
  
  

 :شرح وظایف معاونت درمان
 
 .نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعملھاي حوزه ستادي معاونت درمان در مؤسسات درماني تابعھ •
ھماھنگي با معاونت آموزشي و بھداشتي در مورد نوع برخورد با بیماران سرپایي و بستري آنان بھ گونھ اي  •
 كھ

 .نگردد موجب اختالل و یا كاھش در امر آموزش
برنامھ ریزي در مورد باال بردن سطح كارائي مؤسسات آموزشي و درماني تابعھ، در ساعات اداري و  •

 غیراداري و
 پیشنھاد و اجراي طرحھاي خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستري و سرپایي

 -یوند قلبپ-پیوند قرنیھ-برنامھ ریزي توسعھ در اجراي طرحھاي خاص فوق تخصصي (پیوند كلیھ •
 چھارچوب

 (ضوابط و دستورالعمل ھاي ستادي مركزي
نظارت بر امور مؤسسات درماني تابعھ دانشگاه اعم از بیمارستانھا و مؤسسات توانبخشي و مراكز درماني  •

 بخش
 خصوصي و خیریھ

 نظارت و ارزشیابي ضوابط استاندارد و بخشھا و درمانگاھھا •
 اراكلینیكي مؤسسات درماني تابعھرسیدگي و نظارت بر امور خدمات پ •
 نظارت بر مطب ھا و مؤسسات پزشكي بخش خصوصي •
 صدور پروانھ تأسیس و مسئول فني مراكز و مؤسسات پزشكي خصوصي و دولتي و موافقت اصولي •
 بررسي و برآورد نیروي متخصص و اقدام جھت جذب پزشكان و پیراپزشكان •
 رسیدگي بھ شكایات •
 ي بھ بیماران خاصساماندھي و یار •
 مدیریت درمان وابستگي بھ مواد •
 خریداري و بھینھ سازي تجھیزات پزشكي مراكز •
توسعھ كمي و كیفي مراكز و واحدھاي ارائھ دھنده خدمات آزمایشگاھي تشخیص طبي بخشھاي دولتي  •

   وخصوصي در سطح استان
 نسبيپیگیري جھت استقرار طرح تحول نطام سالمت و كتاب ارزشیابي  •
  
  
  

 :شرح وظایف سازماني معاونت درمان دانشگاه
  

تنظیم برنامھ ھاي درماني مراكز استان و نظارت بر حسن اجراي برنامھ ھا ، برنامھ ریزي و ارائھ طرح  .1
براي ارتقاء كیفي و كمي امور درماني در سطح استان اعم از دولتي ، خصوصي ، ... و ... پیگیري مسائل 

 تشخیصي و درماني موجود در استان و بررسي و ارائھ راه حل ھاي مناسب جھت رفع آنھاومشكالت 
تامین و توزیع نیروھاي تخصصي پزشكي و پیراپزشكي و ھماھنگ با معاونت محترم پشتیباني دانشگاه در  .2

 نحوه تامین وتوزیع نیروي انساني و منابع مالي در مراكز درماني تابعھ
 انھ ھاي موسسات پزشكيصدور و تمدید پرو .3
نظارت بر تھیھ و توزیع تجھیزات پزشكي در استان ، تامین تجھیزات پزشكي و نظارت بر نحوه استفاده از  .4



 آنھا وھماھنگي كلیھ امور مرتبط با تجھیزات پزشكي
عبھ و نظارت و ارزشیابي مستمر از كلیھ مراكز درماني استان در فواصل زماني متعدد از طریق ادراات تا .5

نظارت وكنترل مستمر بر نحوه ارائھ خدمات تشخیصي درماني در مراكز بیمارستاني ، درمانگاھھا و مراكز 
خصوصي در سطح استان اعم از خدمات فوق تخصصي ، تخصصي اورژانسھاي بیمارستاني ، پرستاري ، 

