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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۲۰۰

) ۶۴(ماده ) ۳(نامه در خصوص مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره  تصويب
  ۹/۲/۱۳۹۷  ۱۳۹۷ـ در سال ۱۳۹۴هاي مستقيم ـ مصوب   قانون مالياتاصالحي

 ارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت کشوروز
ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت جهاد کشاورزي 
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

٢  

  ۹/۲/۱۳۹۷  نامه در خصوص صادرات قير با موافقت وزارت نفت تصويب
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت 

  وزارت کشوروزارت راه و شهرسازي ـ 
   معدن و تجارت وزارت صنعت،

۲  

  ۲۹/۱/۱۳۹۷  ۱۳۹۷در سال  نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي تصويب

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت دفاع 

امور  وزارت ـو پشتيباني نيروهاي مسلح 
ـ  وزارت صنعت، معدن و اقتصادي و دارايي 

  و بودجه کشور ارتـ  سازمان برنامه تج

٢  

  ۲۹/۱/۱۳۹۷  ۱۳۹۷نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه در سال  تصويب

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت دفاع 

امور  وزارت ـو پشتيباني نيروهاي مسلح 
ـ  ارت صنعت، معدن و وزاقتصادي و دارايي 

  و بودجه کشور تجارتـ  سازمان برنامه 

٤  

  در بخش عمومي غيردولتي نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني تصويب
  ۱۳۹۷در سال 

۲۹/۱/۱۳۹۷  

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت دفاع 

امور ت  وزارـو پشتيباني نيروهاي مسلح 
ـ  وزارت صنعت، معدن و اقتصادي و دارايي 

  و بودجه کشور تجارتـ  سازمان برنامه 

٤  

  ۲۹/۱/۱۳۹۷  ۱۳۹۷در بخش خصوصي در سال  نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني تصويب

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت دفاع 

امور  وزارت ـنيروهاي مسلح و پشتيباني 
ـ  وزارت صنعت، معدن و اقتصادي و دارايي 

  و بودجه کشور تجارتـ  سازمان برنامه 

٥  

ـ كرمانشاه تصويب ـ حميل و قزانچي  ـ كرمانشاه    ٦  وزارت راه و شهرسازي  ۹/۲/۱۳۹۷  نامه در خصوص اجراي آزادراه بيستون 

  سازمان برنامه و بودجه کشور  ۵/۲/۱۳۹۷  ۱۳۹۷نامه در خصوص ضريب حقوق سال  تصويب
  ٦  سازمان اداري و استخدامي کشور

  ۵/۲/۱۳۹۷   كل كشور ١٣٩٧بودجه سال  ماده واحده قانون) ١٢(تبصره ) ج(آيين نامه اجرايي بند 
وزارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ 
  دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
  سازمان برنامه و بودجه كشور

  ي و استخدامي كشورسازمان ادار
٧  

  ۱۱/۲/۱۳۹۷  ۲۶/۱/۱۳۹۷ك مورخ ۵۵۲۹۸ت/۴۹۳۸نامه شماره  تصويب) ۲(اصالح بند 
 وزارت امور اقتصادي و دارايي
 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد

  صنعتي و ويژه اقتصادي ـتجاري 
٧  

  ۴/۱۱/۱۳۹۶   بهسازي شهري ايران واصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران
  ٧  وزارت راه و شهرسازي  ۱۳/۱۲/۱۳۹۶

  

 ۱۳۹۷اه ـ مارديبهشت يست و دومبه ـشنب
 

  ۲۱۳۱۰ شماره چهارمسال هفتاد و 
  

)۱۰۴۲( 
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  ١١/٢/١٣٩٧                                                             هـ٥٥٣٢٤ت/١٣٨٣٨رهشما
) ۳(نامه در خصوص مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره  تصويب

  ۱۳۹۷ـ در سال ۱۳۹۴هاي مستقيم ـ مصوب  اصالحي قانون ماليات) ۶۴(ماده 
  وزارت کشوريي ـ و داراي امور اقتصادوزارت

 ي وزارت راه و شهرسازي ـکشاورز  وزارت جهاد
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 ي امور اقتصاديهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٩/٢/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
  و و سازمان ثبت اسناد و امالک کشوري، راه و شهرسازيکشاورز ، کشور، جهادييو دارا

 ـ١٣٩٤ مصوب ـم ي مستقيهاتاي قانون مالياصالح) ٦٤(ماده ) ٣(به استناد تبصره 
 :ب کرديتصو

 قانون ياصالح) ٦٤ (ماده) ٣(ارض و وجوه موضوع تبصره ر عويمأخذ محاسبه سا
%) ٤٥(، معادل چهل و پنج درصد ١٣٩٧ در سال ـ ١٣٩٤ مصوب ـم ي مستقيهااتيمال

 يت نصاب مقرر در ماده مذکور براي که با رعا١٣٩٧سال مالک عمل در  يارزش معامالت
 . باشديده است، ميگرد نيي تع١٣٩٦سال 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
     

  ١٣/٢/١٣٩٧                                                  هـ           ٥٥٣٢٦ت/١٤٠٣٧رهشما
  فقت وزارت نفتص صادرات قير با موانامه در خصو تصويب

  ي وزارت راه و شهرسازـ وزارت نفت ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد
  معدن و تجارت  وزارت صنعت،ـوزارت کشور 
 يي و داراي امور اقتصاديهاشنهاد وزارتخانهي به پ٩/٢/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت

 راني اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيو به استناد اصل  و نفت
 :ب کرديتصو

 ير صادراتي و قير معدنيبه جز ق(ر ينامه، صادرات هرگونه قبين تصويخ ابالغ اياز تار
ت يبا رعا) ـ١٣٩٠ مصوب ـ يقانون امور گمرک) ٥١(از محل ورود موقت موضوع ماده 

  .ر مقررات موکول به موافقت وزارت نفت استيسا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

     
  ١١/٢/١٣٩٧                                                   هـ           ٥٥٣٠٣ت/١٣٨٦٣رهشما

  ص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتينامه در خصو تصويب
  ۱۳۹۷در سال 

  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  وزارت امور اقتصادي و داراييـيروهاي مسلح وزارت دفاع و پشتيباني ن

  و بودجه کشور  سازمان برنامه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 بهداشت، درمانهاي   به پيشنهاد مشترک وزارتخانه۲۹/۱/۱۳۹۷ران در جلسه يوز هيأت

د يي و بودجه کشور و تأ رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و آموزش پزشکي، تعاون، کار و
 توسعه يها  برنامهيميقانون احکام دا) ۹(ي عالي بيمه سالمت کشور و به استناد ماده شورا

 : تصويب کردـ۱۳۹۵ مصوب ـ کشور
ر ي به شرح ز۱۳۹۷ تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ـ۱
  :شود يتعيين م
  : سرپايي دولتيدار در بخش پزشکان و کارشناسان پروانه) ويزيت( ارزيابي و معاينه ـ الف

  
پزشکان عمومي و دكتري تخصصي در علوم پايه  ـ پزشکان، دندان۱
)PhD(دار  پروانه  )ريال)۱۱۸,۰۰۰   
پزشکان متخصص و پزشك عمومي داراي مدرك  پزشکان، دندانـ ۲

   ريال)PhD (  )۱۴۷,۰۰۰ـMD (دكتري تخصصي در علوم پايه 
 و متخصص) پفلوشي(پزشکان فوق تخصص، دوره تكميلي تخصصي ـ ۳

   ريال)۱۷۸,۰۰۰(  پزشکي روان
   ريال)۲۱۲,۰۰۰(  پزشک روان) فلوشيپ(تخصص و دوره تكميلي تخصصي  پزشكان فوقـ ۴
   ريال)۱۰۱,۰۰۰(  دار كارشناس ارشد پروانه ـ ۵
   ريال)۸۲,۰۰۰(  دار كارشناس پروانهـ ۶

 سرپايي اعضاي) ويزيت(گر براي ارزيابي و معاينه  هاي بيمه ب ـ سهم پرداختي سازمان
 در علوم پايه يدكتري تخصص يرپزشک داراي و کارکنان غي پزشکان درمانعلمي، هيأت

)PhD(  صورت دوبرابر و به شرح   بهييايوقت جغراف  تماميعلم هيأتر ي و غيعلمهيأت
  :ر استيجدول ز
  
 )ريال(مبلغ  سهم )ويزيت(ارزيابي و معاينه  رديف

 ۲۰۶ر۰۰۰ سهم سازمان

 ۱ ۴۴ر۰۰۰ شده سهم بيمه
رك دكتري  پزشك عمومي داراي مدمتخصص و

 ) PhDـMD (تخصصي در علوم پايه 
 ۲۵۰ر۰۰۰ جمع کل

 ۲۴۹ر۰۰۰ سهم سازمان

 ۲ ۵۳ر۰۰۰ شده سهم بيمه
  ) فلوشيپ( دوره تكميلي تخصصي فوق تخصص، 

 پزشک و متخصص روان
 ۳۰۲ر۰۰۰ جمع کل

 ۲۹۷ر۰۰۰ سهم سازمان

 ۳ ۶۴ر۰۰۰ شده سهم بيمه
صي  دوره تكميلي تخصپزشكان فوق تخصص و 

 پزشک روان) فلوشيپ(
 ۳۶۱ر۰۰۰ جمع کل

  
  :ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني ـ ج
 ريال )۵ر۶۵۰( پنج هزار و ششصدوپنجاه يپزشک خدمات دنداني ارزش نسبياليب ريضرـ ۱

  . شوديمحاسبه م
 ستي سالمت نود و پنج هزار و دويها اقبته خدمات و مري کليا  حرفهي کاياليب ريضر ـ۲

  .شود يال محاسبه مير) ۹۵ر۲۰۰(
 سالمت نود و هفت هزار و ششصد يها  خدمات و مراقبتي فني کاياليب ريضر ـ۳

 .شود يال محاسبه مير) ۹۷ر۶۰۰(
  پزشکانيه براي پايها مهيه خدمات تحت پوشش بي کليا  جزء حرفهياليب ري ضرـ تبصره

 و ي، پزشکان درمانيعلم هيأت ياعضا. گردد ي دو برابر محاسبه مييايوقت جغراف تمام
 به آن دسته از افراد شاغل در ييايوقت جغراف  تمام)PhD( در علوم پايه يدكتري تخصص

  و درمانييوقت در مراکز آموزش صورت تمام شود که به ي اطالق مي علوم پزشکيها دانشگاه
 ينه خدمات درمانيت در زميداشته و حق انجام فعالدانشگاه محل خدمت خود اشتغال تابعه 

 .  خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشنديصورت انتفاع به
، به شرح ۱۳۹۷هاي بخش دولتي در سال  در بيمارستان) هتلينگ( هزينه اقامت ـد 
 :ر استيجدول ز

  )اليارقام به ر(                                                                                                        
 مارستاني بيدرجه اعتباربخش

