپاشك داروساز و دكتراي علصم

پرونده قابل امحا است

آزمايشگاه )

145 - 72/12/14

طاارح بااا تهيااه خالصااه
پروناااااااده در فااااااارم
مخصص

16

پرونده پرسنل مشمصل اليحه طرح نيروي انسان ( گروه پيراپاشك
)

بااه شاارط باااق ماناادن خالصااه  5ساااال پاااس از پاياااان /3001/27/2011ش
پرونده قابل امحا است

طاارح بااا تهيااه خالصااه
پروناااااااده در فااااااارم
مخصص

145 - 72/12/14

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف

عنوان اسناد راكد

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي
رأي شورا

جد ول زما ني
مصوب

17

پرونده سپاهيان بهداشت سابق

امحاي

منسصخه ( سال ) 1357

18

پرونده هاي پاشك حزاج

امحاي

در صصرت قبصل بعد از

19

پرونده بيماران كه با اعاام بخارج از كشصر ايشان مخالفت گرديده

امحاي

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز

/3001/28/2012ش
/3001/29/2013ش

تاريخ /شماره جلسه
شورا
145 - 72/12/14
145 - 72/12/14

انزام حج و در صصرت
مردودي  3سال
است
20

پرونده سهميه بگيران طرح ضربت درمان معتادان و دفتر ثبت

سه سال بعد از مخالفت

/3001/30/2014ش

145 - 72/12/14

شصرا
امحاي

منسصخه ( ) 1359

/3001/31/2015ش

145 - 72/12/14

مشخصات معتادان سهميه بگير ترك اعتياد
21

پرونده دريافت دارو هاي مسكن مخدر بيماران سرطان

امحاي

 5سال بعد از فصت بيمار

/3001/32/2016ش

145 - 72/12/14

22

پرونده معتادان سهميه بگير ترياك و دفتر ثبت مشخصات معتادان

امحاي

منسصخه ( سال ) 1359

/3001/33/2017ش

145 - 72/12/14

23

پرونده هاي مالقات با مهام وزارت

امحاي

يكسال

/3001/34/2119ش

149 - 73/10/17

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف

عنوان اسناد راكد

نام دستگاه :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
رأي شورا

جد ول زما ني مصوب

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز

تاريخ /شماره جلسه
شورا

24

پرونده هاي كمكهاي رير نهدي كاركنان دولت در سراسر كشصر

امحاي

منسصخه ( سال ) 1370

/3001/35/2145ش

150 - 73/12/23

25

مكاتبات اداره كل امصر پرسنل ( كارگاين )

