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 ریفتع: 1ماده 

 تمام وقت جغرافیایی:تمام وقت جغرافیایی:الف( 

درمانی و مراکز درمانی دولتی  -شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی دسته از پزشکانی اطالق می به آن

 مطب و یا مراکز درمانیدر قالب  درمانی داشته و حق انجام فعالیت انتفاعیاشتغال  خدمت خوددانشگاهی محل 

 ندارند. را دولتی( در خارج از مراکز دانشگاهیعمومی غیر و غیردانشگاهیلتی ریه، خصوصی، دویخ)

 ای:ای:جزء حرفهجزء حرفهب( 

یك  ،تخدماای بر های سالمتدر کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت »نسبیارزش حد وا«ن ستودر که اردی مودر 

 که تیگر خدمااز دبرخی  ایخدمت میباشد. برای حرفهء جزه هندن دمربوطه نشاد عد، سته اشددرج نسبی ارزش 

 ست.اخدمت مربوطه ای حرفهء جزه هنددننشا، نسبی میانی، ارزش سته اشد درجنسبی ارزش سه 

در صورت در صورت   ی علوم پزشکی ی علوم پزشکی دانشگاه هادانشگاه هامرکز درمانی مناطق محروم مرکز درمانی مناطق محروم پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در : :   11تبصره تبصره 

و سایر مراکزی که با و سایر مراکزی که با مان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح( مان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح( فعالیت در بیمارستان های عمومی غیر دولتی ) مانند سازفعالیت در بیمارستان های عمومی غیر دولتی ) مانند ساز

از معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   مکتوب مکتوب   تعرفه دولتی ارائه خدمت می کنند با کسب مجوزتعرفه دولتی ارائه خدمت می کنند با کسب مجوز

  همچنان تمام وقت جغرافیایی محسوب می شوند.همچنان تمام وقت جغرافیایی محسوب می شوند.

در استان در استان   های زیر مجموعه چند دانشگاههای زیر مجموعه چند دانشگاهستانستانبین بیماربین بیمارتمام وقت تمام وقت علمی علمی   هیاتهیات  ایایعضعضااجایی جایی جابهجابه  در صورتدر صورت    ::22تبصره تبصره 

استان محل خدمت استان محل خدمت در در   دانشگاهدانشگاهچند چند های زیر مجموعه های زیر مجموعه تمام وقت بین بیمارستانتمام وقت بین بیمارستاندرمانی درمانی خود و پزشکان خود و پزشکان محل خدمت محل خدمت 

ارائه مجوز مربوطه قبل از ارسال اسناد ارائه مجوز مربوطه قبل از ارسال اسناد   شگاه مبدا و پذیرش دانشگاه مقصد وشگاه مبدا و پذیرش دانشگاه مقصد وبا مجوز دانبا مجوز دانهای مجاور های مجاور استاناستانخود و سایر خود و سایر 

  گردد.گردد.میمیو پرداخت و پرداخت و اسناد ارسالی به صورت دو کا محاسبه و اسناد ارسالی به صورت دو کا محاسبه شده شده پزشك تمام وقت محسوب پزشك تمام وقت محسوب ی پایه، ی پایه، هاهابه بیمهبه بیمه

 : نحوه پرداخت دو کا پزشکان بالینی2ماده 

در های داخلی، جراحی و بیهوشی شامل گروه درمانی و هیات علمی بالینین کلیه اسناد برای پزشکاای جزء حرفه

 گردد.به صورت دو کا پرداخت می ،هنامصورت رعایت موازین این آیین

ی تمام وقت همانند سایر پزشکان  تمام وقت بالینی بصورت دو کا قابل محاسبه و ی تمام وقت همانند سایر پزشکان  تمام وقت بالینی بصورت دو کا قابل محاسبه و متخصصین رادیوتراپمتخصصین رادیوتراپاسناد اسناد  تبصره :تبصره :

 پرداخت می باشد.پرداخت می باشد.

