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  دال  بیمار،  حقوق منشور  اول  محور   و  شهروندي، حقوق  سند   7  و  2  مواد  ،اسالمی   جمهوري اساسی  قانون  29  اصل استناد  به

  خدمات  به  جامعه  آحاد  موقع  به  و  سریع  عادالنه،  دسترسی  منظور  به  و  » است   بیمار  حق  ،سالمت  خدمات  مطلوب  دریافت«  بر

  از   پرداختی  هايهزینه کاهش   و  خدمات   این  مستمر  بهبود   محروم،  و  یافته  توسعه   کمتر   مناطق  در  ویژه  به   ،نیاز   مورد   سالمتی

  پایدار  تخصصی  خدمات  ۀعادالن   ارائه  بسته«  دستورالعمل  روز،شبانه  طول  تمام  در  سالمت  خدمات  دریافت  براي  مردم  جیب

از تاریخ اول شهریور      » کشور  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و   پزشکی  علوم  هايدانشگاه/دانشکده  به  وابسته  هايبیمارستان  در

    .گرددمی ابالغ اجرا جهت یکهزار و چهارصد

  اهداف .1  ماده 

  خدمات  از آنها عادالنه مندي بهره و مراجعین  به درمانی خدمات موقعبه ارائه  .أ

  کشور  یافته توسعه کمتر  مناطق در  پزشکان ماندگاري و جذب  . ب

 تخصصی  فوق  و تخصصی  حوسط در  ارجاع نظام ترمناسب ساماندهی  .ج

 بیمارستانی  میر و مرگ و عوارض کاهش   .د

 مراجعین منديرضایت افزایش   .ه

   تعاریف .2  ماده 

 پزشکی  آموزش و درمان بهداشت، وزارت وزارت:  .أ

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی  علوم دانشکده/دانشگاه دانشگاه:  . ب

  به  پژوهشى  و   یآموزش   بهداشتى،  درمانى،   تشخیصى،   امکانات   از   استفاده   با  که   است  پزشکى   مؤسسه  یک  بیمارستان:   .ج

  با   که هابیمارستان  از  دسته  آن  به  .گرددمى  تأسیس   روزىشبانه بصورت  بسترى  و  سرپایى بیماران  بهبود  و  درمان  منظور

 مرکز  دارند،  را  پزشکی  علوم  گروه  مصوب  هايرشته  دانشجویان  تربیت  مجوز  وزارت،   آموزشی  معاونت  تأیید

 شود.می گفته  درمانی آموزشی

  روز  14  ساعت  از  مشمول،  کارکنان  کار  ساعت  غیراداري  ساعت  از  منظور   دستورالعمل  این   در  غیراداري:  ساعات  .د

 باشد.می تعطیل ایام  ساعات تمام و آتی روز  صبح 8 ساعت  لغایت  جاري

  بیمارستان  در  غیراداري  ساعات  طول  تمام  در   که  تخصصی  فوق  دستیار  و  تخصصفوق  متخصص،  پزشک  مقیم:  پزشک  .ه

   نماید.می وظیفه انجام  و داشته فعال حضور و اقامت

  عمومی   پزشک  و  اورژانس   طب   متخصص   پزشک  و  ، فلوشیپ  یا   تخصصفوق  متخصص،  پزشک  ماندگار:  پزشک  .و

  محروم  مناطق در جغرافیایی، وقتتمام صورت به که  بیمارستانیپیش  هاياورژانس  و  هابیمارستان اورژانس  در شاغل

 باشد.می وظیفه انجام به مشغول ،کشور یافته توسعه کمتر یا

  برنامه   طبق  غیراداري،  ساعات  در  که است  تخصصی فوق  دستیار  یا  و  تخصص  فوق  متخصص،  پزشک  آنکال:  پزشک  .ز

   .است بیمارستان  به احضار و دسترسی قابل خدمت، محل بیمارستان  در اقامت و حضور بدون ،آنکالی شیفت تنظیمی
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  خدمات   ارائه   به  بیمارستان  اورژانس   بخش   در  تنظیمی  برنامه  برابر  که   ،متخصص  یا   عمومی  پزشک  :اورژانس   پزشک  .ح

   .پردازدمی درمانی و تشخیصی 

  چند   یا  یک  تخصصی   فوق   یا  تخصصی   هايایده  و   نظرات  نقطه  از  پزشک  گیريهبهر  و  استفاده   پزشکی:  مشاوره  .ط

 باشد. می بیمار درمان و تشخیص فرایند طی دیگر متخصص

  براي  فوریتی  یا  آنی  رسیدگی   و  ویزیت  به   نیاز   اورژانس  پزشک  تشخیص  به   که  شود می  گفته  بیماري  به  :اورژانس   بیمار  .ي

   .باشد داشته توانبخشی و درمانی تشخیص،  خدمات دریافت

بدحال را برعهده   هاي خاص و ارتقاء سطح سالمت بیمارانبخش مراقبت ویژه: این بخش از بیمارستان، تأمین مراقبت  .ك

هاي ویژه، هاي ابالغ شده از سوي وزارت، ریاست آن متناسب با نوع خدمات و مراقبتدارد و براساس دستورالعمل

هاي بیهوشی، جراحی، داخلی،  رشته  ، فلوشیپ و یا دستیار فوق تخصصفوق تخصص  ،تواند بر عهده متخصصمی

سال    5حداقل  اي مورد تأیید وزارت و  دارا بودن گواهینامه صالحیت حرفهمسمومیت، با  جراحی قلب،  قلب،  اطفال،  

 روز، پزشک مقیم دارد. این بخش در تمام ساعات شبانه سابقه کار در بخش مراقبت ویژه باشد.

  بین   هماهنگی   وظیفه   که   ،دانشگاه  درمانی  کارشناسان  از  متشکل  ستادي   :دانشگاه  درمان  رسانیاطالع  و  هدایت   ستاد  .ل

  پوشش  تحت  حوزه   در روزيشبانه بصورت  وزارت   1MCMC سامانه طریق  از را درمانی خدمات  دهندة ارائه  مراکز

   .دارد عهده بر دانشگاه

  سطح  در  ایشان  نیاز  مورد  خدمات  مستمر  ارائه  براي  بستري   بیماران  هدایت  سامانه  بیمارستانی:  خدمات  تأمین   زنجیره  .م

    شود.می نامیده بیمارستانی خدمات  تأمین  زنجیره  کشور،  هايبیمارستان

  تمام  به  خانواده  پزشکی  تیم  توسط  خدمات  ارائه  که  است  خانواده  پزشک  و  ارجاع  نظام  برنامه  منظور  ارجاع:  نظام  .ن

   .کندمی تبیین  را کشور شهرهاي و روستا  در سالمت  پایه بیمه داراي ساکنان

  فوق   و  تخصصی  هور امش  و  2بیمار  بستري  و  سرپایی  ویزیت  تاخدم  شامل  :دور  راه  از  پزشکی  و  سالمت  خدمات  .س

  حالت  دو  در   تواندمی  خدمات،  این  وزارت،  طرف  از  شده  ابالغ  دستورالعمل  و  نامهیین آ  برابر  است.  3پزشکی   تخصصی 

  پزشکی   اطالعات  یتؤر  و  تصویري  یا  (متنی  دیداري  و  )صوتی  یا  تلفنی(  شنیداري  حالت  دو هر  از  ترکیبی  یا  و  مجزا

 . شود  انجام )بیمار

  تجهیزات  و  متخصص   انسانی  نیروي   از   اعم   امکانات   کلیه   داراي   که   گرددمی  اطالق   مرکزي  به  بیماري:  4مرجع  مرکز  .ع

 باشد.   شده شناخته  بیماري  آن  خدمات  ارائه  مرجع  مرکز  عنوان  به  دانشگاه  در  و  باشد  بیماري  یک  از  مراقبت  براي  الزم

  اعالم  رسماً  بیماري  مرجع  مرکز  عنوان  به  ییدأت  از   پس   و  پیشنهاد  وزارت  درمان  معاونت  به  دانشگاه   توسط  مرکز  این 

    شود.می

  عمل، اتاق دیالیز، هايتخت اساس این  بر و دارد بستري امکان ساعت 24 مدت به حداقل که است تختی فعال: تخت  .ف

   شود.نمی محسوب فعال تخت  زایمان اتاق و

 
1- Medical Care Monitoring Center (MCMC) 
2-Televisit 
3-Teleconsult  
4-Referral 
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  اورژانس  بخش   هايتخت  جز  به  بیمارستان  اورژانس  بخش   در   مستقر  هايتخت  تمامی  شامل  اورژانس:  فعال  تخت   .ص

 د. باشمی دارا را ساعت 24 حداقل  مدت به بیماران  به خدمت  ارائه و ماندگاري قابلیت تخت این  شود.می 5سرپایی

 روي  بر  نوزاد  و  کودك  بزرگسال،  بدحال  بسیار  بیماران  جامع  و  مداوم  مانیتورینگ  و  درمان   که  هاییختت  ویژه:  تخت  .ق

  خاص   تجهیزات به مجهز هاتخت این  .هستند دقیق و مستمر مستقیم، مشاهده نیازمند بیماران  این  و گیردمی انجام آنها

   از: عبارتند ویژه مراقبت هايبخش  هايتخت .باشندمی دیده آموزش پرسنل و تورال ونتی همچون

6BICU /CCU PICU/ NICU/ ICU/ 

  تدارك  براي و کنندمی بستري آنها روي بر را بیمار دائم  یا موقت بطور که  بیمارستانی هايتخت کلیۀ بر:هزینه  تخت  .ر

  اتاق  هاي تخت  تخصصی،  هايبخش   هاي تخت  شامل  هاتخت  این   شود.می  هزینه   مشمول  بیمار،  به  خدمات  ارائه  و

  ویژه  مراقبت  هايبخش   هايتخت  قلبی،  مراقبت  هايتخت  اورژانس،  بخش   هايتخت  دیالیز،  بخش   هايتخت  زایمان،

 شود. می

 امع مقررات .3  ماده 

  بوقوع  زیر  هايبرنامه  از  برنامه  چند  یا  یک  قالب   در  تواندمی  هابیمارستان  در   تخصصی   جامع  خدمات  ارائه   استمرار  .أ

 بپیوندد: 

 مقیمی  برنامه .١

 ماندگاري برنامه .٢

 آنکالی برنامه .٣

  آنکالی   مقیمی،  هايبرنامه  از  یکی  در  فقط  و  بیمارستان  یک  در  تواندمی  فقط  همزمان  بطور  متخصص،  پزشک  یک  تبصره:

 گردد. آن مزایاي از  برخورداري مشمول و نماید خدمت ماندگاري یا و

  در   درمانی   خدمات  بنديسطح  نظام  رعایت   و  خانواده  پزشکی  و   ارجاع  نظام  استانداردهاي   و   ضوابط  و  اصول  رعایت  . ب

  است. الزامی دستورالعمل این  مشمول پزشکان بکارگیري و جذب  در درمانی-بهداشتی واحدهاي

  شوند:می  تقسیم دسته چهار به امتیاز، براساس دستورالعمل این  مشمول هايشهرستانشهر/  .ج

 بیشتر  و 61 امتیاز  با هاي ستانشهر/شهر (الف). گروه .١

 امتیاز  60 تا  51 بین  هايرستانشهر/شه .)ب( گروه .٢

 امتیاز  50 تا  41 بین  هايرستانشهر/شه .)ج( گروه .٣

 امتیاز  40 تا 31 بین  هايهرستانشهر/ش د).( گروه .٤

 
5-FAST Track 
6-Intencive Care Unit/Neonatal ICU/Post ICU/Cardiac Care Unit/Burn intensive care unit 
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  گیرد: می صورت ذیل معیارهاي  براساس هاشهر/شهرستان به امتیازدهی نحوه  .د

   7)وزیران  تأهی  مصوبه آخرین  و پیراپزشکان و پزشکان  خدمت قانون ضرایب براساس( محرومیت ضریب .١

 امتیاز  35 :5/3 ضریب با هايشهر/شهرستان  .أ

 امتیاز 30 :5 .5/3 ضریب با هايشهر/شهرستان  . ب

 امتیاز  15 :5/4 ضریب با هايشهر/شهرستان  .ج

   امتیاز 10 :5 .5/4 ضریب با هايشهر/شهرستان  .د

 امتیاز  3 :5/5 ضریب با هايشهر/شهرستان  .ه

 :8)وزیران محترم هیات مصوبه آخرین  (براساس هوا و آب بدي درجه  .٢

  امتیاز  25 :4 درجه   .أ

  امتیاز  20 :3 درجه   . ب

 
  و  محروم  نقاط  -7/12/1367  مورخ  در  اسالمی  شوراي   مجلس  مصوب  ، جنگی  مناطق  و  دورافتاده  و  محروم  نقاط  به  انسانی   نیروي  جذب  قانون   3  ماده  -7

  وزارت  کشور،  استخدامی و اداري امور   سازمان   مشترك پیشنهاد  به   بنا  که  کشوري  تقسیمات  عناصر  اساس بر   که  است  نقاطی   قانون   این  موضوع دورافتاده

  .شد خواهد  تعیین وزیرانهیأت  تصویب  با کشور،  بودجه  و برنامه  سازمان   و کشور

  .بود  خواهد دفاع عالی  شوراي   تصویب و کشور و دفاع هاي وزارتخانه پیشنهاد به قانون  این  موضوع جنگی مناطق تعیین -تبصره

  همچنین: و

  براي  ـ1367مصوب ـ  جنگی مناطق و  دورافتاده و محروم نقاط   به انسانی  نیروي  جذب قانون  مشمول مناطق تعیین خصوص در وزیرانهیأت  نامه صویبت

  : هـ40996ت/76229شماره  به 1387 و 1386 سالهاي

  فهرست  شرح  به  روستاها  و  دهستانها  شامل  ـ1367مصوب  ـ  جنگی  مناطق  و  دورافتاده  و  محروم  نقاط  به   انسانی  نیروي  جذب  قانون  مشمول  مناطق  -1

  .گرددمی تعیین 1387 و 1386 سالهاي  براي  ،اسـت  وزیران»هیأت  نامهتصـویب «پیوست مهـر به شده تأیید  که پیوست

 .بود  خواهد 24/3/1384 مورخ  هـ33051ت/12290 شماره  نامهتصویب ) 2(  شماره  پیوست جدول طبق مربوط العاده فوق  پرداخت میزان و درصد ـ2
  استخدام   قانون   ) 39(  ماده   «ت»  و  «پ»   «ب»،  بندهاي  موضوع  - خدمت  محل   و   زندگی   تسهیالت   از   محرومیت   هوا،  و  آب   بدي   هاي   العاده   فوق   نامه  آئین   -   8

  2/6/1372  مورخ   د/3034  شماره   پیشنهاد   به  بنا   28/12/1373  مورخ  جلسه  در   وزیرانهیأت    -بعدي  الحاقات   و  اصالحات  با   28,12,1373  مصوب  ،کشوري

  بدي   هاي العاده  فوق نامه آیین -1370 مصوب - دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون )7( ماده اجراي در کشور، استخدامی و اداري امور سازمان

 :نمود تصویب  زیر  شرح به  را  خدمت محل و  زندگی  تسهیالت از  محرومیت هوا، و آب

  تسهیالت   از   محرومیت  العاده   فوق  و  شوند   می  تقسیم   گروه  9  به  فهرست   طبق  زندگی   تسهیالت   از   برخورداري   میزان   نظر   از  کشور   هاي   بخش   - 1  ماده

 .شود  می پرداخت  یک شماره جدول ارقام براساس  ها بخش  این  کارکنان زندگی

  العاده  فوق  بر  عالوه  عمان،  دریاي  و  فارس   خلیج  جزایر  و  صنعتی  ـ  تجاري  آزاد  مناطق   در  ماده  این  موضوع   العاده  فوق  ـ)26/05/1376  (الحاقی   1  تبصره

  .یابد   می افزایش  مربوط شغلی  گروه  مبناي حقوق )% 100(  درصد صد   میزان به پرداخت  قابل 

  یک   شماره  جدول  در  مقرر  ارقام  درصد  ده  میزان  به  پیوست  (دهستان)  مرزي  نقاط  در  ماده  این  موضوع  العاده  فوق  -)26/05/1376  (اصالحی  2تبصره

