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فصل اول :تعاریف
ماده  :1در این آییننامه ،اصطالحات در معانی مشروح ذیل به کار میروند:

الف) جزء حرفهای
ﺟﺰء حرﻓهاي ،نشاندﻫﻨده ﺗالش ،مﻬارت و ریﺴﻚ اراﺋه ﺧدمﺖ براي ﺗیم اراﺋه دﻫﻨده ﺧدمﺖ اسﺖ.
مالک اصلی محاسبه ﺟﺰء حرﻓهاي ،کتاب ارزش نﺴبی ﺧدمات سالمﺖ موضوع ﺗصویبﻨامه شماره
/74450ت50982ﻫـ مورخ  1393/7/1ﻫیات محترم وزیران و اصالحیهﻫاي بعدي آن میباشد .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 .کارکرد پﺰشﻚ
بخشی از ارزش ریالی ﺟﺰء حرﻓه اي ﻓعالیﺖ ماﻫیانه ﻫر یﻚ از پﺰشکان اسﺖ که براساس کد ﺗعدیلی 26
کتاب ارزش نﺴبی ﺧدمات سالمﺖ محاسبه میگردد .مالک محاسبه کارکرد ،درآمد بیمارستانﻫا پس
از اﻋمال کﺴور بیمهاي و سایر کﺴور (درآمد وصولی) اسﺖ .بیمارستانﻫا مکلفﻨد میﺰان کﺴورات بیمهاي
را به ﺗفکیﻚ موارد کﺴور از سازمانﻫاي بیمهگر مربوﻃه استعالم و از کارکرد پﺰشﻚ کﺴر نمایﻨد.
سایر ﺧدماﺗی که با کارکرد پﺰشﻚ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي ﺟمع و به ﻋﻨوان ﺟﺰء حرﻓهاي در نظر گرﻓته
میشوند ،ﻋبارﺗﻨد از:
 -1صد درصد درآمد حاصل از ﺗعرﻓه ویﺰیﺖ در درمانﮕاه و کلیﻨیﻚﻫاي ویژه وابﺴته و کلیﻨیﻚﻫاي ویژه
مﺴتقل موسﺴه
 -2صد درصد درآمد حاصل از بخش ﻋملکردي برنامه حمایﺖ از ماندگاري پﺰشکان در مﻨاﻃق محروم و
یا درآمد حاصل از ﺗعرﻓه ﺗرﺟیحی مﻨاﻃق محروم.
تبصره  :1با لحاظ بخش ﻋملکردي برنامه حمایﺖ از ماندگاري پﺰشکان در مﻨاﻃق محروم ،موضوع
بخشﻨامه شماره 400/6157د مورخ  1393/4/11موضوع بازﺗوزیع اﻋتبارات برنامهﻫاي ﻃرح ﺗحول نظام
سالمﺖ در ﺧصوص این بخش ،لغو و بازﺗوزیع مﻨابع مربوﻃه براساس این دستورالعمل صورت میگیرد؛
به ﻋبارت دیﮕر بیمارستان میبایﺴﺖ براساس درصد کلی سﻬم پﺰشﻚ از ﺟﺰء حرﻓهاي  ،نﺴبﺖ به
ﻫﺰیﻨهکرد بخش ﻋملکردي برنامه حمایﺖ از ماندگاري پﺰشکان در مﻨاﻃق محروم اقدام نماید.
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-3درآمد حاصل از  %30ﺗعرﻓه ﻫتلیﻨگ انواع بخشﻫاي  ICUشامل  ICUبﺰرگﺴاالن ICU ،کودکان و
 ICUنوزادان.
 -4در ﺧصوص پﺰشﻚ داروساز ،ﺗا  %3از ﻓروش دارو ،پروﺗﺰﻫا ،لوازم مصرﻓی پﺰشکی داراي سود به
پیشﻨﻬاد ﻫیات و ﺗصویب کارگروه و ﻫمچﻨین  %100کارکرد داروساز براساس ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدمات اراﺋه
شده ،به ﻋﻨوان کارکرد داروساز مﻨظور میشود.
تبصره :2پروﺗﺰﻫا و یا 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.
تبصره  :3مبالغ مربوط به اقالم ﻫتلیﻨگ ،که ﺗوسط دبیرﺧانه شوراي ﻋالی بیمه و دستورالعمل رسیدگی به
اسﻨاد ﺗعیین میگردد ،به ﻋﻨوان کارکرد داروساز محﺴوب نمیگردد.
 -5ﺗفکیﻚ ﺗعرﻓه دندانپﺰشکی به اﺟﺰاء ﻓﻨی و حرﻓهاي بر ﻋﻬده کارگروه ﻫر دانشﮕاه اسﺖ .مالک
کارکرد دندانپﺰشکان بر اساس ﺟﺰء حرﻓهاي ﺗعیین شده ﺗوسط کارگروه میباشد.
تبصره  :4موارد ذیل از شمول محاسبات ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧارج میباشﻨد:
 .1حکم حقوقی پﺰشﻚ متخصص ،ﻓوقﺗخصص و ﻓلوشیپ درمانی یا ﻋضو ﻫیات ﻋلمی و پﺰشﻚ ﻋمومی.
 .2بخش ثابﺖ حقالﺰحمه برنامه حمایﺖ از ماندگاري پﺰشکان در مﻨاﻃق محروم.
 .3حقالﺰحمه آنکالی و مقیمی (به استثﻨاي درآمد حاصل از  %30ﺗعرﻓه ﻫتلیﻨگ انواع بخش  ICUشامل
 ICUبﺰرگﺴاالن ICU ،کودکان و  ICUنوزادان).
 .4حق محرومیﺖ از مطب.
 .5ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدماﺗی که به بیمار در قالب زنجیره ﺗامین و در ﺧارج از بیمارستان اراﺋه میگردد.
 .6ﻫرگونه کﺴورات ناشی از ﻋملکرد پﺰشﻚ (بیمهاي و سایر کﺴورات).

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
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اﺧتصاصی موسﺴه واریﺰ میگردد ،ﺗامین میشود .نحوه ﻫﺰیﻨهکرد درآمدﻫاي کلیﻨیﻚویژه مﺴتقل براي
پﺰشکان و کارکﻨان غیرپﺰشﻚ بر اساس ﻓصل  5این دستورالعمل 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 /74450ت50982ﻫـ مورخ  1393/7/1ﻫیات 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
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.

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

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

ح) کتاب:
مﻨظور از «کتاب» ،کتاب ارزش نﺴبی ﺧدمات و مراقبﺖﻫاي سالمﺖ-سال  1393موضوع ﺗصویبﻨامه
/74450ت50982ﻫـ مورخ  1393/7/1ﻫیات محترم وزیران و اصالحیهﻫاي بعدي آن میباشد.
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فصل دوم :ساختار اجرایی دستورالعمل
ماده  :2به مﻨظور ایجاد وحدت رویه و ﺗوزیع ﻋادالنه درآمد اﺧتصاصی در مرکﺰ درمانی و راﻫبري کالن
پرداﺧﺖ به کارکﻨان شاغل در این مراکﺰ« ،شوراي برنامهریﺰي و نظارت بر ﺗوزیع درآمد اﺧتصاصی» که
به اﺧتصار «شورا» نامیده میشود ،در وزارت بﻬداشﺖ ،درمان و آموزش پﺰشکی ﺗشکیل میگردد.
ماده  :3ﺗرکیب شورا به شرح ذیل ﺗعیین میگردد:
 -1وزیر بﻬداشﺖ ،درمان و آموزش پﺰشکی به ﻋﻨوان رﺋیس شورا.
 -2معاون درمان وزارت.
 -3معاون ﺗوسعه مدیریﺖ و مﻨابع وزارت.
 -4معاون آموزشی وزارت.
 -5معاون پرستاري وزارت.
تبصره  :1رﺋیس شورا میﺗواند اﺧتیارات ﺧود را در چارچوب این دستورالعمل و شرح وظایف شورا به دبیر
شورا واگذار نماید.
تبصره  :2معاون درمان وزارت بﻬداشﺖ ،درمان و آموزش پﺰشکی ،دبیر شورا و مﺴئول ابالغ مصوبات
شورا میباشد.
تبصره  :3احکام اﻋضاي شورا ﺗوسط رﺋیس شورا صادر ﺧواﻫد شد.
تبصره  :4شورا حداقل ﻫر سه ماه یﻚبار ﺗشکیل ﺟلﺴه میدﻫد.
ماده :4وظایف و اﺧتیارات شورا به شرح ذیل ﺗعیین میگردد:
 )1سیاستﮕذاري و ﺗبیین ساﺧتار دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد
 )2بررسی و ﺗصمیمگیري در مورد پیشﻨﻬادات اراﺋه شده ﺗوسط دبیرﺧانه.
 )3ﺗایید و ﺗصویب مفاد بازنﮕري دستورالعمل در صورت نیاز.
 )4نظارت بر ﻋملکرد دبیرﺧانه شورا.
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ماده  :5به مﻨظور پیﮕیري مصوبات شورا و نظارت بر حﺴن اﺟراي مصوبات و دستورالعمل« ،دبیرﺧانه
شوراي برنامهریﺰي و نظارت بر ﺗوزیع درآمد اﺧتصاصی» که در این دستورالعمل به اﺧتصار «دبیرﺧانه
شورا» نامیده میشود ،در معاونﺖ درمان وزارت بﻬداشﺖ ،درمان و آموزش پﺰشکی ،ﺗشکیل میگردد.
ماده  :6ﺗرکیب دبیرﺧانه شورا به شرح ذیل میباشد:

