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نفر در 20000برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی، عشایري و شهرهاي زیر گزارش 
و فعالیت هاي انجام شده1393سال 

شرح خالصه برنامه تدوین شده) الف
و دستوربا بیمه سالمت ایرانیان مشترك هزار نفر 20پزشک خانواده روستایی، عشایري و شهرهاي زیر تدوین تفاهم نامه .1

15اجرایی نسخه عمل 
93میلیارد تومان براي اجراي برنامه در سال 2200تعیین مبلغ .2
20به منظور افزایش ماندگاري کارکنان برنامه در مناطق روستایی، عشایري و شهرهاي زیر برقراري تمهیدات مناسب.3

:هزار نفر شامل
تغییرات در میزان و روش هاي پرداخت به پزشک، ماما، -
بهبود استاندارد محل زیست پزشک، -
تعمیرات اساسی واحدهاي روستایی -
واحدهاي روستاییرفع کمبود تجهیزات -

به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات برنامه پزشک خانواده افزودن خدمات جدید سالمت به بسته خدمات فعلی .4
:شاملهزار نفر 20مناطق روستایی، عشایري و شهرهاي زیر 

سال و زنان باردار و شیرده14مت دهان و دندان براي کودکان زیر خدمات سال-
:رائه مکمل هاي حیاتی و ضروري به مادران باردار و شیرده شاملا-

oقرص آهن و مولتی ویتامین و پرل ویتامین د به مادران
o د و پرل ویتامین د به کودکان+آ/ قطره آهن و مولتی ویتامین

افزودن براي اقتصادي ي امکان پذیرآغاز بررسی به روز کردن برنامه واکسیناسیون با ارائه واکسن پنتاواالن و -
واکسن پنوموکوك به برنامه واکسیناسیون کودکان

تغییر فهرست داروها و تدوین این فهرست متناسب با بیماري هاي شایع با همکاري و مشارکت کارشناسان دارویی -
قلم دارو440منتخب و افزایش این فهرست به دانشگاه هاي 

پیش بینی شده براي مراقبت از بیماري هاي مزمن غیر واگیرخدمات سالمت و ادغام خدمات جدید تدوین بسته -
به خدمات جاري سالمت

) رسعالوه بر مادران، کودکان، سالمندان و مدا(افزودن سایر گروه هاي سنی شامل نوجوانان، جوانان و میانساالن -
به جمعیت هدف برنامه هاي پیشگیري و ارتقاي سالمت 

و تصویربرداري پزشکی و متناسب نمودن آن با بیماري هاي شایع و بسته هاي جدید آزمایشاتتغییر فهرست -
خدمات سالمت

:میلیارد تومان به منظور1100تفاهم تخصیص اعتبار از محل صندوق بیمه سالمت روستایی به میزان .5
ماه 3درصد مابقی هر 30ماه و هر درصد حق الزحمه پایان 70پرداخت ( پرداخت پرسنلی شامل پزشک و ماما-

یکبار و براساس میزان عملکرد آنان مبتنی بر بسته هاي جدید خدمات سالمت 
ه سالمت برنامه در سطوح ملی، دانشگاهی و شهرستانی وزارت بهداشت و بیمو ارتقاء پایش جبران خدمات مدیریت -

ایرانیان
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و چاپ و تامین فرم هااستقرار پرونده الکترونیک سالمت-
ریال براي جمعیت داراي دفترچه بیمه روستایی 965200تعیین سرانه کلی .6
:درصد ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت به منظور1میلیارد تومان از محل اعتبارات 1100تعیین مبلغ .7

فهرست داروییتامین داروهاي موجود در -
تامین مکمل هاي فهرست شده-
و تصویر برداري پزشکیآزمایشگاهیبرقراري خدمات -
تعمیر و تجهیز واحدهاي روستایی-
بهبود استاندارد محل هاي زیست پزشک-
ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان-
تامین خودرو براي ده گردشی-

پزشکان برايمیلیون ریال 7/35طرحی و میلیون ریال براي پزشکان غیر55حداقل حقوق پزشک به میزان تعیین.8
و بیتوته در ساعات ده گردشینفر جمعیت در پوشش، انجام 3500البته این مبلغ به شرط داشتن ، طرحی و پیام آور

