
 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                           مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                    (  86/ش/11/11فرم)                                            موزش پزشكيوزارت بهداشت ، درمان و آ   نام دستگاه:                        اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

1 
 

 71 - 19/2/63 / ش832/12/3001 تشكيل پرونده سال بعد از 5 امحايي «مخصوص بيماران غير بيمه »    پرونده بيماران بيمارستان 

2 

 

پرونده هاي مربوط به متهمين به جرايم استعال و يا حملل غيلر مزلاز    

 مواد مخدر

 113 - 7/11/66 / ش1353/13/3001 ( 1357منسوخه ) سال  بررسي كارشناسي

3 
 

 122= 12/2/68 / ش1454/14/3001 داروخانهماه بعد از تحويل از  6 امحايي كوپن هاي شير خشك و حواله هاي مربوط به آن

4 
 

نسخ دفترچه خدمات درماني شامل نسخ سفيد مخصوص داروخانله    

آزمايشگاه  راديوللويي و نسلخ زرد مخصلوص پاشلكان در سراسلر      

 كشور

پس از تسويه حساب مراجع قانوني  امحايي

مالي و رسيدگي ديوان محاسبات 

 به اسناد هاينه آن

 125=  24/8/68 / ش1491/15/3001

5 
 

 127 - 9/12/86 / ش1530/16/3001 سال پس از ترخيص بيمار 15  امحايي پرونده بيماران بستري بيمار ستانهاي كشور

6 
 

مكاتبات متفرقه كارگايني سلازمانهاي منقهله اي بهداشل  و درملان     

 كليه استانها

 128- 17/5/69 / ش1544/17/3001 سال 10 1359تا  1344از سال 

7 

 

 137 - 10/5/71 / ش1815/18/3001 ماه بعد از تحويل از داروخانه 3 امحايي پنهاي شير خشك و حواله هاي مربوط به آنكو

8 
 

پرونده هاي مربوط به واردات ملواد اوليله و ملواد آملاده بله مصلر        

 خوراكي و بهداشتي در سقح كشور

 137 - 10/5/71 /ش1816/19/3001 سال بعد از بسته شدن پرونده ها 3 امحايي

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                    مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                                                       (  86/ش/11/11فرم)                                   داشت ، درمان و آموزش پزشكيوزارت به  نام دستگاه:                                  اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 رأي شورا عنوان اسناد راكد 
جد ول زما ني  

 مصوب
 شناسه مجوز 

تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

9 
 

سال بعد از تحويل  2 امحايي مارستانها و درمانگاههاقبوض درماني و نسخ دارويي مخصوص بي

 دارو از داروخانه

 137 -10/5/71 /ش1829/20/3001

10 
 

 139 - 1/9/71 /ش1832/21/3001 يكسال امحايي نسخه دوم نتايج آزمايشگاهي نمونه مواد افيوني مكشوفه

11 
 

سال پس از تحويل  2 امحايي سر برگ  كوپنهاي شير خشك و ضمائم آن

 كوپن به والدين كودك

 139 -1/9/71 /ش1833/22/3001

12 
 

مدارك مربوط به صدور   تفويض   تزديد و صدور المثني دفترچه 

 خدمات درماني

پرونده هائي از ايلن قبيلل قابلل امحلا      

اس  كه به كامپيوتر سپرده شده باشلد  

و براي امحا  پرونده هاي جديد مزوز 

 دوباره الزم اس 

 145 - 14/12/72 /ش2007/23/3001 ه كامپيوتربعد از انتهال ب

13 

 

 145 - 14/12/72 /ش2008/24/3001 دو سال امحايي مدارك مربوط به نحوه كسر حق بيمه

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 جوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي معاونت اسناد ملي                                                                         م  

                                             (  86/ش/11/11فرم)                            وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   نام دستگاه:                                        اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 رأي شورا  اسناد راكد عنوان 
جد ول زما ني  

 مصوب
 شناسه مجوز 

تاريخ/ شماره جلسه 

 شورا

14 
 

پرونده پرسنلي پاشكان خارجي كه به كشور خود مراجع  نموده 

 اند

بشرطي كه خالصه پرونلده بمانلد   

 اين رديف قابل امحا  اس 

سال  50پرونده پاشكان 

به بلاال بعلد از مراجعل     

 50به كشور شلان وزيلر   

سلللال بعلللد از   5ال سللل

مراجع  با تهيه خالصه 

 پرونده

 145 - 14/12/72 /ش2009/25/3001

15 
 

پرونده پرسنل مشمول اليحه طرح نيروي انساني ) گروه پاشكي 

داراي پروانه شامل پاشك   دنداپاشك   داروساز و دكتراي علوم 

 آزمايشگاهي (

بلله شللرط بللاقي مانللدن خالصلله    

 پرونده قابل امحا  اس 

ل بعللد از پايللان  سللا 10

طللرح بللا تهيلله خالصلله  

پرونلللللللده در فلللللللرم 

 مخصوص

 145 - 14/12/72 /ش2010/26/3001

16 

 