امحاي

 3سال

/3001/36/2220ش

153 - 74/10/2

26

پرونده هاي داوطلبان مردودي آزمصن ورودي

امحاي

منسصخه ( سال ) 1372

/3001/37/2221ش

153 - 74/10/2

27

دفترهاي ثبت مشخصات بيمه شدگان

امحاي

منسصخه ( سال ) 1374

/3001/38/2222ش

153 - 74/10/2

28

مكاتبات طبهه بندي مشارل و آمصزش ضمن خدمت

امحاي

منسصخه ( سال ) 1367

29

پرونده اي امصر اجتماع

30

مكاتبات دفتر تشكيالت و بهبصد روشها

امحاااي مشااروط بااه منسصخه ( سال ) 1365

/3001/39/2274ش
/3001/40/2275ش

155 - 75/4/23
155 - 75/4/23

اسااااتفاده دانشااااكده
تصانبخش
امحاي

منسصخه ( سال ) 1367

/3001/41/2276ش

155 - 75/4/23

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

نام دستگاه :وزارت بهداشت و آموزش پزشكي

رديف

عنوان اسناد راكد

31

مكاتبات مربصط به صدور پروانه

رأي شورا

جد ول زما ني مصوب

امحااااي مشاااروط باااه عااادم ارزشاااهاي منسصخه ( سال ) 1365

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز
/3001/42/2277ش

تاريخ /شماره
جلسه شورا
155 - 75/4/23

تخصص
32

دفترچه هاي تامين درمان بال استفاده و باطل شده

امحاي

منسصخه ( سال ) 1374

/3001/43/2278ش

155 - 75/4/23

33

دفاتر گاارش بخش بيمارستانها ي سراسر كشصر

امحاي

2سال

/3001/44/2279ش

155 - 75/4/23

34

پرونده هاي امصر اجتماع

امحاي

منسصخه ( سال )65

/3001/45/2283ش

155 - 75/4/23

مكاتبات مربصط به صدور پروانه

امحاي

منسصخه ( سال )65

/3001/46/2284ش

155 - 75/4/23

35
36

دفتر گاارش سصپرواياربيمارستانهاي سراسر كشصر

انتهال

 15سال

/3001/47/2285ش

155 - 75/4/23

37

نسخه دوم حصاله ها وبرگدرخصاست پاشكان داروخانه هاا

امحاي

 2سال پس از ثبت دردفتر

/3001/48/2315ش

155 - 75/4/23

آزمايشگاهها وسااير واحاد هااي متهاضا الكال درسراسار
كشصر

مخصص

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

عنوان اسناد راكد

رأي شورا

فرم(/11/11ش) 86/

جد ول زما ني
مصوب

شناسه مجوز

تاريخ /شماره
جلسه شورا

38

حكم كارگاين – نسخه واحد آمار

امحاي

يك سال پس از صدور

/3001/49/2318ش

159 -75/12/18

39

قاابض رساايد مراسااله پساات دروزارتخانااه كليااه واحاادهاي تابعااه

امحاي

 2سال

/3001/50/2319ش

159 -75/12/18

ودانشگاههاي علصم پاشك
40

پرونده پاشك بيماران عادي اوريانس سراسار كشاصر كاه مسا له

امحاي

خاص ندارند

 3سااال پااس از تاارخيص

/3001/51/2459ش

163 -76/12/9

بيمار از اوريانس

41

پرونده هاي داروهاي واردات مربصط به قبل از انهالب اسالم

انتهال

منسصخه ( سال )1357

/3001/52/2460ش

163 -76/12/9

42

پرونده مردودين آزمصنهاي ورودي رشته هاي گروه پاشك سراسر

امحاي

2سال

/3001/53/2461ش

163 -76/12/9

كشصر
مكاتباات آماصزش ضامن خادمت كاركناان وزارتخاناه دانشاگاهها

امحاي

43

ودانشكده هاي علصم پاشك سراسر كشصر

44

دفتر ثبت پذيرش آزمايشگاهها ي تشخيص طب سراسر كشصر

امحاي

45

دفتر ثبت بخش آزمايشگاههاي تشخيص طب سراسر كشصر

امحاي

 5ساااال پاااس از آخااارين

/3001/54/2621ش

170 - 78/10/2

مكاتبه
يكسااال پااس از اسااتخراج

/3001/55/2659ش

172 - 78/12/2

اطالعات الزم
// //

/3001/56/2660ش

172 - 78/12/2

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

عنوان اسناد راكد

رأي شورا

فرم(/11/11ش) 86/
تاريخ /شماره

جد ول زما ني مصوب

شناسه مجوز

46

قيلمهاي راديصگراف بيماران عادي

امحاي

 10سال پس از تاريخ تهيه فيلم

 /3001/57/2683ش

173- 79/3/7

47

فيلمهاي راديص گراف آمصزش

امحاي

 15سال پس از تاريخ تهيه فيلم

 /3001/58/2684ش

173 - 79/3/7

48

احكام كارگاين ( نسخه بصدجه و تشكيالت )

امحاي

يكسال پس از سال مال

 /3001/59/2685ش

173 - 79/3/7

49

پرونده معتادين مراكا درمان و تصانخش سابق

امحاي

 /3001/60/2751ش

173 - 79/3/7

50

دفاتر داروي داروخانه هاي بيمارستانها و مراكا بهداشت – درمان

امحاي

 /3001/61/2752ش

175 - 79/6/1

و مدارك مربصط به آن

منسصخه ( سال ) 1358
 3سال پس از انبار گردان و تائيد

جلسه شورا

آن

51

پرونده بيمارن عادي سر پاي درمانگاههاي سراسر كشصر

امحاي

 5سال پس از تاريخ آخرين مراجعه

 /3001/62/2753ش

175 -79/6/19

52

گصاه بهداشت ( ويژه صادرات )