مبانی تعیین کننده در .روزهاي شنبه تا چهارشنبه و روزهاي تعطیل از عصر پنجشنبه تا صبح شنبه می باشدغیر اداري
: محاسبه حقوق پزشک عبارت است از

می باشد و 1برابر آن برخوردار ترینگروه مختلف که 20در 05/0با اختالف 2تا 1بین : یت منطقهسهم محروم
.تغییر می کندلریامیلیون30تا 5در دامنه 

ازاي هر نفر جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده، در مناطق با میانگین ضریب محرومیت استان، ه ب: جمعیت
. تومان متغیر است1534تا 1114در دامنه بین  )K(شهرستان، بخش و منطقه یک عدد ثابت

بیتوته شامل ساعات غیراداري و . یددرهر مرکز مجري برنامه، باید هرشب، یک پزشک بیتوته نما: بیتوته پزشک
و شرط در حقوق پزشک براساس ضریب محرومیت منطقه % 12به میزان سهم بیتوته .روزهاي تعطیل می شود

.درنظر گرفته می شودواجب در عقد قرار داد 
بهداشت تحت پزشک خانواده باید دوبار در هفته به خانه هاي بهداشت یا پایگاه هاي : گردشیسهم پراکندگی یا ده

.گردشی وي استحقوق محاسبه شده براي پزشک، سهم ده% 6حدود . پوشش خود سرکشی کند
ازاي زمان ماندگاري و خدمت به عنوان پزشک خانواده در سطح مرکز بهداشتی درمانی مجري ه ب: سهم ماندگاري

.به حقوق پزشک اضافه می شودبرنامه، شهرستان، استان و کشور و نیز ضریب محرومیت منطقه مبلغی تعیین شده 
یکی، چک لیست : براساس دو نوع چک لیست که هر سه ماه یکبار باید انجام شود، تعیین می گردد: ضریب عملکرد

پایش مرکز شبکه شامل سواالت فنی، ساختاري، مدیریتی، عملکردي، رضایتمندي، همکاري هاي بین بخشی و 
برنامه هاي مختلف که در بسته خدمت جزو وظایف پزشک تعریف دیگري، چک لیست. اجراي دستورعمل می باشد

.صورت فصلی پایش شونده شده اند و باید توسط ادارات مختلف حوزه معاونت بهداشت ب
نفر جمعیت تحت پوشش، انجام دهگردشی و 3500پزشکان برحسب ضریب محرومیت منطقه و براساس ماهانه حقوق  .9

سنوات و عیدي، در جدولو پس از کسورات بیمه و مالیات و منظور کردن گاري ضریب ماندمحاسبه بیتوته و بدون 
:آمده است)1(شماره 
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حقوق  ماهانه پزشکان برحسب ضریب محرومیت منطقهبرآورد : 1جدول شماره

متوسط ضرایب 
محرومیت استان، 
شهرستان، و منطقه

برآورد حقوق 
پزشک ماهانه 

)تومان(

میزان کسورات بیمه 
)تومان(

میزان کسورات 
)تومان(مالیات، 

شامل (دریافتی پزشک 
)تومان()عیدي و سنوات

550000012789004500003771100)برخوردارترین(00/1
05/1577500012789004775004018600
10/1605000012789005050004266100
15/1632500012789005325004513600
20/1660000012789005600004761100
25/1687500012789005875005008600
30/1715000012789006150005256100
35/1742500012789006425005503600
40/1770000012789006700005751100
45/1797500012789006975005998600
50/1825000012789007250006246100
55/1852500012789007525006493600
60/1880000012789007800006741100
65/1907500012789008075006988600
70/1935000012789008350007236100
75/1962500012789008625007483600
80/1990000012789008900007731100
85/11017500012789009175007978600
90/11045000012789009450008226100
95/11072500012789009725008473600
11000000127890010000008721100)محروم ترین(00/2

بر مبناي که میلیون ریال 13ون ریال و براي ماماهاي کاردان لیمی15قوق براي ماماهاي کارشناس تعیین حد اقل ح.10
سهم پراکندگی یا ده گردشی، سهم محرومیت منطقه، جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده، میانگین ضریب محرومیت، 

