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 : تعاریفاولفصل 

 روند:می کار به ذیل مشروح معانی در اصطالحات نامه،آیین این در :3ماده 

 الف( پرداخت مبتنی بر عملکرد:

 منظور از پرداخت مبتنی بر عملکرد در این دستورالعمل، ایجاد ارتباط بین دریافتی غیرمستمر کارکنان

 بدر قالآنان  بخش محل فعالیت مدهايباشد، با درآکار و کارانه به روش قبل میکه جایگزین اضافه

گیرد؛ در سطح اول، براساس در این روش، محاسبات در دو سطح صورت می است. نامهتفاهمیک 

در  گردد وعملکرد هر بخش، درآمد قابل توزیع به کارکنان غیرپزشک شاغل در آن بخش محاسبه می

گردد. سطح دوم، براساس عملکرد هر یک از کارکنان و امتیازات مکتسبه، سهم هر فرد تعیین می

 شود.نامیده می« پرداخت عملکردي»پرداخت مبتنی بر عملکرد در این دستورالعمل به اختصار 

 ب( موسسه:

موزش پزشکی در هاي علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آها و دانشکدهکلیه دانشگاه

 شوند.نامیده می« موسسه»این دستورالعمل به اختصار 

 (:1GIج( درآمد ناخالص )

باشد. درمانی، تشخیصی و توانبخشی می هاياي فعالیتي حاصل از جزء فنی و حرفهدرآمدهامجموع 

 گردد.دارو و تجهیزات نیز می ،این درآمد شامل درآمدهاي حاصل از هتلینگ

 (:2BIمحاسبه سهم کارکنان )د( درآمد مبنای 

گیرد. این درآمد بخشی از درآمد ناخالص است که مبناي محاسبه سهم کارکنان از درآمد قرار می

شامل کلیه درآمدهاي ثبت شده در پرونده بیماران به استثناي درآمدهاي مرتبط با دارو و تجهیزات 

« درآمد مبنا»کارکنان به طور اختصار درآمد مبناي محاسبه سهم  باشد.اي میپزشکی و کسورات بیمه

 شود.نامیده می

 

                                                           
1Gross Income 
2Base Income  
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 هـ( واحدهای مجری این دستورالعمل:

باشند که به دو دسته کلی ها و واحدهاي موجود در هر بیمارستان میواحدهاي مجري شامل کلیه بخش

 شوند: تقسیم می

 های تشخیصی و درمانی: بخش1-هـ  

هاي تشخیصی و یا درمانی و یا توانبخشی داراي تعرفه فعالیت هایی اطالق می شود که در آنهابه بخش

هاي سرپایی )مانند هاي عمل، بخشعادي و ویژه، اتاق هاي بستريکلیه بخشگردد. مصوب ارائه می

 طبی،-تشخیص هاي پاراکلینیک )شامل داروخانه، آزمایشگاههاي تشخیصی(، بخشدرمانگاه یا بخش

هاي رادیوتراپی و سایر موارد(، بخش اي،هسته پزشکی پزشکی، ريتصویربردا ژنتیک، پاتولوژي،

و شناسی، ارتوپدي فنی سنجی، گفتاردرمانی، شنواییفیزیوتراپی، کاردرمانی، بیناییپیراپزشکی )شامل 

)مانند واحد روانشناسی بالینی، تغذیه و سایر موارد( اراي پروانه فعالیت واحدهاي د( و سایر سایر موارد

 شوند. تشخیصی و درمانی محسوب می هايبخش

 های پشتیبان: واحد2-هـ  

تشخیصی و یا درمانی و یا توانبخشی داراي هاي شود که در آنها فعالیتبه واحدهایی اطالق می

مانند واحدهاي مدیریت، حسابداري، کارگزینی و امور اداري، فناوري  ؛گرددهاي مصوب ارائه نمیتعرفه

ري، تجهیزات پزشکی، کنترل عفونت، اعتباربخشی، بهبود کیفیت و سایر واحدهاي اطالعات، دفتر پرستا

 مشابه.

 نامه:و( تفاهم

پیوست این دستورالعمل ارسال  به جهت اجراي این دستورالعمل است که  توافق مورد نامه، سندتفاهم

ن )به عنوان نامه بین رئیس/مدیرعامل/سرپرست بیمارستا(. این تفاهم1گردد )پیوست شماره می

نامه(، براي دوره زمانی یک نامه( و مدیران واحد مجري )به عنوان طرف دوم تفاهمطرف اول تفاهم

 گردد. ساله منعقد می

 ز( مدیران واحد مجری:

 باشند:هاي تشخیصی و درمانی شامل دو نفر میمدیران واحد مجري در این دستورالعمل، در بخش
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 رئیس یا مسئول فنی بخش.  -1

 ل کارکنان غیرپزشک بخش )مانند سرپرستار، سوپروایزر آزمایشگاه و مانند آن(. مسئو -2

در واحدهاي پشتیبان، منظور از مدیر واحد مجري، مسئول واحد است. به عنوان مثال، در واحد 

 شود.حسابداري، رئیس واحد حسابداري، مدیر واحد مجري محسوب می

 ح( کارکنان غیرپزشک

 کارشناسی، دیپلم،فوق دیپلم، کمتر از دیپلم، مدارک دارندگان کلیهکارکنان غیرپزشک شامل 

هاي تشخیصی و درمانی و واحدهاي بخش شاغل در( Ph.D) تخصصی دکتراي و ارشد کارشناسی

  12و ماده  11( ماده 5تبصره )پشتیبان با هر نوع رابطه استخدامی )رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادي 

باشند که ( میامی اعضاي غیرهیات علمی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکینامه اداري و استخدآیین

 شوند.مند میمتناسب با میزان عملکرد خود از مزایاي این دستورالعمل بهره

 ط( سهم موسسه:

سازي پرداخت عملکردي بین ها است که با هدف متناسببخشی از درآمد اختصاصی بیمارستان

رتقاي کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی و جذب و ماندگاري نیروي هاي  تابعه موسسه، ابیمارستان

گیرد تا براساس مصوبات انسانی برجسته در حوزه ستادي موسسه، کسر و به موسسه تعلق می

 گردد.کارگروه توزیع درآمد اختصاصی موسسه در راستاي اهداف مذکور، هزینه 

 ی( شورا: 

ت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بهداشت، ریزي و نظارمنظور از شورا، شوراي برنامه

باشد که احکام و شرح وظایف شورا و دبیرخانه آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 گردد.درمان و آموزش پزشکی ابالغ می

 ک( وزارت:

 ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.«وزارت»منظور از 

 :ل( کتاب

 موضوع تصویبنامه 1131سال -هاي سالمت، کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت«تابک»منظور از 

 باشد.هاي بعدي آن میوزیران و اصالحیه محترم هیات 1/0/1131 مورخ هـ57302ت/04457 شماره
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 :پرستاری و ماماییم( گروه 

ق عمل، کمک بهیار، تکنسین/کاردان/کارشناس اتاستار، پرستار، بهیار، این گروه شامل سرپر

 باشد.تکنسین/کاردان/کارشناس بیهوشی، پمپیست و ماما می

 ن( تعدیل کارانه براساس درجه سختی مراقبت بخش:

هاي ، کارانههاي مختلفمتناسب با سختی مراقبت در بخشها به منظور ایجاد توازن و تنظیم کارانه

هاي پیچیده، ها و مراقبتفعالیت گردند که بیشترین انگیزه براياي تعدیل میپرداختی فعلی به گونه

 آور فراهم گردد.دشوار و یا زیان

   : کلیاتدومفصل 

شماره  ها موضوع بخشنامهبیمارستاندستورالعمل نظام نوین اداره  جایگزین دستورالعمل این :1ماده 

