
به نام خدا

توافقنامه اجرایی برنامه مقیمی متخصصین طرح تحول دانشگاه/دانشکده.....

درراستای اجرای بهینه و کیفی بسته مقیمی متخصصین در بیمارستانهای وزارت بهداشت در قالب برنامه طرح تحول 
نظام سالمت با هدف دسترسی عادالنه به خدمات تخصصی پزشکان مقیم رشته های مورد ضرورت بصورت شبانه 
روزی  و با توجه به دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت بهداشت شماره ۴۰۰/۲۳۲۲۵د مورخ ۹۶/۹/۲۵ ، این 
توافقنامه مابین معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، ریاست دانشگاه/دانشکده های علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع توافقنامه :

نام رشته های مقیمی  تعداد مجوز نام بیمارستان  نام شهر  ردیف

ماده ۲) مدت توافقنامه:

مدت این توافقنامه از تاریخ انعقاد آن به مدت یکسال خواهد بود و در صورت لزوم با توافق طرفین قابل تمدید می 
باشد . 

ماده ۳) تعهدات دانشگاه / دانشکده :

نظارت بر اجرای صحیح موارد ذیل : .۱
۲. حضور موظف و متناوب پزشکان مقیم (حداقل هر ۴ ساعت یکبار و ظرف ۱۰ دقیقه در زمان های الزم 
اورژانسی ) در بخش اورژانس جهت راند بیماران اورژانس در رشته تخصصی مربوطه به منظور تعیین 

تکلیف و پیگیری روند درمان بر اساس برنامه تنظیمی دانشگاه و بیمارستان مربوطه 
رییس بیمارستان درمانی/ آموزشی اولویت بهره مندی از خدمات ویزیت و کلینیک ویژه را برای پزشکان  .۳

مشارکت کننده در برنامه مقیمی و خارج از ساعات مقیمی فراهم آورد
۴. در بیمارستانهای آموزشی پزشک متخصص آنکال موظف است همه بیماران مرتبط را حداقل دو 

نوبت(نوبت عصر و نوبت شب ) به صورت آموزشی به اتفاق فراگیران مربوطه راند نماید.



ضروری است تمامی سرویس های تخصصی نسبت به تعیین تکلیف نهایی بیماران در بخش اورژانس  .۵
حداکثر تا ۲ ساعت پس از درخواست ویزیت اقدام نمایند . 

پرداخت حق مقیمی در ساعات موظفی ممنوع می باشد . در مورد پزشکانی که بصورت شیفت در گردش  .۶
فعالیت می نمایند (بیهوشی و طب اورژانس) نیز پرداخت حق مقیمی برای کارکرد بیش از ساعات موظفی 

امکان پرداخت وجود دارد.
تبصره یک: با توجه به لزوم ارتقا خدمات اورژانس بیمارستانی و حساسیت ویژه خدمات فوریتی، 
ضریب فعالیت ساعتی شیفت در گردش متخصصین بیهوشی و طب اورژانس در عصر و شب و 

تعطیالت با شرایط خاص لحاظ گردد.
تبصره دو: متخصصین در مناطق محروم می توانند بخشی از ساعات موظفی خود را از طریق 
شیفت مقیمی پوشش دهند. حداکثر درصد ساعات موظف قابل محاسبه کشیک مقیمی که بعنوان 
ساعات موظف قابل محاسبه است و همچنین میزان پرداختی براساس مصوبه هیات امناء خواهد 

بود.
 

در بیمارستانهای تک تخصصی/ریفرال قلب مجری برنامه سکته حاد قلبی (۲۴۷) حضور متخصص مقیم قلب   .۷
اینترونشن/ متخصص قلب واجد شرایط انجام  primary PCI ضروری است.

در بیمارستانهای ریفرال مجری برنامه سکته حاد مغزی ( ۷۲۴) حضور متخصص مقیم نورولوژیست با  .۸
ارجحیت اینترونشنیست نورولوژی ضروری است

۹. در صورت عدم حضور فوق تخصص جراحی قلب و یا جراح عروق در استان، دانشگاه مکلف است زنجیره 
ارجاع بیماران اورژانس مرتبط را با مرکز قطب تعریف و ابالغ نماید.

در مورد پزشکان مقیم بخش های مراقبت ویژه ( ICU/NICU/CCU/SCU) مطابق دستورالعمل مربوطه عمل  .۱۰
خواهد شد و پرداخت حق الزحمه این پزشکان همچنان از محل پیش بینی شده آیین نامه مربوطه خواهد بود

۱۱. کلیه بیمارستانها موظف هستند شیفت کشیکهای پزشکان متخصص مقیم را از نهم تا بیست و نهم هرماه 
جهت ماه آینده در سامانه  hse .health.gov ثبت نمایند . و پس از زمان مقرر امکان ثبت کشیکهای مذکور 

میسر نمی باشد . 

حداکثر تعداد نوبت کاری پزشک مقیم در هر ماه، معادل ۱۵ شبانهروز غیرمتوالی میباشد.  .۱۲

نظارت بر عدم ثبت همزمانی کشیک پزشکان متخصص مقیم در سایت توسط بیمارستانهای مختلف .۱۳
۱۴. با رای هیات رییسه دانشگاه  تا سقف ۲۰% از مجوزهای مربوطه حسب شرایط، در بیمارستانهای مجاز 

استقرار برنامه مقیمی قابل جابه جایی می باشد. 



نظارت کامل بر ساعت شروع و پایان برنامه مقیمی ( روزهای غیر تعطیل ۲ بعدازظهر لغایت ۸ صبح فردا  .۱۵
وروزهای تعطیل ۸ صبح لغایت ۸ صبح فردا)

نظارت بر نحوه کنترل ورود و خروج و حضور مستمر پزشکان متخصص مقیم ( تایمکس، ...)  .۱۶
سایر موارد مطابق با دستورالعمل و بخشنامه های ابالغی پیشین رعایت گردد.  .۱۷

ماده ۴) تعهدات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی :

تامین اعتبارکشیکهای ثبت شده در سایت hse.heahth . gov .ir بر اساس مجوزهای تعهد نامه  .۱۸
کنترل و نظارت  خوشه ای بر اجرای موضوع توافقنامه  .۱۹
فراهم نمودن شرایط ثبت کشیکها در بازه زمانی مصوب .۲۰

ماده ۵) برآورد اعتبار و نحوه پرداخت :

وزارت موظف است جهت کشیکهای ثبت گردیده در روزهای غیر تعطیل مبلغ ۵ میلیون ریال و جهت کشیکهای ثبت 
شده در روزهای غیر تعطیل مبلغ ۶۶۵ میلیون ریال به طور اختصاصی و براساس کدپستی به حساب بیمارستان 

مربوطه واریز نماید . 

ماده ۶) تغییرات توافقنامه :

هرگونه تغییرات در این توافقنامه با تایید طرفین توافقنامه قابل طرح و بررسی خواهد بود .

ماده ۷) حل اختالف : 

در صورت بروز هرگونه اختالف نظر موضوع در باالترین سطح امضا کنندگان این توافقنامه بررسی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد .

ماده ۸) نسخ توافقنامه :

این توافقنامه دردونسخه تنظیم و هر نسخه حکم واحد را دارد .
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