
 17نسخه  -ه پزشک خانواده و بيمه روستايي دستورعمل اجرايي برنام

 

0 

 

 
 

 

 مكانیسم پرداختاصالحیه فصل دوازدهم: 
 Mixed Paymentدر برنامه پزشك خانواده براي دستيابي به وضعيت مطلوب جنبه هاي مختلف خدمت،ازروش 

 استفاده مي شود.

 ي، ماما، آزمایشگاه و رادیولوژو بيمه روستایي جهت پزشك پزشك خانواده طرف قرارداد برنامهدریافتي نيروهاي 

 خش مي باشد:شامل دو ب

ب: کارانه        حکم کارگزینيالف:   

يروهاي حکم کارگزیني ندانشگاه ها، استخدامي اعضاء غير هيئت علمي  –: براساس آیين نامه اداري حکم کارگزیني

، پس از کسر کسورات قانوني در پایان هر رارداد صادر شده ومبلغ تعيين شدهقراردادي پزشك خانواده در ابتداي ق

 ، پرداخت مي گردد.راه با پرداختي هاي سایر پرسنلمماه ه

آن در پایان ماه  %70کارانه: براساس مکانيسم پرداخت تدوین شده در همين دستور عمل به صورت ماهانه محاسبه ، و 

 باقيمانده پس از انجام پایش به صورت سه ماهه پرداخت مي گردد. %30و 
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 پزشك کارانه پرداخت: مكانیسم 62ماده 
سهم  سهم محروميت، سهم ماندگاري، جمعيت، تعداد شب بيتوته، کارانه پزشك شامل:( اجزا تاثير گذار بر الف

 پراکندگي یا دهگردشي، ضریب عملکرد، ضریب حضور و حق مسئوليت

افزایش  0.01هر  ریال و بازاي 7000000معادل  1سهم محروميت: بر اساس جدول زیر محاسبه مي شود ، عدد  -1

 ریال  اضافه گردد. 88600، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغدانشکده /)دانشگاه ضریب محروميت چهارگانهميانگين 
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 مبلغ تعيين شده براي متوسط ضریب محروميت پزشك )ریال( ميانگين ضرایب محروميت دانشگاه ، شهرستان، بخش و مرکز

00/1 7000000

05/1 7443000

10/1 7886000

15/1 8329000

20/1 8772000

25/1 9215000

30/1 9658000

35/1 10101000

40/1 10544000

45/1 10987000

50/1 11430000

55/1 11873000

60/1 12316000

65/1 12759000

70/1 13202000

75/1 13645000

80/1 14088000

85/1 14531000

90/1 14974000

95/1 15417000

00/2 15860000
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 هم ماندگاري: عوامل موثر در تعيين سهم ماندگاري عبارتند از:س- 2

 %100مجري برنامه معادل سالمت مرکز خدمات جامع در سطح - 

 %85در محدوده شهرستان معادل -

  %70در محدوده دانشگاه/ استان معادل -

 %50کل کشور معادل -

 1( براساس جدول زیر تعيين مي شود، عدد سنوات به سال محاسبه و به ازاي یك سال کامل خدمت )برحسب ریال 

ان، ، شهرستدانشکده /ن ضریب محروميت چهارگانه)دانشگاهافزایش ميانگي 0.01ریال و به ازاي هر  1080000معادل 

 . ریال  اضافه گردد 13600بخش و مرکز( مبلغ 
ان در سنوات قبل به عنو مهيکل ب هزار نفر در قالب قرارداد با اداره ستيب ریز يکه در شهرها يافراد ي: برا1تبصره

به عنوان  شهرها توسط دانشگاه در برنامه نیبوده اند و پس از تحت پوشش قرارگرفتن ا تيپزشك خانواده مشغول فعال

 شورکدر محدوده  ينامبردگان در سنوات قبل معادل سهم ماندگار يداده اند سهم مانگار تيپزشك خانواده ادامه فعال

 گرفته شود. ( در نظردرصد 50)

در سنوات قبل به عنوان پزشك خانواده مشغول  مهيدر قالب قرارداد با اداره کل ب روستاهاکه در  يافراد ي: برا2تبصره

ادامه  توسط دانشگاه در برنامه به عنوان پزشك خانواده روستاها نیبوده اند و پس از تحت پوشش قرارگرفتن ا تيفعال

 درصد( 07استان ) /دانشگاهدر محدوده  يبردگان در سنوات قبل معادل سهم ماندگارنام يداده اند سهم مانگار تيفعال

 گرفته شود. نظر در
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 )ریال(سالمت مرکز خدمات جامع بازاي یکسال خدمت در  ميانگين ضریب محروميت تعيين شده

