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 بسمه تعالی

 معاونت درمان -سازمان بیمه خدمات درمانی ن م

 

 9311سال    آيین نامه تمام وقت جغرافیايي -3شماره پیوست 
    کتاب ارزش نسبی( 09) کد تعدیلی 

 

 

به منظور ارج نهادن به خدمات ارزنده اساتيد محترم دانشگاههاي علوم پزشكي و افزايش انگيزه كاري و  : مقدمه 

( كه  مكان بهره وري بيشتر از خدمات ارائه شده توسط اساتيد در مراكز دولتي دانشگاهي )آموزشي يا درمانيهمچنين ا

در نهايت سبب ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني ارائه شده به بيماران و افزايش رضايت مندي آنان مي گردد ،هزينه 

و  وبارعايت ضوابط k2مام وقت جغرافيايي براساس خدمات انجام شده توسط پزشكان هيات علمي و غير هيئت علمي ت

  .مقررات ابالغي محاسبه و پرداخت مي گردد

 الف: تعاريف

 تمام وقت جغرافیايي: -9 

اطالق مي  درماني غير هيئت علمي پزشكان باليني  پزشكان تمام وقت جغرافيايي به آن دسته از اعضاي هيئت علمي و 

  كه داراي شرايط زير باشند:  گردد

 داشته باشند. به صورت تمام وقت در دانشگاه محل خدمت خود اشتغال-9-9 

-خیريه -فاقد هرگونه فعالیت انتفاعي درماني درقالب مطب يا مراكز درماني )اعم از موسسات غیردانشگاهي-2-9

 نظامي و...(  درخارج از مراكز دانشگاهي باشند.-عمومي غیردولتي  -خصوصي

پزشكان تمام ، پزشكان عمومي مشمول ت كشورهفتاد ويكمين جلسه شوراي عالي بيمه سالم بر اساس مصوبه :9 تذكر

 .گردند نميوقت جغرافيايي 
در صورت  پزشكان تمام وقت جغرافيايي شاغل در مركز درماني مناطق محروم دانشگاه هاي علوم پزشكي  : 2 تذكر 

و مراكز درماني وابسته به نيروهاي مسلح، با كسب مجوز فعاليت در مراكزي كه باتعرفه دولتي ارائه خدمت مي كنند 

، صرفا در بيمارستان دولتي دانشگاهي تمام وقت  از معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكتوب 

 . جغرافيايي محسوب مي شوند

ه چند دانشگاه در هاي زير مجموع جايي اعضاي هيات علمي تمام وقت بين بيمارستان در صورت جابه : 3 تذكر

در استان محل  هاي زير مجموعه چند دانشگاه محل خدمت خود و پزشكان درماني تمام وقت بين بيمارستان  استان

مجوز مربوطه قبل از ارسال  هاي مجاور با مجوز دانشگاه مبدا و پذيرش دانشگاه مقصد و ارائه خدمت خود و ساير استان

 گردد.  محاسبه و پرداخت مي k2سوب شده و اسناد ارسالي به صورت  اسناد به سازمان، پزشك تمام وقت مح

به مناطق محروم مورد تاييد جغرافيايي جايي پزشكان درماني و اعضاي هيات علمي تمام وقت  در صورت جابه : 4 تذكر

هاي علوم در مراكز تابع دانشگاه رت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي درمان وزامعاونت هيئت وزيران با كسب مجوز
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پزشكي همچنان تمام وقت محسوب مي شوند واسناد ارسالي از هر دو محل فعاليت به صورت دو كا محاسبه وپرداخت 

 مي شود . 