 مامائي ، آزمایشگاھھا و رادیولوژیھا و سایر مراكز
 نھاي پزشكي و انجام تصمیم گیریھاي صحیح در شوراي پزشكيتامین پزشك جھت كمیسیو .6
توضیح و توجیھ مسائل مربوط بھ تعرفھ ھاي پزشكي و رسیدگي بھ تخلفات و شكایات در این زمینھ و  .7

  ھماھنگي تعرفھ ھا با سایر ادارات بیمھ
ر جھت اطالع رساني و ایجاد دسترسي كلیھ بیماران خاص بھ خدمات درماني داورئي مورد نیاز و تالش د .8

آموزش بیماران پیگیري ونظارت و تامین خدمات مربوط بھ امور بیماران خاص در استان اعم از بیماران 
  دیالیزي ، سرطاني ، دیابتي ، ھموفیلي ، تاالسمي و پیوندي

 ارائھ خدمات فوریتھاي پزشكي در اسرع وقت و حداقل عوارض .9
معھ از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین و آئین نامھ ھاي داخلي و پاسداري از بھداشت و سالمت جا .10

  اختیارات قانوني وزارت مبتوع و قوانین جزایي جمھوري اسالمي ایران
 ھماھنگي امور پرستاري و مامائي .11
گونھ  ھماھنگي با معاونت آموزشي و بھداشتي در مورد نوع برخورد با بیماران سرپائي و بستري آنان بھ .12

 .اي كھ موجب اختالل و یا كاھش در امر آموزش نگردد
برنامھ ریزي در مورد باال بردن سطح كارآئي موسسات آموزشي و درماني تابعھ در ساعات اداري و  .13

 غیر اداري و پیشنھاد و اجراي طرح ھاي خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستري و سرپائي
پیوند قلب در چارچوب  -پیوندقرینھ -جراي طرح ھاي فوق تخصصي (پیوند كلیھبرنامھ ریزي توسعھ در ا .14

 ضوابط و دستورالعمل ھاي ستاد مركزي
نظارت بر امور موسسات درماني تابعھ دانشگاه اعم از بیمارستان ھا و موسسات توانبخشي و مرازكز  .15

 درماني بخش خصوصي و خیریھ
  د و بخشھا و درمانگاه ھانظارت بر ارزشیابي ضوابط استاندار .16
 رسیدگي و نظارت بر امور خدمات پارا كلینیكي و موسسات درماني تابعھ .17

  
 : واحدھا ، نھادھاي مرتبط زیر مجموعھ

 كلیھ بیمارستانھاي دانشگاھي ( دولتي ) خصوصي ـ تامین اجتماعي ـ ارتش
 شبكھ بھداشت و درمان ( واحد درمان )

 يمراكز درمان دولتي ـ خصوص
 

 : معرفي عمده ترین دستگاھھاي اجرائي كھ با آنھا تبادل آمار و اطالعات انجام مي شود
 

 سازمان نظام پزشكي
 سازمان بھزیستي

 سازمان انتقال خون
 سازمان تعریزیات حكومتي

 كلیھ سازمانھاي بیمھ اعم از ( خدمات درماني ـ تامین اجتماعي ـ نیروھاي مسلح ـ كمیتھ امداد و ... )
 سازمان نیروي انتظامي

 سازمان ھالل احمر
 سازمان آموزش و پرورش



 معاونت برنامھ ریزي استانداري
 استانداري

 سازمان پزشكي قانوني
 سازمان ثبت احوال

 مركز مدیریت حوادث و فوریت ھاي پزشكي
 معاونت ھاي دانشگاه ( بھداشت ـ پژوھشي ـ آموزشي و ... )

 استان بنیاد امور بیماریھاي خاص كشور و
 انجمن تاالسمي ایران

 نیروي مقاومت
 ( ... بانكھا ( ملت ـ ملي ـ صادرات ـ تجارت ـ سپھ و

 بیمھ ( دانا ـ ایران ـ آسیا و ... )
  نظام پرستاري

 
 
  

 