 :کپاراکلینی پزشکاندو کانحوه پرداخت : 3ماده 
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ای پزشکی هستهو طبی، پاتولوژی و ژنتیك( )تشخیصیآزمایشگاه  ،امل بخش رادیولوژیشهای پاراکلینیك بخشدر 

 :استذیل  به شرح ،کا 2نحوه پرداخت 

 اسکن، تیخدمات سونوگرافی، سی کلیه ایجزء حرفه :بخش رادیولوژیبخش رادیولوژیMRI  عروق محیطی و آنژیوگرافی

 .شودپرداخت می دو کابه صورت  ،تمام وقت جغرافیایی ممهور به مهر پزشكبراساس گزارش 

 براساس گزارش ممهور به مهر پزشك تمام ای خدمات پزشکی هستهکلیه ای جزء حرفه ::ایایپزشکی هستهپزشکی هسته

 .شودپرداخت میبه صورت دو کا وقت جغرافیایی، 

 براساس گزارش ممهور به مهر پزشك  پاتولوژی و ژنتیكای کلیه خدمات جزء حرفه ::پاتولوژی و ژنتیکپاتولوژی و ژنتیک

 .شودپرداخت میبه صورت دو کا تمام وقت جغرافیایی، 

 طبی و کلیه خدمات -خدمات آزمایشگاه تشخیصیدر  ::و رادیوگرافیو رادیوگرافی  آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه تشخیص طبی

پزشکان تمام وقت جغرافیایی به  انزشکپنسبت همچنین اساس روزهای حضور و بر رادیوگرافی،

مجموع هزینه جزء حرفه ای خدمات فوق در اسناد بستری و سرپایی به نسبت ذکر شده  ،وقتغیرتمام

یك نفر  در صورتی که ،مثالبه عنوان . باشدقابل پرداخت میکا  2م سازمان بیمه گر به صورت سهو تفکیك 

طبی تمام وقت -و آزمایشگاه تشخیصیرادیوگرافی از چهار نفر مسئول فنی یا متخصص شاغل در بخش 

یك ضرب یك چهارم در هشتم)یك  ؛روز در هفته باشد 3وقت و میزان حضور عضو تمام باشد جغرافیایی

 .گرددپرداخت می دو کاصورت ه اسناد بای جزء حرفه (دوم

کلیه اسناد به کلیه اسناد به وقت باشند، وقت باشند، ای مذکور تمامای مذکور تمامههپزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بخشپزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بخش  %%111111در صورتی که در صورتی که   ::11  تبصرهتبصره

  کا قابل پذیرش و پرداخت خواهد بود.کا قابل پذیرش و پرداخت خواهد بود.  22صورت صورت 

ملکرد )تعداد خدمات ارائه شده( هر یك از پزشکان ملکرد )تعداد خدمات ارائه شده( هر یك از پزشکان میانگین عمیانگین ع  ،،کاکا  22حداکثر اسناد قابل پذیرش به صورت حداکثر اسناد قابل پذیرش به صورت   ::22تبصره تبصره 

در میزان در میزان درصد تغییر درصد تغییر   0101  باشد که حداکثر تاباشد که حداکثر تاماه گذشته میماه گذشته می  66تمام وقت در تمام وقت در غیرغیرو پزشکان و پزشکان جغرافیایی جغرافیایی تمام وقت تمام وقت 

  . . پذیرش استپذیرش استقابل قابل عملکرد، عملکرد، 

کا، کا،   22مشمول مشمول   با تغییر نسبت و ساعات فعالیت پزشکان تمام وقت هر مرکز درمانی، نسبت پذیرش اسنادبا تغییر نسبت و ساعات فعالیت پزشکان تمام وقت هر مرکز درمانی، نسبت پذیرش اسناد  ::33تبصره تبصره 

  ..خواهد نمودخواهد نمود  تغییرتغییر

 پاراکلینک و پارامدیکال (PhD) ی تخصصیابه دکترنحوه پرداخت : 4ماده  
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و فیزیوتراپی، کاردرمانی شامل  بخشینتوا )واحدهایهای پارامدیکال شبخهای پاراکلینیك و همچنین در بخش