 -1مدیرکل دﻓتر ارزیابی ﻓﻨاوري ،ﺗدوین استاندارد و ﺗعرﻓه سالمﺖ وزارت به ﻋﻨوان رییس دبیرﺧانه
شورا.
 -2رﺋیس مرکﺰ بودﺟه و پایش ﻋملکرد معاونﺖ ﺗوسعه و مدیریﺖ مﻨابع وزارت.
 -3مدیرکل دﻓتر مدیریﺖ بیمارستانی و ﺗعالی بالیﻨی وزارت.
 -4نمایﻨده ﺗاماالﺧتیار معاونﺖ پرستاري به انتخاب معاون پرستاري وزارت.
 -5نمایﻨده ﺗاماالﺧتیار معاونﺖ آموزشی به انتخاب معاون آموزشی وزارت.
 -6مدیر کل دﻓتر مﻨابع انﺴانی و پشتیبانی معاونﺖ ﺗوسعه و مدیریﺖ مﻨابع.
تبصره  :1احکام اﻋضاي دبیرﺧانه ﺗوسط دبیرشورا ابالغ میشود.
تبصره  :2مصوبات دبیرﺧانه شورا با ابالغ دبیر شورا ،الزماالﺟرا میباشد
تبصره  :3دبیرﺧانه شورا حداقل ﻫر سه ماه یﻚبار ﺗشکیل ﺟلﺴه میدﻫد.
ماده  : :7وظایف و اﺧتیارات دبیرﺧانه شورا به شرح ذیل ﺗعیین میگردد:
 .1نظارت بر حﺴن اﺟراي دستورالعمل ﺗوسط کارگروه و ﻫیات.
 .2بررسی و بازنﮕري دستورالعمل در صورت نیاز.
 .3پاسخﮕویی به سواالت موسﺴه و بررسی پیشﻨﻬادات واصله از سوي کارگروهﻫا و ﺟمعبﻨدي ﺟﻬﺖ
اراﺋه به شورا.
 .4پیﮕیري حﺴن اﺟراي مصوبات شورا.
 .5نظارت ﻋالی بر رﻋایﺖ دقیق ماده  5دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد کارکﻨان غیر پﺰشﻚ و
ماده  1نﺴخه بازنﮕري شده آن و مواد  15و  16دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد پﺰشکان و اﻋضاي
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ﻫیات ﻋلمی شاغل در بیمارستانﻫاي وابﺴته به دانشﮕاه/دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰشکی و ﺧدمات بﻬداشتی
و درمانی وزارت بﻬداشﺖ ،درمان و آموزش پﺰشکی.
ماده  :8به مﻨظور برنامهریﺰي براي اﺟراي نظاممﻨد این دستورالعمل و نظارت بر اﺟراي مصوبات شورا،
در ﻫر موسﺴه «کارگروه ﺗوزیع درآمد اﺧتصاصی» که به اﺧتصار «کارگروه» نامیده میشود ،ﺗشکیل
میگردد.
ماده  :9ﺗرکیب اﻋضاي کارگروه به شرح ذیل ﺗعیین میگردد:
 -1رﺋیس موسﺴه به ﻋﻨوان رﺋیس کارگروه.
 -2معاون درمان موسﺴه.
 -3معاون ﺗوسعه مدیریﺖ و مﻨابع موسﺴه.
 -4معاون آموزشی موسﺴه یا رﺋیس دانشکده پﺰشکی.
 -5مدیر پرستاري موسﺴه.
 -6دو نفر از رؤساي بیمارستانﻫا با حکم رﺋیس موسﺴه.
تبصره :رﺋیس کارگروه مکلف اسﺖ ،دبیر کارگروه و محل استقرار دبیرﺧانه کارگروه را ﺗعیین نماید.
ماده  :10وظایف کارگروه به شرح ذیل میباشد:
 -1بررسی و نظارت بر حﺴن اﺟراي دستورالعمل در موسﺴه و بیمارستانﻫاي ﺗابعه.
 -2ابالغ مصوبات شورا به بیمارستانﻫا و نظارت بر حﺴن اﺟراي آنﻬا.
 -3ﺗعیین و ﺗصویب سﻬم موسﺴه از درآمد اﺧتصاصی مرکﺰ ،در سقف درصد پیشبیﻨی شده (موضوع
ماده  35دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکر کارکﻨان غیرپﺰشﻚ) و مصوبات شورا.
 -4نظارت بر ﻓرایﻨد ارزشیابی ﻋملکرد اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی ،پﺰشکان غیرﻫیات ﻋلمی و کارکﻨان
غیرپﺰشﻚ بیمارستانﻫا.
 -5مدیریﺖ ﺗوزیع سﻬم موسﺴه در چارچوب این دستورالعمل (موضوع ماده  36دستورالعمل پرداﺧﺖ
مبتﻨی بر ﻋملکر کارکﻨان غیرپﺰشﻚ).
 -6ارسال گﺰارش اﺟراي این دستورالعمل به دبیرﺧانه شورا (ﻫر سه ماه یﻚبار).
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 -7اراﺋه گﺰارش ساالنه ﻋملکرد کارگروه و بیمارستانﻫاي ﺗابعه به ﻫیات امﻨاي موسﺴه.
 -8پاسخﮕویی به سواالت و ابﻬامات احتمالی بیمارستانﻫا در زمیﻨه اﺟراي دستورالعمل و ﻋﻨدالﺰوم
استعالم از دبیرﺧانه شورا.
 -9بررسی ﻋملکرد ﻫیاتﻫاي اﺟرایی بیمارستانﻫا (موضوع ماده  12این دستورالعمل) و اصالح موارد
مغایر با این دستورالعمل با مصوبات شورا.
 -10نظارت بر رﻋایﺖ دقیق ماده  5دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد کارکﻨان غیر پﺰشﻚ و ماده 1
نﺴخه بازنﮕري شده آن و مواد  15و  16دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد پﺰشکان و اﻋضاي
ﻫیات ﻋلمی شاغل در بیمارستانﻫاي وابﺴته به دانشﮕاه/دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰشکی و ﺧدمات
بﻬداشتی و درمانی وزارت بﻬداشﺖ ،درمان و آموزش پﺰشکی.
 -11بررسی و نظارت بر ﺗراز مالی بخشﻫا و بیمارستانﻫاي ﺗابعه موسﺴه.
تبصره  :1کارگروه حداقل ﻫرماه یﻚبار ﺗشکیل ﺟلﺴه میدﻫد.
تبصره  :2مصوبات کارگروه با راي اکثریﺖ (نصف به اضاﻓه یﻚ اﻋضا) ،الزماالﺟرا میباشد.
ماده  :11مﺴئول اﺟراي این دستورالعمل در بیمارستان« ،ﻫیات اﺟرایی» اسﺖ که در این دستورالعمل به
اﺧتصار «ﻫیات» نامیده میشود و داراي ﺗرکیبی به شرح ذیل اسﺖ:
 .1رﺋیس یا مدیرﻋامل یا سرپرسﺖ بیمارستان به ﻋﻨوان رﺋیس ﻫیات.
 .2مدیر یا معاون پشتیبانی یا معاون ﺗوسعه بیمارستان به ﻋﻨوان دبیر ﻫیات.
 .3معاون یا مدیر درمان بیمارستان.
 .4رﺋیس امور مالی یا رﺋیس حﺴابداري بیمارستان.
 .5مدیر پرستاري بیمارستان (مترون).
 .6یکی از روساي بخشﻫاي بالیﻨی بیمارستان به انتخاب روساي بخشﻫا براي مدت دو سال.
 .7معاون آموزشی بیمارستان.
 .8رﺋیس واحد ﻓﻨاوري اﻃالﻋات ( )HISبیمارستان به ﻋﻨوان ﻋضو ﻓاقد راي.
ماده  :12وظایف ﻫیات به شرح ذیل ﺗعیین میشود:
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 )1اﺟراي کامل و دقیق دستورالعمل پرداﺧﺖ ﻋملکردي پﺰشکان و کارکﻨان غیرپﺰشﻚ.
 )2نظارت بر نحوه انتخاب رﺋیس یکی از بخشﻫاي بالیﻨی بیمارستان به ﻋﻨوان ﻋضو ﻫیات اﺟرایی.
 )3ﻋملیاﺗی نمودن مصوبات کارگروه و نظارت بر حﺴن اﺟراي آنﻬا.
 )4پیشﻨﻬاد ضرایب آنکالی واحد/بخشﻫاي مشمول موضوع دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد
کارکﻨان غیر پﺰشﻚ.
 )5پیشﻨﻬاد دستورالعمل اﺟرایی استفاده از سﻬم مدیریﺖ (موضوع ماده  32دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی
بر ﻋملکرد کارکﻨان غیر پﺰشﻚ ).
 )6پیشﻨﻬاد مصادیق کارکﻨان چﻨدپیشه.
 )7انتخاب یکی از مدیران زی رمجموﻋه مدیر بیمارستان که مشمول محاسبات مدیران ارشد در
دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد کارکﻨان غیر پﺰشﻚ میگردد.
 )8نظارت بر ﻓرایﻨد ارزشیابی ﻋملکرد بخش/واحدﻫا و اﻓراد شاغل در آنان و ﻫمچﻨین ﺗکمیل دقیق
شاﺧصﻫاي ﻋملکردي در سطح بخشﻫاي ﺗشخیصی و درمانی بیمارستان.
 )9اراﺋه گﺰارشﻫاي مﻨظم دورهاي به دبیرﺧانه کارگروه.
 )10اﺟراي دقیق ماده  5دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد کارکﻨان غیر پﺰشﻚ و ماده  1نﺴخه
بازنﮕري شده آن و مواد  15و  16دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد پﺰشکان و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی
شاغل در بیمارستانﻫاي وابﺴته به دانشﮕاه/دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰشکی و ﺧدمات بﻬداشتی و درمانی
وزارت بﻬداشﺖ ،درمان و آموزش پﺰشکی.
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فصل سوم :کلیات
ماده  :13بار مالی اﺟراي این دستورالعمل در بودﺟه ﺗفصیلی موسﺴه از محل اﻋتبارات و درآمد
اﺧتصاصی بخش درمان در سال مربوﻃه ،پیشبیﻨی میشود.
ماده  :14این دستورالعمل از ﺗاریخ  1398/09/01در کلیه بیمارستانﻫا ،مراکﺰ آموزشی و درمانی و
کلیﻨیﻚﻫاي ویژه اﻋم از مﺴتقل و وابﺴته دانشﮕاهﻫا و دانشکدهﻫاي ﻋلوم پﺰشکی و ﺧدمات بﻬداشتی
درمانی الزماالﺟرا و در سایر مراکﺰ ﺗشخیصی و درمانی مانﻨد آزمایشﮕاه مرﺟع سالمﺖ ،داروﺧانهﻫاي
سطح شﻬر ،مراکﺰ بیماريﻫاي ﺧاص ،مراکﺰ دندانپﺰشکی و سایر موارد مشابه که به ﺗصویب کارگروه
میرسد قابل اﺟرا میباشد.
ماده  :15در ﻫر بیمارستان حداکثر مجموع رقم پرداﺧتی ماﻫیانه اسﻨاد ﻫﺰیﻨه پرداﺧﺖ براساس این
دستورالعمل (به استثﻨاي ویﺰیﺖ کلیﻨیﻚ ویژه) ،به مجموع پﺰشکان متخصص ،ﻓوقﺗخصص و ﻓلوشیپ
درمانی و ﻫیات ﻋلمی ،پﺰشکان ﻋمومی و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی و کارکﻨان غیرپﺰشﻚ داراي مدرک Ph.D
غیرﻫیات ﻋلمی ،نمیﺗواند از  %60کارکرد مشمولین این دستورالعمل از محل ﺟﺰء حرﻓهاي باالﺗر باشد.
تبصره  :1موسﺴه میﺗواند  %5سﻬم ﺧود (موضوع ماده  35دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد
کارکﻨان غیرپﺰشﻚ) را با ﺗایید کارگروه در بیمارستانﻫاي ﺗﻚﺗخصصی سوﺧتﮕی ،روانپﺰشکی و اﻃفال
کﺴر نﻨموده و به حداکثر مجموع رقم پرداﺧتی ماﻫیانه اسﻨاد ﻫﺰیﻨه پرداﺧﺖ پﺰشکان اضاﻓه نماید لذا
این سقف ﺗا  %65کارکرد پﺰشکان از محل ﺟﺰء حرﻓهاي اﻓﺰایش یابد .در صورت نیاز ،موسﺴه میﺗواند با
ﺗایید کارگروه از محل  %5سﻬم موسﺴه سایر مراکﺰ به این بیمارستانﻫا کمﻚ نماید و سﻬم پﺰشکان را
از محل ﺟﺰء حرﻓه اي اﻓﺰایش دﻫد.
تبصره  :2موسﺴه میﺗواند با ﺗشخیص و ﺗصویب کارگروه ،در بیمارستانﻫاي با ﻋملکرد مالی پایین ،از