 اي:  جزء حرفه-2 

يك ت، خدماايبر هاي سالمت  ارزش نسبي خدمات و مراقبت در كتاب »نسبيارزش  حدوا«ن ستودر كه اردي مودر  

 .خدمت ميباشداي حرفهء جزه هندن دمربوطه نشاد دع، سته اشد درجنسبي ارزش 

 ايحرفهجزء  ههندد ننشا، نسبي مياني، ارزش سته اشدسه جزيي درج نسبي ت كه ارزش خدمااز يگر دبرخي ايبر 

 ست.ا مربوطه خدمت

 ب: مرجع تعیین كننده :

انشگاههاي علوم پزشكي كننده پزشكان درماني و اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي، د مرجع تعيين -9-ب

  خواهند بود.

مسئوليت تشخيص و صحت تمام وقت جغرافيايي بودن پزشكان درماني و اعضاي هيات علمي به عهده  -2-ب 

 باشد. رياست دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي مربوطه مي

ني، بررسي اسناد هستند به طرق مختلف) از جمله گزارش ناظرين بيمارستا موظف سازمان ادارات استاني  تذكر:

روزپرداخت و ...(نسبت به عدم اشتغال  پزشكي،بازرسين سازمان، ارتباط با ساير بيمه هاي پايه وتكميلي، بررسي اسناد

 پزشكان ياد شده در خارج از مراكز دانشگاهي اطمينان حاصل نمايد.

 و اعضاي هیات علمي تمام وقت:  ج: نحوه اعالم اسامي پزشكان درماني

هاي علوم پزشكي پس از بررسي احراز شرايط پزشكان درماني و اعضاي هيات علمي تمام وقت  گاهانشد -9-ج

بايستي، مشخصات ايشان را كه شامل نام و نام خانوادگي، شماره نظام پزشكي، نوع تخصص، تصوير حكم حقوقي يا 

دانشگاه مربوطه و گواهي  رابطه قراردادي پزشك با ذكر درجه علمي، گواهي اخذ و نگهداري پروانه مطب توسط

 اعالم نمايند.  سازمان رياست دانشگاه مبني بر تمام وقت بودن را رسماًبه ادارات استاني

تواند پزشكان درماني و اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي جديد را به محض احراز شرايط  دانشگاه مي-2-ج 

هاي علوم پزشكي موظفند به محض حذف شرايط تمام وقتي  شگاهمعرفي نمايد. همچنين دان سازمان ادارات استاني  به
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برسانند و  ادارات استاني  هر يك از اعضاي هيات علمي يا پزشكان درماني تاييد شده قبلي، مراتب را فوراً به اطالع

 محاسبه وپرداخت خواهد بود.  قابل k1اسناد از تاريخ صدور گواهي خروج از تمام وقتي براساس 

  مشمول:خدمات -د 

  خدمات مشمول اين طرح به شرح زير مي باشد: 

 :  در موارد بستري -9-د 

 حق الزحمه  جراح )به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي ( - 

 حق الزحمه كمك جراح )به شرط انجام مستقيم توسط  پزشكان تمام وقت جغرافيايي( -

 راديوتراپي)به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي (خدمات گروههاي داخلي و  حق الزحمه -

 حق الزحمه  بيهوشي )به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي ( -

 ويزيت و مشاوره )به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي ( -

 ( و پزشكي هسته اي طبي، پاتولوژي، ژنتيك -شخيصي آزمايشگاه)ت-خدمات پاراكلينيك شامل: راديولوژي  -

 )به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي(

 )به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي ( توانبخشي -

 در موارد سرپايي : -2-د

 ت جغرافيايي ()به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وق حق الزحمه  جراحي سرپايي  - 

 و راديوتراپي: )به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي ( حق الزحمه  خدمات گروههاي داخلي -

 حق الزحمه  بيهوشي: )به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي( -

 ويزيت :)به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي ( -

( و پزشكي هسته اي )به  طبي، پاتولوژي، ژنتيك  -آزمايشگاه )تشخيصي –مات پاراكلينيك شامل:تصويربرداري  خد -

 شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي(

 توانبخشي: )به شرط انجام مستقيم توسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي ( -

