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 فصل دوازدهم: مكانيسم پرداخت
 

 Mixed Paymentدر برنامه پزشك خانواده براي دستيابي به وضعيت مطلوب جنبه هاي مختلف خدمت،ازروش 

 استفاده مي شود.

 

 : مكانيسم پرداخت پزشك62ماده 
ته،سهم والف( اجزا تاثير گذار بر دريافتي پزشك شامل:سهم محروميت، سهم ماندگاري، جمعيت، تعداد شب بيت

 پراکندگي يا دهگردشي، ضريب عملکرد، ضريب حضور و حق مسئوليت
 

افزايش  0.01ريال و بازاي هر  8000000معادل  1سهم محروميت: بر اساس جدول زير محاسبه مي شود ، عدد -1

 دد.ريال  اضافه گر 80000ميانگين ضريب محروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ
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ميانگين ضرايب محروميت دانشگاه ، شهرستان، بخش 

 و مرکز

مبلغ تعيين شده براي متوسط ضريب محروميت پزشك 

 )ريال(

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: عوامل موثر در تعيين سهم ماندگاري عبارتند از:-2

 %100بهداشتي درماني مجري برنامه معادل در سطح مرکز - 

 %75در محدوده شهرستان معادل -

  %50در محدوده دانشگاه/ استان معادل -

 %25کل کشور معادل -

 1سنوات به سال محاسبه و به ازاي يك سال کامل خدمت )برحسب ريال( براساس جدول زير تعيين مي شود، عدد  

افزايش ميانگين ضريب محروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان،  0.01ريال و به ازاي هر  900000معادل 

 . ريال  اضافه گردد 9000بخش و مرکز( مبلغ 
ان در سنوات قبل به عنو مهيهزار نفر در قالب قرارداد با اداره کل ب ستيب ريز يکه در شهرها يافراد ي: برا1تبصره

به عنوان  شهرها توسط دانشگاه در برنامه نيحت پوشش قرارگرفتن ابوده اند و پس از ت تيپزشك خانواده مشغول فعال

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

 .در نظر گرفته شود (درصد 25)

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

دامه توسط دانشگاه در برنامه به عنوان پزشك خانواده ا نروستاهايبوده اند و پس از تحت پوشش قرارگرفتن ا تيفعال

درصد(  50/استان )دانشگاهدر محدوده  ينامبردگان در سنوات قبل معادل سهم ماندگار يداده اند سهم مانگار تيفعال

 نظر گرفته شود.در 
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 بازاي يکسال خدمت در مرکز بهداشتي درماني )ريال( ميانگين ضريب محروميت تعيين شده

 سال 6بيشتر از  سال خدمت  6تا 

00/1 500,000 

05/1 530,000 

10/1 560,000 

15/1 590,000 

20/1 620,000 

25/1 650,000 

30/1 680,000 

35/1 710,000 

40/1 740,000 

45/1 770,000 

50/1 800,000 

55/1 830,000 

60/1 860,000 

65/1 890,000 

70/1 920,000 

75/1 950,000 

80/1 980,000 

85/1 1,010,000 

90/1 1,040,000 

95/1 1,070,000 

00/2 1,100,000 
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: دراين دستورعمل هرجا از سوابق ماندگاري بحث شده است، منظور قراردادهاي با شبکه بهداشت و درمان 1تبصره

رف ت بعنوان پزشك خانواده طتحت عنوان پزشك خانواده روستائي است. چنانچه پزشکي با اداره کل بيمه سالم

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

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

واده مشمول سنوات ماندگاري نمي شود. سنوات فعاليت در برنامه پزشك خانواده در هر قالبي غير از پزشك خان

 سطوح ستادي نيز جزو سوابق ماندگاري محسوب مي شود.

:  جهت محاسبه کليه سنوات فرد بر اساس سال آخرين محل خدمت موردنظر در قرارداد مدنظر است بعنوان 2تبصره

 ب پيشگفت محاسبه مي شود .مرکز اصلي و ساير مراکز قبلي طبق مطال
 

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

 0.01 و به ازاي هرريال مي باشد؛  8700مبلغ  1هزار نفر (، در مناطق با ميانگين ضريب محروميت  20شهرهاي زير 

ريال  اضافه گردد  80)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ افزايش ميانگين ضريب محروميت چهارگانه

