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فصل اول :تعاریف
ماده  :3در این آییننامه ،اصطالحات در معانی مشروح ذیل به کار میروند:

الف) جزء حرفهای
ﺟﺰء حرﻓهاي ،نشاندﻫﻨده ﺗالش ،مﻬارت و ریﺴﻚ اراﺋه ﺧدمﺖ میباﺷد .مالک اصلی محاسبه ﺟﺰء
حرﻓهاي ،کتاب ارزش نﺴبی ﺧدمات سالمﺖ موضوع ﺗصویبﻨامه ﺷماره /04447ت47905ﻫـ مورخ
 1191/0/1ﻫیات محترم وزیران اسﺖ .بر این اساس ،در کلیه مواردي که در ستون «واحد ارزش نﺴبی»
یﻚ ارزش نﺴبی درج ﺷده اسﺖ ،ﻋدد مربوﻃه نشاندﻫﻨده ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدمﺖ مربوﻃه میباﺷد.
براي دیﮕر ﺧدماﺗی که داراي سه ارزش نﺴبی میباﺷﻨد ،ارزش نﺴبی میانی ،نشاندﻫﻨده ﺟﺰء حرﻓهاي
ﺧدمﺖ مربوﻃه اسﺖ .مالک محاسبه کارکرد ﻫر پﺰﺷﻚ ،مجموع ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدمات اراﺋه ﺷده
ﺗوسط ﻫر پﺰﺷﻚ میباﺷد .سایر ﺧدماﺗی که به ﻋﻨوان ﺟﺰء حرﻓهاي در نظر گرﻓته میﺷوند ،ﻋبارﺗﻨد از:
 صد درصد درآمد حاصل از ﺗعرﻓه ویﺰیﺖ در درمانﮕاه و کلیﻨیﻚ ویژه غیرمﺴتقل موسﺴه با احتﺴاب
درآمد حاصل از برنامه ارﺗقا کیفیﺖ ﺧدمات ویﺰیﺖ در ﻃرح ﺗحول نظام سالمﺖ.
 صد درصد درآمد حاصل از بخش ﻋملکردي برنامه حمایﺖ از ماندگاري پﺰﺷکان در مﻨاﻃق محروم و
یا درآمد حاصل از ﺗعرﻓه ﺗرﺟیحی مﻨاﻃق محروم.
 درآمد حاصل از  %17ﺗعرﻓه ﻫتلیﻨگ انواع بخشﻫاي  ICUﺷامل  ICUبﺰرگﺴاالن ICU ،کودکان و
 ICUنوزادان.
 در ﺧصوص دکتراي ﺗخصصی داروسازي 1 ،ﺗا  %5از ﻓروش دارو و ملﺰومات پﺰﺷکی به پیشﻨﻬاد ﻫیات
و ﺗصویب کارگروه و  %177کارکرد داروساز براساس ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدمات اراﺋه ﺷده ،به ﻋﻨوان کارکرد
داروساز مﻨظور میﺷود.
پروﺗﺰﻫا ،لوازم مصرﻓی پﺰﺷکی و یا داروﻫایی که به نرخ ﺧرید ﺗوسط داروﺧانه ﻋرضه میﺷوند و ﻓاقد
سود میباﺷﻨد ،از مجموع ﻓروش داروﺧانه حذف ﺧواﻫﻨد ﺷد.
 موارد ذیل از ﺷمول محاسبات ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧارج میباﺷﻨد:
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 .1حکم حقوقی پﺰﺷﻚ متخصص ،ﻓوقﺗخصص و ﻓلوﺷیپ درمانی یا ﻋضو ﻫیات ﻋلمی و پﺰﺷﻚ ﻋمومی.
 .5بخش ثابﺖ حقالﺰحمه برنامه حمایﺖ از ماندگاري پﺰﺷکان در مﻨاﻃق محروم.
 .1حقالﺰحمه آنکالی و مقیمی (به استثﻨاي درآمد حاصل از  %17ﺗعرﻓه ﻫتلیﻨگ انواع بخش  ICUﺷامل
 ICUبﺰرگﺴاالن ICU ،کودکان و  ICUنوزادان).
 .4حق محرومیﺖ از مطب.
 .4ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدماﺗی که به بیمار در قالب زنجیره ﺗامین و در ﺧارج از بیمارستان اراﺋه میگردد.
 .6کﺴورات بیمهاي ناﺷی از ﻋملکرد پﺰﺷﻚ.

ب) کلینیک ویژه مستقل:
کلیﻨیﻚ ویژه مﺴتقل واحدي از موسﺴه اسﺖ که به لحاظ اداري و مالی مﺴتقل میباﺷد و ﺗوسط ﻫیات
مدیره اي به انتخاب پﺰﺷکان ﺷاغل در آن و با حضور ناظر دانشﮕاه ،اداره میﺷود و ﺗامین کلیه
ﻫﺰیﻨهﻫاي مربوط به اداره کلیﻨیﻚ از ﺟمله کلیه ﻫﺰیﻨهﻫاي نیروﻫاي انﺴانی غیرپﺰﺷﻚ ،کارانه پﺰﺷکان و
سایر ﻫﺰیﻨه ﻫاي نﮕﻬداري و پشتیبانی به ﻃور کامل از محل درآمدﻫاي آن که به حﺴاب درآمدﻫاي
اﺧتصاصی موسﺴه واریﺰ میگردد ،ﺗامین میﺷود .نحوه ﻫﺰیﻨهکرد درآمدﻫاي کلیﻨیﻚویژه مﺴتقل براي
پﺰﺷکان و کارکﻨان غیرپﺰﺷﻚ از ﺷمول این دستورالعمل مﺴتثﻨی میباﺷد.