 نوع تخت فيرد
 چهار سه دو کي

 ۱ر۲۶۶ر۰۰۰ ۱ر۸۹۸ر۰۰۰ ۲ر۵۳۱ر۰۰۰ ۳ر۱۶۴ر۰۰۰ يک تختياتاق  ۱

 ۹۵۰ر۰۰۰ ۱ر۴۲۴ر۰۰۰ ۱ر۸۹۹ر۰۰۰ ۲ر۳۷۴ر۰۰۰ ياتاق دو تخت ۲

 ۶۳۳ر۰۰۰ ۹۴۹ر۰۰۰ ۱ر۲۶۶ر۰۰۰ ۱ر۵۸۲ر۰۰۰ شتري و بياتاق سه تخت ۳

 ۱۴۲ر۰۰۰ ۲۱۴ر۰۰۰ ۲۸۵ر۰۰۰ ۳۵۶ر۰۰۰ هزينه همراه ۴

 ۳۱۷ر۰۰۰ ۴۷۵ر۰۰۰ ۶۳۴ر۰۰۰ ۷۹۲ر۰۰۰ بخش نوزادان سالم ۵

 ۴۴۳ر۰۰۰ ۶۶۵ر۰۰۰ ۸۸۶ر۰۰۰ ۱ر۱۰۸ر۰۰۰ مار سطح دوميبخش نوزادان ب ۶

 ۶۳۳ر۰۰۰ ۹۴۹ر۰۰۰ ۱ر۲۶۶ر۰۰۰ ۱ر۵۸۲ر۰۰۰ يماران روانيبخش ب ۷

 ۲ر۲۳۴ر۰۰۰ ۳ر۳۵۱ر۰۰۰ ۴ر۴۶۸ر۰۰۰ ۵ر۵۸۵ر۰۰۰ يسوختگماران يبخش ب ۸

 ۱ر۴۶۸ر۰۰۰ ۲ر۲۰۳ر۰۰۰ ۲ر۹۳۷ر۰۰۰ ۳ر۶۷۱ر۰۰۰ يژه قلبي ويها بخش مراقبت ۹

 ۱ر۱۵۲ر۰۰۰ ۱ر۷۲۷ر۰۰۰ ۲ر۳۰۳ر۰۰۰ ۲ر۸۷۹ر۰۰۰ يژه قلبي ويها بان مراقبتيبخش پشت ۱۰

۱۱ 
، يژه عمومي ويها  مراقبتيها بخش

 هيکودکان، نوزادان و ر
 ۲ر۹۳۷ر۰۰۰ ۴ر۴۰۵ر۰۰۰ ۵ر۸۷۴ر۰۰۰ ۷ر۳۴۲ر۰۰۰

 ۳ر۲۲۹ر۰۰۰ ۴ر۸۴۴ر۰۰۰ ۶ر۴۵۸ر۰۰۰ ۸ر۰۷۳ر۰۰۰ يژه سوختگي ويها  مراقبتيها بخش ۱۲

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 شتري و بي تعرفه اقامت سه تختيگر بر مبنا مهي بيها پرداخت سازمان ـ۱تبصره
 . خواهد بوديدر بخش دولت
 يها ان رشد سرفصلزي، بر اساس م)گلوبال(ع ي شاي تعرفه اعمال جراحـ۲تبصره

مه سالمت ي بيعال يرخانه شوراينامه توسط دب بين تصوي ايها ات تعرفهيي و جزيخدمت
  .کشور قابل محاسبه و ابالغ خواهد بود

ماران طبق فهرست مورد توافق در بخش ياز بيزات مورد ني داروها و تجهـ۳تبصره
ماران ي حق ارجاع بيدرمانگردد و مراکز  ي متأمينکننده خدمت  هي توسط مراکز ارايدولت

  .رون از مراکز را ندارندي به بيزات پزشکيه دارو و تجهيجهت ته
  :۱۳۹۷در سال ) پرستار/ماما(سرانه پزشک خانواده و مراقب سالمت  ـهـ 
 جهت پزشکان ۱۳۹۷در سال ) پرستار/ماما(سرانه پزشک خانواده و مراقب سالمت  ـ۱

  هر نفريازا ال بهير) ۴۸ر۵۰۰(هشت هزار و پانصد معادل چهل و ) فتيدو ش (ينوبت کاردو 
  .گردد  ين ميي تعيدر ماه در مناطق شهر

 جهت پزشکان ۱۳۹۷در سال ) پرستار/ماما(سرانه پزشک خانواده و مراقب سالمت  ـ۲
 يال به ازاير) ۴۱ر۴۰۰(ک هزار و چهارصد يمعادل چهل و ) فتيتک ش (يتک نوبت کار

  .گردد  ين ميي تعيهر نفر در ماه در مناطق شهر
 ک مکان،يفت که در ي پزشکان تک شي برا۱۳۹۷ش سرانه سال يزان افزاي مـ تبصره

باشد   يفت ميش سرانه پزشکان دو شيفت مخالف خود را دارند برابر افزاي در شيهمپوشان
گر   مهيفت توسط سازمان بين گروه از پزشکان تک شي ا۱۳۹۷التفاوت سرانه سال  و مابه

  .شود  يپرداخت م
  :شود ين ميير تعي به شرح ز۱۳۹۷ در ي و درمانيصيخدمات تشخ) زيفرانش( خودپرداخت ـ۲
  موقت در قالب نظام ارجاعي و بستريماران بستريب) زيفرانش( سهم خودپرداخت ـ الف

  .گردد ين مييدرصد تع) ۱۰(شدگان معادل  مهير بي سايدرصد و برا) ۵(معادل 
 يراپزشکي و در خدمات پييماران در بخش سرپاي ب)زيفرانش( سهم خودپرداخت ـ ب

 ) سالمتيها  خدمات و مراقبتيکتاب ارزش نسب) ۸(و ) ۷ (يموضوع کدها( )کينيپاراکل(
 يي سرپاي و درمانيصير خدمات تشخي ساي و برايتعرفه دولت%) ۳۰( درصد يمعادل س

  .شود ين مييتع%) ۳۰( درصد يمعادل س )اد شدهي کتاب ير کدهايسا(
 و %)۷۰( معادل هفتاد درصد ييه در بخش سرپايگر پا مهي بيها  سازمانيسهم پرداختـ ج 

  .خواهد بود%) ۹۰( معادل نود درصد يدر بخش بستر
قانون برنامه ششم ) ۷۰( مطابق با مفاد ماده ۱۳۹۷نرخ حق بيمه درمان در سال  ـ۳

  :ر استيتوسعه به شرح ز
  : و لشكرييمه کارکنان کشوري ب صندوقـ الف

 ريبگ يمستمر  كاركنان كشوري و لشكري شاغل، بازنشستهيمه درمان خانوارهايحق ب ـ۱
ادل ـ مع۱۳۹۷ال ـدر س) ارانهيول ـشامل سرپرست، همسر و فرزندان مشم(ر يبگ فهيو وظ

  :شود ر تعيين مييحقوق و مزاياي مستمر به شرح ز %)۷(هفت درصد 
 کسور، بازنشستگان، موظفين و يحقوق مبنا%) ۲(بيمه شده شاغل دو درصد  ـ۱ـ۱
  .حقوق%) ۷/۱(ک و هفت دهم درصد يران يبگ يمستمر
  .حقوق%) ۲( دستگاه اجرايي دو درصد ـ۲ـ۱
برنامه (عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه  مابقي به ـ۳ـ۱

ان و ريمه سالمت ايذيل سازمان ب) ۱۹۰۲۰۱۵(ه سالمت كاركنان دولت يپوشش بيمه پا
ذيل وزارت دفاع و ) ۱۹۰۲۰۱۴( مسلح يروهايه سالمت مشموالن نيبرنامه پوشش بيمه پا

  ). مسلحيروهاي نيپشتيبان
ران يبگ ي شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري حق بيمه درمان خانوارهاـ۲
ين ترتيب حق بيمه شاغلکنند به ي اجرايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده نميها دستگاه

 ک و هفت دهم درصدي کسور و حق بيمه بازنشستگان و موظفين يحقوق مبنا%) ۲(دودرصد 
  .باشد ي کسور توسط دستگاه اجرايي ميمبنا%) ۷(و بقيه تا هفت درصد %) ۷/۱(

 ين صندوق کارکنان لشکري مشمولياي حقوق و مزايافتيکه در ي درصورتـ تبصره
مه آنها بر اساس حقوق ينون کار باشد، حق ب قاياي کمتر از حداقل حقوق و مزايو کشور

  .گردد ين ميي تعيافتي دريايو مزا
 و يا لشکري يمه کارکنان کشورين هر دو مشترک صندوق بيکه زوج يدرصورت ـ۳

 مه و پرداختي مربوط باشند، پوشش بيها  از صندوقيمه درماني دفترچه بي دارامشترکاًا ي
 :ر خواهد بوديب زيمه به ترتيحق ب

مه يق همسر خود حق بيافت دفترچه از طري دري زوجه برايدر صورت تقاضا ـ۱ـ۳
  .شود ينامه صرفا از حقوق همسر کسر م بين تصويدرمان موضوع ا

افت دفترچه باشد، ملزم به پرداخت ي دريکه زوجه مستقالً متقاض يدرصورت ـ۲ـ۳
  .باشديمه ميحق ب

ط مندرج در يرت حدوث شرامه کارکنان دولت در صوين صندوق بيه مشمولي کلـ۴
 %)۷(توانند با پرداخت هفت درصد  ي توسعه کشور ميها  برنامهيميقانون احکام دا) ۶(ماده 

  .نديمه درمان نمايحقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور ب دو برابر حداقل
 يازمند تحت پوشش نهادهاير و اقشار نيان و عشايي روستايمه خانوارهايق ب حـ ب

ن قانون کار ي معادل هفت درصد حداقل حقوق مشموليمه همگانين بي و مشموليتيحما
 قانون) ۷۰(ماده ) الف( بند ي بر مبناي اجتماعيها  گروه نيمه اين که صد درصد حق بييتع

 .شود ي متأمين يبرنامه ششم توسعه توسط دولت در قالب بودجه سنوات
 ازمندير، اقشار نيان و عشايي روستايشدگان خانوارها مهيالتفاوت سهم ب مابه ـ۱تبصره

حقوق و %) ۷( تا هفت درصد يمه همگانير اقشار و بي، سايتي حمايتحت پوشش نهادها
 سازمان يده توسط دولت در بودجه سنواتين گردييق آزمون وسع تعيدستمزد که از طر

  .شود ي متأمينران يمه سالمت ايب
خواه تحت پوشش سازمان  ا تواني مددجو يمه شده اصلي که بي در مواردـ۲تبصره

تحت پوشش سازمان مذکور ) ن، خواهر و برادريوالد(ها   کشور بوده و خانواده آنيستيبهز
ر يدر صندوق سا) ۳ (يدر قالب تبع) ن، خواهر و برادريوالد( آنها يا مهيباشد، پوشش ب ينم

  .باشد ير ميپذ  امکانيمه سالمت همگانيا بيان و يرانيمه ايا در قالب بياقشار و 
 ي اجتماعتأمين مطابق قانون ي اجتماعتأمينمه افراد تحت پوشش سازمان ي حق بـ ج

  .گردد ياخذ م
د و ي شهاديبن ر اقشار از جملهي ساي برا۱۳۹۷ در سال يمه خدمات درماني نرخ حق بـ د

