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هیات مدیره

جلسه،سه شنبه ی 29: تعداد جلسات هیات مدیره 
13-15هر دو هفته  ساعت 
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اهم مصوبات

.استراتژی مشخصبر تدوین و به کارگیری تاکید -
.1401بودجه تصویب -
.بین دانشگاه علوم پزشکی و سازمانکمیته علمی مشترکتصویب تشکیل -
.برای اعضابر خط جلسات هیات مدیرهبرگزاری تصویب -

آن در و اصالح و ترمیمپایلوت شدن پزشک خانواده شهریاقدام بیمه سالمت برای بررسی 
.سبزوار

همکاران در زمینه هایی نظیر پسماند،  منظم حضوری و مکتوب مطالباتپیگیری -
.و مالیات. بازآموزی ، بیمه

اعضای  برایآشنائی با قوانین و آئین نامه های انتظامیبرگزاری جلسه عمومی تصویب -
.سازمان

با  مدیریت و برنامه ریزی رویارویی"مسئول هماهنگی سازمان در و معرفی پیشنهاد -
.به دانشگاه"کرونا
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اهم مصوبات

ص به سازمان کل جهت ارائه به وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر در خصوپیشنهاد -
نوز برای برخی رشته هایی که هاصالح عنوان و نیز عقد قرارداد به عنوان متخصص

.ذکر نشده است
ویسیخوانا و انشای قابل فهم در نسخه نو اعالن به پزشکان بر رعایت حفظ تاکید -

(.آیین نامه انتظامی21ماده )پزشکان
.خدمات پزشکی و تعرفه واقعی اعالم هزینه تمام شدهبر لزوم تاکید -
.جامعه پزشکیتاسیس شورای حل اختالفتصویب -
عمومی با حضور اقشار-رسمی )به دو شکل مراسم روز پزشک و داروسازبرگزاری -

(.مختلف مردم در محل پیاده راه سالمت
ال تا  فعدر سبزوار مقرر شد مراسم روز پزشک قرمز بودن وضعیت کروناتوجه به با -

.  برگزار نگرددبهبود شرایط
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:حضور مسئولین اداری در نظام پزشکی

.سبزوار در جلسه هیات مدیرهنماینده ولی فقیه و امام جمعهحضور -
.سبزوار در جلسه هیات مدیرهاسالمینماینده مجلس شورایحضور -
.سبزوار در جلسه هیات مدیرهمعاون استاندار و فرماندار ویژهحضور -
.سبزوار در جلسه هیات مدیرهعمومی و انقالبدادستانحضور -
.در جلسه عمومی اعضامدیرکل اداره بیمه سالمت استان حضور -

.جلسه هیات مدیرهدانشگاه در معاونین درمان ، بهداشت ، غذا و دارو حضور -
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:اقدامات اجرایی

.در محل سازمان و گفت وگوی حضوری با اعضاحضور هر روزه-
(.گزارش در یکسال6)برای اعضا عملکرد سازمانماهانه 2ارائه گزارش مکتوب و منظم -

.در شورای اسالمی شهر"سیمرغ درمانگر"مکانی با نام تصویب نامگذاری -
همکاری در حل استان برای مدیرکل بیمه سالمتمذاکره و نامه نگاری با -

(.به نتیجه رسید)برای برخی اعضا مشکالت ایجاد شده

ک عقد قرارداد پزشاستان برای مدیرکل بیمه سالمتمذاکره و نامه نگاری با -
(.به نتیجه رسید)خانواده با درمانگاه های شبانه روزی 

به  )یاز بیمه روستایدریافت مطالبات داروخانه های شهرستانپیگیری مکرر و -
(.نتیجه رسید
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:اقدامات اجرایی

(.سیدبه نتیجه ر)و مذاکره با نهادهای ذی ربط مشکالت اپتومتریست ها پیگیری-

رماندار و شهرستان با ریاست فتصویب نهایی پیشنهاد سازمان در کمیته پسماند-
(.به نتیجه رسید)ابالغ آن 