پرونده پرسنل مشمول اليحه طرح نيروي انساني ) گروه پيراپاشكي 

) 

بلله شللرط بللاقي مانللدن خالصلله    

 پرونده قابل امحا  اس 

سلللال پلللس از پايلللان  5

طللرح بللا تهيلله خالصلله  

پرونلللللللده در فلللللللرم 

 مخصوص

 145 - 14/12/72 /ش2011/27/3001

 

 

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                      مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                                                        (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                                  فرم) نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
جد ول زما ني  

 مصوب
 شناسه مجوز 

تاريخ/ شماره جلسه 

 شورا

17 
 

 145 - 14/12/72 /ش2012/28/3001 ( 1357منسوخه ) سال  امحايي هيان بهداش  سابقپرونده سپا

18 

 

در صورت قبولي بعد از  امحايي پرونده هاي پاشكي حزاج

انزام حج و در صورت 

 سال 3مردودي 

 145 - 14/12/72 /ش2013/29/3001

19 

 

ه پرونده بيماراني كه با اعاام بخارج از كشور ايشان مخالف  گرديد

 اس 

سه سال بعد از مخالف   امحايي

 شورا

 145 - 14/12/72 /ش2014/30/3001

20 

 

پرونده سهميه بگيران طرح ضربتي درمان معتادان و دفتر ثب  

 مشخصات معتادان سهميه بگير ترك اعتياد

 145 - 14/12/72 /ش2015/31/3001 ( 1359منسوخه )  امحايي

21 
 

 145 - 14/12/72 /ش2016/32/3001 سال بعد از فوت بيمار 5 امحايي بيماران سرطاني پرونده درياف  دارو هاي مسكن مخدر

22 
 

 145 - 14/12/72 /ش2017/33/3001 ( 1359منسوخه ) سال  امحايي پرونده معتادان سهميه بگير ترياك و دفتر ثب  مشخصات معتادان

23 

 

 149 - 17/10/73 /ش2119/34/3001 يكسال امحايي پرونده هاي مالقات با مهام وزارت

 

 

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                     مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                                       (  86/ش/11/11فرم)                                    وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ستگاه:نام د                                     اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره جلسه 

 شورا

24 
 

 150 - 23/12/73 /ش2145/35/3001 ( 1370منسوخه ) سال  امحايي ن دول  در سراسر كشورپرونده هاي كمكهاي غير نهدي كاركنا

 153 - 2/10/74 /ش2220/36/3001 سال 3 امحايي مكاتبات اداره كل امور پرسنلي ) كارگايني ( 25

 

26 
 

 153 - 2/10/74 /ش2221/37/3001 ( 1372منسوخه ) سال  امحايي پرونده هاي داوطلبان مردودي آزمون ورودي
 

27 
 

 153 - 2/10/74 /ش2222/38/3001 ( 1374منسوخه ) سال  امحايي دفترهاي ثب  مشخصات بيمه شدگان
 

28 
 

 155 - 23/4/75 /ش2274/39/3001 ( 1367منسوخه ) سال  امحايي مكاتبات طبهه بندي مشاغل و آموزش ضمن خدم 

29 
 

امحللايي مشللروط بلله   پرونده اي امور اجتماعي

ه دانشللللكده اسللللتفاد

 توانبخشي

 155 - 23/4/75 /ش2275/40/3001 ( 1365منسوخه ) سال 

30 
 

 155 - 23/4/75 /ش2276/41/3001 ( 1367منسوخه ) سال  امحايي مكاتبات دفتر تشكيالت و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي                               معاونت اسناد ملي                                    

                                     (  86/ش/11/11وزارت بهداشت و آموزش پزشكي                                                   فرم)  نام دستگاه:                            اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

31 
 

امحلللايي مشلللروط بللله علللدم ارزشلللهاي   مكاتبات مربوط به صدور پروانه

 تخصصي

 155 - 23/4/75 /ش2277/42/3001 ( 1365منسوخه ) سال 

32 
 

 155 - 23/4/75 /ش2278/43/3001 ( 1374منسوخه ) سال  امحايي ه و باطل شدهدفترچه هاي تامين درمان بال استفاد

33 
 

 155 - 23/4/75 /ش2279/44/3001 سال2 امحايي دفاتر گاارش بخش بيمارستانها ي سراسر كشور 

34 
 

 155 - 23/4/75 /ش2283/45/3001 (65منسوخه ) سال  امحايي پرونده هاي امور اجتماعي 

 

35 

 155 - 23/4/75 /ش2284/46/3001 (65منسوخه ) سال  امحايي وط به صدور پروانه مكاتبات مرب

36 

 

 155 - 23/4/75 /ش2285/47/3001 سال 15 انتهالي دفتر گاارش سوپرواياربيمارستانهاي سراسر كشور

37 
 

نسخه دوم حواله ها وبرگدرخواس  پاشكان داروخانه هلا    

لكلل درسراسلر   آزمايشگاهها وسلاير واحلد هلاي متهاضلي ا    

 كشور 

سال پس از ثب  دردفتر  2 امحايي

 مخصوص 

 155 - 23/4/75 /ش2315/48/3001

 