امحاي

 2سال

 /3001/63/2854ش

179 - 79/12/6

53

پاسخ نامه كليه آزمصنهاي رشته هاي گروه پاشك كه تصسط حاصزه

امحاي

 5سال پس از برگااري امتحان

 /3001/64/2855ش

179 - 79/12/6

معاونت آمصزش وزارتخانه برگاار ميشصد

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف
54

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
رأي شورا

عنوان اسناد راكد

امحاي

اوراق امتحان امتحانات درون دانشگاه رشته هاي گروه پاشاك
دانشگاههاي سراسر كشصر

55

پرونده بيماران كاتاراكت بيمارستانهاي سراسر كشصر

جد ول زما ني
مصوب
 2سال پس از اعالم

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز
 /3001/65/2886ش

تاريخ /شماره
جلسه شورا
180 - 80/2/15

نتيزه امتحان
امحاي آن مشروط به نگهداري پرونده  5سال پس از آخرين
هاي مستثن شده بالمانع م باشد .

 /3001/66/2887ش

180- 80/2/15

مراجعه بيمار

56

دفاتر ويايت پاشكان در بيمارستانها

امحاي

 2سال

 /3001/67/2919ش

182- 80/6/17

57

قبض خشكشصي

امحاي

يكسال پس از تحصيل

 /3001/68/2920ش

182- 80/6/17

58

دفتر تحصيل دارو به بخش هاي بيمارستان

امحاي

59

نسخه داروهاي مخدر بيمارستانهاي سراسر كشصر ( نسخه داروخاناه امحاي

لباس مشتري

)

 5سال

باا تيييار جادول زماان باه  2 2سال

 /3001/69/2921ش
 /3001/70/2922ش

182- 80/6/17
182- 80/6/17

سال پس از تاييد اداره كل نظاارت بار
مصاد مخدر

60

فاكتصر و قبض انبار داروهاي مخادر بيمارساتانهاي سراسار كشاصر(
نسخه داروخانه )

امحاي

 3سال

 /3001/71/2923ش

182- 80/6/17

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف
61

عنوان اسناد راكد

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
رأي شورا

جد ول زما ني
مصوب

دفتر پلمپ شده داروهاي مخدر داروخانه بيمارستانهاي سراسار در صصرت ثبت اطالعات دفاتر پلماپ  3سااال پااس از تكمياال
كشصر

62

بن هاي رذاي دانشزصيان دانشگاههاي علصم پاشك

63

مكاتبات امصر اداري دفتر وزارت

فرم (/11/11ش) 86/
شناسه مجوز
 /3001/72/2924ش

تاريخ /شماره جلسه
شورا
182 - 80/6/17

شاااده داروهااااي مخااادر داروخاناااه هاار دفتاار و تاييااد اداره
بيمارستانهاي سراسر كشصر در راياناه

نظارت بار ماصاد مخادر

امحاي آن بالمانع م باشد .

دانشگاه مربصطه

امحاي

يك نيمسال تحصيل

 /3001/73/308 5ش

159 - 75/12/18

پس از تسصيه حساب
تصسط كارشناسان معاونات اساناد ملا

 10سال پس از انزام

مصرد بررس و ارزشياب قرار گيرناد و مكاتبه
پس از انتهال اساناد باا ارزش امحااي
ساااير اوراق رديااف ياااد شااده بااا نظاار
كارشناسان رابط بالمانع م باشد .

 /3001/74/3573ش

202 - 83/2/12

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف
64

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي
رأي شورا

عنوان اسناد راكد

جد ول زما ني
مصوب

فرمهاي خدمات رايگان تنظيم خانصاده ( نساخه مركاا ارائاه دهناده اطالعات فرمهاي تكميل شاده باه دو سال پس از پرداخت
خدمات و نسخه معاونت بهداشت شهرستان )

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز
26 /75/4024

تاريخ /شماره جلسه
شورا
221 - 1385/8/13

سازمان منتهل شاصند و پاس از آن حق الاحمه مربصطه
امحاي فرمها بالمانع م باشد .