محل  %5درآمد ﻫمان بیمارستان (سﻬم موسﺴه) و یا کمﻚﻫاي موسﺴه از محل  %5سایر بیمارستانﻫا،
به سقف سﻬم پﺰشکان اضاﻓه نماید.
تبصره  :3در صورﺗی که مجموع مبالغ سﻬم پﺰشکان از سقف ﺗعیین شده در این ماده باالﺗر باشد ،به
نﺴبﺖ از مبلغ پرداﺧتی ﻫر یﻚ از پﺰشکان کﺴر میگردد.
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ماده  :16مبﻨاي محاسبه پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد به پﺰشکان درمانی و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی و دستیاران
مشمول این دستورالعمل در بیمارستان و کلیﻨیﻚ ویژه وابﺴته ،پس از اﻋمال کﺴورات و اﻋمال مواد  17ﺗا
 22این دستورالعمل  %90 ،کارکرد پﺰشکان از محل ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمات سالمﺖ ،ﺧواﻫد
بود.
ماده  :17در موارد ذیل ،نحوه محاسبه کارکرد متفاوت ﺧواﻫد بود:
 .1در صورﺗی که ﻋمل ﺟراحی یا پروسیجر ﺗشخیصی-درمانی یا ویﺰیﺖ و مشاوره سرپایی یا بﺴتري به
ﻃور مﺴتقیم ﺗوسط مشمولین این دستورالعمل انجام شود %100 ،ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ
مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد ﻓرد محﺴوب میگردد.
 .2در صورﺗی که ﻋمل ﺟراحی یا پروسیجر ﺗشخیصی-درمانی یا ویﺰیﺖ و مشاوره سرپایی یا بﺴتري با
اﻃالع و مﺴئولیﺖ مشمولین این دستورالعمل و ﺗوسط دستیار یا کارکﻨان غیرپﺰشﻚ واﺟد شرایط انجام
شود %50 ،ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه با ﺗصویب کارگروه به ﻋﻨوان کارکرد وي محﺴوب
میگردد.
تبصره :در صورﺗی که ﻋمل ﺟراحی یا پروسیجر ﺗشخیصی-درمانی یا ویﺰیﺖ و مشاوره سرپایی یا بﺴتري
با حضور و نظارت مﺴتقیم پﺰشﻚ ﻫیات ﻋلمی و ﺗوسط دستیار واﺟد شرایط انجام شود 100% ،ارزش
نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد ﻓرد محﺴوب میگردد.
 .3در مورد اقدامات ﺗشخیصی که نیاز به ﺗفﺴیر ﺗوسط پﺰشﻚ دارد ،اگر ﺗفﺴیر ﺗوسط پﺰشکان و اﻋضاي
ﻫیات ﻋلمی صورت گیرد %100 ،ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه و در غیر این صورت با ﺗوﺟه
به مﺴوولیﺖ پﺰشﻚ %50 ،ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه با ﺗصویب کارگروه به ﻋﻨوان
کارکرد پﺰشﻚ محﺴوب میگردد.
بدیﻬی اسﺖ سﻬم پﺰشﻚ از کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي براي کلیه مشمولین این بﻨد ،براساس ﺟدول شماره
( )2و ( )3ماده ( )24و ﻓصل  4این دستورالعمل محاسبه میگردد.
تبصره  :2در صورت احراز ﻋدم اﻋمال ماده  ،17به مدت سه ماه کارکرد پﺰشﻚ از ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ
مربوﻃه درمحاسبه پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد صفر لحاظ میگردد.
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تبصره  :3مﺴئولیﺖ اﺟراي این ماده بر ﻋﻬده ﻫیات اﺟرایی و نظارت بر حﺴن اﺟراي آن بر ﻋﻬده کارگروه
ﺧواﻫد بود.
تبصره  :4سرﻓصلﻫاي ﺧدمات دیالیﺰ ،آزمایشﮕاه ،شیمی درمانی ،پانﺴمان ،سرم ﺗراپی ،دیالیﺰ ،سونداژ،
رادیوگراﻓی ،سی ﺗی اسکن و  MRIکه در مواد  18ﺗا  22این دستورالعمل به آن اشاره ﺧواﻫد شد،
مشمول ضریب ﺗعدیل ماده  17این دستورالعمل نمیگردند.
ماده  :18در صورﺗی که زایمان ﻃبیعی به ﻃور مﺴتقیم ﺗوسط پﺰشﻚ متخصص زنان و زایمان صورت
پذیرد  %100ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد پﺰشﻚ متخصص زنان و زایمان
محﺴوب میگردد .درصورﺗیکه با حضور و نظارت مﺴتقیم مشمولین این دستورالعمل و ﺗوسط دستیار
یا کارکﻨان غیرپﺰشﻚ واﺟد شرایط انجام شود %80 ،ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه و در صورﺗیکه با اﻃالع
و مﺴئولیﺖ پﺰشﻚ زنان و زایمان و ﺗوسط دستیار یا کارکﻨان غیرپﺰشﻚ واﺟد شرایط انجام شود%50 ،
ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمﺖ مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد پﺰشﻚ متخصص زنان و زایمان محﺴوب
میگردد .بدیﻬی اسﺖ سﻬم پﺰشﻚ از کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي براي کلیه مشمولین این بﻨد ،براساس
ﺟدول شماره ( )2ماده ( )24ﻓصل ( )4این دستورالعمل محاسبه میگردد.
ماده  :19در مورد ﺧدمات آزمایشﮕاه ﺗشخیصی-ﻃبی ،در مراکﺰ استانﻫا و شﻬرﻫاي دانشﮕاﻫی 30
درصد ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمات مربوﻃه و در سایر شﻬرﻫا متﻨاسب با میﺰان درآمد ماﻫیانه
آزمایشﮕاه ﺗشخیصی-ﻃبی و محرومیﺖ مﻨطقه  30ﺗا  70درصد ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمات
مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد پﺰشﻚ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي مﻨظور میگردد .این درصد ﺗوسط کارگروه
ﺗعیین میگردد و بالطبع در مورد آزمایشﮕاهﻫاي ﺗشخیصی-درمانی با درآمد زیاد ،درصدﻫاي کمتر
ﺗعیین ﺧواﻫد شد.
الزم به ذکر اسﺖ براي ﺧدمات ﺗشخیصی ژنتیﻚ و پاﺗولوژي 100 ،درصد ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی
ﺧدمات مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد پﺰشﻚ مﻨظور میگردد .بدیﻬی اسﺖ سﻬم پﺰشﻚ از کارکرد ﺟﺰء
حرﻓهاي براي کلیه مشمولین این بﻨد ،براساس ﺟدول شماره ( )2ماده ( )24ﻓصل ( )4این دستورالعمل
محاسبه میگردد.
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ماده  :20در مورد ﺧدمات رادیوگراﻓی ،سی ﺗی اسکن و  MRIدر صورﺗی گﺰارش ﺗوسط مشمولین این
دستورالعمل صورت گیرد  50ﺗا  70درصد ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمات مربوﻃه به ﺗصویب
کارگروه ،به ﻋﻨوان کارکرد پﺰشﻚ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي مﻨظور میگردد و در صورت ﻋدم گﺰارش
ﺗوسط مشمولین این دستورالعمل  30درصد ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمات مربوﻃه ،به ﻋﻨوان
کارکرد پﺰشﻚ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي مﻨظور میگردد .بدیﻬی اسﺖ سﻬم پﺰشﻚ از کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي
براي کلیه مشمولین این بﻨد ،براساس ﺟدول شماره ( )2ماده ( )24ﻓصل ( )4این دستورالعمل محاسبه
میگردد.
ماده  :21در مورد ﺧدمات دیالیﺰ (ﻫمودیالیﺰ) و شیمی درمانی ،در مراکﺰ استانﻫا و شﻬرﻫاي دانشﮕاﻫی
 30درصد ﺟﺰء حرﻓه اي ارزش نﺴبی ﺧدمات مربوﻃه و در سایر شﻬرﻫا متﻨاسب با میﺰان درآمد
ماﻫیانه و محرومیﺖ مﻨطقه  30ﺗا  70درصد ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمات مربوﻃه به ﻋﻨوان کارکرد
پﺰشﻚ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي مﻨظور میگردد .این درصد ﺗوسط کارگروه ﺗعیین میگردد و بالطبع در
مورد مراکﺰ با درآمد زیاد بهازاي ﺧدمات شیمیدرمانی و دیالیﺰ ،درصدﻫاي کمتر ﺗعیین ﺧواﻫد شد.
بدیﻬی اسﺖ سﻬم پﺰشﻚ از کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي براي کلیه مشمولین این بﻨد ،براساس ﺟدول شماره
( )2ماده ( )24ﻓصل ( )4این دستورالعمل محاسبه میگردد.
تبصره :براي ﺧدمات دیالیﺰ صفاقی  100درصد ﺟﺰء حرﻓهاي ارزش نﺴبی ﺧدمات مربوﻃه به ﻋﻨوان
کارکرد پﺰشﻚ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي مﻨظور میگردد.
ماده  :22در مورد ﺧدمات سونداژ ،سرمﺗراپی ،ﺗﺰریقات و پانﺴمان براي بیماران سرپایی که با نظارت
مﺴتقیم پﺰشﻚ انجام میگیرد 10-20 ،درصد ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدمات مربوﻃه به ﺗصویب کارگروه ،به
ﻋﻨوان کارکرد پﺰشﻚ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي مﻨظور میگردد .بدیﻬی اسﺖ سﻬم پﺰشﻚ از کارکرد ﺟﺰء
حرﻓهاي براي کلیه مشمولین این بﻨد ،براساس ﺟدول شماره ( )2ماده ( )24ﻓصل ( )4این دستورالعمل
محاسبه میگردد.
ماده  :23در بخشﻫایی ﻫمچون آزمایشﮕاه ،ﺗصویربرداري پﺰشکی ،داروﺧانه ،ﻃب ﻓیﺰیکی و ﺗوانبخشی،
پﺰشکی ﻫﺴتهاي ،رادیوﺗراپی و سایر بخشﻫاي مشابه که به ﻃور ﻫمﺰمان بیش از یﻚ مﺴئول
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ﻓﻨی/پﺰشﻚ ﻓعالیﺖ میکﻨﻨد ،مالک محاسبه ﻋملکرد ﻫر پﺰشﻚ ،اسﻨاد ممﻬور به مﻬر ﻫر پﺰشﻚ ﺧواﻫد
بود مﺴئولیﺖ اﺟراي این ماده بر ﻋﻬده ﻫیات اﺟرایی ﺧواﻫد بود.
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فصل چهارم :نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشکان
ماده  :24سﻬم پﺰشﻚ و دندانپﺰشﻚ ،متخصص ،ﻓلوشیپ و ﻓوقﺗخصص (درمانی یا ﻫیات ﻋلمی) و
داروساز با ﻫر نوع رابطه استخدامی یا قراردادي به استثﻨاي مشمولین ماده  30این دستورالعمل ،از کل
کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي ،به صورت ماﻫیانه و به روش پلکانی محاسبه میگردد.