  .یابد می  افزایش

  جدول ارقام  براساس نقاط این کارکنان براي هوا  و  آب  بدي  العاده  فوق  و   شوند  می  تقسیم  درجه  چهار  به  پیوست فهرست  طبق  هوا  و  آب  بد نقاط  -  2  ماده

  شود.  می پرداخت دو شماره

  همچنین: و

  توسعه   کمتر   مناطق  هاي   العاده  فوق  پرداخت  نحوه  دستورالعمل  موضوع   بخشنامه  جاي  به  جایگزینی  درخصوص   اجرایی   هاي  دستگاه  کلیه  به  بخشنامه

  توسعه  کمتر  مناطق  هاي  العاده  فوق  پرداخت  نحوه  دستورالعمل  پیوست  به  -بعدي  الحاقات  و  اصالحات  با  11,08,1389  مصوب  هوا  و  آب   بدي  و  یافته 

  رییس   تایید   و  انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  شوراي   تصویب  به  که   را  کشوري)  خدمات   مدیریت   قانون  68  ماده  1  بند  (موضوع   هوا   و  آب   بدي  و  یافته 

 .شود می  1389 /7 / 20 مورخ 200 /37387 شماره بخشنامه   جایگزین بخشنامه  این .گردد می ابالغ  است  رسیده محترم جمهور 
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  امتیاز  5 :2 درجه   .ج

 امتیاز  1 :1 درجه   .د

  تابعه  هايدهستان یا  بخش  بودن مرزي -)وزیران  محترم هیات  مصوبه  آخرین (براساس بودن غیرمرزي یا مرزي .٣

 امتیاز  5 شهر/شهرستان:

 ایران):  آمار مرکز توسط شده منتشر آمار آخرین  (براساس  شهر/شهرستان  جمعیت .٤

 امتیاز  35 نفر: هزار 35 زیر هايشهر/شهرستان  .أ

 امتیاز  25 نفر: هزار  70 تا 35 بین  هايشهر/شهرستان  . ب

 امتیاز  20 نفر: هزار 100 تا 71 بین  هايشهر/شهرستان  .ج

 امتیاز  15 نفر: هزار 150 تا 101 بین  هايشهر/شهرستان  .د

 امتیاز  10 نفر: هزار 200 تا 151 بین  هايشهر/شهرستان  .ه

 امتیاز  1 نفر: هزار 250 تا 200 بین  هايشهر/شهرستان  .و

 امتیاز  0 نفر: هزار 250 از  بیش  هايشهر/شهرستان  .ز

  امتیاز  20 پزشک: جذب جهت   دانشگاه تسهیالت و منطقه فرهنگی  اقتصادي، اجتماعی، شرایط .٥

  جذب  جهت  دانشگاه  تسهیالت  و  منطقه  فرهنگی  اقتصادي،  اجتماعی،  وضعیت  با  مرتبط  امتیاز  احراز  شرایط  :1  تبصره 

 مرکز  بالینی،  خدمات  تعالی  و  بیمارستانی  مدیریت  مرکز  حقوقی،  امور  دفتر  نمایندگان  از   متشکل  اي کمیته  در  پزشک،

  نیز  و   وزارت  منابع  مدیریت  و  توسعه  معاونت  انسانی  منابع  کل  اداره  بهداشتی،  معاونت  سالمت   ارتقاء   و  شبکه   مدیریت

   رسد.می وزارت درمان معاون تأیید به  و تعیین   مربوطه دانشگاه درمان معاونت

با همکاري    بار  یک  سال  دو  هر  را  دستورالعمل  این   مشمول  هايشهر/شهرستان  فهرستدر صورت نیاز،    وزارت،  :2  تبصره 

  نماید.یم ارائه  وزیران هیأت  بهجهت تصویب  را  خود پیشنهاد و نموده بازنگريها دانشگاه

  در  ،خود  پوشش  تحت  هايبیمارستان  نیاز   مورد   متخصصین   تعداد  و   تخصصی  هاي رشته  اعالم  و  انتخاب  در  دانشگاه  .ه

   نماید. عمل ها بیمارستان بیمارپذیري و موجود هايبخش  براساس باید ماندگاري، و  آنکالی مقیمی، هايبرنامه قالب

  بیست  سقف  تا   ماندگاري،  و   آنکالی  مقیمی،   هايبرنامه  قالب   در   تخصصی  نیروهاي  چینش  در   تواندمی  دانشگاه  .و

 کند. ایجاد را  تغییراتی دانشگاه رییسه  هیئت  مصوبه طبق شده،  صادر مجوزهاي درصد)20(

  آنکالی   مقیمی،  هايبرنامه  از  استفاده  با  ها بیمارستانعادالنۀ پایدار    تخصصی  خدمات  ارائه  راستاي  در  بایستمی  دانشگاه  .ز

پس    وتهیه    را  هابرنامه  این  مشمول  هايبیمارستانشهرها و    ، مشتمل بر انواع خدمات، وجامع  ۀبست  یک  ماندگاري،  و

معاونت درمان وزارت ملزم می باشد در موضوعات    .نماید  اجراییآن را    وزارت  درمان  معاونت  با  نامهتفاهماز مبادلۀ  

 مورد نیاز، نظر معاونت آموزشی وزارت را بصورت کتبی اخذ نماید. 
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  ضروري،   و  مرتبط  هاي رشته  از  خود،   تروماي  اصلی  و  مرجع  مراکز  در  خدمات  پوشش   جهت  است  موظف  دانشگاه  .ح

   نماید. استفاده هابیمارستان مجوز سقف تا ماندگاري، و آنکالی ،مقیمی هاي برنامه قالب در

  ،وزارت درمان معاونت تأیید  و دانشگاه، اعالم از پس  ماندگاري،  یا آنکالی ،مقیمی  مجوز  صدور جهت  مرجع مراکز  .ط

 گردد. می ابالغ  و عیین ت

  هايبخش  بیمارستان، رسالت و نوع تناسب به ماندگار، یا آنکال مقیم، متخصص هايرشته تنوع و تعداد از منديبهره  .ي

  فواصل  و  جغرافیایی شرایط اي،منطقه  و  بومی  نیازهاي  اورژانس،  بخش   ورودي  تعداد  بیمارستان،   بیمارپذیري  موجود،

  باشد.می پزشکی هايفوریت خدمات پوشش  اولویت با مناطق،

  برعهده  اورژانس   بخش   در  شده  پذیرش  بیمار  تکلیف  تعیین   نهایی  مسئولیت  ،جنرال  درمانی  آموزشی  مراکز  در  .ك

  هايسرویس   که  است  مسئولیتی   بر  عالوه  موضوع  این  باشد.می  اورژانس)  مسئول   متخصص   (یا  اورژانس  طب   متخصص 

  باشند.می دارا اورژانس  بخش  در بیماران موقع به و سریع  تکلیف تعیین  در تخصصی 

 خاص  مقررات .4  ماده 

  مقیمی برنامه )4 -1

 مقیمی   برنامه تعریف  .أ

  و   نیاز  مورد  درمانی  خدمات  مستمر  ۀارائ   تضمین   و  درمانی  آموزشی  مراکز  و  هابیمارستان  ساعته  24  پاسخگویی  منظور  به

  از   ، مقیمی  برنامه  مشمول  هاي بیمارستان  در   است   مکلف  دانشگاه  کشور،   نقاط  همه   در  و  روزشبانه  از   ساعت   هر  در  مناسب

 .نماید استفاده  زیر  مقرر تشریفات رعایت با مقیم پزشک عنوان  به فلوشیپ یا تخصصفوق متخصص، پزشکان

(به    آتی  روز  صبح  8  ساعت  لغایت  جاري  روز  14  ساعت  از  مشمول  پزشکان  حضور  از  عبارت  ،مقیمی  شیفت  :1  تبصره 

   باشد.میساعت)   24(به مدت  تعطیل روز  ساعات تمام وساعت)  18مدت 

ساعات    ،متخصصروزي  شبانه  حضور فعال  لزوم  و  بیمارستان  اورژانس   بخش   گردش  در  شیفت  ماهیت  به  توجه  با  :2  تبصره 

  از  شب  شیفتدر    و  20  ساعت   لغایت   صبح  8  ساعت  ازدر شیفت صبح و عصر    ،بخش   این  مقیم   شیفت خدمت پزشک

  . باشدمی) ساعت 12(به مدت  آتی روز  صبح 8 لغایت 20 ساعت

  مقیمی   برنامه  مشمول مراکز  .ب

  بیمارستان،  اورژانس  بخش  ورودي  که   صورتی  در  »د«  و   » ج«  مشمول  شهرهاي   فعال  تخت   64  زیر  هايبیمارستان  در .١

  نیاز   حسب  بر  ،باشند  داشته  اورژانس   پرونده  تشکیل  به   نیاز  آنها  از  درصد20  حداقل  و  باشد   سال  در  بیمار  هزار  30  باالي

شده    نامه تفاهم  یط   اورژانس  طب  متخصص  مقیم   پزشک  مجوز   یک   اختصاص  دانشگاه،   درمان   معاونت  بامبادله 

  گیرد.می صورت وزارت

sina pc34228296
Underline

sina pc34228296
Underline
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  پزشک  کی  ي دارا  حداقل  است   يضرور  فعال،  تخت  100  تا   64  جنرال  درمانی  آموزشی  مراکز  و   هابیمارستان  کلیه  .٢

   .باشند ی داخل   ای و  یعموم ی جراح  س،اورژان  طب  یتخصص يهارشته  از یک ی در اورژانس  بخش  می مق 

  اورژانس   بخش   میمق پزشک   بر  عالوه  فعال،  تخت  150  الی  101  با  جنرال  درمانی  آموزشی  مراکز  و  هابیمارستان  کلیه .٣

  . بگیرندرا بکار    عمومی  جراحی  یا  داخلی  تخصصی  هايرشته در  دیگر  مقیم   پزشک  یک   توانندمی  ژه،یو  يهابخش   و

  اورژانس   بخش   میمق پزشک   بر  عالوه  فعال،  تخت  250  الی  151  با  جنرال  درمانی  آموزشی  مراکز  و  هابیمارستان  کلیه .٤

را    عمومی  جراحی  و  داخلی  تخصصی  هايرشته  در  دیگر  مقیم  پزشک  دودر مجموع    توانندمی  ژه،یو  يهابخش   و

  بگیرند.بکار 

  اورژانس   بخش   میمق پزشک   بر  عالوه  فعال،  تخت  400  الی  251  با  جنرال  درمانی  آموزشی  مراکز  و  هابیمارستان  کلیه .٥

را    عمومی  جراحی  و   داخلی  تخصصی   هاي رشتهدر    دیگر  مقیم   پزشکدر مجموع سه  توانند  می  ژه،یو  ي هابخش   و

 بکار بگیرند.

  و   اورژانس   بخش   م یمق پزشک    بر  عالوه  فعال،  تخت  400  از  بیش   با  جنرال  درمانی   آموزشی  مراکز  و  هابیمارستان  کلیه  .٦

را    عمومی  جراحی   و  داخلی  تخصصی  هايرشتهدر    دیگر   مقیم   پزشکدر مجموع چهار  توانند  می  ژه،یو  يهابخش 

 بکار بگیرند.

استقرار متخصص مقیم براي    اولویت باتخت فعال،    64ها و مراکز آموزشی درمانی باالي  در کلیه بیمارستان  :1تبصره  

  يهارشته  ریسا  در  می مق  متخصص  استقرارباشد.  هاي ویژه بیمارستان میپوشش خدمات در بخش اورژانس و بخش مراقبت

  بخش  و   اورژانس   بخش  میمق   متخصص   مارستان، ی ب  که  است  ریپذامکان  یزمان  مارستان،یب  ي هابخش   گرید  در   ی تخصص

  .باشد  کرده  ن ی تأم  را ژهیو مراقبت

استقرار  :  2  تبصره  طب  رشتهاولویت  متخصصین  ترتیب  به  بیمارستان  اورژانس  بخش  مقیم  عنوان  به  تخصصی  هاي 

 باشد.اورژانس، جراحی عمومی و داخلی می

یا  فوق تخصص  فلوشیپ یا  هاي ویژه به ترتیب  هاي مراقبتهاي تخصصی به عنوان مقیم بخش اولویت رشته  :3  تبصره 

و  متخصص داخلی متخصص بیهوشی، فوق تخصص یا دستیار فوق تخصص ریه، هاي ویژه، مراقبتفوق تخصص  دستیار

می اورژانس  طب  دورمتخصص  داخلی،  متخصص  و  اورژانس  طب  متخصص  است  ضروري  بخش    ة باشد.  مهارتی 

بدیهی است  مربوطه را اخذ کرده باشند.  ویژه، مورد تأیید معاونت آموزشی وزارت را سپري نموده و گواهینامه  هاي  مراقبت

هاي ویژه جراحی قلب، از فلوشیپ بیهوشی  هاي ویژه مسمومیت، از فلوشیپ مسمومیت و در بخش مراقبتدر بخش مراقبت

 شود. هاي ویژه نوزادان، از متخصص بیهوشی و یا فوق تخصص نوزادان بهره گرفته میقلب، و در بخش مراقبت

  باشد.  می پوشش اتاق عمل هاي با کمبود متخصص بیهوشی، اولویت اولبیمارستاندر  :4 تبصره 
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هاي ویژه، مطابق دستورالعمل مقیمی بخش  ساعات حضور پزشک متخصص در شیفت مقیمی در بخش مراقبت:  5تبصره  

تخت  قالب  در  و  حق-ویژه  و  محاسبه  بیمه  میروز  پرداخت  مربوطه  همان    9گردد.الزحمه  مطابق  نیز  موظفی  ساعات 

 شود. دستورالعمل محاسبه می

الزامی    رشته  همان  در  مقیم  متخصص  یک  حضور  غیرجراحی،  تخصصی  تک  درمانی  آموزشی   مراکز  و  هابیمارستان  در .٧

  باشد.می

  متخصص  شاملمقیم    متخصص  پزشک  دوحضور    جراحی،  تخصصی  تک  درمانی  آموزشی  مراکز  و  هابیمارستان  در .٨

   .است ضروري بیهوشی متخصص و مربوطه جراحی 

هایی با هر تعداد تخت که واجد بخش  و یا بیمارستان  زنان   تخصصی   تک   درمانی   آموزشی  مراکز  و   هابیمارستان  در .٩

  تخصص   فوق   اولویت  با  کودکان  و  بیهوشی   زنان،  هاي تخصص  با  مقیم  پزشک  سه  حضور  ،باشدمی  زنان و زایمان

   .است ضروري نوزادان

  حضور   ،عروق  و  قلب  ارجاعی  درمانی  آموزشی  مراکز  و  هابیمارستان  )CCU(  قلب  ویژه  هايمراقبت  هاي بخش   در .١٠

    است. الزامی اورژانس  بخش  خدمات  پوشش  بر کیدأت  او ب قلب مقیم متخصص

 ،)247(  قلبی  حاد  سکته  برنامه  مجري  عروق،  و  قلب  مرجعتخصصی/  تک  درمانی  آموزشی  مراکز  و  هابیمارستان  در .١١

    است. الزامی Primary PCI انجام شرایط واجد قلب متخصص یا یستاینترونشن  قلب  مقیم متخصص حضور

  عمل   مربوطه  دستورالعمل  مطابق  )ICU/NICU/PICU(  ویژه  هايمراقبت  هايبخش   مقیم  پزشکانحضور    مورد  در .١٢

   بود.  خواهد همان دستورالمل مطابق  روز،-تخت   محل  از   سابقالکمافی  پزشکان  این  الزحمهحق پرداخت  و  شد  خواهد

  در   بیهوشی  مقیم  عنوان  بهکاري    شیفت  همان  در  نباید  مرکز  یک  ویژه  مراقبت  هايبخش   مقیم  بیهوشی  متخصص .١٣

 شود.  گرفته  بکار  عمل، اتاق جمله  از و ویژه بخش  از خارج

  مرتبط   اورژانس   بیماران  ارجاع  ةزنجیر  است  مکلف  دانشگاه  استان،  در  عروق  تخصص  فوق  حضور  عدم  صورت  در .١٤

  نماید.   ابالغ و تعریف قطب  مرکز با را

  مقیم  متخصص   حضور  )724(  مغزي   حاد  سکته  برنامه  يمجر  مرجع  درمانی  آموزشی  مراکز   و  هامارستانی ب  در .١٥