. 
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ميانگين ضرايب محروميت 

دانشگاه ، شهرستان، بخش و 

 مرکز

مبلغ تعيين شده بازاي هر نفر جمعيت 

 ساکن تحت پوشش 

 ( )ريال(Kپزشك )

مبلغ تعيين شده بازاي هر نفر جمعيت ساکن 

( )ريال( براي Kتحت پوشش پزشك )

فراديکه کمتر از دو خانه بهداشت تحت ا

 پوشش دارند

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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ت از رف قرارداد است و هيچ پزشکي مجاز نيستعداد شب بيتوته:  بيتوته جزو وظايف الينفك پزشك خانواده ط-4

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

 

 ميانگين ضرايب محروميت دانشگاه ،

 شهرستان، بخش و مرکز

 سهم بيتوته )ريال(

 شبانه روزي پزشك و بيشتر سه دو پزشك تك 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 يا دهگردشي: -5

دهگردشي: پزشك خانواده بايد حداقل هفته اي يکبار  به خانه هاي بهداشت يا پايگاه هاي بهداشت تحت پوشش  -

خانه باشد، مراجعه يکبار در  5کند. البته، چنانچه تعداد خانه بهداشت در پوشش يك پزشك بيش از خود سرکشي 

هفته کافي است. همچنين، بايد هر ماه يکبار به روستاهاي قمر و هر سه ماه يکبار به روستاهاي سياري مراجعه داشته 

 باشد. 

 سهم پراکندگي: اين سهم، خود شامل چند گزينه مي باشد: -

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

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

 روستاي سياري تحت پوشش پزشك تقسيم بر سه(

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

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

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

 قسيم بر تعداد دهگردشي استاندارد ضريب دهگردشي: تعداد دهگردشي انجام شده در ماه ت 

در محاسبه ضريب دهگردشي، در هر روز حداکثر يك واحد در نظر گرفته مي شود. که ميتواند دورترين مسافت 

 براي واحدهاي دهگردشي شده لحاظ گردد.

 ضريب دهگردشي *   )  سهم مجموع فواصل  + سهم تعداد واحد هاي تحت پوشش(     = سهم پراکندگي

افزايش ميانگين  0.01ريال  براي هر واحد مي باشد؛ و بازاي هر  200000مبلغ  1اطق با ميانگين ضريب محروميت در من

 ريال  اضافه گردد. 1900ضريب محروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ 

افزايش  0.01ر خاکي مي باشد؛ و بازاي هر ريال  براي هر کيلومت 6700مبلغ  1در مناطق با ميانگين ضريب محروميت 

 ريال  اضافه گردد. 52ميانگين ضريب محروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ 

افزايش  0.01ريال  براي هر کيلومتر آسفالته مي باشد؛ و بازاي هر  4700مبلغ  1در مناطق با ميانگين ضريب محروميت 

 .ريال  اضافه گردد 52حروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ ميانگين ضريب م
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ميانگين ضرايب محروميت دانشگاه ، 

 شهرستان، بخش و مرکز

به ازاي هر 

 واحد)ريال(

به ازاي هر کيلومتر مسافت 

 )آبي يا خاکي( )ريال(

به ازاي هر کيلومتر 

 لت( )ريال(مسافت)آسفا

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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 عملکرد:بر اساس پايش عملکرد برنامه  طبق چك ليست هاي موجود اقدام مي شود. نحوه محاسبه ضريب -6

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

 

 مکانيسم هاي عملکردي:

 الف:  تشويق 

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

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

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

 ب : تنبيه

 سبب لغو قرارداد مي شود  %40کسب ضريب عملکرد

 ي سبب لغو قرارداد مي شود و کمتر در دو دوره متوال  %70کسب  ضريب عملکرد 

مبلغ کل قرارداد مي شود ، البته نبايد هريك از بخش هاي چك ليست،   %30سبب  کسر  %70کسب  ضريب عملکرد 

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

 ردد .شهرستان به پزشك مربوطه ابالغ گ مي بايست موارد تنبيهي طي نامه کتبي توسط شبکه  بهداشت و درمان 
 

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

 روزهاي ماه.
 

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

طيل که پزشك موظف به ارائه شيفت بود نيز مي شود. خاطرنشان مي گردد مراکزي که براساس شامل روزهاي تع

دستورعمل نياز به بيتوته ندارند، بايد پزشك آن مرکز با نزديکترين مرکز داراي بيتوته بصورت شيفتي بيتوته داشته 

 باشد و به مردم هم اطالع رساني شود.
 