ج) کلینیک ویژه وابسته:
در صورﺗی که کلیﻨیﻚ ویژه به لحاظ اداري و مالی وابﺴته به بیمارستان یا موسﺴه باﺷد و ﻫمه یا بخشی
از ﻫﺰیﻨه ﻫاي آن ﺗوسط بیمارستان یا موسﺴه ﺗامین ﺷود ،به ﻋﻨوان یکی از بخشﻫاي ﺗشخیصی و درمانی
بیمارستان یا موسﺴه محﺴوب ﺷده و پرداﺧﺖ به پﺰﺷکان و کارکﻨان غیرپﺰﺷﻚ ﺷاغل در آن براساس
چارچوبﻫاي ﺗعیین ﺷده در این دستورالعمل ،صورت میگیرد.

د) پزشکان تمام وقت جغرافیایی:
به استﻨاد ﺗصویبﻨامه ﺷماره /04447ت47905ﻫـ مورخ  1191/0/1ﻫیات محترم وزیران ،پﺰﺷکان درمانی
و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی ﺗمام وقﺖ ﺟﻐراﻓیایی ،به آن دسته از پﺰﺷکان اﻃالق میﺷود که به صورت ﺗمام
وقﺖ در مراکﺰ آموزﺷی-درمانی و یا مراکﺰ درمانی محل ﺧدمﺖ ﺧود اﺷتﻐال داﺷته و حق انجام ﻓعالیﺖ
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انتفاﻋی در زمیﻨه ﺧدمات ﺗشخیصی و درمانی ﺧارج از مراکﺰ دانشﮕاﻫی را نخواﻫﻨد داﺷﺖ .پﺰﺷکان
ﺗماموقﺖ ﺟﻐراﻓیایی در این دستورالعمل به اﺧتصار «پﺰﺷﻚ ﺗماموقﺖ» نامیده میﺷوند.

هـ) وزارت:
مﻨظور از «وزارت» ،وزارت بﻬداﺷﺖ ،درمان و آموزش پﺰﺷکی اسﺖ.

و) موسسه:
کلیه دانشﮕاهﻫا و دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰﺷکی وابﺴته به وزارت بﻬداﺷﺖ ،درمان و آموزش پﺰﺷکی در
این دستورالعمل به اﺧتصار «موسﺴه» نامیده میﺷوند.

ز) شورا و دبیرخانه شورا:
مﻨظور از «ﺷورا» ،ﺷوراي برنامهریﺰي و نظارت بر ﺗوزیع درآمد اﺧتصاصی مﺴتقر در وزارت بﻬداﺷﺖ،
درمان و آموزش پﺰﺷکی اسﺖ که مطابق دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد کارکﻨان غیرپﺰﺷﻚ
ﺷاغل در بیمارستانﻫاي وابﺴته به دانشﮕاه/دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰﺷکی و ﺧدمات بﻬداﺷتی و درمانی
وزارت بﻬداﺷﺖ ،درمان و آموزش پﺰﺷکی ﺗشکیل میﺷود.

ح) کارگروه:
مﻨظور از «کارگروه» ،کارگروه ﺗوزیع درآمد اﺧتصاصی اسﺖ که مطابق دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر
ﻋملکرد کارکﻨان غیرپﺰﺷﻚ ﺷاغل در بیمارستانﻫاي وابﺴته به دانشﮕاه/دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰﺷکی و
ﺧدمات بﻬداﺷتی و درمانی وزارت بﻬداﺷﺖ ،درمان و آموزش پﺰﺷکی ،در ﻫر موسﺴه ﺗشکیل میﺷود.

ط) هیات:
مﻨظور از «ﻫیات» ،ﻫیات اﺟرایی اسﺖ که مطابق دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد کارکﻨان
غیرپﺰﺷﻚ ﺷاغل در بیمارستانﻫاي وابﺴته به دانشﮕاه/دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰﺷکی و ﺧدمات بﻬداﺷتی
و درمانی ،در ﻫر بیمارستان یا کلیﻨیﻚویژه وابﺴته ﺧارج از بیمارستان ﺗشکیل میﺷود.