ها (به جز  بیمارستاندر  نبود نورولوژیست    در صورت .است  الزامی   نورولوژي  اینترونشنیست  ارجحیت   با  نورولوژیست

الزام درمراکز آموزشی درمانی)   د  و  گواهی  متخصص داخلی مذکور،  خلی، ضروري است  ابکارگیري متخصص 

 باشد.   دریافت کردهدورة مهارتی ویژه برنامه سکته حاد مغزي را 

 برنامه   مشمول  محروم،  مناطق  در  متخصص  پزشکان  ماندگاري  برنامه  » ب«  و  » الف«  گروه  شهرهاي  هايبیمارستان .١٦

 گردند.نمی مقیمی

 

 
، بصورت گلوبال، و با در نظر گرفتن شرایطی که در دستورالعمل  هاي ویژهروز مراقبت-درصد از تخت 30به هر پزشک مقیم، براي هر بیمار بستري،    -9

این    البته برخی از خدمات که فهرست آنها در آن دستورالعمل ذکر شده، مشمول  شود.پرداخت میهاي ویژه بیان شده،  ارائه خدمات در بخش مراقبت

  شود.پرداخت نمی
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  مقیمی  رنامه ب  مشمول پزشکان  .ج

  معاونت   ییدأت  و  دانشگاه  رییس   پیشنهاد  به  بیمارستان،  نیاز   مورد  هايفلوشیپ  /تخصصی فوق  تخصصی/  هايرشته  کلیه .١

  .گردندمی مقیمی برنامه مشمول وزارت، درمان

   گیرد:می صورت قالب دو در مقیمی برنامه مشمول هاي بیمارستان به  رشته اختصاص .٢

  :شامل ،وزارت سوي  از شده الزام هايرشته  .أ

 اورژانس بخش  مقیم متخصص 

 ویژه مراقبت بخش  مقیم متخصص 

 تروما  مرکز در مقیم متخصص 

 ریفرال بیمارستان در مقیم متخصص  

   وزارت. درمان معاونت با  نامهتفاهم عقد  و دانشگاه، درخواست مورد ترجیحی هايرشته  . ب

  ،ادراري  مجاري  و  کلیه  بینی،  و  حلق  و  گوش  چشم،  روانپزشکی،  پوست،  هايرشته  در  مقیم  متخصص  استقرار  :1  تبصره 

   .ندارد ضرورتی عفونی وپاتولوژي 

  پس   ،هاگیريهمه  بروز  شرایط  در  جمله  از  تخصصی،  تک  مراکز  یا  و  دانشگاه  ضروري  نیاز  و  خاص  موارد  در  :2  تبصره 

   .گرددمی صادر مقیمی مجوز  ،وزارت درمان معاونت از مجوز اخذ از

  با   شب)،   موظفی   یا   و  صبح  شیفت   در   فعالیت   (شامل  موظفی  ساعات   از   خارج   در  ،تخصصفوق  و  فلوشیپ   دستیاران .٣

  پزشک   عنوان  به  برنامه،  با  متناسب  وظایف  شرح  ابالغ  و  دانشگاه  آموزشی  معاونت  ییدأت  و  درمان  معاونت  نیاز  اعالم

   .گردندمی مقیمی برنامه مشمول مربوطه  تخصصی  مقیم

  مقیمی   برنامه الزامات  .د

  .باشدمی غیرمتوالی روز شبانه 15 معادل ماه، هر  در مقیم  پزشک کاري نوبت تعداد  حداکثر .١

    .گردد ثبت ،یکپارچه تایمکس  سیستم از  استفاده با بایستمی مقیم، متخصص پزشک حضور .٢

  مورد   درمانی   و   تشخیصی  اقدامات   و  داشته   فعال   فیزیکی  حضور   مقیمی،  ساعات   تمام  در   است   موظف   مقیم   پزشک .٣

   دهد. انجام بیمار بالین  بر حضور ضمن را بیماران نیاز

  الزامی   اورژانس   بخش   در  مربوطه  تخصصی  شتهر  مقیم  پزشک  مداوم  و  موظف  حضور  ،ه بیمارانمراجع  اوج  ساعات   در .٤

 نماید.  استفاده  بیمارستان  اورژانس   بخش   در  لزوم  مواقع  در  نیز  بیمارستان  دوم  مقیم   پزشک  از  تواندمی  بیمارستان  است.
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  بخش  در   مربوطه   سرویس   در  بیمار  نبود   یا   و  اورژانس  موارد  در   ، عمل  اتاق   در پزشک مقیم    همزمان  حضور   :1  تبصره 

 تمام  از  استفاده  با  خدمات  تأمین   پاسخگوي  لحظه  آن  در  بیمارستان  فنی  مسئول   و   باشدمی  مستثنی  هقاعد  این   از   اورژانس

    البته منظور از اتاق عمل، اتاق عمل سرپایی بخش اورژانس نیست. است. بیمارستان موجود هايظرفیت

   شود.نمی محسوب مقیم  پزشک عنوان به بیمارستان محوطه درون سازمانی هايخانه در پزشک حضور :2 تبصره 

  کسربرنامه مقیمی    «ز»  -4، مطابق بند  مربوطه  پزشک   دریافتی  مقیم،  پزشک  غیرموجه  حضور  عدم  صورت  در   :3  تبصره 

    .گردد که معاونت درمان وزارت اعالم خواهد نموداي میو نیز مشمول جریمه شد خواهد

  و  بستري  ولیتئ مس  و  باشدمی  فراخوان  از  پس   ،مربوطه  تخصصی  رشته  بیماران  تمام  ویزیت  به  موظف  مقیم  پزشک .٥

   .ستا پزشک آن با بیماران درمان تکمیل

  و  هستند  مستثنی  قاعده  این   از  ،اندشده  پذیرش  درمانگاه  یا  و  مطب  از   مستقیم  صورت  به  که  غیراورژانسی  بیماران  تبصره:

   .گردندمی بستري ،معالج پزشک سرویس  در

    .نماید اقدام جغرافیایی   وقت تمام پزشکان اولویت با مراکز، مقیمی  کامل پوشش  جهت است موظف دانشگاه .٦

  آن  پزشکان  توسط  مقیمی  برنامه  پوشش   امکان  ،برنامه  مشمول  هايبیمارستان  از  یک  هر  در  که  صورتی  در .٦٫١

  زا   تواندیم  دانشگاه  ،باشد  مربوطه  رشتهدر    متخصص  پزشک  3  از   کمتر داراي  یا   و  باشد  هنداشت  وجود  بیمارستان 

  .نماید استفاده قرارداد عقد با آزاد پزشکان یا و مراکز سایر پزشکان

  پیگیري  مسئول  پزشک   تعیین   گیرند،می  قرار   مقیمی  برنامه  در   قرارداد   عقد   بصورت   که  آزاد   پزشکان   خصوص   در .٦٫٢

    .است بخش  ریاست برعهده شده بستري بیماران

   . نماید  فراهم  را  مقیمی  زمان  ولط  در  شده  درمان  بیماران  پیگیري  و   پذیرش  شرایط  است  موظف  بیمارستان  رئیس  .٦٫٣

  در  اورژانسی  بیماران  تخصصی  خدمات  ارایه  پوشش   برنامه  است  موظف  همربوط  بخش   یا  و  بیمارستان  رییس   :1  تبصره 

     .نماید تنظیم  را هفته   روزهاي کاري شیفت  و اداري ساعات

  است  موظف   بیمارستان   رییس  پزشکان،   بیشتر  مشارکت  جلب   منظور  هب   و  ، مقیمی  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  :2  تبصره 

  پزشکان  براي  را  ویژه  کلینیک  و  ویزیت  خدمات  و  لب  کت  اسکوپی،  عمل،  اتاق   کاري  نوبت   از  منديبهره  اولویت

 .آورد فراهم  مقیمی ساعات از خارج و مقیمی  برنامه در  کننده مشارکت

  بیمارستان   در  را  مقیم  پزشک  اقامت  جهت  مناسب   رفاهی   امکانات  و  فیزیکی   يفضا  است  موظف  بیمارستان  رئیس .٧

 .نماید فراهم
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  مقیم   پزشک همکاري الزامات  .ه 

  .باشدمی  بیمارستان  اورژانس   خدمات  اجرایی  دستورالعمل  در مرتبط  مفاد  رعایت به  مکلف  مقیم پزشک .١

تري  بیماران تمام .٢ ط  بخش، به  انتقال یا  اعزام یا  ترخیص از  پیش  باید  اورژانس   بخش  در بـس ک  توـس  ،همربوط  مقیم  پزـش

   .باشند شده ویزیت

 و هدایت  ســتاد  هماهنگی با دانشــگاه،  هايبیمارســتان ســایر به  متخصــص پزشــک اعزام  لزوم و  بحرانی موارد  در .٣

  .گرددمی اعزام  ،اورژانس   درمانی  خدمات انجام براي  مقیم پزشک  ،دانشگاه درمان  رسانیاطالع

 10  ظرف  ،شده  درخواست  آنی  هايمشاوره  انجام  جهت  تخصصی،  سرویس   یک  مقیم  پزشکان  همه  است  ضروري .٤

  از فوریتی مشاوره درخواست صورت در و  دنگرد حاضر بیمار بالین  بر دقیقه 30 مدت در صورت این  غیر در و دقیقه

 ساعت  2  مدت  ظرف  حداکثر  بایستمی  مشاور  پزشک  ،مقیم)  (غیر  دیگر  تخصصی   هايسرویس   از  یک  هر  پزشک

  .گردد حاضر بیمار  بالین  بر

ی  مراکز  در  .٥ یپ  داراي  که  جنرال درمانی  آموزـش یفت قالب  در  مقیم  فلوـش دمی  موظف  ـش  در  خدمات  ارائه تداوم ،باـش

  ت أ هی   اعضاي فعال  آنکالی برنامه یا و  ،فلوشیپ  پزشک  بالینی وظایف  قالب در  ،تخصصی  فوق یا  تخصصی  هايرـشته

    .گیردمی  صورت علمی

  تفکیک   جهت  دانشگاه  مرکزي  تایمکس   سیستم  از  گیريبهره  با  قیمم  پزشک  مستمر  حضور   و  خروج  و  ورود  نحوه .٦

 گیرد.می صورت  موظفی ساعت از مقیمی ساعت

  در  مقیم  پزشک  ارر استق   جهت  ،وزارت  درمان  معاونت  تایید  و  دانشگاه  رییس   پیشنهاد  به  و  ضرورت  دارمو  در .٧

   .شودمی تبعیت جاري هاي دستورالعمل از درمانی مراکز سایر همانند فلوشیپ، و دستیار داراي هايبیمارستان

کانپ .٨ ی  مراکز  مقیم زـش ی  انتظارات  اجراي  به مکلف  ،درمانی  آموزـش ی و  گروه  آموزـش ی  معاونتهاي آموزـش   آموزـش

   .باشندمی فعال  مشارکت به  موظف نیز معاونت آن  ابالغی  فرآیندهاي  اجراي در و بوده  دانشگاه

 معرفی به  مکلف  ،آموزشــی  هايبخش   ســايؤر  هماهنگی با  بیمارســتان  آموزشــی  معاون  درمانی،  آموزشــی  مرکز  در .٩

اً مرکز  یس ری  ـصورت،  این   غیر در باـشد.می مرکز  س ی ری  به نظر، مورد  قیمم پزـشکان   گیري بکار و  تعیین   به نـسبت  راـس

به   مقیم پزشــک  حضــور عدم  پاســخگويمرکز    رییس  و  پزشــکی  دانشــکده  رییس  و کرد  خواهد اقدام  مقیم پزشــک

  گردند.می  تکلیف  تعیین  مرکز  رییس   نظارت  تحت  علمی  تأهی  غیر  متخصص پزشکان .بود  دن خواهمراجع ذیربط 

    مقیمی الزحمهحق  .و

ــه  هیأت .١ ــگاه  رئیس ــتمی  دانش ــک  الزحمهحق بایس ــب  هر  ازاي به  را  مقیم پزش  ایام  و  عادي  روزهاي رايب  ،مقیمی ش

ــراـیب  گرفتن  نظر  در ـبا  ،تعطـیل ـــتان رايب  51.10  و  1.2 ،1    متـفاوت ضـ ــهرـهاي  ـهايبیـمارسـ ـــتان ـیک  مختلف  شـ  ـیا  اسـ

 
  1.5  ، ضریبهاي محیطی و غیر بلوكبیمارستانو    ،1.2هاي بلوك جغرافیایی خارج از مرکز استان  بیمارستان  ،1هاي مرکز استان ضریب  بیمارستان  -  10

باشد و براي بیمارستان  میلیون میو نیم  یک  حداکثر  حداقل یک میلیون تومان و  . مبلغ قابل پرداخت براي بیمارستان داراي ضریب یک،  خواهند گرفت

 ، این مبلغ در ضریب مربوطه ضرب خواهد شد. 1.5یا   1.2داراي ضریب 
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تان، هرـس ب  ـش ب   مبلغ  این   .نماید  عیین ت  تومان، میلیونو نیم   یک  تایک میلیون تومان    بین  زیر،  معیارهاي با  متناـس   متناـس

 11یابد.می  افزایش   مصوب،  تعرفه  ساالنه  رشد  افزایش  با

    ،همنطق   يبرخوردار  سطح .١٫١

    ،شهرستان یا  استان مرکز از  فاصله .١٫٢

 مخابراتی، و  فیزیکی  دسترسی .١٫٣

 ،سال  فصول  تناسب به  ،اقلیمی و  جغرافیایی  شرایط .١٫٤

    بیمارستان، و دانشگاه  رفاهی  امکانات .١٫٥

 تخصصی،  رشته نوع .١٫٦

   تخصصی،  رشته آن در  موجود فعال پزشک  تعداد .١٫٧

  بیماران  مراجعه پیک  ساعات .١٫٨

ره: ایی  از پس   تبـص ناـس تان  از یک هر  هايویژگی  ـش هرـس تان و  هاـش تان آن  تبع به و  هااـس   تعیین و  ،آنها در واقع  هايبیمارـس

 درمان معاونت  بین   مـشترك  نامهتفاهم قالب  در بایـستمی ـشده  تهیه فهرـست  ها،بیمارـستان  از یک هر براي  مذکور  ـضرایب

  .برسد  وزارت  تأیید به  ،دانشگاه درمان معاونت و  وزارت

پزـشک مقیم مطابق گزارش دانـشگاه مکلف اـست حداکثر تا پایان ماه آینده، پس از محاـسبه روزها و ـساعات حـضور   .١

الزحمه پزـشک مقیم را متناـسب با کارنامه عملکردي وي و همزمان با پرداخت حقوق کارکنان  ـسیـستم تایمکس، حق

 کند.پرداخت نماید، از هر منبعی که هیئت امنا تعیین می

در  پروـسیجر) مـشاوره،  (ویزیت،  تخـصـصی  خدمات  هئارا مزایاي و  کارانه و  حقوق  بر  عالوه،  مقیمپزـشک    الزحمهحق .٢

   .باشدمیقابل محاسبه و پرداخت    مقیمی  هايشیفت درساعات موظفی انجام خدمت،  

  حـضور   میزان  تناـسب  به ،پزـشک هر  به پرداخت  ،متخـصص پزـشک چند  بین   مقیمی  ـشیفت  پوـشش   تقـسیم  ـصورت  در .٣

   .گیردمی  صورت کامل  شیفت  ساعات  از وي

ــک .٤ ــص پزش ــگاه  هیأت علمی یا غیر هیأت علمی  متخص ــتخدامی)  رابطه نوع هر (با دانش ــت    اس ــورت درخواس در ص

  موظفی   ســاعات  در خدمات  انجام از  پس  ،دانشــگاه  هايبیمارســتان  مقیمی  برنامه  پوشــش  در باشــدمیدانشــگاه ملزم 

  .باشد  داشته  مشارکت  خود،

  ـصورت  عملکرد  ـساعات مجموع  از  موظفی  ـساعات کـسر  از  پس   تخـصـصی،  هايرـشته تمام براي  مقیمی  حق پرداخت .٥