.مانند دارویاري و تزریقات و پانسمان محاسبه شده استسهم ماندگاري، ضریب عملکرد و ارائه خدمات اضافی
گردشی و نفر جمعیت تحت پوشش، و انجام ده7000ماما برحسب ضریب محرومیت منطقه و براساس ماهانه حقوق  .11

: آمده است)2(شماره در جدولو پس از کسورات و شامل عیدي و سنوات ضریب ماندگاري محاسبه بدون 
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برحسب ضریب محرومیت منطقهماماحقوق  ماهانه برآورد : 2جدول شماره 

متوسط ضرایب 
محرومیت استان، 
شهرستان، و منطقه

حقوق میانگین برآورد 
کاردان/ي کارشناسماما

)تومان(ماهانه 

میزان کسورات شامل 
)تومان(مالیات، وبیمه

شامل(مامادریافتی
)یديعسنوات و 

)تومان(
14000001740001226000)برخوردارترین(00/1
05/114650001740001291000
10/115300001740001356000
15/115950001740001421000
20/116600001740001486000
25/117250001740001551000
30/117900001740001616000
35/118550001740001681000
40/119200001740001746000
45/119850001740001811000
50/120500001740001876000
55/121150001740001941000
60/121800001740002006000
65/122450001740002071000
70/123100001740002136000
75/123750001740002201000
80/124400001740002266000
85/125050001740002331000
90/125700001740002396000
95/126350001740002461000
27000001740002526000)محروم ترین(00/2
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:فعالیت هاي انجام شدهگزارش )ب

مطابق داده هاي اخذ شده از دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشور، و به منظور مقایسه وضعیت :تامین پزشک. 1
اطالعات در سطح هر دانشگاه در . ارائه می شود93و 92زیر براي شهریور ) 3(شماره بکارگیري پزشکان در برنامه، جدول 

.خواهد شدصورت نیاز ارائه 

:، دارو، انجام تعمیرات و خرید تجهیزات تامین مکمل. 2

وضعیت مکمل، دارو و ) اطالعات سایر دانشگاه ها در حال دریافت است(دانشگاه 34بر اساس اطالعات دریافت شده از -
:باشدخرید تجهیزات مورد نیاز و تعمیرات واحدهاي ارائه خدمات به شرح زیر می

oروش خرید متفاوت بوده و از خرید غیر متمرکز . توزیع مکمل شده استدانشگاه اقدام به خرید و 29در : مکمل
دانشگاه هنوز اقدام 5در . توسط شهرستان تا خرید متمرکز توسط معاونت غذا و داروي دانشگاه انجام شده است

.به خرید مکمل نشده است
oاشت شهرستان قرار گرفته استدانشگاه تهیه شده و در اختیار مرکز بهد29اقالم تعیین شده دارو توسط : دارو .

مکانیسم توزیع در مراکز بهداشتی درمانی، بر اساس دستورالعمل ابالغی و درخواست پزشکان خانواده صورت 
.دانشگاه هنوز اقدام به خرید دارو نشده است5در . گیردمی

oو نیز تعمیرات ) پزشکعمدتاً براي اتاق زیست(دانشگاه اقدام به تجهیز واحدها 10در : تعمیرات و تجهیزات
.مابقی در مرحله برنامه ریزي قرار دارند. اساسی صورت گرفته است

در اختیار وزارت که درصد ارزش افزوده یکفهرست توزیع اعتبارات دانشگاه هاي علوم پزشکی از محل . 3
:می باشد)4(شماره ولابه قرار جد93براي سال استبهداشت

می )5(شماره ولابه قرار جد93براي سال صندوق بیمه سالمت روستاییان از محلفهرست توزیع اعتبارات - 4
:باشد

پزشک افزایشتعدادپزشک شاغلکل پزشک موردنیاز

در صد افزایش تعداد93شهریور92شهریور93شهریور92شهریورنام 

کل 
76488266471654557398.9کشور
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درصد ارزش افزودهیکتوزیع اعتبارات در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از محل : 4شمارهجدول