 شدگان حرف و مشاغل آزاد متناسب مهيان و بيان، دانشجويجيثارگران، طالب، بسيامور ا
 درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان %)۷(هفت درصد  معادل ي درآمديها  گروهبا

  .گردد ين مييدولت تع
 مطابق) د(و ) ب(شدگان موضوع بند  مهي سهم مشارکت بيزان بخشودگي مـ۱تبصره

و بودجه  ، سازمان برنامه ينامه آزمون وسع که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع نييآ
  .ن خواهد شدييرسد، تع يران ميوز هيأتب يه و به تصويران تهيمه سالمت ايسازمان بکشور و 

نفر که ) ۲۰۰۰۰(ت کمتر از ي با جمعين شهرهاي ساکني خدمات سالمت براـ۲تبصره
 ي که به شهرهايياند و روستاها دهيت رسينفر جمع) ۲۰۰۰۰( سنوات مختلف به باالتر از يط

) مات وزارت کشوريبر اساس تقس(اند  دهيملحق گردنفر ) ۲۰۰۰۰(ش از يت بيبا جمع
  .افتيت نظام ارجاع استمرار خواهد يان و با رعاييهمچنان در صندوق روستا

ماران يه بي کلي برا۱۳۹۷ در سال يمه خدمات درماني صد درصد نرخ حق بـ۳تبصره
  .گردد ي متأمينران توسط دولت يمه سالمت اي سازمان بيا مهي بيها خاص تحت پوشش صندوق

 مورد عمل هر صندوق، معادل ي، طبق ضوابط جار)۲( درجه يمه افراد تبعيحق ب ـ۱
  .گردد يمه مصوب پرداخت ميحق سرانه ب

پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و (هر صندوق ) ۳( درجه يمه افراد تبعيحق ب ـ۲
مه ي حق سرانه بمازاد بر) ۹/۲(معادل دو نهم ) ها ر موارد حسب ضوابط صندوقيداماد و سا

  .گردد يمصوب پرداخت م
ن و مقررات ي فرزندان، حسب مورد تابع قوانيبرا) ۱( درجه ي شمول افراد تبعـ۳

  .مربوط خواهد بود
 يا مهي آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بي برايا مهي ادامه پوشش بـ۴
بر اساس ضوابط ) ۳( درجه يع افراد تبيمه بر مبنايشوند، در صورت استمرار حق ب يخارج م

  . هر سازمان بالمانع استيجار
 ، مبلغ چهارصد و چهل هزار۱۳۹۷ در سال يمه خدمات درمانيحق سرانه ب ـ ۵

 .گردد ين مييال تعير) ۴۴۰ر۰۰۰(
ک يله درجه يفه و عاي کارکنان وظيمه خدمات درمانيک پنجم نرخ سرانه حق بي ـ ۶

  .گردد ي متأمينتوسط دولت  آن يشان توسط فرد مشمول و مابقيا
 يم در کشور، از جمله پناهندگان گروهي مقي افراد خارجيمه سالمت برايپوشش ب ـ۷

 ارانهياز  يمه و برخورداريافت حق بيوه دريش.  استي وزارت کشور الزاميد دفتر اتباع خارجييموردتأ
  .رسد ي دولت مهيأت بي خواهد بود که به تصويا نامه نييمه بر اساس آي حق بتأمين يدولت برا

 )ثارگرانيان، طالب و خانواده ايدانشجو(ر اقشار يگانه ساي اتباع بيا مهي پوشش بـ تبصره
 .گذار مربوط بالمانع است مهيدر صورت درخواست ب

  . استءاالجرا  الزم۱۳۹۷ن سال ي فروردينامه از ابتدا بين تصوي اـهـ 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
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  ١١/٢/١٣٩٧                                                  هـ           ٥٥٣٠٣ت/١٣٨٥١رهشما
  تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريهص نامه در خصو تصويب

  ۱۳۹۷در سال 
  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وزارت امور اقتصادي و داراييـمسلح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
 و بودجه کشور  سازمان برنامه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بهداشت،  هاي  به پيشنهاد مشترک وزارتخانه۲۹/۱/۱۳۹۷ران در جلسه يوز  هيأت
 دييتأ  و بودجه کشور و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و

توسعه  يها  برنامهيقانون احکام دائم) ۹( بيمه سالمت کشور و به استناد ماده شوراي عالي
 : تصويب کردـ۱۳۹۵ مصوب ـ کشور

ر ي به شرح ز۱۳۹۷ه در سال يري تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خـ۱
  :شود يتعيين م

  :هيريي خدار در بخش سرپاي پزشکان و کارشناسان پروانه) تيزيو(نه ي و معايابي ارزـالف 
 

 هي در علوم پاي تخصصي دکتر وي، دندانپزشکان عمومپزشکان ـ۱
)PhD(دار  پروانه )الير) ۱۷۶ر۰۰۰ 
  مدرکي داراي پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومـ۲

 الير) ۲۹۵رPhD ( )۰۰۰ـMD (ه ي در علوم پاي تخصصيدکتر
و ) پيفلوش (ي تخصصيليپزشکان فوق تخصص، دوره تکم ـ۳

 الير) ۳۵۶ر۰۰۰( يپزشک صص روانمتخ
 )پيفلوش (ي تخصصيليپزشكان فوق تخصص و دوره تکم ـ۴

 الير) ۴۲۴ر۰۰۰( پزشک روان
 الير) ۱۵۱ر۰۰۰( دار كارشناس ارشد پروانه ـ۵
 الير) ۱۲۳ر۰۰۰(       دار كارشناس پروانه ـ۶

  
 هاي تعرفهتوانند از  در صورتي مي) الف( مندرج در بند يليه مقاطع تحصي کلـ۱تبصره

 .ها درج شده باشد مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آن
 دار  پروانه)PhD(ه ي در علوم پاي تخصصي كارشناسان ارشد و دکترـ۲تبصره

 )PhD(ه ي در علوم پاي تخصصيهاي كارشناسي ارشد و دکتر توانند از تعرفه صورتي ميدر 
 ثبت شده )PhD(ه ي در علوم پاي تخصصيد يا دکتراستفاده نمايند كه كارشناسي ارش

 .آنها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد
افت ي، مجاز به درينيش از پانزده سال کار بالي با سابقه بيپزشکان عموم ـ۳تبصره

 .باشند يعالوه بر تعرفه مصوب م%) ۱۵(پانزده درصد معادل 
  :دمات تشخيصي و درماني ضرايب تعرفه خـب 
 معادل نه هزار و هشتصد و پنجاه ي خدمات دندانپزشکي ارزش نسبياليب ريضر ـ۱

  .شود يمحاسبه مريال  )۹ر۸۵۰(
 واحد ي کاي سالمت بر مبنايها ه خدمات و مراقبتي کليا  حرفهي کاياليب ريضر ـ۲

 .شود ي مال محاسبهي ر)۲۸۵ر۶۰۰(ست و هشتاد و پنج هزار و ششصد يو معادل دو
 واحد و ي کاي سالمت بر مبنايها ه خدمات و مراقبتي کلي فني کاياليب ريضر ـ۳

  . شوديال محاسبه مي ر)۲۹۲ر۷۰۰(ست و نود و دو هزار و هفتصد يمعادل دو
 ي مندرج در کتاب ارزش نسبي و درمانيصي خدمات تشخيا  حرفهي کاياليب ريضر ـ۴

 اعم از ،)۸(و ) ۷ (ياند و کدها مشخص شده )#( که با عالمت ي خدماتيخدمات سالمت برا
 ل شده معادلي تعدياليب ريکسان و با ضرايه شوند، ي ارايا بستري و يي در بخش سرپانکهيا
  .شود يال محاسبه مير) ۱۶۲ر۰۰۰(کصد و شصت و دو هزار ي

 ي مندرج در کتاب ارزش نسبي و درمانيصي خدمات تشخي فني کاياليب ريضر ـ ۵
 ، اعم از)۸(و ) ۷ (ياند و کدها مشخص شده )#( که با عالمت ي خدماتيبراخدمات سالمت 

ل شده معادل ي تعدياليب ريکسان و با ضرايه شوند، ي ارايا بستري و يينکه در بخش سرپايا
  .شود يال محاسبه مير) ۱۶۶ر۱۰۰(کصد يکصد و شصت و شش هزار و ي

 ، به شرح۱۳۹۷ه در سال يريهاي بخش خ در بيمارستان) هتلينگ( هزينه اقامت ـ ج
  : شودين ميير تعيجدول ز

 )اليارقام به ر(                                                                                    

 مارستاني بيدرجه اعتبار بخش
 نوع تخت فيرد

 چهار سه دو کي

 ۲ر۵۳۲ر۰۰۰ ۳ر۷۹۷ر۰۰۰ ۵ر۰۶۳ر۰۰۰ ۶ر۳۲۹ر۰۰۰ يک تختياتاق  ۱

 ۱ر۹۰۱ر۰۰۰ ۲ر۸۵۱ر۰۰۰ ۳ر۸۰۲ر۰۰۰ ۴ر۷۵۲ر۰۰۰ ياتاق دو تخت ۲

 ۱ر۲۶۶ر۰۰۰ ۱ر۸۹۸ر۰۰۰ ۲ر۵۳۱ر۰۰۰ ۳ر۱۶۴ر۰۰۰ شتري و بياتاق سه تخت ۳

 ۲۸۵ر۰۰۰ ۴۲۸ر۰۰۰ ۵۷۰ر۰۰۰ ۷۱۳ر۰۰۰ هزينه همراه ۴

  درجه اعتبار بخشي بيمارستان
 نوع تخت رديف

 چهار سه دو يک

 ۶۳۵ر۰۰۰ ۹۵۳ر۰۰۰ ۱ر۲۷۰ر۰۰۰ ۱ر۵۸۸ر۰۰۰ بخش نوزادان سالم ۵

 ۸۸۶ر۰۰۰ ۱ر۳۲۸ر۰۰۰ ۱ر۷۷۱ر۰۰۰ ۲ر۲۱۴ر۰۰۰ بخش نوزادان بيمار سطح دوم ۶

 ۱ر۲۶۶ر۰۰۰ ۱ر۸۹۸ر۰۰۰ ۲ر۵۳۱ر۰۰۰ ۳ر۱۶۴ر۰۰۰ بخش بيماران رواني ۷

 ۳ر۳۵۲ر۰۰۰ ۵ر۰۲۹ر۰۰۰ ۶ر۷۰۵ر۰۰۰ ۸ر۳۸۱ر۰۰۰ بخش بيماران سوختگي ۸

 ۲ر۲۰۳ر۰۰۰ ۳ر۳۰۵ر۰۰۰ ۴ر۴۰۶ر۰۰۰ ۵ر۵۰۸ر۰۰۰ هاي ويژه قلبي  بخش مراقبت ۹

 ۱ر۷۲۸ر۰۰۰ ۲ر۵۹۲ر۰۰۰ ۳ر۴۵۶ر۰۰۰ ۴ر۳۲۰ر۰۰۰ هاي ويژه قلبي بخش پشتيبان مراقبت ۱۰

۱۱ 
هاي ويژه عمومي،  هاي مراقبت بخش

 ۴ر۴۰۶ر۰۰۰ ۶ر۶۱۰ر۰۰۰ ۸ر۸۱۳ر۰۰۰ ۱۱ر۰۱۶ر۰۰۰ کودکان، نوزادان و ريه

 ۴ر۸۴۳ر۰۰۰ ۷ر۲۶۴ر۰۰۰ ۹ر۶۸۶ر۰۰۰ ۱۲ر۱۰۷ر۰۰۰ هاي ويژه سوختگي هاي مراقبت بخش ۱۲
  
 از بخش ي و درمانيصيد خدمات تشخيه در خريگر پا مهي بيها  سهم سازمانـ۲

  :شود ين ميير تعي به شرح ز۱۳۹۷سال  ه دريريخ
  .ي در بخش بستري و درمانيصي خدمات تشخيتعرفه دولت%) ۹۰(معادل نود درصد  ـ الف
 .يي در بخش سرپاي و درمانيصيمات تشخ خديتعرفه دولت%) ۷۰( معادل هفتاد درصد ـب 
 ماده واحده قانون بودجه) ۱۷(تبصره ) ز(بند ) ۱(ه مشمول جزء يري مراکز خـ۳