 ها،ستانبیماربا اجراي این دستورالعمل،  گردد.می هاي بعدي آنو اصالحیه 12/17/1100  مورخ 11251

هاي هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و کلینیکها و دانشکدهدانشگاهویژه  هايکلینیک

و  هادانشگاههیات علمی غیر ناستخدامی کارکنا و اداري نامهآیین 54ماده  (17) بنداز  هابیمارستانویژه 

 هستند.مستثنی  ،ت اضافه کارموضوع پرداخ ،درمانیو هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشکده

 و اداري نامهآیین 54هاي موضوع ماده سایر پرداخت د شده همچنان مشمولیامراکز کارکنان 

و زشکی و خدمات بهداشتی هاي علوم پها و دانشکدهدانشگاهاستخدامی کارکنان غیرهیات علمی 

اجراي هماهنگ این دستورالعمل در با توجه به لزوم  باشند.می «مسئولیتالعاده فوق»از جمله  درمانی

هاي این دستورالعمل تنها با کسب مجوز مکتوب از کلیه موسسات، هر گونه تغییر در مواد و تبصره

 پذیر است.دبیرخانه شورا امکان

 بخش اختصاصی درآمد محل از موسسهدر بودجه تفصیلی  دستورالعملاجراي این بارمالی : 1ماده 

 شود.بینی میشپی ،در سال مربوطهدرمان 

گردد. به صورت آزمایشی اجرا می 11/1/1134لغایت  1/0/1131این دستورالعمل از تاریخ : 4 ماده

معاونت توسعه مدیریت و منابع  با همکاري معاونت پرستاري ومعاونت درمان وزارت موظف است 
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کثر تا تاریخ احد ،هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیها و دانشکدهدانشگاهوزارت و 

، نسخه نهایی را جهت تصویب نهایی به به شورا ه گزارش عملکرد این دستورالعملضمن ارائ 15/1/1134

 ارائه نماید. ءهیات امنا

 همراه باموضوع این دستورالعمل  اسناد هزینهانه یماهحداکثر رقم پرداختی  بیمارستاندر هر : 5 ماده

 ،و سهم مدیریت هاشاغل در بیمارستان غیرپزشک کارکنان بهشامل پرداخت کسورات قانونی 

کارکرد پزشکان  %2075و  آن بیمارستان قبلی ماهیانه کارياضافهاعتبار  ریالی تواند از مجموع سقفنمی

 .باالتر باشد، سرپاییویزیت  درآمد حاصل ازو ارزش نسبی خدمات سالمت  ايجزء حرفهمحل  از

مجموع سقف پرداخت عملکردي کارکنان غیرپزشک از  مجموع ی کهدر صورتدر پایان هر ماه،  :3تبصره 

اي محل جزء حرفه کارکرد پزشکان از %2075کاري ماهیانه قبلی آن بیمارستان و ریالی اعتبار اضافه

هر مبلغ سهم سرپایی باالتر باشد، به نسبت از ارزش نسبی خدمات سالمت و درآمد حاصل از ویزیت 

 دد.گریک از کارکنان کسر می

  1131پنج ماهه اول سال  میانگین ماهیانهبراساس  هر بیمارستان، کاريسقف ریالی اعتبار اضافه :1 تبصره

با  گردد.تعیین می ،معاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه توسط هاي اردیبهشت تا شهریور(،)ماه

السابق فی، کمادیده استگرمیمبلغ از منابع عمومی تامین در صورتی که این اجراي این دستورالعمل، 

 مبلغ مربوطه به هر بیمارستان پرداخت خواهد شد.

اعضاي هیات علمی غیرپزشک از شمول این دستورالعمل مستثنی بوده و پرداخت به آنها : 6 ماده

 يهابیمارستان در شاغل علمی هیات اعضاي و پزشکان عملکرد بر مبتنی براساس دستورالعمل پرداخت

 و درمان بهداشت، وزارت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هايدانشکده/نشگاهدا به وابسته

 گیرد.پزشکی صورت می آموزش

هاي بیمارستان درها و موسسات طرف قرارداد شرکتاز طرف در مواردي که نیروي انسانی  :2ماده 

 کارکنانسایر  عملکردي پرداختنمایند، قرارداد مربوطه متناسب با ارائه خدمت می ،تابعه موسسه

بخش محل )ي لیست تنظیمی مدیران واحد مجرو مطابق شود میبا رعایت قانون، تعدیل  مشابه

 .گیردمیصورت  شرکت، پرداخت الزم به شرکت جهت جبران خدمات نیروي انسانی (فعالیت
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پرداخت قرارداد شرکت با بیمارستان باید به نحوي اصالح گردد که شرکت متعهد شود که  تبصره: 

و در چارچوب این  سایر کارکنانبا ومطابق همزمان ، نیروي انسانی خود را در واحدهاي مجريعملکردي 

 پرداخت نماید. دستورالعمل

در مواردي که بیمار در قالب زنجیره تامین جهت دریافت خدمات به خارج از بیمارستان ارجاع : 8ماده 

 گردد. خش یا بیمارستان محسوب نمیگردد، درآمد مربوطه جزء در آمد ناخالص بمی

شمول این د، از شونمیسپاري هاي تشخیصی و درمانی و واحدهاي پشتیبانی که برونبخش: 3ماده 

اند، از مزایاي این سپاري شدههایی که درونبدیهی است بخش .باشنددستورالعمل مستثنی می

 گردند.مند میدستورالعمل بهره

 دستورالعملساختار اجرایی : سومفصل 

به منظور ایجاد وحدت رویه و توزیع عادالنه درآمد اختصاصی در مرکز درمانی و راهبري کالن  :31ماده 

که « ریزي و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصیبرنامه شوراي»پرداخت به کارکنان شاغل در این مراکز، 

 گردد.زش پزشکی تشکیل میشود، در وزارت بهداشت، درمان و آمونامیده می« شورا»به اختصار 

 گردد:ترکیب شورا به شرح ذیل تعیین می: 33ماده 

  .رئیس شورابه عنوان  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -1

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاون کل  -2

 معاون درمان وزارت. -1

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت. -4

 معاون آموزشی وزارت. -5

 .زارتمعاون پرستاري و -6

تواند اختیارات خود را در چارچوب این دستورالعمل و شرح وظایف شورا به دبیر رئیس شورا می :3تبصره 

 شورا واگذار نماید. 



های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههااندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارست    

9 

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورا و مسئول ابالغ مصوبات  :1تبصره 

 باشد.شورا می

 .شورا صادر خواهد شد ا توسط رئیساحکام اعضاي شور :1تبصره 

 گردد:وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل تعیین می :31ماده 

 .توسط کارگروه و هیات نظارت عالی بر حسن اجراي مفاد دستورالعمل (1

 .نیاز صورتبررسی و بازنگري دستورالعمل در  (2

ابالغ و در صورت لزوم  دبیرخانهارائه شده توسط پیشنهادات در مورد گیري بررسی و تصمیم (1

 اصالحیه دستورالعمل.