65

نسخه دوم صصرت وضعيت (كاركرد) شركت هاي خدمات (نسخه

امحاي

واحد مربصطه
66

نسخه دوم قرارداد هاي پرسنل (حزم ) به استثناي افراد تزديد

 2سال پس از خاتمه

26/76/4474

252 - 1389/5/2

قرارداد
امحاي

قرارداد شده

 1سال پس از خاتمه

26 /77/4475

252 - 1389/5/2

قرارداد
مدت نگهداري به  5سال پس از

 5سال پس از برگااري

67

اسناد برگااري مناقصه (پاكت ب وج)

برگااري مناقصه افاايش يابد و

مناقصه

68

شرايط مناقصه عمصمم

امحا شصد

69

مكاتبات تحصيل و شماره گذاري خصدرو

امحا شصد

26 /78/4476

252 - 1389/5/2

سپس امحا شصد
دو سال پس از خاتمه

26/79/4477

252 - 1389/5/2

قرارداد
دو سال پس از تحصيل
خصدرو

26 /80/4478

252 - 1389/5/2

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي

رديف

رأي شورا

عنوان اسناد راكد

فرم(/11/11ش) 86/

جد ول زما ني مصوب

شناسه مجوز

 3سااال پاااس از اساااكن فااارم

26/81/4671

70

فرم اعاام به مامصريت

امحا شصد

71

فرم اطالعات بيمار

از سال  55تا سال  61منتهل شصد .

 3سال پس از ثبت و ضبظ

مابه امحا شصد.

اطالعات و مكالمه تلفن

72

فرم آمار روزانه بخش هاي بيمارستان

با امحا مصافهت م شصد

تاريخ /شماره
جلسه شورا
264 – 1390 /08/07

مامصريت
26/82/4672

264 – 1390 /08/07

بصصرت رايانه اي
 6ماه پس از ثبت اطالعات در

26/83/4795

237 - 1391/6/18

فرم آمار ماهيانه
73

پرونده فصت بيماران بستري قلب و عروق

با امحا مصافهت م شصد

 5سال پس از فصت بيمار

26/84/4796

237 - 1391/6/18

74

پرونده بيماران بستري قلب و عروق

با امحا مصافهت م شصد

 15سال پس از آخرين مراجعه

26/85/4797

237 - 1391/6/18

به بيمارستان
75

صدور پروانه هاي دائم پاشك

دندانپاشك

دارو سازي و

با امحا مصافهت م شصد

ماماي

 10سال پس از تحصيل پروانه

26/86/4852

279 - 1391/11/14

دائم به متهاض

76

فرم هاي ارزشياب بيمارستانها و بخش هاي ويژه

به سازمان منتهل شصد

77

بررس درخصاست تائيد بيماري صعب العالجپاشكان متهاض

با امحا مصافهت م شصد

 1سال پس از پايان عهد

26/87/4853

279 - 1391/11/14

قرارداد با سازمانهاي بيمه گر
جهت تاسيس مقب

 10سال پس ازصدور راي
شصرايعال پاشك

26/88/4854

279 - 1391/11/14

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف
78

عنوان اسناد راكد
بررس درخصاست معافيت از طرح مشمصلين نيروي انسان

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي
رأي شورا
با امحا مصافهت م شصد

(پاشكان و پيراپاشكان)
79

تائيد دريافت داروي هصرمصن رشد تصسط شصرايعال پاشك

80

خصص

با امحا مصافهت م شصد

81

26/89/4855

جلسه شورا
279 - 1391/11/14

 10سال پس ازصدورو ابالغ

26/90/4856

279 - 1391/11/14

راي شصرايعال پاشك
با امحا مصافهت م شصد

مشمصلين ماده  137قانصن مالياتهاي مستهيم

پرونده بررس بيماري صعب العالج پاشكان متخصص متعهد

 10سال پس ازصدور راي

شناسه مجوز

تاريخ /شماره

شصرايعال پاشك

بنا به استعالم سازمان بيمه خدمات درمان
بررس بيماري صعب العالج بنا به استعالم امصرماليات در

جد ول زما ني مصوب

فرم(/11/11ش) 86/

 5سال پس ازصدور راي

26/91/4857

279 - 391/11/14

شصرايعال پاشك
با امحا مصافهت م شصد

ضريب  kبنا به استعالم اداره تصزيع نيروي متخصص

 10سال پس ازصدور راي

26/92/4858

279 - 1391/11/14

شصرايعال پاشك

82

تهيه بليط ( هصاپيما اتصبصس و ققار)