  .ت کنندي تبعيد از تعرفه بخش دولتي کل کشور با۱۳۹۷سال 
  . استءاالجرا  الزم۱۳۹۷ن سال ي فروردينامه از ابتدا بيون تصي اـ۴

  يريجمهور ـ اسحاق جهانگ معاون اول رئيس
     

  ١١/٢/١٣٩٧                                                  هـ           ٥٥٣٠٣ت/١٣٨٥٤رهشما
  ص تعرفه خدمات تشخيصي و درمانينامه در خصو تصويب

  ۱۳۹۷در بخش عمومي غيردولتي در سال 
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وزارت امور اقتصادي و داراييـدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  وزارت 
 و بودجه کشور  سازمان برنامه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بهداشت،  هاي  به پيشنهاد مشترک وزارتخانه۲۹/۱/۱۳۹۷ران در جلسه يوز هيأت
 دييکشور و تأ و بودجه  رفاه اجتماعي و سازمان برنامه درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و

  توسعهيها  برنامهيقانون احکام دائم) ۹(شوراي عالي بيمه سالمت کشور و به استناد ماده 
 : تصويب کردـ۱۳۹۵ مصوب ـکشور 

 ۱۳۹۷ در سال يردولتي غيتعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عموم ـ۱
 حده قانون بودجهماده وا) ۱۷(تبصره ) ز(بند ) ۱(براساس جزء . شود ير تعيين ميشرح زبه 

 يعموم  از منابعي که به هر نحويردولتي غي و درمانيصي کل کشور مراکز تشخ۱۳۹۷سال 
، ي اجتماعتأمين سازمان ي و درمانيصين مراکز تشخيکنند و همچنيدولت استفاده م

 :کننده ي خدمت ارايد با تعرفه دولتي مسلح بايروهاي و نيشهردار
 يدار در بخش سرپايي عموم پزشکان و کارشناسان پروانه) تويزي(نه ي و معايابيارز ـ الف

  :يردولتيغ
 

 هي در علوم پاي تخصصي و دکتريپزشکان عموم پزشکان، دندان ـ۱
)PhD(دار پروانه )الير) ۱۵۶ر۰۰۰ 
 ي دارايپزشکان متخصص و پزشک عموم پزشکان، دندان ـ۲

 الير) ۲۵۷رPhD ( )۰۰۰ـMD (ه ي در علوم پاي تخصصيمدرک دکتر
 و متخصص) پيفلوش (ي تخصصيليتخصص، دوره تکمپزشکان فوقـ ۳

 الير) ۳۱۲ر۰۰۰( يپزشک روان
) پيفلوش (ي تخصصيليپزشكان فوق تخصص و دوره تکم ـ۴

 الير) ۳۵۶ر۰۰۰( پزشک روان
 الير) ۱۳۴ر۰۰۰( دار كارشناس ارشد پروانه ـ ۵
   الير) ۱۱۷ر۰۰۰( دار كارشناس پروانه ـ۶

توانند از  در صورتي مي) الف( مندرج در بند يليمقاطع تحصه ي کلـ۱تبصره
 .هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد تعرفه

 دار  پروانه)PhD(ه ي در علوم پاي تخصصي كارشناسان ارشد و دکترـ۲تبصره
 )PhD(ه ي در علوم پايصص تخيهاي كارشناسي ارشد و دکتر توانند از تعرفه صورتي ميدر 

 ثبت شده )PhD(ه ي در علوم پاي تخصصياستفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دکتر
 .ها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد آن

افت ي، مجاز به درينيش از پانزده سال کار بالي با سابقه بيپزشکان عموم ـ۳تبصره
 .باشند ي عالوه بر تعرفه مصوب مپانزده درصد معادل
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  :ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني ـ ب
ششصد  و هزار ل هشت معاديپزشک خدمات دندانينسب  ارزشياليب ري ضرـ۱

  . شودي محاسبه مريال )۸ر۶۰۰(
 واحد ي کاي سالمت بر مبنايها ه خدمات و مراقبتي کليا  حرفهي کاياليب ريضر ـ۲

  .شود يال محاسبه مي ر)۲۰۶ر۰۰۰(هزار ست و شش يو معادل دو
 واحد ي کاي سالمت بر مبنايها ه خدمات و مراقبتي کلي فني کاياليب ري ضرـ۳

  .شود يال محاسبه مي ر)۲۱۱ر۱۰۰(کصد يازده هزار و يست و يو معادل دو
 ي مندرج در کتاب ارزش نسبي و درمانيصي خدمات تشخيا  حرفهي کاياليب ري ضرـ۴

 ،)۸(و ) ۷ (ياند و کدها مشخص شده )#( که با عالمت ي خدماتيخدمات سالمت برا
 ل شدهي تعدياليب ريکسان و با ضرايه شوند، ي ارايا بستري و يينکه در بخش سرپاياز ااعم 

  . شود يال محاسبه مير) ۱۵۱ر۰۰۰(ک هزار يکصد و پنجاه و يمعادل 
 يب ارزش نسب مندرج در کتاي و درمانيصي خدمات تشخي فني کاياليب ريضر ـ۵

، )۸(و ) ۷ (ياند و کدها مشخص شده )#( که با عالمت ي خدماتيخدمات سالمت برا
ل شده ي تعدياليب ريکسان و با ضرايه شوند، ي ارايا بستري و يينکه در بخش سرپاياز ااعم 

  . شود يال محاسبه مير) ۱۵۴ر۸۰۰(کصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد يمعادل 
 ،۱۳۹۷ در سال يردولتي غيهاي بخش عموم در بيمارستان) لينگهت(هزينه اقامت  ـج 

 :ر استيبه شرح جدول ز
  

  )اليارقام به ر(                                                                                                           
 مارستاني بيدرجه اعتباربخش

 نوع تخت فيرد
 چهار سه دو کي

 ۱ر۶۴۵ر۰۰۰ ۲ر۴۶۷ر۰۰۰ ۳ر۲۹۰ر۰۰۰ ۴ر۱۱۲ر۰۰۰ يک تختياتاق  ۱

 ۱ر۲۷۹ر۰۰۰ ۱ر۹۱۹ر۰۰۰ ۲ر۵۵۸ر۰۰۰ ۳ر۱۹۸ر۰۰۰ ياتاق دو تخت ۲

 ۹۱۴ر۰۰۰ ۱ر۳۷۰ر۰۰۰ ۱ر۸۲۷ر۰۰۰ ۲ر۲۸۴ر۰۰۰ شتري و بياتاق سه تخت ۳

 ۱۸۳ر۰۰۰ ۲۷۴ر۰۰۰ ۳۶۶ر۰۰۰ ۴۵۷ر۰۰۰ هزينه همراه ۴

 ۵۴۸ر۰۰۰ ۸۲۳ر۰۰۰ ۱ر۰۹۷ر۰۰۰ ۱ر۳۷۱ر۰۰۰ بخش نوزادان سالم ۵

 ۷۳۱ر۰۰۰ ۱ر۰۹۶ر۰۰۰ ۱ر۴۶۲ر۰۰۰ ۱ر۸۲۷ر۰۰۰ مار سطح دوميبخش نوزادان ب ۶

 ۹۱۴ر۰۰۰ ۱ر۳۷۰ر۰۰۰ ۱ر۸۲۷ر۰۰۰ ۲ر۲۸۴ر۰۰۰ يماران روانيبخش ب ۷

 ۲ر۷۴۱ر۰۰۰ ۴ر۱۱۲ر۰۰۰ ۵ر۴۸۲ر۰۰۰ ۶ر۸۵۳ر۰۰۰ يماران سوختگيبخش ب ۸

 ۲ر۱۰۲ر۰۰۰ ۳ر۱۵۲ر۰۰۰ ۴ر۲۰۳ر۰۰۰ ۵ر۲۵۴ر۰۰۰  يژه قلبي ويها بخش مراقبت ۹

 ۱ر۶۴۵ر۰۰۰ ۲ر۴۶۷ر۰۰۰ ۳ر۲۹۰ر۰۰۰ ۴ر۱۱۲ر۰۰۰ يژه قلبي ويها بان مراقبتيبخش پشت ۱۰

۱۱ 
، يژه عمومي ويها  مراقبتيها بخش

 ۳ر۶۵۵ر۰۰۰ ۵ر۴۸۲ر۰۰۰ ۷ر۳۱۰ر۰۰۰ ۹ر۱۳۷ر۰۰۰ هيکودکان، نوزادان و ر

 ۴ر۱۱۲ر۰۰۰ ۶ر۱۶۷ر۰۰۰ ۸ر۲۲۳ر۰۰۰ ۱۰ر۲۷۹ر۰۰۰ يژه سوختگي ويها  مراقبتيها بخش ۱۲
  
د خدمات ي در خري اجتماعتأمينه از جمله سازمان يگر پا مهي بي سهم سازمانهاـ۲

  :شود ين ميير تعي به شرح ز۱۳۹۷ در سال يردولتي غي از بخش عمومي و درمانيصيتشخ
 .ي در بخش بستري و درمانيصي خدمات تشخيتعرفه دولت%) ۹۰( معادل نود درصد ـ الف
  .يي در بخش سرپاي و درمانيصي خدمات تشخيتعرفه دولت%) ۷۰( درصد  معادل هفتادـب 
  . استءاالجرا  الزم۱۳۹۷ن ماه سال ي فروردينامه از ابتدا بين تصوي اـ۳

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
     

  ١١/٢/١٣٩٧                                                  هـ           ٥٥٣٠٣ت/١٣٨٥٨رهشما
  ص تعرفه خدمات تشخيصي و درمانينامه در خصو تصويب

  ۱۳۹۷در بخش خصوصي در سال 
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  وزارت امور اقتصادي و داراييـوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

 بودجه کشورو   سازمان برنامه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بهداشت،  هاي  به پيشنهاد مشترک وزارتخانه۲۹/۱/۱۳۹۷ران در جلسه يوز هيأت