ر شمول تعهدات بيمه پايه ) اوليه ( قرار نمي گيرند در صورت انجام آن دسته از اعمال ستاره داري كه د: تذكر مهم 

محاسبه گرديده و مازاد تعرفه هاي مذكور در   1k( ، بر مبناي تعرفه 2Kتوسط پزشكان تمام وقت جغرافيايي ) طرح 

 نمي باشد. شمول تعهدات بيمه اي نبوده و قابل محاسبه و پرداخت توسط سازمان و همچنين قابل اخذ از بيمه شده
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 : تعهد میزان - ـه   

 خدمات بستري : -9-ـه

)درماني، تشخيصي، پاراكلينيكي و توانبخشي( كه توسط پزشكان  تمام وقت جغرافيايي  براي كليه خدمات بستري -1

هاي نسبي  برابر ارزش 2  اي خدمات تحت پوشش سازمان شوند ، جزء حرفه در بخش دولتي دانشگاهي  ارائه مي

التفاوت تنها به سهم سازمان  باشد. اين مابه ، قابل محاسبه و پرداخت  مي«واحد ارزش نسبي«ستون  درج شده در

گيرد و مبناي پرداخت بيمار براي كليه خدمات، ارزش نسبي پايه هر خدمت )بدون اعمال ضريب تمام  تعلق مي

 .باشد وقتي( مي

(  به عهده k2مبناي تعرفه هاي تمام وقتي   )%  هزينه صورتحسابهاي محاسبه شده در موارد بستري بر09    -2

( تعيين گرديده  k1 % )برمبناي19فرانشيزپرداختي بيماران در پرونده هاي بستري  سازمان )بيمه پايه ( مي باشد و

درمراكز مذكور، اين هزينه  به عهده سازمان )سهم مكمل (  است كه با توجه به رايگان بودن فرانشيز بيمه شدگان

 به شرح زير:  مي باشد.

  جزئي بستري  9جدول خدمات: 

 خدمات يك 

 جزئي     
  سهم سازمان

فرانشیز 

 بیمه شده
 تخفیف مركز پرداختي سازمان

    مكمل بیمه اولیه 

 K9×99% % (K9×99( + )%K 2×19) صفر % K2×19% K9×99 بستري

  جزئي بستري 3جدول خدمات: 

 

 3 خدمات

 جزئي

  سهم سازمان
فرانشیز 

 شدهبیمه 
 تخفیف مركز پرداختي سازمان

    مكمل بیمه اولیه 

%19 بستري (2KH+9KF) KT9×99 % 19 صفر% (2KH+9KF)+99%(9KT) KH9×99% 
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KH   :  كاي جزء حرفه اي 

KF   :  كاي جزء فني 

KT   كاي مجموع جزء فني و حرفه اي  : 

 از يك هر بودن وقت تمام صورت در يه( ، مورد اعمال جراحي شايع وپيوندكل 01)  گلوبال موارد در:  1 تبصره

 ارزش بيهوشي، و جراحي الزحمه حق و شده متولد تازه نوزاد اوليه ويزيت بابت صرفاً خدمات، دهنده ارائه پزشكان

  .گردد مي اضافه گلوبال هزينه سرجمع به(  جغرافيايي وقت تمام k2 التفاوت مابه) دوم كاي ضريب ريالي

 خواهد بود. k 1% هزينه 09سبه هزينه استهالك اتاق عمل بر اساس مبناي محا :  2تبصره 

الزم به ذكر است هزينه ساير موارد همچون هتلينگ ، دارو و... مشمو ل اين طرح نبوده وهمانند روال قبل   :  3تبصره  

 محاسبه مي گردد .

