
  
 

((آئین نامه نحوه برخورد با تخلفات در برنامه پزشک خانواده))  

 

 الف( پضضکبى خبًَادُ

هذیشیت دسهبًگبُة(  

پضضکبى هتخػع ٍ فَق تخػع ج(  

( داسٍخبًِ ّبد  

 

 

 

 

 



  
 

 الف(پضضکبى خبًَادُ

 دس گشٍُ پضضکبى خبًَادُ:*تخلفبت احتوبلی هطشح 

اخز فشاًطیض ثیص اص همذاس هػَة -1  

اخز ٍجِ ثبثت اًجبم تضسیمبت تجَیض ضذُ تَسط پضضک خبًَادُ دس سبػت  همشس-2  

حضَس ًبهٌظن پضضک دس سبػت همشس  -3  

تکویل فشم اسجبع تَسط ّش فشدی غیش اص پضضک خبًَادُ-4  

سٍی هیض کبس پضضک ًذاضتي سیستن کبهپیَتش ٍ ایٌتشًت هٌبست دس -5  

ػلی سغن سػبیت استبًذاسدّبی تؼییي  اػوبل هحذٍدیت دس پزیشش ثیوبساى تَسط پضضک خبًَادُ -6

 ضذُ

ػذم هؼشفی پضضک جبًطیي یب جبیگضیي تَسط پضضک خبًَادُ -7  

ػذم تکویل فشم اسجبع ٍ یب تکویل ًبلع فشم اسجبع-8  

شاًطیض هػَةاخز ٍجِ اضبفِ ثبثت تکویل فشم اسجبع اضبفِ ثش ف-9  

 یب..(F/Uًبلع ثَدى اطالػبت فشم اسجبع تکویل ضذُ تَسط پضضک )هثال استفبدُ تٌْب اص اغطالح -11

 هوَْس ًکشدى پطت ّوِ ثشگِ ّبی دفتشچِ ثیوبساى-11

*تخلفبت احتوبلی کِ دس آیٌذُ ثشخالف دستَس الؼول پضضک خبًَادُ یب هػَثبت ستبد اجشایی ایجبد 

اضبفِ خَاّذ ضذ.هی ضَد ثِ ایي لیست   

 

 



  
 

 ة(هذیشیت دسهبًگبُ

تخلفبت احتوبلی دس دسهبًگبُ هجشی ثشًبهِ پضضک خبًَادُ*  

جْت پضضکبى خبًَادُ ٍ دستشسی ثِ ایٌتشًت سایبًِ ػذم تْیِ-1  

ػذم ثکبسگیشی ًیشٍی دستیبس ثب تَجِ ثِ تؼذاد پضضکبى خبًَادُ-2  

%سشا65ًِػذم پشداخت حك الضحوِ پضضکبى ثش اسبس حذالل -3  

ػذم ًظبست ثش حضَس دائن پضضکبى خبًَادُ ثش اسبس سبػتْبی هػَة -4  

ػذم پشداخت لبًًَی ثِ دستیبساى ٍ ثیوِ ایطبى-5  

ثیص اص هیضاى هػَة پضضک خبًَادُ اخز فشاًطیض -6  

اخز ٍجِ ثبثت تضسیمبت تجَیض ضذُ تَسط پضضک خبًَادُ دس سبػت همشس-7  

غ هشخػی پضضکبى خبًَادُدس هَال ػذم حضَس پضضک جبًطیي-8  

تَسط دستیبس خبًَادُ استفبدُ اص هْش پضضک-9  

اىثجت ٍ تکویل فشم اسجبع تَسط دستیبس-11  

سبػتِ 24دس دسهبًگبّْبی اٍسطاًس  ػذم ثکبسگیشی پضضک جذاگبًِ اٍسطاًس-11  

هػَة جْت پضضکبى هتخػعثیص اص هیضاى اخز فشاًطیض  -12  

 ثیوبساى تَسط پضضکبى خبًَادُ ٍ پضضکبى هتخػع ػلی سغن سػبیت استبًذاسد ّبی تؼییياػوبل هحذٍدیت دس پزیشش -13

 ضذُ

هوَْس ًکشدى پطت ّوِ ثشگِ ّبی دفتشچِ ثیوبساى -14  

*تخلفبت احتوبلی کِ دس آیٌذُ ثشخالف دستَس الؼول پضضک خبًَادُ یب هػَثبت ستبد اجشایی ایجبد 

 هی ضَد ثِ ایي لیست اضبفِ خَاّذ ضذ.



