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 مستقل  مارستانیب اداره دستورالعمل

 11 از 1 صفحه

 

ارتقای مستمر  ا هدفبدرمانی و بهداشتی ت اعلوم پزشکی و خدم های دانشکدهو  ها دانشگاهمالی و معامالتی  نامه آیین 2ماده در راستای 

در قالب تصدی خدمات آحاد جامعه و کاهش وری، سرعت در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی  کیفیت خدمات سالمت، افزایش بهره

های مدیریتی وزارت بهداشت،  از سوی کمیته ساختار و فناوری دستورالعمل ادارة بیمارستان مستقلیک واحد اجرایی مستقل، 

 .تدوین گردیددرمان و آموزش پزشکی 

 تعاریف :اول فصل

 :تعاریف و واژگان مورد استفاده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: 1ماده 

 .شود میاست که من بعد در این دستورالعمل وزارت خوانده  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمنظور  :وزارت

که من بعد در این دستورالعمل، مؤسسه خوانده  خدمات بهداشتی درمانیوم پزشکی و عل مستقل های دانشکدهو  ها دانشگاه :سسهؤم

 .شود می

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  مستقل های دانشکدهو  ها دانشگاهمالی و معامالتی  نامه آیین :مالی و معامالتی نامه آیین

 0931لغایت پایان سال  30 یها سالبا اصالحات  0931مصوب ایران 

 مؤسسهمالی و معامالتی  نامه آیینیک واحد مستقل اجرایی در چارچوب  صورت بهاداره بیمارستان  سندی است که جهت :نامه موافقت

 .شود میمبادله  (سال 5تا  9) برای یک دوره معین مدیر عاملو  مؤسسهمستقل بین رئیس  های بیمارستانو دستورالعمل 

 هیأتدر  ، پس از تأییدساله یکمنابع و مصارف بیمارستان که برای یک دوره مالی  بینی پیشسندی است حاوی  :بودجه نامه تفاهم 

 .گردد میسسه ارسال ؤمجهت تصویب به  ،عامل

 دشابیم لمعلاروتسد نیا تسویپ رد ناتسرامیب داعبا و عاونا فیراعت. 
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 ساختار و میزان اختیارات :دوم فصل

 :، دو معاون و شش مدیریت به شرح زیر می باشدمدیر عاملتشکیالت اجمالی بیمارستان مستقل مرکب از  :2ماده 

 

و نرم های   استانداردهاو  ضوابطی بیمارستان را با رعایت تشکیالت تفصیلنمودار سازمانی و  بیمارستان مکلف است عامل هیأت :3ماده 

امنای  هیأت به تصویبتهیه و  مؤسسه معاونت توسعه مدیریت و منابعبا هماهنگی با  ،سسهؤمنیروی انسانی ابالغی از سوی تشکیالت و 

 .برساند مؤسسه

بیمارستان  مانهو تمام وقت علمی موظف  هیأتعلمی و غیر هیأتاز میان کارکنان  ة زیرنفر 5 دارای ترکیب عامل هیأت: 4ماده 

 .باشد می

 (غیرپزشک/پزشک) مدیر عامل 

 (پزشک( )عامل هیأتعضو )فنی  معاون 

 (غیرپزشک/پزشک( )عامل هیأتعضو ) اجرایی معاون 

 (عامل هیأتعضو ) مدیر امور مالی 

  (عامل هیأتعضو )مدیر پرستاری 

 .یا معاون فنی باشد مدیر عامل تواند میمسئول فنی بیمارستان  :1 تبصره

ارتقا پیدا کند  7به  5از  تواند می  عاملاعضای هیات  ،در بیمارستان های آموزشی بزرگ با توجه به نظر هیات رئیسه موسسه :2تبصره 

و معاون فنی به معاونت درمان تغییر نام  گردیدهاضافه  عاملمعاون آموزشی و مسئول بهبود کیفیت بیمارستان به هیات  دراین صورت

 .کندمی پیدا 

 .در صورت نیاز و بنا به تشخیص مدیرعامل، مدیریت پرستاری می تواند زیر نظر مستقیم مدیر عامل قرار گیرد :3تبصره 

 .شود می انجام مؤسسهرئیس  بیمارستان، توسط مدیر عامل و تغییر انتصاب انتخاب، :5ماده 

 مدیر عامل

 معاون فنی

مدیر آموزشی و  
 پژوهش

 مدیر درمان مدیر پرستاری

 معاون اجرایی

 مدیر امور اداری مدیر امور مالی مدیر پشتیبانی
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 .گیرد میانجام  با ابالغ مدیر عامل ،مؤسسه رئیستائید  ،مدیر عاملبا پیشنهاد  عامل هیأتاعضای کلیه انتخاب : 6ماده 