هداشتي درماني بعنوان مسئول  تيم هاي سالمت مرکز محسوبمي شود.حق حق مسئوليت: پزشك مسئول درمرکز ب-8

مبلغ کل قرارداد به سرجمع مبلغ قرارداد نامبرده  %4مسئوليت  پزشك در مرکز بهداشتي درماني با يك تيم سالمت تا 

مبلغ اضافه به اين  %1اضافه مي گردد، به ازاي هرتيم سالمت مازاد که تحت مديريت پزشك مسئول مرکز مي باشد 

 مي گردد.
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درصد مبلغ کل قرارداد مي باشد الزم  5)در مرکز بهداشتي درماني با دو تيم سالمت حق مسئوليت پزشك مسئول تا 

 درصد مي باشد.  7به ذکر است سقف حق مسئوليت دريافتي حداکثرتا 

 

 ب(دامنه نوسان دستمزد پزشك خانواده: 

نفري با کمترين ضرايب  4000داد پزشکان خانواده براي جمعيت تحت پوشش بلغ کل قراربا توجه به سرانه ابالغي ،م

و به شرط حضور و بيتوته و در بدو خدمت به عنوان پزشك خانواده،  1(، دهگردشي و با ضريب عملکرد 1محروميت )

ميت برحسب شرايط محرو 0/1( و عملکرد 2ريال مي شود. اين رقم در باالترين ضرايب ) 61000000رقمي حدود 

 ريال مي باشد.  120000000منطقه، حدود 

نفر جمعيت تحت  4000: چنانچه با محاسبات انجام شده حداقل حقوق قانوني پزشك خانواده با حداقل 1تبصره

ريال در ماه شد بايد حقوق وي را به  57000000، کمتراز 1پوشش، انجام بيتوته، دهگردشي و ضريب عملکرد 

يش داد. البته براساس مقررات و نوع بيمه کسورات الزم مثل بيمه، ماليات و غيره از اين ريال در ماه افزا 57000000

 تومان تفاهم نامه، خالص دريافتي پزشك نيست. 57000000مبلغ کسر خواهدشد. به عبارت ديگر، رقم حداقل 

 حقوق پزشکان غيرطرحي باشد. %80: حقوق پزشکان طرحي و پيام آور مي بايست معادل 2تبصره

:در مناطقي که امکان جذب پزشك يا ماما به هيچ عنوان مقدور نبوده يا متضمن شرايط ويژه و خاص هست 3تبصره 

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

به سرجمع دريافتي فرد اضافه کرد.   %20وان تا سقف تامين منابع مالي از سوي دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي مي ت

به شرط موافقت ستاد هماهنگي دانشگاه و امکان تامين منابع مالي  70/1در ميانگين ضرايب محروميت چهارگانه باالي 

روز کاري  15حقوق براي  %70از سوي دانشکده/دانشگاه ميتوان از نوع قرارداد اقماري استفاده کرد يعني پرداخت 

ر ماه. در چنين شرايطي امکان استفاده از مرخصي استحقاقي در ماه وجود ندارد و فقط در شرايط اضطرار ضمن ارائه د

شواهد و مستندات مربوطه ميتواند از نصف مرخصي استحقاقي بدون کسر حقوق در ماه استفاده نمايد. الزم است که 

کي تان ارسال شود و اين پزشکان حق هيچ گونه فعاليت پزشفهرست اين پزشکان به همراه کدملي به اداره کل بيمه اس

 ديگري را ندارند.

: تمامي پزشکان خانواده مستقر در مرکز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي، مسئول سالمت کل 4تبصره 

ه در اين دجمعيت تحت پوشش مرکز هستند )اعم از بيمه شده روستايي يا سايرين( و متناسب با فرمول تعيين ش

يکساني برخوردار مي باشند ولي يکي از آنها، به عنوان مسئول مرکز بهداشتي  "دستورعمل از نظام پرداخت تقريبا

 درماني و رابط مرکز با مرکز بهداشت شهرستان تعيين خواهد شد )با اولويت پزشك رسمي يا پيماني(. 