 و بودجه کشور و  رفاه اجتماعي و سازمان برنامه درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و
 يها  برنامهيقانون احکام دائم) ۹(د شوراي عالي بيمه سالمت کشور و به استناد ماده ييتأ

 : تصويب کردـ۱۳۹۵صوب  مـتوسعه کشور 
ر ي به شرح ز۱۳۹۷ در سال ي تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصـ۱
 :شود يتعيين م
 دار در بخش سرپايي پزشکان و کارشناسان پروانه) تيزيو(نه ي و معايابيارز ـ الف

  :يخصوص

ه ي در علوم پاي تخصصي و دکتري پزشکان، دندانپزشکان عمومـ۱
)PhD(دار  پروانه )الير) ۲۴۵ر۰۰۰ 
 مدرک ي داراي پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومـ۲

 الير) ۳۸۴رPhD ( )۰۰۰ـMD (ه ي در علوم پاي تخصصيدکتر
و ) پيفلوش(ي تخصصيلي پزشکان فوق تخصص، دوره تکمـ۳

 الير) ۴۷۹ر۰۰۰( يپزشک متخصص روان
)    پيفلوش (ي تخصصيلي پزشكان فوق تخصص و دوره تکمـ۴
 الير) ۵۴۶ر۰۰۰( پزشک انرو
 الير) ۲۰۶ر۰۰۰( دار  كارشناس ارشد پروانهـ ۵
   الير) ۱۷۸ر۰۰۰( دار  كارشناس پروانهـ۶

 هاي توانند از تعرفه در صورتي مي) الف( مندرج در بند يليه مقاطع تحصي کلـ۱تبصره
 .ها درج شده باشد مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آن

 دار  پروانه)PhD(ه ي در علوم پاي تخصصي كارشناسان ارشد و دکترـ۲صرهتب
 )PhD(ه ي در علوم پاي تخصصيهاي كارشناسي ارشد و دکتر توانند از تعرفهصورتي ميدر 

 ثبت شده )PhD(ه ي در علوم پاي تخصصياستفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دکتر
  . پروانه فعاليت درج شده باشدها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در آن

افت ي، مجاز به درينيش از پانزده سال کار بالي با سابقه بيپزشکان عموم ـ۳تبصره
 .باشند يدرصد عالوه بر تعرفه مصوب م%) ۱۵(معادل پانزده 

  :ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني ـ ب
 )۱۳ر۳۰۰(صد ي سزده هزار وي معادل سي خدمات دندانپزشکي ارزش نسبياليب ري ضرـ۱

  . شوديمحاسبه مريال 
 واحد ي کاي سالمت بر مبنايها ه خدمات و مراقبتي کليا  حرفهي کاياليب ري ضرـ۲

  . شوديال محاسبه مير) ۴۱۲ر۰۰۰(و معادل چهارصد و دوازده هزار 
 واحد ي کاي سالمت بر مبنايها ه خدمات و مراقبتي کلي فني کاياليب ري ضرـ۳

  . شوديال محاسبه مير) ۴۲۲ر۳۰۰(صد يست و دو هزار و سيو معادل چهارصد و ب
 ي مندرج در کتاب ارزش نسبي و درمانيصي خدمات تشخيا  حرفهي کاياليب ري ضرـ۴

، )۸(و ) ۷ (ياند و کدها مشخص شده )#( که با عالمت ي خدماتيخدمات سالمت برا
 ل شدهي تعدياليب ريضراکسان و با يه شوند، ي ارايا بستري و يينکه در بخش سرپاياز ااعم 

 .شود  يال محاسبه مير) ۲۱۶ر۰۰۰(ست و شانزده هزار يمعادل دو
 ي مندرج در کتاب ارزش نسبي و درمانيصي خدمات تشخي فني کاياليب ريضر ـ۵

، )۸(و ) ۷ (ياند و کدها مشخص شده )#( که با عالمت ي خدماتيخدمات سالمت برا
 ل شدهي تعدياليب ريکسان و با ضرايه شوند، ي ارايا بستري و يينکه در بخش سرپاي از ااعم

  . شود يال محاسبه مير) ۲۲۱ر۴۰۰(ک هزار و چهارصد يست و يست و بيمعادل دو
  به شرح۱۳۹۷ در سال يهاي بخش خصوص در بيمارستان) هتلينگ( هزينه اقامت ـ ج
  : است ريز جدول

  )اليارقام به ر(                                                                                                   
 مارستاني بيدرجه اعتباربخش

 نوع تخت فيرد
 چهار سه دو کي

 ۳ر۰۸۰ر۰۰۰ ۴ر۶۱۹ر۰۰۰ ۶ر۱۵۹ر۰۰۰ ۷ر۶۹۹ر۰۰۰ يک تختياتاق  ۱

 ۲ر۳۹۵ر۰۰۰ ۳ر۵۹۳ر۰۰۰ ۴ر۷۹۰ر۰۰۰ ۵ر۹۸۸ر۰۰۰ ياتاق دو تخت ۲

 ۱ر۷۱۱ر۰۰۰ ۲ر۵۶۶ر۰۰۰ ۳ر۴۲۲ر۰۰۰ ۴ر۲۷۷ر۰۰۰ شتري و بياتاق سه تخت ۳

 ۳۴۲ر۰۰۰ ۵۱۳ر۰۰۰ ۶۸۴ر۰۰۰ ۸۵۵ر۰۰۰ هزينه همراه ۴

 ۱ر۱۹۸ر۰۰۰ ۱ر۷۹۶ر۰۰۰ ۲ر۳۹۵ر۰۰۰ ۲ر۹۹۴ر۰۰۰ بخش نوزادان سالم ۵

 ۱ر۷۱۱ر۰۰۰ ۲ر۵۶۶ر۰۰۰ ۳ر۴۲۲ر۰۰۰ ۴ر۲۷۷ر۰۰۰ مار سطح دوميبخش نوزادان ب ۶

 ۱ر۷۱۱ر۰۰۰ ۲ر۵۶۶ر۰۰۰ ۳ر۴۲۲ر۰۰۰ ۴ر۲۷۷ر۰۰۰ يماران روانيبخش ب ۷

 ۵ر۱۳۲ر۰۰۰ ۷ر۶۹۸ر۰۰۰ ۱۰ر۲۶۴ر۰۰۰ ۱۲ر۸۳۰ر۰۰۰ يماران سوختگيبخش ب ۸

 ۳ر۹۳۵ر۰۰۰ ۵ر۹۰۲ر۰۰۰ ۷ر۸۷۰ر۰۰۰ ۹ر۸۳۷ر۰۰۰ يژه قلبي ويها بخش مراقبت ۹

 ۳ر۰۷۹ر۰۰۰ ۴ر۶۱۹ر۰۰۰ ۶ر۱۵۸ر۰۰۰ ۷ر۶۹۸ر۰۰۰ يژه قلبي ويها بان مراقبتيبخش پشت ۱۰

۱۱ 
، يومژه عمي ويها  مراقبتيها بخش

 ۶ر۱۵۸ر۰۰۰ ۹ر۲۳۸ر۰۰۰ ۱۲ر۳۱۷ر۰۰۰ ۱۵ر۳۹۶ر۰۰۰ هيکودکان، نوزادان و ر

 ۶ر۸۴۳ر۰۰۰ ۱۰ر۲۶۴ر۰۰۰ ۱۳ر۶۸۶ر۰۰۰ ۱۷ر۱۰۷ر۰۰۰ يژه سوختگي ويها  مراقبتيها بخش ۱۲

  
 ي از بخش خصوصي و درمانيصيد خدمات تشخيه در خريگر پا مهي بيها  سهم سازمانـ۲

  :ودش ين ميير تعي به شرح ز۱۳۹۷در سال 
  .ي در بخش بستري و درمانيصي خدمات تشخيتعرفه دولت%) ۹۰( معادل نود درصد ـ الف
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 .يي در بخش سرپاي و درمانيصي خدمات تشخيتعرفه دولت%) ۷۰( معادل هفتاد درصد ـب 
 ۱۳۹۷ سال ي براي در بخش خصوصي و درمانيصي خدمات تشخيها  سقف تعرفهـ۳

 متشکل ي استان توسط کارگروهي اجتماعيقتصادط ايها با در نظر گرفتن شرا در استان
  :شود يم نيير تعياز افراد ز
   استاني درماني و خدمات بهداشتيس دانشگاه علوم پزشکيي رـ الف
   استانيس سازمان نظام پزشکيي رـب 
  نده استانداري نماـج 
  ه استانيگر پا مهي بيها نده سازماني نماـد 

   استانيلي تکميها مهينده بينماعنوان   بهيمه مرکزينده بي نماـهـ 
 و ي و خدمات بهداشتيک دانشگاه علوم پزشکيش از ي که بييها  در استانـ تبصره

  .افتينده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد ي وجود دارد، نمايدرمان
  . استءاالجرا  الزم۱۳۹۷ن سال ي فروردينامه از ابتدا بين تصويا ـ۴

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري يسمعاون اول رئ
     

  ١٣/٢/١٣٩٧                                                  هـ           ٥٥٣٢٥ت/١٤٠٣٥رهشما
  ص اجراي آزادراه بيستون ـ كرمانشاه ـ نامه در خصو تصويب

  حميل و قزانچي ـ كرمانشاه
 يوزارت راه و شهرساز

 ٣٠/١/١٣٩٧ مورخ ٠٢/١٠٠/٧٠٥١هاد شماره شني به پ٩/٢/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 ي بخش راه و ترابري عمرانيها  و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژهيوزارت راه و شهرساز

 : تصويب کردـ١٣٦٦ مصوب ـ کشور ي و پولير منابع ماليها و سا ق مشارکت بانکياز طر
نامه  بين تصوي حمل و نقل کشور که در ايربناهاي ساخت و توسعه ز شرکتـ۱

نامه بين تصوي که در اي از وزارت راه و شهرسازيندگيشود به نما يده مينام» شرکت«
ـ ستون يراه ب آزادي اجرايت دولت، برايشود، مجاز است با حفظ مالک يده مي نام»وزارت«

 يبيلومتر با برآورد تقريک) ۱۳۵( کرمانشاه به طول حدود ـ يل و قزانچي حمـکرمانشاه 
 »پروژه «نامه بين تصويال که در اير) ۷ر۵۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(ارد يليار و پانصد مهفت هز

تملک  ،يل مطالعات، مهندسي، تکمي، انجام طراحي منابع مالتأمينشود شامل  يده مينام
 )الف( و انتقال آن در قالب بند يبردار ، بهرهي، احداث، نگهداريفيک) کنترل(ش ي، واپاياراض

 از طريق مشاركت يهاي عمراني بخش راه و ترابر اجرايي قانون احداث پروژهنامه  آيين) ۲(ماده 
 هـ۵۱۳۲۱ت/۷۵۰۵نامه شماره  بيها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصو بانك

  ـ۱۳۹۴ مصوب ـادشده ي به ماده واحده قانون يالحاق) ۶(و تبصره  ۲۶/۱/۱۳۹۴مورخ 
راه  و انتقال آزاديبردار و بهرهيت احداث، نگهدارشرک« با يانعقاد قرارداد واگذارنسبت به 