 نظارت بر عملکرد دبیرخانه شورا.    (4

دبیرخانه »به منظور پیگیري مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجراي مصوبات و دستورالعمل،  :31ماده 

دبیرخانه » که در این دستورالعمل به اختصار« ریزي و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصیبرنامه شوراي

 گردد. در معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل میشود، نامیده می« شورا

 :باشدترکیب دبیرخانه شورا به شرح ذیل می :34ماده 

 .مدیرکل دفتر ارزیابی فناوري، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت وزارت -1

 عاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت.رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد م -2

 بیمارستانی و تعالی بالینی وزارت. کل دفتر مدیریتمدیر -1

 االختیار معاونت پرستاري به انتخاب معاون پرستاري وزارت.نماینده تام -4

 االختیار معاونت آموزشی به انتخاب معاون آموزشی وزارت.نماینده تام -5

 ع.انی معاونت توسعه و مدیریت منابمدیر کل دفتر منابع انسانی و پشتیب -6

 انه شورا.رئیس دبیرخ -0

 شود.می توسط دبیرشورا ابالغاحکام اعضاي دبیرخانه  :3تبصره 

 باشد.می االجرادبیرخانه شورا با ابالغ دبیر شورا، الزممصوبات : 1تبصره 
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 گردد:وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا به شرح ذیل تعیین می: 35ماده 

 نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل توسط کارگروه و هیات. .1

بندي جهت ها و جمعاز سوي کارگروهواصله  اتپاسخگویی به سواالت موسسه و بررسی پیشنهاد .2

 ارائه به شورا.

 پیگیري حسن اجراي مصوبات شورا. .1

درصد سهم پزشکان از کارکرد جزء  تغییربررسی و تصویب پیشنهادات کارگروه در خصوص  .4

 اي.حرفه

 مبتنی پرداخت ( دستورالعمل6( و )5لعمل و مواد )( این دستورا5دقیق ماده )بر رعایت عالی نظارت  .5

 هايدانشکده/دانشگاه به وابسته يهابیمارستان در شاغل علمی هیات اعضاي و پزشکان عملکرد بر

 پزشکی. آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم

 ،و نظارت بر اجراي مصوبات شورا دستورالعملاین مند اجراي نظام برايریزي برنامهبه منظور  :36ماده 

شود، تشکیل مینامیده « کارگروه» به اختصارکه « توزیع درآمد اختصاصی کارگروه» موسسههر در 

  .گرددمی

 : گرددبه شرح ذیل تعیین می کارگروه اعضايترکیب  :32ماده 

 . موسسه به عنوان رئیس کارگروه رئیس -1

 .موسسهمعاون درمان  -2

 .موسسهتوسعه مدیریت و منابع  معاون -1

  .رئیس دانشکده پزشکییا  موسسه معاون آموزشی -4

 پرستاري موسسه.مدیر  -5

 .  موسسهرئیس  با حکم هابیمارستاننفر از رؤساي  دو -6

 .درا تعیین نمایو محل استقرار دبیرخانه کارگروه  دبیر کارگروهرئیس کارگروه مکلف است،  تبصره:

 باشد:ه شرح ذیل میب کارگروهوظایف : 38ماده 
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 تابعه. هايبیمارستان و  موسسهدر  دستورالعملبررسی و نظارت بر حسن اجراي  -1

 آنها.  اجرايو نظارت بر حسن  هابیمارستانبه  شوراابالغ مصوبات  -2

 ایندر  بینی شدهدر سقف درصد پیش ،از درآمد اختصاصی مرکز موسسهتعیین و تصویب سهم  -1

 . شوراو مصوبات ( 15ماده )موضوع  ورالعملدست

هیات علمی، پزشکان غیرهیات علمی و کارکنان نظارت بر فرایند ارزشیابی عملکرد اعضاي  -4

 .هابیمارستانغیرپزشک 

 (.این دستورالعمل 16ماده )موضوع  دستورالعمل این در چارچوب موسسهسهم توزیع مدیریت  -5

 . (رباماه یک سههر ) شورابه  دستورالعملاین ارسال گزارش اجراي  -6

 .موسسهتابعه به هیات امناي  يهابیمارستانو  کارگروهارائه گزارش ساالنه عملکرد  -0

 عندالزوم و  دستورالعملدر زمینه اجراي  هابیمارستاناحتمالی پاسخگویی به سواالت و ابهامات  -0

 . شورا دبیرخانه استعالم از

موارد  اصالح و (ین دستورالعملا 13)موضوع ماده  هابیمارستانهاي اجرایی هیات بررسی عملکرد -3

 .  شورامصوبات  یا دستورالعملاین  با مغایر

 بر مبتنی پرداخت ( دستورالعمل6( و )5و مواد )این دستورالعمل  (5)دقیق ماده نظارت بر رعایت  -17

 علوم هايدانشکده/دانشگاه به وابسته يهابیمارستان در شاغل علمی هیات اعضاي و پزشکان عملکرد

هاي در بیمارستان پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی

 تابعه.

 هاي تابعه موسسه.ها و بیمارستانبررسی و نظارت بر تراز مالی بخش -11

 .دهدتشکیل جلسه میبار اه یکهرمکارگروه حداقل  :3تبصره 

 باشد.االجرا میالزماعضا(،  )نصف به اضافه یک با راي اکثریت کارگروه مصوبات  :1 تبصره

به در این دستورالعمل که است « اجرایی هیات»، بیمارستاندر  این دستورالعمل اجراي مسئول: 33 ماده

  است:داراي ترکیبی به شرح ذیل شود و نامیده می« هیات»اختصار 

 به عنوان رئیس هیات. بیمارستانیا سرپرست مدیرعامل یس یا رئ .1
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 به عنوان دبیر هیات. بیمارستانتوسعه  یا معاونیبانی معاون پشتمدیر یا  .2

 .بیمارستان درمان مدیریا  معاون .1

 .بیمارستانرئیس حسابداري رئیس امور مالی یا  .4

 .)مترون( بیمارستان مدیر پرستاري .5

 . ها براي مدت دو سالبه انتخاب روساي بخش بیمارستانهاي بالینی یکی از روساي بخش .6

 .انبیمارستمعاون آموزشی  .0

 به عنوان عضو فاقد راي. بیمارستان (HIS) رئیس واحد فناوري اطالعات .0

 د:وشمیتعیین به شرح ذیل  هیات وظایف: 11ماده 

 اجراي کامل و دقیق دستورالعمل پرداخت عملکردي پزشکان و کارکنان غیرپزشک. (1

 ات اجرایی.هی عنوان عضوبه  بیمارستانهاي بالینی نظارت بر نحوه انتخاب رئیس یکی از بخش (2

 .مصوبات کارگروه و نظارت بر حسن اجراي آنهاعملیاتی نمودن  (1

 .بخش/واحدها و افراد شاغل در آنانارزشیابی عملکرد نظارت بر فرایند  (4

 کارگروه.اي به دبیرخانه هاي منظم دورهارائه گزارش   (5

 بر مبتنی پرداخت ( دستورالعمل6( و )5( این دستورالعمل و مواد )5ماده ) رعایتکنترل ماهیانه  (6

 هايدانشکده/دانشگاه به وابسته يهابیمارستان در شاغل علمی هیات اعضاي و پزشکان عملکرد

اسناد پزشکی در  آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم

 تنظیمی.

 تشخیصی و درمانیهای بخش عملکردی رداختپ :چهارمفصل 

بار و در شروع عقد یکسالیانه فقط بخش،  يمبنااز درآمد غیرپزشک کارکنان  سهمدرصد  :13 ماده

افزایش یا  بود و بابدون تغییر خواهد نامه(، سال )پایان مدت تفاهمتا یک ردد و گمیمحاسبه نامه تفاهم

  :گرددمحاسبه می ،به روش زیر این سهم. نیروي انسانی، ثابت خواهد بودتعداد کاهش 
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3PD: بخشاز درآمد کارکنان  د سهمدرص. 
4AOS :کار کارکنان بخشاضافه هسالماهیانه یک میانگین. 

5ARAS :کارانه تعدیل شده کارکنان بخش هسالیکماهیانه  میانگین. 

1
6BID :بخشی مبنادرآمد  هسالیکماهیانه  میانگین. 

