
تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها

دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

شماره: ۱۳۰/۲۳۲۷/ص/۱۴۰۰

تاریخ:۱۴۰۰/۰۳/۲۹

ساعت: ۰۹:۰۴

پیوست: ندارد

مدیر عامل محترم مجتمع / مرکز آموزشی درمانی ...

مدیر عامل محترم بیمارستان ...

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان ...

مسئول فنی محترم بیمارستان ...

مسئول فنی محترم مرکز جراحی محدود ...

مسئول فنی محترم درمانگاه ...

مسئول فنی محترم مرکز تصویربرداری ...

مسئول فنی محترم موسسه رادیوتراپی ...

مسئول فنی محترم موسسه رادیولوژی و سونوگرافی ...

مسئول فنی محترم موسسه پزشکی هسته ای ...

مسئول فنی محترم موسسه رادیولوژی دهان ، فک و صورت ...

سالم علیکم

     با احترام،به پیوست مکاتبه شماره ۴۰۰/۵۴۳۷د مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ معاونت محترم درمان وزارت 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آیین نامه اجرائی تعرفه های خدمات تشخیصی و 

درمانی سال ۱۴۰۰ جهت اطالع و اقدام مقتضی ایفاد می گردد.
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معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر والیتی

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

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: پیرو - آیین نامه اجرایی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال ۱۴۰۰

با سالم و احترام

      پیرو نامه شماره ۴۰۰/۳۴۷۲د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ درخصوص آیین نامه اجرایی تعرفههای خدمات تشخیصی و 

درمانی در بخش دولتی سال ۱۴۰۰، مصوبه شماره ۵۷۳۲/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ هیات محترم وزیران، به 

استحضار میرساند جزء (۴-۵) بند (۵) آیین نامه مذکور (پیوست) به شرح ذیل جهت اجرا  اعالم میگردد:

«جهت محاسبه جزء فنی برابر کد (۲۷) در کلیه کدهای کتاب ارزش نسبی که در ستون «واحد ارزش نسبی» 

تنها یك ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اتاق عمل ارائه میشود، در بخش دولتی، 

معادل۴۰ درصد عالوه بر از ارزش نسبی نهایی به عنوان جزء فنی محاسبه و پرداخت میگردد. در کلیه 

مواردی که برای یك خدمت در ستون «واحد ارزش نسبی» هر سه جزء ارزش نسبی (جزء کلی، جزء 

حرفهای و جزء فنی) تعیین شده است (اعم از اینكه خدمت مربوطه در اتاق عمل یا خارج از اتاق عمل ارائه 

شود)، ارزش نسبی سوم به عنوان جزء فنی آن خدمت محسوب میگردد. در این موارد، ۱۰۰ درصد ارزش 

نسبی سوم (جزء فنی) در بخشهای دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی به عنوان جزء فنی 

محاسبه و پرداخت میگردد و جزء فنی دیگری، به طور جداگانه قابل محاسبه و دریافت نیست. در کلیه 

مواردی که در ستون «واحد ارزش نسبی» تنها یك ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل 

اتاق عمل ارائه نمیشود، به این معنی است که این خدمات دارای جزء فنی قابل توجهی نیست و جزء فنی 
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برای آنها قابل محاسبه و اخذ نمیباشد. در این موارد، ۱۰۰ درصد ارزش نسبی درج شده در ستون مذکور، به 

عنوان جزء حرفهای خدمت در نظر گرفته میشود.»






