 باشد.می ممنوع  مقیمی  ساعات در  موظفیساعات    زمانهم  احتساب و پذیردمی

 این   .بود  خواهد  دانشـگاه  رییسـه  تأهی   مصـوبه  براسـاس  مقیمی برنامه قالب  در  محاسـبه قابل موظف  سـاعات  حداکثر .٦

ورت  تواندمی  تأهی  ته براي یا و  کلی  بـص د50تا  20بین    ،نیاز  مورد  هايرـش اعت از درـص   مقیمی  قالب  در را  یموظف   ـس

  نماید.  لحاظ

 
  عقد  براي   مراکز   سایر  از   که  متخصصانی   شده   باعث  تخت  300  باالي  هايبیمارستان  در   اطفال   و   بیهوشی   پزشکان  به  مقیمی   باالي   مبالغ   پرداخت  -11

نیز حق  محروم  مناطق  تخت  100  هايبیمارستان  در  حضور  به   تمایلی  کنندمی  مراجعه  قرارداد باشند. در این صورت  رعایت  نداشته  با  الزحمه مقیمی 

  باشد.ران میبراي این گونه شهرها قابل اصالح و جب  1.5و  1.2، 1ضرایب  
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  اورژانس  طب  متخـصص پزـشک  وقفهبی و وقت تمام  حـضور و  فوریتی و آنی  خدمات  ۀارائ  ویژه  حـساـسیت  به  توجه با .٧

 پزـشکان  ـسایر  فعالیت باکارکرد این پزـشکان   اـساـسی  تفاوت و  اورژانس   بخش  دردوره دیده ـشاغل    و پزـشک عمومی

  کارکنان   وريبهره قانون  اســتناد به  ،شــوندمی  حاضــر  بیمار  بالین  برانجام شــده   نفراخوا و  نیاز  حســب  صــرفاً  که  مقیم

 ،داندوري میرا مشمول برخورداري از قانون بهره  که کلیۀ پزشکان داراي شرایط 12آن  ملحقات  و سالمت  نظام  بالینی

این گروه    کارکرد  کل  متخـصص طب اورژانس و پزـشکان عمومی دوره دیدة ـشاغل در اورژانس، در مورد پزـشکان

 .گرددمی محاسبه )5/1 (ضریب  ساعتی  فعالیت ضریب اعمال با  ،تعطیلایام  و  شب  شیفت  در ،پزشکاناز  

  مقیم  پزشک عملکرد  ارزیابی  .ز

  ســامانه و همچنین اطالعات   HSE  ســامانه  در پزشــک عملکردي  کارنامهاطالعات    اســاس برمقیم،   پزشــک عملکرد .١

HIS  ـــتان ــرویس   بیـماران  موقع  ـبه  تکلیف  تعیین   ووي   هنـگام  ـبه ـخدـمات  اراـئه  و ویزـیتدر مورد    بیـمارسـ ، مربوـطه  سـ

توســط رییس یا معاون درمان   مقیمی  حق پرداخت قابل  ســاعات و  کارکرد  محاســبه  امتیاز،  ثبتاســتخراج گردیده و 

  انجام می شود.  دانشگاه درمان معاون و  بیمارستان

 از مدیریتی،  ابزارهاي  از یک هر  از  اسـتفاده با را  مقیم پزشـکان عملکرد زیر  ولاجد اسـاس بر  اسـت موظف  دانشـگاه .٢

  :کند  ارزیابی پرسشنامه،  جمله

  درمانی آموزشی  مرکز در مقیم پزشک عملکرد  ارزیابی جدول

  امتیاز   گزارش  مبناي  معیار  ردیف 

  25  دانشگاه درمان معاون  مقیم پزشک عملکرد از رضایت  1

  25  بیمارستان درمان معاون  مقیم پزشک عملکرد از رضایت  2

  30  بیمارستان رئیس  مقیم پزشک عملکرد از رضایت  3

  20 13تخت مدیر  مقیم پزشک عملکرد از رضایت  4

  100  کل  جمع

  بیمارستان  در مقیم پزشک عملکرد  ارزیابی جدول

  امتیاز   گزارش  مبناي  معیار  ردیف 

  25  دانشگاه درمان معاون  مقیم پزشک عملکرد از رضایت  1

  25  شهرستان  شبکه رئیس  مقیم پزشک عملکرد از رضایت  2

  30  بیمارستان رئیس  مقیم پزشک عملکرد از رضایت  3

 
  31184ابالغیه شماره    و  میالاس  شوراي   مجلسمصوب    14/02/1388مورخ    7134/179به شماره    ،متالس  نظام  بالینی  کارکنان   وري بهره  ارتقاء   قانون  -12

کارکنان بالینی نظام  و دستورالعمل کسر ساعات کار    وزیرانهیأت    20/10/1388  مصوب  آن،  اجرایی  نامهآیینرییس جمهوري، و    22/02/1388مورخ  

هیأت وزیران و رأي    11/11/1388ه مورخ  43616/ت222168تصویبنامه شماره    2در اجراي ماده    01/10/1389مورخ    306021/100سالمت، مصوب  

بهره  05/10/1396مورخ    1001شماره   بالینی نظامندي پزشکان از قانون بهرههیأت عمومی دیوان عدالت اداري درخصوص  م سالمت و  وري کارکنان 

شماره   مورخ  18995/400بخشنامه  بهره  15/10/1399د  درخصوص  بهداشت  اورژانس:  وزارت  بخش  در  شاغل  پزشکان    قانون  13  ماده  مطابقمندي 

  کارکنان   وريبهره  ارتقاء   قانون  تسهیالت  از  توانندمی  شرایط،   تمامی   بودن  دارا  صورت   در   مشمول  پزشکان   اداري،  عدالت  دیوان  دادرسی   آیین   و  تشکیالت

  . شوند  برخوردار آن اجرایی نامهآیین و سالمت  نظام   بالینی
13-Bed manager 
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  20  تخت مدیر  مقیم پزشک عملکرد از رضایت  4

  100  کل  جمع

  رئیس  و   دانشگاه  درمان  معاون  بین   تساوي   به   شبکه   رئیس   به  مربوط   امتیاز  دانشگاه،   استقرار  محل   شهرهاي   در   :تبصره 

    .گرددمی توزیع  بیمارستان

 باشد:می  مقیم پزشک عملکرد  از رضایت میزان  تعیین  در  هاشاخص  مهمترین  از زیر  معیارهاي .٣

 حضور مستمر پزشک متخصص مقیم و ثبت در سیستم تایمکس مرکزي دانشگاه  .٣٫١

 ویزیت به موقع بیمار و تعیین تکلیف بیماران اورژانس توسط پزشک مقیم   .٣٫٢

 بندي ویزیت)میانگین مدت زمان انتظار براي ویزیت بیمار اورژانسی (رعایت زمان .٣٫٣

 بندي ویزیت)(رعایت زمان شب 12میانگین مدت زمان اولین ویزیت بیمار بعد از ساعت  .٣٫٤

 مقیم  پزشک تخصصی سرویس   تفکیک به  ساعت 24 مدت ظرف اورژانس به مجدد مراجعه بیماران تعداد .٣٫٥

   ویژه  هايمراقبت هايبخش  در بیماران بستري هاياندیکاسیون رعایت .٣٫٦

 دانشگاه و وزارت ابالغی هاينامهشیوه و بالینی راهنماهاي رعایت .٣٫٧

   درمانی آموزشی مراکز در مقیمی  ساعات در آموزشی هايفعالیت در مشارکت .٣٫٨

 خانواده  یپزشک  و ارجاع نظام در شارکتم .٣٫٩

 هاي پیشگیري و کنترل عفونت و مرگ و میر حسب ضرورتمشارکت فعال جهت شرکت در کمیته .٣٫١٠

   عمل مدت طول در فعال مشارکت و جراحی  اعمال کلیه انجام و عمل اتاق در موقع به حضور .٣٫١١

 (مثبت) مقیم پزشک کاري شیفت در شده  انجام اورژانسی  هاي عمل تعداد .٣٫١٢

 (منفی)  مقیم پزشک کاري شیفت در شده  انجام الکتیو هاي عمل تعداد .٣٫١٣

 رعایت اندیکاسیون اعزام بیمار و همکاري در پذیرش بیماران  .٣٫١٤

 هاي دیگر بیمارستانتعداد موارد اعزام بیمار از سرویس تخصصی پزشک مقیم مربوطه به  .٣٫١٥

 بستري  هايبخش  در مربوطه سرویس   به شده تکلیف  تعیین  بیمار انتقال تسریع  در مشارکت .٣٫١٦

 مقیمی  شیفت در مقیم پزشک عملکرد و مشارکت از اورژانس  پزشک رضایت میزان .٣٫١٧

   مقیمی شیفت  در  مقیم پزشک از غیرپزشک پرسنل رضایت میزان .٣٫١٨

 سایر) و اورژانس  مقیم تفکیک  (به مربوطه تخصصی سرویس  مقیمی  شیفت در بیماران رضایت میزان .٣٫١٩

  در   کننده  مراجعه  ،اندیکاسیون  با  مغزي  ایسکمیک  سکته  به  مبتال   بیماران   براي  ترومبولیتیک   هايتزریق  تعداد .٣٫٢٠

 اورژانس)  مقیم  یا و نورولوژي مقیم پزشک ویژه( طالیی  زمان رعایت با 724 برنامه قالب در مقیمی شیفت

  مقیمی   شیفت  در   کننده  مراجعه   ،اندیکاسیون  با  قلبی   سکته  به  مبتال   بیماران   براي  ترومبولیتیک  هايتزریق  تعداد .٣٫٢١

  اورژانس)  مقیم یا و قلب مقیم پزشک ویژه( طالیی  زمان  رعایت با 247 برنامه قالب در

  اینترونشنیست  شیفت در کننده مراجعه ،اندیکاسیون با حاد قلبی سکته  به  مبتال  بیماران  همه براي PPCI انجام .٣٫٢٢

 طالیی  زمان رعایت با 247 برنامه قالب در مقیم قلب

 :فوق  معیارهاي اساس بر  مقیم پزشک عملکرد  ارزیابی  اتامتیاز  کارنامۀ  که  صورتی  در .٤
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  است. پرداخت قابلتعیین شده از طرف هیأت رییسه دانشگاه   الزحمهحق درصد100 باشد، باالتر و 80 .٤٫١

 است. پرداخت قابل تعیین شده از طرف هیأت رییسه دانشگاه  الزحمهحق درصد80 باشد، 79 تا 60 .٤٫٢

  است. پرداخت قابل  تعیین شده از طرف هیأت رییسه دانشگاه الزحمهحق درصد60 باشد، 60 از  ترپایین  .٤٫٣

تواند قرارداد پزشک  درصد باشد، دانشگاه می60از    کمتربار    2بیش از  امتیاز عملکرد پزشک مقیم،  در صورتی که    تبصره:

 مقیم را لغو کند. 

کان  عملکرد  ارزیابی لیسـت  چک .٥ تان  تفکیک  به  مقیم پزـش ط بایسـتمی  بیمارـس  و  تنظیم دانشـگاه درمان معاونت  توـس

ــاس بر عملکردي  پرداـخت ــک  عملکرد  ـکارـناـمه  اسـ  عملکرد  ارـناـمهکـ   در  ثیرـگذارأتـ   ـهايلـفهؤم .گردد  اجرا  مقیم پزشـ

  .گردد  اضافه  تواندمی  بیمارستان  هر شرایط  اساس بر  مقیم پزشک

  ماندگاري  برنامه )4 -2

    ماندگاري  برنامه تعریف  .أ

  اورژانس   در  شاغل  عمومی پزشکان   و  اورژانس  طب   متخصص   پزشکان  ،فلوشیپ  یا  تخصص فوق  متخصص،  پزشکان  کلیه 

 ،14) علمی  هیأت  غیر  و  علمی  هیات  از  (اعم  جغرافیایی  وقتتمام صورت  به  که بیمارستانیپیش   هاياورژانس   و  هابیمارستان

  (رسمی، استخدامی رابطه هرگونه با )«ب»  و «الف»  گروه  هايشهر/شهرستان( کشور  یافته  توسعه  کمتر یا محروم مناطق در

   .هستند ماندگاري برنامه مشمول باشند،می خدمت به مشغول استخدامی)، روابط سایر و خدمت  متعهد قراردادي، پیمانی،

 
  درمانی   پزشکان  کا-دو  پرداخت  نامهآیین  1  ماده»  الف«  بند  و  وزیران،  محترم هیأت    1/0/1191  مورخ  هـ47905ت / 04447  شماره  تصویبنامه  استناد  به  -14

  درمانی   پزشکان   پزشکی،  آموزش  و   درمان  بهداشت،   وزارت   1393  /12  /21  مورخ  د 400  /28029  شماره  به   »جغرافیایی  وقت   تمام   علمی هیأت    اعضاي  و

  درمانی   مراکز  یا  و  درمانی-آموزشی  مراکز  در  وقت  تمام  بصورت  که  شودمی  قالاط  پزشکان  از  دسته  آن  به  جغرافیایی،  وقت  تمام  علمیهیأت    اعضاي  و

  عمومی   و  غیردانشگاهی  دولتی  خصوصی،  خیریه،  درمانی  مراکز  یا  و  مطب  قالب  در  درمانی  انتفاعی  فعالیت  انجام   حق  و  داشته  اشتغال  خود  خدمت  محل

  د.ندارن  را  دانشگاهی  مراکز از  خارج  در غیردولتی

  که:  کند می تصریح نامهآیین همان 1 ماده» ب« بند  هايتبصره 

  عمومی  هايبیمارستان  در   فعالیت  صورت   در  ، پزشکی  علوم   هاي دانشگاه  محروم  مناطق   درمانی   مرکز   در   شاغل  جغرافیایی   وقت  تمام  پزشکان   -1  تبصره

  درمان   معاونت   از   مکتوب  مجوز   کسب  با  کنند می  خدمت   ارائه  دولتی   تعرفه  با   که  مراکزي   سایر  و   ،مسلح  نیروهاي   و   اجتماعی  مینأت  سازمان   مانند   غیردولتی

  .شوندمی  محسوب  جغرافیایی وقت تمام همچنان ، پزشکی آموزش  و درمان  ،بهداشت وزارت 

  درمانی   پزشکان  و  خود  خدمت محل  استان  در  دانشگاه  چند  مجموعه  زیر هايبیمارستان  بین  وقت  تمام  علمیهیأت    اعضاي جابجایی صورت  در  -2  تبصره

  دانشگاه   پذیرش  و  أمبد  دانشگاه   مجوز  با  ،مجاور  هاياستان  سایر   و  خود  خدمت  محل  استان   در  دانشگاه  چند  مجموعه  زیر  هاي بیمارستان  بین   وقت   تمام

  پرداخت  و  محاسبه   کا-دو  صورت  به  ارسالی  اسناد  و  شده   محسوب  وقت  تمام  پزشک  پایه،  هايبیمه  به  اسناد  ارسال  از  قبل  مربوطه  مجوز  ارائه  و  مقصد

  د.گردمی

 : کا-دو پرداخت مشمولین کننده تعیین مرجع -نامهآیین همان  5 ماده

 بود.  خواهند   پزشکی علوم هايدانشگاه جغرافیایی، وقت تمام علمیهیأت  اعضاي و درمانی  پزشکان کننده تعیین مرجع الف)

  مربوطه پزشکی علوم  دانشکده /دانشگاه رییس عهده به  علمیهیأت  اعضاي و  درمانی پزشکان بودن  جغرافیایی وقت تمام صحت  و تشخیص مسئولیت ب)

 باشد.می
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 ماندگاري  برنامه الزامات  .ب

  مشمول   پزشک  و  دانشگاه  درمان  معاون  بین ي که  قرارداد  قالب  در  بایستمی  ماندگاري  برنامه  مشمول  پزشکان  کلیه .١

  روزشبانه 23 قالب حضور موظفی در  ،شده تعریف خدمتی  بسته قرارداد شامل: مفاد رعایت   به نسبت ،گرددمنعقد می

  متعهد  شهر/شهرستان  سطح  درماندگاري    خدمت  ارائه  شرایط  سایر  و  ماندگاري  پرداخت  و  محاسبه  نحوةماه،    در

 وجهی از بابت ماندگاري ثابت و عملکردي به آنان پرداخت نخواهد شد. در غیر اینصورت هیچگونه گردند.