شرکت مرز راه که به روش  ي کرمانشاه به سهامدارـ يل و قزانچي حمـکرمانشاه ـ ستون يب
شرکت طرف  «نامه بين تصويده است و در ايم انتخاب گرديفراخوان و مذاکره مستق يبرگزار
 . دي اقدام نمايطيست محيزت ضوابط و مقررات يشود، با رعا يده مي نام»قرارداد

 ي اجراياز براي موردنياز منابع مال%) ۷۰( هفتاد درصدتأميندار   شرکت طرف قرارداد عهدهـ۲
. ها خواهد بود نهيه حساب کامل هزي و تسويبردار  خاص آن تا مرحله بهرهيسات جانبيپروژه و تأس

ف شماره يهد نموده که از محل رداز را تعي مورد نياز منابع مال%) ۳۰( درصد ي ستأمينز يشرکت ن
 .  خواهد کردتأمينر منابع مصوب مربوط يا ساي و يمندرج در قانون بودجه سنوات )۱۳۰۳۰۱۶۰۹۲(

 )زيآنال(ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قي شرکت طرف قرارداد مکلف است پـ۳
 شده توسط سازمان ابالغ ي بهايهان فهرستيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخريق

ل ي تعدي شاخص مبنايب به روز رسانيب آن با اعمال ضريبرنامه و بودجه کشور و ضرا
ل دوره ساخت، ي تعدينيب شيو پ) مت خودي قيشنهاد کتبيه پيتا زمان ارا( بها يهافهرست

  طرح راياجرا مرتبط با ي جانبيها نهير هزي سهم کارفرما و سايها مهيات بر ارزش افزوده، حق بيمال
د شرکت و ييادشده پس از تأي يها نهيهز. ل دهدي به شرکت تحوييد نهايي و تأيجهت بررس

  .رديگ ي محاسبه قرار مي پروژه منظور و مبنايگذار هي قابل قبول سرمايها نهيب وزارت جزو هزيتصو
 وده و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بي انجام امور طراحـ۱تبصره

د توسط شرکت يي و تأيب مطالعات و طراحيز پس از تصوي مرتبط با آن نيها نهيکه هز
 .  پروژه منظور خواهد شديگذار هي قابل قبول سرمايها نهيجزو هز

   يمانکاري پيد در قراردادهايي مورد تأيشنهاديب اضافه پيحداکثر ضر ـ۲تبصره
%) ۹(نامه، معادل نه درصد  بين تصويا) ۴(مانکاران موضوع بند يشرکت طرف قرارداد با پ

 .شود ين ميين بند تعيمبلغ برآورد موضوع ا
 پروژه و يمانکاري، پيتواند پس از عقد قرارداد واگذار ي شرکت طرف قرارداد مـ۴

  .ديد شرکت واگذار نماييت و مورد تأيمانکاران واجد صالحي خاص آن را به پيسات جانبيتأس
م ي مشتمل بر سه و نيسال شمس) ۲۰(ست ي معادل بيگذاره دوره واي اولينيب شي پـ ۵

 خواهد بود، يبردار سال دوره بهره) ۵/۱۶(م ي سال دوره مطالعه و احداث و شانزده و ن)۵/۳(
ا ي) مصوب(ه و سود مورد انتظار ي محدود به بازگشت کامل سرماي واقعيکن دوره واگذاريل

  . زودتر محقق شود، است، هر کدام که مقدم باشد و يان دوره واگذاريپا

 معادل يبردار  شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهرهيگذار هي نرخ سود سرماـ۶
 )راني اي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها کساله بانکينرخ سود سپرده 

  . رديگ ي هر سال صورت ميدر ابتدا%) ۳(به عالوه سه درصد 
  نرخ سودي قابل استهالک بر مبنايگذار هينده سرما ساالنه ماي به روز رسانـ۱تبصره

به عالوه ) راني اي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها کساله بانکيسپرده 
  . رديگ ي هر سال صورت ميدرصد در ابتدا) ۳(سه 

ا ي چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و ـ۲تبصره
ماه به طول ) ۴۲(ش از چهل و دو ي شرکت طرف قرارداد بي از سو شدهيمانکاران معرفيپ

 آورده شرکت طرف قرارداد منظور ي برايگونه سود چير نه تنها هيانجامد، در دوره تأخ
 نامه نسبت بين تصويا) ۱(نامه مذکور در بند  نييآ) ۴۸(نخواهد شد، بلکه براساس ماده 

  . رديگ ياقدامات الزم صورت مف پروژه ين تکليي حقوق دولت و تعيفايبه است
 خاص آن در دوره يسات جانبي از پروژه و تأسيبردار  و بهرهيت نگهداري مسئولـ۷
  .  بر عهده شرکت طرف قرارداد استيواگذار

ان دوره يا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار ي پس از بازگشت کامل سرماـ۱تبصره
 ساتي از پروژه و تأسيبردار ردد، منافع بهره، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گيواگذار
ت ي قرارداد و با رعايها وستيبراساس پ) سيسرو( خاص آن با حفظ سطح خدمات يجانب
   .شود ي وزارت به وزارت منتقل ميها و مقررات صادره از سو  و مفاد دستورالعملين فنيمواز

 يها ارچوب دستورالعمل در چهي و نگهداريبردار  بهرهيها نهيد هزيي مرجع تأـ۲تبصره
وزارت، حسابرس ) مصوب(ه و سود مورد انتظار ين بازگشت سرمايمصوب وزارت و همچن

  در صورتيان دوره واگذاريبه هر حال در پا.  استيي و دارايد وزارت امور اقتصادييمورد تأ
شرکت طرف قرارداد، براساس ) مصوب(ه و سود مورد انتظار يعدم استهالک کامل سرما

  . ن بند اقدام خواهد شديا) ۱( مندرج در تبصره مفاد
ن و مقررات ي پروژه تابع قواني از اجراير حقوق و عوارض ناشيات و سايمه، مالي بـ۸
  .  کشور استي عمرانيها طرح

 حقوق دولت را يفاي منعقده، نحوه استي شرکت موظف است در قرارداد واگذارـ۹
  .دي نماينيب شي مفاد قرارداد پيقرارداد در اجرا شرکت طرف يا ناتواني و يدر صورت خوددار

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
     

  ١٦/٢/١٣٩٧                                                   هـ           ٥٥٣١٣ت/١٤٨٩٦رهشما
  ۱۳۹۷نامه در خصوص ضريب حقوق سال  تصويب
  کشوري و استخداميار سازمان اد ـسازمان برنامه و بودجه کشور

هاي برنامه و بودجه کشور  به پيشنهاد مشترک سازمان٥/٢/١٣٩٧هيأت وزيران در جلسه 
جمهوري اسالمي  وهشتم قانون اساسي و اداري و استخدامي کشور و به استناد اصل يکصدوسي

نون قا) ٢٨(ماده ) پ(بند  ـ و ١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوريـ  مصوب ) ٧٦(ماده  ايران، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانـ  مصوب برنامه پنجساله ششم توسعه 

 : کل کشور تصويب کرد١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره   )الف(ـ و بند ١٣٩٥
ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات  علمي دانشگاههيأت ضريب حقوق اعضاي ـ١

 .شودريال تعيين مي) ٢٥ر٥٩٣(و پانصد و نود و سه به ميزان بيست و پنج هزار 
 ـ ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان مشمول٢

از جمله کارمندان  (ـ١٣٧٠ مصوب ـقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
 ميزان به ١٣٩٧براي سال ) هاي سياسي وزارت  امور خارجه اطالعات و شاغلين پستوزارت

 .شودريال تعيين مي) ١ر٧٩٧(يکهزار و هفتصد و نود و هفت 
  افزايش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عموميـ٣

 هايي که شمول ها و دستگاههاي دولتي داراي مقررات خاص از جمله شرکتغيردولتي و شرکت
هاي  است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمانقانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام

پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و همچنين بانک قانون رفع موانع توليد رقابت) ٥(موضوع ماده 
  .شودتعيين مي%) ٦( به ميزان شش درصد ١٣٩٧جمهوري اسالمي ايران، در سال  مرکزي

   از يم بخشي به قانون تنظ مواديقانون الحاق برخ) ٧٥(ت مفاد ماده يرعا  ـتبصره
 .  استي الزامـ١٣٩٣ مصوب ـ) ٢( دولت يمقررات مال

قانون مديريت خدمات ) ٧٦( حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده ـ٤
هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذکور  براي کارمندان دستگاهيکشور

  به ميزان١٣٩٧هنگ پرداخت کارکنان دولت در سال استثناي مشمولين قانون نظام همابه 
 ريال و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر) ١١ر٢٣٠ر٠٠٠(ميليون و دويست و سي هزار ازده ي

 .شوداين قبيل کارکنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي
عمال ضريب حقوق موضوع بندهاي که حقوق و مزاياي مستمر هر يک از شاغلين پس از ا در صورتي

 ريال) ١٢ر٠٠٠ر٠٠٠( کمتر از دوازده ميليون  ،)٧(نامه و ضريب تعديل موضوع بند اين تصويب
   مبلغ محاسبه شده،ريال به سقف) ١٢ر٠٠٠ر٠٠٠(التفاوت آن تا دوازده ميليون باشد، مابه

 .ل، اضافه خواهد شديب تعدي از اعمال ضريناش
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دان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  حداقل حقوق کارمن ـ٥
ال ير) ٧ر١٦١ر٠٠٠(ک هزار يکصد و شصت و يون و يليزان هفت مي به م١٣٩٧در سال 

 قانون يادشده  و ضريب تعديل) ٦(هاي موضوع ماده العادهشود که با احتساب فوقتعيين مي
ريال ) ١٢ر٠٠٠ر٠٠٠( دوازده ميليون نامه، اين ميزان نبايد کمتر ازاين تصويب) ٧( بند موضوع

  ريال به سقف مبلغ محاسبه شده،) ١٢ر٠٠٠ر٠٠٠(التفاوت آن تا دوازده ميليون و مابهشود 
 . ل، اضافه خواهد شديب تعدي از اعمال ضريناش

 قانون مديريت خدمات کشوري و) ٧١( مقامات و همطرازان موضوع ماده  ـ٦
قانون ) ٥(هاي اجرايي موضوع ماده رؤساي دستگاهمديران عامل و اعضاي هيأت مديره و 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) ٢٩(مديريت خدمات کشوري و ماده 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضاي شوراي اسالمي 

  .باشندقوق و مزاياي مستمر نمي مشمول افزايش ح١٣٩٧ها در سال شهر مراکز استان
 ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) الف(بند ) ١(با استناد به جزء  ـ٧

 آنها در يني مستمر مندرج در حکم کارگزياي که حقوق و مزايه کارکنانيکل کشور، کل
 از نامه، ماهانه کمتربين تصويب حقوق موضوع ايش ضري، پس از اعمال افزا١٣٩٧سال 

ريال باشد، حقوق و مزاياي مستمر آنان به ميزان ضريب ) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(پنجاه ميليون 
  :يابد ، رشد مي١٣٩٧حقوق و مزاياي مستمر سال  تعديل قابل محاسبه با فرمول زير، نسبت به