دانشگاهردیف
ارزش افزوده% 1از محل اعتبارات -برحسب میلیون تومان ) ثابت(سرانه موضوعات بدون ارتباط با ضریب محرومیت 

به میلیون جمع مبالغ ثابتخودرومحل زیستاستانداردبهبود مکمل داروییدهان و دندانپاراکلینیکدارو
براي هر دانشگاهتومان 

27,7759,2764,6384,9235,7843,4911,14657,034تبریز1

1,835613306306382231763,749مراغه2

27,4359,1624,5814,5815,7133,4491,13256,053ارومیه3

19,1886,4083,2042,1363,9962,41279238,137اصفهان4

5,6771,8969489481,18271423411,598ایالم5

12,5434,1892,0941,8482,6121,57751825,382اردبیل6

3,1711,0595305306603991316,479کرج7

5,2851,7658828821,10166421810,798بابل8

8,0962,7041,3521,8131,6861,01833417,002بوشهر9

9,4013,1401,5701,5701,9581,18238819,208خراسان جنوبی10

1,401468234471292176583,099تهران11

1,941648324324404244803,965جهرم12

12,4314,1512,0761,5042,5891,56351324,826چهارمحال و بختیاري13

12,3364,1202,0602,9822,5691,55150926,126خراسان شمالی14

29,0949,7164,8584,4436,0593,6571,20159,029خراسان رضوي15
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دانشگاهردیف
ارزش افزوده% 1از محل اعتبارات -برحسب میلیون تومان ) ثابت(سرانه موضوعات بدون ارتباط با ضریب محرومیت 

به میلیون جمع مبالغ ثابتخودرومحل زیستاستانداردبهبود مکمل داروییدهان و دندانپاراکلینیکدارو
براي هر دانشگاهتومان 

4,4281,4797397399225571839,047تربت حیدریه16

5,4861,8329169161,14369022611,209نیشابور17

21,0347,0253,5123,5124,3802,64486842,976اهواز18

6,5422,1851,0921,0921,36282227013,367آبادان19

7,3642,4591,2301,2301,53492630415,046دزفول20

2,6798954474475583371115,474رفسنجان21

6,0292,0131,0071,0071,25675824912,318زابل22

9,8643,2941,6471,6472,0541,24040720,154زنجان23

5,0751,6958478471,05763820910,368سبزوار24

951318159159198120391,942سمنان25

16,0255,3522,6763,8943,3372,01466133,959زاهدان26

12,8044,2762,1386942,6671,61052924,717ایرانشهر27

1,694566283283353213703,460شاهرود28

3,2851,0975491,0656844131367,228شهیدبهشتی29

3,9231,3106559438174931628,303ایران30

31,69810,5865,2935,0776,6013,9851,30864,548شیراز31
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دانشگاهردیف
ارزش افزوده% 1از محل اعتبارات -برحسب میلیون تومان ) ثابت(سرانه موضوعات بدون ارتباط با ضریب محرومیت 

به میلیون جمع مبالغ ثابتخودرومحل زیستاستانداردبهبود مکمل داروییدهان و دندانپاراکلینیکدارو
براي هر دانشگاهتومان 

3,1531,0535265266573961306,442الرستان32

3191065353664013651گراش33

2,016673337337420253834,119فسا34

8,0332,6831,3411,5821,6731,01033216,653قزوین35

1,334445223223278168552,725قم36

1,319441220220275166542,696کاشان37

14,8174,9482,4742,1163,0861,86361229,915کردستان38

9,8363,2851,6421,9222,0481,23640620,376کرمان39

4,5001,5037517519375661869,193بم40

11,1923,7381,8691,8692,3311,40746222,866جیرفت41

14,7604,9292,4652,4653,0741,85560930,158کرمانشاه42

7,3282,4471,2241,2241,52692130214,973کهگیلویه و بویراحمد43

21,3827,1413,5703,2744,4532,68888343,389گلستان44

1,088363182182227137452,223گناباد45

27,0489,0334,5163,4085,6333,4001,11654,154گیالن46

1,295432216216270163532,646بهبهان47
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دانشگاهردیف
ارزش افزوده% 1از محل اعتبارات -برحسب میلیون تومان ) ثابت(سرانه موضوعات بدون ارتباط با ضریب محرومیت 