الف) پزشکان متخصص ،فلوشیپ و فوقتخصص
سﻬم دندانپﺰشﻚ و پﺰشﻚ متخصص ،ﻓلوشیپ و ﻓوقﺗخصص (درمانی یا ﻫیات ﻋلمی) و داروساز
متخصص بالیﻨی با ﻫر نوع رابطه استخدامی یا قراردادي به استثﻨاي مشمولین ماده  30این دستورالعمل،
از کل کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي به صورت ماﻫیانه و براساس ﺟدول شماره ( )2محاسبه میگردد .این سﻬم
با حرف  Mمشخص میشود و می بایﺴﺖ براي ﻫر یﻚ از پﺰشکان درمانی و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی به ﻃور
مجﺰا محاسبه گردد.
جدول ( :)2نحوه محاسبه سهم پزشک درمانی و عضو هیات علمی متخصص ،فلوشیپ و فوقتخصص ()M

ردیف

ستون اول

ستون دوم

ستون سوم

ستون چهارم

مبلغ کارکرد پزشک

سهم پزشک تماموقت

سهم پزشک تماموقت

سهم پزشک غیرتمام

براساس جزء حرفهای

هیات علمی از مبلغ

غیر هیات علمی از

وقت از مبلغ کارکرد

(میلیون ریال)

