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 در مقيم متخصص پزشكان حضور برنامه دستورالعمل

 و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان

 پزشكي آموزش
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 كليات .1 ماده

 در مقيم متخصص پزشكان حضور" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي دربرگيرنده دستورالعمل اين .1

 ابالغ و تدوين سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه چارچوب در كه است "دانشگاهي هاي بيمارستان
  .االجراست الزم 15/2/1393 تاريخ از و شود مي

 كلي هدف .2 ماده

 متخصص پزشكان دائم حضور طريق از درماني خدمات از مردم هنگام به مندي بهره منظور به برنامه اين .1
 ميشود. اجرا پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان در

 اختصاصي اهداف .3 ماده

  درماني خدمات موقع به ارائه .1

 درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان ساعته 24 پاسخگويي .2

 ممكن زمان حداقل در اورژانس بخش در مربوط متخصص توسط بيماران تكليف تعيين .3

 اورژانسي پروسيجرهاي و جراحي اعمال بيماران، ويزيت موقع به انجام .4

  مردم مندي رضايت افزايش .5

 دستورالعمل شمول .4 ماده

 دريافت تضمين و درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان ساعته 24 پاسخگويي افزايش منظور به .1
 و خدمات كيفيت ارتقاي و كشور نقاط همه در و روز شبانه ساعت هر در مناسب درماني خدمات
 تابعه، درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان در مكلفند پزشكي علوم هاي دانشگاه سالمت، هاي مراقبت

 نمايند. استفاده مقيم پزشك عنوان به /فلوشيپ  تخصص فوق يا متخصص پزشكان از

  مقيم پزشك تعهدات .5 ماده

 آموزشي  / درماني هاي بيمارستان در فعال فيزيكي حضور مقيمي، ساعات تمام در است موظف مقيم پزشك .1
 را خود تخصصي زمينه با مرتبط بيماران نياز مورد درماني و تشخيصي اقدامات و داشته درماني
 .دهد  انجام

 محسوب مقيم پزشك عنوان به بيمارستان محوطه درون سازماني هاي خانه در پزشك حضور .1.1
 شود. نمي

 دستورالعمل  مشمولين .6 ماده

 يسري پيشنهاد به ، بيمارستاني مراكز نياز مورد هاي فلوشيپ /  تخصصي فوق تخصصي/ هاي رشته كليه .1
 گردند. مي دستورالعمل اين مشمول ،وزارت درمان معاونت تاييد و دانشگاه

 صبح كاري نوبت در فعاليت موظفي(شامل ساعات از خارج در تخصصيفوق و فلوشيپ دستياران .1.1
 پزشك عنوان به دانشگاه، آموزشي معاونت  تاييد با و درمان معاونت نياز اعالم با موظفي)، وكشيك

 بود. خواهند دستورالعمل اين مشمول مربوطه تخصصي مقيم
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 مشمول مراكز .7 ماده

 از كمتر با يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت به وابسته درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان .1
 شوند. مي خارج  نامه ايين اين شمول از فعال تخت 64

 اين شامل فعال تخت 64 از كمتر تخصصي تك درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان .1.1
 ميشوند. دستورالعمل

 پزشك حضور دانشگاه تشخيص به كه فعال تخت 64 زير درماني بيمارستانهاي در خاص شرايط در .1.2
 ايين مشمول متبوع وزارت درمان معاونت تاييد و دانشگاه درخواست با موارد اين است الزامي مقيم
 گردد. مي نامه

 پزشك يك داراي است ضروري فعال تخت 96 تا 64 جنرال درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان كليه .2
 باشند. اورژانس طب يا و عمومي جراحي ، داخلي تخصصي هايرشته از يكي از مقيم

 است ضروري فعال، تخت 256 الي 96  از بيش با جنرال درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان كليه .3
 باشند. موردنياز تخصصي هاي رشته در مقيم پزشك چهار تا دو داراي