 تي مركز بيشتر باشد .در هر صورت مبلغ محاسبه شده توسط سازمان نبايد از مبلغ درخواس :  4تبصره 

 :سرپايي خدمات -2- ـه 

 ويزيت پزشكان: -9-2-هـ  

ويزيت پزشكان مشمول تمام وقت جغرافيايي مطابق جدول پيوست دستورالعمل تعرفه هاي خدمات  -9-9-2-هـ  

 .قابل محاسبه و پرداخت مي باشد 1900دانشگاهي  سال  –تشخيصي و درماني مراكز دولتي 

 ويزيت پزشكان عمومي مشمول تمام وقت جغرافيايي نمي گردد. -2-9-2-هـ  

 خدمات پزشكي سرپايي: -2-2-هـ  

دانشگاهي ارائه  دولتي در بخش تمام وقت جغرافياييپزشكان  توسط كه سرپايي پزشكي خدمات تمامي براي-9 -2-2-هـ  

 اسبه و پرداخت مي باشد:اساس جدول زير قابل محبرفرانشيز بيمه شده و سازمان ،سهم پرداختيشوند مي
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 دانشگاهی )پزشکان  تمام وقت(–خدمات سرپایی در مراکز دولتی جدول تعهدات 

 سهم بيمه مکمل سهم بيمه اوليه سهم سازمان تعرفه خدمت پزشکان تمام وقت
طرح تحول 

 سالمت
 فرانشيز بيمه شدگان

خدمات سرپایی در 

 مراکز مستقل ودرمانگاه 

% ارزش 011

% جزء 71کلی+ 

 حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 01

 جزء حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 71

 جزء حرفه ای
 ارزش کلی   %01 صفر % ارزش کلی01

خدمات سرپایی داخل  

 بيمارستان

% ارزش 011

% جزء 71کلی+ 

 حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 01

 جزء حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 71

 جزء حرفه ای
 لیارزش ک  %01 صفر % ارزش کلی01

 بستری موقت

% ارزش 011

% جزء 71کلی+ 

 حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 011

 جزء حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 71

 جزء حرفه ای
 رایگان صفر %ارزش کلی01

خدمات سرپایی   

مشمول بخشنامه بيماران 

بيمارستان ، در   خاص

مراکز  و درمانگاهو

 مستقل

% ارزش 011

% جزء 71کلی+ 

 حرفه ای

% 71+ % ارزش کلی011

 جزء حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 011

 جزء حرفه ای

 صفر صفر
 رایگان

خدمت  همو دیاليز حاد و 

بيمارستان ، مزمن در 

مراکز  و درمانگاهو

 مستقل

% ارزش 011

% جزء 01کلی+ 

 حرفه ای

% 01% ارزش کلی+ 011

 جزء حرفه ای

% 01% ارزش کلی+ 011

 جزء حرفه ای
 رایگان صفر صفر

ز در خدمت  همو دیالي

 بستری موقت

% ارزش 011

% جزء 01کلی+ 

 حرفه ای

% 01% ارزش کلی+ 011

 جزء حرفه ای

% 01% ارزش کلی+ 011

 جزء حرفه ای
 رایگان صفر صفر

خدمات پارا کلينيک در 

 درمانگاه و مراکز مستقل

% ارزش 011

% جزء 71کلی+ 

 حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 01

 جزء حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 71

 ای جزء حرفه
 ارزش کلی  %01 صفر % ارزش کلی01

خدمات پارا کلينيک 

 داخل  بيمارستان

% ارزش 011

% جزء 71کلی+ 

 حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 01

 جزء حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 71

 جزء حرفه ای
 ارزش کلی  %01 صفر % ارزش کلی01

خدمات فيزیوتراپی در 

 درمانگاه و مراکز مستقل

% ارزش 011

زء % ج71کلی+ 

 حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 01

 جزء حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 71

 جزء حرفه ای
 ارزش کلی   %01 صفر % ارزش کلی01

خدمات فيزیوتراپی 

 داخل  بيمارستان

% ارزش 011

% جزء 71کلی+ 

 حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 01

 جزء حرفه ای

% 71% ارزش کلی+ 71

 جزء حرفه ای
 لیارزش ک  %01 صفر % ارزش کلی01

 

 در جدول فوق در مواردي كه ارزش نسبي خدمات تك جزئي باشد ، ارزش كلي همان جزء حرفه اي مي باشد.

