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 ريفتع:1ماده

::تمام وقت جغرافياييتمام وقت جغرافيايي) الف

مي به آن و مراكز درماني دولتي- شود كه به صورت تمام وقت در مراكز آموزشي دسته از پزشكاني اطالق درماني

و حق انجام فعاليت انتفاعياشتغال خدمت خوددانشگاهي محل  و يا مراكز درمانيدر قالب درماني داشته  مطب

دويخ( .ندارندرا در خارج از مراكز دانشگاهي) دولتيعمومي غيرو غيردانشگاهيلتي ريه، خصوصي،

::ايايجزء حرفهجزء حرفه)ب

و مراقبت»نسبيارزش حد وا«ن ستودر كه ارديمودر يك،تخدماايبر هاي سالمت در كتاب ارزش نسبي خدمات

اشددرج نسبي ارزش دمربوطه نشادعد،سته دبرخيايبر. خدمت ميباشداي حرفهءجزه هندن كهتيگر خدمااز

اشد درجنسبي ارزش سه .ستاخدمت مربوطه اي حرفهءجزه هنددننشا، نسبي مياني، ارزشسته

در صورت در صورتي علوم پزشكيي علوم پزشكي دانشگاه هادانشگاه هامركز درماني مناطق محروم مركز درماني مناطق محروم پزشكان تمام وقت جغرافيايي شاغل در پزشكان تمام وقت جغرافيايي شاغل در::11تبصره تبصره

و نيروهاي مسلحمانند سازمانند ساز( ( فعاليت در بيمارستان هاي عمومي غير دولتي فعاليت در بيمارستان هاي عمومي غير دولتي  و نيروهاي مسلحمان تامين اجتماعي و ساير مراكزي كه باو ساير مراكزي كه با ) ) مان تامين اجتماعي

و آموزش پزشكي مكتوب مكتوب تعرفه دولتي ارائه خدمت مي كنند با كسب مجوزتعرفه دولتي ارائه خدمت مي كنند با كسب مجوز و آموزش پزشكي از معاونت درمان وزارت بهداشت درمان از معاونت درمان وزارت بهداشت درمان

..همچنان تمام وقت جغرافيايي محسوب مي شوندهمچنان تمام وقت جغرافيايي محسوب مي شوند

در استان در استان هاي زير مجموعه چند دانشگاههاي زير مجموعه چند دانشگاه ستانستانبين بيماربين بيمارتمام وقت تمام وقت علمي علمي هياتهيات ايايعضعضااجايي جايي جابهجابه در صورتدر صورت::22تبصره تبصره

و پزشكان محل خدمت محل خدمت  و پزشكان خود استان محل خدمت استان محل خدمت دردر دانشگاهدانشگاهچند چند هاي زير مجموعه هاي زير مجموعه تمام وقت بين بيمارستانتمام وقت بين بيمارستاندرماني درماني خود

و ساير  و ساير خود وبا مجوز دانبا مجوز دانهاي مجاور هاي مجاور استاناستانخود و پذيرش دانشگاه مقصد وشگاه مبدا و پذيرش دانشگاه مقصد ارائه مجوز مربوطه قبل از ارسال اسناد ارائه مجوز مربوطه قبل از ارسال اسناد شگاه مبدا

..گرددگردد ميميو پرداختو پرداختو اسناد ارسالي به صورت دو كا محاسبهو اسناد ارسالي به صورت دو كا محاسبه شده شده پزشك تمام وقت محسوب پزشك تمام وقت محسوبي پايه،ي پايه، هاها به بيمهبه بيمه

 نحوه پرداخت دو كا پزشكان باليني:2ماده

و هيات علمي بالينين كليه اسناد براي پزشكااي جزء حرفه و بيهوشي شامل گروه درماني در هاي داخلي، جراحي

مي،هنام صورت رعايت موازين اين آيين .گردد به صورت دو كا پرداخت

و متخصصين راديوتراپمتخصصين راديوتراپاسناد اسناد::تبصره تبصره وي تمام وقت همانند ساير پزشكان تمام وقت باليني بصورت دو كا قابل محاسبه ي تمام وقت همانند ساير پزشكان تمام وقت باليني بصورت دو كا قابل محاسبه

