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وزارت بهداشتت  درمتان و    فی مابین معاونت بهداشت 5931عشایر سال قرارداد به استناد تفاهم نامه خدمات سطح یک بیمه روستائیان و  ینا

رمتا  و متدیر   آموزش پزشکی و سازمان بیمه سالمت ایران  بین مدیر کل بیمه سالمت استان .................................. به عنوان طرف اول )کارف

نکار  و معاونت بهداشتی دانشتاا  عوتوم   شبکه بهداشت و درمان/ رئیس مرکز بهداشت شهرستان ........................... به عنوان طرف دوم )پیما

 منعقد می گردد. طرف دوموان ناظر فنی و اجرایی بر عموکردپزشکی....................... به عن
 

 ـ موضوع قرارداد :1بند 

و شهرهای زیر بیست هزار  عشایر  خدمات سطح یک بیمه روستائیان  5931سال طبق تفاهم نامه  یک خرید خدمات سالمت سطح:  1ماده 

   51) نسخه برنامه پزشک خانواد  و بیمه روستایی دستور عمل اجراییو ابالغی  بسته خدمتی    5931در سالنفر

 : طرف دومتعهدات  -2بند 

پرسنل ذیربط و خانواد  پس از عقد قرارداد  آموزش مستمر پزشکان فراهم آوردن زمینه همکاری های بین بخشی  مشارکت جامعه : 2ماده 

ی  یمه ای و نحو  ارائه خدمات تشخیصبه منظور آشنایی با برنامه های جاری سالمت  رعایت اصول عومی نسخه نویسی  نظام ارجاع  قوانین ب

رد فصوی دستورعمل های کشوری و نحو  استفاد  از آنها و ارزیابی عموک یافته و برنامه های فنی ادغام بهداشتی و درمانی  راهنماهای بالینی

خدمات سطح یک بیمه روستائیان  عشایر و شهرهای زیر بیست  5931بر اساس مفاد تفاهم نامه سال تیم سالمت در ارتباط با موضوع قرارداد

 هزار نفر .

خدمات پاراکوینیک  دهان ودندان  دارو وخدمات ماما  پزشک  اعم از  دارای فرانشیز کویه خدمات برای مصوبتعرفه  رعایت :3ماده 

  دستور عمل اجرایی برنامه پزشک خانواد  و بیمه روستایی51و نسخه 5931مفاد تفاهم نامه سال طبقجانبی 

  الزام به ارائه فرم های مربوط به تفاهم نامه شامل : :4 ماده

 :می باشند هکل بیم  به ادار عوی الحساب جهت دریافت مطالبات  زیرمکوف به ارائه موارد  شبکه بهداشت شهرستان

به مهر  بانک در پایان هرما  به تفکیک اسمی پزشکان خانواد    ماما وسایر نیروهای انسانی پیش بینی شد  شد  ممهور ت ارائه لیست حقوقی 5

 جهت اطمینان از پرداخت به موقع به تیم سالمت 

سه بیمه و شناسه ارجاع از سامانه سازمان بیمه سالمت و اخذ شنا بیمه شد  ت در صورت فراهم شدن زیر ساخت الکترونیک   استعالم برخط2

 در زمان پذیرش وارجاع بیمار
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آزمایش   مداخالت درمان و ارسال فایل الکترونیک ماهانه این اطالعات در سطح یک   شامل ) ویزیت   دارو   اقدامات و ت ثبت 9

 برنامه نرم افزار مورد تایید سازمان بیمه سالمت  از با استفاد     رادیولوژی و دهان ودندان

  تفاهم نامه پس از تأیید معاون بهداشتی 4ذکر شد  در ماد   خدمات ارائه لیست ریز هزینه کرد به تفکیک ت  4

 (9و2و5انه مراجعین به مرکز بهداشت شهرستان به تفکیک مرکز بهداشت درمانی )فرم شمار  ارسال الکترونیک فرم آمار ماهت 1

مرکز بهداشت شهرستان موظف است فهرست به روز شد  مشخصات مراکز ارائه دهند  خدمات سطح یک طرف قرارداد خود رابه ادار  -6

 کل بیمه سالمت استان اعالم نمایند و همچنین به بیمه شدگان اطالع رسانی گردد.

 :طبق تفاهم نامه مشترک الزام به انجام پایش  : 5ماده 

مرکز بهداشتی درمانی مجری توسط تیم مشترک شهرستان )متشکل از مرکز بهداشت و ادار  بیمه سالمت شهرستان  حداقل یکبار هر پایش  ت

صورت مشترک یا جداگانه تعداد بیشتری ه بمی توانند کز بهداشت و ادار  بیمه سالمت شهرستان   باید صورت پذیرد. بدیهی است مردر ما

 .و پایش نمایندبازدید کالیف قانونی خود رابرابر ت از واحدهای مجری

 بیمه شهرستان برگزار  ر اهانه که بین مرکز بهداشت و ادادر جوسات هماهنای ممی بایست  ی انفرادیتایج پایش مشترک و نظارتهان ت