ی) کتاب:
مﻨظور از «کتاب» ،کتاب ارزش نﺴبی ﺧدمات و مراقبﺖﻫاي سالمﺖ-سال  1191موضوع ﺗصویبﻨامه
/04447ت47905ﻫـ مورخ  1191/0/1ﻫیات محترم وزیران و اصالحیهﻫاي بعدي آن میباﺷد.
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فصل دوم :کلیات
ماده  :1این دستورالعمل ﺟایﮕﺰین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانﻫا ،موضوع بخشﻨامه ﺷماره
 11541مورخ  1100/17/15و اصالحیهﻫاي بعدي آن میگردد .با ﺗوﺟه به لﺰوم اﺟراي ﻫماﻫﻨگ این
دستورالعمل در کلیه موسﺴات ،ﻫر گونه ﺗﻐییر در مواد و ﺗبصرهﻫاي این دستورالعمل ﺗﻨﻬا با کﺴب
مجوز مکتوب از دبیرﺧانه ﺷورا امکانپذیر اسﺖ.
ماده  :1بار مالی اﺟراي این دستورالعمل در بودﺟه ﺗفصیلی موسﺴه از محل درآمد اﺧتصاصی بخش
درمان در سال مربوﻃه ،پیشبیﻨی میﺷود.
ماده  :1این دستورالعمل از ﺗاریخ  1191/0/1لﻐایﺖ  1194/1/11به صورت آزمایشی اﺟرا میگردد.
معاونﺖ درمان وزارت موظف اسﺖ با ﻫمکاري معاونﺖ ﺗوسعه مدیریﺖ و مﻨابع وزارت و
دانشﮕاه/دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰﺷکی و ﺧدمات بﻬداﺷتی درمانی ،حداکثر ﺗا ﺗاریخ  1194/1/14ضمن اراﺋه
گﺰارش ﻋملکرد این دستورالعمل به ﺷورا ،نﺴخه نﻬایی را ﺟﻬﺖ ﺗصویب نﻬایی به ﻫیات امﻨا اراﺋه نماید.
ماده  :5در ﻫر بیمارستان حداکثر مجموع رقم پرداﺧتی ماﻫیانه اسﻨاد ﻫﺰیﻨه پرداﺧﺖ به مجموع پﺰﺷکان
متخصص ،ﻓوقﺗخصص و ﻓلوﺷیپ درمانی و ﻫیات ﻋلمی و پﺰﺷکان ﻋمومی نمیﺗواند از  %67درآمد
بیمارستان از محل ﺟﺰء حرﻓهاي باالﺗر باﺷد.
تبصره  :3در بیمارستانﻫاي ﺗﻚﺗخصصی سوﺧتﮕی ،روانپﺰﺷکی و اﻃفال  %4سﻬم موسﺴه (که کﺴر
نمیگردد) به سﻬم پﺰﺷکان اضاﻓه میﺷود و اسﻨاد ﻫﺰیﻨه پﺰﺷکان ﺗا  %64درآمد بیمارستان از محل ﺟﺰء
حرﻓهاي اﻓﺰایش مییابد .در صورت نیاز موسﺴه میﺗواند از محل سﻬم ﺧود به این بیمارستانﻫا کمﻚ
نماید و سﻬم پﺰﺷکان را از محل ﺟﺰء حرﻓهاي اﻓﺰایش دﻫد.
تبصره  :1در بیمارستانﻫاي با ﻋملکرد مالی پایین در صورت ﺗصویب کارگروه ،سﻬم موسﺴه یا کمﻚﻫاي
موسﺴه از محل سﻬم ﺧود ،میﺗواند به سﻬم پﺰﺷکان اضاﻓه گردد.
تبصره  :1در صورﺗی که مجموع مبالغ سﻬم پﺰﺷکان از ( %67به استثﻨاي بیمارستانﻫاي مشمول ﺗبصره ()1
یا ( )5این ماده) باالﺗر باﺷد ،به نﺴبﺖ از مبلغ سﻬم ﻫر یﻚ از پﺰﺷکان کﺴر میگردد.
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ماده  :6در ﻫر بیمارستان حداکثر رقم پرداﺧتی ماﻫیانه اسﻨاد کمﻚ ﻫﺰیﻨه پرداﺧﺖ به دستیاران
ﺗخصصی ،ﻓلوﺷیپ و ﻓوقﺗخصصی ،نمیﺗواند از مجموع  %5درآمد بیمارستان از محل ﺟﺰء حرﻓهاي و %67
درآمد بیمارستان از محل ﻋملکرد دستیاران به ﻋﻨوان کمﻚ ﺟراح باالﺗر باﺷد.
تبصره :در صورﺗی که مجموع مبالغ سﻬم دستیاران از مبالغ حاصل از این ماده باالﺗر باﺷد ،به نﺴبﺖ از
مبلغ سﻬم ﻫر یﻚ از دستیاران کﺴر میگردد.
ماده  :7در موارد ذیل ،نحوه محاسبه ﺟﺰء حرﻓهاي متفاوت ﺧواﻫد بود:
 .1در صورﺗی که ﻋمل ﺟراحی یا پروسیجر ﺗشخیصی-درمانی یا ویﺰیﺖ و مشاوره سرپایی یا بﺴتري به
ﻃور مﺴتقیم ﺗوسط ﻋضو ﻫیات ﻋلمی انجام ﺷود %177 ،ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد
ﻋضو ﻫیات ﻋلمی محﺴوب میگردد.
 .5در صورﺗی که ﻋمل ﺟراحی یا پروسیجر ﺗشخیصی-درمانی یا ویﺰیﺖ و مشاوره سرپایی یا بﺴتري با
حضور و نظارت مﺴتقیم ﻋضو ﻫیات ﻋلمی انجام ﺷود %07 ،ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه به ﻋﻨوان
کارکرد ﻋضو ﻫیات ﻋلمی محﺴوب میگردد.
 .1در صورﺗی که ﻋمل ﺟراحی یا پروسیجر ﺗشخیصی-درمانی یا ویﺰیﺖ و مشاوره سرپایی یا بﺴتري با
اﻃالع و مﺴئولیﺖ ﻋضو ﻫیات ﻋلمی و ﺗوسط دستیار واﺟد ﺷرایط انجام ﺷود %47 ،ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ
مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد ﻋضو ﻫیات ﻋلمی محﺴوب میگردد.
 .4در مورد اقدامات ﺗشخیصی که نیاز به ﺗفﺴیر ﺗوسط پﺰﺷﻚ وﺟود دارد ،اگر ﺗفﺴیر ﺗوسط ﻋضو
ﻫیات ﻋلمی صورت گیرد %177 ،ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه و در صورﺗی که ﺗفﺴیر با نظارت ﻋضو
ﻫیات ﻋلمی صورت پذیرد %47 ،ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد ﻋضو ﻫیات ﻋلمی
محﺴوب میگردد.
ﺗاﺋید موارد ( )1ﺗا ( )4این بﻨد بر ﻋﻬده ﻫیات و براساس ﻓرم ابالغی کارگروه ﺧواﻫد بود.
ماده  :8در بخشﻫایی ﻫمچون آزمایشﮕاه ،داروﺧانه ،ﻃبﻓیﺰیکی و ﺗوانبخشی ،پﺰﺷکی ﻫﺴتهاي،
رادیوﺗراپی و سایر بخش ﻫاي مشابه که به ﻃور ﻫمﺰمان بیش از یﻚ مﺴئول ﻓﻨی/پﺰﺷﻚ ﻓعالیﺖ
میکﻨﻨد ،مالک محاسبه ﻋملکرد ﻫر پﺰﺷﻚ ،اسﻨاد ممﻬور به مﻬر ﻫر پﺰﺷﻚ ﺧواﻫد بود.