ای و  حداقل چهار سال تجربه حرفههای امور مالی با  از بین کارشناسان واجد صالحیت رشته ،بیمارستانامور مالی  مدیر :1 تبصره

و تأمین هماهنگی  یاعمال نظارت مال منظور به رئیس موسسهو ابالغ  مؤسسهمدیر مالی و معاون توسعه مدیریت و منابع  یدتائ با اجرائی

 .گردد یممنصوب سمت  ه اینبسال  سهمدت  رایانتخاب و ب دستورالعملالزم بر اساس مفاد این 

 .باشند میبیمارستان  عامل هیأتعضو موظف در  عنوان به عامل هیأتاعضای  :7 ماده

 .قابل تمدید استمشروط به تراز مالی مثبت و  باشد میسال  5تا  9به مدت  عامل هیأتمدت تصدی اعضای  :1 تبصره

اکثریت  رأیو مصوبات آن با  شود می رسمی اعضا دوسومحداقل  با حضورل دو بار در ماه تشکیل و حداق عامل هیأتجلسات : 8 ماده

 .اعضای حاضر معتبر است

 :باشد مید زیر دارا موار ازجمله را زم برای اداره بیمارستانکلیه اختیارات ال عامل هیأت :9ماده 

  جهت تصویب مؤسسهرئیسه  هیأتو ارائه به  مؤسسهبرنامه راهبردی بیمارستان در چارچوب برنامه راهبردی تدوین 

  جهت تصویب مؤسسهامنای  هیأتپیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیالت تفصیلی بیمارستان به 

 ها و فرآیندهای داخلی بیمارستان در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و تصویب ضوابط، رویه 

  داخلی و پایش و نظارت بر عملکرد بیمارستان های کنترلاستقرار 

  و حقیقی حقوقی های شخصیتو سایر  تکمیلی ایه وپ گر بیمه های سازمانعقد قرارداد با 

  مؤسسهمالی و معامالتی  نامه آیین اساس برافتتاح حساب بانکی 

  العملراین دستو اساس برانجام معامالت 

 مؤسسهتصویب  و در صورت نیاز با طرح توجیه اقتصادی اخذ تسهیالت بانکی 

 مؤسسه بهآن  ارسالو  تهیه برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه 

  مؤسسه و بین بیمارستان نامه موافقتمبادله 

  سالیانه بودجه بر مبنای عملکرد نامه تفاهممبادله 

ها جدول نحوه تعیین میزان فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهبر اساس  عامل هیأتاعضای مدیر عامل و مدیریت  العاده فوق :11ماده 

و دانشکده های مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اعضای هیات علمی دارای مشاغل دولتی آیین نامه اداری و 

 :گردد میبه شرح زیر تعیین  موسسهاستخدامی 

 مدیر عامل معادل رئیس بیمارستان 

  بیمارستانمعاونین معادل مدیر 

  مدیر بیمارستان% 01مدیر امور مالی و مدیر پرستاری معادل 
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 یپاداش اعضاسالیانه برای  مؤسسهامنای  هیأتمالی حسابرسی شده حسب نظر  های صورتو  عامل هیأت کارکردبراساس  :1 تبصره

 .خواهد شد گیری تصمیمبیمارستان و سایر مدیران و کارکنان  عامل هیأت

زان و در صورتی که مدیر عامل و اعضای هیات عامل بیمارستان با توجه به نوع تخصص مشمول دریافت کارانه نشوند، می :2تبصره 

 .ایشان بر عهده هیات امنای موسسه می باشد نحوه پرداخت کارانه به

  



 مستقل  مارستانیب اداره دستورالعمل
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 مالی و معامالتی امور :فصل سوم

مواردی که حکم متناظر آن در معامالتی خود را با رعایت این دستورالعمل و  بیمارستان مکلف است کلیه عملیات مالی و: 11 ماده

 .است را به انجام برساند شده بینی پیش مؤسسهمالی و معامالتی  نامه آیین

واحد  عنوان به مؤسسهمعامالتی -مالی نامه آیین 01ماده  9و بند  2ماده  0مالی و معامالتی به استناد تبصره  نظر ازبیمارستان  :12 ماده