 

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                             مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   
                    (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                             فرم) نام دستگاه:                     آوري اسناد ملياداره كل شناسايي وفراهم 

ف
ردي

 

 رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
جد ول زما ني  

 مصوب
 شناسه مجوز 

تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

38 
 

 159 -18/12/75 /ش2318/49/3001 يك سال پس از صدور امحايي نسخه واحد آمار  –كم كارگايني ح

39 

 

قللبض رسلليد مراسللله پسللتي دروزارتخانلله   كليلله واحللدهاي تابعلله   

 ودانشگاههاي علوم پاشكي

 159 -18/12/75 /ش2319/50/3001 سال 2 امحايي

40 
 

شلور كله مسل له    پرونده پاشكي بيماران عادي   اوريانس سراسلر ك 

 خاصي ندارند 

سللال پللس از تللرخيص     3 امحايي

 بيمار از اوريانس

 163 -9/12/76 /ش2459/51/3001

41 
 

 163 -9/12/76 /ش2460/52/3001 (1357منسوخه ) سال  انتهالي پرونده هاي داروهاي وارداتي مربوط به قبل از انهالب اسالمي 

42 
 

ي گروه پاشكي سراسر پرونده مردودين آزمونهاي ورودي رشته ها

 كشور

 163 -9/12/76 /ش2461/53/3001 سال2 امحايي

 

43 

مكاتبلات آملوزش ضلمن خلدم  كاركنلان وزارتخانله دانشلگاهها        

 ودانشكده هاي علوم پاشكي سراسر كشور

سلللال پلللس از آخلللرين   5 امحايي

 مكاتبه 

 170 - 2/10/78 /ش2621/54/3001

44 

 

يكسللال پللس از اسللتخراج   امحايي طبي سراسر كشور  دفتر ثب  پذيرش آزمايشگاهها ي تشخيص

 اطالعات الزم 

 172 - 2/12/78 /ش2659/55/3001

45 
 

 172 - 2/12/78 /ش2660/56/3001 //     //                     امحايي دفتر ثب  بخش آزمايشگاههاي تشخيص طبي سراسر كشور 

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 د ملي                                                                           مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي معاونت اسنا  

                    (  86/ش/11/11فرم)                                            وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   نام دستگاه:                        اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

46 
 

 173- 7/3/79 / ش2683/57/3001 سال پس از تاريخ تهيه فيلم 10 امحايي قيلمهاي راديوگرافي بيماران عادي

47 

 

 173 - 7/3/79 / ش2684/58/3001 سال پس از تاريخ تهيه فيلم 15 امحايي في آموزشيفيلمهاي  راديو گرا

48 
 

 173 - 7/3/79 / ش2685/59/3001 يكسال پس از سال مالي امحايي احكام كارگايني ) نسخه بودجه و تشكيالت (

49 
 

 173 - 7/3/79 / ش2751/60/3001 ( 1358منسوخه ) سال   امحايي پرونده معتادين مراكا درماني و توانخشي سابق

50 

 

درماني  –دفاتر دارويي داروخانه هاي بيمارستانها و مراكا بهداشتي 

 و مدارك مربوط به آن

سال پس از انبار گرداني و تائيد  3 امحايي

 آن

 175 - 1/6/79 / ش2752/61/3001

51 
 

 175 -19/6/79 / ش2753/62/3001 از تاريخ آخرين مراجعه سال پس 5 امحايي پرونده بيمارن عادي سر پايي درمانگاههاي سراسر كشور

52 
 

 179 - 6/12/79 / ش2854/63/3001 سال 2 امحايي گواهي بهداش  ) ويژه صادرات (

53 

 

پاسخ نامه كليه آزمونهاي رشته هاي گروه پاشكي كه توسط حلوزه  

 معاون  آموزشي وزارتخانه برگاار ميشود

 179 - 6/12/79 / ش2855/64/3001 متحانسال پس از برگااري ا 5 امحايي

 
 

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                                مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                    (  86/ش/11/11فرم)                      وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  نام دستگاه:                                             اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 رأي شورا عنوان اسناد راكد 
جد ول زما ني  

 مصوب
 شناسه مجوز 

تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

54 
 

دانشگاهي رشته هاي گروه پاشلكي  اوراق  امتحاني امتحانات درون 

 دانشگاههاي سراسر كشور

سال پس از اعالم  2 امحايي

 نتيزه امتحان

 180 - 15/2/80  / ش2886/65/3001

55 
 

امحاي آن مشروط به نگهداري پرونده  پرونده بيماران كاتاراكتي بيمارستانهاي سراسر كشور

 هاي مستثني شده   بالمانع مي باشد .