7

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

ماده  :3براساس استانداردﻫاي ابالغی وزارت ،پﺰﺷکان مقیم در انواع بخشﻫاي  ICUﺷامل ICU
بﺰرگﺴاالن ICU ،کودکان و  ICUنوزادان باید به ﻃور مداوم در بخش حضور داﺷته باﺷﻨد و ﺗرک بخش
ممﻨوع میباﺷد.

فصل سوم :نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشکان
ماده  :31سﻬم پﺰﺷﻚ متخصص ،ﻓلوﺷیپ و ﻓوقﺗخصص (درمانی یا ﻫیات ﻋلمی) با ﻫر نوع رابطه
استخدامی یا قراردادي ،از کل کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي به صورت ماﻫیانه و براساس ﺟدول ﺷماره ()1
محاسبه میگردد .این سﻬم با حرف  Mمشخص میﺷود و میبایﺴﺖ براي ﻫر یﻚ از پﺰﺷکان درمانی و
اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی به ﻃور مجﺰا محاسبه گردد.
جدول ( :)3نحوه محاسبه سهم پزشک درمانی و عضو هیات علمی متخصص ،فلوشیپ و فوقتخصص ()M

ستون اول

ستون دوم

ستون سوم

مبلغ کارکرد پزشک

سهم پزشک تماموقت

سهم پزشک غیرتمام وقت

براساس جزء حرفهای

جغرافیایی از مبلغ

از مبلغ کارکرد جزء

(میلیون ریال)

کارکرد جزء حرفهای

حرفهای

3

1-311

%31

%55

1

311-111

%71

%51

1

111-111

%61

%15

1

111-111

%51

%11

5

 111به باال

%15

%11

ردیف

توضیح :منظور از مبلغ کارکرد پزشک براساس جزء حرفهای (ستون اول) ،مجموع مبلغ جزء حرفهای همه خدمات ارائه شده توسط هر یک از پزشکان و
اعضای هیات علمی است.

تبصره  :3براساس ﺟدول ﺷماره ( ،)1نحوه محاسبه مبلغ سﻬم براي ﻫر پﺰﺷﻚ( ،)Mبه صورت پلکانی
میباﺷد .به ﻋﻨوان مثال ،براي پﺰﺷﻚ ﺗمام وقتی که کل کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي وي  577/777/777ریال بوده
اسﺖ ،براي  177/777/777ریال اول  %97و براي  177/777/777دوم %07 ،پرداﺧﺖ میگردد.
تبصره  :1براي پﺰﺷکانی که در دو یا چﻨد بیمارستان یا کلیﻨیﻚویژه غیرمﺴتقل اﺷتﻐال دارند ،کل کارکرد
پﺰﺷﻚ در مجموﻋه بیمارستانﻫا و کلیﻨیﻚﻫاي ویژه غیرمﺴتقل زیرمجموﻋه آن موسﺴه ،مالک محاسبه
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کارکرد پﺰﺷﻚ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧواﻫد بود .در این صورت ،سﻬم پﺰﺷﻚ از کل کارکرد ﺟﺰء
حرﻓهاي ( )Mبراساس ﺟدول ﺷماره ( )1این ماده محاسبه و مبلغ مذکور به ﺗﻨاسب کارکرد پﺰﺷﻚ در
بیمارستانﻫاي محل ﻓعالیﺖ ﺗوسط ﻫر بیمارستان پرداﺧﺖ میﺷود:
)X= M × (W÷T
 :Xمبلغ پرداختی هر بیمارستان به پزشک
 :Mسهم پزشک درمانی یا عضو هیات علمی از کارکرد جزء حرفهای در همه بیمارستانها و کلینیکهای وابسته موسسه براساس
جدول شماره ( )1این ماده
 :Wمبلغ کارکرد جزء حرفهای پزشک در هر بیمارستان
 :Tمبلغ کل کارکرد جزء حرفهای پزشک در همه بیمارستانها و کلینیکهای وابسته موسسه

