فرآیند بررسی درخواست های شورایعالی پزشکی

معافیت از طرح نیروی انسانی

انتقال دانشجو به داخل کشور

:

تغییر رشته تخصصی

تسهیالت

اعزام به خارج از

ضریب کا

کشور بیماران

اعتراض به رای
ازکارافتادگی
دانشگاه ها

دریافت نامه از وزارت بهداشت
ارجاع به کارشناس مربوطه
تشکیل پرونده و تحویل مدارک از مراجعه کننده حضوری
بررسی توسط کارشناس مربوطه
مدارک کامل است
تنظیم و ارسال معرفی نامه به مدیر گروه
براساس نوع بیماری

دادن شماره نامه به متقاضی
جهت ویزیت مدیر گروه

تحویل مدارک بیماری از
متقاضی بعد از ویزیت
مدیر گروه

تنظیم روکش پرونده

1

پرینت و الصاق روکش به
پرونده

مدارک ناقص است
اعاده جهت رفع نواقص

ادامه در صفحه3و4

ادامه در صفحه 5و6

طرح در شورا

بررسی نتایج و ثبت در
سایت شورا

اعالم نظر قطعی

دعوت به شورا جهت معاینه و
مصاحبه در ماه بعد توسط
پزشک معتمد

اعالم به متقاضی جهت
حضور در شورا

تهیه پیشنویس نامه ،امضاء
جهت ارسال به وزارت
بهداشت

ارسال نامه توسط دبیر خانه
به وزات بهداشت

تنظیم نامه ارسال مدارک
متقاضی

تحویل مدارک به دبیرخانه

2

تحویل به نامه رسان

تحویل به پست

فرآیند بررسی اعزام به خارج
-1دریافت معرفی نامه از وزارت بهداشت
یا درخواست شخصی

ارجاع به کارشناس مربوطه

بررسی پیش فاکتور -هزینه
درمان

کمتر از ده هزار دالر ارجاع به

بیشتر از ده هزار دالر

بانک سامان
تشکیل پرونده و تحویل مدارک از مراجعه کننده حضوری

تنظیم و ارسال معرفی نامه به مدیر گروه
براساس نوع بیماری

دادن شماره نامه به متقاضی
جهت ویزیت مدیر گروه

تحویل مدارک بیماری از
متقاضی بعد از ویزیت مدیر
گروه

3

راهنمایی جهت ترجمه پیش
فاکتور و پروتکل درمانی

تنظیم روکش پرونده

پرینت و الصاق روکش به پرونده

طرح در شورا

بررسی نتایج و ثبت در
سایت شورا

اعالم نظر قطعی

دعوت به شورا جهت معاینه و
مصاحبه در ماه بعد توسط
پزشک معتمد

اعالم به متقاضی جهت
حضور در شورا

تهیه پیشنویس نامه ،امضاء
جهت ارسال به وزارت
بهداشت و متقاضی

ارسال نامه توسط دبیر خانه به
وزات بهداشت و متقاضی

تنظیم نامه ارسال
مدارک متقاضی

تحویل مدارک به دبیرخانه

4

تحویل به نامه رسان

تحویل به پست

فرآیند بررسی اعتراض به رای ازکارافتادگی دانشگاه ها
-1دریافت معرفی نامه از دانشگاه مربوطه

ارجاع به کارشناس مربوطه

بررسی توسط کارشناس

پرونده ناقص است

اعاده جهت کامل

پرونده کامل است

تشکیل پرونده و تحویل مدارک از مراجعه کننده حضوری

کردن پرونده
ناقص است
تنظیم روکش پرونده

پرینت و الصاق روکش به
پرونده

طرح در شورا

بررسی نتایج و ثبت در
سایت شورا

اعالم نظر قطعی
5

دعوت به شورا جهت معاینه و

اعالم به متقاضی جهت

مصاحبه در ماه بعد توسط پزشک

حضور در شورا

معتمد

تهیه پیشنویس نامه ،امضاء
جهت ارسال به دانشگاه
مربوطه

ارسال نامه توسط دبیر خانه به
دانشگاه مربوطه

تنظیم نامه ارسال مدارک
متقاضی

تحویل مدارک به دبیرخانه

6

تحویل به نامه رسان

تحویل به پست

فرآیند کمیسیون نظام پزشکی(تبصره : ) 7

دریافت نامه از سازمان نظام پزشکی
ارجاع به کارشناس مربوطه
تشکیل پرونده و تحویل مدارک از مراجعه کننده حضوری
بررسی توسط کارشناس مربوطه
مدارک کامل است
تنظیم و ارسال معرفی نامه به مدیر گروه
براساس نوع بیماری

دادن شماره نامه به متقاضی
جهت ویزیت مدیر گروه

تحویل مدارک بیماری از
متقاضی بعد از ویزیت
مدیر گروه

تنظیم روکش پرونده

پرینت و الصاق روکش به
پرونده

طرح در شورا
7

بررسی نتایج و ثبت در سایت شورا

مدارک ناقص است

اعاده جهت رفع نواقص

اعالم نظر قطعی

دعوت به شورا جهت معاینه و

اعالم به متقاضی جهت

مصاحبه در ماه بعد توسط

حضور در شورا

پزشک معتمد
تهیه پیشنویس نامه ،امضاء جهت
ارسال به سازمان نظام پزشکی

ارسال نامه توسط دبیر خانه
به سازمان نظام پزشکی

تنظیم نامه ارسال مدارک
متقاضی

تحویل مدارک به دبیرخانه

8

تحویل به نامه رسان

تحویل به پست