..پرداخت مي باشدپرداخت مي باشد

كانحوه پرداخت:3ماده :كپاراكليني پزشكاندو
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و ژنتيك تشخيصي(آزمايشگاه،امل بخش راديولوژيشهاي پاراكلينيك بخشدر اي پزشكي هستهو)طبي، پاتولوژي

:استذيل به شرح،كا2نحوه پرداخت 

سي كليهاي جزء حرفه:بخش راديولوژيبخش راديولوژي• عروق محيطيو آنژيوگرافي MRIاسكن،تي خدمات سونوگرافي،

كابه صورت،تمام وقت جغرافيايي ممهور به مهر پزشكبراساس گزارش  مي دو .شود پرداخت

براساس گزارش ممهور به مهر پزشك تمام اي خدمات پزشكي هستهكليهاي جزء حرفه::اياي پزشكي هستهپزشكي هسته•

ميبه صورت دو كا وقت جغرافيايي،  .شودپرداخت

و ژنتيك• و ژنتيكپاتولوژي و ژنتيكاي كليه خدمات جزء حرفه::پاتولوژي براساس گزارش ممهور به مهر پزشك پاتولوژي

ميبه صورت دو كا تمام وقت جغرافيايي،  .شودپرداخت

و كليه خدمات- خدمات آزمايشگاه تشخيصيدر::و راديوگرافيو راديوگرافي آزمايشگاه تشخيص طبيآزمايشگاه تشخيص طبي• طبي

وبر راديوگرافي، بهانزشكپنسبت همچنين اساس روزهاي حضور پزشكان تمام وقت جغرافيايي

و سرپايي به نسبت ذكر شده،وقت غيرتمام مجموع هزينه جزء حرفه اي خدمات فوق در اسناد بستري

ميكا2م سازمان بيمه گر به صورتسهو تفكيك  كه،مثالبه عنوان. باشدقابل پرداخت يك نفر در صورتي

طبي تمام وقت-و آزمايشگاه تشخيصيراديوگرافي از چهار نفر مسئول فني يا متخصص شاغل در بخش 

در(هشتميك؛روز در هفته باشد3وقتو ميزان حضور عضو تمام باشد جغرافيايي يك ضرب يك چهارم

باي جزء حرفه)دوم كاصورته اسناد مي دو .گردد پرداخت

و اعضاي هيات علمي شاغل در بخش% % 100100در صورتي كه در صورتي كه::11 تبصرهتبصره و اعضاي هيات علمي شاغل در بخشپزشكان كليه اسناد به كليه اسناد به وقت باشند، وقت باشند، اي مذكور تماماي مذكور تمامهه پزشكان

و پرداخت خواهد بود22صورت صورت  و پرداخت خواهد بودكا قابل پذيرش ..كا قابل پذيرش

ع،،كاكا22حداكثر اسناد قابل پذيرش به صورت حداكثر اسناد قابل پذيرش به صورت::22تبصره تبصره عميانگين هر يك از پزشكان هر يك از پزشكان ) ) تعداد خدمات ارائه شدهتعداد خدمات ارائه شده((ملكرد ملكرد ميانگين

در ميزان در ميزان درصد تغيير درصد تغيير 5050 باشد كه حداكثر تاباشد كه حداكثر تاماه گذشته ميماه گذشته مي66تمام وقت در تمام وقت در غيرغيرو پزشكانو پزشكان جغرافيايي جغرافيايي تمام وقت تمام وقت 

 . . پذيرش استپذيرش استقابل قابل عملكرد، عملكرد، 

و ساعات فعاليت پزشكان تمام وقت هر مركز درماني، نسبت پذيرش اسناد::33تبصره تبصره و ساعات فعاليت پزشكان تمام وقت هر مركز درماني، نسبت پذيرش اسنادبا تغيير نسبت كا، كا،22مشمول مشمول با تغيير نسبت

..خواهد نمودخواهد نمود تغييرتغيير

و پارامديكال)PhD(ي تخصصيابه دكترنحوه پرداخت:4ماده  پاراكلينك
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و همچنين در بخش و فيزيوتراپي، كاردرماني شامل بخشينتوا واحدهاي(هاي پارامديكالشبخهاي پاراكلينيك