کارکرد جزء حرفهای

مبلغ کارکرد جزء

جزء حرفهای

حرفهای
1

0-100

%70

%60

%50

2

100-200

%60

%50

%40

3

200-300

%50

%40

%35

4

300-400

%40

%35

%30

5

 400به باال

%35

%35

%30

توضیح :منظور از مبلغ کارکرد پزشک براساس جزء حرفهای (ستون اول) ،مجموع مبلغ کارکرد پزشک از محل جزء حرفهای همه خدمات ارائه شده
توسط هر یک از پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی است.
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ب) پزشکان عمومی
سﻬم پﺰشﻚ ﻋمومی ،دندانپﺰشﻚ ﻋمومی و داروساز (شاغل در داروﺧانه) با ﻫرنوع رابطه استخدامی یا
قراردادي به استثﻨاي مشمولین ماده  30این دستورالعمل ،از کل کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي ( )Mبه صورت
ماﻫیانه و براساس ﺟدول شماره ( )3محاسبه میگردد.
جدول ( :)3نحوه 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)

از مبلغ کارکرد جزء حرفهای

وقت از مبلغ کارکرد جزء

1

0-50

70%

%65

2

50-100

%60

%55

3

100-150

%50

%45

4

150-200

%40

%35

5

 200به باال

%35

%30

ردیف

حرفهای

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

تبصره  :3ستون دوم و سوم ﺟداول پلکانی شماره ( ،)3( ،)2در مﻨاﻃق کمتر ﺗوسعه یاﻓته یا داراي شرایط
ﺧاص و یا براي رشتهﻫاي ﺧاص ،حﺴب شرایط و صالحدید و با رﻋایﺖ ماده ( )5این دستورالعمل ،با مجوز
وزیر بﻬداشﺖ ،درمان و آموزش پﺰشکی ،ﺗا  %10قابل اﻓﺰایش میباشد.
تبصره  :4براي مشمولین این دستورالعمل در صورﺗی که در دو یا چﻨد بیمارستان اشتغال داشته باشﻨد،
کل کارکرد پﺰشﻚ در مجموﻋه بیمارستانﻫاي زیرمجموﻋه آن موسﺴه ،مالک محاسبه کارکرد پﺰشﻚ
از محل ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧواﻫد بود .در این صورت ،سﻬم پﺰشﻚ از کل کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي ( )Mبراساس
ﺟداول ﻓوق محاسبه و مبلغ مذکور به ﺗﻨاسب کارکرد پﺰشﻚ در بیمارستانﻫاي محل ﻓعالیﺖ ،ﺗوسط ﻫر
بیمارستان پرداﺧﺖ میشود:
)X= M × (W÷T
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 :Xمبلغ پرداختی هر بیمارستان به پزشک
 :Mسهم پزشک درمانی یا عضو هیات علمی از کارکرد جزء حرفهای در همه بیمارستانهای موسسه براساس جداول مربوطه
 :Wمبلغ کارکرد جزء حرفهای پزشک در هر بیمارستان
 :Tمبلغ کل کارکرد جزء حرفهای پزشک در همه بیمارستانهای موسسه

ماده  :25درﺧصوص نحوه محاسبه سﻬم پﺰشکان از مقیمی در انواع بخشﻫاي  ICUبﺰرگﺴاالن ،کودکان
و نوزادان ،سﻬم پﺰشﻚ ) (Mاز محل کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي (موضوع  %30ﺟﺰء حرﻓـهاي) بـه اسـتﻨاد بﻨـد
(الــف) و (ج) مــاده ( )8بخشــﻨامه شــماره /2/18344س مــورخ  1381/02/18دســتورالعمل شــماره 7
مراقبﺖﻫاي مدیریﺖ شده از شمول ﺟدول شماره ( )2ماده( )24دستورالعمل پرداﺧﺖ پﺰشکان مﺴتثﻨی
بوده و مراکﺰ ،سﻬم مربوﻃه را ﻃبق شیوه نامه ﺗصویب شـده در کـارگروه مـابین ذیﻨفعـان (پﺰشـکان،
اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی و کارکﻨان غیرپﺰشﻚ) بازﺗوزیع ﺧواﻫﻨد نمود.
تبصره :1براساس 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.مﺴئولیﺖ اﺟراي این ماده بر ﻋﻬده ﻫیات اﺟرایی و نظارت بر حﺴن اﺟراي آن بر ﻋﻬده
کارگروه ﺧواﻫد بود.
ماده  :26کلیه ﺧدمات پیوند اﻋضا (قرنیه ،کلیه ،کبد ،روده ،اندامﻫا ،ریه ،قلب ،پانکراس و مغﺰ استخوان)
اﻋم از ایﻨکه اﻋتبار مورد نیاز از ﻃریق وزارت متبوع ،سازمانﻫاي بیمهگر پایه ،بیمار و ﻫیات امﻨاي ارزي
وزارت متبوع پرداﺧﺖ گردد ،از شمول ﺟدول شماره ( )2ماده( )24دستورالعمل پرداﺧﺖ پﺰشکان
مﺴتثﻨی بوده و مراکﺰ ،سﻬم مربوﻃه را ﻃبق شیوه نامه ﺗصویب شده در کارگروه مابین ذیﻨفعان
(پﺰشکان ،اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی و کارکﻨان غیرپﺰشﻚ) بازﺗوزیع ﺧواﻫﻨد نمود.
ماده  :27در صورﺗی که ﻫر یﻚ از پﺰشکان با ﺗواﻓق موسﺴه ،نﺴبﺖ به ﺗﻬیه ﺗجﻬیﺰات پﺰشکی مورد نیاز
بیمارستان یا کلیﻨیﻚ ویژه وابﺴته اقدام نماید ،نحوه محاسبه و پرداﺧﺖ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي 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.
ماده  :28پرداﺧﺖ ﻋملکردي براي کلیه مشمولین این دستورالعمل به روش زیر محاسبه میشود:
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P= M × Q
 :Pپرداخت عملکردی پزشک
 :Mسهم هر پزشک از کارکرد جزء حرفهای براساس جداول ماده 24
 :Qضریب کیفی عملکرد

تبصره  :1ضریب کیفی ﻋملکرد پﺰشکان براي مشمولین دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد بر اساس
شاﺧصﻬاي کیفی ارزیابی پﺰشکان مطابق ﻓصل ( )6این دستورالعمل صورت می پذیرد .و به روش زیر
محاسبه میشود:
جدول ( :)4نحوه محاسبه ضریب کیفی عملکرد پزشک متخصص ،فلوشیپ و فوقتخصص درمانی و عضو هیات علمی ،پزشک عمومی ،دستیار و عضو هیات
علمی غیرپزشک

تا امتیاز

از امتیاز

ﺗا  49امتیاز
51

90

91

100

ضریب کیفی عملکرد
()Q
%50
براساس امتیاز
مکتﺴبه از  51ﺗا
%90
% 100

تبصره  :2در صورﺗی که ﻫر یﻚ از پﺰشکان درمانی و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی مشمول این دستورالعمل ،ﻃی
سه دوره ارزیابی امتیاز کمتر از  50کﺴب 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  :3مابهالتفاوت مبلغ سﻬم ﻫر پﺰشﻚ از کارکرد ( )Mو پرداﺧﺖ ﻋملکردي پﺰشﻚ (( )Pقبل و بعد
از اﻋمال ضریب کیفی ﻋملکرد) ،براي پﺰشکان درمانی به سرﺟمع سﻬم مدیریﺖ بیمارستان اضاﻓه می
گردد.
ماده  :29سقف پرداﺧتی ﺧالص مجموع کارانه ماﻫیانه پﺰشکان درمانی و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی در سطح
موسﺴه نباید از مبلغ ششصد میلیون ریال ﺗجاوز نماید .در مﻨاﻃق کمتر ﺗوسعه یاﻓته یا داراي شرایط
ﺧاص و یا براي رشته ﻫاي ﺧاص ،با ﺗشخیص وزیر بﻬداشﺖ ،درمان و آموزش پﺰشکی ،پرداﺧﺖ کارانه
باالﺗر از سقف ﺗعیین شده مجاز میباشد.
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ﺗبصره :این سقف شامل کلیه کارانهﻫایی اسﺖ که ﻫر پﺰشﻚ حﺴب ﻋملکرد ﺧود در ﻃول یﻚ ماه
دریاﻓﺖ می نماید .سقف مذکور شامل کارانه بیمارستانی ،کارانه کلیﻨیﻚ ویژه (اﻋم از وابﺴته یا مﺴتقل)،
حقالﺰحمه مقیمی در انواع بخشﻫاي مراقبﺖ ویژه ( )ICUو بخش ﻋملکردي برنامه حمایﺖ از ماندگاري
پﺰشکان در مﻨاﻃق محروم میگردد.
در محاسبه این سقف موارد ذیل لحاظ نمیگردد:


حقوق و مﺰایاي مﺴتمر



بخش ثابﺖ برنامه حمایﺖ از ماندگاري پﺰشکان در مﻨاﻃق محروم



حقالﺰحمه مقیمی (به استثﻨاي انواع بخشﻫاي مراقبﺖ ویژه ())ICU



حقالﺰحمه آنکالی



سﻬم پﺰشﻚ ناشی از اﻋمال ماده  27این دستورالعمل
و سایر موارد مشابه که ﺟﻨبه کارانه ندارند.
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ماده  :30درصورﺗی که پﺰشﻚ متخصص ،ﻓوقﺗخصص و ﻓلوشیپ ﻓاقد ﻫرگونه رابطه استخدامی با
موسﺴه (رسمی ،پیمانی ،ﻃرحی ،قراردادي و متعﻬد به ﺧدمﺖ) که حقوق مﺴتمر از موسﺴه دریاﻓﺖ
نمینماید ،بیماران را از مطب شخصی ﺧود به بیمارستانﻫاي ﺗابعه موسﺴه ارﺟاع دﻫد %60 ،کارکرد
پﺰشﻚ از محل ﺟﺰء حرﻓهاي به وي پرداﺧﺖ میگردد.
تبصره  :1اﺟراي این ماده ﺗﻨﻬا محدود به مواردي اسﺖ که شﻬر در رشته ﺗخصصی مربوﻃه ،بیمارستان یا
مرکﺰ ﺟراحی محدود غیردولتی با ﺗعرﻓه ﺧصوصی یا ﻋمومی غیردولتی نداشته باشد.
تبصره  :2ﺟﺰء حرﻓه اي 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 ﺟدول شماره ( )2و ( )3و یا روش غیرپلکانی (مشابه سایر پﺰشکان داراي رابطه
استخدامی) قابل محاسبه و پرداﺧﺖ میباشد.
تبصره  :3سﻬم کارکﻨان غیرپﺰشﻚ و موسﺴه از کارکرد پﺰشکان مشمول این ماده ،ﺗوسط کارگروه ﺗعیین
میگردد.
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فصل پنجم :پرداخت در کلینیک ویژه
ماده  :31در کلیﻨیﻚﻫاي ویژه وابﺴته ،متوسط سﻬم پﺰشکان درمانی و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی و کارکﻨان
غیرپﺰشﻚ داراي مدرک  Ph.Dغیرﻫیات ﻋلمی از ویﺰیﺖ ،ﺗا  %80و سﻬم کارکﻨان  %10ﺗعیین میگردد.
متوسط سﻬم پﺰشکان درمانی و اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی و کارکﻨان غیرپﺰشﻚ داراي مدرک  Ph.Dغیرﻫیات
ﻋلمی از پروسیجرﻫاي کلیﻨیﻚ ویژه ﺗا  %60ﺟﺰء حرﻓهاي و سﻬم کارکﻨان  %27.5از ﺟﺰء حرﻓهاي میباشد
که ﺗوسط کارگروه دانشﮕاه/دانشکده ﺗعیین میگردد.
تبصره  :1سﻬم ﻫر یﻚ از پﺰشکان از ویﺰیﺖ و پروسیجر در کلیﻨیﻚ ویژه وابﺴته ﺗوسط کارگروه
دانشﮕاه/دانشکده ﺗعیین میگردد.
تبصره  :2در کلیﻨیﻚﻫاي ویژه مﺴتقل ،ﻫیات مدیره کلیﻨیﻚ پس از کﺴر کلیه ﻫﺰیﻨهﻫاي ﺟاري مرﺗبط با
کلیﻨیﻚ ،نﺴبﺖ به ﺗعیین سﻬم ﻫر یﻚ از پﺰشکان و کارکﻨان اقدام ﺧواﻫد نمود.
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فصل ششم :نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد پزشک متخصص ،فلوشیپ و فوقتخصص درمانی و
هیات علمی ،عضوهیات علمی غیرپزشک و پزشک عمومی
ماده  :32امتیاز کیفیﺖ درمان ،امتیازي بین  0ﺗا  100اسﺖ که بر اساس ﺟداول شماره ( )5ﺗا ( )8این
دستورالعمل حداقل ﻫر  3ماه یﻚبار و به صورت ﻓردي سﻨجیده میشود.
جدول ( :)5فرم سنجش کیفیت درمانی پزشک متخصص ،فلوشیپ و فوقتخصص درمانی یا عضو هیات علمی

ارزیابیکننده

امتیاز

ردیف

رﺋیس بیمارستان

0-10

رﺋیس بیمارستان

0-10

رﺋیس بیمارستان

0-5

رﺋیس بیمارستان

0-5

رﺋیس بیمارستان

0-5

6

میﺰان حضور ﻓیﺰیکی در بیمارستان مطابق قوانین کشوري

رﺋیس بیمارستان

0-5

7

کیفیﺖ انجام آنکالی بر اساس دستورالعملﻫاي ابالغی

رﺋیس بیمارستان

0-10

8

کیفیﺖ انجام مقیمی بر اساس دستورالعملﻫاي ابالغی

رﺋیس بیمارستان

0-10

رﺋیس بیمارستان

0-10

10

حضور و مشارکﺖ درکمیتهﻫاي بیمارستانی

رﺋیس بیمارستان

0-5

11

مشارکﺖ ﻓعال در آموزش کارکﻨان

رﺋیس بیمارستان

0-5

12

ثبﺖ دقیق اﻃالﻋات بیمار در سامانه HIS

1

2
3
4
5

9

معیارها
میﺰان حضور در کلیﻨیﻚ و انجام به موقع ویﺰیﺖ سرپایی بیماران و
رﻋایﺖ استانداردﻫاي مربوط به زمان ویﺰیﺖ
ﺗعیین ﺗکلیف بیماران اورژانس در حداقل زمان ممکن براساس
دستورالعملﻫاي ابالغی از سوي وزارت
حضور به موقع و مﺴتمر در اﺗاق ﻋمل و یا در زمان انجام پروسیجرﻫاي
ﺗشخیصی بر بالین بیماران
میﺰان پاسخﮕویی و پذیرش بیماران پیچیده و انجام اﻋمال ﺟراحی مجدد
و پرﺧطر
رﻋایﺖ راﻫﻨماﻫاي بالیﻨی (گایدالین) و پروﺗکلﻫاي ابالغی از سوي
وزارت و موسﺴه

میﺰان مشارکﺖ در ﻓرایﻨد اﻋتباربخشی و برنامهﻫاي ارﺗقا کیفیﺖ
بیمارستان

رﺋیس بیمارستان بر

13

اساس گﺰارش مﺴئول

میﺰان ثبﺖ دقیق دستورا ت پﺰشکی و شرح پیشرﻓﺖ بیماري و ...در
پرونده بیمار

0-10

HIS
رﺋیس بیمارستان بر
اساس گﺰارش مﺴئول

0-10

مدارک پﺰشکی

 100امتیاز

جمع کل
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جدول ( :)6فرم سنجش کیفیت درمانی پزشک عمومی

ردیف
1
2
3
4
5

معیارها

ارزیابیکننده

ﺗعیین ﺗکلیف بیماران اورژانس در حداقل زمان ممکن

رﺋیس

براساس دستورالعملﻫاي ابالغی از سوي وزارت
میﺰان حضور و ﻫمکاري در نوبﺖ کاري ﻋصر و شب
رﻋایﺖ راﻫﻨماﻫاي بالیﻨی (گایدالین) و پروﺗکلﻫاي ابالغی
از سوي وزارت و موسﺴه

بیمارستان
رﺋیس
بیمارستان
رﺋیس
بیمارستان

میﺰان حضور ﻓیﺰیکی در بیمارستان مطابق قوانین
کشوري

رﺋیس
بیمارستان

میﺰان مشارکﺖ در ﻓرایﻨد اﻋتباربخشی و برنامهﻫاي ارﺗقا
کیفیﺖ بیمارستان

رﺋیس
بیمارستان

امتیاز
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

رﺋیس
بیمارستان بر
6

ثبﺖ دقیق اﻃالﻋات بیمار در سامانه HIS

اساس

0-20

گﺰارش
مﺴئول HIS
رﺋیس
بیمارستان بر

7

میﺰان ثبﺖ دقیق دستورا ت پﺰشکی و شرح پیشرﻓﺖ

اساس گﺰارش
مﺴئول

بیماري و ...در پرونده بیمار

0-20

مدارک
پﺰشکی

8

حضور و مشارکﺖ درکمیتهﻫاي بیمارستانی

9

مشارکﺖ ﻓعال در آموزش کارکﻨان

رﺋیس
بیمارستان
رﺋیس
بیمارستان

جمع کل

0-5
0-5
 100امتیاز
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جدول ( :)7فرم ارزیابی خدمات فنی داروساز در بخش داروئی (داروخانه) بیمارستان