  شود. لحاظ می ایشانروزه  23، در زمان پایان مدت ماندگار انمدت مرخصی استحقاقی پزشک :1 تبصره 

    گردد.می محاسبه موظف  کاري ساعت عنوان به اداري  هايموریتمأ :2 تبصره 

  شامل: ریزي معاونت درمان دانشگاه، در مدت ماندگاري  برنامه ماندگاري پزشک متخصص، مطابق برنامه  حداقلی   بسته .٢

  پروسیجرهاي  انجام  ، بیمارستان/دانشگاه  عصر  و  صبح  درمانگاه   ر د  ،بیمارستان  درروز  شبانه  ساعاتتمام    درفعال    حضور

  باشد.می 15ی آن هايمشاوره موقع به انجام و نطقهم نیاز  مطابق تخصصی 

مبلغ ثابت تعیین شده به پزشک ماندگار، در صورتی قابل پرداخت است که بسته حداقلی خدمت از سوي وي   .٢٫١

 ارائه شود. 

فوق  هايمالك  گرفتن   نظر  در  با  را  خدمتی  بسته  دانشگاه  درمان  معاونت .٢٫٢   پزشکان  به  مکتوب  بطور  ،حداقلی 

    کند.می نظارت آن اجراي حسن  بر و نموده ابالغ مشمول

یا کلینیک ویژه از سوي پزشک    بیمارستان  صندوق  رسمی   روال  از   خارج   بیماران  ازی  وجه   گونه هر  دریافت .٢٫٣

 باشد.ممنوع می ماندگار

  در   نیاز  مورد  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  ارائه  و  بیماران  ویزیت  انجام  به  مکلفبرابر بسته حداقلی،    ،ماندگار  پزشک .٣

 شده  ابالغ  برنامه  طبق  دانشگاه،  به  وابسته  درمانی  آموزشی  مرکز  یا  و  بیمارستان  در  تعطیل،  ایام  در  و  روزشبانه  طول  تمام

بیمارستان  بدیهی   .باشدمی یا  و  دانشگاه  ماندگاري، در صورت درخواست  مدت  آموزشی  مرکز  یا    است در طول 

 به ارائه خدمات در کلینیک ویژه وابسته به بیمارستان یا مرکز، حضور پزشک ماندگار الزامی است. درمانی 

  هماهنگی  با  بایستی  پژوهشی)  مراکز  و  آموزشی  گروه  دانشکده،  در  (حضور  غیردرمانی  محوله  امور  سایر  انجام  :1  تبصره 

 پذیرد. صورت بیمارستان یسری

 گردد.نمی محسوب  ماندگاري موظفی ساعات جزو مقیمی و آنکالی ساعات :2 تبصره 

  خیریه،   خصوصی،  مؤسسات  و  بیمارستان  ،محدود  جراحی  مرکز  درمانگاه،  مطب،  قالب  در  پزشکی  فعالیت  :3  تبصره 

  مراکز  از  یک  هر  چنانچه  باشد.می  ممنوع  درمانی  بهداشتی  خدمات  دهنده  ارائه  غیردولتی  عمومی  و  انتظامی-نظامی

 
  بالین  بر  دقیقه  30  ظرف  حداکثر  مشاور،  پزشک  است  ضروري  آنی،  مشاوره  جهت  دیگر  متخصص  پزشک  توسط  ماندگار  پزشک  فراخوان  صورت  در  -15

 است. ضروري بیمار  بالین  بر  معالج پزشک حضور  مشاور، پزشک توسط  بیمار   ویزیت زمان در  دهد. ارائه را  خود نظر   و یابد حضور  بیمار 
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  خدمت   دهند،  ارائه  را  درمانی  بهداشتی  خدمات  دولتی،  تعرفه  با  غیردولتی  عمومی  و  انتظامی-نظامی  ،خیریه  خصوصی،

 است. بالمانع دانشگاه/شبکهو موافقت  هماهنگی با ماندگار پزشک

 ،ماندگاري  برنامه  مشمول  شهرهاي  در  ماه   ایام  تمام  در  که  نماید  ریزيبرنامه  ايگونه  به  باید  دانشگاه  درمان  معاونت .٤

    باشد. داشته فعال  حضور وزارت/دانشگاه سوي از شده اعالم  هايرشته در  متخصص پزشک

  توانمی  ندارد،   وجود  ماندگار   پزشک  که  روزهایی   براي  وقت  تمام   پزشک  بکارگیري   شرایط  نبودن  فراهم   صورت  در .٥

 . باشدداراي فعالیت انتفاعی بهداشتی درمانی تواند میپزشک این  .نمود استفاده » وقت غیرتمام  جایگزین  پزشک« از

 ماندگار پزشک  که يکار روز  7 حداکثر  براي ، » وقت غیرتمام  جایگزین  «پزشک کارکردي  اطالعات ثبت   براي تبصره:

  در  شده  ثبت اطالعات که گرددمی طراحی   HSEسامانه در مجزایی فرم ، ندارد حضور شهر   آن در جغرافیایی  وقت تمام

   بود. خواهد مربوطه  الزحمه حق  پرداخت مالك آن،

  درمانی  امکانات  و  تجهیزات  بودن  کامل  شرط  به  خدمات،  بنديسطح  و  ارجاع  نظام  رعایت  با  «الف»،  گروه  شهرهاي  در .٦

  ، اصلی  بالینی   هايتخصص  از  استفاده   صرفاً  خدمات،  ارائه  بالینی  راهنماهاي  و   هانامهشیوه  برابر  متخصص،   نیاز  مورد

  .باشدمجاز می بیهوشی و یعموم جراحی  زنان، اطفال، داخلی،  شامل:

بیمارستان واقع در شهرهاي  بندي و تأمین تجهیزات و امکانات تشخیصی و درمانی  دانشگاه بنابر رعایت اصول سطح  تبصره:

، از وجود سایر  متناسب با بیماردهی منطقه تحت پوشش بیمارستانتواند  ، با موافقت معاونت درمان وزارت، می«الف» گروه  

ها استفاده  متخصص قلب و عروق، نورولوژي، اورتوپدي و سایر تخصصطب اورژانس،  متخصصین مورد نیاز، از جمله  

 نماید. 

 ضرورت،  برحسب  ها،رشته  سایر  براي  اصلی،  بالینی  يها تخصص  از  استفاده  الزام  بر  عالوه  ،» ب«  گروه  شهرهاي  در .٧

  نظام  رعایت  براساس  نیز  شهرها   از   گروه  این   به  منابع  تخصیص  مبناي  . بود  خواهد  ارائه   قابل  سرپایی  خدمات  صرفاً

 .باشدمی خدمات بنديسطح و ارجاع

  ماندگاري برنامه  الزحمهحق  .ج

  16عمومی پزشک به  پرداخت  )1 -ج

رعایت  دیسپچ)  سیستم  در  (مقیم   بیمارستانیپیش   اورژانس  و  بیمارستان  اورژانس   در  شاغل  عمومی  پزشکان  به با   ،

  وقت  تمام  صورت ب  که )،  115بیمارستانی کشور (اورژانس  هاي پزشکی پیش دستورالعمل ابالغ شده از سوي سازمان فوریت

 
با هماهنگی معاونت درمان    ،هاعمومی طرحی توزیع شده در دانشگاه  اندرصد از پزشک25شوراي معاونین وزارت،    1397ل  مصوب سا  برابر دستورالعمل  -16

  یابد. میها اختصاص بخش اورژانس بیمارستانارائه خدمت، فقط در به  دانشگاه 
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، مبلغ  1400در سال    مقیمی/کشیک،  ساعت  24  هر  ازاي  به  نمایند،می  وظیفه  انجام  «د» ، «ج» و  «ب»   ،در شهرهاي «الف» 

  یابد.و ساالنه متناسب با متوسط درصد افزایش حقوق پایه، افزایش میگردد ثابتی برابر جدول زیر پرداخت می

  گروه «د»   گروه «ج»   » ب« گروه  » الف« گروه  شهر/شهرستان  بنديدسته 

  3.000.000  4.000.000  5.000.000  7.000.000  (ریال)  ساعت 24 هر ازاي  به ثابت  پرداخت

  اورژانس  در  شیفت  یک  در  پزشک  یک  که  شرایطی  در  عمومی،  پزشکان  به  ثابت  پرداخت  محاسبه  منظور  به  :1  تبصره 

  در  ،وي  حضور  ساعات  مجموع  بایستمی  کند،می  خدمت دیسپچ)  سیستم  در  (مقیم  بیمارستانیپیش   اورژانس   یا  بیمارستان

  . شودمی ضرب فوق جدول در  مربوطه رقم  در حاصل عدد  سپس  .گردد تقسیم 24 عدد بر و محاسبه ماه طول

بیمارستان باال باشد و معاون درمان دانشگاه    مراجعه بیماران به بیمارستان و ضریب بیمارپذیري  که   شرایطی   در  :2  تبصره 

  سیستم  در  (مقیم  بیمارستانی پیش   اورژانس  یا  بیمارستان   اورژانس   در   شیفت  یک  در   پزشک  یک  از  بیش ضرورت بداند تا  

 گردد  تقسیم  24  عدد  بر  و  محاسبه  ماه  طول  در  پزشک  هر  حضور  ساعات  مجموع  بایستمیباز هم    کند،  خدمت  دیسپچ)

  عدد حاصل در رقم مربوطه در جدول فوق ضرب شود.  سپس و

  تخصص  فوق  و متخصص پزشک به پرداخت )2-ج

  :ثابت پرداخت )1- 2 -ج

و متخصص رادیولوژي    تخصص  فوق  و  متخصص  پزشک  خدمت  ارائه  آمادة  و  فعال  حضور  ساعت  24  هر  ازاي  به .١

مبلغ ثابتی برابر جدول   ،1400  سال  در  حداقلی،   بسته  رعایت  با  ، «الف» و «ب»   شهر/شهرستان  در   جغرافیایی  وقت  تمام

 یابد.می افزایش  پایه، حقوق  افزایش  درصد متوسط با متناسب ساالنه  و ددرگمی پرداختزیر 

  (ب)  گروه  (الف) گروه  شهر/شهرستان  بنديدسته 

  5.000.000  7.000.000  (ریال)  ساعت 24 ازاي  به ثابت  پرداخت

  اورژانس   بخش   درو پزشک عمومی دوره دیده    اورژانس   طب  متخصص  پزشک  وقفه  بدون  حضور  به  توجه  با  :1  تبصره 

  . شودمی محاسبه ساعت 12 هر  ازاي به  فوق جدول  بنديتقسیم  مطابق ثابت پرداخت ، بیمارستان

  هايرشته  و  ریال  4.000.000  مبلغ  بالینی  داروسازي  تخصصی  رشته  براي  ،» الف«  گروه  هايشهر/شهرستان  در .١٫١

  ازاي  به  ریال  3.000.000  مبلغ  داروسازي)  دکتراي  و  طبی  تشخیص  آزمایشگاه  (پاتولوژي،  پاراکلینیک  تخصصی

  گردد.می پرداخت خدمت، ارائه آماده یا و آنکال صورت به ،شهر/شهرستان در  فیزیکی حضور  ساعت 24 هر

  هايرشته  و  ریال  3.000.000  مبلغ  بالینی  داروسازي  تخصصی  رشته  رايب  »،ب«  گروه  هايشهر/شهرستان  در .١٫٢

  ازاي  به  ریال  2.000.000  مبلغ  داروسازي)  دکتراي  و  طبی  تشخیص  آزمایشگاه  (پاتولوژي،  پاراکلینیک  تخصصی

  .گرددمی پرداخت خدمت، ارائه آماده یا و آنکال صورت به ،شهر/شهرستان در  فیزیکی حضور  ساعت 24 هر
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  محل از  مربوطه،  شهر/شهرستان  در فیزیکی  حضور  ساعت 24 هر  ازاي به ثابت پرداخت  » د « و » ج « شهرهاي  در :2 تبصره 

  از و جاري   روال طبق  و السابق کمافی  شهرها گونه  این  در  تشویقی  یا  و فعلی   پرداخت باشد.نمی برنامه ماندگاري  اعتبارات 

 است.  پرداخت قابل  مقیمی برنامه اعتبارات محل

ساعت    24به ازاي هر    زشک،این پ  گردد.می  ثابت  پرداخت  روز  7  مشمول  حداکثر  وقت،  تمام  غیر  جایگزین   پزشک .٢

چنانچه براي پوشش    نمود.  خواهد  دریافت  را  شده  تعیین  ثابت  مبلغحضور فیزیکی در سطح شهر/شهرستان مربوطه،  

جایگزین    انپزشکالزحمه پرداختی به هر یک از  استفاده شود، حقوقت    غیرتمامپزشک جایگزین  روز، از چند    7این  

 گردد.، محاسبه و پرداخت میبه تناسب مدت حضور آنها وقت، غیرتمام

 است.  جغرافیایی  وقت تمام پزشک براي شده تعیین  مبالغنیز معادل  وقت تمام غیر جایگزین  پزشک به پرداخت .٣

    است. پرداخت قابل پزشک یک به تنها  ساعت، 24 هر ازاي  به ثابت مبلغ رشته،  یک پزشکان تعدد  صورت در .٤

  عملکردي:  پرداخت )2 – 2 -ج

  (ب)  گروه  (الف) گروه  شهر/شهرستان  بنديدسته 

  کا - 3  کا - 3  تخصص  فوق  و   اورژانس)  طب  جمله  (از  متخصص  پزشک  به  عملکردي  پرداخت

 بوده   پایه  گربیمه  هايسازمان  محروم  مناطق  ترجیحی  تعرفه  ضرایب  مکمل  جدول،  در  شده  تعیین   عملکردي  ضرایب .١

   17ردد.گیم آن جایگزین  آینده در و باشدیم ضرایب آن مشابه کامًال پرداخت  و محاسبه نظر از و

  مراجعه  بار  دانشگاه،  رییسه   تهیأ  تشخیص  و  رسمی  هايسامانه  اطالعات  و  آمار  بنابر  که  » ب«  و  » الف«  گروه  شهرهاي  در .٢

  اصلی   فعالیت  محل  بر  مازاد  مناطقی  پوشش  براي  مشترك  ابالغ  با  پزشکان(  چرخشی طرح  از استفاده  ،باشدمی  کم  آن

  شهر  آن  در  صرفاً  ماه،  در  روزشبانه  23  قالب  در  بودن  ماندگار  پزشکانی،  چنین   براي  .گرددمی  توصیه  )خود  خدمت

  در از سوي دانشگاه،    شده  تعیین   شهرهاي  در   حضور  روزهاي  تعداد  براساس  ماندگاري،  ثابت  پرداخت  و  نیست  نیاز

در صورت بکارگیري پزشک متخصص در طرح چرخشی، تأمین امکانات      گرفت.  خواهد  صورت   چرخشی  طرح

 ایاب و ذهاب براي انجام وظیفه ماندگاري از سوي دانشگاه الزامی است. 