00/1 1080000

05/1 1148000

10/1 1216000

15/1 1284000

20/1 1352000

25/1 0014200 

30/1 1488000

35/1 1556000

40/1 1624000

45/1 1692000

50/1 1760000

55/1 1828000

60/1 1896000

65/1 1964000

70/1 2032000

75/1 2100000

80/1 2168000

85/1 2236000

90/1 2304000

95/1 2372000

00/2 2440000
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ماندگاري بحث شده است، منظور قراردادهاي با شبکه بهداشت و درمان  : دراین دستورعمل هرجا از سوابق3بصرهت

رف بعنوان پزشك خانواده ط سالمت تحت عنوان پزشك خانواده روستائي است. چنانچه پزشکي با اداره کل بيمه 

 هقرارداد بوده و به تازگي جزو نيروهاي پزشك خانواده طرف قرارداد شبکه شده است، سنوات همکاري در برنام

پزشك خانواده  بعنوان ماندگاري مورد محاسبه قرار مي گيرد . در سایر موارد نظير قرارداد با سازمانهاي بيمه گر در 

ه پزشك در برنام همکاران درگير هر قالبي غير از پزشك خانواده مشمول سنوات ماندگاري نمي شود. سنوات فعاليت

درصد سنوات سوابق کاري در ستاد و در  50ترش شبکه تا شاغل در مدیریت شبکه/ گس خانواده در سطوح ستادي

)در دانشکده/ دانشگاه علوم پزشکي با تایيد درصد سوابق کار ستادي  25غير از مدیریت شبکه/ گسترش شبکه تا 

 نيز جزو سوابق ماندگاري محسوب مي شود.  معاون بهداشتي دانشگاه(

ل آخرین محل خدمت موردنظر در قرارداد مدنظر است بعنوان :  جهت محاسبه کليه سنوات فرد بر اساس سا4ه تبصر

 مرکز اصلي و سایر مراکز قبلي طبق مطالب پيشگفت محاسبه مي شود .
 

جمعيت: به ازاي هرنفر جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده )کل جمعيت ساکن در مناطق روستایي،عشایر و -3

 0.01 و به ازاي هرریال مي باشد؛  6750مبلغ  1محروميت  هزار نفر (، در مناطق با ميانگين ضریب 20شهرهاي زیر 

ریال  اضافه  85)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ  افزایش ميانگين ضریب محروميت چهارگانه

 .گردد
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ميانگين ضرایب محروميت دانشگاه ، 

 شهرستان، بخش و مرکز

  شمبلغ تعيين شده بازاي هر نفر جمعيت ساکن تحت پوش

 ( )ریال(Kپزشك )

00/1 
05/1 
10/1 
15/1 
20/1 
25/1 
30/1 
35/1 
40/1 
45/1 
50/1 
55/1 
60/1 
65/1 
70/1 
75/1 
80/1 
85/1 
90/1 
95/1 
00/2 

 

 

 

 



 17نسخه  -ه پزشک خانواده و بيمه روستايي دستورعمل اجرايي برنام

 

7 

 

ت از ستعداد شب بيتوته:  بيتوته جزو وظایف الینفك پزشك خانواده طرف قرارداد است و هيچ پزشکي مجاز ني-4

 .مبالغ در نظر گرفته شده به ازاي هر شب به شرح جدول زیر مي باشد .آن سرپيچي کند

يانگين ضرایب محروميت م

 ،دانشگاه

 شهرستان، بخش و مرکز

 سهم بيتوته )ریال(

تك 

 پزشك
 شبانه روزي مراکز معين سه پزشك و بيشتر دو پزشك

00/1 

05/1 

10/1 

15/1 

20/1 

25/1 

30/1 

35/1 

40/1 

45/1 

50/1 

55/1 

60/1 

65/1 

70/1 

75/1 

80/1 

85/1 

90/1 

95/1 

00/2 
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 سهم پراکندگي یا دهگردشي: -5

 نفر 2000خانه هاي بهداشت با جمعيت کمتر از  ادهگردشي: پزشك خانواده مي بایست در روستاهاي اصلي ب -

نفر دو بار در هفته سرکشي نماید. همچنين، باید هر   2000بار در هفته و خانه هاي بهداشت با جمعيت باالي  1حداقل 

 ي سياري مراجعه داشته باشد. ماه یکبار به روستاهاي قمر و هر سه ماه یکبار به روستاها

 سهم پراکندگي: این سهم، خود شامل چند گزینه مي باشد: -

  تعداد واحد تحت پوشش پزشك  )نحوه محاسبه تعداد واحد تحت پوشش پزشك(: )تعداد خانه بهداشت

تعداد روستاي قمر تحت پوشش پزشك( به اضافه )تعداد ) تحت پوشش پزشك ضربدر چهار( به اضافه

 سياري تحت پوشش پزشك تقسيم بر سه( روستاي

  فواصل )نحوه محاسبه فواصل(:) مجموع فواصل خانه هاي بهداشت تحت پوشش پزشك برحسب کيلومتر

ضربدر چهار( باضافه) مجموع فواصل روستاهاي قمر تحت پوشش پزشك تا مرکز برحسب کيلومتر(به اضافه 

 تر(تا مرکز تقسيم بر سه برحسب کيلوم )مجموع فواصل روستاهاي سياري مسکوني تحت پوشش پزشك

  ضریب دهگردشي: تعداد دهگردشي انجام شده در ماه تقسيم بر تعداد دهگردشي استاندارد 

در محاسبه ضریب دهگردشي، در هر روز حداکثر یك واحد در نظر گرفته مي شود. که مي تواند دورترین مسافت 

 براي واحدهاي دهگردشي شده لحاظ گردد.