 چهار داراي است ضروري فعال، تخت 256 از بيش با جنرال درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان كليه .4
 باشند. موردنياز تخصصي هاي رشته در مقيم پزشك شش تا

 بخشهاي براساس بايد بيمارستان نياز مورد متخصصين تعداد و تخصصي هاي رشته انتخاب در دانشگاه .5
  نمايد. عمل بيمارستان پذيري بيمار و موجود

 طب متخصصين حضور ،دارند حضور اورژانس طب متخصص 3 حداقل كه بيمارستانهايي در .5.1
 است. ضروري مقيم اورژانس

 يك و بيهوشي ،زنان تخصصهاي با مقيم پزشك 3 رايدا بايست مي زنان تخصصي تك بيمارستانهاي .6
 باشند. نوزادان تخصص فوق اولويت با اطفال متخصص

 مربوط جراح متخصص يكنفر شامل متخصص پزشك نفر دو جراحي تخصصي تك بيمارستانهاي ساير در .7
 است. ضروري مقيم بيهوشي متخصص يك و

 است. ضروري مقيم رشته همان متخصص يكنفر جراحي غير تخصصي تك بيمارستانهاي در .8

 باشند. اورتوپدي متخصص مقيم پزشك داراي بايد تروما مراكز .9

 4 و 3 و 2 بندهاي در مندرج پزشكان تعداد بر عالوه بايد پزشكي، علوم هاي دانشگاه اصلي تروماي مراكز .10
 و عروق جراحي تخصص فوق مقيم پزشك داراي همزمان، طور به ارتوپدي، متخصص مقيم پزشك و

 باشند. نيز اعصاب و مغز جراحي متخصص

 بيماران  ارجاع زنجيره است مكلف دانشگاه استان، در عروق تخصص حضورفوق عدم صورت در .10.1
 نمايد. ابالغ و تعريف قطب  مركز با را مرتبط اورژانس

 و شد خواهد عمل مربوطه دستورالعمل مطابق )ICU ,NICU( ويژه مراقبت بخشهاي مقيم پزشكان مورد در .11
 بود. خواهد مربوطه نامه آيين شده بيني پيش محل از همچنان پزشكان اين الزحمه حق پرداخت
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 همان در مركز بيهوشي مقيم صورت به توانند نمي ويژه مراقبت بخشهاي مقيم بيهوشي متخصصين .11.1
 شوند. گيري بكار شيفت

 حضور وعروق قلب ريفرال درماني /آموزشي درماني مراكز )CCU( قلبي ويژه مراقبتهاي بخشهاي در .12
 است. الزامي مقيم قلب متخصص

 تعيين متبوع وزارت درمان معاونت تاييد و دانشگاه اعالم با دانشگاهها عروق و قلب ريفرال مراكز .12.1
 گردد. مي

 برنامه الزامات .8 ماده

  باشد. مي غيرمتوالي روزشبانه 15 معادل ماه، هر در مقيم پزشك كاري نوبت تعداد حداكثر .1

 معاونت موافقت با باشد، نداشته وجود ماده اين اجراي امكان  كه مشمولي بيمارستانهاي در تنها .1.1
 است. افزايش قابل  كاري نوبت  تعداد اين ، مربوطه پزشك رضايت و دانشگاه درمان

 تمام پزشكان اولويت با مراكز، مقيمي كامل پوشش جهت است موظف درماني-آموزشي درماني/ دانشگاه .2
 نمايد. اقدام جغرافيايي وقت

 آن پزشكان توسط مقيمي پوشش امكان برنامه مشمول ازبيمارستانهاي يك هر در كه صورتي در .2.1
 قرارداد عقد با آزاد پزشكان يا و مراكز ساير پزشكان از است مكلف دانشگاه نداشت، وجود مركز

 نمايد. استفاده

 است.  بخش رياست برعهده مقيمي، زمان طي در شده بستري بيماران  پيگيري مسئول پزشك تعيين .2.2

 درمان بيماران پيگيري و  پذيرش شرايط  است موظف درماني آموزشي  / درماني بيمارستان رئيس .2.3
  نمايد. فراهم را مقيمي زمان طي در شده