با امحا مصافهت م شصد

 2سال پس از انزام مامصريت

26/93/4859

279 - 1391/11/14

83

پرداخت حق الاحمه شركتهاي خدمات و پيمانكاري

با امحا مصافهت م شصد

 2سال پس از خاتمه قرارداد

26/94/4860

279 -1391/11/14

84

درخصاست اعتبارات دانشگاه و ستاد

با امحا مصافهت م شصد

 3سال پس از نتيزه

26/95/4861

279 -1391/11/14

85

تعمير و تعصيض وسايل و كاالها

با امحا مصافهت م شصد

 1سال پس از انزام امصر

26/96/4862

279 -1391/11/14

86

مكاتبات تزهيا بيمارستان نمازخانه و خصابگاه

با امحا مصافهت م شصد

 3سال پس از اقدام

26/97/4863

279 -1391/11/14

87

مكاتبات مربصط به ترخيص كاال

مشروط به ثبت اطالعات كاالها

 3سال پس از ترخيص كاال

26/98/4864

279 -1391/11/14

88

فرم هاي ارزشياب كاركنان ( نسخه واحد مربصطه)

با امحا مصافهت م شصد
با امحا مصافهت م شصد

 1سال پس از پايان سال
ارزشياب

26/99/4865

279 -1391/11/14

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي

رديف

رأي شورا

عنوان اسناد راكد

89

فرم آمار ماهيانه بخشهاي بيمارستان

90

انتخابات نظام پرستاري

91

پرونده هاي بيماران بستري تصادف

92

پرونده بيماران بستري زير  18سال بيمارستانهاي سراسر كشصر

جد ول زما ني مصوب

در صصرت انتهال كليه اطالعات از

 1سال پس از ثبت اطالعات

سال  1370در سيستم رايانه با امحا

در فرم آمار ساليانه

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز
26/100/4866

تاريخ /شماره
جلسه شورا
279 -1391/11/14

مصافهت م شصد
اسناد هر دوره تا پايان دوره بعدي

 4سال پس از انتخابات

26/101/4867

279 -1391/11/14

باق بماند سپس با امحا مصافهت
م شصد
در صصرت ثبت در سيستم راياناه و  15سال پس از آخرين مراجعه

26/102/4869

280 -1391/12/5

حفااظ خالصااه پرونااده بااا امحااا بستري بيمار و خالصه برداري
مصافهت م شصد.

پرونده

در صصرت ثبت در سيستم راياناه و  10سال پس از رسيدن به سان

26/103/4870

280 -1391/12/5

حفااظ خالصااه پرونااده بااا امحااا قاااانصن  18ساااال و خالصاااه
مصافهت م شصد.
93

پرونده بيماران بستري مربصط به مصارد نااع خصدكش

برداري

تزاوز در صصرت ثبت در سيستم راياناه و  15سال پس از آخرين مراجعه

مسمصميت و تمام آسيب هاي عمدي

26/104/4871

280 -1391/12/5

حفااظ خالصااه پرونااده بااا امحااا بيمار و خالصه برداري پرونده
مصافهت م شصد.

94

پرونده هاي بيماران بستري بيماريهاي نصظهصر مانند بيماران

در صصرت ثبت در سيستم راياناه و  15سال پس از آخرين مراجعه

مبتال به ايدز و  HIVمثبت

حفااظ خالصااه پرونااده بااا امحااا بيمار و خالصه برداري پرونده
مصافهت م شصد.