 دشي *   )  سهم مجموع فواصل  + سهم تعداد واحد هاي تحت پوشش(     = سهم پراکندگيضریب دهگر

افزایش ميانگين  0.01ریال  براي هر واحد مي باشد؛ و بازاي هر  216000مبلغ  1در مناطق با ميانگين ضریب محروميت 

 ریال  اضافه گردد. 2720ضریب محروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ 

افزایش  0.01ریال براي هر کيلومتر خاکي مي باشد؛ و بازاي هر  7000مبلغ  1در مناطق با ميانگين ضریب محروميت 

 ریال  اضافه گردد. 76ميانگين ضریب محروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ 

افزایش  0.01ریال براي هر کيلومتر آسفالته مي باشد؛ و بازاي هر  5000مبلغ 1در مناطق با ميانگين ضریب محروميت 

و  ریال اضافه گردد 76ميانگين ضریب محروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ 

ظر گرفته هزار نفر معادل یك خانه )پایگاه ضميمه( در ن 20همچنين براي افراد بدون خانه بهداشت در شهرهاي زیر 

 شود.

. 
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ميانگين ضرایب محروميت دانشگاه ، 

 شهرستان، بخش و مرکز

به ازاي هر 

 واحد)ریال(

به ازاي هر کيلومتر مسافت 

 )آبي یا خاکي( )ریال(

به ازاي هر کيلومتر 

 مسافت)آسفالت( )ریال(

00/1 

05/1 

10/1 

15/1 

20/1 

25/1 

30/1 

35/1 

40/1 

45/1 

50/1 

55/1 

60/1 

65/1 

70/1 

75/1 

80/1 

85/1 

90/1 

95/1 

00/2 
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 ه محاسبه بر اساس پایش عملکرد برنامه  طبق چك ليست هاي موجود اقدام مي شود. نحو ضریب عملکرد:-6

 100ضریب عملکرد برابر است با امتياز کسب شده تقسيم بر مجموع امتيازات ضرب در 

 

 مکانيسم هاي عملکردي:

 الف:  تشویق 

 ثبت مي گردد. 0/1، ضریب عملکرد برابر  %90در صورت کسب امتياز 

افزوده خواهد شد. در  صدم به ضریب عملکرد 2افزایش معادل  %1بازاي هر   %90در صورت کسب امتياز بيش از 

 حتماً مشخص گردد. 90این صورت الزم است علت کسب امتياز باالتر از 

 ب : تنبيه

 سبب لغو قرارداد مي شود  %40کسب ضریب عملکرد

 و کمتر در دو دوره متوالي سبب لغو قرارداد مي شود   %70کسب  ضریب عملکرد 

اد مي شود ، البته نباید هریك از بخش هاي چك ليست، مبلغ کل قرارد  %30سبب  کسر  %70کسب  ضریب عملکرد 

 شود. در چنين شرایطي به پزشك درمورد آن بخش، تذکر داده مي شود. %50کمتراز 

 مي بایست موارد تنبيهي طي نامه کتبي توسط شبکه  بهداشت و درمان  شهرستان به پزشك مربوطه ابالغ گردد .
 

که پزشك در محل خدمت خود حضور داشته است تقسيم بر  تعداد  ضریب حضور: عبارتست از نسبت روزهایي-7

 روزهاي ماه.
 

بازاي هر روز که پزشك غيبت داشته باشد معادل  دو سي ام دریافتي از کل حقوق وي کسر مي گردد. این موضوع، 

راساس بشامل روزهاي تعطيل که پزشك موظف به ارائه شيفت بود نيز مي شود. خاطرنشان مي گردد مراکزي که 

دستورعمل نياز به بيتوته ندارند، باید پزشك آن مرکز با نزدیکترین مرکز داراي بيتوته بصورت شيفتي بيتوته داشته 

 باشد و به مردم هم اطالع رساني شود.
 

مي  مرکز محسوب سالمت بعنوان مسئول  تيم هاي  سالمت مرکز خدمات جامع  حق مسئوليت: پزشك مسئول در-8

مبلغ کل قرارداد به سرجمع  %4تا  سالمت با یك تيم  سالمت مرکز خدمات جامع يت  پزشك در حق مسئول شود.