 :(1BID) بخش یمبنا درآمدالف(   

 :شودبه روش زیر محاسبه می مبنادرآمد 

)I(DD+DM –= DGI 1DBI 

1DBI :بخشی درآمد مبنا 
7DGI : بخشدرآمد ناخالص 
8DD : بخشکسورات 
9IDM : بخشمصرفی پزشکی  از دارو و تجهیزات حاصلدرآمد 

هاي اجراي کتاب براساس متوسط ماه( 1DBI)در شروع طرح، متوسط درآمد مبناي بخش  :3تبصره 

 محاسبه خواهد شد. 

 :(SO) بخش یکاراضافهب(   

کلیه ( 1131 هاي اردیبهشت تا شهریورماه) 1131سال  ازپنج ماه ماهیانه میانگین  ،طرح شروع در

 ،و تائید معاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه حسابداريبراساس اسناد ، خشب کارکنان غیرپزشک

 خواهد بود.کاري اضافهمحاسبه مالک 

یا چند بخش به طور ها، در صورتی که فردي بین دو بخشکار کارانه و اضافهدر محاسبه  :1 تبصره

ها، تقسیم کار وي متناسب با میزان فعالیت در هر یک از بخشمشترک فعالیت نماید، کارانه و اضافه

 شود.می

                                                           
3 Department Percentage 
4 Staff Overtime Average 
5 Staff Adjusted Reward Average  
6 Department Base Income 
7 Department Gross Income  
8 Department Deductions 
9 Department Medicine Income 
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 :(SAR) تعدیل شده بخشکارانه ج(   

از  ر شروع طرح،)د سال گذشته کارکنان یکماهیانه  کارانهمتوسط ، به منظور تعدیل کارانه کارکنان

رشد ناشی از ضریب »و « درجه سختی مراقبت»اساس دو معیار ، بر(1131ماه تا شهریور 1132مهرماه 

 گردد:تعدیل می «اجراي کتاب

 :: تعدیل براساس درجه سختی مراقبت بخش1 -ج  

جدول به شرح  سطح 0 در بیمارستانهاي بخش براي تعدیل کارانه براساس درجه سختی مراقبت،

گروه کلیه کارکنان  کارانه دریافتیماهیانه میانگین ، مبناي تعدیل کارانه .اندشده بنديتقسیم ،(1اره )شم

نشان  Nبا حرف که  باشدمیبیمارستان  تشخیصی و درمانیهاي بخشکلیه شاغل در  پرستاري و مامایی

 داده شده است.

 راساس درجه سختی مراقبت بهای تشخیصی و درمانی بخش (: ضرایب تعدیل کارانه3جدول )

 

ف
ردی

 

 نام بخش
سطح سختی 

 بخش

 ضریب

 تعدیل

 N  ×0 سطح یک (MMTسرپایی اعتیاد )، بخش درمانگاه 0

2 

، EEG ،EMG) خدمات تخصصی تشخیصیبخش سرپایی هموفیلی و تاالسمی، 

 واحدهای پیراپزشکی )فیزیوتراپی، کاردرمانی، شنوایی و داروخانه و...(، اکوکاردیوگرافی

 شناسی، بینایی سنجی، تغذیه، روانشناسی و سایر موارد مشابه( 

 N ×0.01 سطح دو

3 
تصویربرداری بخش  نکولوژی،آ-تراپیای، بخش سرپایی رادیوبخش سرپایی پزشکی هسته

 سکوپیا هایبخش و بستری اعتیادبخش ، پزشکی آزمایشگاه، پزشکی
 N  ×0.05 سطح سه

4 
 Post) های پس از زایمان، بخش مراقبت5جزء موارد بند های جراحی بزرگساالن به بخش

Partum)  وPostCCU  
 N  ×0.21 سطح چهار

5 

، Intermediate ICU عفونی،(، و نوزادان اطفال ،های داخلی )بزرگساالنبخشانواع 

های جراحی توراکس، جراحی اطفال و بخش ،جراحی قلب اطفال  ،جراحی پیوند روانپزشکی،

 CCUو  حی قلب بزرگساالن، جراحی مغز و اعصابنوزادان، جرا

 سطح پنج

 
N  ×0.25 

6 

، بخش کولوژیو آن شیمی درمانیخون و هماتولوژی، سوختگی، مسمومیت، دیالیز، های بخش

 آزمایشگاه ، آنژیوگرافی ، اتاق عمل و2و  0 ی، بلوک زایمان سطحابستری پزشکی هسته

 کشت و آنتی بیوگرام سلتخصصی 

 N  ×0.31 سطح شش
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7 
اشاره  نوزادان )به جز موارد ICUکودکان و  ICUبزرگساالن،  ICUشامل  ICU انواع بخش

 3بلوک زایمان سطح  و پرخطر بخش بارداری، BMT (،8 بند شده در
 N  ×0.41 سطح هفت

 N  ×0.61 هشتسطح  پیوند ICUجراحی قلب اطفال و  ICU، اورژانس 8

 

سطوح تعیین شده را قبل از عقد تواند ، ثابت بوده و هیات میسختی مراقبت بخشسطوح  :1تبصره 

هاي بخش %15در  حداکثرها و دالیل توجیهی مناسب و در  شرایط خاص، با توجه به سیاست ،نامهتفاهم

 خود، تا یک سطح، تغییر )کاهش یا افزایش( دهد. تشخیصی و درمانی

اند، به نشده این ماده ذکر( 1جدول شماره )که در  هاییبخش درجه سختی مراقبت براي :4تبصره 

 خواهد رسید. کارگروه، به تصویب شوراپیشنهاد 

 وجود دارد بنديمطابق نظام سطح مصوبنوع تخت یا چند ، دو بخش یکدر مواردي که در : 5تبصره 

مالک تعیین ضریب سختی ، دارند (1شماره ) ی براساس جدولمراقبت متفاوت که ضرایب سختی

 .باشدمی بر حسب تعداد تخت (1جدول شماره ) میانگین وزنی ضرایب، بخش مراقبت

، بیش از بخشهر  پرستاري و ماماییکارانه فعلی کارکنان گروه مبلغ میانگین  که در صورتی: 6 تبصره

خواهد ، مبناي محاسبه فعلی کارانهمیانگین مبلغ ( باشد، 1کارانه تعدیل شده براساس جدول شماره )

 .بود

گردد که قبالً از  محل میهر بخش تعدیل  پرستاري و ماماییگروه  کارکنان کارانهبخشی از  تنها :2صره تب

درصد  275و  27 مبالغ حاصل ازشامل  . این کارانهدپرداخت شده باش غیرپزشک صندوق سهم کارکنان

یرپزشک لزحمه مشارکت کارکنان غانحوه محاسبه و پرداخت حق( 1بند )موضوع  سهم کارکنان

 .باشدمی 1100سال مصوب -هابیمارستاننظام نوین اداره دستورالعمل 

در اختیار تشویق از محل سهم کارانه تشویقی طرح تحول سالمت، مانند هاي تشویقی کارانهسایر 

الزحمه مشارکت ( دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت حق1موضوع تبصره یک ذیل بند ) ریاست

و کارانه تشویقی برنامه ترویج  1100 سال مصوب-هابیمارستاناداره ام نوین کارکنان غیرپزشک نظ

مشمول ، 12/1/1131مورخ د 4111/477شماره  بخشنامه موضوعطرح تحول نظام سالمت زایمان طبیعی 

  .دنشومین محاسبات تعدیل
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جدول شماره  )براساس براساس سختی مراقبت پرستاري و ماماییگروه  پس از تعدیل کارانه :8 تبصره