26/105/4872

280 -1391/12/5

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف
95

عنوان اسناد راكد

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي
رأي شورا

جد ول زما ني مصوب

پرونده هاي بيماران بستري مربصط به بيماريهاي شيل و افراد

در صصرت ثبت در سيستم راياناه و  15سال پس از آخرين مراجعه

حادثه ديده در حين كار

حفااظ خالصااه پرونااده بااا امحااا بيمار و خالصه برداري پرونده

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز
26/106/4873

تاريخ /شماره
جلسه شورا
280 -1391/12/5

مصافهت م شصد.
96

پرونده بيماران بستري فصت مربصط به بيماريهاي شيل و افراد

در صصرت ثبت در سيستم راياناه و  10سال پس از فصت بيمار و

حادثه ديده در حين كار

حفااظ خالصااه پرونااده بااا امحااا خالصه برداري پرونده

26/107/4874

280 -1391/12/5

مصافهت م شصد.
قانصن

97

پرونده هاي اوريانس سرپاي مصارد خا

98

پرونده بيماران بستري باالي  18سال بيمارستانهاي سراسر

با امحا مصافهت م شصد

 5سال پس ازآخارين مراجعاه 26/108/4875

280 -1391/12/5

وخالصه برداري پرونده
با امحا مصافهت م شصد

كشصر (عادي)
99

پرونده بيماران بستري فصت شده زير  18سال

100

پرونده بيماران بستري فصت شده زير  18سال

101

پرونده هاي بيماران بستري فصت بيماريهاي نصظهصر مانند

بيمار و خالصه برداري پرونده
مدت نگهداري  8سال پس ازفصت  8سال پس از فصت بيمار و
وبا امحا مصافهت م شصد

102

26/110/4877

280 -1391/12/5

خالصه برداري پرونده

مااادت نگهاااداري  10ساااال پاااس  10سال پاس از فاصت بيماار و 26/111/4878
ازفصت وبا امحا مصافهت م شصد

خالصه برداري پرونده

با امحا مصافهت م شصد

 10سال پس از فصت بيمار و

بيماران مبتال به ايدز و  HIVمثبت
پرونده هاي بستري بيماران سصختگ

10سال پس از آخرين مراجعه

26/109/4876

280 -1391/12/5

26/112/4879

280 -1391/12/5
280 -1391/12/5

خالصه برداري پرونده
با امحا مصافهت م شصد

 10سال پس از آخرين مراجعه 26/113/4880
و خالصه برداري پرونده

280 -1391/12/5

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي

رديف

رأي شورا

عنوان اسناد راكد

با امحا مصافهت م شصد

جد ول زما ني مصوب

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز

 5سااال پااس از فااصت بيمااار و 26/114/4881

103

پرونده هاي بستري فصت بيماران سصختگ

104

پرونده بيماران بستري نيروي انتظام و نظام از جمله سربازان با امحا مصافهت م شصد

 20سال پس از آخرين مراجعه 26/115/4882

در حين مامصريت

بيمار و خالصه برداري پرونده

تاريخ /شماره
جلسه شورا
280 -1391/12/5

خالصه برداري پرونده

105

پروناااده بيمااااران بساااتري فاااصت مرباااصط باااه ماااصارد ناااااع

با امحا مصافهت م شصد

خصدكش تزاوز مسمصميت و تمام آسيب هاي عمدي

 10سال پس از فصت بيمار و

26/116/4883

280 -1391/12/5
280 -1391/12/5

خالصه برداري پرونده
 3سال پس از آخرين مراجعه

106

پرونده سرپاي درمانگاههاي زير مزمصعه بيمارستان

با امحا مصافهت م شصد

107

پرونده بستري بيماران روان

با امحا مصافهت م شصد

108

پرونده بستري بيماران تصادف فصت شده

با امحا مصافهت م شصد

109

پرونده هاي جراح سرپاي

با امحا مصافهت م شصد

110

پرونده آنژيصگراف يا پريفرال بيماران ( آنژيصگراف محيق )

با امحا مصافهت م شصد

111

پرونده تخلفات كاركنان انفكاك

به سازمان منتهل وارزشياب مزدد

 5سال پس از راكد شدن و

انزام شصد

اسكن

26/117/4884

280 -1391/12/5

و خالصه برداري پرونده
 15سال پس از آخرين مراجعه 26/118/4885

280 -1391/12/5

و خالصه برداري پرونده
 10سال پاس از فاصت بيماار و 26/119/4886

280 -1391/12/5

خالصه برداري پرونده
 5سال پس از آخرين مراجعه

26/120/4887

280 -1391/12/5

بيمار و خالصه برداري پرونده
 3سال پس از مختصمه شدن

26/121/4982

285 - 1392/6/23

پرونده و اعالم پاسخ به بيمار
26/122/4983

285 -1392/6/23

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف
112
113

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي

عنوان اسناد راكد
پرونده تخلفات كاركنان رير انفكاك

رأي شورا
به سازمان منتهل وارزشياب مزدد

 3سال پس از راكد شدن و

انزام شصد

اسكن آخرين راي

فرم كنترل شير مدارس

114

جد ول زما ني مصوب

امحائ .