تبصره  :1پلهﻫاي مبالغ کارکرد پﺰﺷﻚ براساس ﺟﺰء حرﻓهاي موضوع ستون اول ﺟدول ﺷماره ( )1این
ماده ،سالیانه براساس متوسط رﺷد ﺗعرﻓه ویﺰیﺖ و ضریب ریالی حقالﺰحمه بخش دولتی ،اﻓﺰایش
ﺧواﻫد یاﻓﺖ .میﺰان اﻓﺰایش ﻫر ساله پس از ابالغ ﺗعرﻓهﻫاي ﺟدید ،ﺗوسط ﺷورا ابالغ میگردد.
تبصره  :1کارگروه میﺗواند حﺴب ﺷرایط و صالحدید و با رﻋایﺖ ماده ( )4این دستورالعمل ،ستون دوم
و سوم ﺟدول ﺷماره ( )1را براي ﻫر یﻚ از بیمارستانﻫا ،ﺗا  %17اﻓﺰایش یا کاﻫش دﻫد .درﺧواسﺖ این
ﺗﻐییر به پیشﻨﻬاد کارگروه ،به ﺗصویب دبیرﺧانه ﺷورا ﺧواﻫد رسید.
تبصره  :5در صورﺗی که مبلغ سﻬم پﺰﺷﻚ (( )Mقبل از اﻋمال ضریب کیفیﺖ) نﺴبﺖ به سﻬم ریالی وي در
نظام نوین اداره بیمارستانﻫا (با کارکرد درمانی مشابه قبل و بعد از اﺟراي کتاب) از میانﮕین ماﻫیانه
پﻨجماﻫه اردیبﻬشﺖ ﺗا ﺷﻬریور  1191کمتر گردد و یا ایﻨکه حﺴب ﺷرایط ،نیاز به ﺗﻐییر در سﻬم پﺰﺷﻚ
وﺟود داﺷته باﺷد ،کارگروه میﺗواند با کﺴب مجوز از دبیرﺧانه ﺷورا نﺴبﺖ به ﺗﻐییر سﻬم پﺰﺷﻚ اقدام
نماید.
ماده  :33در صورﺗی که ﻫر یﻚ از پﺰﺷکان با ﺗواﻓق موسﺴه نﺴبﺖ به ﺗﻬیه ﺗجﻬیﺰات پﺰﺷکی مورد نیاز
بیمارستان یا کلیﻨیﻚ ویژه اقدام نماید ،نحوه محاسبه ﺟﺰء حرﻓهاي و پرداﺧﺖ به پﺰﺷﻚ از این محل
براساس این دستورالعمل ﺧواﻫد بود و سﻬم پﺰﺷﻚ از ﺟﺰء ﻓﻨی (به ﻋلﺖ ﺗامین ﺗجﻬیﺰات پﺰﺷکی)
براساس ﺗواﻓق صورت گرﻓته ﻓیمابین پﺰﺷﻚ و موسﺴه ،ﺗعیین ﺧواﻫد ﺷد.
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ماده  :31درصورﺗی که پﺰﺷﻚ متخصص ،ﻓوقﺗخصص و ﻓلوﺷیپ ﻓاقد ﻫرگونه رابطه استخدامی با
موسﺴه (رسمی ،پیمان ی ،ﻃرحی و متعﻬد به ﺧدمﺖ) که حقوق مﺴتمر از موسﺴه دریاﻓﺖ نمینماید،
بیماران را از مطب ﺷخصی ﺧود به بیمارستانﻫاي ﺗابعه موسﺴه ارﺟاع دﻫد %177 ،کارکرد پﺰﺷﻚ از محل
ﺟﺰء حرﻓهاي به وي پرداﺧﺖ میگردد.
تبصره  :3اﺟراي این ماده ﺗﻨﻬا محدود به مواردي اسﺖ که ﺷﻬر در رﺷته ﺗخصصی مربوﻃه ،بیمارستان یا
مرکﺰ ﺟراحی محدود ﺧصوصی یا غیردولتی با ﺗعرﻓه ﺧصوصی نداﺷته باﺷد.
تبصره  :1ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدمات اراﺋه ﺷده به بیمارانی که ابتدا به اورژانس یا کلیﻨیﻚ بیمارستان مراﺟعه
نمایﻨد و از ﻃریق مطب پﺰﺷکان موضوع این ماده ارﺟاع نشده باﺷﻨد ،ﺷامل این ماده از دستورالعمل
نبوده و مطابق ستون سوم ﺟدول ﺷماره ( )1قابل محاسبه و پرداﺧﺖ میباﺷد.
ماده  :31سﻬم پﺰﺷﻚ ﻋمومی با ﻫرنوع رابطه استخدامی یا قراردادي ،از کل کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي ()M
به صورت ماﻫیانه و براساس ﺟدول ﺷماره ( )5محاسبه میگردد.
جدول ( :)1نحوه محاسبه سهم پزشک عمومی ()M