 پرستاري و ماماییو سایر کارکنان غیرگروه  و نیروهاي خدماتی هامنشی فعلی کارانه ماهیانه متوسط، (1

 گردد.براساس کتاب تعدیل می و ، اضافه ماهیانه  بخش به سرجمع کارانه تعدیل یافتهبخش 

متوسط ماهیانه ، (1) ول شمارهبراساس جد یافته تعدیلمحاسبه کارانه در بلوک زایمان، پس از :  3تبصره 

مورخ   171326از محل انجام زایمان با مسئولیت مشترک ماما و متخصص، موضوع بخشنامه شمارهکارانه 

وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازه زمانی محاسبات کارانه، به  سرجمع 1100/1/26 

 گردد.تاب تعدیل میکارانه تعدیل یافته ماهیانه  بلوک، اضافه و  براساس ک

 کتاب: تعدیل براساس 2 -ج  

راساس متوسط میزان رشد ب ،1-بند جکارانه تعدیل شده تنها در سال اول اجراي این دستورالعمل، 

 :گرددمی تعدیل، اجراي کتاب کارکرد پزشکان با

  کارانه نهایی تعدیل شده بخش = 1-ج بندبراساس کارانه تعدیل شده  × بیمارستاندر کتاب  اجراي با کارکرد پزشکان رشد متوسط

به هیات معاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه  توسط اجراي کتاب رشد کارکرد پزشکان با :31 تبصره

 گردد.می ابالغ

 شود:به روش زیر محاسبه می انه بخشیدرآمد قابل توزیع ماهن هر ماه، در پایا: 11 ماده

DDI= DP × DBI2 × DQI 

DP :رکنان از درآمد بخشدرصد سهم کا 

10DDI :درآمد قابل توزیع ماهیانه بخش 

2IBD : در پایان هر ماه بخش یمبنادرآمد 

11DQI :ضریب کیفی عملکرد بخش 

در پایان هر ماه توسط واحد حسابداري با ( DDIو درآمد قابل توزیع ) (2DBI)درآمد مبنا  :3تبصره 

ه طور مکتوب به مدیران واحد مجري اعالم همکاري واحد فناوري اطالعات بیمارستان محاسبه و ب

 گردد.می

                                                           
10Depatment Distributable Income  
11Depatment Quality Index 
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در هر  ،(DDI) هاي سالدر هر یک از ماهدر صورتی که درآمد قابل توزیع  ،شرایط خاص در: 1تبصره 

حداقل مبلغ قابل  هیات مکلف است کمتر باشد،  کاري بخشاضافه رقماز  هاي بیمارستان،یک از بخش

اي که هر یک از کارکنان نماید؛ به گونه و پرداخت تعیینبخش کاري اضافهرقم ریالی را معادل توزیع 

در صورت استمرار این وضعیت، هیات  .داشته باشندکاري خود دریافت بخش حداقل معادل اضافه

 گیري نماید.مکلف است جهت اصالح درصد سهم بخش تصمیم

با  ر سه ماه یک بار و باشد که همی 1/1تا  0/7بین  یضریب، (DQI) عملکرد بخش ضریب کیفی :1 تبصره

ضمیمه  2پیوست شماره فرم ارزشیابی در ) شودسنجیده میامتیازي  557استفاده از فرم ارزشیابی 

  :(اشدبمی

 =DQIکسب شده بخش امتیاز  ÷ 577

 577باالتر از  امتیازي، بیمارستان تشخیصی و درمانیهاي بخشتعداد  %17در صورتی که بیش از : 4 تبصره

ضریب و شود داده مییک  ضریبرا کسب نموده است، امتیاز  ینباالترکه  یبه بخشد، اینسب نمک

 .گرددمیتنظیم  ،)ضریب یک( با باالترین بخشها متناسب سایر بخشبراي کیفی عملکرد 

 %07از کمتر بخشی و در صورتی که است  0/7 بخش (DQI) عملکرد حداقل ضریب کیفی :5 تبصره

در نظر  0/7 کیفی عملکرد براي آن بخش، معادل باشد، ضریبکسب نموده  را ابیات ارزشیامتیاز

 شود.گرفته می

 تعدیل شده، کمتر از مجموع کارانه (1BID) بخش يمبنادرآمد که  در صورتی، موارد خاصدر  :11ماده 

(SAR) کارکنان کارو اضافه (SO) ،درصد سهم کارکنان از درآمد بخشسقف  بخش باشد (DP) ادلمع 

 گردد. می (، جبران12مدیریت )موضوع ماده  سهمبخش خواهد بود و مابقی از محل  يمبنادرآمد  177%

مبلغ ) DDI برداري گردد، تا سه ماه اول،در صورتی که از بخش جدیدي در بیمارستان بهره: 14ماده 

ي تشخیصی و هاهمانند سایر بخش DDIاز ماه چهارم، و  شود( به روش زیر محاسبه میقابل توزیع

 خواهد بود. 1DBIمالک محاسبه  درآمد در این سه ماه،شود و میانگین محاسبه می درمانی

DDI رده در آن بیمارستان( و کارانه کاري )بر مبناي متوسط کارکنان همدر سه ماه اول، مجموع اضافه

 باشد. تعدیل شده نهایی(، می پرستاري و مامایی، متوسط گروه بر مبناي)
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 واحدهای پشتیبان: پرداخت عملکردی پنجمل فص

ابتدا سهم  .گیردمی صورتدر سه مرحله  در واحدهاي پشتیبان محاسبات پرداخت عملکردي: 15ماده 

 ازواحد سهم هر  آن، بر اساسسپس  .شودواحدهاي پشتیبان از درآمد مبناي بیمارستان محاسبه می

تعیین خود، ها نیز سهم هر فرد در واحد محل فعالیت و در انت شودمجموع واحدهاي پشتیبان تعیین می

 گردد.می

پرداخت عملکردي به  مبنايکسر و ، بیمارستان يمبنااز درآمد  درصديدر واحدهاي پشتیبان، : 16 ماده

تا یک بار محاسبه و یکانه یسالفقط  ،سهماین . گیردقرار می ي پشتیبانواحدهاکل کارکنان شاغل در 

بود و با افزایش یا کاهش تعداد نیروي انسانی، ثابت (، بدون تغییر خواهد هانامهفاهمسال )پایان مدت ت

  گردد:این سهم  به روش زیر محاسبه میخواهد بود. 

 
12PL: بیمارستانواحدهای پشتیبان از درآمد مبنای  درصد سهم کل 

SOA : کار کارکنان واحدهای پشتیباناضافه سالهیکماهیانه میانگین 

SARA : کارانه تعدیل شده کارکنان واحدهای پشتیبانساله ماهیانه یکمیانگین 

13BIH:  بیمارستان یدرآمد مبناساله یکماهیانه میانگین 

 

 :(HBI) بیمارستاندر سطح  مبناالف( درآمد   

 :شودبه روش زیر محاسبه می بیمارستاندر سطح  مبنادرآمد 

HBI= HGI – (HD+HMI) 

HBI :ارستانی بیمدرآمد مبنا 
14HGI : بیمارستاندرآمد ناخالص 
15HD : کل بیمارستانکسورات 
16IHM : مصرفی پزشکی بیمارستان دارو و تجهیزاتفروش از  حاصلدرآمد 

                                                           
12 Logistics Percentage  
13 Hospital Base Income  
14 Hospital Gross Income 
15 Hospital Deductions  
16 Hospital Medicine Income 



های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههااندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارست    

09 

هاي متوسط ماهبراساس ( HBI) بیمارستان يمبنادرآمد ماهیانه طرح، متوسط  شروعدر  :3تبصره 

 اجراي کتاب محاسبه خواهد شد.