شود.  ول کسورات مینواقص خدمات تا پایان ما  توسط شبکه اصالح گردد در غیر اینصورت مشمردد مورد ارزیابی قرار گرفته و گ می

 د .اقدامات انجام شد  به ستاد هماهنای استان ارسال گرد کویه  گزارشضمناً

به جهت بررسی و اصالح و اعالم را در سامانه ) فوت   تولد و مهاجرت   مرکز بهداشت شهرستان موظف است تغییرات جمعیتی  :6ماده 

 ادار  کل بیمه سالمت اعالم نماید

آموزش قوانین بیمه ای به ادار  کل بیمه سالمت معرفی مرکز بهداشت شهرستان موظف است پزشکان جدید الورود را به منظور  : 7ماده 

 نماید.

مرکز بهداشت شهرستان موظف است به کویه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش اعالم نماید  ارائه خدمات به بیمه شدگانی  : 8 ماده

صورت پذیرد که دارای دفترچه بیمه درمان معتبر می باشند و در صورت عدم اعتبار دفترچه بیمه شدگان آنهارا جهت صدور دفترچه معتبر به 

 ا دفاتر پیشخوان معرفی نمایند.ادارات کل بیمه سالمت و ی
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 طرف اول:تعهدات -3بند 

 : یکمیزان سرانه خدمات سطح  : 9ماده

هزار 22پرداخت میزان سرانه درخواستی خدمات سالمت سطح یک بازای کل جمعیت مشمول دفترچه بیمه روستایی  عشایر و شهرهای زیر 

سرانه ساالنه صندوق روستائیان وبرمبنای ضریب محرومیت شهرستان  مشروط به نفر معرفی شد  از سوی سازمان )براساس تخصیص بودجه 

 ساالنه معادل ................. ریال وماهانه معادل .................... ریال خواهدبود.  فعال بودن مراکز بهداشتی درمانی )مطابق پیوست 

نفر براساس اطالعات  22222ساکن روستایی   عشایر وشهرهای زیر ت پرداخت میزان سرانه خدمات سالمت سطح یک بازای کل جمعیت 

جمعیتی وزارت بهداشت ) از محل اعتبارات یک درصد مالیات برارزش افزود   مشروط به فعال بودن مراکز بهداشتی درمانی )مطابق 

 . بود خواهد پیوست   ساالنه معادل ................. ریال وماهانه معادل .................... ریال

ادار  کل بیمه سالمت متعهد می شود که کویه پایش های منتج به تعدیالت خود را براساس چک لیستهای کیفی و کمی مورد  : 1تبصره 

توافق ستاد هماهنای کشوری انجام دهند و نتایج حاصل را قبل از پایش بعدی  بنحو مقتضی )پس خوراند کتبی یا سامانه  به ستاد مرکز 

ت شهرستان طرف قرارداد منعکس نماید. بدیهی است در کارگرو  مشترک بیمه و مراکز بهداشت شهرستان  موارد فوق بررسی و بهداش

 تصمیمات مقتضی درجهت رفع موانع یا اعمال کسورات اتخاذ شود.   

نسخ و ارجاع بیماران  برای پزشکان ادارات کل بیمه سالمت موظف می باشند ضمن آموزش قوانین بیمه ای  نحو  تجویز صحیح :  11ماده 

 خانواد  جدید  گواهی نامه آموزشی نیز صادر نمایند. 

روز شد  مشخصات مؤسسات و مراکز تخصصی دولتی و غیردولتی طرف قرارداد ه ادار  کل بیمه سالمت موظف است فهرست ب : 11ماده 

 استان اعالم نماید.بیمه روستاییان را بصورت ماهانه به مرکز بهداشت شهرستان و 

ادار  کل بیمه سالمت مکوف است گزارش کمبود یا پیشرفت منتج از نظارت و پیایری مراحل را  اندازی سامانه الکترونیک  : 12ماده 

ود سالمت و استقرار پروند  الکترونیک  ثبت اطالعات بیمه شدگان در پروند   چاپ و تکمیل فرم ارجاع و پس خوراند  آماد  سازی و بهب

 استاندارد واحدهای مجری برنامه  تأمین خودروی مناسب مراکز  را  اندازی و تأمین امکانات مورد نیاز برای بیتوته پزشکان و دریافت فرم

   از مراکز بهداشتی درمانی  را به معاونت بهداشتی دانشاا  اعالم نماید. CDهای آماری و نسخ ماهانه )اصل نسخ به همرا  
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کل بیمه سالمت مکوف است گزارش پرداخت عوی الحساب و قطعی را به تفکیک مرکز بهداشتی درمانی به ریز خدمات  ادار  :13ماده 

 اعالم نماید.دانشاا  سطح یک به معاونت بهداشتی 

ادار  کل مکوف  است اقدامات الزم را برای استعالم برخط بیمه شد  به منظور اعالم تغییرات جمعیتی ) فوت   تولد و مهاجرت     : 14ماده