  نماید،  مین أت  را  بیماران  درمان  و  تشخیص  براي  نیاز  مورد   پزشکی  تجهیزات  نتواند  بیمارستان/دانشگاه  که  مواردي  در .٣

 نماید.   تأمین  بنديسطح  نظام  رعایت  با   را  بیمارستان  نیاز   مورد  درمانی  و  تشخیصی   تجهیزات  تواندمی  مربوطه  پزشک

  هیئت  اعضاي  و   پزشکان  عملکرد  بر  مبتنی   پرداخت   دستورالعمل  12  ماده  براساس   پزشکان  از   دسته   این  به   پرداختی   سهم 

  شود.می پرداخت و تعیین  وزارت  1393 /11  /26 مورخ 100 /1525 شماره  بخشنامه موضوع علمی،

  جمعیتی   افزایش  هايسیاست  مغایر  که  خدماتی و    سزارین،  و  طبیعی   زایمان  سرپایی،   خدمات  و  ویزیت  عملکردي   سهم  .٤

  از   (اعم  بیمه  پوشش   فاقد  جراحی  اعمال  و  اقدامات  خدمات،  همچنین   و  ،وازکتومی  و  توبکتومی  ، همچونباشدیم

  «*»  عالمت  داراي  وزارت  سالمت  هاي  مراقبت  و  خدمات  نسبی  ارزش  کتاب  در  که  خدماتی  و  زیبایی  خدمات

 
  تعرفه ضریب  تا  التفاوتمابه  2.0 صرفاً  باشد، 8.0 محروم  مناطق ترجیحی تعرفه  ضریب  داراي «الف» گروه در  شهري که صورتی در مثال، عنوان به - 17

  براي   بستري)  خدمات کاي 0.9( پایه گربیمه  سازمان سهم صرفاً  که است بدیهی  نمود.  خواهد دریافت برنامه  این منابع محل  از را «الف» شهر ترجیحی

    باشد.می پرداخت و محاسبه  قابل  ضرایب این 
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  مطابق  موارد،  این   عملکردي  سهم  و  است  خارج  برنامه  این   شمول  از  برنامه،  این   مشمول  شهر/شهرستانهاي  در  باشد)،یم

 گردد.یم پرداخت و محاسبه  مربوطه هايدستورالعمل

  این   مشمول  هايشهر/شهرستان  هايبیمارستان  در  مقیم  بصورت  تخصص،  فوق  و  متخصص  پزشک  حضور  صورت  در .٥

  رشته  همان  به  تاریخ،  همان  در   ماندگاري  ثابت  الزحمهحق  همزمان  پرداخت  مقیمی،  الزحمهحق  دریافت  و  برنامه

   است. ممنوع تخصصی 

  براساس  السابقکمافی  و  خارج  برنامه  این   شمول  از  ویژه،  هايبخش   مقیم  تخصص  فوق  و  متخصص  پزشک  به  پرداخت .٦

 باشد. می وزارت  سوي از شده  ابالغ هايبخشنامه و شده مدیریت هايمراقبت دستورالعمل

  محل  از   و  ضرایب  براساس   توسعه،  پنجم  برنامه  قانون  37  ماده  (ب)  بند   موضوع  ترافیکی  حوادث  بیماران   مورد   در .٧

  گردد.می پرداخت ماندگاري برنامه اعتبارات 

 گردند.نمی برنامه این  عملکردي پرداخت مشمول ،وقت  تمام غیر جایگزین  پزشکان .٨

 پزشکان  ماندگاري  برنامه  عملکردي  بخش   و  محروم»   مناطق  ترجیحی  «تعرفه  برنامه  ماهیت   همسانی  به  عنایت  با .٩

  گربیمه هايسازمان توسط برنامه این  عملکردي  بخش  اسناد  به رسیدگی لزوم همچنین  و محروم، مناطق در متخصص

  دو   این   ادغام  ها،دانشگاه  در  محروم  مناطق  ترجیحی  تعرفه  ضرایب  بازنگري  عدم  از  ناشی  هايچالش   وجود  و  پایه،

  پرداخت   این   بودن  موقع   به   الزامات  همچنین   گرفت.  خواهد  صورت   سالمت  بیمه  عالیشوراي  دبیرخانه  توسط   برنامه

 شد.  خواهد ابالغ و طراحی  پایه،  گر بیمه هاي سازمان  توسط

  رشته  هر  در  که  گیردمی صورت  روزهایی  تعداد  مبناي  بر  ماندگاري،  برنامه  » ثابت  پرداخت«  با  مرتبط  منابع  تخصیص  )3-ج

    .است بوده ماندگار شهر  سطح در روزيشبانه صورتبه پزشک تخصصی،

  مبتنی  پرداخت  دستورالعمل  مطابق  برنامه،  این   عملکردي  بخش   از  بیمارستان  و  پزشک  غیر  کارکنان  پزشکان،  سهم   )4-ج

  باشد.می وزارت 1393  /11 /26 مورخ 100 /1525 شماره  بخشنامه موضوع عملکرد، بر

  اخذ  و گردد می محاسبه  کا -یک  صورت به  ماندگاري، برنامه  مشمول هايشهر/شهرستان  کلیه  براي  بیماران فرانشیز )5-ج

 باشد.می ممنوع شکل  هر بهتحت هر عنوان و   بیماران از التفاوتمابه

  ماندگار  پزشک عملکرد  ارزیابی  ) د 

  ارزیابی   باریک  ماه  سه   هر  حداقل  زیر،  معیارهاي  براساس  باید  ماندگاري،  برنامه  مشمول  پزشکان  کیفی   و  کمی  عملکرد .١

 شود: داده ثیرأ ت پزشک به  پرداخت میزان در و

  امتیاز   گزارش  مبناي  معیار  ردیف 

  30  دانشگاه درمان معاون  پزشک عملکرد از دانشگاه رضایت  1

  40  بخش  بیماران  وزارت  استاندارد فرم براساس پزشک از بیمار رضایت  2

  30  بیمارستان رئیس  پزشک عملکرد از بیمارستان مدیریت حوزه رضایت  3

  100  کل  جمع
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  مساوي   بطور  فوق،  جدول  1  ردیف  امتیاز  صدور  باشد،  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  ،مشمول  پزشک  که  صورتی  در  تبصره:

   گردد.می تسهیم  دانشگاه آموزشی معاونت و درمان معاونت میان

 باشد: می ماندگار پزشک عملکرد  از رضایت میزان تعیین  در ها شاخص  ترین اصلی از زیر معیارهاي  .٢

    فراخوان حسب بیمار موقع به ویزیت .٢٫١

   بیماران پذیرش در همکاري  و  بیمار اعزام اندیکاسیون رعایت .٢٫٢

 وزارت  هاي دستورالعمل براساس اورژانس بیماران تکلیف تعیین  و ویزیت بندي زمان رعایت .٢٫٣

   بستري هايبخش  در مربوطه سرویس   به شده تکلیف  تعیین  بیمار انتقال تسریع  در مشارکت .٢٫٤

   اورژانس  موارد در جراحی  اعمال کلیه انجام و عمل اتاق در موقع به حضور .٢٫٥

 ویژه هاي  مراقبت و عادي هايبخش  در بیماران بستري هاياندیکاسیون رعایت .٢٫٦

   دانشگاه. و وزارت سوي  از شده ابالغ هاينامه  شیوه و بالینی راهنماهاي رعایت .٢٫٧

   بیمارستان تایمکس   سیستم در  ثبت و متخصص پزشک موقع به حضور .٢٫٨

 گرددمی ابالغ پزشک به دانشگاه درمان معاونت سوي  از مکتوب بطور که  نیاز حسب آنکالی  و مقیمی انجام .٢٫٩

 ماندگار  پزشک کاري شیفت در شده  انجام تخصصی  پروسیجرهاي و جراحی اعمال تعداد .٢٫١٠

 شیفت  هر  در شده انجام  هايویزیت تعداد و درمانگاه در  ماندگار پزشک حضور  ساعات .٢٫١١

 بیمارستان سطح در کیفیت  ارتقاي به کمک  و بیمارستانی هايکمیته در  فعال حضور .٢٫١٢

 خانواده  پزشک و ارجاع نظام برنامه قالب در  بیماران ارجاع نظام در مشارکت .٢٫١٣

 دانشگاه  آموزشی معاون  نظر با علمی  هیات اعضاي   آموزشی هاي فعالیت کیفیت  و کمیت .٢٫١٤

 علمی  هیات  اعضاي عملکرد از  فراگیران رضایت میزان .٢٫١٥

 وي: کارنامه اساس بر ماندگار پزشک عملکرد ارزیابی امتیاز  که صورتی در .٣

  است. پرداخت قابل مربوطه الزحمهحق درصد100 باشد، باالتر و 80 .٣٫١

 است.  پرداخت قابل  مربوطه الزحمهحق درصد80 باشد، 79 تا 60 .٣٫٢

     است. پرداخت قابل  مربوطه الزحمهحق درصد60 باشد، 60 از  ترپایین  .٣٫٣

 قرارداد  فسخ  یا  تمدید  خصوص  در  تواندمی  دانشگاه  باشد،  کمتر  یا  50  پزشک  ارزشیابی  نمره  که  صورتی  در  تبصره:

  نماید. گیريتصمیم مربوطه پزشک

 سایر   است بدیهی  گردد. می پرداخت جداگانه صورت به مزایا و حقوق ماندگاري، برنامه مشمول پزشکان کلیه براي .٤

  خواهدشد.  انجام  جاري  روال طبق مشمول پزشکان  به دانشگاه هايپرداختی
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  آنکالی برنامه )4 -3

 آنکالی  برنامه تعریف  .أ

  در   مناسب  درمانی   خدمات مستمر  دریافت  تضمین و  درمانی  آموزشی  مراکز  و   هابیمارستان  ساعته   24  پاسخگویی   منظور  به

  استفاده  زیر  مقرر تشریفات رعایت با آنکال پزشک از است مکلف دانشگاه کشور، نقاط  همه  در و روز شبانه  از ساعت  هر

  نماید. 

  برنامه   مشمول مراکز  .ب

  داراي   تخصصی  هايرشته  براي  باید  مؤسسات  این   فعالیت  نوع  برحسب  درمانی،  آموزشی  مراکز  و  هابیمارستان  تمامی  در

  به   بیماري   هیچ   که  بطوري  ؛ شود ارائه  آنکالی   برنامه  طریق از  اورژانس  روزيشبانه  تاخدم ،درمانی  مؤسسه  همان در  مجوز

  نگردد. محروم  اورژانسی تخصصی خدمات دریافت از پزشک نبود علت

 آنکالی  برنامه الزامات  .ج

  فعال   تخصصی  هايرشته  تمامی  در  خود  پزشکان  آنکالی برنامه و  آنکال پزشکان  فهرست بایست می بیمارستان  رییس .١

  و هدایت ستاد و دانشگاه درمان معاونت به را آن از نسخه  یک و تهیه جدید ماه شروع  از قبل را بیمارستان در موجود

 نماید.  ارسال دانشگاه درمان رسانی اطالع

  در  و  غیرموظف  ساعات  در  و  باشدمی  وي  معالج  پزشک   با  بیمار   درمان  مسئولیت  ها،بیمارستان  تمامی   در  همواره .٢

  اقدامات   بایستمی  وي  و  شود می  دهفراخوان  مربوطه  رشته  مقیم  پزشک  معالج،  پزشک  به  دسترسی  عدم  صورت

  به   بنا  و  سوپروایزر  تأیید  و  مقیم   پزشک  وجود  عدم  صورت  در   .دهد  انجام  را   بیمار  نیاز  مورد   درمانی  و  تشخیصی 

   .شودمی فراخوانده نیاز  مورد تخصصی  سرویس  آنکال پزشک بیمار، بالینی شرایط و ضرورت

  هايراه  از  یکی  یا  و  تلفنی  ارتباط  طریق  از  پیام  ارسال  با  بیمار،   بالین   بر  رسیدن  زمان  تا  تواندمی  آنکال  پزشک  :1  تبصره 

  درمانی   و  تشخیصی  اقدامات  خصوص  در  الزم  دستورات  نوشتاري،  یا  تصویري  صوتی،  بصورت  ،مخابراتی  و  مجازي  ارتباط

  مسئول پرستار و نموده اعالم  شیفت  مسئول پرستار  رشته/ همان  تخصصی  دستیار مقیم/ معالج/ پزشک به را  بیمار نیاز  مورد

  دستورات،  دریافت   دقیق  زمان   ذکر  با  بیمار  پرونده  در   را  شده  صادر  دستورات  بایستمی  بیمارستان   سوپروایزر  یا   شیفت

 نماید. ثبت

  اورژانس،  بخش   از   غیر   در   بستري  بیماران   براي   اورژانس   مشاوره  خدمات   دریافت   جهت  آنکال  پزشک  فراخوان  :2  تبصره 

  دستیار  عهده  بر  اقدام  این   درمانی  مرکزآموزشی  در  و  گیردمی  صورت  بخش   هر  شیفت  مسئول  پرستار/سوپروایزر  توسط

  پزشک  مشورتی  نظرات  ياجرا  است،  معالج  پزشک  عهده  بر  مار ی ب  تیمسئول  که  ییآنجا  از  است.   رشته   همان   تخصصی 

    .است انجام قابل معالج پزشک ی کتب  دیی تأ با فقط  آنکال
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  ضرورت   به  بنا  اورژانس،  بخش   در  بیمار  درمانی  و  تشخیصی  اقدامات  شروع  و  ویزیت  از  پس   اورژانس،  مقیم  پزشک .٣

  پزشک   با  تماس  زمان  نماید.می  مکتوب  را  تخصصی  سرویس   آنکال  پزشک  فراخوان  دستور  بیمار،  بالینی  شرایط  و

  گردد. ثبت  بیمار پرونده در شیفت  مسئول  پرستار توسط دقیق  بطور باید آنکال

 پزشک  فراخوان   ،ناپایدار  بیمار   براي  آنی  مشاوره  مورد  در  اورژانس،  بخش  در  بستري  بیماران  خصوص  در  :1  تبصره 

 مرکز   در  و  شودمی  انجام  شیفت  مسئول  پرستار  توسط  ها،مشاوره  سایر  خصوص  در  و  اورژانس   مقیم  پزشک  توسط  آنکال

 است. رشته همان  تخصصی دستیار عهده بر اقدام این  ،درمانی آموزشی

  براي   شیفت،  پایان  تا  بیمار  نهایی  سرویس   تعیین   عدم  و  اورژانس   بخش   در  درمان  روند  شدن طوالنی  صورت  در  :2  تبصره 

  بیمار   درمانی   و   تشخیصی  اطالعات   بیمار،  بالین   بر  حضور  ضمن   است   مکلف  آنکال  پزشک  مربوطه،   بخش  به  بیمار  انتقال

 . دهد انتقال بعد شیفت  آنکال پزشک به مکتوب بصورت را

  پزشک  به  شیفت  تحویل   زمان  تا  بیمار  درمان  مسئولیت   بیمار،  بالینی  وضعیت   از  آنکال   پزشک  یافتن   اطالع  از  پس   :3  تبصره 

 باشد. می آنکال پزشک برعهده ذیربط، تخصصی سرویس  پزشک به وي تحویل و مربوطه بخش  به بیمار انتقال یا و بعدي

 یابد: حضور بیمارستان در زیر بنديتقسیم مطابق مقرر زمان در بایستمی آنکال  پزشک ،فراخوان دستور از پس  .٤

  آنکال  پزشک  ،تخصصی  سرویس   هر  آنکال  از  آنی  مشاوره  یا  ویزیت  درخواست  صورت  در  :18آنی   حضور .٤٫١

  حضور ،آنکال  پزشک  توسط بیمار  ویزیت  زمان  در   .گردد  حاضر  بیمار   بالین  بر  دقیقه  30  مدت  ظرف  بایستمی

   .است ضروري  بیمار بالین بر ،مشاوره کننده درخواستیا دستیار ارشد  پزشک

  تا   بیمارستان، در   تخصصی   رشته   همان  متخصص   حضور  صورت در  ،آنی  خدمات   به  نیازمند  بیمار  خصوص   در   تبصره:

 گردد. حاضر  بیمار بالین  بر  بالدرنگ باید متخصص پزشک آنکال، پزشک رسیدن  از قبل

 بایست می  آنکال  پزشک  تخصصی،  سرویس   هر  از  فوري  ویزیت  درخواست   صورت  در  :19فوریتی   حضور .٤٫٢

   .گردد حاضر بیمار بالین   بر ساعت 2 مدت ظرف حداکثر

 آنکال  پزشک  ،تخصصی  سرویس   هر  از  غیرفوریتی   ویزیت  درخواست  صورت   در  :20غیرفوریتی   حضور .٤٫٣

  این  در  .گردد  حاضر  بیمار  بالین   بر  مشاوره،  خدمات  یا  و  ویزیت  براي  آنکالی  شیفت   پایان  تا  حداکثر  بایستمی

 خدمات  یا  ویزیت  انجام  به  منوط  نباید  ،بخش   به  انتقال  جمله  از  ،بیمار  به  خدمات  ارائه  یندهايآفر  سایر  شرایط،

  .گردد آنکال پزشک مشاوره

 نگردد،  رعایت  وي  توسط   آنکال،  پزشک  فراخوان  گانۀ  سه  بنديتقسیم  حسب  بر  ،شده  اعالم  هايزمان  که  مواردي  در .٥

  اورژانسی   بیمار  درمانی  یا  تشخیصی  روند  در  خللی  تا   دهد  اطالع  مربوطه  بخش   رئیس   به  را  مراتب  باید   سوپروایزر