 :(SO) هاواحد یکارب( اضافه  

کلیه کارکنان هاي اردیبهشت تا شهریور( )ماه 1131پنج ماهه اول سال ماهیانه میانگین ، شروع طرحدر 

براساس اسناد حسابداري و تائید معاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه، مالک محاسبه اضافه، واحد

 کاري خواهد بود.

به طور  واحدیا چند صورتی که فردي بین دو ، در واحدهاکار کارانه و اضافهدر محاسبه  :1تبصره 

، واحدهاکار وي متناسب با میزان فعالیت در سطح هر یک از مشترک فعالیت نماید، کارانه و اضافه

 شود.تقسیم می

 :(SAR) واحدهاج( کارانه تعدیل شده   

رح، از مهرماه )در شروع طیک سال گذشته  ماهیانه ، متوسط کارانهبه منظور تعدیل کارانه کارکنان

« ضریب رشد ناشی از اجراي کتاب»و « نوع کار واحد»براساس دو معیار (، 1131تا شهریورماه  1132

 گردد:تعدیل می

 :نوع کار واحد: تعدیل براساس 1 -ج  

(، 2سطح به شرح جدول شماره ) 0در  بیمارستان واحدهاي، نوع کار واحدبراي تعدیل کارانه براساس 

 شاغل در کارکنان دریافتی کلیه کارانهماهیانه میانگین مبناي تعدیل کارانه، اند. بندي شدهتقسیم

  .نشان داده شده است Lبا حرف  باشد کهمی، (2در جدول شماره ) واحدهاي سطح یک
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 (: ضرایب تعدیل کارانه براساس نوع کار واحدهای پشتیبان1جدول )
ف

ردی
 

 نام واحد
سطح نوع 

 کار واحد

 ضریب تعدیل

مبلغ  بت بهنس

کارانه مالک 

 تعدیل

1 
، و بایگانی اداري دبیرخانهمخابرات، نگهداري فضاي سبز و باغبانی،  هايواحد

  تایپو  خانهخیاط
 L × 1 سطح یک

2 
، واحد نیروهاي (Morgueسردخانه ) ،سمعی و بصري مهدکودک،واحدهاي 

  خدماتی شاغل در واحدهاي پشتیبان
 L × 1717 سطح دو

1 
، عمومی روابط ،آشپزخانه ،)امین اموال( اموالامور انبارها، جمعداري  واحدهاي

 خدمات آموزشیو کتابخانه 
 L × 1727  سطح سه

4 

 

، کارو طب ايحرفه مددکاري اجتماعی، بهداشت محیط، بهداشتواحدهاي 

 ،(نشانی، دفتر فنی )ساختمان و آتشبیمارستانتغذیه  امحاء زباله، ،آمبوالنس

کارگزینی و امور نگهبانی و انتظامات، ریزي، حقیق و توسعه، برنامهت ،تأسیسات

خانه يرختشوو  امور حقوقی، قراردادها امور تدارکات، و اداري، کارپردازي

 )لندري(

 L× 1717  سطح چهار

5 
حراست، آمار و مدارک پزشکی،  ،(CSRاستریلیزاسیون مرکزي ) هايواحد

 جهیزات پزشکیو ت فناوري اطالعات صندوق، پذیرش،

 سطح پنج

 
L × 1757 

6 
حسابداري، درآمد و ، (ارزشیابی عملکرد )اعتباربخشی و بهبود کیفیت هايواحد

  اقتصاد درمان و ترخیص ،گريبیمه

سطح 

 شش
L × 275 

  (پرستاري دفتر از مستقل واحد صورتبه) عفونت ، واحد کنترلدفتر پرستاري 0
سطح 

 هفت
L × 1 

0 

مدیر  بیمارستان، یا مدیرعامل رئیس شامل) رستانبیماحوزه مدیریت 

و سایر معاونین معاون پشتیبانی  یا مدیر ،مدیر مالیپرستاري )مترون(، 

 (بیمارستان

سطح 

 هشت
L × 4 

 

 است. جاريواحدهاي پشتیبان نیز در ، 21ماده  (0و ) (0) ،(6(، )4) هايتبصره :1تبصره 

برابر متوسط کارانه تعدیل شده نهایی  1معادل بیمارستان، مدیریت  حوزهاسبه سهم براي مح :4تبصره 

 رئیس یا مدیرعامل بیمارستانکار به عنوان کارانه و اضافه اعضاي حوزه مدیریت،هر یک از کار و اضافه

 به عنوان یتکار هر یک از اعضاي حوزه مدیربرابر متوسط کارانه تعدیل شده نهایی و اضافه 2و معادل 



های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههااندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارست    

20 

به  معاون آموزشی و معاون پشتیبانی در مواردي که پزشک باشند، ،کار معاون درمانکارانه و اضافه

مدیرعامل رئیس/ .گرددصورت کسر حوزه مدیریت بیمارستان، اضافه میمجموع مبالغ مندرج در 

در ساعات  که شوندمیمند هتنها در صورتی از مزایاي این تبصره بهرو معاونین پزشک وي بیمارستان 

 د.ننداشته باش گونه فعالیت تشخیصی و درمانی( هیچ15:77الی  0:77اداري )

  : تعدیل براساس کتاب2 -ج  

، براساس متوسط میزان رشد 1-تنها در سال اول اجراي این دستورالعمل، کارانه تعدیل شده بند ج

 گردد:اجراي کتاب، تعدیل می کارکرد پزشکان با

 ها واحدکارانه نهایی تعدیل شده  = 1-کارانه تعدیل شده براساس بند ج ×متوسط رشد ناشی از اجراي کتاب  × 05%

به هیات معاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه  توسط اجراي کتاب رشد کارکرد پزشکان با :5تبصره 

 گردد.می ابالغ

تعیین  لاجراي دستورالعمبار و در شروع یکانه یسال ،واحدهاي پشتیبانمجموع واحد از سهم هر  :12 ماده

تعداد خواهد بود و با افزایش یا کاهش  نامه(، ثابتیک سال )پایان مدت تفاهم مدت براي وگردد می

 :، این میزان تغییر نخواهد کردنیروي انسانی

 
17UP: درصد سهم هر واحد از واحدهای پشتیبان 
18AOSU :کار کارکنان هر واحداضافه سالهیک یانهمیانگین ماه 

19ARASU :کارانه تعدیل شده کارکنان هر واحد سالهیک ماهیانه میانگین 

20RO :(26)صورت کسر ماده  واحدهای پشتیبانکار و اضافه تعدیل شده ریالی مجموع کارانه مبلغ 

 شود:به روش زیر محاسبه می واحد هر درآمد قابل توزیع ماهانه: 18 ماده

UDI= UP × LI × UQI 

21DIU : واحدهر درآمد قابل توزیع ماهانه 

                                                           
17  Unit Persentage 
18  Unit Staff Overtime Average 
19  Unit Staff Adjusted Reward Average 
20  Over time and Reward  
21  Unit Distributable Income 
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22IQU :(باشدمی ضمیمه ،3 شماره پیوست در ارزشیابی فرم) ضریب کیفی عملکرد واحد 
UP:  شتیبانپدرصد سهم هر واحد 

23IL : واحدهای پشتیبانکل ریالی مبلغ ( از درآمد مبنای بیمارستانHBI در هر )ماه 

نیز جاري  مذکور در این مادهه محاسبات ب 21و ماده  22ماده ( 5)و  (4) ،(1(، )2) (،1) هايتبصره :تبصره

 شود.تقسیم می 177، بر 577هر واحد به جاي  ، امتیاز کیفیت22( ماده 1تنها در تبصره )است. 