1سال پس از ثبت دررايانه

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز
26/123/4984

26 /124 / 5055

تاريخ /شماره
جلسه شورا
285 -1392/6/23

294
1393/03/24

مزااددا برسا شااصد اگاار در دفاااتر

فرم نمصنه برداري از آب آشاميد ن واستخرها

اطالعااات الزم اساات امحاااي در يااك سااال پااس از تكمياال
رياار اياان صااصرت طاارح در شااصرا آخرين فرم

26 /125 / 5056

294
1393/03/24

شصد.

 115پرونده هاي نظارت بهداشت ميازه ها واماكن كه
تخريب شده اند.
116

پرونده هاي نظارت بهداشت ميازه ها واماكن كه
تيييركاربري داده اند

 117پرونده مختصمه داوطلبين سالمت پايگاه  /مراكا
بهداشت ودرمان

اگر اطالعات ثبت شده امحا شصد.

امحاي

5ساااال پاااس از تخرياااب
واحد
5سال پس از تييير كاربري

اگرآمار مياان مشاركت ثبت شاده  2سال پاس ازققاع ارتبااط
امحا آن بالمانع است .

118

بامركا

26 /126 / 5057
26 /127 / 5058
26 /128 / 5059

 1سال پس از انهضا
فرم معرف به آزمايشگاه ونتايج آن

پس از انتهال نمصنه امحا شصد..

اعتباركارت بهداشت

"

26 /129 / 5060

"
294
1393/03/24

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف

عنوان اسناد راكد

119

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي
رأي شورا

جد ول زما ني مصوب

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز

تاريخ /شماره
جلسه شورا

اگر اسناد داراي ارزش است منتهل
و اگاار فاقااد اطالعااات اساات بااه

پرونده بيماران اعاام به خارج با مزصز شصرايعال پاشك

شااصراگاارش شااصد بااراي اعااالم  5سال پس از تسصيه حساب

26 /130 / 5061

"

نظر[كسب مزصز امحا]
120
صدور مزصز تحصيل مدارك تحصيل به فارغ التحصيالن
كشصردر رشته پاشك وپيراپاشك

امحاي

يك سال پاس از انزاام تعهاد
وصدور مزصز تحصيل مدارك

26/131/5151

297
1393/07/26

121
مكاتبااات مركاخاادمات آمصزشاا بااا دانشااگاههاي علااصم امحاي مشروط به ثبت و حفظ
اطالعات دانشزصيان نمصنه
پاشك سراسر كشصر
122

ارزشياب برنامه آمصزش دوره عماصم پاشاكان دانشاگاههاي
علصم پاشك

123

گصاه پاشك فصت (زير هفت روز مرده زاي وباالي هفت
روز)

امحاي مشروط به ثبت اطالعات
دررايانه
امحاي

 2سال پس از فاارغ التحصايل
دانشزصيان

26/132/5152

يااك سااال پااس از تهيااه فاياال
الكترونيكااااا ونگهاااااداري

26/133/5153

اطالعات الزم در رايانه
 2سال پاس از ثبات مارگ در
نرم افاار

26/134/5154

297
1393/07/26

297
1393/07/26
297
1393/07/26

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

م عاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي

رديف

عنوان اسناد راكد

124

رأي شورا
نمصنه هاي از آن منتهل ومابه
امحا گردد

پرسشنامه مقالعه حسابهاي مل سالمت
125

امحاي

پرسشنامه هاي مقالعه شاخص هاي چند گانه جمعيت وسالمت
126

جد ول زما ني مصوب
يك سال پس ورود اطالعاات
در سيستم رايانه
يك سال پس ورود اطالعاات
در سيستم رايانه

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز

26/135/5160

26/136/5161

بااه سااازمان منتهاال شااصد و مااصرد
پرونده بيماران اعاام به خارج با مزصز شصرايعال پاشك

بررس و ارزشياب كارشناس قرار  5سال پس از تسصيه حساب

26/137/5165

گيرد
127

مكاتباات اسااتعالم دسااتگاهها سااازمان هااا و شااركت هاااي
دولت و رير دولت از شصرايعال پاشك و سااير شاصراهاي
تخصص

128

فرم آمار فصل بهداشت محيط روستاي

تاريخ /شماره
جلسه شورا
298
1393/09/1
298
1393/09/1

299
1393/10/27

كليه اسناد اسكن نشده و اسناد اساكن
و ديزيتال شده منتهل و مصرد بررسا
كارشناس قرار گيارد و ماابه امحاا

يكسال پس از پاسخ

26/138/5166

299
1393/10/27

گردد.
تا ساال  1378منتهال و ماصرد بررسا
كارشناس قرار گيارد و ماابه امحاا
گردد.