من از سوی مرکز جراحی محدود آریا و انج)موتوسیکلت اهدایی دریافت یک دستگاه -
.(داروسازان سبزوار

.کولر اسپیلیت اهداییدریافت یک دستگاه -
.با مسئولین شهرستاندیدارهای مناسبتی متعدد -
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:جلسات

.شهرداریجلسات ، مذاکرات و مکاتبات با -
رونا ، همکاری های مشترک ، ک)دانشگاه علوم پزشکیجلسات ، مذاکرات و مکاتبات با -

...(.واکسیناسیون، آموزش مداوم ، امور رفاهی ، تعرفه و 

ور ، کرونا  توضیح وضعیت سالمت در سبزوار و کش)فرماندارجلسات ، مذاکرات و مکاتبات با -
ها برای پزشک خانواده ، لزوم ارتقاء تمامی ادارات، لزوم عقد قرارداد بیمه سالمت با درمانگاه

...(.مرتبط با سالمت شهرستان و 

.شهرستانرئیس دادگستری جلسات ، مذاکرات و مکاتبات با -
.شهرستاندادستان عمومی و انقالب جلسات ، مذاکرات و مکاتبات با -
.شهرستانبا حضور ادارات مرتبطتبلیغاتکارگروه جلسات -

.شهرستان در فرمانداریکرونای شهرستان و شورای اداریجلسات ستاد -
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:جلسات

.سبزوارامام جمعهجلسه با -
.دانشگاه علوم پزشکی... و 31و ماده 20تعزیرات ، ماده 11کمیسیون ماده جلسات -
وره  در دتردد شبانه اعضاحذف جرایمجلسه با فرمانده نیروی انتظامی و توافق جهت -

.کرونا
سیدگی راختصاص شعبه ویژهجلسه و مکاتبه و توافق با رئیس اداره دارایی سبزوار برای -

.اعضابه امور مالیاتی و اعزام کارشناس برای مشاوره ی
.برای همکاری های مشترکتامین اجتماعیجلسه با رئیس پلی کلینیک -
ا بمداخله کنندگان فاقد مجوز و فاقد صالحیت در امور پزشکیجلسه در خصوص -

اره حضور دادستان عمومی و انقالب ، معاونین بهداشت ، غذا و دارو ، درمان دانشگاه ، رئیس اد
.صمت ، مسئولین اداره ورزش و جوانان، تعزیرات ، برخی هیات های ورزشی و آرایشگاه ها

.شهرستانروابط عمومی جلسه کارگروه -
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:جلسات

.حوزه پوست و موفعال درجلسه توجیهی با پزشکان عمومی -
با حضور رئیس ادارهعضو پزشک خانوادهتوجیهی پزشکانجلسه عمومی -

.  کینظارت بیمه سالمت استان و رئیس بیمه سالمت شهرستان در محل نظام پزش
.و نماینده آن در هیات بدوی انتظامیرئیس نظام پرستاریجلسه با -
.رئیس بیمه ایرانجلسه با -
.بانک رسالتجلسه با هیات رئیسه -
تران و هماهنگی با نماینده وکال و سردفسازمان نظام مهندسیرئیسجلسه با -

.برای همفکری در مصوبه هیات مقررات زدایی
سبزوار و توجیه آنان در مورد موضوعاتمدیران شبکه های اجتماعی جلسه با -

.  جامعه پزشکی
.در حوزه انتظامیهم اندیشی و توجیهی جلسه -
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حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

.1400/10/30اصول منطقی تجویز دارو در بیماران دیابتی وبیناربرگزاری -1
.1400/05/25آشنایی با کلیات پزشکی قانونی کنفرانس حضوریبرگزاری -2