برای  وقتتمامی تخصصی ادارای مدرک دکتردگان کننارائه برای (،شناسی و تغذیهسنجی، شنواییبینایی همچنین

 گیرد.صورت میبه صورت دو کا پرداخت  نامهاین آیینین ازرعایت مو باخدمات تحت پوشش بیمه پایه و 

کا، میانگین عملکرد )تعداد خدمات ارائه شده( هر یك از پزشکان کا، میانگین عملکرد )تعداد خدمات ارائه شده( هر یك از پزشکان   22حداکثر اسناد قابل پذیرش به صورت حداکثر اسناد قابل پذیرش به صورت   ::11  تبصرهتبصره

درصد تغییر در میزان درصد تغییر در میزان   0101باشد که حداکثر تا باشد که حداکثر تا ماه گذشته میماه گذشته می  66کان غیرتمام وقت در کان غیرتمام وقت در تمام وقت جغرافیایی و پزشتمام وقت جغرافیایی و پزش

  شود.شود.گردد که توسط وی انجام میگردد که توسط وی انجام میو تنها شامل خدماتی میو تنها شامل خدماتی می  عملکرد، قابل پذیرش استعملکرد، قابل پذیرش است

کا کا   22باشد، اسناد به صورت باشد، اسناد به صورت تنها برای اسناد که مرتبط با حیطه تخصصی فرد میتنها برای اسناد که مرتبط با حیطه تخصصی فرد می  های پاراکلنیكهای پاراکلنیكدر بخشدر بخش  ::22تبصره تبصره 

    گردد.گردد.ت میت میپرداخپرداخ

 کا 2مشمولین پرداخت  مرجع تعیین کننده: 5ماده 

های علوم پزشکی ، دانشگاهجغرافیاییت علمی تمام وقت اهی یاعضا پزشکان درمانی وکننده مرجع تعیین (الف

 .خواهند بود

ت ت علمی به عهده ریاساهی یاعضا پزشکان درمانی و بودنجغرافیایی مسئولیت تشخیص و صحت تمام وقت (ب

 .باشدعلوم پزشکی مربوطه می /دانشکدهدانشگاه

 تت علمی تمام وقاهی یاعضاپزشکان درمانی  و نحوه اعالم اسامی : 6ماده 

، ت علمی تمام وقت بایستیاهی یعضاو ا پزشکان درمانیهای علوم پزشکی پس از بررسی احراز شرایط دانشگاه–الف 

رابطه یا تصویر حکم حقوقی  ،شامل نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی، نوع تخصصکه مشخصات ایشان را 

را  و گواهی ریاست دانشگاه مبنی بر تمام وقت بودن ، گواهی ابطال پروانه مطببا ذکر درجه علمی پزشك یقرارداد

 .اعالم نمایند مرتبط ایهای بیمهبه سازمان رسماً

جدید را به محض احراز شرایط به جغرافیایی ت علمی تمام وقت اهی یعضارمانی و اپزشکان دتواند دانشگاه می-ب 

ذف شرایط تمام وقت هر یك از های علوم پزشکی موظفند به محض حهمچنین دانشگاه. معرفی نماید پایه هایبیمه

و اسناد از تاریخ  درساننببیمه پایه به اطالع  تایید شده قبلی، مراتب را فوراًیا پزشکان درمانی ت علمی اهی یاعضا

 صدور گواهی خروج از تمام وقتی براساس یك کا قابل پرداخت خواهد بود.

باشند، در صورت داشتن پروانه باشند، در صورت داشتن پروانه برای پزشکان قراردادی که متقاضی فعالیت به صورت تمام وقت جغرافیایی میبرای پزشکان قراردادی که متقاضی فعالیت به صورت تمام وقت جغرافیایی می::11  تبصرهتبصره

  ..استاستمطب ارائه گواهی ابطال آن به همراه سایر مستندات الزامی مطب ارائه گواهی ابطال آن به همراه سایر مستندات الزامی 
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  سسئیئیتمام وقت جغرافیائی به عهده رتمام وقت جغرافیائی به عهده روپزشکان درمانی وپزشکان درمانی   ت علمیت علمیااهیهی  ییمسئولیت صحت مراتب تایید اعضامسئولیت صحت مراتب تایید اعضا: : 22ه ه تبصرتبصر

