بسمه تعالی

711/7171
7232/73/32
ندارد

وزری
آنی
رییس /سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....
رییس محترم مرکز آموزشی ،تحقیقاتی ودرمانی قلب و عروق شهید رجایی
رئیس محترم مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی مسیح دانشوری
با سالم و احترام

با عنایت به ابالغ کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سالمت سال  ،3131موضوع تصویب نامه
شماره /04447ت47305هـ مورخ  3131/0/3هیات محترم وزیران و پیرو نامه مشترک معاونین محترم درمان و
توسعه مدیریت و منابع به شماره 477/30713د مورخ  ،3131/3/3تا استقرار کامل دستورالعمل پرداخت مبتنی بر
عملکرد پزشکان و کارکنان غیرپزشک بیمارستان ها موضوع بخشنامه شماره  377/3454مورخ  3131/33/52و
همچنین پیرو بخشنامه  377/3174مورخ  3131/37/32موضوع پرداخت علی الحساب کارانه پزشکان و
کارکنان غیرپزشک در صورتی که هر یک از بیمارستانها نتوانند پرداخت براساس دستورالعمل های مذکور را
تسویه نمایند ،ضروری است اقدامات ذیل صورت پذیرد:
 .3میزان کارانه علیالحساب از تاریخ  3131/37/3تا  3131/35/53برای کارکنان غیرپزشک با اعمال
ضریب  3.0در متوسط پنج ماهه اردیبهشت تا شهریور  3131هر یک از آنان محاسبه و پرداخت گردد.
 .5میزان کارانه علیالحساب از تاریخ  3131/37/3تا  3131/35/53برای پزشکان ،با اعمال ضریب  3.4در
متوسط پنج ماهه اردیبهشت تا شهریور  3131هر یک از آنان محاسبه و پرداخت گردد.
 .1اضافهکار کارکنان تا محاسبه براساس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک،
کمافیالسابق قابل پرداخت می باشد.

نشانی پستی :تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.behdasht.gov.ir :
نمابر55141444 :
تلفنهای تماس54188144 :
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 .4کلیه بیمارستانها مکلفند پرداخت علیالحساب موضوع بند ( )5و ( )1این بخشنامه و همچنین بخشنامه
شماره  377/3174مورخ  3131/37/32را براساس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و
کارکنان غیرپزشک را حداکثر تا پایان سال مالی  ،3131تسویه نمایند.

رونوشت :
 جناب آقای دکتر آقاجانی معاون محترم درمان جهت اطالع
 جناب آقای دکتر صدرالسادات معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت اطالع
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