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 در پزشكان ماندگاري از حمايت برنامه  دستورالعمل
 محروم مناطق
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 كليات .1 ماده

 در پزشكان ماندگاري از حمايت" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي دربرگيرنده دستورالعمل اين .1
 از و شود مي ابالغ و تدوين سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه چارچوب در كه است "محروم مناطق
 . استا االجر الزم 15/2/1393 تاريخ

 هدف كلي .2 ماده

 افزايش هدف با كشور، يافته توسعه كمتر مناطق در سالمت خدمات كيفيت ارتقاي منظور بهاين برنامه 
مناطق  اين در پزشكان ماندگاري و جذب سوم، و دوم سطح در سالمت هاي مراقبت و خدمات به مردم دسترسي

 وقتي  تمام ي  زمينه ،هاي تشويقي در مناطق كمتر توسعه يافته از طريق پرداخت تدوين شده و با اجراي آن
 شود. مي فراهم مردم، جيب از پرداخت كاهش نهايت در و پزشكان

 اهداف اختصاصي .3 ماده

 كشورجذب و ماندگاري پزشكان در مناطق كمتر توسعه يافته  .1

 محروممندي مردم به خدمات سالمت در مناطق  ارتقاي عدالت در دسترسي و بهره .2

 مردمكاهش پرداخت از جيب  .3

 يافتهتر نظام ارجاع در سطح تخصصي و فوق تخصصي مناطق كمتر توسعه  ساماندهي مناسب .4

 مناطقهاي غيررسمي در اين  حذف پرداخت .5

 بسترياجراي صحيح نظام سطح بندي در بخش نيروي انساني و خدمات سرپايي و  .6

 شمول دستورالعمل .4 ماده

ها و  تخصص و پزشكان عمومي شاغل در اورژانس بيمارستان كليه پزشكان متخصص، فلوشيپ يا فوق .1
ام وقت جغرافيايي (اعم از تمام وقت هيات علمي و تم بيمارستاني كه به صورت تمام هاي پيش اورژانس

وقت درماني)، در مناطق كمتر توسعه يافته كشور با هرگونه رابطه استخدامي (رسمي، پيماني، قراردادي، 
باشند، مشمول اين دستورالعمل قرار  )، مشغول به خدمت ميو ساير روابط استخدامي متعهد به خدمت

 گيرند. مي

جذب و به كارگيري  درماني در-بندي خدمات درماني در واحدهاي بهداشتي رعايت نظام سطح .1.1
 پزشكان در شهرهاي مشمول اين دستورالعمل الزامي است.

 تعهدات .5 ماده

 پزشكان ماندگار مشمول اين دستورالعمل مكلف به رعايت موارد زير خواهند بود: .1

درماني تابعه دانشگاه و عدم فعاليت و فعاليت تمام وقت در واحدهاي درماني/آموزشي  .1.1
خيريه و  خصوصي، هاي مراكز جراحي محدود و بيمارستانپزشكي در قالب مطب، درمانگاه، 

 ساير مراكز عمومي غيردولتي

قالب آنكالي، مقيمي و كلينيك ساعته و در ايام تعطيل، در  24آمادگي ارائه خدمات به صورت  .1.2
 عصر

 بيمارستانگونه وجهي از بيماران خارج از روال رسمي صندوق  عدم دريافت هر .1.3
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 نحوه امتيازدهي .6 ماده

 گيرد:ها براساس معيارهاي ذيل صورت مي امتيازدهي به شهر/شهرستاننحوه  .1

 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان)ضريب محروميت (ضرايب مربوط به  .1.1

 درجه بدي آب و هوا .1.2

 مرزي يا غير مرزي بودن .1.3

 جمعيت شهر/شهرستان .1.4

 گي و تسهيالت منطقه جهت جذب پزشكامتياز مرتبط با شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهن .1.5