 جهت مناسب رفاهي امكانات و فضا است موظف درماني آموزشي  / درماني بيمارستان رئيس .2.3.1
 نمايد. فراهم را مقيم پزشك اقامت

 پوشش برنامه است موظف )درماني آموزشي هاي بيمارستان (در مربوط بخش يا و بيمارستان سيري .3
   نمايد. تنظيم را هفته روزهاي كاري شيفت و اداري ساعات در اورژانسي بيماران تخصصي خدمات ارايه

 مقيمي الزحمه حق .9 ماده

 در باشد. مي 1393 سال در  ريال 000/000/5 مقيمي، شب هر ازاي به متوسط بطور مقيم  پزشك الزحمه حق .1
 گردد. مي اعالم سال هر ابتداي در بهداشت وزارت سوي از الزحمه حق رقم بعد سالهاي

 منطقه، محروميت درجه و نياز گرفتن نظر در با تواند مي مركز رياست نظر با پزشكي علوم دانشگاه .1.1
  دهد. افزايش % 50 تا يا و كاهش %50 تا را مقيمي الزحمه حق ، پزشك كاركرد ميزان و تخصص نوع

 اضافه تعطيل غير روزهاي مبالغ سوم يك معادل تعطيل روزهاي در مقيم  پزشك الزحمه حق به .1.2
 گردد. مي

  باشد. مي پزشك كارانه و مزايا و حقوق بر عالوه مقيمي الزحمه حق .1.3

 ساعات از حضور ميزان تناسب به پرداخت نفر، چند توسط مقيمي شيفت پوشش تقسيم صورت در .1.4
 گردد. پرداخت كامل شيفت
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 پوشش تواننددر استخدامي)مي رابطه نوع هر (با دانشگاهها علمي هيات و درماني متخصصين .1.5
 از را خود موظفي ساعات از بخشي و باشند داشته مشاركت دانشگاه بيمارستانهاي مقيمي شيفت
 كه مقيمي كشيك محاسبه قابل موظف ساعات درصد حداكثر دهند. پوشش مقيمي شيفت طريق
 امنا هيات مصوبه اساس بر پرداختي ميزان همچنين و است محاسبه قابل موظف ساعات بعنوان
  بود. خواهد

 الزحمهحق عنوان تحت وجهي هرگونه همزمان پرداخت باشند، مي مقيم پزشك داراي كه هاييبخش در .1.6
 باشد.مي ممنوع رشته، آن در شاغل پزشكان به آنكالي،

 باشد، باالتر و 80 ،دستورالعمل اين 11ماده براساس مقيم پزشك عملكرد ابيارزي امتياز كه صورتي در .2
 %80 باشد، 79 تا 60 عملكردي امتياز كه صورتي در است؛ پرداخت قابل مربوطه الزحمه حق 100%
  است. پرداخت قابل مربوطه الزحمه حق %60 ،60 از تر پايين درامتياز و مذكور الزحمه حق

 پرداخت كاركنان حقوق پرداخت با همزمان را مقيم پزشكان الزحمه حق ماه هر پايان در است مكلف دانشگاه .3
 نمايد.

 مقيم پزشك همكاري الزامات .10 ماده

 جمله از »بيماران تكليف تعيين كميته« مصوب هايپروتكل و مصوبات رعايت به مكلف مقيم پزشكان كليه .1
 تكليف تعيين و موقع به ويزيت ويژه، هاي مراقبت هايبخش در بيماران بستري هايانديكاسيون رعايت
 مدير« با همكاري نهايت در و اورژانسي اعمال موقع به انجام ممكن، زمان كمترين در اورژانسي بيماران
 .بود خواهند »Bed Manager يا بستري هايتخت

 شده ويزيت ،مربوط مقيم متخصص توسط ترخيص از پيش بايد اورژانس نظر تحت بستري بيماران تمام .2
  .باشند