ردیف
1
2
3

ارزیابیکننده

معیارها

رﺋیس

میﺰان حضور ﻓیﺰیکی در بیمارستان مطابق قوانین کشوري

بیمارستان

میﺰان مشارکﺖ در ﻓرایﻨد اﻋتباربخشی و برنامهﻫاي ارﺗقا کیفیﺖ
بیمارستان

رﺋیس
بیمارستان
رﺋیس

حضور و مشارکﺖ درکمیتهﻫاي بیمارستانی

بیمارستان

امتیاز
0-5
0-10
0-5

ﺧدمات کﻨترلی داروسازي نﺴخه بیمار
کﻨترلﻫاي داروسازي نﺴخه شامل گرﻓتن شرح حال مختصر
وضعیﺖ بیمار ،ﻋدم وﺟود ﺧطاي نﺴخهنویﺴی ،کﻨترل ﺗﻨاسب
دوزاژ و اشکال دارویی با ﺗوﺟه به شرایط بیمار ،کﻨترل صحﺖ
4

داروﻫاي ﺗحویلی (نام دارو ،قدرت ،انقضاء ،شماره ﺗولید و
صحﺖ) ،کﻨترل ﻋدم وﺟود داروﻫاي مجاز ﺗجویﺰ (ﻓﻬرسﺖ رسمی
کشوري در داروﺧانه شﻬري و ﻓﻬرسﺖ ﻓارماکوپه

رﺋیس
بیمارستان

0-10

در

بیمارستان)
5
ﺗﻬیه و اراﺋه اﻃالﻋات الزم مصرف دارو براي بیمار به صورت مﺴتﻨد

رﺋیس
بیمارستان

0-10

کﻨترل و نظارت بر ﻓرایﻨد نﺴخهپیچی شامل مراحل زیر:
الف) ﺟمعآوري داروﻫا و لوازم ﺗجویﺰشده در نﺴخه بیمار از ﻃبقات

6

رﺋیس

داروﺧانه و انبار.
ب) برچﺴب زنی (ﻓﻨی) شامل:

بیمارستان

نام بیمار و محل ،نام و قدرت دارو ،دوزاژ دارو ،روش ﺗجویﺰ.
محاسبات مورد نیاز ،زمان ﺗوزیع ،نام بیمارستان ،درج اﻃالﻋات روش
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مصرف دارو و لوازم مورد نیاز ﻫمراه با احتیاﻃات الزم (ﻓﻨی).
ج) بﺴتهبﻨدي مﻨاسب ﻃبق شرایط بیمار.
د) قیمﺖدﻫی اقالم نﺴخه.
ﻫـ) کﻨترل رایانهاي نﺴخه بیمار-مﺴتﻨدات بیمه.
ﺧدمات داروسازي براي ﺗامین و نﮕﻬداري دارو و لوازم براساس
ضوابط و استانداردﻫاي  GDP ،GSPو .GPhP
کﻨترل ایﺰوالسیون و مدیریﺖ ﻓضاﻫاي نﮕﻬداري داروﻫا بر اساس
ایمﻨی ،سالمﺖ و .GSP

7

 کﻨترل و بروزرسانی چیدمان دارو براساس اصول – FIRST IN.FIRST OUT

رﺋیس
بیمارستان

0-13

 کﻨترل و ثبﺖ شرایط ابﺰار سﻨجش دما و رﻃوبﺖ و نور. کﻨترل کالیبراسیون ﺗجﻬیﺰات نﮕﻬداري (یخچال ،سردﺧانه وﻫواسازﻫا).

8
9
10
11

کﻨترلﻫاي نﮕﻬداري اقالم ویژه (بیولوژیﻚ ،مخدر ،سمی و پرﺧطر
و آﺗشزا).

رﺋیس
بیمارستان

آموزش القاﺋی و آشﻨا نمودن اﻓراد ﺟدیدالورود با قوانین و
مقررات و استانداردﻫاي حرﻓهاي بخش داروﺋی
نیازسﻨجی آموزشی کارکﻨان بخش داروﺋی و مشارکﺖ ﻓعال در
آموزش کارکﻨان

رﺋیس
بیمارستان
رﺋیس
بیمارستان

حضور و مشارکﺖ در نوبﺖﻫاي کاري ﻋصر و شب و روزﻫاي
ﺗعطیل

رﺋیس
بیمارستان

جمع کل

0-10
0-2
0-3
0-20
100
امتیاز
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جدول ( :)8فرم سنجش کیفیت درمانی اعضای هیات علمی غیرپزشک

ردیف
1
2
3
4

ارزیابیکننده

معیارها
میﺰان حضور و ﻫمکاري در نوبﺖ کاري ﻋصر و شب

رﺋیس
بیمارستان

رﻋایﺖ راﻫﻨماﻫاي بالیﻨی (گایدالین) و پروﺗکلﻫاي ابالغی رﺋیس
بیمارستان

از سوي وزارت و موسﺴه

میﺰان حضور ﻓیﺰیکی در بیمارستان مطابق قوانین رﺋیس
بیمارستان

کشوري

میﺰان مشارکﺖ در ﻓرایﻨد اﻋتباربخشی و برنامهﻫاي ارﺗقا رﺋیس
بیمارستان

کیفیﺖ بیمارستان

امتیاز
0-20
0-20
0-20
0-10

رﺋیس
بیمارستان با
5

میﺰان ثبﺖ دقیق دستورا ت پﺰشکی و شرح پیشرﻓﺖ گﺰارش
مﺴئول

بیماري و ...در پرونده بیمار

0-10

مدارک
پﺰشکی
5

حضور و مشارکﺖ درکمیتهﻫاي بیمارستانی

6

مشارکﺖ ﻓعال در آموزش کارکﻨان

رﺋیس
بیمارستان
رﺋیس
بیمارستان

جمع کل

0-10
0-10
 100امتیاز
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ماده  :33امتیاز رضایتمﻨدي ،امتیازي بین  0ﺗا  100اسﺖ که بر اساس ﺟدول شماره ( )9این دستورالعمل
به صورت ﻓردي و ماﻫیانه سﻨجیده میشود.

جدول ( :)9فرم سنجش امتیاز رضایتمندی

معیارها

ردیف

امتیاز

ارزیابیکننده

1

نحوه برﺧورد ورﻓتار پﺰشﻚ معالج با کارکﻨان و بیماران

بیمار

0-15

2

رﻋایﺖ مﻨشور حقوق بیمار

بیمار

0-25

3

حضور به موقع پﺰشﻚ معالج درزمان ویﺰیﺖ یاﺟراحی

بیمار

0-15

4

دسترسی آسان به پﺰشﻚ در مواقع نیاز

بیمار

0-15

بیمار

0-15

بیمار

0-15

5
6

اراﺋه اﻃالﻋات وآگاﻫی در مورد بیماري وسیر درمان
وپاسخﮕویی به بیمار و ﻫمراه ایشان
ﺗوصیه ﻫاي پﺰشﻚ معالج قبل ازﺗرﺧیص

 100امتیاز

جمع کل

ﺗبصره :میانﮕین امتیاز کیفیﺖ درمان و رضایتمﻨدي ﻫر یﻚ از پﺰشکان غیر ﻫیات ﻋلمی مبﻨاي محاسبه
امتیاز نﻬایی کیفیﺖ ﻋملکرد پﺰشﻚ اسﺖ:
امتیاز رضایتمندی  +امتیاز کیفیت درمان عضو هیات علمی
𝟐
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ماده  :34نحوه محاسبه و اعمال امتیاز کیفیت آموزش و پژوهش عضو هیات علمی پزشک و غیرپزشک :
امتیاز کیفیﺖ آموزش اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی ،امتیازي بین  0ﺗا  100اسﺖ که حداقل ﻫر سه ماه یﻚبار ،به
صورت ﻓردي سﻨجیده میشود .معیارﻫاي ارزیابی کیفیﺖ آموزشی اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی پﺰشﻚ و
غیرپﺰشﻚ به پیشﻨﻬاد معاون آموزشی موسﺴه به ﺗصویب کارگروه ﺧواﻫد رسید .ارزیابی معیارﻫاي
ﺗعیین شده ﺗوسط معاون آموزشی ﻫر بیمارستان صورت گرﻓته و به ﺗایید رییس بیمارستان میرسد.
ﺗبصره :میانﮕین امتیاز کیفیﺖ آموزش  ،کیفیﺖ درمان و رضایتمﻨدي ﻫر یﻚ از اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی مبﻨاي
محاسبه امتیاز نﻬایی کیفیﺖ ﻋملکرد ﻋضو ﻫیات ﻋلمی اسﺖ:
امتیاز رضایتمندی  +امتیاز کیفیت درمان عضو هیات علمی  +امتیاز کیفیت آموزش عضو هیات علمی
𝟑

= امتیاز کیفیت عضو هیات علمی

ماده :35نحوه محاسبه ضریب کیفی عملکرد
با قرار دادن امتیاز کیفیﺖ در ﺟدول شماره ( )4ذیل ﺗبصره ( )1ماده  28این دستورالعمل ،ضریب
کیفیﺖ پﺰشﻚ متخصص ،ﻓلوشیپ و ﻓوقﺗخصص درمانی ،ﻋضو ﻫیات ﻋلمی ،پﺰشﻚ ﻋمومی و محاسبه
میگردد.