مازاد که تحت مدیریت پزشك مسئول مرکز مي باشد  سالمت مبلغ قرارداد نامبرده اضافه مي گردد، به ازاي هرتيم 

 به این مبلغ اضافه مي گردد. 1%
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درصد مبلغ کل  5حق مسئوليت پزشك مسئول تا  سالمت دو تيم با  سالمت مرکز خدمات جامع در بعنوان مثال 

 درصد مي باشد.  7الزم به ذکر است سقف حق مسئوليت دریافتي حداکثرتا  .مي باشد  قرارداد

 پزشکان غيرطرحي باشد. کارانه %80پزشکان طرحي و پيام آور مي بایست معادل  کارانه: 1تبصره

شك یا ماما به هيچ عنوان مقدور نبوده یا متضمن شرایط ویژه و خاص هست در مناطقي که امکان جذب پز :2تبصره 

و باالتر( به شرط موافقت ستاد هماهنگي دانشگاه/دانشکده و امکان  80/1)با ميانگين ضرایب محروميت چهارگانه 

رد اضافه کرد. به سرجمع دریافتي ف  %20تامين منابع مالي از سوي دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي مي توان تا سقف 

دانشگاه و کشوري و به شرط موافقت ستاد هماهنگي  85/1در مراکز مجري برنامه که داراي ضریب محروميت باالي 

 %70فا پرداخت صر ودانشگاه ميتوان از نوع قرارداد اقماري استفاده کرد  امکان تامين منابع مالي از سوي دانشکده/

مي گردد. )حق بيتوته پزشکان مذکور به ازاي تعداد شب بيتوته و بطور کامل انجام  روز کاري در ماه 15براي  کارانه

در چنين شرایطي امکان استفاده از مرخصي استحقاقي در ماه وجود ندارد و فقط در شرایط  پرداخت مي گردد(.

ستفاده ا اضطرار ضمن ارائه شواهد و مستندات مربوطه ميتواند از نصف مرخصي استحقاقي بدون کسر حقوق در ماه

نماید. الزم است که فهرست این پزشکان به همراه کدملي به اداره کل بيمه استان و مرکز مدیریت شبکه ارسال شود 

ر ندارند. بدیهي است در صورت فعاليت ایشان دو این پزشکان حق هيچ گونه فعاليت پزشکي دیگري در کشور را 

 اهند شد.، لغو قرارداد خوفعاليت پزشکي دولتي و خصوصي دیگر

 المت س مدیریتمجري برنامه بيمه روستایي،  سالمت مرکز خدمات جامع : تمامي پزشکان خانواده مستقر در 3تبصره 

اعم از بيمه شده روستایي یا سایرین( و متناسب با فرمول تعيين  هستند )را عهده دار کل جمعيت تحت پوشش مرکز 

رکز میکساني برخوردار مي باشند ولي یکي از آنها، به عنوان مسئول  "شده در این دستورعمل از نظام پرداخت تقریبا

  .تعيين خواهد شدز بهداشت شهرستان و رابط مرکز با مرک سالمت خدمات جامع 

 نفر مي باشد.  5000حداکثر سقف جمعيتي قابل محاسبه جهت پزشك خانواده : 4تبصره 

پزشك حداقل  جهتنفر باشد مبناي محاسبه  2500درصورتيکه جمعيت تحت پوشش پزشك کمتر از : 5تبصره 

 نفر خواهد بود. 2500جمعيت معادل 
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 فرمول مکانيسم پرداخت پزشك خانواده در برنامه پزشك خانواده و بيمه روستایي: (ب

 سهمماندگاري +  سهمریال*جمعيت(+ K+)پراکندگي سهم*)عملکرد ضریب[* حضور بیضرسهم بيتوته +}

 {](محروميت

پزشکان شهرستان محل ماموریت بدون احتساب دهگردشي و کارانه  معادل متوسط جانشينپزشك  کارانهتبصره: 

پرداخت  مربوطه بر اساس مرکز محل ماموریت کارانهبدیهي است در صورت انجام بيتوته و دهگردشي  بيتوته مي باشد.

 مي گردد. 

ه به علت شرایط خاص و منطقه، بيماران غير از جمعيت تحت پوشش خود را پذیرش هر گاه پزشك مرکز مجري برنام

درصد تعرفه پزشك را ماهانه به وي پرداخت  40تا  20و ویزیت کند، شبکه/ مرکز بهداشت شهرستان مي بایست 

 نماید.
 

 / پاراکلینیكماما کارانه نیسم پرداختمكا: 63ماده 
، سهم ماندگاري، جمعيت، سهم پراکندگي، ضریب عملکرد، سهم محروميتا شامل آنه کارانهالف( اجزا تاثيرگذار بر 

 ضریب حضور و ارائه خدمات اضافي مي باشد.

