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رئيس محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني...

موضوع: شروع اجرای برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته 
با سالم و احترام

با نام و استعانت از خداوند متعال آغاز اجرای برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته 

کشور، از روز پنج شنبه مورخ ۹۳/۳/۱ اعالم میگردد. 

مقتضی است با استناد به دستورالعمل اجرایی این برنامه (موضوع ابالغیه شماره ۱۰۰/۸۹ مورخ ۹۳/۲/۷ وزیر 

محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) نسبت به اجرای دقیق برنامه با در نظر گرفتن موارد زیر اقدام نمایند:

دانشگاههای علوم پزشکی میبایست نسبت به اخذ تعهدنامه از پزشکان مشمول اقدام نمایند. الزم به ذکر  -۱

است مبنای تخصیص اعتبارات آتی این برنامه به دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی، در بخش پرداخت 

ثابت، تعداد تعهدنامههای دریافتی از پزشکان و در بخش پرداخت عملكردي، رسیدگی سازمان بیمه 

سالمت ایران به اسناد ارسالی میباشد. دانشگاه/دانشکده مکلف است فهرست پزشکان ماندگار را 

حداکثر تا ۱۵ خردادماه، در فضایی که بدین منظور در پرتال برنامه تحول (به نشانی 

hse.health.gov.ir) ایجاد شده است، ثبت نماید. یک نسخه از متن تعهدنامه پزشک پیوست میباشد. 

درصورت وجود هرگونه سوال در خصوص برنامه ماندگاری با شماره تلفن ۸۱۴۵۵۱۱۴  سرکار خانم 

پور آقاسی تماس حاصل فرمایید.

مابهالتفاوت حقالعالج تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه تا حقالعالج مربوط به گروه ابالغی  -۲

شهرستان در برنامه ماندگاری (الف، ب، ج و د)، میبایست در ستون مجزایی تحت عنوان «تشویقی 

ماندگاری پزشکان» در صورتحساب تنظیمی بیماران، اضافه گردد. همچنین امکان درج مابهالتفاوت 

تعرفه بخش آزمایشگاه و تصویربرداری پزشکی مطابق دستورالعمل ابالغی، فراهم گردد.

جهت تشویق پزشکان به مشارکت در برنامه ماندگاری، پرداخت به موقع مطالبات پزشکان الزامی است.  -۳

دانشگاه میبایست به گونهای برنامهریزی نماید که کلیه پزشکان مشمول این برنامه، بخش حقالزحمه 

ثابت را تا پایان هر ماه و بخش عملکردی دستورالعمل را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، دریافت نمایند.
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فرانشیز بیماران در کلیه شهرهای مشمول برنامه ماندگاری بر حسب یک کای پایه محاسبه میگردد و  -۴

اخذ مابهالتفاوت تشویقی ماندگاری و ضریب تعرفه ترجیحی مناطق محروم از بیماران، مجاز نیست.

در صورتی که پزشکان آزاد با رعایت مفاد دستورالعمل متمایل به همکاری با این برنامه باشند، دانشگاه  -۵

میتواند نسبت به عقد قرارداد با پزشک مربوطه اقدام نماید. اخذ تعهدنامه پیوست و التزام به عدم فعالیت 

درمانی در خارج از حوزه دانشگاه، برای عقد قرارداد الزامی است.

کلیه پزشکان مشمول این برنامه میبایست تمام وقت و فاقد هرگونه فعالیت انتفاعی درمانی باشند. -۶