 :است زيرشهرها به شرح   بندي جزئيات شاخص براي رتبه .2

 ضريب محروميت (ضرايب مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان): .2.1

 امتياز 35: 5/3هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.1

 امتياز 30: 5/3.5هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.2

 امتياز 15: 5/4هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.3

  امتياز 10: 5/4.5هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.4

 تيازما 3: 5/5هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.5

 :)هيات محترم وزيران مصوبه آخرين (براساسدرجه بدي آب و هوا  .2.2

 امتياز 25: 4درجه  .2.2.1

 امتياز 20: 3درجه  .2.2.2

 امتياز 5: 2درجه  .2.2.3

 امتياز 1: 1درجه  .2.2.4

 :)هيات محترم وزيران مصوبه آخرين (براساسمرزي بودن  .2.3

 امتياز 5هاي تابعه شهر/شهرستان:  دهستانمرزي بودن بخش يا  .2.3.1

 جمعيت شهر/شهرستان (براساس آخرين آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران): .2.4

 امتياز 35هزار نفر:  35هاي زير  شهر/شهرستان .2.4.1

 امتياز 25هزار نفر:  70تا  35ين هاي ب شهر/شهرستان .2.4.2

 امتياز 20هزار نفر:  100تا  71ن هاي بي شهر/شهرستان .2.4.3

 امتياز 15هزار نفر:  150تا  101 هاي بين شهر/شهرستان .2.4.4

 امتياز 10هزار نفر:  200تا  151 هاي بين شهر/شهرستان .2.4.5
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 امتياز 1هزار نفر:  250تا  200ن هاي بي شهر/شهرستان .2.4.6

 امتياز 0هزار نفر:  250ي بيش از ها شهر/شهرستان .2.4.7

 امتياز 20جذب پزشك:  براينطقه امتياز مرتبط با شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و تسهيالت م .2.5

اي متشكل از دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه  شرايط احراز اين امتياز در كميته .2.5.1
سالمت، دفتر مديريت امور بيمارستاني و تعالي خدمات باليني، مركز مديريت شبكه معاونت 

درمان  تو همچنين معاون توسعه و مديريت منابع اشتي، مديريت منابع انساني معاونتبهد
دانشگاه مربوطه تعيين و به تائيد معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

 رسد.  مي

 ها بندي شهر/شهرستان دسته .7 ماده

 شوند:)، به چهار دسته تقسيم مي6هاي مشمول براساس امتياز (ماده  شهر/شهرستان .1

 (الف).و بيشتر، گروه  61هاي با  امتياز  شهر/شهرستان .1.1

 .)ب(امتياز، گروه  60تا   51هاي بين  شهر/شهرستان .1.2

 .)ج(امتياز، گروه  50تا   41هاي بين  شهر/شهرستان .1.3

 د).(امتياز، گروه  40تا  31هاي بين  شهر/شهرستان .1.4

 و كمتر از شمول اين دستورالعمل مستثني خواهند بود.  30هاي با امتياز  شهر/شهرستان .2

 فهرست شهرهاي مشمول .8 ماده

هاي واجد شرايط به طور رسمي از سوي معاونت درمان وزارت بهداشت در ابتداي  /شهرستانشهرفهرست  .1
اين فهرست به طور ساالنه و در ابتداي هر سال توسط معاونت  گردد. اجراي اين دستورالعمل، ابالغ مي
 گردد. درمان وزارت بهداشت بازنگري مي

 عموميپزشكان  ي پرداخت به شيوه .9 ماده

در سيستم ديسپچ)  قيمبيمارستاني (م ژانس بيمارستان و اورژانس پيش شاغل در اورپزشكان عمومي به  .1
ساعت مقيمي/كشيك، پرداخت ثابت به شرح  24نمايند، به ازاي هر  كه به طور تمام وقت انجام وظيفه مي

 گيرد: صورت مي زيرجدول 

پرداخت ثابت به 
 ساعت 24ازاي 
 (ريال)