و تغذيه سنجي، شنوايي بينايي همچنين براي وقتتمامي تخصصياداراي مدرك دكتردگان كنن ارائه براي،)شناسي

و  موباخدمات تحت پوشش بيمه پايه ميبه صورت دو كا پرداخت نامهاين آيينينازرعايت .گيردصورت

هر يك از پزشكان هر يك از پزشكان ) ) تعداد خدمات ارائه شدهتعداد خدمات ارائه شده((كا، ميانگين عملكرد كا، ميانگين عملكرد22حداكثر اسناد قابل پذيرش به صورت حداكثر اسناد قابل پذيرش به صورت::11 تبصرهتبصره

و پزش و پزشتمام وقت جغرافيايي درصد تغيير در ميزان درصد تغيير در ميزان 5050باشد كه حداكثر تا باشد كه حداكثر تا ماه گذشته ميماه گذشته مي66كان غيرتمام وقت در كان غيرتمام وقت در تمام وقت جغرافيايي

مي عملكرد، قابل پذيرش استعملكرد، قابل پذيرش است ..شودشودگردد كه توسط وي انجام ميگردد كه توسط وي انجام ميو تنها شامل خدماتي ميو تنها شامل خدماتي

مي هاي پاراكلنيكهاي پاراكلنيكدر بخشدر بخش::22تبصره تبصره كا كا22باشد، اسناد به صورت باشد، اسناد به صورت تنها براي اسناد كه مرتبط با حيطه تخصصي فرد ميتنها براي اسناد كه مرتبط با حيطه تخصصي فرد

..گرددگرددت ميت ميپرداخپرداخ

كا2مشمولين پرداخت مرجع تعيين كننده:5ماده

وكننده مرجع تعيين)الف هاي علوم پزشكي، دانشگاهجغرافياييت علمي تمام وقتاهيياعضا پزشكان درماني

.خواهند بود

و صحت تمام وقت)ب و بودنجغرافيايي مسئوليت تشخيص تت علمي به عهده رياساهيياعضا پزشكان درماني

مي دانشكده/دانشگاه .باشد علوم پزشكي مربوطه

و نحوه اعالم اسامي:6ماده وقاهيياعضاپزشكان درماني تت علمي تمام

ا پزشكان درمانيهاي علوم پزشكي پس از بررسي احراز شرايط دانشگاه–الف ،ت علمي تمام وقت بايستياهييعضاو

و نام خانوادگي، شماره نظام پزشكي، نوع تخصصكه مشخصات ايشان را رابطه يا تصوير حكم حقوقي،شامل نام

راو گواهي رياست دانشگاه مبني بر تمام وقت بودن، گواهي ابطال پروانه مطببا ذكر درجه علمي پزشكيقرارداد

.اعالم نمايند مرتبطاي هاي بيمهبه سازمان رسماً

مي-ب دتواند دانشگاه اپزشكان و جديد را به محض احراز شرايط به جغرافياييت علمي تمام وقتاهييعضارماني

ح همچنين دانشگاه. معرفي نمايد پايه هاي بيمه ذف شرايط تمام وقت هر يك از هاي علوم پزشكي موظفند به محض

و اسناد از تاريخدرساننببيمه پايه به اطالع تاييد شده قبلي، مراتب را فوراًيا پزشكان درمانيت علمياهيياعضا

.صدور گواهي خروج از تمام وقتي براساس يك كا قابل پرداخت خواهد بود

باشند، در صورت داشتن پروانه باشند، در صورت داشتن پروانه براي پزشكان قراردادي كه متقاضي فعاليت به صورت تمام وقت جغرافيايي ميبراي پزشكان قراردادي كه متقاضي فعاليت به صورت تمام وقت جغرافيايي مي::11 تبصرهتبصره