ریال و براي 1000000معادل  1عدد  کاردان هاشروع مي شود. براي  1سهم محروميت: ميانگين ضرایب که از عدد -1

 ریال مي باشد. 1250000رقم  کارشناسان

افزایش ميانگين ضریب محروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( براي  0.01به ازاي هر 

 ریال  اضافه گردد.  35000مبلغ    کارشناسریال و براي  35000مبلغ   کاردان
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ن ضرایب محروميت ميانگي

 ، شهرستان، بخش و مرکزدانشگاه
 مبلغ تعيين شده براي متوسط ضریب محروميت )ریال(

  کارشناس کاردان

00/1 
05/1 
10/1 
15/1 
20/1 
25/1 
30/1 
35/1 
40/1 
45/1 
50/1 
55/1 
60/1 
65/1 
70/1 
75/1 
80/1 
85/1 
90/1 
95/1 
00/2 
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 سهم ماندگاري:-2

 %100در سطح مرکز خدمات جامع سالمت مجري برنامه معادل  -
 %85در محدوده  شهرستان معادل   -
  %70در محدوده دانشگاه/ استان معادل  -
 %50کل کشور معادل  -

 1سنوات به سال محاسبه و بازاي یك سال کامل خدمت )برحسب ریال( براساس جدول زیر تعيين مي شود، عدد 

  .مي باشد کارشناسریال براي  250000و  دانکارریال براي  200000معادل 

)دانشگاه/ دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ  افزایش ميانگين ضریب محروميت چهارگانه 0.01بازاي هر  

 اضافه گردد. کارشناسریال براي  7000و  کاردانریال براي  7000
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ميانگين ضریب 

 محروميت تعيين شده

بهداشتي  بازاي یکسال خدمت در مرکز

 ( ریالکارداندرماني)

 بازاي یکسال خدمت در مرکز بهداشتي 

  (کارشناسدرماني )

 ریال

00/1 
05/1 
10/1 
15/1 
20/1 
25/1 
30/1 
35/1 
40/1 
45/1 
50/1 
55/1 
60/1 
65/1 
70/1 
75/1 
80/1 
85/1 
90/1 
95/1 
00/2 
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دراین دستورعمل هرجا از سوابق ماندگاري بحث شده است، منظور قراردادهاي با شبکه بهداشت و درمان : 1رهتبص

بعنوان ماماي طرف قرارداد برنامه پزشك خانواده روستائي است. چنانچه ماما/پرستاري با یکي از بيمه ها طرف قرارداد 

، همانند ماما/پرستار بدون هيچ ماندگاري محسوب مي بوده و به تازگي جزو نيروهاي طرف قرارداد شبکه شده است

 .شود
نوان عه :  جهت محاسبه کليه سنوات فرد بر اساس سال آخرین محل خدمت موردنظر در قرارداد مدنظر است ب2تبصره

 مرکز اصلي و سایر مراکز قبلي طبق مطالب پيشگفت محاسبه مي شود.

 20عشایر و شهرهاي زیر  عيت ساکن در مناطق روستایي،جمعيت:  بازاي هرنفر جمعيت تحت پوشش )کل جم-3

ریال  340مبلغ  کاردان)ميانگين استان، شهرستان، و منطقه( براي  1هزار نفر(، در مناطق با ميانگين ضریب محروميت 

افزایش ميانگين ضریب محروميت چهارگانه )دانشگاه  0.01ریال مي باشد و و بازاي هر  420مبلغ  کارشناسو براي 

 اضافه گردد.  کارشناسریال براي  12و  کاردانریال براي 12/دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ
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متوسط ضرایب 

محروميت استان، 

 شهرستان، و منطقه

 )ریال(مبلغ تعيين شده به ازاي هر نفر جمعيت کل تحت پوشش 

 دانکار

 

 شناسکار

 

00/1  
05/1  

01/1  
15/1  
20/1  
25/1  
30/1  
35/1  
40/1  
45/1  
50/1  
55/1  
60/1  
65/1  
70/1  
75/1  
80/1  
85/1  
90/1  
95/1  
00/2  
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سهم پراکندگي یا دهگردشي: ماما حتي االمکان باید در تمام دهگردشي هاي پزشك خانواده به خانه هاي بهداشت، -4

 روستاهاي قمر و روستاهاي سياري همراه وي باشد.

نفر  2000ر از در روستاهاي اصلي با خانه هاي بهداشت با جمعيت کمت سالمت دهگردشي: ماماي تيم   -

  نفر دو بار در هفته سرکشي نماید.  2000بار در هفته و خانه هاي بهداشت با جمعيت باالي   1حداقل 

 همچنين، باید هر ماه یکبار به روستاهاي قمر و هر سه ماه یکبار به روستاهاي سياري مراجعه داشته باشد. 

نظر گرفته مي شود. که ميتواند دورترین مسافت  در محاسبه ضریب دهگردشي، در هر روز حداکثر یك واحد در

هزار نفر  20و همچنين براي افراد بدون خانه بهداشت در شهرهاي زیر  براي واحدهاي دهگردشي شده لحاظ گردد

 معادل یك خانه )پایگاه ضميمه( در نظر گرفته شود.