ستون اول

ستون دوم

ستون سوم

مبلغ کارکرد پزشک براساس

سهم پزشک عمومی تماموقت

سهم پزشک عمومی غیرتمام

جزء حرفهای (میلیون ریال)

جغرافیایی از مبلغ کارکرد

وقت از مبلغ کارکرد جزء

جزء حرفهای

حرفهای

3

1-51

%31

%61

1

51-311

%71

%55

1

311-351

%61

%51

1

351-111

%51

%15

5

 111به باال

%15

%11

ردیف
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تبصره  :3براي پﺰﺷکان ﻋمومی در نوبﺖکاري صبح (ساﻋﺖ  0الی  %07 ،)14ﺟﺰء حرﻓهاي و در نوبﺖکاري
ﻋصر (ساﻋﺖ  14الی  )57و ﺷب (ساﻋﺖ  57الی  0صبح) و ایام ﺗعطیل %177 ،ﺟﺰء حرﻓهاي به ﻋﻨوان کارکرد
پﺰﺷﻚ محﺴوب میﺷود.
تبصره  :1ﺗبصره ( )5ماده  17در ﺧصوص پﺰﺷکان ﻋمومی ﺷاغل در مراکﺰ درمانی ﺗابعه موسﺴه قابل
ﺗعمیم اسﺖ.
تبصره  :1در صورﺗی که ماماﻫاي داراي دﻓتر کار ﻓاقد رابطه استخدامی با موسﺴه ،زایمان بیماران ﺧود
را در بیمارستانﻫاي موسﺴه انجام دﻫﻨد ،سﻬم ماما از ﺟﺰء حرﻓهاي زایمان ﻃبیعی ،براساس ستون سوم
ﺟدول ﺷماره ( ،)5محاسبه میگردد .در این موارد %57 ،حقالﺰحمه زایمان ﻃبیعی به ﻋﻨوان کارکرد
متخصص زنان و زایمان مﺴئول نوبﺖکاري در نظر گرﻓته میﺷود.
ماده  :31بیمارستانﻫا مکلفﻨد میﺰان کﺴورات بیمهاي را به ﺗفکیﻚ ﻋلﺖ کﺴور از سازمانﻫاي بیمهگر
مربوﻃه استعالم و از کارکرد کلی پﺰﺷﻚ کﺴر نمایﻨد.
ماده  :35پرداﺧﺖ ﻋملکردي براي ﻫر پﺰﺷﻚ درمانی یا ﻋضو ﻫیات ﻋلمی متخصص ،ﻓلوﺷیپ و
ﻓوقﺗخصص و ﻫمچﻨین پﺰﺷﻚ ﻋمومی به روش زیر محاسبه میﺷود:
P= M × Q
 :Pپرداخت عملکردی پزشک
 :Mسهم هر پزشک از کارکرد جزء حرفهای براساس جدول شماره ( )1ماده  11یا جدول شماره ( )2ماده 11
 :Qضریب کیفی عملکرد

تبصره  :3ضریب کیفی ﻋملکرد پﺰﺷﻚ متخصص ،ﻓلوﺷیپ و ﻓوقﺗخصص درمانی یا ﻋضو ﻫیات ﻋلمی،
پﺰﺷﻚ ﻋمومی و دستیاران براساس ﺟدول ﺷماره ( )1و به روش زیر محاسبه میﺷود (نحوه سﻨجش در
ضمیمه ﺷماره  1پیوسﺖ میباﺷد):
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جدول ( :)1نحوه محاسبه ضریب کیفی عملکرد پزشک متخصص ،فلوشیپ و فوقتخصص درمانی و عضو هیات علمی ،پزشک عمومی ،دستیار و عضو هیات
علمی غیرپزشک

از امتیاز

تا امتیاز
ﺗا  49امتیاز

ضریب کیفی عملکرد
()Q
%04

47

67

%07

61

07

%04

01

07

%97

01

177

%177

تبصره  :1در صورﺗی که ﻫر یﻚ از پﺰﺷکان و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی مشمول این دستورالعمل ﻃی سه دوره ارزیابی
امتیاز کمتر از  47کﺴب نماید ،ﻫیات مکلف اسﺖ مراﺗب را به کارگروه گﺰارش نماید ﺗا در مورد ادامه یا قطع
پرداﺧﺖ ﻋملکردي پﺰﺷﻚ یا ﻋضو ﻫیات ﻋلمی ﺗصمیمگیري نماید.

