




فرآیند های ستادی



خش  مراحل تبدیل بخش رادیولوژی و سونوگرافی به ب
تصویربرداری











بخشنامه تصویربرداری









:ترتیب ثبت درخواست تجهیزات و بخشها •

در بخش آنژیوگرافی ضروریست  ثبت درخواست•

،  ICU OHبخش های آنژیوگرافی،پست آنژیوگرافی،

.جراحی قلب باز همزمان باشد 

زات در خصوص بخش رادیوتراپی ترتیب  ثبت تجهی•

راپی  شتاب دهنده خطی،سی تی سیموالتور ، براکی ت

.  ،گامانایف و سایبر نایف می باشد

فرآیند های ثبت تجهیزات



نمونه انتخاب تجهیزات









فرآیند تعویض پروانه قدیمی



فرآیند تعویض پروانه قدیمی



فرآیند تعویض پروانه قدیمی



بخشنامه دیالیز



بخشنامه دیالیز



فرآیند معرفی مسئول فنی بخش دیالیز



فنیفرآیند تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول





مدارک تمدید پروانه بهره برداری و
مسئول فنی
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ند  فرمت تعهدنامه محضری ویژه امالک فاقد س
 تعهدنامه محضری ویژه امالک فاقد سند ما  یت
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فرآیند تغییر قائم مقام مسول فنی





وظایف،شرایط و نحوه  :فصل چهارم
انتخاب قائم مقام

مطابقمقامقائمانتخابشرایطووظایفکلیه:7ماده
.اشدبمینامهآیینایندرفنیمسئولشرایطووظایف

بهیفنمسئولغیبتزماندرمقامقائمفعالحضور:9ماده
ائیدتوتشخیصبامواردمسافرت،سایربیماری،دالیل

قضاییوقانونیمراجعحکمودانشگاه/وزارت

صدورپروانهباهمزماناستموظففنیمسئول:11ماده
بهراخودشرایطواجدمقامقائمموسسهفنیمسئولیت

یدتائجهتعمومیشرایطمدارکهمراهبهکتبیصورت
.نمایدمعرفیدانشگاهدرمانمعاونتبه









فرآیند تمدید موافقت اصو ی











فرآیند تغییر پرسنل











مراحل پیگیری 
درخواستهای 

هارسال شده در سامان



نده مراحل پیگیری درخواستها در کاتابل نمای



مراحل مشاهده اطالعات بانک موسسه شما





چگونگی پیگیری درخواستهای مربوط به
موافقت اصو ی ها



ده افزایش بخش های تفویض ش
:به دانشگاه

فیزیوتراپی
شنوایی سنجی
بینایی سنجی 
گفتاردرمانی

تغذیه
...و

ض تخت تفوی/افزایش بخش 
:نشده

بخش های بستری
تصویربرداری

درمان ناباروری
ساخت و فروش عینک

ارتوپدی فنی
طب کار

درمان سوء مصرف مواد
...و

ا  درخواست هایی که جهت آنه
:موافقت نامه صادر می شود
افزایش بخش وتخت های 

بستری
شنوایی سنجی
بینایی سنجی 
گفتاردرمانی

تغذیه
...و

درخواستهایی که جهت آنها 
موافقت اصولی صادر می شود و

:دارای مسئول فنی می باشند
فیزیوتراپی

تصویربرداری
درمان ناباروری

ساخت و فروش عینک
ارتوپدی فنی

طب کار
درمان سوء مصرف مواد

...و



عدم ارسال درخواست افزایش واحدهای درمانگاهی از  

درخواست افزایش واحدهای درمانگاهی: طریق سامانه

ص  فوق تخصص ریه، فوق تخص)که فقط در حد ویزیت

در  ...(روماتولوژی،پوست، طب سنتی،دندانپزشکی و 

به مبنی  درمانگاه بیمارستان می باشد صرفاً از طریق مکات

ه  بر درخواست انجام بازدید به معاونت درمان دانشگا

.  اعالم نمائید

توهج توهج
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  بررسی اولیه مدارک و مستندات ارسالی

ارسال درخواست در صورت نیاز به بازدید اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی معاونت

اره  انجام بازدید توسط کارشناسان اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی و سپس اعالم نتیجه به اد

صدورپروانه ها

ابی و انطباق  اداره ارزی/ دفتر فنی دانشگاه/انجام مراحل تائید نقشه پیشنهادی مرکز توسط دفتر فنی وزارت

فضاهای درمانی  معاونت

ارسال درخواست در صورت نیاز به بازدید معاونت بهداشتی دانشگاه

وانه هاانجام بازدید توسط کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه و سپس اعالم نتیجه به اداره صدورپر

ارسال درخواست در صورت نیاز به بازدید اداره نظارت بر درمان معاونت

انجام بازدید توسط کارشناسان اداره نظارت بر درمان و سپس اعالم نتیجه به اداره صدورپروانه ها

ارسال درخواست موسسه به ریاست اداره صدورپروانه ها جهت بررسی و طرح در کمیسیون معاونت



پانل پرسش و پاسخ
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سپاس از صبر و شکیبایی شما بزرگواران