به میلیون جمع مبالغ ثابتخودرومحل زیستاستانداردبهبود مکمل داروییدهان و دندانپاراکلینیکدارو
براي هر دانشگاهتومان 

15,4045,1442,5722,3723,2081,93663631,273لرستان48

24,1668,0704,0354,5065,0333,03899749,845مازندران49

7,4622,4921,2461,6081,55493830815,608مرکزي50

1,336446223223278168552,729ساوه51

17,8995,9772,9892,9893,7272,25073936,569هرمزگان52

17,1705,7342,8672,8673,5762,15870935,081همدان53

3,6551,2216101,0387614591517,895یزد54

532,999178,00089,00088,783111,00067,00022,0001,088,782جمع کل
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صندوق بیمه سالمت روستاییان از محلفهرست توزیع اعتبارات : 5جدول شماره 

دانشگاه

)متغیرهاي مرتبط با ضریب محرومیت(محاسبه حقوق پزشکان و ماماها بازاي هر شهرستان برحسب تومان )برحسب تومان(اعتبارات متمرکز 

پرونده سامانه
الکترونیک 

سالمت

وزارت 
بابت (بهداشت

جبران هزینه 
هاي مدیریت، 

نظارت و 
)پایش

سازمان 
بابت (بیمه

نظارت و 
)پایش

برآورد 
ک

تعداد پزش

ک 
حقوق ماهانه پزش

برحسب ضریب محرومیت

اصالحیه حقوق ماهانه 
ک برحسب ضریب 

پزش
محرومیت

حقوق پزشکان کل 
شهرستان

برآورد تعداد ماما
حقوق ماهانه ماماي 

س برحسب ضریب 
کارشنا

محرومیت

حقوق ماماها در کل 
شهرستان

جمع کل حقوقها در ماه 
براي هر شهرستان

کل مبلغ از محل ص
ندوق 

بیمه 

2,319,003,6724,637,886,63تبریز1
8

3,491,421,05
0365147,125,000144,800,42537,139,911,50

125134,775,00
0

6,150,705,35
6

43,290,616,85
753,738,928,217

153,181,118306,354,264230,624,810247,975,0007,848,9952,646,956,185171,885,000438,359,8923,085,316,0763,775,476,268مراغه2

2,290,571,8334,581,024,44ارومیه3
0

3,448,614,94
3360141,900,000139,657,98038,544,590,01

824833,540,00
0

6,383,332,82
7

44,927,922,84
555,248,134,061

1,602,064,8893,204,046,38اصفهان4
9

2,412,019,93
1252166,100,000163,475,62024,120,118,23

117439,260,00
0

3,994,509,79
8

28,114,628,02
935,332,759,237

473,958,119947,891,568713,576,8587597,900,00096,353,18010,010,910,44ایالم5
15123,140,00

0
1,657,897,34

0
11,668,807,78

013,804,234,324

1,047,264,5682,094,474,62اردبیل6
5

1,576,729,52
516575,625,00074,430,12516,806,047,22

211417,875,00
0

2,783,233,46
7

19,589,280,69
024,307,749,407

264,766,336529,518,890398,624,1034240,700,00040,056,9403,837,718,311299,620,000635,560,8734,473,279,1845,666,188,512کرج7

441,232,398882,441,830664,306,013696,325,0006,225,0656,046,983,005481,495,0001,001,435,09بابل8
47,048,418,0989,036,398,338

675,960,7721,351,886,35بوشهر9
9

1,017,705,87
810687,175,00085,797,63514,143,730,68

57320,605,00
0

2,342,329,76
3

16,486,060,44
819,531,613,456

784,912,0071,569,783,15خراسان جنوبی10
8

1,181,739,52
7123108,075,000106,367,41516,540,678,82

48525,545,00
0

2,739,286,06
0

19,279,964,88
422,816,399,576

116,953,050233,900,013176,080,9381818,975,00018,675,1951,631,905,083134,485,000270,258,2461,902,163,3282,429,097,328تهران11

162,020,560324,032,686243,933,203257,700,0007,578,3402,703,159,535181,820,000447,667,6753,150,827,2103,880,813,658جهرم12
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دانشگاه