 .شود میاجرایی مستقل شناخته 

 مدیر عاملر عهده ب( آن رینظا و بهادار اوراق سفته، چک، ازجمله) مستقل مارستانیب یمال تعهدآور اوراق و اسناد هیکل یامضا :13ماده 

 .باشد می مارستانیب یمالامور  مدیر ویا مقام مجاز 

 .باشد میو سایر منابع  ای بیمهمکلف به پیگیری مطالبات  مدیر عامل :1 تبصره

و همچنین  مدیر عاملمالی معامالتی را به  نامه یینآ 44ماده ، موضوع تسجیل و حواله ،تعهد ،تشخیصاختیار  مؤسسهرئیس  :14ماده 

 تفویضامور مالی بیمارستان  را به مدیر مؤسسهلی و معامالتی ما نامه تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با آییناختیارات  مؤسسهمدیر مالی 

 .دنمای یم

 مالی و معامالتی نامه یینآدر  شده بینی یشپ متناظر وظایف مدیر مالی ،بیمارستان بجز در موارد زیر یمالامور  مدیروظایف  :15ماده 

 :باشد یم مؤسسه

 درخواست وجه از خزانه .0

 نگهداری وجوه سپرده .2

 یرمستقلغواحدهای اجرایی مستقل و  سایر نظارت بر عملکرد مالی .9

 یرپذ امکان مؤسسهمدیر مالی و معاون توسعه مدیریت و منابع موافقت و  مدیر عاملپیشنهاد ا ب یمالامور  مدیر تغییر و عزل :1 تبصره 

 .باشد یم

مالی و معاونت  ید مدیرأیبا ت عاملمدیر  ،یدجد مالیامور  یرمدان، تا زمان تعیین مالی بیمارست امور مدیردر صورت تغییر  :2تبصره 

 .سرپرست منصوب نماید عنوان بهماه فردی را  2مجاز است حداکثر تا  مؤسسهتوسعه مدیریت و منابع 

مالی جدید نسبت به تنظیم  امور مدیرحداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اشتغال  اند مکلف بیمارستان جدیدمالی قبلی و  مدیر امور :3 تبصره

گیرنده رسیده و نسخه اول آن به  دهنده و تحویل مجلس باید به امضای تحویل صورت این. تحویل و تحول اقدام نمایندمجلس  صورت

خود استنکاف  یجمع ابوابمالی از تحویل  امور مدیردر مواردی که . گرددارائه  بیمارستانحسابرس و نسخه دوم به  مؤسسهمدیر مالی 

 و مؤسسهمدیر مالی  وی با حضور حسابرس و نماینده یجمع ابواب ،امر تحویل و تحول میسر نباشد در نماید یا به هر علتی حضور وی

 .مالی جدید تحویل خواهد شد امور مدیر به بیمارستان مدیر عامل
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نموده و و مطالبات قبل از زمان استقالل بیمارستان تعیین تکلیف  ها یبدهدر خصوص  اند موظفو بیمارستان  مؤسسه :4تبصره 

 .مبادله نمایند نامه موافقت در قالبتصمیمات خود را 

است که بار مالی آن در  اجرا قابل، در صورتی باشد یمکه دارای بار مالی  مؤسسهابالغی از سوی  یها دستورالعملاجرای  :16 ماده

 .باشد شده بینی یشپ و بیمارستان مؤسسه مابین یف نامه موافقت در قالب و بیمارستان و مؤسسهبودجه تفصیلی 

بستری، پذیرش، ترخیص، پرسنلی، کلینیکی، )مالی و بیمارستانی اداری  های یستمسف است در خصوص بیمارستان موظ: 17ماده 

یکپارچه و در  صورت به فوقهای  سیستم که یبطور ،اقدام نماید مؤسسهابالغی  های یاستسو  ها دستورالعملبراساس ...( و  پاراکلینیکی

 .استقرار یابد مؤسسهقالب نظام اطالعات مدیریت 

اقدام  مؤسسهمالی بیمارستان از طریق حسابرس  یها صورتویژه ال نسبت به حسابرسی مستقل س موظف است هر مؤسسه :18 ماده

 .نماید

مالی بیمارستان مور مدیر ا، مؤسسهمالی معامالتی  نامه یینآقانون برنامه ششم توسعه و  7ماده  "پ"در اجرای حکم بند  :19ماده 