 نفر مي باشد.  5000ك خانواده حداکثر سقف جمعيتي قابل محاسبه جهت دستمزد پزش: 5تبصره 
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نفر باشد مبناي محاسبه دستمزد پزشك حداقل  2500درصورتيکه جمعيت تحت پوشش پزشك کمتر از : 6تبصره 

 نفر خواهد بود. 2500جمعيت معادل 

 ج(فرمول مکانيسم پرداخت پزشك خانواده در برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي:

 سهم+ ماندگاري  سهمريال*جمعيت(+ K+)پراکندگي سهم*)عملکرد بضري[* حضور بيضرسهم بيتوته +}

 {](محروميت

تبصره: حق الزحمه پزشکان قراردادي به عنوان پزشك جايگزين معادل متوسط حق الزحمه پزشکان شهرستان محل 

مه حماموريت بدون احتساب دهگردشي و بيتوته مي باشد.بديهي است در صورت انجام بيتوته و دهگردشي حق الز

 مربوطه بر اساس مرکز محل ماموريت پرداخت مي گردد. 
 

 : مكانيسم پرداخت ماما/ پرستار/ پاراکلينيك63ماده 
، سهم ماندگاري، جمعيت، سهم پراکندگي، ضريب عملکرد، سهم محروميتاجزا تاثيرگذار بر دريافتي آنها شامل 

 ضريب حضور و ارائه خدمات اضافي مي باشد.

ريال و 5000000معادل  1شروع مي شود. براي کارشناسان عدد  1انگين ضرايب که از عدد سهم محروميت: مي-1

 ريال مي باشد. 4500000براي کاردان ها رقم 

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

 ريال  اضافه گردد.  30000بلغ   ريال و براي کاردان م 30000کارشناس  مبلغ 
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ميانگين ضرايب محروميت دانشگاه 

 ، شهرستان، بخش و مرکز
 مبلغ تعيين شده براي متوسط ضريب محروميت )ريال(

 کاردان  کارشناس 

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 بهداشتي درماني مجري برنامه معادل  -
 %75در محدوده  شهرستان معادل   -
  %50در محدوده دانشگاه/ استان معادل  -
 %25کل کشور معادل  -

 1سنوات به سال محاسبه و بازاي يك سال کامل خدمت )برحسب ريال( براساس جدول زير تعيين مي شود، عدد 

 ريال براي کاردان مي باشد  450000ريال براي کارشناس و  500000معادل 

 3000 افزايش ميانگين ضريب محروميت چهارگانه)دانشگاه /دانشکده ، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ 0.01بازاي هر  

 ريال براي کاردان  اضافه گردد. 3000ريال براي کارشناس و 
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ميانگين ضريب 

محروميت تعيين 

 شده

بازاي يکسال خدمت در مرکز بهداشتي 

 ريال درماني)کارشناس(

بازاي يکسال خدمت در مرکز بهداشتي 

 ريالدرماني )کاردان(

 سال و بيشتر6 سال خدمت 6تا  سال و بيشتر6 سال خدمت 6تا 

00/1 250,000220,000

05/1 256,500224,875

10/1 263,000229,750

15/1 269,500234,625

20/1 276,000239,500

25/1 282,500244,375

30/1 289,000249,250

35/1 295,500254,125

40/1 302,000259,000

45/1 308,500263,875

50/1 315,000268,750

55/1 321,500273,625

60/1 328,000278,500

65/1 334,500283,375

70/1 341,000288,250

75/1 347,500293,125

80/1 354,000298,000

85/1 360,500302,875

90/1 367,000307,750

95/1 383,500312,625

00/2 380,000317,500
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راين دستورعمل هرجا از سوابق ماندگاري بحث شده است، منظور قراردادهاي با شبکه بهداشت و درمان د: 1تبصره

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

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

 .شود
:  جهت محاسبه کليه سنوات فرد بر اساس سال آخرين محل خدمت موردنظر در قرارداد مدنظر است بعنوان 2تبصره

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

هزار  20در مناطق روستايي،عشاير و شهرهاي زير جمعيت: بازاي هرنفر جمعيت تحت پوشش )کل جمعيت ساکن -3

ريال و  1720)ميانگين استان، شهرستان، و منطقه( براي کارشناس مبلغ  1نفر(، در مناطق با ميانگين ضريب محروميت 

افزايش ميانگين ضريب محروميت چهارگانه)دانشگاه  0.01ريال مي باشد و و بازاي هر  1550براي کاردان مبلغ 

 ريال براي کاردان  اضافه گردد. 12ريال براي کارشناس و 12، شهرستان، بخش و مرکز( مبلغ/دانشکده 
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متوسط ضرايب 

محروميت استان، 

 شهرستان، و منطقه

 مبلغ تعيين شده به ازاي هر نفر جمعيت کل تحت پوشش 

 کارشناس

 )ريال(

 س با کمتر از دواشنکار

 )ريال(خانه بهداشت 

 کاردان

 )ريال(

ا کمتر از دو ب کاردان

 )ريال(خانه بهداشت 

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 يا دهگردشي: ماما حتي االمکان بايد در تمام دهگردشي هاي پزشك خانواده به خانه هاي بهداشت، -4

 روستاهاي قمر و روستاهاي سياري همراه وي باشد.