 درماني خدمات انجام براي مقيم پزشك بحراني موارد در قطب و دانشگاه هدايت ستاد تشخيص صورت در .3
 شد. خواهد اعزام دانشگاه بيمارستانهاي ساير به اورژانس

   مقيم پزشكان عملكرد ارزيابي معيارهاي .11 ماده

 دهد. انجام را مقيم متخصص پزشكان عملكرد ارزيابي ذيل جدول اساس بر است موظف دانشگاه .1

 درماني آموزشي هاي بيمارستان در ارزيابي جدول

 امتياز گزارش مبناي معيارها رديف

 امتياز 30تا دانشگاه درمان معاون مقيم پزشك عملكرد از رضايت 1

 امتياز 30 تا مركز آموزشي معاون مقيم پزشك عملكرد از رضايت 2

 امتياز 40 تا بيمارستان رئيس مقيم پزشك عملكرد از رضايت 4

 امتياز 100 كل جمع

 

 درماني هاي بيمارستان در ارزيابي جدول

 امتياز گزارش مبناي معيارها رديف

 امتياز 30تا دانشگاه درمان معاون مقيم پزشك عملكرد از رضايت 1

 امتياز 30 تا شبكه رئيس مقيم پزشك عملكرد از رضايت 2
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 امتياز 40 تا بيمارستان رئيس مقيم پزشك عملكرد از رضايت 4

 امتياز 100 كل جمع

 و دانشگاه درمان معاون بين تساوي به شبكه رئيس به مربوط امتياز دانشگاه، استقرار محل شهرهاي در .2
 گردد. مي توزيع بيمارستان رئيس

 باشند: مي مقيم پزشكان عملكرد از رضايت ميزان تعيين در ها شاخص ترين اصلي از ذيل معيارهاي .3

  بيماران ويزيت موقع به انجام .3.1

 ممكن زمان حداقل در اورژانس بيماران تكليف تعين .3.2

 پزشك توسط شده ارائه خدمات كيفيت .3.3

 فعال مشاركت با و مقيم متخصص حضور با جراحي اعمال كليه انجام و عمل اتاق در موقع به حضور .3.4
 درماني -آموزشي بيمارستانهاي در عمل مدت طول در

 .ICU بخش الخصوص علي ويژه هاي مراقبت هاي بخش در بيماران بستري هاي انديكاسيون رعايت .3.5

 و شكيپز آموزش و درمان بهداشت، وزارت ابالغي هاي پروتكل و (گايدالين) باليني راهنماهاي رعايت .3.6
 مربوطه پزشكي علوم دانشگاه

  مقيمي ساعات در علمي هيات اعضاي آموزشي هاي درفعاليت مشاركت .3.7

 وروستايي شهري خانواده پزشك رجاعا درنظام مشاركت .3.8

 مربوطه مقيمي ساعات در منظم زيكيفي حضور .3.9

 اسالمي شئونات و يا حرفه اخالق رعايت .3.10

 اعتبار تامين .12 ماده

 و نامه تفاهم قالب در برنامه اين اعتبارات محل از مقيمي، الزحمهحق اعتبار تامين براي نياز مورد منابع .1
 موظف دانشگاه رياست  طرح، اجراي ابتداي در گردد. مي پرداخت پزشكي علوم دانشگاه عملكرد براساس

 نمايد. ارسال متبوع وزارت درمان معاونت به تفكيك به را مركز هر پزشكان تعداد و ها رشته ليست است
 پرداخت پيش ماهه 3 صورت به وزارت درمان معاونت سوي از شده اعالم ليست براساس مذكور اعتبارات

 بهداشت وزارت درمان معاونت توسط دانشگاه ارسالي عملكرد ماهه، سه دوره هر پايان گردد.در مي
 گردد. مي اعمال بعدي تخصيص در و شده بررسي

 انتظار مورد مقيم پزشكان تعداد شاخص اساس بر دانشگاهها از يك هر براي طرح اين اعتبار سقف .1.1
 بود. خواهد دانشگاه بيمارستانهاي براي دانشگاه