)متغیرهاي مرتبط با ضریب محرومیت(محاسبه حقوق پزشکان و ماماها بازاي هر شهرستان برحسب تومان )برحسب تومان(اعتبارات متمرکز 

پرونده سامانه
الکترونیک 

سالمت

وزارت 
بابت (بهداشت

جبران هزینه 
هاي مدیریت، 

نظارت و 
)پایش

سازمان 
بابت (بیمه

نظارت و 
)پایش

برآورد 
ک

تعداد پزش

ک 
حقوق ماهانه پزش

برحسب ضریب محرومیت

اصالحیه حقوق ماهانه 
ک برحسب ضریب 

پزش
محرومیت

حقوق پزشکان کل 
شهرستان

برآورد تعداد ماما
حقوق ماهانه ماماي 

س برحسب ضریب 
کارشنا

محرومیت

حقوق ماماها در کل 
شهرستان

جمع کل حقوقها در ماه 
براي هر شهرستان

کل مبلغ از محل ص
ندوق 

بیمه 

چهارمحال و 13
1,037,872,5212,075,691,02بختیاري

1
1,562,589,14

716357,475,00056,566,89518,399,204,64
411313,585,00

0
3,047,074,75

0
21,446,279,39

426,122,432,083

1,029,932,2662,059,810,92خراسان شمالی14
2

1,550,634,54
016270,675,00069,558,33518,868,837,12

311216,705,00
0

3,124,850,13
8

21,993,687,26
126,634,064,989

2,429,142,2094,858,157,97خراسان رضوي15
8

3,657,242,26
4382150,700,000148,318,94041,711,689,55

226335,620,00
0

6,907,833,16
3

48,619,522,71
559,564,065,167

369,716,213739,413,182556,633,4315825,575,00025,170,9156,787,492,512406,045,0001,124,070,16تربت حیدریه16
87,911,562,6809,577,325,506

458,058,711916,093,580689,639,1957215,400,00015,156,6807,479,116,749503,640,0001,238,609,39نیشابور17
98,717,726,14710,781,517,633

1,756,170,8413,512,250,27اهواز18
2

2,644,037,14
3276172,975,000170,241,99534,372,566,17

319040,885,00
0

5,692,407,93
3

40,064,974,10
647,977,432,362

546,239,4261,092,450,42آبادان19
1822,401,3858650,050,00049,259,21011,809,707,28

45911,830,00
0

1,955,794,37
1

13,765,501,65
516,226,592,887

614,837,7941,229,643,58دزفول20
4925,680,9909728,050,00027,606,81012,341,865,87

4676,630,0002,043,924,64
8

14,385,790,52
217,155,952,890

223,696,843447,382,043336,791,1303524,200,00023,817,6403,679,950,323245,720,000609,433,0674,289,383,3905,297,253,406رفسنجان21

503,366,5151,006,706,83زابل22
0757,853,2407953,075,00052,236,41511,411,713,15

45512,545,00
0

1,889,882,94
2

13,301,596,09
615,569,522,681

823,560,8041,647,078,74زنجان23
1

1,239,927,97
513050,875,00050,071,17512,557,397,52

78912,025,00
0

2,079,618,64
0

14,637,016,16
618,347,583,686

423,684,558847,347,062637,886,5206740,150,00039,515,6307,314,866,517469,490,0001,211,408,07سبزوار24
48,526,274,59110,435,192,731

79,378,352158,752,573119,509,6211250,050,00049,259,2101,438,358,123911,830,00سمنان25
0238,205,1181,676,563,2412,034,203,787
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دانشگاه

)متغیرهاي مرتبط با ضریب محرومیت(محاسبه حقوق پزشکان و ماماها بازاي هر شهرستان برحسب تومان )برحسب تومان(اعتبارات متمرکز 

