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 روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور 

 جناب آقای دکتر والیتی 

 رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری 

 جناب آقای دکتر فریدون نوحی 

 رجایی ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید  

 جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی 

 رئیس محترم مرکز قلب تهران 

 جناب آقای دکتر مهدی یوسفی

 سرپرست محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت 

 دستورالعمل نحوه توزیع فوق العاده سختی پرسنل درگیر کرونا موضوع: 

ام   با سالم و احتر

)اعم از رسمی ، قردادی کادر درگیر کرونا  شاغل  خدمات    تای قدردانی و جبراناین دستورالعمل در راس
پیرو ابالغ  در مراکز درمانی و کلینیک های تنفسی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی و  ، شرکتی و ... (

 ابالغ می گردد.   10/9/99خ مور 303ه اعتبار به شماره حوال

 این دستور العمل فقط مشمول  مراکز در گیر کرونا می باشد.  .1
 پرداخت از فرودین ماه  سال جاری انجام می شود. .2
 محاسبات به شرح جدول ذیل و به صورت ماهیانه می باشد. .3
 این  اعتبار صرفا جهت فوق العاده سختی شرایط کار پرسنل درگیر هزینه شود.    .4
پرسنل هزینه گردد و پرداخت از این محل بابت اضافه کار و کارانه  جهت پرداختی    اعتبار فقط .5

 ممنوع می باشد. 
 مسئولیت توزیع عادالنه اعتبار بر عهده ریاست محترم دانشگاه/دانشکده می باشد. .6

 می باشد.  دانشگاه کلیه محاسبات این دستورالعمل بر عهده معاونت درمان  .7
 در مراکز درمانی و کلینیک های تنفسی می باشد. اعتبار فقط شامل کادر درگیر کرونا  شاغل  .8
 ساعته زیر مجموعه معاونت بهداشت بوده و مشمول این دستورالعمل نمی باشد. 16مراکز  .9

 جهت احتساب تعداد ویزیت پزشکان، مشاوره هم به مثابه ویزیت لحاظ گردد.  .10
کادر پرستا .11 تابع فرمول  دفاتر پرستاری بیمارستان  ری بخش عادی می  احتساب سختی کار کادر 

 باشد. 
 احتساب سختی کار منشی های بخش ها  تابع محل خدمت به شرح جدول ذیل می باشد. .12
کا و یا یک کا پرداخت می شود. بدین معنی که  2مبلغ ویزیت  تشویقی بر اساس رابطه استخدامی  .13

کا دریافت می نماید ویزیت  تشویقی نیز بر این اساس پرداخت 2اگر پزشک هیات علمی بوده و  

 گردد.  

 رسته شغلی  ضرب ریالی  ضریب پایه نحوه محاسبه 
 انجام وظیفه در بخش کرونا *ساعات  موظفی و اضافه کار 2438*3000

 ساعت موظفی پرسنل 
 کادر پرستاری بخش عادی 2438 3000

 *ساعات  موظفی و اضافه کار انجام وظیفه در بخش کرونا 2438*4000

 ساعت موظفی پرسنل 
 کادر پرستاری بخش ویژه  2438 4000

 *ساعات  موظفی و اضافه کار انجام وظیفه در بخش کرونا 2438*3000

 موظفی پرسنل ساعت 
 کادر پرستاری بخش اورژانس  2438 3000
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 *ساعات  موظفی و اضافه کار انجام وظیفه در بخش کرونا 2438*2000

 ساعت موظفی پرسنل 
 کادر خدماتی  2438 2000

 *ساعات  موظفی و اضافه کار انجام وظیفه در بخش کرونا 2438*1600

 ساعت موظفی پرسنل 
 آزمایشگاه کادر  2438 1600

 *ساعات  موظفی و اضافه کار انجام وظیفه در بخش کرونا 2438*2000

 ساعت موظفی پرسنل 
 کادر رادیولوژی  2438 2000

 *ساعات  موظفی و اضافه کار انجام وظیفه در بخش کرونا 2438*3000

 ساعت موظفی پرسنل 
 های پزشکی تکنسین های فوریت 2438 3000

 اضافه کار انجام وظیفه در بخش کرونا *ساعات  موظفی و 2438*1600

 ساعت موظفی پرسنل 
1600 2438 

 صیو ترخ رشیصندوق و پذ
 بیمارستان/کلینیک تنفسی 

 *ساعات  موظفی و اضافه کار انجام وظیفه در بخش کرونا 2438*700

 ساعت موظفی پرسنل 
700 2438 

ی و سایر پرسنل  و ادار یبانیپشت
 بیمارستان /کلینیک تنفسی 

 *ساعات  موظفی و اضافه کار انجام وظیفه در بخش کرونا 2438*2000

 ساعت موظفی پرسنل 
 ماما 2438 2000

ویزیت از   1ویزیت بخش دولتی که یک ویزیت از طریق بیمه و بیمار و 2به ازای هر ویزیت بیمار کرونایی 

 شود محل این اعتبار  پرداخت می
ی در بخش اورژانس/ پزشکان عموم

 کلینیک تنفسی 

ویزیت از   1ویزیت بخش دولتی که یک ویزیت از طریق بیمه و بیمار و  2به ازای هر ویزیت بیمار کرونایی

 شود محل این اعتبار  پرداخت می
پزشکان متخصص در بخش بستری و 

 اورژانس/ کلینیک تنفسی 
ویزیت از   1طریق بیمه و بیمار و ویزیت بخش دولتی که یک ویزیت از  2به ازای هر ویزیت بیمار کرونایی  

 شود  محل این اعتبار پرداخت می
پزشکان فوق تخصص در بخش بستری  

 و اورژانس / کلینیک تنفسی 

 

 

 

 

 رونوشت:
 سرکار خانم زنگنه مشاور معاون درمان 

 