 

براساس  و شيمي درماني  در بيماران خاص كشوري  ) دياليز وتزريق خون ....(ارائه خدمات سرپايي  -2 -2-2-هـ  

 اخت مي باشد. ابالغيات قبلي  همچنان با فرانشيز رايگان قابل محاسبه و پرد

)خدمات دياليز/ همودياليز ( و كدهاي  099109و  099109تمام وقتي در كدهاي  k جهت پرداخت -3 -2-2-هـ 

طول دوره ارائه خدمات  ، يك ارزيابي توسط پزشك در 091999)شيمي درماني ( به استثناء كد  091909الي  091999
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در صورت عدم ارزيابي  تجويز شيمي درماني كفايت مي كند. همودياليز و يك ارزيابي توسط پزشك در طي هر جلسه

  . باشد مي قابل محاسبه و پرداخت k صرفاً يك هر جلسه شيمي درماني توسط پزشك در طي دوره دياليز يا

 .كند مي كفايت 2kصرفا يك ارزيابي براي پرداخت  091999الزم به توضيح است كه در خصوص كد :  9تبصره 

يا  آيين نامه تاسيس مراكز جامع دياليز، تمامي بيماران دياليزي بايد هفته اي يكبار توسط نفرولوژيست براساس :2تبصره 

داخلي دوره ديده)داراي مدرك آموزشي طي دوره دياليز مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان وآموزش  متخصص

  .رزيابي گردند پزشكي( ويزيت شوند و در هر نوبت دياليز توسط مسئول فني يا جانشين وي ا

گردد نيز مي تواند به عنوان جانشين مسئول فني در  پزشك عمومي دوره ديده كه از طرف مسئول فني معرفي مي : نكته

   .مركز به صورت مقيم حضور داشته باشد

 : پاراكلینیك خدمات -3-2-ـه

اي و ژنتيك(و پزشكي هسته طبي، پاتولوژي بخش راديولوژي، آزمايشگاه )تشخيصهاي پاراكلينيك شامل  در بخش

   فوق مي باشد. جدول به شرح نحوه پرداخت

و آنژيوگرافي عروق  MRIاسكن،  تي اي كليه خدمات سونوگرافي، سي جزء حرفه : لوژيبخش راديو -9-3-2-هـ

  .شود  پرداخت مي k2مام وقت جغرافيايي، به صورت محيطي براساس گزارش ممهور به مهر پزشك ت

اي براساس گزارش ممهور به مهر پزشك اي كليه خدمات پزشكي هسته جزء حرفه : اي شكي هستهپز -2-3-2-هـ

   شود.پرداخت مي  k2 تمام وقت جغرافيايي، به صورت

اي كليه خدمات پاتولوژي و ژنتيك براساس گزارش ممهور به مهر  جزء حرفه  :  پاتولوژي و ژنتیك  -3-3-2-هـ

  شود.پرداخت مي k2صورت پزشك تمام وقت جغرافيايي، به 

طبي و كليه خدمات -در خدمات آزمايشگاه تشخيصي : آزمايشگاه تشخیص طبي و راديوگرافي   -4-3-2-هـ 

وقت،  راديوگرافي،براساس روزهاي حضور و همچنين نسبت پزشكان تمام وقت جغرافيايي به پزشكان غيرتمام

به   و سرپايي به نسبت ذكر شده تفكيك و سهم سازمان مجموع هزينه جزء حرفه اي خدمات فوق در اسناد بستري

 . باشدصورت زير قابل پرداخت مي

و  قابل محاسبه k 2تمام وقت باليني بصورت  اسناد متخصصين راديوتراپي تمام وقت همانند ساير پزشكان :  تذكرتذكر 

 پرداخت مي باشد.