  ..علوم پزشکی مربوطه می باشدعلوم پزشکی مربوطه می باشد  / دانشکده/ دانشکدهدانشگاهدانشگاه

ناظرین بیمارستانی، بررسی اسناد پزشکی،بازرسین ناظرین بیمارستانی، بررسی اسناد پزشکی،بازرسین   گزارشگزارشبه طرق مختلف از جمله به طرق مختلف از جمله است است   موظفموظفبیمه پایه بیمه پایه : : 33تبصره تبصره 

نسبت به عدم اشتغال پزشکان یاد نسبت به عدم اشتغال پزشکان یاد و ...و ...  ، بررسی اسناد خسارت متفرقه، بررسی اسناد خسارت متفرقهوتکمیلیوتکمیلی  بیمه های پایهبیمه های پایهایر ایر سازمان، ارتباط با سسازمان، ارتباط با س

  ..ددراکز دانشگاهی اطمینان حاصل نمایراکز دانشگاهی اطمینان حاصل نمایشده در خارج از مشده در خارج از م

 نامهنظارت بر آییننحوه : 7ماده 

 جغرافیایی، وقتت علمی تمام اهی یاعضاپزشکان درمانی و موارد مغایر با شرایط تعیین شده برای  احرازدر صورت 

 :استاقدامات نظارتی ذیل به ترتیب قابل انجام 

کارانه وی نیز در طول و  ، غیر قابل پرداخت استمربوطهپزشك  ماه گذشته 6ای اسناد جزء حرفهدرصد  61 -1

 این مدت قابل پرداخت از سوی مراکز درمانی دانشگاهی نخواهد بود. 

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

گر های بیمهتوسط سازمان پرداختدهد و می یك درجه کاهش را به مدت یك سالمقصد بیمارستان  بخشی

 باشد.قابل محاسبه و اخذ می تر،با تعرفه پایین پایه و تکمیلی

مرکز  فنی رپایی پروانه مسئولدر صورت فعالیت در مراکز جراحی محدود و مراکز تشخیصی درمانی س -3

نسبت به های پایه و تکمیلی گردد و بیمهابطال میتوسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مربوطه 

 تعلیق قرارداد با مرکز مربوطه اقدام نمایند.

معرفی پزشك مربوطه از سوی دانشگاه محل خدمت به هیات تخلفات اداری  تذکر کتبی به بیمارستان مبدا و -4

  کارکنان یا اعضای هیات علمی یا لغو قرارداد حسب نوع رابطه استخدام 

  باباپزشك تمام وقتی پزشك تمام وقتی دارای دارای در صورتی که در صورتی که ند ند های علوم پزشکی مکلفهای علوم پزشکی مکلفدانشگاهدانشگاه  ،،از زمان ابالغ این دستورالعملاز زمان ابالغ این دستورالعمل تبصره:

 د.د.ننوقتی نمایوقتی نماینمایند و گواهی ابطال را ضمیمه اسناد تمامنمایند و گواهی ابطال را ضمیمه اسناد تمامابطال ابطال را را   پروانه ویپروانه وی  هستند،هستند،پروانه مطب پروانه مطب 

 جغرافیایی تمام وقت دو کاخدمات مشمول : 8ماده 

که توسط پزشکان درمانی و ( درمانی، تشخیصی، پاراکلینیکی و توانبخشی(برای کلیه خدمات بستری و سرپایی 

ای خدمات تحت پوشش شوند، جزء حرفهاعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی در بخش دولتی ارائه می

 باشد.، قابل محاسبه و اخذ می«واحد ارزش نسبی«های نسبی درج شده در ستون برابر ارزش 2 گرهای بیمهسازمان



 

 جغرافیایی و اعضای هیات علمی تمام وقت درمانی پزشکاندو کا  رداختپآیین نامه 

0 

 

اخت بیمار برای کلیه دگیرد و مبنای پرگر پایه و تکمیلی تعلق میهای بیمهالتفاوت تنها به سهم سازماناین مابه