 بازتوزیع درآمد در سطح فرد :ششم فصل

هاي ذیل میان براساس مالک (20و   22مواد )موضوع  احد/ودرآمد قابل توزیع ماهانه بخش: 13ماده 

 گردد:، توزیع میبخش/واحدشاغل در هر کارکنان 

 .الف( امتیاز حضور

 .ب( امتیاز نوع شغل

 .فرد کیفی عملکرد ضریبج( 

 الف( امتیاز حضور  

 ساعات حضور در و ضریب (1موظف برابر ) ساعاتحضور در  ضریبامتیاز حضور، براي محاسبه 

 ( در نظر گرفته شده است:270) ف برابرغیرموظ

 در ساعات موظفحضور  امتیاز= موظف اعات حضورس ×1  

 در ساعات غیرموظفامتیاز حضور = غیرموظف ساعات حضور×  270

هاي براي کارکنان شاغل در بخش مالک محاسبه امتیاز حضور در ساعات موظف و غیرموظف: 3 تبصره

پرستاري و براي کارکنان گروه مربوطه می باشد. به عنوان مثال،  و مقررات ، قوانینتشخیصی درمانی

  گردد.می محاسبه وريقانون ارتقا بهرهبراساس  امتیاز حضور کنند،که در بالین فعالیت می یمامای

ي غیرتابعه هاو یا سایر بیمارستان که از سایر واحدهاي تابعه موسسهکارکنانی  برايز حضور امتیا :1تبصره 

در صورت ، کنندمی لیتفعا کاريبه صورت اضافهوابسته ویژه هايها و کلینیکدر بیمارستان ،موسسه

                                                           
22  Unit Quality Index 
23  Logistics Income 
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در نظر گرفته غیرموظف صورت به  (،تایمکسبراساس )حضور زمان  ،کلدر مبدا  تکمیل ساعات موظفی

 .شودمی

، اضافه ساعات موظفدر  کارکنان ساعت آنکالی، یک امتیاز به امتیاز حضور 4به ازاي هر  :1تبصره 

هاد مدیران واحد مجري به تائید هیات پیشنبه  /واحددر هر بخشروزها و ساعات آنکالی گردد. می

 رسد.می

 ب( امتیاز نوع شغل  

 گردد:محاسبه می ،به روش ذیل« امتیار مدرک تحصیلی»و « امتیاز شغل»امتیاز نوع شغل براساس 

 امتیاز نوع شغل=امتیاز شغل  ×امتیاز مدرک تحصیلی 

 د:گردتعیین می (5و ) (4)(، 1امتیاز شغل و امتیاز مدرک تحصیلی براساس جداول شماره )

 های تشخیصی و درمانیبخششاغل در (: امتیاز شغل کارکنان 1جدول )

 شغل ردیف
نوع امتیاز 

 *شغل

 075 سوپروایزر اورژانس و اتاق عمل 1

2 
سرپرستار/ماماي مسئول بخش، سوپروایزر آزمایشگاه، رادیولوژي و رادیوتراپی، مسئول 

 و پیراپزشکی دهاي توانبخشیهاي داروخانه، مسئولین واحتکنسین

0 

1 

 تکنسین/کاردان/کارشناس اتاق عمل و بیهوشی، ،شاغل در بخش پرستار/ماماي

اي، ها و کاردان/کارشناس پرتوکار پزشکی هستهرادیولوژي، داروخانه، تکنولوژیست

کارشناس رادیوتراپی، کارشناسان داراي پروانه فعالیت، کاردان/کارشناس واحدهاي 

 آزمایشگاهکاردان/کارشناس  ،توانبخشی

4 

 175 و منشی بخش بهیار 4

 270 کمک بهیار 5

 275  نیروهاي خدماتی بخش 6

 باشد و پست یا ردیف سازمانی مالک تعیین امتیاز نخواهد بود.شغل فعلی فرد می (1رد بر اساس جدول شماره )مالک امتیاز شغل برای هر ف *
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 و تیم مدیریت بیمارستان حدهای پشتیبان(: امتیاز شغل کارکنان وا4جدول )

 نوع شغل ردیف
 نوع امتیاز

 *شغل

 15 بیمارستان /مدیرعاملرییس 1

 17 یمارستان، معاونین بمترون، مدیر 2

1 
رئیس  و بالینی( و بیمارستان )درگردش، کنترل عفونت، آموزش سوپروایزرهاي

 امور مالی و حسابداري
3 

 0 رییس واحد 4

 4 دکارکنان واح 5

 1 مسئول دفتر 6

 2 واحد منشی 0

 1705 نیروي خدماتی 0

 باشد و پست یا ردیف سازمانی مالک تعیین امتیاز نخواهد بود.(، شغل فعلی فرد می4مالک امتیاز شغل برای هر فرد بر اساس جدول شماره ) *

 تیاز مدرک تحصیلی کارکنان غیرپزشک و تیم مدیریت بیمارستان(: ام5جدول )

 مدرک تحصیلی ردیف
امتیاز مدرک 

 تحصیلی

 475 تخصص و فلوشیپمتخصص، فوق 1

 175  دکتراي تخصصی 2

 274 پزشک/دندانپزشک عمومی/داروساز عمومی  1

 2  کارشناس ارشد 4

 170  کارشناس 5

 174  کاردان 6

 172  دیپلم 0

 171  دیپلمکمتر از  0
 

 

 فرد کیفی عملکرد ضریب( ج   

باشد که هر سه ماه یک بار و  با استفاده از می 1/1تا  0/7ضریبی بین فرد،  لکردکیفی عم ضریب

 شود. سنجیده می 4پیوست شماره امتیازي و براساس  117پرسشنامه 

 فرد کیفی عملکردضریب سب شده =امتیاز ک ÷ 177
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تیازات ام %07کمتر از  فردياست و در صورتی که  0/7فرد  حداقل ضریب کیفی عملکرد :4تبصره 

 شود.در نظر گرفته می 0/7، معادل  فردارزشیابی را کسب نموده باشد، ضریب کیفی عملکرد براي آن 

اساس امتیازات هر فرد و به روش ، بر/واحدیک از کارکنان در بخشپرداخت عملکردي هر : 11ماده 

 گردد:ذیل تعیین می

 فرد موظف امتیاز= وظفامتیاز حضور م ×امتیاز نوع شغل  ×فرد  کیفی عملکردضریب 

 غیرموظف فردامتیاز =امتیاز حضور غیرموظف  ×امتیاز نوع شغل  ×فرد  کیفی عملکردضریب 

 امتیاز هر مبلغدرآمد قابل توزیع بخش = ÷ کارکنان بخش/واحدامتیاز  مجموع کل

 فرد موظفساعات پرداخت عملکردی فرد = موظفامتیاز  ×امتیاز  هر مبلغ

 غیرموظف فردساعات پرداخت عملکردی غیرموظف فرد =تیاز ام ×امتیاز  هر مبلغ

مذکور در این عالوه بر سه شاخص  ،1134ماه سال از تیر تشخیصی و درمانی،هاي براي بخش :3تبصره 

( ذکر شده 5) . نحوه محاسبه امتیاز خدمت در پیوست شمارهاضافه خواهد شد ماده، امتیاز خدمت نیز

 است.