رين سال پس از آخ 5

 مراجعه بيمار

 180- 15/2/80 / ش2887/66/3001

56 

 

 182- 17/6/80 / ش2919/67/3001 سال 2 امحايي دفاتر وياي  پاشكان در بيمارستانها 

57 
 

يكسال پس از تحويل  امحايي قبض خشكشويي

 لباس مشتري

 182- 17/6/80 / ش2920/68/3001

58 
 

 182- 17/6/80 / ش2921/69/3001 سال 5 ييامحا دفتر تحويل دارو به بخش هاي بيمارستان

59 

 

نسخه داروهاي مخدر بيمارستانهاي سراسر كشور ) نسخه داروخانله  

) 

 2امحايي   بلا تيييلر جلدول زملاني بله      

سال پس از تاييد اداره كل نظلارت بلر   

 مواد مخدر

 182- 17/6/80 / ش2922/70/3001 سال 2

60 
 

ارسلتانهاي سراسلر كشلور)    فاكتور و قبض انبار داروهاي مخلدر بيم 

 نسخه داروخانه (
  

 182- 17/6/80 / ش2923/71/3001 سال 3 امحايي

 

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                 مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                       (  86/ش/11/11فرم )                           وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   نام دستگاه:                              آوري اسناد ملي اداره كل شناسايي وفراهم

ف
ردي

 

 رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
جد ول زما ني  

 مصوب
 شناسه مجوز 

تاريخ/ شماره جلسه 

 شورا

پلمپ شده داروهاي مخدر داروخانه بيمارستانهاي سراسلر   دفتر 61

 كشور

در صورت ثب  اطالعات دفاتر پلملپ  

شلللده داروهلللاي مخلللدر داروخانللله   

بيمارستانهاي سراسر كشور در رايانله    

 امحاي آن بالمانع  مي باشد .

سللال پللس از تكميللل   3

هللر دفتللر و تاييللد اداره  

نظارت بلر ملواد مخلدر    

 دانشگاه مربوطه

 182 - 17/6/80 / ش2924/72/3001

62 
 

يك نيمسال تحصيلي  امحايي بن هاي غذاي دانشزويان دانشگاههاي علوم پاشكي

 پس از تسويه حساب

 159 - 18/12/75 / ش308/73/3001 5

63 
 

توسط كارشناسان معاونل  اسلناد مللي     مكاتبات امور اداري دفتر وزارتي

مورد بررسي و ارزشيابي قرار گيرنلد و  

انتهال اسلناد بلا ارزش   امحلاي    پس از 

سللاير اوراق رديللف يللاد شللده بللا نظللر  

 كارشناسان رابط بالمانع مي باشد .

سال پس از انزام  10 

 مكاتبه

 202 - 12/2/83 / ش3573/74/3001

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي                            معاونت اسناد ملي                                               

                    (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                              فرم) نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 رأي شورا  اسناد راكد عنوان 
جد ول زما ني  

 مصوب
 شناسه مجوز 

تاريخ/ شماره جلسه 

 شورا

64 
 

فرمهاي خدمات رايگان تنظيم خانواده ) نسلخه مركلا ارائله دهنلده     

 خدمات و نسخه معاون  بهداشتي شهرستان (

اطالعات فرمهاي تكميل شلده بله   

سازمان منتهل شلوند و پلس از آن   

 باشد . امحاي فرمها بالمانع مي

دو سال پس از پرداخ  

 حق الاحمه مربوطه

4024/75 /26 13/8/1385 - 221 

65 
 

عي  )كاركرد( شرك  هاي خدماتي )نسخه نسخه دوم صورت وض

 واحد مربوطه

سال پس از خاتمه  2 امحايي

 قرارداد

4474/76/26  2/5/1389 -  252 

66 
 

اد تزديد نسخه دوم قرارداد هاي پرسنلي )حزمي( به استثناي افر

 قرارداد شده

سال پس از خاتمه  1 امحايي

 قرارداد

4475/77 /26 2/5/1389 -  252 

67 
 

سال پس از  5مدت نگهداري به  اسناد برگااري مناقصه )پاك  ب وج(

برگااري مناقصه افاايش يابد و 

 سپس امحا شود

سال پس از برگااري  5

 مناقصه

4476/78 /26 2/5/1389 -  252 

68 
 

دو سال پس از خاتمه  امحا شود ناقصه عمومميشرايط م

 قرارداد

4477/79/26  2/5/1389 -  252 

69 
 

دو سال پس از تحويل  امحا شود مكاتبات تحويل و شماره گذاري خودرو

 خودرو

4478/80 /26 2/5/1389 -  252 

 

 

 

 



 

 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي                                                    معاونت اسناد ملي                       

                    (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                              فرم) نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

سللال پلللس از اسلللكن فلللرم   3 امحا  شود فرم اعاام به ماموري  70

 ماموري 

4671/81/26 07/08 /1390 – 264  

منتهل شود .  61تا سال  55از سال  فرم اطالعات بيمار  71

 محا  شود.مابهي ا

سال پس از ثب  و ضبظ  3

اطالعات و مكالمه تلفني 

 بصورت رايانه اي

4672/82/26 07/08 /1390 – 264 

ماه پس از ثب  اطالعات در  6 با امحا  موافه  مي شود فرم آمار روزانه بخش هاي بيمارستان 72