هاي  شهر/شهرستان
 گروه (الف)

هاي  شهر/شهرستان
 گروه (ب)

هاي  شهر/شهرستان
 گروه (ج)

هاي  شهر/شهرستان
 گروه (د)

3,000,000 2,000,000 0 0 

در سيستم ديسپچ)  مقيمبيمارستاني ( اورژانس پيشدر پزشكان شاغل براي در شهرهاي (ج) و (د)  .1.1
 باشد. قابل پرداخت ميساعت  24ريال به ازاي هر  1,500,000مبلغ 

 به پزشكان متخصص  و فوق تخصص پرداختي  شيوه .10 ماده

هاي مشمول به صورت زير تعيين  تخصصي در شهر/شهرستان هاي تخصصي و فوق پرداخت براي رشته .1
 گردد: مي
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(به صورت آنكالي) به ور فيزيكي در شهر/شهرستان مربوطهساعت حض 24پرداخت ثابت به ازاي هر  .1.1
 هاي تخصصي گروه

هاي تخصصي باليني و متخصصين  گروه ي همههاي گروه (الف)، براي  در شهر/شهرستان .1.1.1
ژي،   هاي تخصصي پاراكلينيك (پاتولو ميليون ريال و رشته 3داروسازي باليني مبلغ 

ساعت  24ميليون ريال به ازاي هر  2و دكتراي داروسازي) مبلغ  تشخيصي طبي آزمايشگاه
آماده ارائه خدمت، پرداخت يا ان به صورت آنكال و حضور فيزيكي در سطح شهر/شهرست

 گردد. مي

ساعت حضور فيزيكي در شهر/شهرستان  24هاي گروه (ب) به ازاي هر  در شهر/شهرستان .1.1.2
 گردد:  ، مبالغ به شرح جدول زير پرداخت ميو رعايت بسته خدمت حداقلي مربوطه

هاي طب اورژانس، داخلي،  تخصص شهرهابندي  دسته
زنان و زايمان، جراحي كودكان، 

عمومي، راديولوژي، بيهوشي، قلب 
 ، و عروق، جراحي مغز و اعصاب

تخصص  فلوشيپ و فوقارتوپدي و 
جراحي، داخلي و هاي  رشته

 بيهوشي (ريال) 

هاي تخصصي  ساير رشته
باليني و داروساز باليني 

هاي پاراكلينيك  و رشته
ژي،   (شامل پاتولو

 تشخيص طبي آزمايشگاه
اي داروسازي) و دكتر
 (ريال)

هاي گروه  شهر/شهرستان
 (ب)

1,500,000 1,000،000 

ساعت حضور فيزيكي در شهر/شهرستان  24در شهرهاي (ج) و (د) پرداخت ثابت به ازاي هر  .1.1.1
 . نبايد انجام شوداين دستورالعمل اعتبارات مربوطه، از محل 

و طبق روال جاري  السابق در اين گونه شهرها كمافي و يا تشويقي دانشگاهپرداخت فعلي  .1.1.1.1
 . استقابل پرداخت  و از محل ساير اعتبارات دانشگاه

حضور فيزيكي در ساعات اداري  :هاي گروه (الف) و (ب) بسته حداقلي شامل در شهر/شهرستان .1.1.2
ل روز آنكالي (براساس تعداد پزشكان شاغ 23در مركز درماني مطابق قوانين كشوري، حضور 

، حضور فعال در درمانگاه صبح و )معاونت درمان دانشگاه ريزي بر اساس برنامهدر آن شهر 
عصر، انجام اعمال جراحي و پروسيجرهاي تخصصي مطابق نياز منطقه و در نهايت انجام به 

 باشد.  هاي اورژانسي مي موقع مشاوره

تعيين شده، ثابت در صورت رعايت بسته حداقلي با تائيد معاونت درمان دانشگاه، مبلغ  .1.1.2.1
 قابل پرداخت خواهد بود. 