 باشد. مي ممنوع مقيمي الزحمه حق از غير مواردي در مذكور اعتبارات كرد هزينه هرگونه .1.2

 دستورالعمل اجراي بر نظارت .13 ماده

 .است پزشكي علوم دانشگاه رييس عهده بر دستورالعمل اين اجراي بر نظارت .1



  هاي برنامه تحول نظام سالمت / نسخه اجرايي مجموعه دستورالعمل

 

 32 صفحه  درمان معاونت / پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 

 دستورالعمل اين نظارتي و اجرايي استانداردهاي هستند موظف كشور سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه .2
 باشند. داشته مستمر نظارت مقيم پزشك ارزشيابي نحوه بر و نمايند رعايت را

 جايگزين تعيين و قبلي هماهنگي بدون خود، مقيمي كاري نوبت در مقيم پزشك كه صورتي در .2.1
 :نكند پيدا حضور مركز در مناسب،

 شد، خواهد داده مركز رئيس توسط پزشك به پرونده در درج با كتبي اخطار :اول نوبت در .2.1.1
 حق  معادل و گردد مي  ارسال دانشگاه آموزش و درمان هاي معاونت به اخطار اين رونوشت
 گردد. مي كسر  مربوطه  پزشك دريافتي از مذكورمقيمي شيفت بر عالوه  شيفت 1 الزحمه

  مربوطه  پزشك دريافتي از مقيمي  شيفت 3 الزحمه حق  معادل ، اخطار بر  عالوه :دوم نوبت در .2.1.2
 گردد. مي كسر

 انتظامي هيات / كاركنان اداري تخلفات به رسيدگي هيات به مذكور پزشك :سوم نوبت در .2.1.3
 با قرارداد  و گردد مي معرفي كشور عالي آموزشي موسسات هاو دانشگاه علمي هيات اعضاي
 شود. مي لغو پزشك

 در باشد، نداشته حضور مركز در مقيمي، زمان در ابالغي، برنامه طبق مقيم پزشك كه يصورت در .2.2
 خصوص در ذيل اقدامات ترتيب به مركز؛ رياست سوي از مقررات اعمال و رسيدگي عدم صورت

 گيرد: مي صورت دانشگاه درمان معاونت توسط درماني آموزشي  / درماني بيمارستان

  .درماني آموزشي  / درماني  بيمارستان رييس به مكتوب تذكر اول؛ نوبت در .2.2.1

 يك براي دانشگاه سوي از مربوطه بيمارستان به مقيمي الزحمه حق پرداخت عدم دوم؛ نوبت در .2.2.2
 را دستورالعمل چارچوب كه پزشكاني به مقيمي الزحمه حق پرداخت به بيمارستان الزام و ماه

 مركز رئيس مستمر غير دريافت % 50 كسر و مركز اعتبارات ساير محل از مينمايند، مراعات
 ماه. سه براي درماني

 دانشگاه. رئيسه هيات در بيمارستان سيري فعاليت ادامه مورد در گيري تصميم سوم؛ نوبت در .2.2.3

 تابعه درماني-درماني/آموزشي مراكز در مقيم ناپزشك حضور عدم مكرر تارشاگز وجود صورت در .3
 وزارت عالي مقام به  مقتضي تصميم اتخاذ جهت را مربوطه گزارش متبوع وزارت درمان معاونت ه،انشگاد

 نمود. خواهد ارائه

 خواهد ماده اين 1.1 بند مشمول مربوطه پزشك الزامات، رعايت عدم و  محوله وظايف انجام عدم صورت در .4
 بود.

 مغاير موارد لغو .14 ماده

 اعالم ملغي خصوص اين در متبوع وزارت ابالغي پيشين دستورالعملهاي تمامي دستورالعمل اين اجراي با .1
  گردد. مي

 و درمان بهداشت، وزير  امضاء با 1392/--/-- تاريخ در ماده 14 در دستورالعمل اين

 اجرا الزم پزشكي علوم هاي دانشگاه تمام در 15/2/1393 تاريخ از و ابالغ پزشكي آموزش

 باشد. مي