 سهم پراکندگي: این سهم، خود شامل چند گزینه مي باشد: -

 وشش )نحوه محاسبه تعداد واحد تحت پوشش(: )تعداد خانه بهداشت تحت پوشش تعداد واحد تحت پ

ضربدر چهار( به اضافه)تعداد روستاي قمر تحت پوشش( به اضافه )تعداد روستاي سياري تحت پوشش تقسيم 

 بر سه(

  فواصل )نحوه محاسبه فواصل( :) مجموع فواصل خانه هاي بهداشت تحت پوشش برحسب کيلومتر ضربدر

( باضافه )مجموع فواصل روستاهاي قمر تحت پوشش تا مرکز برحسب کيلومتر( به اضافه) مجموع چهار

 فواصل روستاهاي سياري مسکوني تحت پوشش تا مرکز تقسيم بر سه برحسب کيلومتر(

 ضریب دهگردشي : تعداد دهگردشي انجام شده در ماه تقسيم بر تعداد دهگردشي استاندارد 

 

 مجموع فواصل  +  تعداد واحد تحت پوشش پزشك(     = سهم پراکندگيضریب دهگردشي *   )   

 تبصره:  با توجه به عدم حضور نيروي پاراکلينيك دربرنامه  دهگردشي، این سهم به نامبردگان تعلق نمي گيرد.
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متوسط ضرايب 

محروميت استان، 

شهرستان، و 

منطقه

 

بازای هر واحد 

 )ريال(کاردان

واحد بازای هر 

)ريال(کارشناس

 

بازای هر کيلومتر مسافت 

 )آسفالت( )ريال(کاردان

 

بازای هر کيلومتر 

مسافت )آسفالت( 

 )ريال(کارشناس


بازای هر کيلومتر 

مسافت )آبی يا 

 خاکی()ريال(کاردان

بازای هر کيلومتر 

مسافت )آبی يا 

خاکی()ريال(کارشناس

00/1  

05/1  

10/1  
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20/1  
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35/1  

40/1  
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50/1  
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65/1  
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ضریب عملکرد: بر اساس پایش عملکرد برنامه  طبق چك ليست هاي موجود اقدام مي شود.  نحوه محاسبه ضریب -5

 100عملکرد برابر است با امتياز کسب شده تقسيم بر مجموع امتيازات ضرب در 

 

 مکانيسم هاي عملکردي: 

 الف : تشویق 

 ثبت مي گردد . 0/1، ضریب عملکرد برابر  %90 در صورت کسب امتياز

افزایش معادل دو صدم به ضریب عملکرد افزوده خواهد شد .  در  %1بازاي هر   %90در صورت کسب امتياز بيش از 

 کامالً مشخص گردد . 90این صورت الزم است علت کسب امتياز باالتر از 

 ب: تنبيه

 ود سبب لغو قرارداد مي ش %40کسب ضریب عملکرد

 و کمتر در دو دوره متوالي سبب لغو قرارداد مي شود   %70کسب  ضریب عملکرد 

، البته نباید هيچيك از بخش هاي چك ليست، مبلغ کل قرارداد مي شود  %30کسر سبب   %70کسب  ضریب عملکرد 

 درمورد آن بخش، تذکر داده مي شود.. در چنين شرایطي به ماما شود %50کمتراز 

 رددمربوطه ابالغ گسط مرکز بهداشت  شهرستان به ماما یست موارد تنبيهي طي نامه کتبي توتبصره: مي با

 تعداد شب بيتوته:  -6

مجري برنامه بيمه روستایي و پزشك خانواده بيتوته مي کند،  سالمت مرکز خدمات جامع به ازاي هر شب که ماما در 

ي اطرنشان مي سازد که براساس دستورعمل، انجام بيتوته برامبلغي درنظر گرفته مي شود شامل جدول زیر مي باشد.  خ

 ماما/پرستار طرف قرارداد برنامه پزشك خانواده ضرورت ندارد

تبصره: الزم است در صورت نياز به خدمات ماما در زمان بيتوته، این نکته در متن قرارداد قيد شود تا پس از امضاء آن 

 ام بيتوته پيش نياید.توسط فرد، شبهه اي براي وي درمورد انج
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متوسط ضرایب محروميت استان، 

 شهرستان، و منطقه
 کارشناسبه ازاي هر شب )ریال(  کاردانبه ازاي هر شب )ریال( 
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ارائه خدمات اضافي: چنانچه ماما عالوه بر خدمات مامایي و مراقبت از مادران، کودکان و زنان و همياري پزشك -7 

 به انجام وظایفي چون دارویاري و تزریقات و پانسمان نيز مشغول باشد

براي خدمات پرستتتتاري )تزریقات و پانستتتمان و...( ماهانه به  %5 دریافتي وي  و تا %10به ازاي خدمت دارویاري تا  

دریافتي وي اضافه مي شود. ضرورت دارد این نکته در متن قرارداد قيد شود تا پس از امضاء آن توسط فرد، شبهه اي 

 براي وي درمورد انجام خدمات اضافي پيش نياید.