..استاستمطب ارائه گواهي ابطال آن به همراه ساير مستندات الزامي مطب ارائه گواهي ابطال آن به همراه ساير مستندات الزامي 
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روپزشكان درماني وپزشكان درمانيت علميت علميااهيهيييمسئوليت صحت مراتب تاييد اعضامسئوليت صحت مراتب تاييد اعضا::22هه تبصرتبصر رتمام وقت جغرافيائي به عهده سسئيئيتمام وقت جغرافيائي به عهده

..علوم پزشكي مربوطه مي باشدعلوم پزشكي مربوطه مي باشد دانشكدهدانشكده// دانشگاهدانشگاه

ناظرين بيمارستاني، بررسي اسناد پزشكي،بازرسين ناظرين بيمارستاني، بررسي اسناد پزشكي،بازرسين گزارشگزارشبه طرق مختلف از جمله به طرق مختلف از جمله است است موظفموظفبيمه پايه بيمه پايه::33تبصره تبصره

س سسازمان، ارتباط با نسبت به عدم اشتغال پزشكان ياد نسبت به عدم اشتغال پزشكان ياد ......وو، بررسي اسناد خسارت متفرقه، بررسي اسناد خسارت متفرقهوتكميليوتكميلي بيمه هاي پايهبيمه هاي پايهاير اير سازمان، ارتباط با

م مشده در خارج از ..ددراكز دانشگاهي اطمينان حاصل نمايراكز دانشگاهي اطمينان حاصل نمايشده در خارج از

 نامهنظارت بر آييننحوه:7ماده

و موارد مغاير با شرايط تعيين شده براي احرازدر صورت  جغرافيايي، وقتت علمي تماماهيياعضاپزشكان درماني

:استاقدامات نظارتي ذيل به ترتيب قابل انجام

كارانه وي نيز در طولو، غير قابل پرداخت استمربوطهپزشك ماه گذشته6اي اسناد جزء حرفهدرصد1-60

. اين مدت قابل پرداخت از سوي مراكز درماني دانشگاهي نخواهد بود

و آموزش پزشكي در صورت عدم اخذ پروانه مطب معتبر از پزشك،-2 درجه اعتبار وزارت بهداشت، درمان

ومي يك درجه كاهش را به مدت يك سالمقصد بيمارستان بخشي گر هاي بيمه توسط سازمان پرداختدهد

و تكميلي مي تر،با تعرفه پايين پايه و اخذ .باشد قابل محاسبه

س-3 و مراكز تشخيصي درماني مركز فني رپايي پروانه مسئولدر صورت فعاليت در مراكز جراحي محدود

و آموزش پزشكي مربوطه  ميتوسط وزارت بهداشت درمان و بيمه ابطال و تكميلي گردد نسبت به هاي پايه

.تعليق قرارداد با مركز مربوطه اقدام نمايند

و-4 معرفي پزشك مربوطه از سوي دانشگاه محل خدمت به هيات تخلفات اداري تذكر كتبي به بيمارستان مبدا

 كاركنان يا اعضاي هيات علمي يا لغو قرارداد حسب نوع رابطه استخدام 

 باباپزشك تمام وقتي پزشك تمام وقتي داراي داراي در صورتي كه در صورتي كه ند ند هاي علوم پزشكي مكلفهاي علوم پزشكي مكلف دانشگاهدانشگاه،،از زمان ابالغ اين دستورالعملاز زمان ابالغ اين دستورالعمل:تبصره

وي هستند،هستند،پروانه مطب پروانه مطب و گواهي ابطال را ضميمه اسناد تمامابطال ابطال رارا پروانه ويپروانه و گواهي ابطال را ضميمه اسناد تمامنمايند ..ددننوقتي نمايوقتي نماينمايند

كاخدمات مشمول:8ماده  جغرافيايي تمام وقت دو

و سرپايي و توانبخشي(براي كليه خدمات بستري و) درماني، تشخيصي، پاراكلينيكي كه توسط پزشكان درماني

اي خدمات تحت پوشش شوند، جزء حرفه اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي در بخش دولتي ارائه مي

مي»واحد ارزش نسبي«هاي نسبي درج شده در ستون برابر ارزش2گر هاي بيمه سازمان و اخذ .باشد، قابل محاسبه
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مي هاي بيمه التفاوت تنها به سهم سازمان اين مابه و تكميلي تعلق پر گر پايه و مبناي اخت بيمار براي كليهدگيرد