ته اي يکبار  به خانه هاي بهداشت يا پايگاه هاي بهداشت دهگردشي: ماماي تيم سالمت  بايد حداقل هف  -

تحت پوشش خود سرکشي کند. همچنين، بايد هر ماه يکبار به روستاهاي قمر و هر سه ماه يکبار به 

 روستاهاي سياري مراجعه داشته باشد. 

در محاسبه ضريب دهگردشي، در هر روز حداکثر يك واحد در نظر گرفته مي شود. که ميتواند  -

 دورترين مسافت براي واحدهاي دهگردشي شده لحاظ گردد.

 هم پراکندگي: اين سهم، خود شامل چند گزينه مي باشد:س -

 به تعداد واحد تحت پوشش(: )تعداد خانه بهداشت تحت پوشش تعداد واحد تحت پوشش )نحوه محاس

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

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

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

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

 

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

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

محروميت استان، 

شهرستان، و 

 منطقه

بازاي هر واحد 

بازاي هر واحد  )ريال(کارشناس

 )ريال(کاردان

کيلومتر مسافت بازاي هر 

)آبي يا 

 خاکي()ريال(کارشناس

بازاي هر کيلومتر 

مسافت )آبي يا 

 خاکي()ريال(کاردان

بازاي هر کيلومتر 

مسافت )آسفالت( 

 )ريال(کارشناس

بازاي هر کيلومتر مسافت 

 )آسفالت( )ريال(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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نامه  طبق چك ليست هاي موجود اقدام مي شود.  نحوه محاسبه ضريب ضريب عملکرد: بر اساس پايش عملکرد بر-5

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

 

 مکانيسم هاي عملکردي: 

 الف : تشويق 

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

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

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

 ب: تنبيه

 سبب لغو قرارداد مي شود  %40کسب ضريب عملکرد

 د و کمتر در دو دوره متوالي سبب لغو قرارداد مي شو  %70کسب  ضريب عملکرد 

مبلغ کل قرارداد مي شود ، البته نبايد هيچيك از بخش هاي چك   %30سبب  کسر  %70کسب  ضريب عملکرد 

 شود. در چنين شرايطي به ماما/پرستار درمورد آن بخش، تذکر داده مي شود. %50ليست، کمتراز 

 طه ابالغ گرددپرستار مربوتبصره: مي بايست موارد تنبيهي طي نامه کتبي توسط مرکز بهداشت  شهرستان به ماما/

 تعداد شب بيتوته:  -6

به ازاي هر شب که ماما در مرکز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده بيتوته مي کند، مبلغي 

درنظر گرفته مي شود شامل جدول زير مي باشد.  خاطرنشان مي سازد که براساس دستورعمل، انجام بيتوته براي 

 رستار طرف قرارداد برنامه پزشك خانواده ضرورت نداردماما/پ

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

 توسط فرد، شبهه اي براي وي درمورد انجام بيتوته پيش نيايد.
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 به ازاي هر شب )ريال( کاردان به ازاي هر شب )ريال( کارشناس قهمنطمتوسط ضرايب محروميت استان، شهرستان، و 

00/1 150,000 120,000 

05/1 155,000 125,000 

10/1 160,000 130,000 

15/1 165,000 135,000 

20/1 170,000 140,000 

25/1 175,000 145,000 

30/1 180,000 150,000 

35/1 185,000 155,000 

40/1 190,000 ,000160  

45/1 195,000 165,000 

50/1 200,000 170,000 

55/1 205,000 175,000 

60/1 210,000 180,000 

65/1 215,000 185,000 

70/1 220,000 190,000 

75/1 225,000 195,000 

80/1 230,000 200,000 

85/1 235,000 205,000 

90/1 240,000 210,000 

95/1 245,000 215,000 

00/2 ,000250  220,000 
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ارائه خدمات اضافي: چنانچه ماما عالوه بر خدمات مامايي و مراقبت از مادران، کودکان و زنان و همياري پزشك - 7

 به انجام وظايفي چون داروياري و تزريقات و پانسمان نيز مشغول باشد

قات و پانستتتمان و...( ماهانه به براي خدمات پرستتتتاري )تزري %5دريافتي وي  و تا  %10به ازاي خدمت داروياري تا  

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

 براي وي درمورد انجام خدمات اضافي پيش نيايد.