 ( پاراكلینیك:PhDدكتراي تخصصي )   -5-3-2-هـ
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وقت براي خدمات تمام پاراكلينيك كنندگان داراي مدرك دكتراي تخصصي لينيك ،براي ارائههاي پاراكدر بخش

 گيرد.صورت ميk2نامه پرداخت به صورت  تحت پوشش بيمه پايه و با رعايت موازين اين آيين

پزشكان  ، ميانگين عملكرد )تعداد خدمات ارائه شده( هر يك ازk2حداكثر اسناد قابل پذيرش به صورت   :9تبصره 

درصد تغيير در ميزان  99باشد كه حداكثر تا ماه گذشته مي 6تمام وقت جغرافيايي و پزشكان غيرتمام وقت در 

 .شودگردد كه توسط وي انجام ميعملكرد، قابل پذيرش است و تنها شامل خدماتي مي

 k2باشد، اسناد به صورت مي نيك تنها براي اسنادي كه مرتبط با حيطه تخصصي فرديهاي پاراكلدر بخش  :2تبصره 

    گردد.پرداخت مي

 :سیستمیك  نكات

 : خدمات الكترونيك سالمت ( محترم  معاونت 1/0/1909-280)براساس بخشنامه شماره  

 الف: بخش تعريف مركز : نسبت به ثبت پزشكان تمام وقت در قسمت تعريف اعضاي مركز اقدام نمايند.     

پزشكان مذكور مي بايست شماره نظام پزشكان تمام وقت جغرافيايي مذكور در  ب: براي محاسبه سيستميك دوكا

 قسمت مسئول فني/ ارائه دهنده  ثبت شو د.

ري حاصل نشده است با اين تفاوت كه شماره نظام پزشكي مسئول يج: در نوع فايل ، اسم فايل و فرمت آن هيچ تغي

 . ارسال گردد MC فني تمام وقت مي بايست  از طريق تگ 

با    k2باشند، كليه اسناد به صورت  جغرافيايي  وقتهاي مذكور تمام شاغل در بخش % پزشكان 199در صورتي كه  :9تذكر 

  قابل پذيرش و پرداخت خواهد بود. رعايت آيين نامه هاي نظارتي 

ك از پزشكان تمام وقت ميانگين عملكرد )تعداد خدمات ارائه شده( هر يk2 حداكثر اسناد قابل پذيرش به صورت   :2تذكر

درصد تغيير در ميزان عملكرد، قابل  99باشد كه حداكثر تا ماه گذشته مي 6جغرافيايي و پزشكان غيرتمام وقت در 

   پذيرش است.

 اقدامات نظارتي:  -و

 يرايي، اقدامات نظارتي به شرح زدر صورت احراز موارد مغاير با شرايط تعيين شده براي پزشكان تمام وقت جغرافي

 قابل انجام است:
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ماه گذشته پزشك مربوطه، غير قابل پرداخت است و كارانه وي نيز در طول  6اي اسناد  درصد جزء حرفه 69     -1

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

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

با تعرفه پايين دهد و پرداخت توسط سازمانبخشي بيمارستان مقصد را به مدت يك سال يك درجه كاهش مي

 باشد. مي تر، قابل محاسبه وپرداخت 

پروانه مسئول فني مركز ، در صورت فعاليت در مراكز جراحي محدود و مراكز تشخيصي درماني سرپايي     -9

رداد با نسبت به تعليق قراسازمان گردد و  ارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ابطال ميمربوطه توسط وز

 .مركز مربوطه اقدام مي نمايد

تذكر كتبي به بيمارستان مبدا و معرفي پزشك مربوطه از سوي دانشگاه محل خدمت به هيات تخلفات اداري     -0

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

هاي علوم پزشكي مكلفند در صورتي كه داراي پزشك تمام وقتي با  از زمان ابالغ اين دستورالعمل، دانشگاه :تبصره

 وقتي نمايند.پروانه مطب هستند، پروانه وي را ابطال نمايند و گواهي ابطال را ضميمه اسناد تمام
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