تبصره  :1مابهالتفاوت مبلغ سﻬم ﻫر پﺰﺷﻚ از کارکرد ( )Mو پرداﺧﺖ ﻋملکردي پﺰﺷﻚ (( )Pقبل و بعد از
اﻋمال ضریب کیفی ﻋملکرد) ،براي پﺰﺷکان درمانی به سرﺟمع سﻬم بیمارستان اضاﻓه میگردد و براي
اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی ،در اﺧتیار معاون آموزﺷی ﻫر بیمارستان قرار میگیرد ﺗا با ﺗصویب ﻫیات در راستاي
ارﺗقا اﻫداف آموزﺷی ،میان اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی ﺷاغل در آن مرکﺰ ﺗوزیع گردد.

فصل چهارم :پرداخت کمکهزینه دستیاران دوره تخصصی ،فلوشیپ و فوقتخصصی
ماده  :36ﻫیات مکلف اسﺖ نﺴبﺖ به پرداﺧﺖ کمﻚﻫﺰیﻨه به دستیاران دوره ﺗخصصی ،ﻓلوﺷیپ و
ﻓوقﺗخصصی پﺰﺷکی ،دندانپﺰﺷکی و داروسازي که در ساﻋات غیرموظفی در ﻓرایﻨدﻫاي اراﺋه ﺧدمﺖ
در بیمارستان مشارکﺖ داﺷتهاند ،اقدام نماید.
ماده  :37درصدي از درآمد مبﻨاي ﻫر بخش به ﻋﻨوان کمﻚﻫﺰیﻨه به دستیاران ﺷاغل در آن بخش
پرداﺧﺖ میﺷود .این درصد ﻓقط یﻚبار و در ﺷروع ﻋقد ﺗفاﻫمنامه با رﺋیس بخش محاسبه و ﺗا یﻚ
سال (پایان مدت ﺗفاﻫمنامه) ،بدون ﺗﻐییر ﺧواﻫد بود .این سﻬم به روش زیر ،محاسبه میگردد:
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 :AP1درصد سهم دستیاران از درآمد بخش.
 :NA5میانگین تعداد دستیاران تخصصی و فوقتخصصی و فلوشیپ هر بخش.
 :RA3تا  11درصد میانگین کارانه ( )Pاعضای هیات علمی شاغل در آن بیمارستان.
 :DBI41درآمد مبنای بخش.

تبصره  :3درآمد مبﻨاي بخش ( ،)DBI1مشابه ماده ( )51دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی برﻋملکرد کارکﻨان
غیرپﺰﺷﻚ ﺷاغل در بیمارستانﻫاي وابﺴته به دانشﮕاه/دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰﺷکی و ﺧدمات بﻬداﺷتی
و درمانی وزارت بﻬداﺷﺖ ،درمان و آموزش پﺰﺷکی محاسبه ﺧواﻫد ﺷد و در ﺷروع ﻃرحDBI1 ،
براساس متوسط ماهﻫاي اﺟراي کتاب محاسبه ﺧواﻫد ﺷد.
تبصره  :1مﻨظور از  ،RAﺗا  17درصد میانﮕین کارانه ( )Pاﻋضاي ﻫیات ﻋلمی ﺷاغل در آن بیمارستان ،به
پیشﻨﻬاد ﻫیات و ﺗصویب کارگروه میباﺷد .حداکثر سقف این رقم ده میلیون ریال ﺧواﻫد بود که ساالنه
براساس متوسط رﺷد ﺗعرﻓه ویﺰیﺖ و ضریب ریالی حقالﺰحمه بخش دولتی ،اﻓﺰایش ﺧواﻫد یاﻓﺖ.
تبصره  :1در محاسبه  ،NAمیانﮕین یﻚ سال گذﺷته ﺗعداد دستیاران بخش مالک ﺧواﻫد بود و با اﻓﺰایش
یا کاﻫش ﺗعداد دستیاران ،درصد سﻬم دستیاران از درآمد بخش ( )APﺗﻐییر نخواﻫد نمود.
ماده  :38در پایان ﻫر ماه ،درآمد قابل ﺗوزیع دستیاران بخش( )ADIبه روش زیر ،محاسبه میﺷود:
ADI= AP × DBI2
 :ADI5درآمد قابل توزیع دستیاران بخش
 :APدرصد سهم دستیاران بخش
 :DBI2درآمد مبنای بخش

تبصره :درآمد مبﻨا ( )DBI5در پایان ﻫر ماه ﺗوسط واحد حﺴابداري با ﻫمکاري واحد ﻓﻨاوري اﻃالﻋات
بیمارستان محاسبه و به ﻃور مکتوب به رﺋیس بخش اﻋالم میگردد.