و پس از اعالم تغییرات درخواستی از سوی شبکه در سامانه مدیریت بیمه شدگان نسبت به ماید.و اطالع رسانی نبرای شبکه بهداشت فراهم 

 مال تغییرات در برنامه اقدام نماید.بررسی موارد و اع

 شرایط عمومی قرارداد : -4بند 

یمه روستایی و پزشک خانواد  و در صورت عدم حل اختالف  مرجع حل اختالف در مورد مفاد قرارداد  ستاد هماهنای برنامه ب :15ماده 

 می باشد. ستاد هماهنای کشوری 

پس از کسر سهم خدماتی است که به بیمه شدگان ارائه نشد  و در مهوت یک ماهه  سرانه موضوع پایش مبوغ درصد  22پرداخت  :16ماده 

 اعالم خواهد شد./دانشاا  نحو مقتضی به مرکز بهداشت شهرستان و استان ه ضمناً فهرست تعدیالت هر ماهه ب . اصالح ناردید  است

و   درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت ل برنامه در معاونت بهداشتوئهر دستورعموی که به امضاء مشترک مدیران مس :17ماده

 سازمان بیمه سالمت نرسید  باشد  برای طرف مقابل الزام آور نخواهد بود. موارد مغایر به ستاد هماهنای کشوری اعالم می گردد.

جمهوری اسالمی  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 22است تابع ماد  سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشد   :18ماده 

 ایران بود  و برای طرفین الزم االجرا است.  

سطح یک در سطح استان متشکل از کارشناسان ادار  کل هزینه های  خدمات ضروریست کمیته بررسی هزینه  به منظور بررسی  : 19ماده 

هزینه ها  بار  معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشااهها تشکیل و نسبت به بررسی بیمه سالمت  معاونت بهداشتی  معاونت غذا و دارو و 

 .به ستاد اجرایی ارسال نمایندبه صورت فصوی اقدام  نمود  و نتیجه بررسی ها را و ارجاعات سطح دو مندرج در سامانه سازمان  تمراجعا

انجام حسابرسی مشترک با مشارکت مدیرمالی مرکز بهداشت استان و مدیرمالی بیمه استان در دو نوبت پایان شهریور و اسفندما   : 21ماده 

 . الزامی استآن با سرفصل هزینه های انجام شد     به منظور رصد منابع تخصیص یافته و انطباق
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 بالغ خواهد شد  شامل موارد ذیل است: پیوست های قرارداد که با امضاء مشترک طرفین ا :21ماده 

 1395هزار نفرسال21خدمات سطح یک روستائیان ،عشایر و شهرهای زیر تفاهم نامه:  1پیوست 

 17نسخه–اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی دستور عمل : 2پیوست 

 : بسته های خدمتی ابالغی3پیوست 

  شهرستانها محرومیت ضرایب و سرانه:  4 شماره پیوست

 ( . 3 و 2 و 1 شماره جداول)  درمانی بهداشتی مراکز به مراجعین آمار فرم:  5 شماره پیوست

  مشترک پایش های فرم:  6 شماره پیوست

 پرستار یا مامادندانپزشک،پزشک، تعداد همراه به برنامه مجری درمانی بهداشتی مراکز تعداد فهرست:  7 شماره پیوست

 توسط مرکز بهداشت شهرستان.آنها از یک هر پاراکلینیکی و دارویی خدمات ارائه وضعیت نیاز، مورد و شاغل

 قابل خدمات و سالمت بیمه کل اداره سطوح سایر قرارداد طرف مراکز و پزشکان کامل فهرست:  8 شماره پیوست

 توسط اداره کل بیمه سالمت استان. ارائه

  نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات  -5بند

  : نشانی طرف اول : 22ماده

 نشانی : ..................... 

 توفن : ....................

 نشانی پست الکترونیک :      

 نشانی طرف دوم: 

 نشانی : ........................   

 توفن :  ...............................

 ...............................همرا  : .

 فکس :............................. 
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 ...........................نشانی پست الکترونیک :  ...

 می نشانی های فوق به منزله اقامتاا  قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی توقی

 ساعت یکدیار را کتباً مطوع نمایند . در غیر اینصورت کویه نامه ها ابالغ شد   44ظرف مدت شود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند 

 .توقی و عدم اطالع پذیرفته نمی باشد

 مدت قرارداد :-6بند 

خواهد بود. ادامه عمل به مفاد این قرارداد در سال بعد تا زمان ابالغ  تا پایان سال شمسی جاری 5/5/31از تاریخ اعتبار این قرارداد  :23ماده 

قرارداد جدید بالمانع است . بدیهی است مفاد قرارداد در سال جدید مطابق با سرانه مصوب و شرایط موجود در تفاهم نامه جدید مشترک بین 

 د کرد . وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سالمت تغییر خواه

 نسخه تنظیم شد  و هر نسخه حکم واحد و اعتبار قانونی دارد .   4پیوست و در  4به همرا  تبصر   5و  ماد   29بند و 6این قرارداد در 