ماده  :36مﺴئولیﺖ اﺟراي ارزیابی کیفی بر ﻋﻬده ﻫیات اﺟرایی و نظارت بر حﺴن اﺟراي آن بر ﻋﻬده
کارگروه ﺧواﻫد بود .کارگروه موظف اسﺖ مﺴتﻨدات مربوط به ارزیابی کیفی پﺰشکان و اﻋضاي ﻫیات
ﻋلمی را به صورت ﻫر سه ماه یکبار بازدید نماید و از صحﺖ ارزیابی انجام شده اﻃمیﻨان حاصل نماید.
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فصل هفتم :پرداخت کمکهزینه دستیاران دوره تخصصی ،فلوشیپ و فوقتخصصی
ماده  :37سﻬم دستیاران دوره ﺗخصصی ،ﻓلوشیپ و ﻓوقﺗخصصی پﺰشکی ،دندانپﺰشکی و داروسازي در
بیمارستانﻫاي آموزشی که در ساﻋات غیرموظفی در ﻓرایﻨدﻫاي اراﺋه ﺧدمﺖ در بیمارستان مشارکﺖ
داشتهاند ،حداکثر ﺗا  %3ﺟﺰء حرﻓهاي بیمارستانﻫاي آموزشی و درمانی ﺗعیین میگردد که براساس
دستورالعمل ﺗدویﻨی کارگروه دانشکده/دانشﮕاه میان آنان ﺗوزیع میگردد.
ماده  :38حداکثر سقف پرداﺧﺖ کمﻚﻫﺰیﻨه دستیاران ،ﺗوسط کارگروه ﻫر دانشﮕاه/دانشکده ﻋلوم
پﺰشکی ﺗعیین میگردد.
ماده  :39پرداﺧﺖ به دستیاران در قالب این دستورالعمل ،به ﻋﻨوان کمﻚﻫﺰیﻨه محﺴوب شده و براي
دستیاران حق قانونی ایجاد نخواﻫد نمود.
ماده  :40پرداﺧﺖ به دستیاران ﻃرح یﻚ ماﻫه ،براساس چارچوب ﺗعیین شده در ﻓصل چﻬارم این
دستورالعمل و ﻫمانﻨد پﺰشکان غیرﺗماموقﺖ محاسبه میگردد .ارزشیابی این دسته از پﺰشکان ﻫمانﻨد
سایر پﺰشکان درمانی اسﺖ.
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فصل هشتم  :پرداخت به کارکنان غیرپزشک دارای مدرک  ،Ph.Dکارشناسی ارشد و کارشناسی هیات علمی و
غیرهیات علمی
ماده  :41سﻬم کارکﻨان غیرپﺰشﻚ ﻫیات ﻋلمی و غیرﻫیات ﻋلمی داراي مدرک  ،Ph.Dکارشﻨاسی ارشد و
کارشﻨاسی؛ (شامل ﻓیﺰیوﺗراپی ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،بیﻨاییسﻨجی ،ﺗغذیه و مانﻨد آن) که در
بیمارستانﻫاي موسﺴه ﻓعالیﺖ دارند ،از کل کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي ( )Mبه صورت ماﻫیانه و براساس
ﺟدول شماره ( )10محاسبه میگردد.
جدول ( :)10نحوه محاسبه سهم کارکنان غیرپزشک هیات علمی و غیرهیات علمی ()Mدارای مدرک  ، Ph.Dکارشناسی ارشد و
کارشناسی

ستون اول

ستون دوم

مبلغ کارکرد کارکنان

سهم کارکنان غیرپزشک از

غیرپزشک براساس جزء

از مبلغ کارکرد جزء

حرفهای (میلیون ریال)

حرفهای

1

0-20

%60

2

20-40

%55

3

40-60

%50

4
5

60-80

%45

 80به باال

%40

ردیف

تبصره  :1کارکﻨان غیرپﺰشﻚ ﻫیات ﻋلمی و غیرﻫیـات ﻋلمـی داراي مـدرک  ،Ph.Dکارشﻨاسـی ارشـد و
کارشﻨاسی در صورت انجام ﺧدمات مشمول محاسبات در ﺟدول پلکانی ﻓوق در ساﻋات حضور موظـف
و دریاﻓﺖ پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد از این روش ،مشمول دریاﻓﺖ پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکـرد از شـیوه
محاسبه دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد کارکﻨان غیر پﺰشﻚ نخواﻫﻨد شد.
تبصره  :2درصورﺗی که ﺧدمات مشمول محاسبات ﺟدول ﻓـوق ﺧـارج از سـاﻋﺖ موظـف اراﺋـه گـردد
پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد براي ساﻋﺖ موظف بر اساس دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر ﻋملکرد کارکﻨان
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غیر پﺰشﻚ ،و براي ﺧدمات اراﺋه شده در ساﻋات غیر موظف بر اسـاس ﺟـدول پلکـانی ﻓـوق محاسـبه
میگردد.
مﺴئولیﺖ اﺟراي این ماده بر ﻋﻬده ﻫیات اﺟرایی و نظارت بر حﺴن اﺟراي آن بر ﻋﻬده کارگروه ﺧواﻫد
بود.
تبصره  :3براي کارکﻨان غیرپﺰشﻚ ﻓاقد رابطه استخدامی (شامل ماماي داراي دﻓتر کار ،کاردرمان،
گفتاردرمان ،ﻓیﺰیوﺗراپ ،بیﻨاییسﻨج و سایر موارد مشابه) که به صورت قرارداد پرکیس (کارانهاي) در
بیمارستان ﻓعالیﺖ میکﻨﻨد ،سﻬم ﻫر ﻓرد از محل کارکرد ﺟﺰء حرﻓهاي ﺧدمات اراﺋه شده ،براساس
ﺟدول شماره ( )10محاسبه میشود.
تبصره  :4در صورت اراﺋه ﺧدمﺖ زایمان ﻃبیعی ﺗوسط ماماي داراي دﻓتر کار ﻓاقد رابطه استخدامی کـه
به صورت قرارداد پرکیس (کارانهاي) و با قبول مﺴئولیﺖ مشترک ﺗوسـط متخصـص زنـان و زایمـان
ﻓعالیﺖ می نمایﻨد  50 % ،حقالﺰحمه زایمان ﻃبیعی به ﻋﻨوان کـارکرد متخصـص زنـان و زایمـان مﺴـئول
نوبﺖکاري در نظر گرﻓته میشود.
تبصره  :5اﻋضاي ﻫیات ﻋلمی غیرپﺰشﻚ که از ﻃرف دانشکدهﻫاي مرﺗبط صرﻓاً ﺟﻬﺖ آموزش ﻓراگیران
در مراکﺰ آموزشی درمانی اشتغال دارند ،مشمول این ﻓصل از دستورالعمل نخواﻫﻨد بود.
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فصل نهم :سایر مقررات مربوطه
ماده  :42این دستورالعمل در  9ﻓصل 42 ،ماده و  41ﺗبصره مورد ﺗصویب قرار گرﻓﺖ و از ﺗاریخ
 1398/09/01در کلیه مراکﺰ مشمول الزماالﺟرا میباشد و ﺟایﮕﺰین دستورالعمل نظام نوین اداره
بیمارستانﻫا ،موضوع بخشﻨامه شماره  13251مورخ  1378/10/12و دستورالعمل پرداﺧﺖ مبتﻨی بر
ﻋملکرد موضوع بخشﻨامه شماره  100/1525مورخ  1393/11/26و اصالحیهﻫاي بعدي آنﻬا میگردد .با
ﺗصویب این دستورالعمل کلیه بخشﻨامهﻫا ،آییننامهﻫا و دستورالعملﻫاي مغایر با آن کانلمیکن ﺗلقی
میگردند.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.
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