 .باشدمی (یبدون اعمال ضریب تمام وقت) ، ارزش نسبی پایه هر خدمتخدمات

عمل عمل الالصرفاً بابت حقصرفاً بابت حق، ، هر یك از پزشکان ارائه دهنده خدماتهر یك از پزشکان ارائه دهنده خدماتدر موارد گلوبال در صورت تمام وقت بودن در موارد گلوبال در صورت تمام وقت بودن   :صرهتب

جمع هزینه گلوبال اضافه جمع هزینه گلوبال اضافه ارزش ریالی ضریب کای دوم به سرارزش ریالی ضریب کای دوم به سر  تازه متولد شدهتازه متولد شدهنوزاد نوزاد   جراحی، بیهوشی و ویزیت اولیهجراحی، بیهوشی و ویزیت اولیه

 ..گرددگرددمیمی

 تعرفه ترجیحی مناطق محرومپرداخت : 9ماده 

به جزء و موزش پزشکی اعالم آ، درمان و مناطق محروم از طرف وزارت بهداشتبوط به تعرفه های ترجیحی ضرایب مر

علمی تمام وقت جغرافیایی و غیر تمام  هیاتارائه شده توسط پزشکان درمانی و اعضای  ای کلیه خدمات بستریحرفه

اضافه می شود. محرومیت شهر حسب درجه ه( )با احتساب سهم بیمه پای برابر ارزش نسبی مربوطه 2وقت تا حداکثر 

 این خدمات شامل پرونده های بستری موقت کمتر از شش ساعت نمی گردد.

 گردد.گردد.فنی مشمول ضریب تعرفه ترجیحی نمیفنی مشمول ضریب تعرفه ترجیحی نمیجزء جزء : 1تبصره 

علمی تمام وقت جغرافیایی در مناطق محروم در صورت علمی تمام وقت جغرافیایی در مناطق محروم در صورت   هیاتهیاتدر صورت اشتغال پزشکان درمانی و اعضای در صورت اشتغال پزشکان درمانی و اعضای  :2تبصره 

قابل قابل   سه کاسه کاهای نسبی حسب مورد همزمان تا سقف های نسبی حسب مورد همزمان تا سقف ( کتاب ارزش( کتاب ارزش--0000( و )( و )  --0101رایط مربوطه، کدهای تعدیلی )رایط مربوطه، کدهای تعدیلی )وجود شوجود ش

توسط پزشك تمام وقت ارائه توسط پزشك تمام وقت ارائه   11//33به عنوان مثال چنانچه خدمتی در منطقه با ضریب محرومیت به عنوان مثال چنانچه خدمتی در منطقه با ضریب محرومیت   باشد.باشد.محاسبه میمحاسبه می

 کا به خدمت مربوطه تعلق می گیرد.کا به خدمت مربوطه تعلق می گیرد.برابر برابر   22//33گردد گردد 

ی به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی ی به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی ضرایب تعرفه ترجیحضرایب تعرفه ترجیحتغییر در تغییر در   :3تبصره 

 گردد.گردد.میمی  محترم وزیران انجاممحترم وزیران انجام  هیاتهیاتبیمه خدمات درمانی کشور و تصویب بیمه خدمات درمانی کشور و تصویب 

بر حسب درجه بر حسب درجه ترجیحی مناطق محروم، ترجیحی مناطق محروم،   ضریب تعرفهضریب تعرفهبستری، پرداخت بستری، پرداخت برای خدمات پاراکلینیك اسناد برای خدمات پاراکلینیك اسناد  :4تبصره 

 ..محاسبه و پرداخت خواهد بودمحاسبه و پرداخت خواهد بودقابل قابل   رادیوگرافیرادیوگرافیطبی و طبی و --استثنای خدمات آزمایشگاه تشخیصیاستثنای خدمات آزمایشگاه تشخیصی  محرومیت منطقه بهمحرومیت منطقه به

گر پایه و تکمیلی جهت پرداخت اسناد ارسالی مراکز درمانی های بیمهنامه برای کلیه سازماناین آیین :11ماده 
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