هاي مذكور، به طور  معاونت درمان دانشگاه بسته خدمتي را با در نظر گرفتن مالك .1.1.2.2
 كند.  مكتوب به پزشكان مشمول ابالغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت مي

ريزي نمايد كه در همه روزهاي هفته در شهرهاي  اي برنامه دانشگاه بايد به گونهمعاونت درمان  .1.1.3
 هاي اعالمي وجود داشته باشد.  مشمول، پزشك متخصص در رشته

در صورت فراهم نبودن شرايط جهت به كارگيري پزشكان تمام وقت براي روزهايي كه پزشك  .1.1.4
 وقت نيز استفاده نمود.   امتوان از پزشك جايگزين غيرتم ماندگار وجود ندارد، مي

 24تعيين شده به ازاي هر ثابت ماه، مبلغ  ي مانده روزهاي باقي برايپزشك جايگزين  .1.1.4.1
 شهر/شهرستان مربوطه را دريافت خواهد نمود.سطح ساعت حضور فيزيكي در 
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ساعت، تنها به يك پزشك قابل  24در صورت تعدد پزشكان يك رشته، پرداخت ثابت به ازاي هر  .1.1.5
 .استت پرداخ

 پرداخت عملكردي .1.2

 ها شهربندي  دسته

 يرويالزحمه ن حق
(ضريب  يانسان
و  يهوشيب ي،جراح

 داخلي)

خدمات 
 يشگاهآزما
-يصيتشخ
 يطب

خدمات 
 پاتولوژي

خدمات 
 سونوگرافي

خدمات 
 يوگرافيراد

ساده و 
 CT ي،رنگ
 MRIو 

هاي گروه  شهر/شهرستان
 (الف) و (ب)

 برابر 3
هاي دولتي مصوب هيات  تعرفههاي تعيين شده به  درصد

 گردد ، اضافه مي1393وزيران در سال 

10% 50% 50% 13% 

هاي گروه  شهر/شهرستان
 (ج)

 %10 %37.5 %37.5 %7.5 برابر 2.5

هاي گروه  شهر/شهرستان
 (د)

 %6.5 %25 %25 %5 برابر 2

ها  اصلي آنشود كه محل خدمت  تنها شامل پزشكاني ميدر شهرهاي (ج) و (د) پرداخت عملكردي  .1.2.1
روز در ماه (در موارد تعدد  7با شهرهاي مشمول اين دستورالعمل، منطبق باشد و حداقل 

 د.نپزشكان) به صورت مقيم يا آنكال در بيمارستان شهر مربوطه ارائه خدمت نماي

فعلي مناطق محروم تعيين شده در جدول، جايگزين تعرفه ترجيحي عملكردي ضرايب  .1.2.2
ضريب در صورتي كه شهري در گروه (الف) داراي عنوان مثال، گردد. به  شهر/شهرستان مي

شهر تعرفه ترجيحي التفاوت تا ضريب  مابه 2/1 صرفاً باشد، 8/1 مناطق محروم تعرفه ترجيحي
 نمود.  (الف) را از محل منابع اين دستورالعمل دريافت خواهد

براي اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي ماندگار در شهرهاي گروه (د)، ضريب اعشاري  .1.2.3
ضرب  تعيين شده در جدولحمه نيروي انساني الز در ضريب حقمناطق محروم تعرفه ترجيحي 

در  عنوان مثال،باشد. به  قابل پرداخت مي 5/2تا سقف گردد. افزايش ضريب از اين محل صرفاً  مي
براي اعضاي هيات باشد، ضريب نهايي  3/0ريب اعشاري تعرفه ترجيحي منطقه، صورتي كه ض

از محل آن  5/2خواهد بود كه  6/2، 2در ضريب  3/0با ضرب علمي تمام وقت جغرافيايي 
 باشد. قابل محاسبه و پرداخت مياعتبارات اين دستورالعمل 