مدیر با امضای  عامل هیأتتهیه نموده و پس از تصویب  بودجه نامه تفاهمسال بعد بیمارستان را در قالب و بودجه  برنامهموظف است 

 مؤسسهدر  یدتائپیشنهادی بیمارستان پس از بررسی و  بودجه نامه تفاهم. ارسال نماید مؤسسهبه  سال هر ماه بهمنحداکثر تا پایان  عامل

 .گردد یممبادله و توسط ایشان ابالغ  مؤسسهو معاون توسعه مدیریت و منابع  مدیر عاملبین 

تعهد مازاد بر منابع  هرگونهایجاد  و هستند بودجه نامه تفاهمبه رعایت  مکلفامور مالی بیمارستان  مدیرو  مدیر عامل :1تبصره  

نظارتی  ینهادهاو  مؤسسه یسرئغیر این صورت در مقابل  در. باشد یماز سوی ایشان ممنوع  بودجه نامه تفاهمدر  شده بینی یشپ

 .پاسخگو خواهند بود

به پیشنهاد بیمارستان بودجه  نامه تفاهماصالحیه  ،بودجه نامه تفاهمدر  شده بینی یشپابع در صورت تحصیل درآمد مازاد بر من: 2 تبصره

 .انجام خواهد شد

بیمارستان بودجه  نامه تفاهم چارچوب وط به عملیات خود دردر اعتبار مرب( کاهش و افزایش)بیمارستان مجاز به جابجایی : 3تبصره 

 .باشد یم

مالی و معامالتی  نامه یینآدستورالعمل و بدون الزام به رعایت مفاد این  بیمارستاندرآمد اختصاصی محل درصد از یک حداکثر  :21ماده 

حدید ایشان به هزینه و حسب صالبوده بیمارستان  عامل هیأت اختیاردر توسط هیات امنای موسسه ، و سایر مقررات عمومی مؤسسه

 .شود یمگرفته 

بعد از گردش خزانه و پس از  نامه موافقتمکلف است وجوه حاصل از درآمد اختصاصی بیمارستان مستقل را طبق  مؤسسه :21 ماده

 .بیمارستان واریز نماید حساب بهبالفاصله  مؤسسهکسر سهم 
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این  مشخص نمودن دقیق .گردد میدرصد تعیین  05از درآمد اختصاصی بیمارستان درمانی و آموزشی تا سقف  مؤسسهسهم  :1تبصره 

 .پذیرد میانجام  مؤسسهامنای  هیأت توسطجداگانه  صورت بهبرای هر بیمارستان  شده تعییندرصد در محدوده سقف 

به  یافته اختصاصملی و استانی  ی سرمایهو همچنین اعتبارات تملک  وزارتمتمرکز ابالغی  های ردیفکلیه اعتبارات  :2تبصره 

 .شود نمیو مشمول کسور موضوع این ماده  پرداخت خواهد شد مؤسسهاز سوی  بیمارستان

 دولتی های بیمارستانبر اساس تعرفه  VIP بیمارستان به صورت های تختاز % 01 استثناء به خدمات درمانی و تشخیصی :22ماده 

 .الزامی است مؤسسهامنای  هیأتدر خصوص خدمات تشخیصی و درمانی فاقد تعرفه اخذ مجوز از . خواهد بود وزیران هیأتمصوب 

 .پیوست گردد به موافقت نامه درمانی تشخیصی بیمارستان در لحظه تحویل بهداشتی خدماتفهرست  :تبصره

اساس هزینه  را بر موردتوافقمبادله خواهد نمود خدمات آموزشی و پژوهشی  مؤسسهکه با  ای نامه موافقتبیمارستان مطابق  :23ماده 

 .انجام خواهد دادامنا  هیأتمصوب  شده تمام

خدمات رفاهی، تغذیه، ایاب و ذهاب، وسایل و : شامل)کمک آموزشی دانشجویان  های هزینهدر مراکز آموزشی درمانی بابت : 1 تبصره

لحاظ  نامه موافقتسرانه آموزشی مصوب در بودجه ساالنه، سهم آموزشی بیمارستان محاسبه و در  اساس بر، (ملزومات کمک آموزشی

 .گردد می، به بیمارستان پرداخت مؤسسه و از محل برنامه آموزش گردد می

 .گردد میلحاظ  نامه موافقتدر و فوق تخصصی نیز در سرانه آموزشی و  کارورزان، دستیاران تخصصی هزینه  کمکپرداخت : 2تبصره 