پرونده سامانه
الکترونیک 

سالمت

وزارت 
بابت (بهداشت

جبران هزینه 
هاي مدیریت، 

نظارت و 
)پایش

سازمان 
بابت (بیمه

نظارت و 
)پایش

برآورد 
ک

تعداد پزش

ک 
حقوق ماهانه پزش

برحسب ضریب محرومیت

اصالحیه حقوق ماهانه 
ک برحسب ضریب 

پزش
محرومیت

حقوق پزشکان کل 
شهرستان

برآورد تعداد ماما
حقوق ماهانه ماماي 

س برحسب ضریب 
کارشنا

محرومیت

حقوق ماماها در کل 
شهرستان

جمع کل حقوقها در ماه 
براي هر شهرستان

کل مبلغ از محل ص
ندوق 

بیمه 

1,337,940,2512,675,810,86زاهدان26
1

2,014,361,94
921080,850,00079,572,57029,123,804,13

614519,110,00
0

4,823,165,45
3

33,946,969,58
939,975,082,650

1,069,035,0752,138,014,50ایرانشهر27
7

1,609,506,53
516865,175,00064,145,23525,101,699,43

811615,405,00
0

4,157,068,52
7

29,258,767,96
534,075,324,082

141,406,317282,805,273212,897,0282215,950,00015,697,9902,359,230,420153,770,000390,709,9022,749,940,3223,387,048,940شاهرود28

274,274,354548,534,433412,939,0854362,425,00061,438,6853,905,394,4903014,755,00شهیدبهشتی29
0646,768,6604,552,163,1515,787,911,023

327,516,570655,016,093493,098,9385237,400,00036,809,0804,511,021,767368,840,000747,066,0175,258,087,7846,733,719,384ایران30

2,646,541,3755,292,944,99شیراز31
6

3,984,551,80
5416213,125,000209,757,62543,337,773,30

228750,375,00
0

7,177,127,34
4

50,514,900,64
562,438,938,821

263,248,588526,483,473396,339,028419,350,0009,202,2705,333,207,550292,210,000883,227,4216,216,434,9717,402,506,059الرستان32

26,620,14753,238,90940,078,48049,625,0009,472,925555,164,91932,275,00091,940,333647,105,253767,042,789گراش33

168,333,623336,658,484253,437,958267,700,0007,578,3402,808,487,013181,820,000465,110,8583,273,597,8724,032,027,936فسا34

670,685,1561,341,335,40قزوین35
3

1,009,763,07
310542,625,00041,951,52510,394,636,59

67310,075,00
0

1,721,445,86
3

12,116,082,45
815,137,866,090

111,371,964222,738,131167,678,225186,600,0006,495,7201,592,687,745121,560,000263,763,5001,856,451,2452,358,239,565قم36

110,158,822220,311,910165,851,7551713,200,00012,991,4401,538,360,258123,120,000254,766,3771,793,126,6342,289,449,121کاشان37

1,237,099,1042,474,133,81کردستان38
6

1,862,538,60
019586,900,00085,526,98022,916,035,86

313420,540,00
0

3,795,102,86
5

26,711,138,72
732,284,910,247
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دانشگاه

)متغیرهاي مرتبط با ضریب محرومیت(محاسبه حقوق پزشکان و ماماها بازاي هر شهرستان برحسب تومان )برحسب تومان(اعتبارات متمرکز 

پرونده سامانه
الکترونیک 

سالمت

وزارت 
بابت (بهداشت

جبران هزینه 
هاي مدیریت، 

نظارت و 
)پایش

سازمان 
بابت (بیمه

نظارت و 
)پایش

برآورد 
ک

تعداد پزش

ک 
حقوق ماهانه پزش

برحسب ضریب محرومیت

اصالحیه حقوق ماهانه 
ک برحسب ضریب 

پزش
محرومیت

حقوق پزشکان کل 
شهرستان

برآورد تعداد ماما
حقوق ماهانه ماماي 

س برحسب ضریب 
کارشنا

محرومیت

حقوق ماماها در کل 
شهرستان

جمع کل حقوقها در ماه 
براي هر شهرستان

کل مبلغ از محل ص
ندوق 

بیمه 

821,236,4881,642,430,23کرمان39
0

1,236,428,55
612982,775,00081,467,15513,693,018,86

88919,565,00
0

2,267,687,80
8

15,960,706,67
619,660,801,950

375,684,896751,350,238565,619,6985941,525,00040,868,9058,438,482,735419,815,0001,397,489,08بم40
59,835,971,82011,528,626,652