 را تامين نمايد،بيماران ياز مواردي كه بيمارستان/دانشگاه نتواند تجهيزات پزشكي موردن در .1.2.4
با رعايت نظام  را تجهيزات تشخيصي مورد نياز بيمارستانتواند  ميپزشك مربوطه 

هيات عالي نظارت بر توسط  اين دسته از پزشكان سهم پرداختي به نمايد.تأمين بندي  سطح
 د.شو تعيين مي ها نظام نوين اداره بيمارستان

هاي  ويزيت سرپايي و پرداخت تشويقي در راستاي ترويج زايمان طبيعي در شهر/شهرستان .1.2.5
هاي مربوطه  (الف)، (ب)، (ج) و (د) از شمول اين دستورالعمل خارج و مطابق دستورالعمل

 .گردد پرداخت مي

هاي (الف)، (ب)،  هاي شهر/شهرستان در صورت حضور پزشك به صورت مقيم در بيمارستان .1.2.6
الزحمه ثابت ماندگاري در آن روز،  الزحمه مقيمي، پرداخت همزمان حق د) و دريافت حق(ج) و (
 .استممنوع 
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قانون برنامه پنجم توسعه، براساس  37در مورد بيماران حوادث ترافيكي موضوع بند (ب) ماده  .1.2.7
 گردد. ضرايب همين دستورالعمل و از محل اعتبارات اين دستورالعمل پرداخت مي

مابين معاون درمان  بايست در قالب قرارداد (في مشمول اين دستورالعمل ميكليه پزشكان  .1.2.8
دانشگاه و پزشك مشمول) نسبت به رعايت مفاد بسته حداقلي و ساير شرايط ارائه خدمت در 

 سطح شهر/شهرستان متعهد گردند.

 نحوه توزيع پرداخت عملكردي اين دستورالعمل .11 ماده

نامه توزيع  ، مطابق  آييناين دستورالعمل از بخش عملكرديسهم پزشك، كاركنان غيرپزشك و بيمارستان  .1
ها) خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت  درآمدها (اصالحيه دستورالعمل نظام نوين اداره بيمارستان

 تدوين و به تاييد هيات امناي دانشگاه خواهد رسيد.

هاي  تفكيك رشته تواند حسب شرايط نسبت به تعيين سقف پرداخت به دانشگاه علوم پزشكي مي .2
 تخصصي، براي پزشكان مشمول اين دستورالعمل اقدام نمايد.

 نحوه محاسبه فرانشيز بيماران .12 ماده

گردد   كا محاسبه مي 1هاي مشمول اين دستورالعمل به صورت  فرانشيز بيماران براي كليه شهر/شهرستان .1
 باشد.  التفاوت تشويقي از بيماران به هر شكل ممنوع مي و اخذ مابه

 معيارهاي ارزيابي عملكرد پزشكان .13 ماده

حداقل هر سه ماه عملكرد كمي و كيفي پزشكان مشمول اين دستورالعمل بايد براساس معيارهاي ذيل  .1
 ارزيابي و در ميزان پرداخت به پزشك تاثير داده شود:بار  يك

 امتياز مبناي گزارش معيارها رديف

1 
رضايت معاونت درمان دانشگاه از عملكرد 

 امتياز 30تا  معاونت درمان شكپز

2 
رضايت بيماران از پزشك براساس فرم 

 امتياز 40تا  بيماران بخش خانه استاندارد وزارت

 امتياز 30تا  رئيس بيمارستان حوزه مديريتي از عملكرد پزشك رضايت 3

 امتياز 100 جمع كل

به طور  1امتياز رديف در صورتي كه پزشك مشمول عضو هيات علمي دانشگاه/دانشكده باشد،  .1.1
 گردد. مساوي ميان معاونت درمان و معاونت آموزشي دانشگاه تسهيم مي

 باشد: مي رضايت از عملكرد پزشكها در تعيين ميزان  ترين شاخص از اصلي زيرمعيارهاي  .1.2

 انجام به موقع ويزيت بيماران.  .1.2.1

هاي ابالغي از سوي  ملن تكليف بيماران اورژانس در حداقل زمان ممكن بر اساس دستورالعيتعي .1.2.2
 وزارت متبوع.