 .شود می انجامتکمیلی به دستیاران طبق دستورالعمل مربوطه، توسط بیمارستان  هزینه  کمکپرداخت  :3 تبصره

باید  که گردد میرستان محل آموزش پرداخت دانشکده پزشکی به بیما شهریه دانشجویان فلوشیپ از طریق درصد 71حداقل : 4تبصره 

 .صرف توسعه و ارتقای آموزش در بیمارستان گردد

 که گردد میرستان محل آموزش پرداخت درصد شهریه دانشجویان شهریه پرداز از طریق معاونت آموزشی به بیما 41حداقل  :5تبصره 

 .باید صرف توسعه و ارتقای آموزش در بیمارستان گردد

درصد  011 ،ارائه دهد پژوهشی خدمات آموزشی ی خارج از دانشگاهدرصورتی که بیمارستان به دانشگاه آزاد یا سایر نهاد ها: 6تبصره 

 .متعلق به بیمارستان می باشد (یا هر نوع درآمد دیگر) شهریه پرداختی

 .به موافقت نامه پیوست گردد در لحظه تحویل خدمات آموزشی و پژوهشی فهرست  :6تبصره 
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 ها بخشنامهدرمانی، آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، قوانین و مقررات مربوط و نیز  های زمینهبیمارستان موظف است در تمامی  :24ماده  

و استانداردهای ابالغی را رعایت  اعتباربخشیخدمات و  بندی سطح درزمینه ازجملهو ضوابط اعالمی از سوی وزارت  ها دستورالعملو 

 .نماید

، 09، 02، 00، 01، 75، 74، 72، 71، 13، 10، 17، 11، 15، 14، 19، 12، 10، 11، 50 ،57، 51)متناظر  یبندهاکلیه مواد و  :25اده م

مواد و بندهای غیر . در سطح بیمارستان مستقل جاری است مؤسسهمالی و معامالتی  نامه یینآ (معامالت)فصل چهارم  در( 05، 04

 :باشند یماین دستورالعمل  92الی  24یا به شرح مواد  شده حذفمتناظر، 

و موافقت  مدیر عاملآن با درخواست کتبی  یرمجموعهز یبندهاو  مؤسسه مالی و معامالتی نامه یینآ 55ماده  موارد مندرج در :26ماده 

 .باشد یم یواگذار  قابلحسب مورد  مؤسسه یسرئکتبی 

 :یابد یمبرای بیمارستان مستقل به شرح زیر تغییر  مؤسسهمالی و معامالتی  نامه یینآ 53ماده  :27ماده 

 :گردد یمبا ترکیب زیر تشکیل کمیسیون مناقصه  ،واصله های یشنهادپاتخاذ تصمیم در مورد  منظور به

 بیمارستان مدیر عامل .0

 بیمارستانمعاون اجرایی  .2

 امور مالی بیمارستان مدیر .9

. کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند :1تبصره  

 .اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود یبارأتصمیمات کمیسیون 

 :گردد یماضافه  مؤسسهمالی معامالتی  نامه یینآ 12ماده “ج “بند  0به جزء  تبصره زیر :28ماده  

 :باشد یممستقل به شرح زیر  های یمارستانبنصاب معامالت عمده در  :1 تبصره

 01  27موضوع ماده  لمستق رات کمیسیون مناقصات بیمارستانبرابر سقف ارزش مبلغ معامالتی جزئی با استفاده از اختیا 51تا 

  رات کمیسیون و با استفاده از اختیا مؤسسهبرابر سقف ارزش مبلغ معامالتی جزئی با مجوز رئیس  051تا حداکثر  51باالتر از

 لمستق مناقصات بیمارستان

  از  مالی و معامالتی نامه یینآمفاد طبق  باشد یجزئبرابر سقف ارزش مبلغ معامالت  051معامالت عمده که برآورد آن باالتر از

 .گیرد یمانجام  مؤسسه طریق

 :است اجرا قابلمستقل  های یمارستانبدر به شرح زیر  مؤسسهمالی معامالتی  نامه یینآ 70ماده  :29ماده 

مدیر است به  حضورداشتهدر کمیسیون  که (حسب مورد)بیمارستان  کمیسیون مناقصه نتیجه مناقصه را همراه با نظر نماینده کمیته فنی

 .شدمناقصه ابالغ خواهد  نتیجه به برندهاعالم و  عامل
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در خصوص مدت انجام  لیکندر بیمارستان مستقل جاری است  مؤسسه مالی و معامالتی نامه یینآ 79موارد مندرج در ماده : 31ماده 