 مت خودحضور داشته است تقسيم برتعداد روزهاينسبت روزهایي که ماما/پرستار درمحل خد ضریب حضور: -8

 ماه.)روزهاي تعطيل و جمعه به روزهاي حضور اضافه شود(

: حق الزحمه ماماهاي قراردادي به عنوان ماماي جایگزین معادل متوسط حق الزحمه ماماهاي شهرستان یا 1تبصره

 شهرستان هاي محل ماموریت ماماي جایگزین مزبور مي باشد. 

 ازاي هر روز غيبت فرد معادل  دو سي ام دریافتي از کل حقوق وي کسر مي گردد. : به2تبصره

 نفر مي باشد.  7000: حداکثر سقف جمعيتي قابل محاسبه جهت ماما 3تبصره

 ( فرمول محاسبه کارشناس/ کاردان ماما:ب

سهم يت(+ریال*جمع Kضریب عملکرد*)ارائه خدمات اضافي+سهم پراکندگي+)[حضور * سهم بيتوته+}ضریب
 {]+ سهم محروميت(ماندگاري 

شهرستان محل ماموریت بدون احتساب دهگردشي و  ماماهاي کارانهمعادل متوسط  جانشين مامايکارانه : 4تبصره

یت پرداخت رمربوطه بر اساس مرکز محل مامو کارانهبيتوته مي باشد. بدیهي است در صورت انجام بيتوته و دهگردشي 

 مي گردد. 

 

هر گاه ماما مرکز مجري برنامه به علت شرایط خاص و منطقه، بيماران غير از جمعيت تحت پوشش خود را پذیرش و 

 درصد تعرفه ماما را ماهانه به وي پرداخت نماید. 40تا  20ویزیت کند، شبکه/ مرکز بهداشت شهرستان مي بایست 
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 دهان و دندان بهداشتكار /دندانپزشكی دریافت: مكانیسم پرداخت 64ماده 
مبلغ قرارداد  (خدمات جامع سالمتبا توجه به ميانگين ضرایب محروميت چهارگانه )استان، شهرستان، بخش، مرکز 

 بر اساس جدول زیر قابل محاسبه مي باشد: 

 با توجه به ضریب محروميت چهارگانه / بهداشتکار دهان و دندانپزشك دندان دریافتيجدول 

متوسط ضرایب محروميت استان، شهرستان، بخش و 

 مرکز

 )ریال( دریافتيمبلغ تعيين شده براي متوسط 

 بهداشتکار دهان و دندان   دندانپزشك  
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 جدول زمان سنجي خدمات بر اساس نوع خدمت و زمان تعيين شده در جدول ذیل محاسبه مي گردد.

هر شيفت فعال ارائه خدمت بر اساس جدول زیر مي  بهداشتکار به ازاي مبناي محاسبه جهت پرداخت دندانپزشك/

حداکثر تا دو برابر قابل پرداخت ساعته  4 در صورت فعاليت در دو شيفت کاري.  این مبلغ براساس عملکرد باشد

  خواهد بود.

 يدندان پزشکسطح دو جدول زمان سنجي خدمات 

 مورد تعهد در هر شيفت موظف محاسبه متوسط مدت زمان انجام خدمات دندان پزشکي و حداقل خدمات

 متوسط مدت زمان انجام خدمت )دقيقه( خدمت ردیف

 15 فلورایدتراپي دوفك 1

 15 6فيشور سيلنت هر دندان  2

 25 جرم گيري و بروساژ دو فك 3

 15 کشيدن دندان شيري 4

 20 کشيدن دندان دائمي 5

 20 پالپوتومي 6

 25 ترميم یك سطحي آمالگام 7

 30 و سطحي آمالگامترميم د 8

 40 ترميم سه سطحي آمالگام 9

 30 ترميم یك سطحي اچ نوري 10

 40 ترميم دو سطحي اچ نوري 11

 45 ترميم سه سطحي اچ نوري 12

 30 پالپ زنده 13

 

 

فعاليت  در محاسبات فوق شامل مدت زمان خدمت، زمان قبل و پس از شروع خدمت، بي حسي و غيره مي باشد.

 عاینه در متوسط مدت زمان انجام خدمت لحاظ شده استآموزشي و م

 

براي محاسبه تعهد ماهيانه، زمان خدمات انجام شده در شيفت هاي موظف در طول هر ماه جمع و به روش زیر محاسبه 

 انجام مي شود.
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=دریافتينحوه محاسبه 
 مجموع زمان خدمات انجام شده در ماه بر حسب دقيقه

زهايرو کاري ماه ضرب در 240  تعداد 
 دریافتيمبلغ تعيين شده براي متوسط ×

 

روزهاي کاري ماه شامل تعداد روزهاي غير تعطيل ماه مي باشد. وتمامي روزهاي مرخصي استحقاقي و استعالجي نيز 

تعداد  تعطيل جمعه،پنج روز با  1395در بهمن ماه سال  مثال نعنوابه  در مجموع روزهاي کاري ماه محاسبه مي شود.