1

Assistants Percentage
Number Of Assistants
3
Reward Average
4
Department Base Income
5
Assistants Distributable Income
2
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ماده  :33رﺋیس ﻫر بخش مکلف اسﺖ کمﻚﻫﺰیﻨه نﻬایی ﻫر یﻚ از دستیاران را به روش زیر محاسبه
نماید:
ضریب عملکرد دستیار × امتیاز ارشدیت دستیار= امتیاز هر دستیار
درآمد قابل توزیع ماهیانه دستیاران بخش × (مجموع امتیاز کل دستیاران آن بخش ÷ امتیاز هر دستیار) = کمک هزینه نهایی هر دستیار

تبصره  :3امتیاز ارﺷدیﺖ دستیار براساس ﺟدول ﺷماره ( )4محاسبه میﺷود:
جدول ( :)1نحوه محاسبه امتیاز ارشدیت دستیار

امتیاز

ردیف

سنوات دستیار

1

دستیار سال اول

17

5

دستیار سال دوم

15

1

دستیار سال سوم

14

4

دستیار سال چﻬارم

16

4

دستیار سال پﻨجم

10

6

دستیار ﻓوقﺗخصصی و ﻓلوﺷیپ

54

ارشدیت

تبصره  :1ضریب ﻋملکرد دستیار براساس ﺟدول ﺷماره ( )1ماده  ،15محاسبه میگردد (ﻓرم سﻨجش در
ضمیمه ﺷماره  1پیوسﺖ میباﺷد).
ماده  :11پرداﺧﺖ به دستیاران در قالب این دستورالعمل ،به ﻋﻨوان کمﻚﻫﺰیﻨه محﺴوب ﺷده و براي
دستیاران حق قانونی ایجاد نخواﻫد نمود.
ماده  :13پرداﺧﺖ به دستیاران ﻃرح یﻚ ماﻫه ،براساس چارچوب ﺗعیین ﺷده در ﻓصل سوم این
دستورالعمل و ﻫمانﻨد پﺰﺷکان غیرﺗماموقﺖ محاسبه میگردد .ارزﺷیابی این دسته از پﺰﺷکان ﻫمانﻨد
سایر پﺰﺷکان درمانی اسﺖ.

فصل پنجم :پرداخت به اعضای هیات علمی غیرپزشک
ماده  :11ﺷیوه پرداﺧﺖ به اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی در گروهﻫاي غیرپﺰﺷکی (ﺷامل ﻓیﺰیوﺗراپی ،کاردرمانی،
گفتاردرمانی ،بیﻨاییسﻨجی ،ﻓیﺰیﻚپﺰﺷکی ،ﺗﻐذیه و مانﻨد آن) که در بیمارستانﻫا و کلیﻨیﻚﻫاي ویژه

04

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

موسﺴه ﻓعالیﺖ دارند ،ﻫمانﻨد گروهﻫاي پﺰﺷکی محاسبه میﺷود و کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدمات اراﺋه
ﺷده ﺗوسط آنﻬا براساس کتاب ،مالک محاسبه پرداﺧﺖ ﻋملکردي ﺧواﻫد بود.
تبصره :اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی غیرپﺰﺷﻚ که از ﻃرف دانشکدهﻫاي مرﺗبط صرﻓا ﺟﻬﺖ آموزش ﻓراگیران
در مراکﺰ آموزﺷی درمانی اﺷتﻐال دارند ،مشمول این ﻓصل از دستورالعمل نخواﻫﻨد بود.
ماده  :11سﻬم ﻋضو ﻫیات ﻋلمی غیرپﺰﺷﻚ از کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي به صورت ماﻫیانه و براساس ﺟدول
ﺷماره ( )4محاسبه میگردد.
جدول ( :)5نحوه محاسبه سهم عضو هیات علمی غیرپزشک ()M

ردیف

ستون اول

ستون دوم

ستون سوم

مبلغ کارکرد عضو هیات علمی

سهم عضو هیات علمی

سهم عضو هیات علمی

غیرپزشک براساس جزء

غیرپزشک تماموقت

غیرپزشک غیرتماموقت از

حرفهای (میلیون ریال)

جغرافیایی از مبلغ کارکرد

مبلغ کارکرد جزء حرفهای

جزء حرفهای
3

1-11

%31

%55

1

11-11

%71

%51

1

11-61

%61

%15

1

61-81

%51

%11

5

 81به باال

%15

%11

ماده  :11پرداﺧﺖ ﻋملکردي براي ﻫر ﻋضو ﻫیات ﻋلمی غیرپﺰﺷﻚ به روش زیر محاسبه میﺷود:
P= M × Q
 :Pپرداخت عملکردی عضو هیات علمی غیرپزشک
 :Mمبلغ سهم هر عضو هیات علمی غیرپزشک از کارکرد جزء حرفهای براساس جدول شماره ( )5ماده 21
 :Qضریب کیفی عملکرد

تبصره :ضریب کیفی ﻋملکرد ﻋضو ﻫیات ﻋلمی غیرپﺰﺷﻚ مشابه اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی پﺰﺷﻚ محاسبه
میگردد (ﻓرم سﻨجش در ضمیمه ﺷماره  1پیوسﺖ میباﺷد).
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فصل ششم :سایر مقررات مربوطه
ماده  :15با ﺗصویب این دستورالعمل کلیه بخشﻨامهﻫا ،آییننامهﻫا و دستورالعملﻫاي مﻐایر با آن
کانلمیکن ﺗلقی میگردند.
ماده  :16این دستورالعمل در  6ﻓصل 56 ،ماده و  54ﺗبصره مورد ﺗصویب ﻫیات امﻨاي موسﺴه قرار
گرﻓﺖ و از ﺗاریخ  1191/0/1در کلیه مراکﺰ مشمول الزماالﺟرا میباﺷد.

06