فیبریالسیون )AFتازه های تشخیص و درمان کنفرانس حضوریبرگزاری -3

.EHRA 20211401/08/06گایدالین براساس ( دهلیزی
حضوری آموزش مداوم در ماه کنفرانس4درخواست برگزاری تنظیم و ارسال -4

.های آتی

.برگزاری جلسات کارگروه آموزشی و پژوهشی-5
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حوزه معاونت انتظامی

.جلسه36انتظامیدادسرایجلسات -
.  جلسه23انتظامیهیات بدویجلسات -
فقره39: واردهتعداد پرونده های -
فقره9: توسط دادسرای انتظامیکیفرخواستتعداد -
فقره9: انتظامیمحکومیتتعداد -
فقره10: انتظامیبرائتتعداد -
فقره7: از شکایترضایت و انصراف تعداد پرونده های -
فقره13: در دست بررسیتعداد پرونده -
فقره1فعال : در هیات تجدید نظر استانآراء ابرام شده تعداد -
هیات تجدیدنظر و هیات عالی)در مراجع باالدستی آراء هیات بدویاکثر قریب به اتفاق -

.می گرددتایید و ابرام( انتظامی
لذا بین طرفین انجام می شود وگری و تفاهممیانجیجلسات متعددی به عنوان "ضمنا-

.پرونده به دادسرا ارجاع نمی شود
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حوزه معاونت انتظامی

.در دادگستریتاسیس شعبه ویژه جرایم پزشکی-1
.عمومی و انقالبدر دادستانیتاسیس شعبه ویژه جرایم پزشکی-2
ارسال مستقیمتمامی محاکم و دادگاهها جهتابالغ رئیس دادگستری به -3

.به جای پزشکی قانونیبه نظام پزشکیشکایات ناشی از بزه پزشکی
اسطه در جهت حضور مستقیم و بالوهاکلیه کالنتریابالغ رئیس دادگستری به -4

.مداخله کنندگان فاقد صالحیت در سالمتهمراهی معاونت درمان در موارد 
ت  با ریاسبرخورد با مداخله کنندگان فاقد صالحیت در سالمت ستادتمرکز -5

.پزشکینظام تمامی دست اندرکاران در دادستان عمومی و انقالب و حضور 
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پشتیبانی و رفاهیحوزه معاونت 

.برای اعضای سطح شهرستانبرگزاری برخط جلسات هیات مدیره-1
.در نظام پزشکیبایگانی افزار و نصب نرمطراحی -2
ظامی در دوره کرونا طی توافق با فرمانده نیروی انتجرایم تردد شبانه اعضاحذف -3

.شهرستان
و در اولویت قراردادن  تسریع و تسهیل هماهنگی با دانشگاه و موافقت برای -4

.سومواکسیناسیون دوز 
.ابرای اعضو مشاوره مالیاتی رایگانهفتگی کارشناسی جلسات برگزاری -5
.اعضابرای استفاده  ورزشی سطح شهرهای مجموعه هماهنگی با -6

(.انواع بیمه نامه)با نمایندگی بیمه ایران برای همکاران عقد تفاهم نامه -7
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حوزه معاونت پشتیبانی و رفاهی

نداشتنپسماندهای ویژه پزشکی و تهیه فرم خوداظهاری هماهنگی جهت -8
.برای اعضابی خطر سازی پسماند پسماند ویژه و یا داشتن امکانات 

ر استفاده اعضا از خدمات اسکان دهماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی جهت -9
.شمال کشور

.تسهیالت ریالی به اعضابا بانک رسالت جهت ارائه عقد تفاهم نامه -10
.اعضاپیامک تبریک تولد ارسال -11
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:استانی

.( جلسه6)نظام پزشکی های استان های خراسانشورای هماهنگیجلسات -
.استان خراسان در شهرستان های مختلفمدیرکل بیمه سالمتجلسه با -
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:کشوری