 فرم آمار ماهيانه

4795/83/26 18/6/1391  - 237 

 237 -  18/6/1391 4796/84/26 سال پس از فوت بيمار 5 با امحا  موافه  مي شود فوتي بيماران بستري قلب و عروقپرونده  73

سال پس از آخرين مراجعه  15 با امحا  موافه  مي شود پرونده بيماران بستري قلب و عروق 74

 به بيمارستان

4797/85/26 18/6/1391 - 237 

كي  دندانپاشكي  دارو سازي و صدور پروانه هاي دائم پاش 75

 مامايي

سال پس از تحويل پروانه  10 با امحا  موافه  مي شود

 دائم به متهاضي

4852/86/26 14/11/1391 - 279 

سال پس از پايان عهد  1 به سازمان منتهل شود فرم هاي ارزشيابي بيمارستانها و بخش هاي ويژه 76

 قرارداد با سازمانهاي بيمه گر 

4853/87/26 14/11/1391 - 279 

بررسي درخواس  تائيد بيماري صعب العالجپاشكان متهاضي  77

 جه  تاسيس مقب

سال پس ازصدور راي  10 با امحا  موافه  مي شود

 شورايعالي پاشكي

4854/88/26 14/11/1391 - 279 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي                                              معاونت اسناد ملي                             

                    (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                              فرم) نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

بررسي درخواس  معافي  از طرح مشمولين نيروي انساني  78

 )پاشكان و پيراپاشكان(

سال پس ازصدور راي  10 با امحا  موافه  مي شود

 شورايعالي پاشكي

4855/89/26 14/11/1391 - 279 

تائيد درياف  داروي هورمون رشد توسط شورايعالي پاشكي  79

 بنا به استعالم سازمان بيمه خدمات درماني

سال پس ازصدورو ابالغ  10 با امحا  موافه  مي شود

 راي شورايعالي پاشكي

4856/90/26 14/11/1391 - 279 

بررسي بيماري صعب العالج بنا به استعالم امورمالياتي در  80

 قانون مالياتهاي مستهيم 137مولين ماده خصوص مش

سال پس ازصدور راي  5 با امحا  موافه  مي شود

 شورايعالي پاشكي

4857/91/26 14/11/391  - 279 

پرونده بررسي بيماري صعب العالج پاشكان متخصص متعهد  81

 بنا به استعالم اداره توزيع نيروي متخصص kضريب 

س ازصدور راي سال پ 10 با امحا  موافه  مي شود

 شورايعالي پاشكي

4858/92/26 14/11/1391 - 279 

 279 - 14/11/1391 4859/93/26 سال پس از انزام ماموري  2 با امحا  موافه  مي شود تهيه بليط ) هواپيما  اتوبوس و ققار( 82

 279 -14/11/1391 4860/94/26 خاتمه قرارداد سال پس از 2 با امحا  موافه  مي شود پرداخ  حق الاحمه شركتهاي خدماتي و پيمانكاري 83

 279 -14/11/1391 4861/95/26 سال پس از نتيزه 3 با امحا  موافه  مي شود درخواس  اعتبارات دانشگاه و ستاد 84

 279 -14/11/1391 4862/96/26 سال پس از انزام امور 1 با امحا  موافه  مي شود تعمير و تعويض وسايل و كاالها 85

 279 -14/11/1391 4863/97/26 سال پس از اقدام 3 با امحا  موافه  مي شود مكاتبات تزهيا بيمارستان   نمازخانه و خوابگاه 86

مشروط به ثب  اطالعات كاالها    مكاتبات مربوط به ترخيص كاال 87

 با امحا  موافه  مي شود

 279 -14/11/1391 4864/98/26 سال پس از ترخيص كاال 3

سال پس از پايان سال  1 با امحا  موافه  مي شود هاي ارزشيابي كاركنان ) نسخه واحد مربوطه(فرم  88

 ارزشيابي

4865/99/26 14/11/1391- 279 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 صوب شوراي اسناد ملي معاونت اسناد ملي                                                                        مجوزهاي م  

                    (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                              فرم) نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  مصوبجد ول زما ني   رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

در صورت انتهال كليه اطالعات از  فرم آمار ماهيانه بخشهاي بيمارستان 89

در سيستم رايانه با امحا   1370سال 

 موافه  مي شود

سال پس از ثب  اطالعات  1

 در فرم آمار ساليانه

4866/100/26 14/11/1391- 279 

سناد هر دوره تا پايان دوره بعدي ا انتخابات نظام پرستاري 90

باقي بماند سپس با امحا  موافه  

 مي شود

 279 -14/11/1391 4867/101/26 سال پس از انتخابات 4

در صورت ثب  در سيستم رايانله و   پرونده هاي بيماران بستري تصادفي 91

حفللظ خالصلله پرونللده بللا امحللا     

 موافه  مي شود.

سال پس از آخرين مراجعه  15

بيمار و خالصه برداري  بستري

 پرونده

4869/102/26 5/12/1391- 280 

در صورت ثب  در سيستم رايانله و   سال بيمارستانهاي سراسر كشور 18پرونده بيماران بستري زير  92

حفللظ خالصلله پرونللده بللا امحللا     

 موافه  مي شود.