عداد ضريب حضور:نسبت روزهايي که ماما/پرستار درمحل خدمت خودحضور داشته است تقسيم برت-8

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

نفري تحت پوشش و کمترين  7000دامنه نوسان دستمزد ماما: دامنه اين مقدار براي کارشناس با  سقف جمعيت  -ب

ريال و در  20000000مقادير ضرايب مختلف موجود در فرمول و حضور دائم براي خدمت رساني با دهگردشي 

 ريال است. 33000000ترين ضرايب بدون ماندگاري، بيش از  باال

ريال مي  30000000ريال و  17000000نفري بترتيب  7000دامنه تغيير اين پرداختها براي کاردان با سقف جمعيت  

 فرض شده است.  1باشد. همه محاسبات با ضريب عملکرد معادل 

نامبردگان  از آنچه در تفاهم نامه آمده است، کمتر شد بايد  درهرصورت، چنانچه براساس فرمول محاسباتي ، حقوق 

ريال  براي  17000000ريال  براي کارشناس و کارشناس ارشد و  20000000حداقل تعيين شده در تفاهم نامه )

 نفر به وي پرداخت گردد.  7000کاردان( به شرط جمعيت تحت پوشش 

ماماي جايگزين معادل متوسط حق الزحمه ماماهاي شهرستان يا : حق الزحمه ماماهاي قراردادي به عنوان 1تبصره

 شهرستان هاي محل ماموريت ماماي جايگزين مزبور مي باشد. 

 : به ازاي هر روز غيبت فرد معادل  دو سي ام دريافتي از کل حقوق وي کسر مي گردد.2تبصره

 ي باشد. نفر م 7000: حداکثر سقف جمعيتي قابل محاسبه جهت دستمزد ماما 3تبصره

نفر باشد، مبناي محاسبه دستمزد،  4000: در صورتي که جمعيت تحت پوشش ماما طرف قرارداد زير 4تبصره 

 نفر خواهد بود. 4000حداقل 

 ج( فرمول محاسبه کارشناس/ کاردان ماما:

سهم ريال*جمعيت(+ Kضريب عملکرد*)ارائه خدمات اضافي+سهم پراکندگي+)[ضريب حضور *}سهم بيتوته+
 {]+ سهم محروميت(دگاري مان
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 : مكانيسم پرداخت دندانپزشكی64ماده 
با توجه به ميانگين ضرايب محروميت چهارگانه )استان، شهرستان، بخش، مرکز بهداشتي درماني( مبلغ قرارداد بر 

 اساس جدول زير قابل محاسبه مي باشد: 

 هارگانهجدول حداقل پرداختي حقوق دندان پزشك با توجه به ضريب محروميت چ

متوسط ضرايب محروميت استان، شهرستان، 

 بخش و مرکز

 مبلغ تعيين شده براي متوسط حقوق )ريال(

 بهداشتکار دهان و دندان   دندانپزشك  

00/1 57,000,000 25,000,000 

05/1 58,425,000 26,250,000 

10/1 59,850,000 27,500,000 

15/1 61,275,000 28,750,000 

20/1 0,00062,70  300,000,000 

25/1 64,125,000 31,250,000 

30/1 65,550,000 32,500,000 

35/1 66,975,000 33,750,000 

40/1 68,400,000 35,000,000 

45/1 69,825,000 36,250,000 

50/1 71,250,000 37,500,000 

55/1 72,675,000 38,750,000 

60/1 74,100,000 40,000,000 

65/1 0075,525,0  41,250,000 

70/1 76,950,000 42,500,000 

75/1 78,375,000 43,750,000 

80/1 79,800,000 45,000,000 

85/1 81,225,000 46,250,000 

90/1 82,650,000 47,500,000 

95/1 84,075,000 48,750,000 

00/2 85,500,000 50,000,000 
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 تعيين شده در جدول ذيل محاسبه مي گردد.جدول زمان سنجي خدمات بر اساس نوع خدمت و زمان 

مبناي محاسبه جهت پرداخت حقوق دندانپزشك/بهداشتکار و ....  به ازاي هر شيفت فعال ارائه خدمت بر اساس جدول 

 زير مي باشد.  اين مبلغ براساس عملکرد حداکثر تا دو برابر قابل پرداخت خواهد بود. 