 .اناعمال جراحي اورژانس بر بالين بيمارانجام حضور به موقع در اتاق عمل و در طي  .1.2.3

 هاي مراقبت ويژه. هاي بستري بيماران در بخش ها و به ويژه بخش رعايت انديكاسيون .1.2.4
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و دانشگاه  بهداشتوزارت از سوي هاي ابالغي  پروتكل رعايت راهنماهاي باليني (گايدالين) و .1.2.5
 علوم پزشكي مربوطه.

 حضور فيزيكي در مركز درماني مطابق قوانين كشوري. .1.2.6

انجام مقيمي و آنكالي حسب نياز دانشگاه كه به طور مكتوب به پزشك مربوطه از سوي  .1.2.7
 گردد. معاونت درمان دانشگاه ابالغ مي

اير پروسيجرهاي هايي مانند تعداد اعمال جراحي و س شاخصقالب كاركرد كمي پزشك در  .1.2.8
و هاي انجام شده در هر نوبت كاري  ميزان ساعت حضور در درمانگاه، تعداد ويزيت ،تخصصي

 به سطوح باالتر. يارجاعبيماران ميزان 

 هاي آموزشي اعضاي هيات علمي.   كميت و كيفيت فعاليت .1.2.9

 ميزان رضايت فراگيران از عملكرد اعضاي هيات علمي. .1.2.10

 . و كمك به ارتقاي كيفيت در سطح بيمارستان يهاي بيمارستان حضور دركميته .1.2.11

 مشاركت در نظام ارجاع بيماران در قالب برنامه پزشك خانواده شهر و روستا. .1.2.12

% مبلغ پرداختي به پزشك براساس اين 100و باالتر باشد،  80در صورتي كه امتياز ارزيابي پزشك،  .1.3
% مبلغ 80باشد،  79تا  60ملكردي دستورالعمل، قابل پرداخت خواهد بود؛ در صورتي كه امتياز ع

باشد. در صورتي كه نمره  % مبلغ مربوطه قابل پرداخت مي60، 60مذكور و در اعداد پايين تر از 
تواند در خصوص تمديد يا فسخ قرارداد پزشك  يا كمتر باشد، دانشگاه مي 50ارزشيابي پزشك 
 گيري نمايد. مربوطه تصميم

بديهي  گردد. دستورالعمل حقوق و مزايا به صورت جداگانه پرداخت ميبراي كليه پزشكان مشمولين اين  .2
 هاي دانشگاه به پزشكان مشمول طبق روال جاري انجام خواهدشد. است ساير پرداختي

 نحوه برخورد با تخلف .14 ماده

، نسبت به دريافت هرگونه وجهي بيش از تعرفه مصوب و دستورالعملين ان مشمول ادر صورتي كه پزشك .1
روال رسمي بيمارستان و دانشگاه  اقدام و يا در قالب مطب و يا هر شكل ديگري به شكل يا خارج از 

ماه و معرفي به مراجع ذيصالح  انتفاعي طبابت نمايند، عالوه بر كسر كارانه پزشك مربوطه به مدت يك
 گردد. جهت برخورد قانوني، از شمول اين دستورالعمل به طور دائم خارج مي

 نحوه تخصيص اعتبار .15 ماده

اعتبارات مرتبط با اين دستورالعمل، براساس فهرست شهرهاي اعالمي معاونت درمان وزارت متبوع، به هر  .1
 گردد. هاي علوم پزشكي حسب عملكرد مراكز مشمول، پرداخت مي يك از دانشگاه