سال پس از رسيدن به سلن   10

سلللال و خالصللله   18قلللانوني 

 برداري

4870/103/26 5/12/1391- 280 

پرونده بيماران بستري مربوط به موارد نااع  خودكشي   تزاوز  93

 مسمومي  و تمامي آسيب هاي عمدي

در صورت ثب  در سيستم رايانله و  

حفللظ خالصلله پرونللده بللا امحللا     

 موافه  مي شود.

سال پس از آخرين مراجعه  15

 بيمار و خالصه برداري پرونده

4871/104/26 5/12/1391- 280 

پرونده هاي بيماران بستري بيماريهاي نوظهور مانند بيماران  94

 مثب  HIVمبتال به ايدز و 

در صورت ثب  در سيستم رايانله و  

حفللظ خالصلله پرونللده بللا امحللا     

 موافه  مي شود.

سال پس از آخرين مراجعه  15

 بيمار و خالصه برداري پرونده

4872/105/26 5/12/1391- 280 

 



 ه ملي ايرانسازمان اسناد وكتابخان

 معاونت اسناد ملي                                                                        مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                    (  86/ش/11/11فرم)                           وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي    نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

پرونده هاي بيماران بستري مربوط به بيماريهاي شيلي و افراد  95

 حادثه ديده در حين كار

ايانله و  در صورت ثب  در سيستم ر

حفللظ خالصلله پرونللده بللا امحللا     

 موافه  مي شود.

سال پس از آخرين مراجعه  15

 بيمار و خالصه برداري پرونده

4873/106/26 5/12/1391- 280 

پرونده بيماران بستري فوتي مربوط به بيماريهاي شيلي و افراد  96

 حادثه ديده در حين كار

در صورت ثب  در سيستم رايانله و  

نللده بللا امحللا   حفللظ خالصلله پرو 

 موافه  مي شود.

سال پس از فوت بيمار و  10

 خالصه برداري پرونده

4874/107/26 5/12/1391- 280 

سال پس ازآخلرين مراجعله    5 با امحا  موافه  مي شود پرونده هاي اوريانسي سرپايي موارد خاص قانوني 97

 وخالصه برداري پرونده

4875/108/26 5/12/1391- 280 

سال بيمارستانهاي سراسر  18اران بستري باالي پرونده بيم 98

 كشور )عادي(

سال پس از آخرين مراجعه 10 با امحا  موافه  مي شود

 بيمار و خالصه برداري پرونده

4876/109/26 5/12/1391- 280 

سال پس ازفوت  8مدت نگهداري  سال 18پرونده بيماران بستري فوت شده زير  99

 وبا امحا  موافه  مي شود

ال پس از فوت بيمار و س 8

 خالصه برداري پرونده

4877/110/26 5/12/1391- 280 

سلللال پلللس  10ملللدت نگهلللداري  سال 18پرونده بيماران بستري فوت شده زير  100

 ازفوت وبا امحا  موافه  مي شود

سال پلس از فلوت بيملار و     10

 خالصه برداري پرونده

4878/111/26 5/12/1391- 280 

اران بستري فوتي بيماريهاي نوظهور مانند پرونده هاي بيم 101

 مثب  HIVبيماران مبتال به ايدز و 

سال پس از فوت بيمار و  10 با امحا  موافه  مي شود

 خالصه برداري پرونده

4879/112/26 5/12/1391- 280 

سال پس از آخرين مراجعه  10 با امحا  موافه  مي شود پرونده هاي بستري بيماران سوختگي 102

 الصه برداري پروندهو خ

4880/113/26 5/12/1391- 280 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                        مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                    (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                              فرم) نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

سللال پللس از فللوت بيمللار و   5 با امحا  موافه  مي شود وختگيپرونده هاي بستري فوتي بيماران س 103

 خالصه برداري پرونده

4881/114/26 5/12/1391- 280 

پرونده بيماران بستري نيروي انتظامي و نظامي از جمله سربازان  104

 در حين ماموري 

سال پس از آخرين مراجعه  20 با امحا  موافه  مي شود

 بيمار و خالصه برداري پرونده

4882/115/26 5/12/1391- 280 

پرونلللده بيملللاران بسلللتري فلللوتي مربلللوط بللله ملللوارد نلللااع    105

 خودكشي تزاوز  مسمومي  و تمامي آسيب هاي عمدي

سال پس از فوت بيمار و  10 با امحا  موافه  مي شود

 خالصه برداري پرونده

4883/116/26 5/12/1391- 280 

سال پس از آخرين مراجعه  3 با امحا  موافه  مي شود وعه بيمارستانپرونده سرپايي درمانگاههاي زير مزم 106

 و خالصه برداري پرونده

4884/117/26 5/12/1391- 280 

سال پس از آخرين مراجعه  15 با امحا  موافه  مي شود پرونده بستري بيماران رواني 107

 و خالصه برداري پرونده

4885/118/26 5/12/1391- 280 

سال پلس از فلوت بيملار و     10 با امحا  موافه  مي شود ري بيماران تصادفي فوت شدهپرونده بست 108