 جدول زمان سنجي خدمات دندان پزشکي

 سبه متوسط مدت زمان انجام خدمات دندان پزشکي و حداقل خدمات مورد تعهد در هر شيفت موظفمحا

 متوسط مدت زمان انجام خدمت )دقيقه( خدمت رديف

 15 وارنيش فلورايد دو فك 1

 20 6فيشور سيلنت هر دندان  2

 20 جرم گيري کامل دو فك 3

 10 بروساژ دو فك 4

 15 کشيدن دندان شيري 5

 20 شيدن دندان دائميک 6

 20 پالپوتومي 7

 30 ترميم يك سطحي آمالگام 8

 40 ترميم دو سطحي آمالگام 9

 50 ترميم سه سطحي آمالگام 10

 40 ترميم يك سطحي اچ نوري 11

 50 ترميم دو سطحي اچ نوري 12

 60 ترميم سه سطحي اچ نوري 13

 

 

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

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

 انجام مي شود.

نحوه محاسبه حقوق  =
 مجموع زمان خدمات انجام شده در ماه بر حسب دقيقه

 تعداد روزهاي کاري ضرب در 240
 مبلغ تعيين شده براي متوسط حقوق×
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قرارداد بصورت علي الحساب پرداخت و الباقي تا   %70: جهت تسريع در اجراي برنامه در پايان هر ماه مبلغ 1تبصره

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

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

: ضريب عملکرد:بر اساس پايش عملکرد برنامه  طبق چك ليست هاي موجود اقدام مي شود و نحوه محاسبه 2تبصره 

 بصورت زير مي باشد:

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

 

 انيسم هاي عملکردي :مک

 الف : تشويق   

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

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

 ب: تنبيه

 سبب لغو قرارداد مي شود.  %40کسب ضريب عملکرد

 و کمتر در دو دوره متوالي سبب لغو قرارداد مي شود.   %70لکرد کسب  ضريب عم

مبلغ کل قرارداد مي شود، البته نبايد هريك از بخش هاي چك ليست،   %30سبب کسر %70کسب  ضريب عملکرد 

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

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

 حقوق دندان پزشکان غيرطرحي باشد. %70: حقوق دندان پزشکان طرحي و پيام آور مي بايست معادل1تبصره
 

 : مكانيسم پرداخت سایر نيروهای بهداشتی65ماده 

يني نامه پزشك خانواده و بيمه روستايي بر اساس حکم کارگزمکانيسم پرداخت ساير نيروهاي بهداشتي مورد قرارداد بر

 آنها خواهد بود.

:حداقل دستمزد کليه پرسنل در مراکز مجري برنامه پزشك خانواده مبلغ حکم کارگزيني افراد مي باشد و 1تبصره

يش خواهد اچنانچه بر اساس مکانيسم پرداخت دستمزد کمتر از حکم کارگزيني باشد، تا سقف حکم کارگزيني افز

 يافت.

: به منظور جبران  ارائه خدمات و درگيري در اجراي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستائي مبلغي با عنوان 2تبصره

کارانه برنامه پزشك خانواده به ساير نيروهاي درگير در اجراي برنامه  در سطوح مختلف محيطي)بهورزان، نيروهاي 

اما و نيروهايي که براساس قرارداد پزشك خانواده حقوق و مزايا دريافت مي مراکز بهداشتي درماني بجز پزشك و م
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دارند( ، پرسنل ستادي مرکز بهداشت شهرستان، پرسنل ستادي مرکز بهداشت استان، پرسنل درگير در اجراي برنامه 

درصد  5 از محلدر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه  پرداخت مي گردد اعتبار پرداختي موضوع اين تبصره 

سرانه که در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است و منابع درآمدي برنامه پزشك خانواده و بيمه 

روستائي تامين مي گردد چگونگي پرداخت کارانه مذکور در دستورعمل جداگانه اي با عنوان دستورعمل پرداخت 

 خواهد بود .کارانه پزشك خانواده که  تنظيم و ابالغ مي گردد 

 

 


