بسمه تعالی
شزح اختیارات و وظایف نماینده قانونی موسسات پزشکی

اختیبسات ریل اص طشف هَسسیي طبك ٍکبلت هحضشی بِ ایطبى تفَیض هیگشدد(.بشای هَسسبت دٍلتی  ،عوَهی ٍحمَلی هْش ٍاهضبی
ببالتشیي همبم هسئَل بب لیذ لبَل اختیبسات ًوبیٌذُ ٍثبت هطخصبت ٍی ٍاسسبل فشم بِ پیَست ًبهِ سسوی کفبیت هیکٌذ)
-1هشاجعِ بِ اداسُ صذٍس پشٍاًِ ّبی هعبًٍت دسهبى داًطگبُ علَم پضضکی جْت اسائِ اصل هذاسن ٍاخز پشٍاًِ ّبی لبًًَی
ٍ-2سٍد ٍثبت اطالعبت عوَهی هشیَط بِ سبهبًِ دس خصَظ دسخَاست هَافمت اصَلی هَسسِ هَسد دسخَاست.
ٍ-3سٍد ٍثبت اطالعبت هشبَط بِ هَسسیي هَسسِ هَسد دسخَاست
ٍ-4سٍد ٍثبت دسخَاست هَسسیي هبٌی بش ابطبل یب توذیذ هَافمت اصَلی یب پشٍاًِ بْشُ بشداسی
ٍ-5سٍد ٍثبت اطالعبت هَسدًیبص جْت صذٍس ٍاخز پشٍاًِ ّبی لبًًَی هَسسِ اعن اص هعشفی هکبى،هعشفی هسئَلیي فٌی،هعشفی
پشسٌل،تجْیضات ٍ .......دسسبهبًِ الکتشًٍیکی صذٍس پشٍاًِ ّبی پضضکی ٍدس صَست ًیبص اسائِ بِ داًطگبُ علَم پضضکی هشبَطِ.
ٍ -6سٍدٍثبت کلیِ دسخَاست تغییشات هجبص دس هشحلِ هَافمت اصَلی ٍ بْشُ بشداسی اعن اص کبّص یب افضایص هَسسیي  ،تغییش ًبم  ،افضایص
بخص  ،تغییش هکبى  ،تغییشات هسئَلیي فٌی ٍ........
-7تبییذ ٍهٌتشل اطالعبت اٍلیِ ٍاسد ضذُ دس سبهبًِ الکتشًٍیکی صذٍس پشٍاًِ هَسسبت پضضکی ٍدس صَست هغبیشت بب ٍضعیت هَجَد اعالم بِ
داًطگبُ علَم پضضکی هشبَطِ ٍ پیگیشی جْت سفع آى.
-8دسیبفت ،بشسسی ٍپیگیشی کلیِ پیبم ّبی دسیبفتی اصطشیك کبستببل اختصبصی ایطبى دس سبهبًِ الکتشًٍیکی صذٍس پشٍاًِ ّبی پضضکی
ٍپبسخگَیی بِ داًطگبُ هشبَطِ اص طشیك ّوبم سبهبًِ ٍدسصَست ًیبص هشاجعِ بِ داًطگبُ هشبَطِ.
تذکزات مهم:

کلیِ اختیبسات ٍ ٍظبیف فَق هیببیست پس اص ّوبٌّگی بب هَسسیي صَست گیشد  .بذیْی است تغییش ًوبیٌذُ لبًًَی هَسسِ پس اص
هعشفی فشد ٍاسائِ ٍکبلت ًبهِ جذیذ بِ داًطگبُ صَست هیپزیشد ٍکلیِ تبعبت ًبضی اص تبخیش دس اطالع سسبًی بِ هَلع هتَجِ هَسسیي خَاّذبَد.
دس هَسد فشایٌذ کبّص یب افضایص هَسسیي ٍدسخَاست ابطبل پشٍاًِ بْشُ بشداسی ٍهَافمت اصَلی  ،پیَست ًوَدى دسخَاست هَسسیي کِ اهضبء
آًبى دس ریل آى هیببضذ دسسبهبًِ الضاهی هیببضذ.
مشخصات نماینده معزفی شده :
ًبم ًٍبم خبًَادگی:

سوت:

کذهلی:

هعبًٍت هحتشم دسهبى داًطگبُ علَم پضضکی گلستبى بب سالم ایٌجبًب
هَسسِ

تلفي ّوشاُ:
بعٌَاى سئیس/هذیشعبهل

کِ داسای اختیبس لبًًَی ٍحك اهضبء هیببضن ،فشد فَق الزکش سا ضوي پزیشش اختیبسات لیذ ضذُ بعٌَاى ًوبیٌذُ

ایي هَسسِ/بیوبسستبى جْت اًجبم اهَس هشبَط بِ سبهبًِ صذٍس پشٍاًِ ّب هعشفی هیٌوبین.
تبسیخ :
هْش  ،اهضبء