 (%)ضريب تعديل  = - ٢٢/٠×)  با واحد ميليون ريال١٣٩٧حقوق و مزاياي مستمر سال ( +١١

  از حقوق و مزاياي مستمر براي مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري،منظور ـ١تبصره
براي . قانون مذکور است) ٦٨(ماده ) ١٠(و ) ٥(، )٣(، )٢(العاده بندهاي حقوق ثابت و فوق

هاي اجرايي که داراي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ساير دستگاه
  .بازنشستگي، مالک عمل خواهد بود هاي مشمول کسورلعادهامقررات خاص هستند، حقوق و فوق

ب يش ضرينده مشمول افزاي آيهال در ساليب تعدي از ضريش ناشيافزا ـ٢تبصره
  .حقوق سال مربوط خواهد شد

قانون برنامه پنجساله ) ٧٤(ماده ) ب(احکام بند  نامه، رعايت در اجراي اين تصويب ـ٨
 )٢٨(ماده ) ي(رهنگي جمهوري اسالمي ايران و تبصره بند ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ف

 ـ١٣٩٣ مصوب ـ) ٢(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
  .الزامي است

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
     

 ١٦/٢/١٣٩۷           هـ                                                   ۵۵۲۵۷ت/١٢١٥٤شماره
  دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحوزارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ 

  سازمان برنامه و بودجه كشور ـ سازمان اداري و استخدامي كشور
هاي برنامه و بودجه كشور   به پيشنهاد مشترك سازمان٥/٢/١٣٩٧هيأت وزيران در جلسه 

وهشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي  تناد اصل يكصدو سيكشور و به اس اداري و استخداميو 
ـ مصوب  قانون مديريت خدمات) ٧٦(ايران، ماده   ماده واحده) ١٢(تبصره ) ج(ـ و بند ١٣٨٦كشوري 

  : كل كشور آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد١٣٩٧قانون بودجه سال 
  

   ماده واحده قانون)١٢(تبصره ) ج( آيين نامه اجرايي بند
   كل كشور ١٣٩٧ بودجه سال 

 بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و حقوق بازنشستگان، وظيفهـ ١ماده
 ١٣٩٦نسب به سال %) ١٠(، ده درصد ١٣٩٧سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح در سال 

  .افزايش مي يابد
كان صندوق بازنشستگي بگيران و مشتر  حداقل حقوق بازنشستگان، وظيفهـ٢ماده

 هاي هاي وابسته به دستگاه كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق
ريال و حداكثر ) ١١,٣٨٥,٠٠٠(اجرايي به ميزان يازده ميليون و سيصدو هشتاد و پنج هزار
 النهپس از اعمال افزايش سا. شود حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي

 نامه، چنانچه حقوق بازنشستگاني اين تصويب) ٣(سازي موضوع ماده  و همسان) ١(موضوع ماده 
 ريال شود) ١٢,٠٠٠,٠٠٠(اند كمتر از دوازده ميليون  كه سي سال سابقه خدمت داشته

  .يابد ريال افزايش مي) ١٢,٠٠٠,٠٠٠(به دوازده ميليون 
 ت آموزش عالي و پژوهشي از شمولها و مؤسسا اعضاي هيأت علمي دانشگاهتبصره ـ 

  .باشد حداكثر اين ماده مستثني مي
 كل كشور، ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) ج(در اجراي بند ـ  ٣ماده

سازي حقوق بازنشستگان، موظفين و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان  همسان
 نسبت به حقوق ١٣٩٧صد افزايش حقوق سال تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پس از اعمال در

قانون مديريت ) ١١٠(و ) ١٠٩(هاي شغلي جداول مواد  ، با افزايش امتيازات گروه١٣٩٦سال 
ـ مصوب  ـ در سقف اعتبارات مندرج در بند ياد شده و ساير قوانين و مقررات ١٣٨٦خدمات كشوري 

  .گردد ل اعمال ميريا) ١,٧٩٧(مربوط با ضريب يك هزار و هفتصد و نود و هفت 

هاي شغلي   جداول افزايش امتيازات به نحوي كه درصد افزايش امتيازات گروهـ١تبصره
 ريال) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از بيست ميليون (تر  پايين

 كشورهاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي  بيشتر باشد، توسط سازمان) باشد مي
  .نامه، ابالغ خواهدشد حداكثر ظرف يك هفته پس از ابالغ اين تصويب

براي موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قانون ـ ٢تبصره
 بندي مشاغل مشمولين مديريت خدمات كشوري، تطبيق گروه شغلي آنها با رعايت طرح طبقه

  .قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهدشد
 توانند از محل هاي اجرايي مي هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه ساير صندوقـ ٤ماده

منابع داخلي خود، حداكثر در سقف افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري نسبت 
  .نامه اقدام نمايند  براساس مفاد اين تصويب١٣٩٧به افزايش حقوق بازنشستگان در سال 

  ق جهانگيريجمهور ـ اسحا معاون اول رئيس
  

  ١١/٢/١٣٩٧                                                                   ١٣٣١٨/٥٥٢٩٨رهشما
  ۲۶/۱/۱۳۹۷ك مورخ ۵۵۲۹۸ت/۴۹۳۸نامه شماره  تصويب) ۲(اصالح بند 
ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد   يژه اقتصادي و ويصنعت ـ ي مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب 

 ۲۶/۱/۱۳۹۷ک مورخ ۵۵۲۹۸ت/۴۹۳۸نامه شماره  بيتصو) ۲(نکه در بند يظر به ان
ر شده است، مراتب جهت ي تحر»عضو موظف« به صورت عبارت »رموظفيعضو غ«عبارت 

  . شود ياصالح اعالم م
  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي

     
  ١٣/٢/١٣٩٧                                                  هـ           ٥٣٨٣٤ت/١٤٠٣٤رهشما

   بهسازي شهري ايران واصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران
 يوزارت راه و شهرساز

 ۰۲/۱۰۰/۴۵۵۷۶پيشنهاد شماره   به۱۳/۱۲/۱۳۹۶ و ۴/۱۱/۱۳۹۶ يهاوزيران در جلسه هيأت
 ه درخصوصيماده واحده قانون استفسار وزارت راه و شهرسازي و به استناد ۲۰/۹/۱۳۹۵مورخ 

 ـ۱۳۷۷ مصوب ـ و وابسته به دولت يها و مؤسسات دولتها، شرکتار اصالح اساسنامه سازمانياخت
 :ب کرديتصو

  نامه بياساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران موضوع تصو
 ر عنوان به اساسنامهيي آن با تغي و اصالحات بعد۲۷/۴/۱۳۸۳ مورخ اه۳۰۱۳۴ت/۱۸۹۲۳شماره 

 :شودير اصالح ميران به شرح زي اي شهرينيشرکت بازآفر
 »يراه و شهرساز« به عبارت »يمسکن و شهرساز« در تمام مواد اساسنامه، عبارت ـ۱
 . شودياصالح م
 :شودير اصالح ميبه شرح ز) ۱( ماده ـ۲

 ن اساسنامه به اختصاريران است که در اي اي شهريني نام شرکت، شرکت بازآفرـ۱ماده
 .شوديده مي نام»کتشر«

 :شودير اصالح ميبه شرح ز) ۲( ماده ـ۳
تواند با رعايت قوانين و مقررات ي مركز اصلي شرکت تهران است و شرکت مـ۲ماده

ا يمربوط و تصويب مجمع عمومي براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه نمايندگي 
 . ديجاد نماياها  استاني متناظر در ادارات کل راه و شهرسازيواحدها
 :شودير اصالح ميبه شرح ز) ۵(ماده  ـ۴

ريال ) ۱۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(ارد يلي سرمايه شرکت مبلغ ده هزار مـ ۵ماده
ريالي با نام تقسيم ) ۱۰ر۰۰۰(سهم ده هزار ) ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱(ارد يليک مياست كه به 

ر پرداخت شده يزشده و صددرصد سهام متعلق به دولت بوده و كالً توسط دولت به شرح 
 : گرددي متأمينو 

ون و يليارد و ششصد و شصت و سه ميليکصد و شصت و هشت مي مبلغ ـالف 
ال ير) ۱۶۸ر۶۶۳ر۶۸۵ر۸۴۸(ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و چهل و هشت 

 .ه ثبت شده شرکت تاکنونيسرما
اد و کصد و هفتيون و يلي و چهار ميصد و سيارد و سيلي مبلغ شصت و پنج مـ ب

 .يابيد ارزيال بابت تجدير) ۶۵ر۳۳۴ر۱۷۳ر۲۳۷( و هفت يست و سيسه هزار و دو
ون و هفتصد و يليارد و پانصد و پنجاه و هشت ميلي مبلغ هفتصد و نود و شش مـ پ

  تملکيهاال از محل طرحير) ۷۹۶ر۵۵۸ر۷۸۶ر۳۱۷(صد و هفده يهشتاد و شش هزار و س
  .ياهي سرمايهاييدارا

ال از محل طرح تملک ير) ۹۸ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(ارد يلي هشت م مبلغ نود وـ ت
 ي شعبه سوم مستشار۲۵/۱/۱۳۹۵مورخ ) ۲۹/۴۷( شماره ي به موجب رأياهي سرمايهاييدارا

  .وان محاسبات کشوريد
ون و هشتصد و يليک ميارد و چهارصد و نود و يلي مبلغ دو هزار و چهارصد مـ ث

ال از محل منابع ير) ۲ر۴۰۰ر۴۹۱ر۸۲۲ر۷۲۵ (ست و پنجيست و دو هزار و هفتصد و بيب
  .سنوات گذشته حاصل از اوراق مشارکت
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ون و يليک ميارد و نهصد و پنجاه و يليمانده به مبلغ شش هزار و چهارصد و هفتاد مي باقـ ج
 ي واگذاريال از محل اراضير) ۶ر۴۷۰ر۹۵۱ر۵۳۱ر۸۷۳(ک هزاروهشتصدوهفتادوسه ي و يپانصدوس

 يمت دفتريق منظور و به ه شرکتيسرما که به يکارشناس متيق ن و مسکن بهي زمي سازمان مليسواز
 .گرددين و مسکن کسر مي زمي و موات سازمان ملي مليل اراضياز حساب اندوخته حاصل از تحص

  :شودير اصالح ميبه شرح ز) ۶( ماده ـ۵
 نهيدر زمها و اقدامات الزم  هدف از تشكيل شرکت، راهبري و ساماندهي فعاليتـ۶ماده

 يهاهاي قديمي، فرسوده و ناكارآمد شهري و سکونتگاهاحيا، بهسازي و نوسازي بافت
 شود در چهارچوبيده مي نام» هدفيهامحدوده«ن اساسنامه ين پس در اي که از ايررسميغ

 شهروندان در يط زندگيت محيفي کي به منظور ارتقاي شهريني بازآفرياتي عمليهابرنامه
عالي شهرسازي و معماري ايران و وزارت راه و شهرسازي و شوراي هايچهارچوب سياست

ها، ساكنان و مالكان، الذكر از طريق مشاركت شهرداريهاي فوقفعاليت توسعه و ترويج
  .باشدي مي محلينفع و نهادهاي ذي و حقوقيقياشخاص حق

