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 های پرستاری گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه قانون تعرفه

 

 با اصالحات و الحاقات بعدی۱۳۸۶,۰۴,۰۶مصوب 
 

قانون تشکیالت وزارت ( 1)ماده( ۱۵وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند) – ماده واحده
قانون ( 16)ههای خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری )موضوع ماد موظف است استاندارد بسته مزبور

کلیه مراکز بهداشتی درمانی  (11/9/1380مصوب  ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران
مصوب  انون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور( ق9)و ( ۸کشور را تعیین نموده و به استناد مواد)

در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه ساالنه  وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ، با هماهنگی3/8/1373
 .پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسدخدمات فوق را 

 
 .بود خواهد مزبور هایتعرفه براساس فوق خدمات دهندگانکارانه ارائه – ۱تبصره 

 
حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری مشترک وزارتین  نامه اجرایی مربوطآئین – ۲تبصره 

 تایید از پس و تهیه پرستاری اشت، درمان و آموزش پزشکی و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظامبهد
 .رسید خواهد وزیران هیات  تصویب به درمانی خدمات بیمه عالی شورای

 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه یک هزار و 

به تایید شورای نگهبان  13/4/1386سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
 .رسید

 غالمعلی حدادعادل، رئیس مجلس شورای اسالمی
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 های پرستاری گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه هآیین نامه اجرایی قانون تعرف

 
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 سازمان برنامه و بودجه کشور -وزارت صنعت، معدن و تجارت

 جمهوری اسالمی ایرانسازمان نظام پرستاری 
 

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 6/5/1400هیئت وزیران در جلسه 
عالی بیمه سالمت رستاری جمهوری اسالمی ایران و تأیید شورای  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پ

 –های پرستاری  گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه تعرفه ماده واحده قانون( ۲کشور و به استناد تبصره )
 ، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:-۱۳۸۶مصوب 

 
 های پرستاری گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه آیین نامه اجرایی قانون تعرفه

 
 :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات  نامه آیین این در -۱ماده 

 
 .-۱۳۸۶ مصوب  – پرستاری های کارانه تعدیل و پرستاری خدمات  گذاری تعرفه قانون قانون: -۱
 .پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت  وزارت: -۲
های پزشکی اتاق عمل، هوشبری و فوریتهای پرستاری، آموختگان رشتهگروه )کادر( پرستاری: دانش  –۳

های وابسته پرستاری با هرگونه رابطه استخدامی )اعم از رسمی، پیمانی، تبصره  )در مقاطع مختلف( و رده
 ای، شرکتی، طرحی(.

 .موقوفه  و  خیریه  و  خصوصی  غیردولتی،  عمومی  دولتی،  از  اعم  کشور  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  کلیه مراکز:  -۴
 شرح براساس و پرستاری های مراقبت و خدمات  ارایه با متناسب که مبلغی دمات پرستاری:تعرفه خ -۵

 .گرددمی تعیین پرستاری( کادر) گروه درمانی و تشخیصی خدمات  هایبسته استاندارد و وظایف
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ن تعیی را پرستاری( کادر) گروه درمانی و تشخیصی خدمات هایبسته استاندارد است موظف وزارت  – ۲ماده 
 و ابالغ نماید.

 
قانون ( ۳ماده )( ۵جمهوری اسالمی ایران مکلف است در اجرای بند ) سازمان نظام پرستاری -۱تبصره 

 مذکور استانداردهای در تدوین -۱۳۸۰مصوب  –ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران 
 .نماید همکاری

 
 وزارت موظف است استانداردهای فوق را حسب ضرورت بازنگری و ابالغ نماید. – ۲تبصره 

 
های خدمات تشخیصی و درمانی گروه )کادر( پرستاری کز مکلف به رعایت استاندارد بستهمرا کلیه -۳ماده 

 می باشند.
 

قانون احکام  (۹) ماده( الف) بند اساس بر ساله هر است مکلف کشور سالمت بیمه عالی شورای -۴ماده 
تأیید  از پس و اقدام پرستاری خدمات تعرفه تعیین به نسبت -۱۳۹۵مصوب  –های توسعه کشور  دایمی برنامه

 .نماید ارایه وزیران سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت
 

ارزش نسبی خدمات پرستاری به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه  -۱تبصره  
 کشور سالمت بیمه عالیوسط شورای و بودجه کشور و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران، ت

 .است اجرا قابل وزیران هیئت تصویب و کشور بودجه و برنامه سازمان تأیید از پس و تعیین
 

برای خدمات شایع )گلوبال(، مالک محاسبات تخت روز برای محاسبات تعرفه پرستاری، تخت  -۲تبصره 
اتاق عمل، زمان استاندارد اعالمی برای عمل باشد و برای خدمات روز اعالمی در جدول شایع )گلوبال( می

 باشد.می
 

 شده می باشند. کلیه مراکز مکلف به رعایت تعرفه های تعیین -۳تبصره 
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 کارانه قانون، موضوع پرستاری( کادر) گروه خدمات  ساالنه تعرفه ابالغ از پس مکلفند مراکز کلیه -۵ماده 
محاسبه و پرداخت نمایند. دستورالعمل نحوه توزیع در بخش   مصوب   های  تعرفه  براساس  را  یادشده(  کادر)  گروه

 .شد خواهد دانشگاهی توسط وزارت ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه ابالغ –دولتی 
 

قانون  (۷۴) ماده (ث ) بند تبصره مفاد مطابق نامه آیین این اجرای برای نیاز مورد اعتباری منابع – ۶ماده 
از محل   –۱۳۹۵مصوب    – اعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانبرنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتم

 گردد.منابع بودجه عمومی دولت تامین می
 

 .نماید ایجاد پایه گربیمه هایسازمان به جدید مالی بار نباید نامه آیین این اجرای – تبصره
 

ن خدمات اقدام ای پوشش به نسبت مکلفند سالمت تکمیلی و پایه بیمه هایشرکت و هاسازمان – ۷ماده 
 نمایند.
 متحدالشکل  حساب   صورت   هایسرفصل  در  پرستاری  خدمات   گذاری  تعرفه  شدن  عملیاتی  منظور  به –  ۸ماده  
 محاسبه  نامه  آیین  این  های  تعرفه  با  متناسب  که  اضافه  پرستاری  های  مراقبت  خدمات   عنوان  با  مستقل  ردیفی

 .گرددمی
 

 ورجمه رییس اول معاون اسحاق جهانگیری،
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  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید← 

  →برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید← 

  →برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ← 

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ← 
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