 اجرا قابلسال  01، حداکثر تا نامه یینآبرابر  مؤسسهیسه رئ هیأت یدتائکمیته واگذاری و  یدتائپس از ، (قراردادهای بیش از یک سال) تعهد

 .خواهد بود

 :زیر در بیمارستان مستقل قابلیت اجرا خواهد داشت به شرح مالتیمالی و معا نامه یینآ 71ماده  :31ماده 

 .گردند انتخاب می مدیر عاملاقع ضروری با نظر در موبیمارستان اعضای کمیته یا کمیسیون فنی، بازرگانی و مالی  

 .گردد ینممستقل واگذار بیمارستان  به مؤسسه مالی و معامالتی نامه یینآ 70، 77 مواد مندرج دراختیارات  :32ماده 

مشروط به اینکه در انجام  گردد یماعطا  ها یمارستانببه  مؤسسهمعامالتی  و مالی نامه یینآ 73اختیارات مندرج در ماده  :33ماده 

 .استفاده کنندصات محدود از لیست بلند دانشگاه قامن

، برخی از خدمات پشتیبانی یا تشخیصی و درمانی را از مؤسسهمالی و معامالتی  نامه آییندر چارچوب  تواند میبیمارستان : 34ماده  

 7/01/0939مورخ  09472/39/211، موضوع بخشنامه شماره مؤسسهد خدمت با اخذ نظر کارگروه واگذاری یا خری سپاری برون طریق

 .انجام دهد وزارت
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 انسانی منابع و تشکیالت: مراهچ فصل

تشکیالتی ابالغی  انداردها و نرم هاینمودار سازمانی و تشکیالت تفصیلی بیمارستان در قالب تشکیالت اجمالی تا سقف است :35ماده 

 .گردد میتقدیم  مؤسسهامنای  هیأتبیمارستان تدوین و برای تصویب به  عامل هیأتتوسط  وزارت

تشکیالت  در قالب صرفاً تحت هر عنوانی به صورت شرکتی علمی هیأتکارگیری نیروی انسانی تخصصی و عمومی غیر  به :36ماده 

 .بیمارستان مجاز استتوسط مصوب 

( همانند سایر بیمارستان ها)بوع است ها و دستورالعمل های وزارت متبه کارگیری نیروی پیمانی و یا قراردادی بر اساس سی :37ماده 

 .باشدمی 

بخش تخصصی در سقف  ی، پس از اعالم نیاز رئیسهیأت علمکارگیری پزشکان متخصص و فوق تخصص غیر  به :38ماده 

نامه مالی و معامالتی  بیمارستان از طریق خرید خدمت بر اساس مفاد آیین مدیر عاملتشکیالتی ابالغی و با تائید  استانداردها و نرم های

 .مجاز است مؤسسهو اداری استخدامی 

در خصوص کارشناسان دارای پروانه اشتغال تخصصی، بیمارستان مجاز است بر اساس تعرفه طبق نیاز بخش مربوطه در قالب  :39ماده 

 .خرید خدمت نماید مؤسسهنامه مالی معامالتی  آیین

آموزشی اخذ تأییدیه دانشکده پزشکی های  شدهد در بخ ارائهدر صورتی که نیروی غیر هیات علمی فوق خدمات آموزشی  :1تبصره 

  .الزامی است

توسط بیمارستان هیچ نوع حقی را جهت استخدام نیرو برای موسسه در برنخواهد  ی شرکتی یا خرید خدمتکارگیری نیرو به :04ماده 

کته در قراردادهای همکاری قید این ن. باشد داشت و بیمارستان موظف به پرداخت سنوات و پاداش و ترخیص وی در پایان موافقتنامه می

 .بیمارستان الزامی است

با موافقت مدیر واحد محل اشتغال و در قالب  مؤسسهوقت از مازاد خدمات نیروی انسانی شاغل در  وقت یا پاره استفاده تمام :41ماده 

 .مأموریت و با پرداخت حقوق از محل منابع بیمارستان مجاز است

و با رعایت  نامه موافقت های پیوستدر قالب یکی از ( علمی هیأتعلمی و غیر  هیأتاعم از )فهرست نیروی انسانی بیمارستان  :42ماده 

 .گردد میدر زمان تحویل بیمارستان تعیین  مؤسسهامنای  هیأتتشکیالت مصوب 

تا  ،حداکثر تا یک سال از تاریخ تحویل بیمارستان وزارتابالغی  استانداردها و نرم های مجاز است در چارچوب  انبیمارست :1 تبصره