 خالصه برداري پرونده

4886/119/26 5/12/1391- 280 

سال پس از آخرين مراجعه  5 با امحا  موافه  مي شود پرونده هاي جراحي سرپايي 109

 بيمار و خالصه برداري پرونده

4887/120/26 5/12/1391- 280 

سال پس از مختومه شدن  3 با امحا  موافه  مي شود پرونده آنژيوگرافي يا پريفرال بيماران ) آنژيوگرافي محيقي( 110

 پرونده و اعالم پاسخ به بيمار

4982/121/26 23/6/1392 - 285 

به سازمان منتهل وارزشيابي مزدد  پرونده تخلفات كاركنان انفكاكي 111

 انزام شود

دن و سال پس از راكد ش 5

 اسكن

4983/122/26 23/6/1392- 285 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                        مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                    (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                              فرم) نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

مان منتهل وارزشيابي مزدد به ساز پرونده تخلفات كاركنان غير انفكاكي 112

 انزام شود

سال پس از راكد شدن و  3

 اسكن آخرين راي

4984/123/26 23/6/1392- 285 

113 
 26/ 124/  5055 سال پس از ثب  دررايانه  1 .امحائي فرم كنترل شير مدارس

294 

24/03/1393 

114 

 فرم نمونه برداري از آب آشاميد ني واستخرها

ر دفللاتر مزللددا برسللي شللود اگللر د

اطالعللات الزم اسلل  امحللايي  در  

غيللر ايللن صللورت طللرح در شللورا  

 شود.

يللك سللال پللس از تكميللل 

 آخرين فرم 
5056  /125 /26 

294 

24/03/1393 

پرونده هاي نظارت بهداشتي ميازه ها واماكني كه  115

 تخريب شده اند.  
 اگر اطالعات ثب  شده امحا شود.  

سلللال پلللس از تخريلللب  5

 واحد   
5057  /126 /26 " 

پرونده هاي نظارت بهداشتي ميازه ها واماكني كه  116

 تيييركاربري داده اند
  26/ 127/  5058 سال پس از تييير كاربري   5 امحايي

پرونده مختومه داوطلبين سالم  پايگاه / مراكا  117

 بهداشتي ودرماني

اگرآمار مياان مشارك  ثب  شلده  

 امحا آن بالمانع اس  .

زققلع ارتبلاط   سال پلس ا  2

 بامركا  
5059  /128 /26 " 

118 

 .پس از انتهال نمونه امحا شود. فرم معرفي به آزمايشگاه ونتايج آن
سال پس از انهضا   1

 اعتباركارت بهداش 
  

5060  /129 /26 
294 

24/03/1393 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي                                           معاونت اسناد ملي                                

                    (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                              فرم) نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

119 

 پرونده بيماران اعاام به خارج با مزوز شورايعالي پاشكي  

اگر اسناد داراي ارزش اس  منتهل 

و اگللر فاقللد اطالعللات اسلل  بلله    

شللوراگاارش شللود بللراي اعللالم    

 ]كسب مزوز امحا[  نظر
 

 " 26/ 130/  5061 سال پس از تسويه حساب 5

120  

صدور مزوز تحويل مدارك تحصيلي به فارغ التحصيالن 

 كشوردر رشته پاشكي وپيراپاشكي

 

 امحايي
يك سال پلس از انزلام تعهلد    

 وصدور مزوز تحويل مدارك 
5151/131/26 

297 

26/07/1393 

121  

مكاتبللات مركاخللدمات آموزشللي بللا دانشللگاههاي علللوم    

 شكي سراسر كشورپا
 

امحايي مشروط به ثب  و حفظ 

 اطالعات دانشزويان نمونه

سال پس از فلارغ التحصليلي    2

 دانشزويان 
5152/132/26 

297 

26/07/1393 

122 
ارزشيابي برنامه آموزشي دوره عملومي پاشلكان دانشلگاههاي                  

 علوم پاشكي 

امحايي مشروط به ثب  اطالعات 

 دررايانه

پللس از تهيلله فايللل  يللك سللال

الكترونيكلللللي ونگهلللللداري  

 اطالعات الزم در رايانه

5153/133/26 
297 

26/07/1393 

گواهي پاشكي فوت )زير هف  روز   مرده زايي وباالي هف   123

 روز( 
 امحايي

سال پلس از ثبل  ملرگ در     2

 نرم افاار
5154/134/26 

297 

26/07/1393 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران
 عاونت اسناد ملي                                                                        مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي م  

                    (  86/ش/11/11فرم)            وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                   نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

124  

 پرسشنامه مقالعه حسابهاي ملي سالم 

نمونه هايي از آن منتهل ومابهي 

 امحا گردد

يك سال پس ورود اطالعلات  

 در سيستم رايانه
5160/135/26 

298 

1/09/1393 

125  

 پرسشنامه هاي مقالعه شاخص هاي چند گانه جمعي  وسالم 
 

 امحايي
يك سال پس ورود اطالعلات  

 در سيستم رايانه
5161/136/26 

298 

1/09/1393 

126 

 پرونده بيماران اعاام به خارج با مزوز شورايعالي پاشكي   

بلله سللازمان منتهللل شللود و مللورد    

بي كارشناسي قرار و ارزشيا بررسي

 گيرد

 5165/137/26 سال پس از تسويه حساب 5
299 

27/10/1393 

127 
مكاتبلات اسللتعالم دسللتگاهها   سللازمان هللا و شللرك  هللاي  

دولتي و غير دولتي از شورايعالي پاشكي و سلاير شلوراهاي   

 تخصصي

كليه اسناد اسكن نشده و اسناد اسلكن  

و ديزيتال شده منتهل و مورد بررسلي  

سي قرار گيلرد و ملابهي امحلا     كارشنا

 گردد.