 موظف فرد متیازا=موظف( امتیاز حضور +  موظفدر ساعات )امتیاز خدمت  ×امتیاز نوع شغل  ×فرد  کیفی عملکردضریب 

 غیرموظف فردامتیاز =+ امتیاز حضور غیرموظف(  در ساعات غیرموظف)امتیاز خدمت  × از نوع شغلامتی × فرد کیفی عملکردضریب 

عبارت عین مطابق  عیناًاگانه در دو ردیف جدپرداختی در فیش  ،ملکردي کارکنانع پرداخت :1 تبصره

 گردد:ذیل درج می

 موظف )کارانه(. ساعات پرداخت عملکرديالف( 

 کاري و کارانه(.غیرموظف )اضافه ساعات پرداخت عملکرديب( 

ت فعالیت نمایند، هیات مکلف اس /واحددر صورتی که هر یک از کارکنان در بیش از یک بخش: 13ماده 

محاسبه و  /واحد، ثبت و پرداخت عملکردي را به تفکیک هر بخشلیتعملکرد فرد را به تفکیک فعا

 پرداخت نماید.

افت عملکردي پزشکی یا پیراپزشکی در واحدهاي پشتیبان، دریاشتغال کارکنان گروه در صورت  تبصره:

 .خواهد بودپشتیبان  مطابق پرداخت در واحدهاي
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 مدیریت سهم :هفتمفصل 

کرد جهت هزینهکسر و  ،کارگروه، با تصویب بیمارستان يمبناز درآمد درصد ا نیمحداکثر تا  :11 ماده

به رسد، میاي که به تصویب هیات نامهبراساس شیوهگیرد تا قرار می هیاتدر موارد ذیل در اختیار 

 گردد: هاي زیر هزینه اولویت در سرفصلترتیب 

  مجموع کمتر از  ي بخشنامبکه درآمد  تشخیصی و درمانیهاي ترمیم پرداختی کارکنان بخش

این  21)موضوع ماده  باشدمیقبل از شروع طرح  کار کارکنانکارانه تعدیل شده و اضافه

 .(دستورالعمل

 کارکنان غیرپزشک بخش/واحدهاي بیمارستان.عملکردي  ترمیم پرداخت  

  کارکنان رفاهی امور ارتقاي. 

  بوده تاثیرگذار ،بیمارستان عملکرد بهبود در آنها برجسته عملکرد که کارکنانی به تشویقی پرداخت  

 .است

 بیمارستان فنی مسئول حق. 

به جز مسئول فنی )به عنوان حق مسئولیت بیمارستان  رئیسبه  مدیریتسهم پرداخت از محل تبصره: 

 د.باشمینمجاز  فنی(

 عملکرد ساالنه : پاداشهشتمفصل 

به عنوان شرایط ذیل،  مجموع صورت احراز در، بیمارستانالتفاوت تراز مالی مابهدرصدي از  :11 ماده

 بیمارستانهر  میان مدیران و مسئولین، به عنوان پرداخت عملکردي کارگروهپاداش ساالنه، با تایید 

 گردد:توزیع می

 .(بیمارستانهزینه کل و درآمدکل با در نظر گرفتن ) بیمارستانمثبت بودن تراز مالی  .1

 .بیمارستانار بخشی درجه اعتبدر  عدم کاهشیا بهبود  .2

 .مندي بیمارانمیزان رضایت افزایش .1

 : خواهند بوددستورالعمل  این 11ماده  موضوع پاداش مشمول پرداختافراد ذیل  :14ماده 
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  بیمارستانرئیس/مدیرعامل/سرپرست. 

  آموزشی بیمارستان. معاون 

 .معاون درمان بیمارستان 

  بیمارستانمدیر/معاون پشتیبانی. 

 بیمارستان مدیر پرستاري. 

  بیمارستانمدیر مالی. 

 ي تشخیصی درمانیهاروساي بخش. 

 .سوپروایزرهاي بیمارستان 

 هاپرستاران بخشسر. 

 بیمارستان پشتیبان مسئولین واحدهاي. 

براساس دستورالعملی است که ، و نحوه بازتوزیع میان افراد مذکور در این ماده میزان پرداخت تبصره:

 .تابعه ابالغ خواهد شد يهابیمارستانبه  کارگروهتوسط 

 هابیمارستان: سهم موسسه از محل درآمد اختصاصی نهمفصل 

هاي ویژه و کلینیک هابیمارستان موسسه از محل درآمد اختصاصی، سهم با تصویب کارگروه :15ماده 

 گردد:وابسته به شرح ذیل تعیین می

اي و تعرفه ویزیت جزء حرفههاي سالمت و ویزیت اي خدمات و مراقبتجزء حرفه از %5تا  .1

 هاي موسسه.پزشکان و اعضاي هیات علمی در بیمارستان

 گردد.سهم موسسه کسر نمی کودکان و پزشکی، سوختگیتخصصی رواناي تکهیمارستانب از .2

 ،درآمد به تشخیص کارگروهکم هاي ویژه مستقلدرآمد و کلینیکهاي کمبیمارستاناز همچنین 

 .گرددنکسر تواند میسهم موسسه 

از مفاد بخشی اي و جزء حرفه شوند سپاريبرونتشخیصی و درمانی  هايبخشدر مواردي که  :3 تبصره

در صورتی . باشدمیخدمات واگذار شده اي جزء حرفهاز  %5سهم موسسه حداکثر تا  واگذاري باشد،
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سپاري هاي برونبخش رآمد حاصل ازداز  موسسه، نباشدسپاري بروناي موضوع قرارداد که جزء حرفه

 .سهمی نخواهد داشتشده 

 گردد.موسسه مینامه مالی و معامالتی آیین 0این ماده جایگزین ماده  :1تبصره 

 موارد ذیل هزینه نماید: را به ترتیب اولویت در 15ماده منابع حاصل از کارگروه موظف است : 16ماده 

 تابعه درآمدکم هايدر بیمارستانشاغل  غیرپزشکپزشک و سازي پرداخت کارکنان متناسب .1

 .موسسه

درآمد کمهاي بیمارستاندر  تشخیصی و درمانیسازي استاندارد خدمات و بهینهارتقا کیفیت   .2

 .موسسه

روي انسانی جهت جذب و ماندگاري نیموسسه پرداخت به کارکنان و پزشکان شاغل در ستاد   .1

 هاي موسسهارتقا بیمارستانمدیریت و ر دموسسه که  ازکه ی هایبا اولویت معاونتبرجسته 

 .دارندنقش بیشتري 

این ( 1) را در اولویتاین دستورالعمل  15منابع حاصل از ماده از  %57حداقل کارگروه مکلف است تبصره: 

 ماده هزینه نماید.

 بیمارستانیپرداخت به کارکنان شاغل در اورژانس پیش :دهمفصل 

بیمارستانی از مزایاي درآمد مندي کارکنان شاغل در اورژانس پیشتوجه به لزوم بهرهبا : 12ماده 

کلیه اي و تعرفه ویزیت پزشکان و اعضاي هیات علمی جزء حرفهدرصد  5/1، هااختصاصی بیمارستان

رئیس مرکز تا توسط گیرد قرار می موسسههاي تابعه موسسه در اختیار معاونت درمان بیمارستان

جهت تشویق کارکنان و پزشکان شاغل در اورژانس  اي پزشکی موسسههو فوریتحوادث مدیریت 

 بازتوزیع گردد. نامه مربوطه،در قالب آیین بیمارستانیپیش

کارکنان شاغل در پرداخت به این ماده جایگزین مصوبه قبلی هیات امناي موسسه در خصوص  تبصره:

 شود.بیمارستانی میاورژانس پیش
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 مربوطهسایر مقررات : زدهمیا فصل

هاي مغایر با آن ها و دستورالعملنامهها، آیینبا تصویب این دستورالعمل کلیه بخشنامه :18ماده 

 یکن تلقی می گردند.لمکان

مورد تصویب هیات امناي موسسه قرار  تبصره 45ماده و  13فصل،  11این دستورالعمل در :  13ماده 

 باشد.االجرا میل الزمدر کلیه مراکز مشمو 1/0/1131گرفت و از تاریخ 