:جلسات( الف 
(.جلسه19)نظام پزشکی شورای عالیجلسات -
.نظام پزشکی کشورمجمع عمومیجلسات -
.کمیسیون تخصصی مشورتی طب سنتی و مکملجلسات -
.کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکیجلسات -
.کمیسیون تخصصی مشورتی کمیسیون سوانح و حوادثجلسات -
.سازمانرئیس کلجلسات با -
(.جلسه11)کشوررئیس و معاونین سازمان غذا و داروجلسات با -
(.جلسه15)کل معاونان و مدیران سازمانجلسات با -
پزشکی گسترش اختیاراتجلسه با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و  ارائه پیشنهادات برای -

.ها به صورت پایلوتقانونی در شهرستان
.بیمه سالمت کشورمعاون سالمتجلسه با -
.(جلسه2)صندوق تعاون و رفاه نظام پزشکی کشورجلسه مجمع عمومی -
(.جلسه3)انجمن های داروسازان کشور جلسه مجمع عمومی نمایندگان -
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:کشوری

:اقدامات( ب
تاسیسمکتوب و راهکارهای منطقی و قانونی به سازمان کل جهت پیشنهاد ارائه -1

و عالیتصویب در شورای، منجر به های تابع یک نظام پزشکیمطب دوم در شهرستان
(.تصویب شد.)تنظیم آیین نامه و ابالغ آن توسط معاون فنی و نظارت

های تاسیس مرکز پژوهش"مکتوب و موافقت رئیس کل در رابطه با پیشنهاد ارائه -2
یمات جهت اجرای بهینه و حداکثری وظایف سازمانی بر مبنای اتخاذ تصم"نظام پزشکی

(.انجام شد.)آکادمیک ، کارشناسانه و ماندگار به عنوان یک الزام زیرساختی

قیح تاسیس کارگروه تن"مکتوب و موافقت رئیس کل در رابطه با پیشنهادارائه -3
الزام در راستای استحکام آرای سازمانی به عنوان یک"مصوبات و مقررات نظام پزشکی 

.زیر ساختی
ب کمیته در ترکیعضویت نماینده سازمانمکتوب به رئیس کل برای پیشنهادارائه -4

(.موافقت شد.)در وزارت بهداشتقیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی 
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:کشوری

ات های  اصالحات در ترکیب هیقانونی مکتوب به شورایعالی در رابطه با انجام پیشنهادارائه -5
(.انجام شد). انتظامی

. امیتعیین ارش و دیه در هیات بدوی انتظمکتوب به شورایعالی در خصوص پیشنهادارائه -6
(. تصویب شد)

.آئین رسیدگی انتظامی20اصالحات درماده مکتوب به رئیس شورایعالی برای پیشنهادارائه -7
ویت  لزوم درج شماره عضمکتوب به معاون فنی و نظارت سازمان کل در خصوص پیشنهادارائه -8

.نظام پزشکی در پروانه درمانگاه ها و کلینیک ها
کی  لزوم به روزآوری اماکن پزشمکتوب به معاون فنی سازمان کل در خصوص پیشنهادارائه -9

تصویب  ).فاقد پسماند ویژه و همچنین اماکن پزشکی دارای امکان بی خطرسازی پسماند ویژه
(.شد

انجام  .)جهاصالحات بودمکتوب به معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان کل برای پیشنهادارائه -10
(.شد

تبار  اصالح مدت اعمکتوب به معاون فنی و نظارت سازمان کل در خصوص لزوم پیشنهادارائه -11
.سال برای پزشکان پیمانی5به صدور پروانه
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:کشوری

یکسان سازیمکتوب به معاون فنی و نظارت سازمان کل در خصوص پیشنهادارائه -12
(.اقدام شد.)متخصص در سایت بیمهویزیت تمامی پزشکان

ر  مراسم روز پزشک در سراسی برگزاری مکتوب به رئیس کل دربارهپیشنهادارائه -13
.هابه صورت ستادی و همچنین به صورت عمومی با مشارکت وزارت بهداشت و دانشگاهکشور