يك سال پس از ثبت در رايانه
و دفاتر

26/139/5167

299
1393/10/27

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف
129

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي

عنوان اسناد راكد
فرم آمار فصل بهداشت محيط شهري

جد ول زما ني مصوب

رأي شورا

تا سال  1378منتهل و مصرد بررس
كارشناس قرار گيرد و مابه امحا
گردد.

130

مكاتبات نمايندگان مزلس با وزارت بهداشت درمان و
آمصزش پاشك

131

پس از بررس و ارزشياب و انتهال
اسناد با ارزش به سازمان

مابه

امحا گردد

يك سال پس از ثبت در رايانه
و دفاتر

 5سال پس از پايان دوره
نمايندگ
يك ساال پاس از شاركت در

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز

تاريخ /شماره
جلسه شورا

299
26/140/5168

26/141/ 5183

1393/10/27

300 - 93/11/25

26/142/5184

300 - 93/11/25

132

پاسخنامه داوطلبين

نمصنه هاي منتهل و مابه امحا گردد

 3سال پس از اعالم نتايج

26/143/5269

307 -94/09/28

133

كارت ورود به جلسه داوطلبين آزمصن ( استخدام )

نمصنه هاي منتهل و مابه امحا گردد

 1سال پس از اعالم نتايج

26/144/5270

307 -94/09/28

نمصنه هاي از هر نسخه منتهل و مابه

شااش ماااه پااس از برگااااري

بين واحد هاي آمصزش تصزيع شصد

دوره هاي آمصزش

26/145/5285

309 - 94/12/1

26/146/5320

315 - 1395/7/3

26/147/5321

315 - 1395/7/3

134
135
136

دستصر جلسات هفتگ كميسيصنهاي مزلس شصراي اسالم

نسخ اضاف س دي هاي آمصزش ( لصح فشرده)
پرونده دندانپاشك (ارتصدنس و پروتا)
پرونده جراح سرپاي دندانپاشك اطفال و بارگسال

امحاي

امحاي
امحاي

جلسات

 5سااال پااس از آخاارين مراجعااه بااه
شرط اسكن
 5سااال پااس از آخاارين مراجعااه بااه
شرط اسكن

سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي

معاونت اسناد ملي
اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي
رديف

عنوان اسناد راكد

 137پرونده سرپاي عمصم دندانپاشك اطفال و
بارگسال (تشخيص اندو ترميم و ليار)
139

پرونده بيماران دياليا مامن كه در بخش ققع خدمت
م شصند( تييير شيصه درمان انتهال)

140

فرم مشخصات همصدياليا در پرونده بيماران دياليا
مامن()dialysis sheet

 141پرونده بيماران دياليا مامن كه فصت شدهاند
142

پرونده هاي زايمان

نام دستگاه :وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي
رأي شورا

امحاي
امحاي
امحاي
امحاي
امحاي

جد ول زما ني مصوب

 2سال پس از آخرين مراجعه
 3سال پس از تييير شيصه درمان
انتهال و خالصه برداري پرونده
يك سال پس از ثبت اطالعات در
فرمهاي ماهانه و ساالنه
 10سال پس از فصت بيمار و به
شرط خالصه برداري پرونده
 7ساااال پاااس از تااارخيص و خالصاااه
برداري

فرم(/11/11ش) 86/
شناسه مجوز

26/148/5322

تاريخ /شماره
جلسه شورا

315 - 1395/7/3

26/149/5351

316 -1395/07/24

26/150/5352

316 - 1395/07/24

26/151/5353

316 - 1395/07/24

26 /152 /5358

317 - 1395/09/20