 5166/138/26 يكسال پس از پاسخ 
299 

27/10/1393 

128 
 فرم آمار فصلي بهداش  محيط روستايي

 

 

منتهلل و ملورد بررسلي     1378تا سلال  

كارشناسي قرار گيلرد و ملابهي امحلا     

 گردد.

يك سال پس از ثب  در رايانه 

 و دفاتر
5167/139/26 

 

299 

27/10/1393 

 
 

 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                        مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                    (  86/ش/11/11، درمان وآموزش پزشكي                              فرم)وزارت بهداشت  نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

 فرم آمار فصلي بهداش  محيط شهري 129
 

 
 

منتهل و مورد بررسي  1378تا سال 

ر گيرد و مابهي امحا  كارشناسي قرا

 گردد.

يك سال پس از ثب  در رايانه 

 و دفاتر
5168/140/26 

299 

27/10/1393 

 

130 
مكاتبات نمايندگان مزلس با وزارت بهداش    درمان و 

 آموزش پاشكي

پس از بررسي و ارزشيابي و انتهال 

اسناد با ارزش به سازمان   مابهي 

 امحا  گردد

سال پس از پايان دوره  5

 ايندگينم
5183 /141/26 25/11/93 - 300 

131 
 امحايي دستور جلسات هفتگي كميسيونهاي مزلس شوراي اسالمي

يك سلال پلس از شلرك  در    

 جلسات
5184/142/26 25/11/93 - 300 

 307 -28/09/94 5269/143/26 نتايج سال پس از اعالم 3 نمونه هاي منتهل و مابهي امحا  گردد پاسخنامه داوطلبين 132

 307 -28/09/94 5270/144/26 نتايجسال پس از اعالم  1 نمونه هاي منتهل و مابهي امحا  گردد كارت ورود به جلسه داوطلبين آزمون ) استخدامي( 133

134 
 نسخ اضافي سي دي هاي آموزشي ) لوح فشرده(

نمونه هاي از هر نسخه منتهل و مابهي 

 بين واحد هاي آموزشي توزيع شود

ز برگللااري شللش مللاه پللس ا  

 دوره هاي آموزشي
5285/145/26 1/12/94 - 309 

 امحايي پرونده دندانپاشكي )ارتودنسي و پروتا( 135
سللال پللس از آخللرين مراجعلله بلله  5

 شرط اسكن
5320/146/26 3/7/1395 - 315 

 امحايي پرونده جراحي سرپايي دندانپاشكي اطفال و بارگسال 136
سللال پللس از آخللرين مراجعلله بلله  5

 اسكنشرط 

5321/147/26 3/7/1395 - 315 

 

 



 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران

 معاونت اسناد ملي                                                                        مجوزهاي مصوب شوراي اسناد ملي   

                    (  86/ش/11/11وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي                              فرم) نام دستگاه:                                      اداره كل شناسايي وفراهم آوري اسناد ملي

ف
ردي

 

 شناسه مجوز  جد ول زما ني مصوب  رأي شورا  عنوان اسناد راكد 
تاريخ/ شماره 

 جلسه شورا

پرونده سرپايي عمومي دندانپاشكي اطفال و  137

 ال )تشخيص  اندو  ترميمي و ليار(بارگس
 315 - 3/7/1395 5322/148/26 سال پس از آخرين مراجعه 2 امحايي

 پرونده بيماران دياليا مامن كه در بخش ققع خدم  138

 شوند) تييير شيوه درمان  انتهال(مي 
 امحايي

سال پس از تييير شيوه درمان   3

 انتهال و خالصه برداري پرونده
5351/149/26 24/07/1395- 316 

فرم مشخصات همودياليا در پرونده بيماران دياليا  139

 (dialysis sheetمامن)
 امحايي

يك سال پس از ثب  اطالعات در 

 فرمهاي ماهانه و ساالنه
5352/150/26 24/07/1395 - 316 

 امحايي اندپرونده بيماران دياليا مامن كه فوت شده 140
 سال پس از فوت بيمار و به 10

 شرط خالصه برداري پرونده
5353/151/26 24/07/1395 - 316 

 امحايي پرونده هاي زايمان 141
سلللال پلللس از تلللرخيص و خالصللله  7

 برداري
5358 /152/ 26 20/09/1395 - 317 

      

      

      

      

 

 