 
18- Emergent 
19- Urgent 
20- Nonurgent 
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  این  در  و  باشد  مربوطه  آنکال  پزشک  تأخیر  کننده  توجیه   تواندنمی  ،زمانی  یا  و  جغرافیایی  ضیاتت ق م  .نپذیرد  صورت

  نیست. پذیرفته عذري  هیچ خصوص 

 باشد.  آنکال بیمارستان، دو در تواندنمی همزمان بطور پزشک یک .٦

  برنامه  تنظیم  امکان  عدم  بر  مبنی  ،دانشگاه  درمان  معاون  دی یأت   صورت  در  ،بیمارستان  یک  از  بیش   داراي  شهرهاي  در .٧

  بین  موجود،  فعال هايرشته اساس  بر آنکالی  برنامه دبای مختلف،  دالیل به  ،بیمارستان  هر  در ها رشته همه   براي آنکالی

  خدمات  همچنین   و  اصلی   بالینی   هايتخصص  در  روزيشبانه  خدمات   ارائه   که  نحوي  به   گردد.  تقسیم   هابیمارستان

  اورژانسی   نیازهاي  به  همزمان  پاسخگویی  جهت  ،شهرستان  هايبیمارستان  در  موجود  فعال  هايرشته  در  تخصصی

  با   ضرورت،  صورت  در  دیگر،  هايبیمارستان  در  آنکال  پزشکان  سایر  ترتیب  این   به  د.شو  فراهم  مراجعین   و  بیماران

  . باشندمی شهرستان هاي بیمارستان از یک هر  در خدمات  پوشش  به مکلف دانشگاه،  درمان معاون هماهنگی 

رییس بیمارستان موظف    بیمارستان،  در   تخصصی   رشتهیا چند    یک  اورژانسی  بیماران  مراجعه   بار   افزایش   صورت  در .٨

  تخصصی  هايرشته  جهتبا وجود در دسترس بودن پزشک متخصص،    را  دوم  آنکالیا پزشکان    پزشک  برنامهمی باشد  

  نباشد. آنکال پزشک خدمات دریافت براي بیماران جابجایی  به نیاز  تا نماید تنظیم مربوطه 

  در   تخصصی خدمات پوشش خدمات،  ارائه در  اختالل  بروز  از جلوگیري و ضرورت  حسب بر دانشگاه  درمان معاون .٩

  شهرهاي  براي  .دهد  انجام   پزشک  یک  توسط  و  متمرکز  صورت   به  تواندمی  را   شهر   یک  هايبیمارستان  در   آنکالی  قالب

  شهرستان  درمانی   بهداشتی  شبکه   رییس   هماهنگی   با  اقدام   این  است   ضروري  استان،  مرکزي  شهرستان   محدودة  از   خارج 

 شود.  انجام

پزشک موظف به پوشش آنکالی بیمارستان در    است،  فعال  نظر  مورد   بیمارستان  در  پزشک  یک  فقط  که   هاییرشته  در .١٠

 معاون باشد. لیکن در صورت اضطرار و عدم حضور پزشک مذکور در سطح شهر،  تمام مدت حضور خود در شهر می

  فعال آزاد  پزشکان یا  ها بیمارستان سایر  پزشکان از دتوان می شهرستان،  درمانی بهداشتی  شبکه   رییس   یا دانشگاه درمان

به    داینم  استفاده  آنکالی  پوشش   تکمیل  براي  شهرستان،  سطح  در انجام  و پزشکان فعال در سطح شهرستان موظف 

 باشند. می شهرستان درمانی بهداشتی  شبکه  رییس  یا دانشگاه درمان معاونآنکالی طبق دستور 

  با توانندمی دارند، اختیار  در  فعال پزشک یک فقط  ر،نظ مورد رشته  آنکالی پوشش  براي  که شهرهایی  هايبیمارستان .١١

  دانشگاه   تابعه  شهرهاي  سایر  پزشکان  از  شهرستان،  درمانی   بهداشتی  شبکه  ییس ر  یا  دانشگاه  درمان  معاون  هماهنگی

 نباشد.  دقیقه  30 از  بیش  بیمار، بالین  بر پزشک رسیدن  زمانی فاصله که  آن بر مشروط ؛نمایند استفاده

  شهرستان  یا  استان  آن  دانشگاه  درمان  معاون  با  هماهنگی  شرط  به  مجاور،  هاياستان  هايشهرستان  پزشکان  از  استفاده  تبصره:

  این   خدمات  دریافت  براي  ذیربط  مالی  و  اداري  امور  انجام  و  است  بالمانع  مربوطه  شهرستان درمانی  بهداشتی  شبکه رییس   و

  است. مقصد دانشگاه با آنکال پزشک

  سرویس  به  طومرب  اورژانس   بخش  بستري  بیماران  همه   است  موظف  آنکال  پزشک  درمانی،   آموزشی  مرکز  در .١٢

صبح روز بعد   مسئول گزارش صبحگاهی .نماید ویزیت آنکالی ساعات طول در نوبت یک حداقل  را خود  تخصصی 

 (قبل از تغییر شیفت آنکالی) پزشک آنکال خواهد بود. 
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  وانتیم  نظر،  مورد  رشته   در  آنکالی  برنامه  تکمیل   براي  سانیک  هايرشته  پزشکان  به  دسترسی  امکان  عدم  صورت  در .١٣

  کوریکولوم   به  توجه  با  همسان،  هاي رشته  پزشکان  از  » 21دانشگاه   اورژانس   خدمات  راهبردي  «کارگروه  تأیید  از  پس 

   22.نمود استفاده اورژانس  خدمات  روزيشبانه  کامل پوشش  برقراري منظور  به  ها،رشته آن آموزشی

  است  الزم  تخصصی،  فوق  یا  تخصصی  هايگروه   سایر  از  مشاوره  درخواست  صورت  در  ،درمانی  آموزشی  مرکز  در .١٤

  توسط  مشاوره  انجام  هنگام  در  تخصصی  فوق   یا  تخصصی  ارشد  دستیار  یا  و  بیمار  معالج   علمی   تأ هی   عضو  پزشک

 باشد. حاضر بیمار بالین  بر ،شده دهفراخوان سرویس  علمی  تأهی  عضو

  شده   ویزیت  پزشک  آن  توسط   مربوطه  سرویس   اورژانسی  بستري  بیماران  تمامی  مقیم،  پزشک  داراي  بیمارستان  در  تبصره:

    .شودمی  انجام و تعیین  وي طرف از درمانی و تشخیصی  اقدامات تمامی و

  مدون   برنامه  اداري،  و  آنکالی  ساعات  براي  است  الزم  تخصصی  فوق  و  تخصصی  رشته  هر  هايگروه/بخش   مدیران  .١٥

  ساعات،  تمامی  در   رشته  آن  اورژانسی   بیماران   براي  که  نحوي   به  ؛نمایند  تنظیم   را  رشته  آن   پزشکان  حضور  جهت  ماهانه

 گردد.  مین أت مربوطه تخصصی خدمات

  .باشدمی تخصصی سرویس   بخش  رییس  عهده به اداري،  ساعات در پاسخگویی مسئول تعیین  تبصره:

  ت مسئولی   و  شود  می  انجام  تایمکس   اطالعات  اساس  بر  آنکال  پزشکان  مستمر  حضور  و  خروج  و  ورود  کنترل  و  نظارت .١٦

    .است بیمارستان رییس عهده بر نظارت این 

 آنکال  پزشک همکاري الزامات  .د 

  در  باشد.می  بیمارستان  تخصصی  فعالیت  نوع  و  موقعیت  و  پزشکان  تعداد  از  تابعی  پزشکان،  آنکالی  هايشیفت  تعداد .١

  پزشک،   یک  براي معمول  شرایط  در  ،آنکالی  تعداد  حداکثر  ،بیمارستان  در  آنکال  پزشک  یک  از  بیش   وجود  صورت

   باشد.می میان) در روز (یک غیرمتوالی  صورت به ماه در شب 15 برابرروزه، 30هاي در ماه

  در شهرهایی که یک پزشک متخصص آنکال وجود دارد، رعایت این سقف الزامی نیست.: 1تبصره 

  ، پزشک  یک  توسط  ساعت  48  از  یشب   یتوال  یا  ماه  در  شب  15  از  یشب   آنکالی  خدمات  انجام  به  نیاز  صورت  در  :2  تبصره 

یا    30هاي  ماه  در و  آنکال  روزه،    31روزه  پزشک    مرکز   در  و  دانشگاه  درمان  معاون  ییدأت  اب  ،یمارستانب  دربکارگیري 

معاون درمان یا معاون آموزشی    أییدت   صورت  در  باشد.پذیر میامکان  ،دانشگاه  آموزشی  معاون  ییدأت   با  ،درمانی  یآموزش
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  براي  داخلی  متخصص  پزشک  از  یا  و  زنان  و  اورولوژي  رشته  در  اورژانس  خدمات  پوشش  تکمیل  براي  عمومی  جراح   پزشک  از  توانمی  مثال  عنوان  به  -22

  .نمود استفاده   نورولوژي  یا و کاردیولوژي   عفونی، اورژانس خدمات پوشش تکمیل
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  گردد.می آنکالی الزحمهحق دریافت مشمول وي و باشدیم شده یمتنظ  یآنکال برنامه یترعا به موظف ،پزشک ،دانشگاه

  باشد. آنکالی الزحمهحق  میزان از کمتر نباید شده،  توافق اضافی زمان در وي پرداختی الزحمهحق  صورت این  در

  از و ساعته 24 قالب در  تعطیل  ایام در و بعد روز  صبح 8 لغایت 14 ساعت از غیرتعطیل ایام در  پزشکان آنکالی برنامه .٢

   .گرددمی اجرا بعد روز صبح  8 تا  تعطیل روز صبح 8

 است: زیر شرح به آنکال پزشک موظفی  کار  ساعات .٣

  کارکنان  استخدامی  اداري  نامهآیین   87  ماده  استناد   به   علمی  تأ غیرهی   متخصص  پزشک  یموظف   کار  ساعت .٣٫١

  .است هفته  در ساعت 54 بودن جغرافیایی  وقت تمام صورت در و هفته  در  ساعت 44 علمی  تأغیرهی 

  و  اداري  نامهآیین   3  ماده   استناد  به   جغرافیایی  وقت  تمام  علمی  ت أهی   متخصص   پزشک  یموظف  کار  ساعت .٣٫٢

  نامهآیین   4  ماده  استناد  به  جغرافیایی  وقت  غیرتمام  صورت  در  و  هفته  در   ساعت  54  علمی  تأهی  اعضاي  استخدامی

  .باشدمی هفته در  ساعت 40 مذکور

  طبق  آنها آنکالی شیفت  د،ن نمایمی ارائه   آنکالی خدمات ، استخدامی رابطه  بدون که   یانپزشک از دسته آن براي :1 تبصره 

 .گرددمی تنظیم شده، منعقد خدمت خرید قرارداد

 وي  حضور  مدت  گردد،  بیمار  بالین   بر  حضور  به  مجبور  و  شده  فراخوانده  آنکالی،  ساعات  در  پزشک،  چنانچه  :2  تبصره 

 گردد. می محاسبه موظفی  حضور  ساعت عنوان به بیمارستان، تایمکس  در شده  ثبت  اطالعات براساس بیمارستان، در

  حضور   بیمارستان  در  همزمان  بطور  جغرافیایی،  وقت  تمام   غیر  پزشک  و  جغرافیایی  وقت  تمام  پزشک  که  صورتی  در .٤

   است. جغرافیایی وقت تمام پزشک با اولویت  آنکالی، برنامه تنظیم  در ،هستند  خدمت ارائه آماده و داشته

و پس از  شده    استخراج   ،تایمکس سیستم    مطابق   ،بیمارستان  در  آنکالی  شیفت   در   پزشک  حضوراطالعات ساعات   .٥

 .دگردیماسبه  مح از ساعات موظفی ماهانه  نکالیآکسر ساعات معادل شدة 

  آنکالی الزحمهحق  .ه

  ساعات   باشد.   پزشک  ماهانه  موظفی   ساعات   از  ساعت  60  از  بیش   تواندنمی  سازيمعادل  از   پس  آنکالی   ساعات  مجموع .١

  پرداخت  مشمول  و  گرددنمی  لحاظ   موظفی  حضور   ساعات  محاسبه   در   ساعت،   60  از   بیش  شدة  معادل  آنکالی

  از  ساعت)  60  (حداکثر  آنکالی  ةشد  معادل  ساعات  کسر  خصوص  در  گیريتصمیم  شد.  خواهد  آنکالی  الزحمهحق

و چه در مرکز آموزشی    بیمارستان  درچه    آنکالی،  الزحمهحق  صورت  به  آن  پرداخت  یا   و  ماهانه  موظفی  ساعات

   باشد.می دانشگاه درمان معاون عهده بهدرمانی، 
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  یک   آنکالی،  اعتس  3  هر  ازاي  به  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  هادانشگاه  معامالتی  و  مالی  نامهآیین   105  ماده  ه استنادب .٢

   23.گرددمی اضافه پزشک موظفی حضور  سرجمع به و محاسبه  (معادل) موظف کار ساعت عنوان به  کاري ساعت

  گردد.نمیاسبه مح ماندگاريپزشک مشمول برنامه  موظف ساعاتبه عنوان  آنکالی ساعات :1 تبصره 

  هاي آنکالیاز آنجا که پزشک آنکال دوم برابر نیاز مبرم بیمارستان، نیز باید همیشه آماده به خدمت در شیفت  :2تبصره  

 باشد، محاسبه مبلغ پرداختی به وي تفاوتی با پزشک آنکال اول نخواهد داشت. 

  این  ،پزشکان  مشارکت  جلب  منظور  به  که  باشدمی  نفر  هر  براي  کار  اضافه  ساعت  مبلغ  از  ضریبی  ،آنکالی  الزحمهحق .٣

  رشته،   آن در موجود متخصص تعداد ،شهرستان/استان/منطقه سطح  در تخصصی رشته به نیاز درجه به توجه با ضریب

  پزشک   حضور   دفعات  تعداد  و  تماس  تعداد  و  بیماران  مراجعه   بار   ،بیمارستان  در   کار  محیط   شرایط  ،منطقه  محرومیت

    شود.می  تعیین 3  تا 1  ضریب  بین  ،دانشگاه  رئیسه  هیأت توسط دانشگاه، اختیار  در  منابع  گرفتن   نظر  در   با   ،بر بالین بیمار

  ساعات  از  بیش  ماه،  هر  در  شده  محاسبه  (معادل)  آنکالی  کار  ساعات   و  موظفی  کار  ساعات   مجموع  که  صورتی  در

 گردد: می پرداخت و محاسبه زیر فرمول اساس بر و کار، اضافه قالب  در آنکالی،  الزحمهحق باشد، ماه آن موظفی

   شده) (معادل آنکالی  کار  ساعت ×  3 تا 1 ضریب ×  کار اضافه  ساعت هر  مبلغ =  آنکالی الزحمه حق

  ارائه  آنکالی  صورت به  ).  .  .  و  کا  ضریب  و  پیمانی  رسمی،(  استخدامی   رابطه  بدون  ضرورت  حسب  که  پزشکانی  براي .٤

  همان  در  پزشکان  سایر  معادل  آنها   آنکالی  الزحمهحق  و  گرددمی  منعقد  خدمت  خرید  قرارداد  نمایند،می  خدمت

 . شودمی پرداخت و محاسبه  ،شهرستان

 آنکال  پزشک عملکرد  ارزیابی  .و

  بیمارـستان   رییس   توـسط  امتیاز  ثبت  و پزـشک عملکرد  اـساس بر  آنکالی حق  پرداخت قابل  ـساعات و  کارکرد  محاـسبه .١

   پذیرد. صورت  دانشگاه درمان معاون و

 از مدیریتی،  ابزارهاي  از یک هر  از  اسـتفاده با  را آنکال  پزشـک عملکرد زیر جدول  اسـاس  بر اسـت  موظف دانشـگاه .٢

 کند:  ارزیابی پرسشنامه،  جمله

  

 

 
  باشد،   آنکالساعت)،    18(معادل    بعد  روز  صبح   8  ساعت  لغایت   جاري  روز   14  ساعت  از  روز  هر  و  ماه،   در   روز  10  پزشک  یک  چنانچه  مثال،  عنوان   به  -23