در خصوص نیروهای قراردادی و . نماید جابجا و ساماندهی مؤسسهیمانی را با همکاری درصد نیروی استخدام رسمی و پ 91سقف 

 .می باشدبیمارستان راسا مجاز به تعیین تکلیف  ،شرکتی
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، بر اساس احکام صادره قبلی با نقدی به نیروی انسانی شاغل در بیمارستانمزایا و هرگونه پرداخت نقدی و غیر  حقوق، :43ماده  

 .پذیرد میانجام رعایت الزامات قانونی از طریق بیمارستان 

 .گردد میو پرداخت  تأمین دولتاز طریق  باشند می "و"نیروی انسانی که مشمول بند  حقوق و مزایای :1 تبصره

 عهده برو کلیه مراحل گزینش در بدو استخدام و تغییر وضعیت  باشد میتابع قوانین گزینش کشوری  گزینش نیروی انسانی :44ماده 

 .باشد می مؤسسههسته گزینش 

 .شود میانجام  مدیر عاملتوسط  قبل از انتصاب انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی خصوص دراخذ نظریه حراست  :45ماده 

صدور احکام در مراحل و سنوات . شود میصادر  مؤسسهحکم ورودی نیروی مستخدم رسمی و پیمانی در بدو استخدام توسط  :46ماده 

 .گردد میصادر  مؤسسهو حکم خروج از خدمت، پس از اعالم و تأیید بیمارستان از سوی  باشد میبیمارستان  عهده بربعدی 

از کشور بر عهده بیمارستان  خارجو مبادی  ها سفارتخانهگواهی انجام کار به  غیراز به ،انجام کار های گواهیصدور کلیه  :47ماده 

 .باشد می

و تائید ترفیعات و انتصابات کارکنان بیمارستان با حضور  جلسات صورتمشاغل و تصویب  بندی طبقهتشکیل کمیته فرعی  :48ماده 

 .بالمانع است مؤسسهنماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 :گیرد میانجام  راسا بیمارستان انجام اقدامات اداری زیر توسط :49ماده 

 اجتماعی تأمینگواهی پرداخت حق بیمه به صندوق بازنشستگی و  تأییدیهدرخواست  .أ 

 ای مربوطهدرخواست سیاهه ریز حقوقی از واحده .ب 

 بیمارستان کارکنانو مراجع قانونی در خصوص  مؤسسهتحصیلی از  تأییدیهاخذ  .ج 

 از مراجعه ذیصالح ...جانبازی و  ،حضور در جبهه تأییدیهاخذ  .د 

 یمارستانیانتقال و جابجایی بین واحدهای ب .ه 

 اداریتخلفات به  رسیدگی هیأتمکاتبات محرمانه جهت ارائه گزارش تخلفات کارکنان به  .و 

 آموزشی کارکنان مأموریتاخذ مجوز و تمدید  .ز 

 واحدهاو سایر  مؤسسهاعالم شروع بکار، پایان کار و گواهی انجام کار ماهیانه به  .ح 

 روزانه و ساعتی های مأموریت تائیدروزانه،  مأموریتصدور ابالغ  .ط 

 ساعتی، استحقاقی و استعالجی/ روزانه های مرخصی تائید .ی 

 فرم ضوابط قرارداد کارکنان پیمانی تائیدتکمیل و  .ك 

 مؤسسهو واحدهای بیمارستان، با هماهنگی و تأیید  ها فعالیتتهیه و تنظیم قرارداد واگذاری خدمات،  .ل 

 و عقد قرارداد مشاوره از محل درآمد اختصاصی بکارگماری .م 

 کلیه کارکنان ارزشیابی سالیانه .ن 



 مستقل  مارستانیب اداره دستورالعمل

 11 از 12 صفحه

 

توسط رئیس  حکم کارگزینی ایشانو  باشد می مؤسسهشکی در دانشکده پز بیمارستان علمی هیأتردیف سازمانی اعضای  :51ماده 

 .گردد میصادر  مؤسسه

مدیر بخش و  رئیس علمی توسط هیأتدرخواست نیاز به عضو . کند میدر بیمارستان خدمت  مأمور عنوان بهعلمی  هیأتعضو  :51ماده 

نیروی انسانی  نیازسنجی کمیتهو پس از بررسی آن در صی دانشکده پزشکی اعالم و به مدیر گروه تخص گرفته  انجامبیمارستان  عامل