  :شودير اصالح ميبه شرح ز) ۷( ماده ـ۶
 : بارت است از موضوع فعاليت شرکت عـ۷ماده

ريزي جامع، كنترل و نظارت بر هاي شرکت و فعاليت در زمينه برنامهمديريت سرمايه
 يني بازآفرياتي عمليهاهاي بهسازي و نوسازي شهري در چارچوب برنامهتهيه و اجراي طرح

سازي، بسترسازي،  و ديگر اقدامات مرتبط با اهداف و وظايف شرکت اعم از فرهنگيشهر
هاي مردمي و بخش گذاري و جلب مشاركتاني، طراحي، تجهيز منابع، سرمايهرس اطالع

 . ربطي ذيي اجرايهار دستگاهيها و سايها و شهردارخصوصي و ساير مؤسسات و شركت
  : باشدموارد زير از وظايف شرکت مي

ا، ينه احيربط در زمي ذيها و نهادها دستگاهي و همراستاسازيجاد هماهنگي اـ الف
  . ي شهريني بازآفرياتي عمليها هدف در چهارچوب برنامهيها محدودهي و نوسازيسازبه

 هدف و يها محدودهي و نوسازيا، بهسازينه احي در زميبند و گونهيي شناساـ ب
ها استيادشده در چارچوب سي يهانهي در زميني بازآفرياتي عمليهاها و برنامهه طرحيته

  .راني اي و معماري شهرسازيعاليو مصوبات شورا
 غيردولتي يها و نهادهان و سازمانيري جلب، هدايت و تجهيز منابع مردمي، خـ پ

 يه داخلي بازار پول و سرمايهاتي و با استفاده از ظرفي و قانونيق انواع عقود شرعياز طر
 و جلب منابع ياارانهي و ي ماليهاافت انواع کمکين دريمه کشور و همچني و بيو خارج

  . قوانين و مقررات مربوط تي با رعايومعم
 يها  دستگاهيهمکارهدف با يها  محدودهي و نوسازيبهساز يها  برنامهيوسامانده  نظارتـ ت

ها و ي مردم، شهرداريها جلب مشارکتيها برا و مشوقيتي حمايها انواع بستهيربط، اعطايذ
  . ن و مقررات مربوطيقوان چارچوب مردم نهاد در يهاها و سازمانر تشکلي نظيردولتيبخش غ
  ک، مشارکت، ي خريد، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استيجاره، اجاره به شرط تملـ ث

تجميع و تفكيك، احداث بنا بر روي امالك و مستحدثات و واگذاري امالك و اراضي معوض 
   . مربوطن و مقرراتي و امالک شرکت در چهارچوب قواني اراضيبردار حق بهرهيو واگذار
هاي موضوع شرکت كه بر اساس اليحه از براي اجراي طرحي مورد نيها تملکـ ج

 هاي عمومي، عمراني و نظاميقانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه
  . گيردران صورت ميي اي اسالمي شوراي انقالب جمهورـ۱۳۵۸ مصوب ـدولت 
  مرتبطي و ارتقا و توسعه منابع انساني، فرهنگيمطالعات، ي آموزشيهاتي انجام فعالـ چ

  .با اهداف شرکت
 ييق شناسايه شهرها از طريروي از رشد بيري مناسب جهت جلوگيه راهکارهاي اراـ ح

ن ي اي توسعه درونيهاتي و استفاده از ظرفياهي حاشيها مربوط به بافتيمعضالت شهر
  . مرتبطيهاب و ابالغ به دستگاهيران جهت تصوي اي و معماري شهرسازيعال يمناطق به شورا

  هدفيها مديريت، توسعه و تجهيز منابع مالي جهت بهسازي و نوسازي محدودهـ خ
  . و استفاده بهينه از اين منابع

  در زمينه تجربيات ساير كشورهاي جهان و انتخابي بررسي و مطالعه و مستندسازـد
 هاي برگزيده و اصول مرتبط با اهداف شرکت يج شيوههاي برتر و بهينه، آموزش و تروروش

  . هاها و عموم ساكنان بافتبين مديران شهري، شهرداري
  و بلندمدتيهاها، برنامهاستينه راهبردها، سي الزم در زميشنهادهايه پي و اراي بررسـذ

 يهات بافي و نوسازي الزم مرتبط با بهسازيهامدت، ضوابط، مقررات و دستورالعمل انيم
ر مراحل ي به منظور سيزا به وزارت راه و شهرساز و توسعه دروني و فرسوده شهريميقد

 آنها يات الزم به منظور نظارت بر اجراين انجام عمليصالح و همچنيب در مراجع ذيتصو
  .ن و مقررات مربوطي در چهارچوب قواني وزارت راه و شهرسازيندگيبه نما

  .ت شرکت از دولتي حوزه مرتبط با موضوع فعالي عموميها درخواستيريگيشنهاد و پي پـر
 يها، تشکل)مانکارانيسازان و پ اعم از انبوه(گران و سازندگان ت از توسعهي حماـز

 نهاد توسعه محله ياندازس و راهيت از تأسي و حمايردولتي غي عمومينهاد و نهادها مردم
گذاران و هي، آموزش و جلب سرمايرسانع، اطاليه خدمات فني و ارايگرليد بر تسهيبا تأک

  . هدفيهاسازندگان در محدوده

ق ي و ارزشمند از طريخيه تاري حفاظت و مرمت ابنيهات از برنامهي و حماي همکارـژ
  هدفيها محدودهيساز باز زندهيهااستي سي مجدد در راستايبردارتملک، مرمت و بهره

 . ن و مقررات مربوطيقوان تيبا رعا
  .رديگين برعهده شرکت قرار مي که براساس قوانير مواردي ساي اجراـ س
 ») تابعيها شرکتيبرا (يقي تلفي ماليهاو صورت«، عبارت )۱۱( در ماده ـ۷
  .شود يحذف م
 ») تابعيها شرکتيبرا (يقي تلفي ماليهاو صورت«عبارت ) ۱۳(ماده ) ۲( در بند ـ ۸
  :شودي اصالح مريادشده به شرح زيماده ) ۸(بند  حذف و
 يها، نهادها و مؤسسات عموم اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه مشاركت در ساير شركتـ ۸

  . با رعايت قوانين و مقررات مربوط
  ازيا تعداديو «آن عبارت ) ۲(اضافه و در تبصره ) ۱۵( ماده ير به انتهاي متن زـ۹
  :شودي حذف م»رمجموعهي زيهاشرکت
ک يت هر ي که ادامه فعاليگريل ديا هر دليستعفا، عزل، فوت و ، ايدر صورت بازنشستگ«
 .شود ين مييادشده تعيب ين آنان به ترتيرممکن گردد، جانشيره غي مدهيأت ياز اعضا

   ».باشديس مجمع مييره شرکت با ري مدهيأت يک از اعضاي هر يقبول استعفا
  :شودير اصالح ميبه شرح ز) ۲۰( ماده ـ۱۰
  . اضافه شود»ن و مقررات مربوطيت قوانيبا رعا«عبارت ) ۱(بند  ي در انتهاـ الف
  . اضافه شود»يمشخط« بعد از عبارت » کالنيهااستيو س«عبارت ) ۳( در بند ـ ب
  . شوديحذف م) ۴( بند ـ پ
 :شودير اصالح ميبه شرح ز) ۵( بند ـ ت
 ه آنيرکت و اراهاي مالي شد بودجه و گزارش عملكرد ساالنه و صورتيي رسيدگي و تأـ۵

 .بي تصوي براي عاديمجمع عموم به
 . شوديحذف م) ۸(و ) ۷ (ي بندهاـ ث
 :شودير اصالح و تبصره آن حذف ميبه شرح ز) ۹( بند ـ ج
گذاري شرکت  بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به هر نوع معامله، مشاركت و سرمايهـ۹

  .ن و مقررات مربوطيت قوانيبا رعا
 .شوديحذف م) ۱۰( بند ـ چ
  :شود ير اصالح ميبه شرح ز) ۱۱( بند ـ ح

ربط ادارات کل ي کارکنان شرکت و کارکنان ذي مربوط براي آموزشيها برنامهي اجراـ۱۱
  .ن و مقررات مربوطيت قوانيها در سقف بودجه مصوب با رعا استانيراه و شهرساز

 يهاافه و عبارت اض» و نظارت بريت و راهبريريمد«عبارت ) ۱۴( بند ي در ابتداـ خ
  .شودي حذف م» تابعيهاو شرکت«

  .شوديحذف م) ۱۵( بند ـد
  . شوديحذف م) ۱۸( بند ـذ
  .شود ي اضافه م»درخصوص« بعد از عبارت »يط و چگونگيشرا«عبارت ) ۲۰( در بند ـر
  :شود يالحاق م) ۱۸(و ) ۱۷ (ير به عنوان بندهاياصالح و متون ز) ۲۰( ماده ي شماره بندهاـز

ت از يقانون حما) ۴(ارات موضوع ماده ي امور و اختيط و ضوابط واگذاريب شراي تصوـ۱۷
  .ـ۱۳۸۷ مصوب ـ ي فرسوده و ناکارآمد شهريها بافتي و نوسازياء، بهسازياح

 . کارکنان در چهارچوب مقررات مربوطيم درخصوص امور رفاهي اتخاذ تصمـ۱۸
ران کل راه يا مدي« به عبارت »وعهر مجمي زيهاا شرکتي«، عبارت )۲۲( در ماده ـ۱۱
  .شودي اصالح م»ها استانيو شهرساز
  . شود ي اضافه م»ينده حقوقين نماييا تعيولو کراراً و «، عبارت )۲۴(ماده ) ۶( بندي به انتهاـ۱۲
  :شودير اصالح ميبه شرح ز) ۳۰( ماده ـ۱۳
 يي اجرايهاتير فعالي و ساي بخشيهاها و برنامه شرکت از نظر سياستـ۳۰ماده

  .باشدها و ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي ميتابع اهداف و سياست
 . شودي حذف م»عملکرد« يهاعبارت) ۳۲( در ماده ـ۱۴
 :شوديالحاق م)  ۳۴(و ) ۳۳(ر به عنوان مواد ي متون زـ۱۵
ا يعامل ريره و مدي مدهيأت ييف اجرايارات و وظاي که اختي در مواردـ۳۳ماده

 رهي مدهيأتگردد، يض ميها تفو استاني از اعتبارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازيبخش
پنج درصد  ن و مقررات مربوط تايت قوانيتواند از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعايم
ربط ادارات کل راه و ي واحد ذيبانيز و پشتي تجهياز بودجه ساالنه شرکت را برا%) ۵(

  . ربط اختصاص دهدي ذياه استانيشهرساز
 ي شرکت از محل وجوه عمومياهي سرمايهايي تملک دارايهااعتبارات طرح ـ۳۴ماده

  به ادارات کل راهـ۱۳۶۶ مصوب ـ کشور يقانون محاسبات عموم) ۷۵(براساس ماده  دولت
 .ن و مقررات مربوط قابل ابالغ استي استان در چهارچوب قوانيو شهرساز

  نگهبانيد شورايي به تأ۵/۲/۱۳۹۷ مورخ ۴۹۸۱/۱۰۲/۹۷امه شماره ن متن به موجب نيا
  .ده استيرس
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