هاي علوم پزشكي از محل اعتبارات اين برنامه براساس  ها/دانشكده سقف اعتبار هر يك از دانشگاه .2
 گردد: هاي ذيل محاسبه شده و به دانشگاه/دانشكده اعالم ميمعيار

 هاي مشمول برنامه. تعداد پزشك متخصص موجود و مورد نياز در شهر/شهرستان .2.1

هاي مشمول دانشگاه با اعمال درجه محروميت  تعداد تخت بيمارستاني فعال در شهر/شهرستان .2.2
 شهر/شهرستان.
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 ول دانشگاه/دانشكده.هاي مشم آموزشي يا درماني بودن بيمارستان .2.3

كنترل بخش عملكردي اين دستورالعمل از طريق رسيدگي به اسناد بيماران توسط سازمان بيمه سالمت  .3
 گردد. شود و گزارش مربوطه به دانشگاه و معاونت درمان وزارت متبوع، ارائه مي انجام مي

مراكز مشمول تخصيص دهد. دانشگاه مكلف است براساس گزارش عملكرد مربوطه، منابع را به هر يك از  .4
هاي علوم پزشكي توسط معاونت توسعه وزارت متبوع براساس  تسويه حساب نهايي با هر يك از دانشگاه

 گيرد. هاي مذكور و منابع تخصيصي به طور ماهانه، صورت مي گزارش

ه در % از سرجمع اعتبارات تخصيصي اين برنام10در راستاي دستيابي به اهداف اين برنامه، حداكثر  .5
گيرد تا در شهرهاي مشمول و با صالحديد وي، به پزشكان واجد شرايط  اختيار رئيس دانشگاه قرار مي

 گردد. پرداخت  

 لغو موارد مغاير .16 ماده

هاي مغاير با اين دستورالعمل و مرتبط با ماندگاري  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه كليه دستورالعمل .1
 گردد. پزشكان لغو مي

 دستورالعملنظارت بر اجراي  .17 ماده

باشد. نظارت در سطوح وزارتي،  نظارت بر اجراي اين دستورالعمل در دانشگاه بر عهده رييس دانشگاه مي .1
هاي علوم پزشكي  گيرد. دانشگاه قطب، دانشگاهي، شبكه بهداشت و درمان و سطح بيمارستان صورت مي

حداقلي تعيين شده در اين سراسر كشور موظف هستند استانداردهاي اجرايي، نظارتي و جزئيات بسته 
 دستورالعمل را رعايت نمايند و بر نحوه ارزشيابي پزشك نظارت داشته باشند.

ي كه پزشكان طبق برنامه ابالغي از سوي معاونت درمان دانشگاه، در شهر/شهرستان مشمول در صورت .2
هاي اين  ارجوبحضور نداشته باشند و يا ميزان و نحوه پرداخت به پزشكان شاغل در اين مناطق با چ

 گيرد: به ترتيب اقدامات ذيل صورت مي دستورالعمل مطابقت نداشته باشد،

الزحمه ماندگاري  درماني و عدم پرداخت حق-اخطار مكتوب به رييس مركز درماني/آموزشي بار اول؛ .2.1
 به پزشكان متخلف. 

 % كارانه رئيس و مدير مركز درماني براي سه ماه. 50؛ كسر بار دوم .2.2

 گيري در مورد ادامه فعاليت رياست مركز در هيات رئيسه دانشگاه. تصميم بار سوم؛ .2.3

از سوي معاونت درمان   هاي تابعه يك دانشگاه ت مبني بر تخطي بيمارستانارشادر صورت اخذ مكرر گز .3
 وزارت متبوع، گزارش مربوطه جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مقام عالي وزارت ارائه خواهد شد.

مورد تصويب ستاد هدفمندسازي يارانه قرار گرفته و  1393/--/--ماده در تاريخ  17 اين دستورالعمل در

 گردد. ، ابالغ مي1393/--/--هاي علوم پزشكي از تاريخ  جهت اجرا توسط دانشگاه