ی کل  مکتوب به رئیس سازمان غذا و دارو و معاون فنی و نظارت نظام پزشکپیشنهادارائه -14
.20تسهیل در حضور نمایندگان نظام پزشکی و انجمن در کمیسیون ماده جهت 

.اصالح قانون جوانی جمعیتمکتوب به رئیس کل برای پیشنهادارائه -15
با  عضویت سازمان در ستاد ملی مقابلهمکتوب به رئیس کل جهت پیشنهادارائه -16

.  دخانیات

(.  شداقدام ).در وزارت بهداشتKپزشکان متخصص طرحی ضریبپیگیری درخواست -17
انجام ).در وزارت بهداشتآزمون دستیاریپیگیری درخواست پزشکان برای تثبیت تاریخ-18
(.شد
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اسامی اعضای هیات مدیره
دبیر-(  دکترای پزشکی)ناوی ثانی رضا دکتر آقای 
معاون آموزشی و پژوهشی–نایب رئیس اول -(   دکترای پزشکی)حسین ستایشدکتر آقای 
(دکترای پزشکی)رضا فروزاندکتر آقای 
نایب رئیس دوم-(  متخصص رادیولوژی)ئینیآرامین شهردکتر آقای 
(     متخصص گوش، گلو،بینی و جراحی سر و گردن)محمد شوریده یزدیدکتر آقای 
معاون انتظامی-(    متخصص چشم پزشکی)علیرضا قاسمی آریان دکتر آقای 
(   متخصص پزشکی قانونی)غالمعباس کافیدکتر آقای 
(     فوق تخصص  بیماری های گوارش و کبد بزرگساالن)مهدی مولویدکتر آقای 
(بیماری های قلب و عروقمتخصص )اسماعیلیان جمیل دکتر آقای 
(متخصص بیماری های زنان و زایمان)مونا جعفریان شهری دکتر خانم 
( دکترای داروسازی)دکتر هادی دلبریآقای 

رئیس-(   دکترای داروسازی)محمود فاضلدکتر آقای 
(دکترای دندانپزشکی)رضا فالحیدکتر آقای 
(دکترای دندانپزشکی)عباسعلی کیخسرویدکتر آقای 

رفاهیمعاون پشتیبانی و -(     فیزیوتراپیست)آقای اسماعیل رستگاری پور
مسئول امور اداری–(   دکترای علوم آزمایشگاهی)کتر محمود محمدیانیدآقای 

مدیر روابط عمومی-(     کارشناس مامایی)خانم مرضیه انوری
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بدوی انتظامی  اعضای هیات اسامی 

متخصص پزشکی قانونی      رئیس-دکتر غالمعباس کافی
دکترای داروسازی  نایب رئیس    -محمد دولت آبادی   دکتر 

متخصص رادیولوژی   دبیر-ئینیآدکتر رامین شهر
قاضی دادگستریآقای ابوالقاسم لطفی                                 

متخصص پزشکی قانونیدکتر سید علی محترمی
دکترای دندانپزشکیسید جواد هاشمی                           دکتر 

دکترای علوم آزمایشکاهیدکتر محمود محمدیانی
متخصص جراحی عمومیمهتاب خواجه                                  دکتر 

متخصص بیماری های زنان و زایمان  دکتر مونا جعفریان شهری
کارشناس پروانه دارآقای اسماعیل رستگاری پور

کارشناس مامایی       خانم مرضیه انوری                                   
کارشناس  پرستاری وکیلی                                       لیال خانم 
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(دادستان و دادیاران)اعضای دادسرای انتظامی 

دکترای پزشکیدادستان-دکتر رضا ناوی ثانی      
دکترای پزشکیدادیار-دکتر حسین مهرخواه   
دکترای دندانپزشکیدادیار-دکتر رضا فالحی          
دکترای دندانپزشکیدادیار-دکتر نادر قانعی            
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