  
 

ضکبى هتخػع ٍ فَق تخػعپضج(  

 *تخلفبت احتوبلی هطشح دس گشٍُ پضضکبى هتخػع ٍ فَق تخػع:

اخز فشاًطیض ثیص اص همذاس هػَة-1  

استفبدُ اص هْش ))ّوکبس ثشًبهِ پضضک خبًَادُ (( ػلی سغن ًذاضتي لشاسداد ثب سبصهبًْبی ثیوِ گش-2  

ثیوِ ّب ٍ استفبدُ اص هْش ))ّوکبس ثشًبهِ اخز ٍیضیت آصاد اص ثیوبساى ػلی سغن داضتي لشاسداد ثب -3

 پضضک خبًَادُ((

ایجبد هحذٍدیت دس پزیشش فشم ّبی اسجبع-4  

ػذم تَضیح کبهل دس پس خَساًذ فشم اسجبع-5  

ًبخَاًب ثَدى پس خَساًذ فشم اسجبع-6  

دس آیٌذُ ثشخالف دستَس الؼول پضضک خبًَادُ یب هػَثبت ستبد اجشایی توبلی کِ *تخلفبت اح

هی ضَد ثِ ایي لیست اضبفِ خَاّذ ضذ ایجبد  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

داسٍخبًِ ّب د(  

تخلفبت احتوبلی هطشح دس داسٍخبًِ ّبی ّوکبس ثشًبهِ *

: پضضک خبًَادُ  

ػذم ًػت پَستش ساٌّوب ٍ تبثلَ ّوکبس پضضک خبًَادُ دس هؼشؼ دیذ هشاجؼیي-1  

پضضک خبًَادُ) ًسخ پضضکبى ػذم هحبسجِ فشاًطیض داسٍ هطبثك ثب لَاًیي هبلی حبکن ثش ثشًبهِ -2

 خبًَادُ ،ًسخ اٍسطاًس ٍ .............(

حضَس هسئَل فٌیػذم اخز حك فٌی اص ثیوبساى پضضک خبًَادُ ػلی سغن -3  

 

 

دس آیٌذُ ثشخالف دستَس الؼول پضضک خبًَادُ یب هػَثبت ستبد اجشایی توبلی کِ *تخلفبت اح

 ایجبد هی ضَد ثِ ایي لیست اضبفِ خَاّذ ضذ

 

 

 

 

 

 

 



  
 

*ًحَُ ثشخَسد ثب تخلفبت رکش ضذُ دس چْبس هشتجِ دس غَست 

 تکشاس:

  *تزکش ضفبّی تَسط ثبصسسیي داًطگبُ یب ثیوِ ّب ثب اخز اهضبء اص پضضک یب هَسسِ      

کتجیتزکش  :هشتجِ اٍل       

 دػَت ثِ کویتِ داٍسی جْت اخز تؼْذ کتجی  هشتجِ دٍم :

 سبصهبًْبی ثیوِ گش جْت جشیوِ: اسجبع ثِ ضَسای ّوبٌّگی سَم  هشتجِ

 : اسجبع هجذد ثِ ضَسای ّوبٌّگی سبصهبًْبی ثیوِ گش جْت افضایص جشیوِچْبسم هشتجِ 

 : هؼشفی ثِ ستبد اجشایی جْت لغَ لشاسدادپٌجن هشتجِ 

کبسضٌبسی ٍ غالحذیذ کویتِ داٍسی ّش یک اص  لَاًیي هَجَد ٍ ثِ *دس ثؼضی اص تخلفبت خبظ ثٌب

 .ٍى دس ًظش گشفتي اٍلَیت لبثل اػوبل هی ثبضذهشتجِ ّبی فَق ثذ

*دس هَاسدیکِ پضضک دػَت ضذُ ثِ جلسِ کویتِ داٍسی دس جلسِ حضَس ًوی یبثٌذ دس غَست 

هَجِ ثَدى هجذدا دػَت هی ضًَذ ٍ دس غَست غیش هَجِ ثَدى تزکش کتجی اسسبل ضذُ ٍ ثِ 

 هٌضلِ تؼْذ ًْبئی است.

 

 