شود و این مدت، مشمول  گردد و به سرجمع حضور موظفی وي در همان ماه اضافه میساعت حضور موظفی محسوب می  60وي معادل    ساعت آنکالی

  باشد. الزحمه آنکالی نمیحق
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  درمانی   آموزشی مرکز در آنکال پزشک عملکرد  ارزیابی جدول

  امتیاز   گزارش  مبناي  معیار  ردیف 

   30  دانشگاه درمان معاون  آنکال  پزشک عملکرد از رضایت  1

   30  بیمارستان درمان معاون  آنکال  پزشک عملکرد از رضایت  2

   20  بیمارستان رئیس  آنکال  پزشک عملکرد از رضایت  3

   20 تخت مدیر  آنکال  پزشک عملکرد از رضایت  4

   ١٠٠  کل  جمع

  بیمارستان در آنکال پزشک عملکرد  ارزیابی جدول

  امتیاز   گزارش  مبناي  معیار  ردیف 

  30  دانشگاه درمان معاون  آنکال  پزشک عملکرد از رضایت  1

  30  شهرستان  شبکه رئیس  آنکال  پزشک عملکرد از رضایت  2

  20  بیمارستان رئیس  آنکال  پزشک عملکرد از رضایت  3

  20  تخت مدیر  آنکال  پزشک عملکرد از رضایت  4

  100  کل  جمع

 باشد:می آنکال پزشک عملکرد  از رضایت میزان  تعیین  در  هاشاخص  مهمترین  از زیر  معیارهاي .٣

  ویژه  هايمراقبت و  عادي  هايبخش  در  بیماران بستري  هاياندیکاسیون  رعایت .٣٫١

   اورژانس   موارد در  جراحی اعمال  کلیه انجام و عمل  اتاق  در موقع به  حضور .٣٫٢

 بیماران پذیرش  در  همکاري و  بیمار اعزام  ندیکاسیونا  رعایت .٣٫٣

   دانشگاه و  وزارت سوي  از شده  ابالغ  هاينامه  شیوه و  بالینی  راهنماهاي  رعایت .٣٫٤

 ضرورت  حسب  بیمارستانی  هايکمیته  در  شرکت  جهت فعال  مشارکت و  حضور .٣٫٥

 درمانی  آموزشیمراکز   درآنکال  پزشک  توسط  شب و  عصر  شیفت در  بیماران  بالینی راند در  مشارکت .٣٫٦

 آنکال پزشک  کاري  شیفت  در شده انجام  اورژانسی  هايعمل  تعداد .٣٫٧

 فراخوان  حسب  بیمار موقع به ویزیت .٣٫٨

   وزارت  هايدستورالعمل براساس  اورژانس   بیماران  تکلیف  تعیین  و ویزیت بندي زمان  رعایت .٣٫٩

 بستري  هايبخش   در مربوطه سرویس   به شده  تکلیف  تعیین   بیمار  انتقال تسریع در  مشارکت .٣٫١٠

 بیمارستان  تایمکس   سیستم  در  ثبت و  متخصص پزشک موقع به  حضور .٣٫١١

 آنکالی  شیفت  در آنکال پزشک عملکرد و  مشارکت از  اورژانس  پزشک  رضایت میزان .٣٫١٢

 وزارت استاندارد فرم  براساس مربوطه  تخصصی سرویس  آنکال پزشک  از بیماران  رضایت میزان .٣٫١٣

ايتزریق .٣٫١٤ ک  ـه ال  پزشــــک  ترومبولیتـی اران  براي  نورولوژي  آنـک ه  مبتال   بیـم ه  ـب ــکـت ک  سـ ــکمـی ا  مغزي  ایسـ  ـب

 طالیی زمان رعایت با 724 برنامه  قالب در  آنکالی  شیفت  در  کننده  مراجعه  ،اندیکاسیون

 در  آنکالی  شـیفت در  کننده  مراجعه  اندیکاسـیون، با  قلبی  سـکته به  مبتال   بیماران براي  ترومبولیتیک  هايتزریق .٣٫١٥

  قلب) آنکال پزشک ویژه(  طالیی زمان رعایت با 247 برنامه  قالب
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  اینترونشنیست   شیفت در  کننده مراجعه  اندیکاسیون، با  حاد  قلبی  ـسکته به  مبتال  بیماران  همه  براي  PPCI  انجام .٣٫١٦

 طالیی زمان رعایت با 247 برنامه  قالب در  آنکال قلب

 وي:  کارنامه اساس بر آنکال پزشک عملکرد  ارزیابی  امتیاز  که  صورتی  در .٤

  است.  پرداخت قابل مربوطه  الزحمهحق درصد100 باشد، باالتر و 80 .٤٫١

 است. پرداخت  قابل مربوطه  الزحمهحق درصد80 باشد، 79 تا 60 .٤٫٢

   است. پرداخت قابل  مربوطه الزحمهحق درصد60 باشد، 60  از  ترپایین  .٤٫٣

تان  تفکیک به  آنکال پزـشکان عملکرد  ارزیابی لیـست  چک .٥  و  تنظیم دانـشگاه درمان معاونت  توـسط بایـستمی  بیمارـس

 پزشـک عملکرد  ارنامهک  در  تأثیرگذار  هايمؤلفه  گردد.  اجرا پزشـک  عملکرد  کارنامه  اسـاس  بر  عملکردي پرداخت

  گردد.  اضافه  تواندمی  بیمارستان  هر شرایط  اساس بر آنکال

 اعتبار  مین أت .5  ماده 

  براساس   و  نامهتفاهم  قالب  در  هاهبرنام  این   اعتبارات  محل  از  ماندگاري  و  آنکالی  ،مقیمی  هايهبرنام  نیاز  مورد  مالی  منابع .١

  .گرددمی پرداخت و تأمین دانشگاه عملکرد

  .گرددمی پرداخت بیمارستان اختصاصی  درآمدهاي محل از آنکالی الزحمه حق  تبصره:

  از  یک  هر  به  وزارت،  درمان  معاونت  سوي  از  شده  اعالم  شهرهاي  فهرست   براساس  ، هابرنامه  این   با  مرتبط   اعتبارات  .٢

   .یابدمی تخصیص  مشمول، مراکز عملکرد حسب  ،هادانشگاه

  گردد: می اعالم دانشگاه به و محاسبه ذیل معیارهاي براساس ها،  برنامه این  اعتبارات   محل از دانشگاه هر  اعتبار سقف .٣

   برنامه. مشمول هايشهر/شهرستان در نیاز مورد و  موجود متخصص پزشک تعداد .٣٫١

  شهر/شهرستان.  محرومیت درجه اعمال با مشمول هايشهر/شهرستان  در فعال بیمارستانی تخت تعداد .٣٫٢

   مشمول. هايبیمارستان بودن درمانی یا آموزشی .٣٫٣

  ، بیمارستان و رشته تفکیک به و ماهانه صورت به ماندگار، و آنکال ،مقیم پزشکان شیفت فهرست به مربوط اطالعات .٤

  .گرددمی گیريگزارش و ثبت HSE سامانه در

  در  دانشگاه  درمان  معاونت   توسط  ،آنها  ماندگاري  و آنکالی   ، مقیمی  کارکرد ساعات محاسبه   و  پزشکان  عملکرد  ییدأت .٥

   .گیردمی صورت ماه هر پایان در HSE سامانه

  جهت   ،دانشگاه  درمان  معاونت  امضاي  با  آنها  عملکرد  و  بیمارستان  هر  ماندگار  و  آنکال  ،مقیم  پزشکان  کشیک  فهرست .٦

   .شودمی ارسال وزارت درمان معاونت به نهایی تأیید

  صورت  سالمت  تحول  طرح  اسناد  به  رسیدگی  دستورالعمل  براساس  ماندگار،  پزشکان  عملکرد  کنترل  و  محاسبه .٧

  دستورالعمل،  این   عملکردي  بخش   و  گربیمه  هايسازمان  ترجیحی  تعرفه  ضرایب  ادغام  از  پس   است  بدیهی  گیرد.می

  معاونت  و  دانشگاه  به   مربوطه  گزارش  و  شودمی  انجام  پایه  گربیمه  هايسازمان  توسط  بخش   این   اسناد  به  رسیدگی

  گردد.می ارائه   متبوع، وزارت درمان
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  هر  به  را   منابع  ،متبوع  وزارت   سوي   از   یافته  تخصیص   اعتبار   و  مربوطه   عملکرد  گزارش  براساس  است  مکلف  دانشگاه .٨

  معاونت   توسط  ،هادانشگاه  از  یک  هر  با  نهایی   حساب  تسویه  .دهد  تخصیص   دستورالعمل  این   مشمول  مراکز  از  یک

  .گیردمی صورت ماهانه  صورتب  ،تخصیصی منابع و  مذکور هاي گزارش براساس و  ،وزارت منابع و مدیریت توسعه

  شهرهاي   در  تا  گیردمی  قرار  دانشگاه  رئیس   اختیار  در  ها  برنامه  این   تخصیصی  اعتبارات  سرجمع  از  درصد20  حداکثر .٩

  .گردد پرداخت  شرایط واجد پزشکان به وي، صالحدید با و مشمول

  باشد.می ممنوع آنها  از غیر ارديمو در ماندگاري، و آنکالی مقیمی، هايبرنامه اعتبارات کردهزینه  گونه هر .١٠

 نظارت  و پایش .6  ماده 

   .است دانشگاه  رییس  عهده بر دستورالعمل این  اجراي بر نظارت مسئولیت .١

 عملکرد  نحوه  بر  و  نماید  رعایت  را  دستورالعمل  این   نظارتی  و  اجرایی  استانداردهاي  است  موظف  دانشگاه  درمان  معاون .٢

   .باشد داشته  مستمر نظارت ماندگار و آنکال  ،مقیم  انپزشک ارزشیابی  امتیاز و

  را   دستورالعمل  این   رسما  درمان،  معاون  است  الزم  ماندگاري  و  آنکالی  مقیمی،  برنامه  در  پزشک  کار  به  شروع  از  قبل .٣

 نماید. ابالغ وي به

  ماه جهت  ،ماه هر ام سی  تا  پانزدهم  از را ماندگار و مقیم  پزشکان  هايکشیک  شیفت  هستند موظف  هابیمارستان کلیه  .۴

    .باشدنمی میسر مذکور  هايکشیک ثبت امکان  مقرر زمان از پس  و .نمایند ثبت HSE سامانه در آینده

  برعهده  مختلف  هاي  بیمارستان  توسط  HSE  مانهسا  در  ماندگار،  و  مقیم  پزشکان  کشیک  همزمان  ثبت  عدم  بر  نظارت .۵

 است.  دانشگاه درمان معاونت

  ، مقیم  پزشکان  مستمر  حضور  و  خروج  و  ورود  کنترل  و  ها  برنامه  از  یک  هر  پایان  و  شروع  ساعت  بر  کامل  نظارت .۶

  رسانی اطالع  دانشگاه  درمان  معاونت  به   و  ثبت  سوپروایزر  سوي   از  که  است  تایمکس   اساس  بر  ماندگار  و  آنکال

  گردد.می

  مربوطه   مقررات  طبق  دانشگاه،  تأیید به  منوط  وزارت،  سوي از  خدمت  متعهد  متخصصین   تعهدات  پایان  گواهی  صدور .٧

 باشد. می

 اعالم، کان لم یکن  خصوص   این   در  وزارتشده از سوي    ابالغ  پیشین   هايدستورالعمل  تمامی  دستورالعمل  این ابالغ    با .٨

   گردد.می

  دانشگاه،   رییس   امضاي  با  و   تهیه  پیوست  جدول  برابر  را  دستورالعمل  این  عملکرد  گزارش  ساالنه   دانشگاه  درمان  معاونت .٩

 نماید. می ارسال وزارت درمان معاونت به بعد سال فروردین  پایان تا  حداکثر

  تخلف  با برخورد .7  ماده 

  مناسب،   نشین جا  تعیین  و  قبلی  هماهنگی   بدون  خود،  کاري  نوبت  در   ماندگار  یا  آنکال  ،مقیم  پزشک  که   صورتی  در .١

 نکند: پیدا حضور مرکز در
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  رونوشت  و  شد،  خواهد  صادر   بیمارستان   رئیس  توسط   ،پزشک  به  پرونده  در   درج  با   کتبی  اخطار   :اول  نوبت   در .١٫١

  شیفت   بر  عالوه  ،شیفت  یک   الزحمه  حق   معادل  و   ،ارسال  دانشگاه   آموزشی   و  درمان  هايمعاونت  به   اخطار   این 

   .گرددمی کسر مربوطه پزشک دریافتی از مذکور

  .گرددمی کسر مربوطه  پزشک دریافتی از شیفت 4 الزحمهحق معادل اخطار، بر  عالوه :دوم نوبت در .١٫٢

  علمی   هیات  اعضاي  انتظامی  هیات  کارکنان/  اداري  تخلفات   به  رسیدگی   هیات  به  مذکور  پزشک  :سوم  نوبت  در .١٫٣

    .شودمی لغو پزشک با قرارداد  ضمنا و معرفی کشور عالی  آموزشی سساتؤم و هادانشگاه

  یا  آنکال   مقیم،  پزشک  حضور  عدم  به  نسبت  بیمارستان  رییس   سوي   از   مقررات   اعمال  و  رسیدگی   عدم  صورت  در .٢

  خصوص  در  ذیل  اقدامات   ترتیب  به  مناسب،  جانشین   تعیین   و  قبلی  هماهنگی  بدون  خود،  کاري  نوبت  در  ماندگار

  گیرد: می صورت  دانشگاه  درمان معاونت توسط  بیمارستان

     .بیمارستان رییس  به  یکتب تذکر :اول نوبت در .٢٫١

 ماه   یک  براي  دانشگاه   سوي  از  بیمارستان  به  ماندگار  یا  آنکالی   ، مقیمی  الزحمهحق  پرداخت   عدم  :دوم  نوبت  در .٢٫٢

  دستورالعمل  چارچوب  که  پزشکانی  به  ماندگاري  و  آنکالی   ،مقیمی   هايالزحمهحق  پرداخت  به  بیمارستان  الزام  و

 بیمارستان   مدیر  و  رئیس   مستمر  غیر  دریافت  درصد50   کسر  و  مرکز  اعتبارات  سایر  محل  از  نمایند،  می  مراعات  را

  .ماه سه براي

و معرفی به هیأت    دانشگاه  رئیسه  هیات  در  بیمارستان  رییس   فعالیت  ادامه  مورد  در  گیريتصمیم  :سوم  نوبت  در .٢٫٣

    .اداريتخلفات 

  هايبیمارستان  در  ماندگار  و  آنکال  ، مقیم  ناپزشک  حضور   عدم  خصوص  در  مکرر  هاي رشاگز  وجود  صورت  در .٣

   .نمایدمی ارائه وزیر  به مقتضی تصمیم اتخاذ جهت  را  مربوطه گزارش وزارت درمان معاونت ه،انشگاد  به وابسته

  خارج  یا  و  مصوب  تعرفه   از  بیش   وجهی  هرگونه  دریافت  به  نسبت  ،دستورالعمل  ین ا  مشمول  ناپزشک   که  صورتی  در .۴

  نمایند،   طبابت   انتفاعی  شکل  به   دیگري  شکل   هر  یا  و  مطب   قالب  در   یا   و  اقدام  دانشگاه  و   بیمارستان  رسمی   روال  از

  این  شمول  از   قانونی،  برخورد  جهت ذیصالح  مراجع به  معرفی   و  ماهیک  مدت  به  مربوطه  پزشک  کارانه   کسر  بر  عالوه

 گردد.می خارج دائم بطور دستورالعمل
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  ............  دانشگاه/دانشکده   هايبیمارستان  در  پایدار  تخصصی خدمات عادالنه  ارائه   دستورالعمل  اجراي ساالنه  گزارش 

  ردیف 
 شده انجام پرداختی کل  (ریال)  متخصص هر به  پرداخت متوسط  متخصص تعداد   بیمارستان

  (ریال) شهر نوع  تفکیک به

 پرداختی کل

  آنکال  مقیم   ماندگار   آنکال  مقیم   ماندگار   تعداد   شهر  نوع   (ریال) 
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