اگر دندانپزشکي دو روز مرخصي استحقاقي و یا استعالجي . حال روز مي باشد 25روزهاي کاري در این ماه معادل 

 روز مي شود. 23این ماه براي ایشان  داد روزهاي کاريعنيز داشته باشد ت

بصورت علي الحساب پرداخت و الباقي تا  قرارداد  %70: جهت تسریع در اجراي برنامه در پایان هر ماه مبلغ 1تبصره

سقف پرداختي مورد تایيد، پس از تایيد کارشناس دهان و دندان شهرستان و استان با توجه به بررسي عملکرد خدماتي 

 دندان پزشك/ بهداشتکار دهان و دندان محاسبه و به صورت سه ماهه پرداخت خواهد شد.

کرد برنامه  طبق چك ليست هاي موجود اقدام مي شود و نحوه محاسبه بر اساس پایش عمل : ضریب عملکرد:2تبصره 

 بصورت زیر مي باشد:

 100ضریب عملکرد برابر است با امتياز کسب شده تقسيم بر مجموع امتيازات ضرب در 

 

 :مکانيسم هاي عملکردي

 الف : تشویق   

 ثبت مي گردد . 0/1، ضریب عملکرد برابر  %90در صورت کسب امتياز 

 صدم به ضریب عملکرد افزوده خواهد شد.  2افزایش معادل  %1بازاي هر   %90صورت کسب امتياز بيش از در 

 ب: تنبيه

 سبب لغو قرارداد مي شود.  %40کسب ضریب عملکرد

 و کمتر در دو دوره متوالي سبب لغو قرارداد مي شود.   %70کسب  ضریب عملکرد 

ل قرارداد مي شود، البته نباید هریك از بخش هاي چك ليست، مبلغ ک  %30سبب کسر %70کسب  ضریب عملکرد 

 شود. در چنين شرایطي به پزشك درمورد آن بخش، تذکر داده مي شود. %50کمتراز 

 مي بایست موارد تنبيهي طي نامه کتبي توسط شبکه  بهداشت و درمان  شهرستان به پزشك مربوطه ابالغ گردد.

 پزشکان غيرطرحي باشد. دندان دریافتي %80ي و پيام آور مي بایست معادلدندان پزشکان طرح دریافتي: 1تبصره
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  : مكانیسم پرداخت سایر نیروهای بهداشتی65ماده 
 

امل پرستار/ ش طرف قرارداد برنامه پزشك خانواده و بيمه روستایي پرداختي جهت سایر نيروهاي مورد نياز تيم سالمت

خانواده، مبارزه با بيماریها، بهداشت محيط و حرفه اي مورد قرارداد برنامه پزشك بهيار، کاردان و کارشناس بهداشت 

همچنين پرداخت کارانه جهت این نيروها مجاز نبوده و  خانواده و بيمه روستایي معادل نيروي پيماني همتراز مي باشد.

آمد جاري و در سقف اعتبارات در صورت نياز به حضور آنان در خارج ساعات اداري، پرداخت اضافه کار از محل در

 موجود بالمانع مي باشد. 

: پرداختي به مراقب سالمت  دهان از طریق خرید خدمات و از محل اعتبارات سرانه خدمات سالمت  دهان و 1تبصره

 دندان و در سقف اعتبارات امکان پذیر مي باشد.

 

 : کارانه سایر نیروها66ماده 

رگيري در اجراي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستائي مبلغي با عنوان کارانه برنامه به منظور جبران  ارائه خدمات و د 

دمات خپزشك خانواده به سایر نيروهاي درگير در اجراي برنامه  در سطوح مختلف محيطي)بهورزان، نيروهاي مراکز 

و مزایا دریافت مي دارند( ، جز پزشك و ماما و نيروهایي که براساس قرارداد پزشك خانواده حقوق ه بجامع سالمت 

پرداختي از  اعتبار .پرداخت مي گرددپرسنل ستادي مرکز بهداشت استان  پرسنل ستادي مرکز بهداشت شهرستان،

که در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش مدیریت و نظارت و جبران هزینه هاي اجراي برنامه( )درصد سرانه  4محل 

ت کارانه چگونگي پرداخ .دي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستائي تامين مي گرددمنابع درآم نيز پزشکي است و

مذکور در دستورعمل جداگانه اي با عنوان دستورعمل پرداخت کارانه پزشك خانواده که  تنظيم و ابالغ مي گردد 

 خواهد بود.

 

 : زمان اجرا 67ماده 
تعيين مي گردد و تا زمان ابالغ  1/1/95ن دستورعمل از ، تاریخ اجراي ای1395بر اساس تفاهم نامه ارسالي سال 

 دستورعمل جدید به قوت خود باقي است. 

ل بيمه و مدیر کمسئوليت حسن اجراي دستور عمل فوق به عهده معاون بهداشتي دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکي 

 د بود. ناهبوده و ایشان پاسخگوي هر گونه تغيير و یا عدم اجراي مفاد آن خوسالمت استان 
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