.باشدمي)يبدون اعمال ضريب تمام وقت(، ارزش نسبي پايه هر خدمتخدمات

عمل عمل الال صرفاً بابت حقصرفاً بابت حق،، هر يك از پزشكان ارائه دهنده خدماتهر يك از پزشكان ارائه دهنده خدماتدر موارد گلوبال در صورت تمام وقت بودن در موارد گلوبال در صورت تمام وقت بودن:صرهتب

و ويزيت اوليه و ويزيت اوليهجراحي، بيهوشي سر تازه متولد شدهتازه متولد شدهنوزاد نوزاد جراحي، بيهوشي جمع هزينه گلوبال اضافه جمع هزينه گلوبال اضافه ارزش ريالي ضريب كاي دوم به سرارزش ريالي ضريب كاي دوم به

..گرددگردد ميمي

 تعرفه ترجيحي مناطق محرومپرداخت:9ماده

و مناطق محروم از طرف وزارت بهداشتبوط به تعرفه هاي ترجيحي ضرايب مر به جزءو موزش پزشكي اعالمآ، درمان

و اعضاياي كليه خدمات بستري حرفه و غير تمام هياتارائه شده توسط پزشكان درماني علمي تمام وقت جغرافيايي

. اضافه مي شودمحروميت شهر حسب درجه)هبا احتساب سهم بيمه پاي( برابر ارزش نسبي مربوطه2وقت تا حداكثر 

.اين خدمات شامل پرونده هاي بستري موقت كمتر از شش ساعت نمي گردد

..گرددگردد فني مشمول ضريب تعرفه ترجيحي نميفني مشمول ضريب تعرفه ترجيحي نميجزء جزء:1تبصره

و اعضاي:2تبصره و اعضاي در صورت اشتغال پزشكان درماني علمي تمام وقت جغرافيايي در مناطق محروم در صورت علمي تمام وقت جغرافيايي در مناطق محروم در صورت هياتهياتدر صورت اشتغال پزشكان درماني

ش شوجود قابل قابل سه كاسه كاهاي نسبي حسب مورد همزمان تا سقف هاي نسبي حسب مورد همزمان تا سقف كتاب ارزشكتاب ارزش))--9595((وو))--9090((رايط مربوطه، كدهاي تعديلي رايط مربوطه، كدهاي تعديلي وجود

توسط پزشك تمام وقت ارائه توسط پزشك تمام وقت ارائه00//33به عنوان مثال چنانچه خدمتي در منطقه با ضريب محروميت به عنوان مثال چنانچه خدمتي در منطقه با ضريب محروميت..باشدباشد محاسبه ميمحاسبه مي

..كا به خدمت مربوطه تعلق مي گيردكا به خدمت مربوطه تعلق مي گيردبرابر برابر22//33گردد گردد 

و تاييد شوراي عالي ضرايب تعرفه ترجيحضرايب تعرفه ترجيحتغيير در تغيير در:3تبصره و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عاليي به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ي به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان

و تصويب و تصويب بيمه خدمات درماني كشور ..گرددگردد ميمي محترم وزيران انجاممحترم وزيران انجام هياتهياتبيمه خدمات درماني كشور

بر حسب درجه بر حسب درجه ترجيحي مناطق محروم، ترجيحي مناطق محروم، ضريب تعرفهضريب تعرفهبستري، پرداخت بستري، پرداخت براي خدمات پاراكلينيك اسناد براي خدمات پاراكلينيك اسناد:4تبصره

و--استثناي خدمات آزمايشگاه تشخيصياستثناي خدمات آزمايشگاه تشخيصي محروميت منطقه بهمحروميت منطقه به و طبي و پرداخت خواهد بودقابل قابل راديوگرافيراديوگرافيطبي و پرداخت خواهد بودمحاسبه ..محاسبه

و تكميلي جهت پرداخت اسناد ارسالي مراكز درماني هاي بيمه نامه براي كليه سازمان اين آيين:10ماده گر پايه

.باشدمي الجرااالزم 1/7/1393از تاريخ دانشگاهي