934,412,6041,868,776,57جیرفت41
2

1,406,823,05
714773,425,00072,264,88521,121,525,32

910117,355,00
0

3,497,915,68
5

24,619,441,01
428,829,453,247

1,232,372,9522,464,681,75کرمانشاه42
8

1,855,423,05
0194110,275,000108,532,65520,290,483,33

713426,065,00
0

3,360,287,61
3

23,650,770,95
029,203,248,710

کهگیلویه و 43
611,859,9341,223,688,01بویراحمد

9921,197,6159663,800,00062,791,96011,963,509,80
96615,080,00

0
1,981,265,46

0
13,944,775,26

916,701,520,837

1,785,184,4043,570,275,88گلستان44
8

2,687,719,07
6281107,525,000105,826,10529,874,603,16

819425,415,00
0

4,947,504,56
6

34,822,107,73
442,865,287,102

90,823,857181,642,987136,741,6241419,250,00018,945,8501,876,595,658104,550,000310,781,2192,187,376,8772,596,585,346گناباد45

2,258,252,4904,516,387,43گیالن46
7

3,399,955,92
8355108,625,000106,908,72532,531,210,15

724525,675,00
0

5,387,462,71
8

37,918,672,87
548,093,268,731

108,115,530216,225,433162,775,4381720,075,00019,757,8152,339,006,561124,745,000387,360,6482,726,367,2093,213,483,609بهبهان47

1,286,141,5762,572,216,20لرستان48
8

1,936,375,44
820280,575,00079,301,91522,466,404,47

913919,045,00
0

3,720,639,84
0

26,187,044,31
931,981,777,551

2,017,626,5154,035,148,01مازندران49
1

3,037,676,81
4317133,375,000131,267,67527,945,318,89

621931,525,00
0

4,627,997,63
6

32,573,316,53
241,663,767,872

623,010,5781,245,988,72مرکزي50
9937,985,6859878,375,00077,136,67510,591,182,33

26818,525,00
0

1,753,995,61
5

12,345,177,94
715,152,162,939

111,533,345223,060,884167,921,1951815,950,00015,697,9901,914,020,809123,770,000316,979,1632,230,999,9722,733,515,396ساوه51
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دانشگاه

)متغیرهاي مرتبط با ضریب محرومیت(محاسبه حقوق پزشکان و ماماها بازاي هر شهرستان برحسب تومان )برحسب تومان(اعتبارات متمرکز 

پرونده سامانه
الکترونیک 

سالمت

وزارت 
بابت (بهداشت

جبران هزینه 
هاي مدیریت، 

نظارت و 
)پایش

سازمان 
بابت (بیمه

نظارت و 
)پایش

برآورد 
ک

تعداد پزش

ک 
حقوق ماهانه پزش

برحسب ضریب محرومیت

اصالحیه حقوق ماهانه 
ک برحسب ضریب 

پزش
محرومیت

حقوق پزشکان کل 
شهرستان

برآورد تعداد ماما
حقوق ماهانه ماماي 

س برحسب ضریب 
کارشنا

محرومیت

حقوق ماماها در کل 
شهرستان

جمع کل حقوقها در ماه 
براي هر شهرستان

کل مبلغ از محل ص
ندوق 

بیمه 

1,494,384,2662,988,690,74هرمزگان52
9

2,249,899,27
6235130,900,000128,831,78031,745,954,27

416230,940,00
0

5,257,417,23
9

37,003,371,51
443,736,345,805

1,433,561,0162,867,047,41همدان53
4

2,158,325,65
022567,650,00066,581,13023,514,533,54

715515,990,00
0

3,894,219,49
6

27,408,753,04
333,867,687,123

305,138,432610,260,982459,407,0984873,975,00072,806,1954,759,126,5453417,485,00یزد54
0801,437,3795,560,563,9246,935,370,436

44,501,116,60جمع کل
5

88,999,916,8
92

66,999,521,0
19

6,99
8

3,553,825,00
0

3,497,674,5
65

780,887,954,5
98

4,82
6

839,995,0
00

129,335,393,
088

910,223,347,6
86

1,110,723,902,2
02