 .مقررات اقدام خواهد شد مجوزهای صادره از سوی وزارت متبوع و طبق برابر مؤسسه

 .پذیرد انجام می مدیر عاملهیات علمی مشمول توسط  عضوصدور احکام محرومیت از مطب پزشکان  :1تبصره 

 دمات آموزشی، پژوهشی و درمانی عضو هیاتبرنامه کاری ارائه خ"جهت هماهنگی و برنامه ریزی بهتر،  :2 تبصره

 .می رسدو عضو هیات علمی  مدیر عامل رئیس بخش،امضا  به "علمی

 .بیمارستان است مدیر عاملبخش و  رئیسعلمی در بیمارستان بر عهده  هیأتعضو  مأموریتیرش یا عدم پذیرش پذ :52ماده 

 مدیر عامل ابالغ و( دانشکده) دانشگاه در مربوطه آموزشی گروه مدیر تائید ،عامل دیرم پیشنهاد به بیمارستان در بخش رئیس :53ماده 

 .گردد می تفویض وی به بیمارستان در آموزشی گروه مدیر اختیارات تمام و شود می منصوب بیمارستان

 مدیر عاملبر عهده  تخصصی، های بخشتعیین محل خدمت در داخل بیمارستان در بدو و حین خدمت با هماهنگی روسای  :54ماده  

 .بیمارستان است

بیمارستان توسط  مدیر عاملعلمی با هماهنگی  هیأتعضو در خصوص جابجایی بین بیمارستانی موافقت  در طول خدمت :55ماده 

 .شود میو رئیس دانشکده پزشکی انجام  گروه مدیر

کنترل کمی و  و بیمارستان است مدیر عاملدر اختیار بیمارستان  علمی هیأت اعضایرفاهی  -ی و خدماتیتمام امور ادار :56ماده  

 .شود میبیمارستان انجام  مدیر عاملعلمی توسط  هیأتعضو ( روزانه، هفتگی و ماهانه)کیفی کارکرد 

سه ماه نیاز به  یشتر ازب مأموریتلیکن ، شود می تائیدبیمارستان  مدیر عاملتوسط  علمی هیأتاعضای  مأموریتو  مرخصی :57ماده 

 .دانشکده پزشکی دارد رئیسموافقت 

گزارش عملکرد  تائیدو بیمارستان پس از  مؤسسهبین  نامه موافقت اساس بر علمی هیأتاعضای  پرداخت حقوق و مزایا :58ماده 

 .پذیرد میتوسط دانشکده پزشکی انجام بیمارستان 

 تخصصی، های بخشدر داخل بیمارستان با هماهنگی روسای  علمی هیأتاعضای  محل خدمت تعیین در بدو و حین خدمت، :1تبصره 

 .گیرد میبیمارستان انجام  مدیر عاملتوسط 
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 مدیر گروه تائیدبخش و  رئیسی از علمی پس از دریافت گزارش عملکرد بیمارستانی و هیأتترفیع پایه و ارتقای مرتبه عضو  :59ماده 

 .گیرد میاز طریق دانشکده پزشکی انجام  بیمارستان مدیر عاملنهایی  تائیدو 

اداری و استخدامی  نامه آیین احکام تابع اشاره نشده است ها آنکه در این دستورالعمل به  احکام مربوط به نیروی انسانیسایر  :61ماده 

 .باشد می مؤسسه
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 و تجهیزات منابع فیزیکی: مجنپ فصل

موجود و همچنین لیست کلیه  وضعیت و شرایط ساختمان معماری، های نقشه اساس برو ملحقات  تأسیساتساختمان، : 61ماده 

 هیأتتحویل  و رسد میامضای طرفین  تنظیم و به مؤسسهتوسط تحویل و تحول  مجلس صورتطی  غیرپزشکیتجهیزات پزشکی و 

با در نظر  و ملحقات آنسبت به عودت ساختمان مکلف است حداقل برابر شرایط تحویلی ن عاملت هیا قراردادو در پایان  گردد می عامل

 .اقدام نماید میزان استفاده انجام شده گرفتن

مکانیکی، الکتریکی و ملحقات و تجهیزات  تأسیسات، موظف است عامل هیأت، نامه موافقتدر صورت فسخ و یا اتمام زمان : 1تبصره 

  .به دانشگاه تحویل دهد را اولیه های لیستو  جلسه صورت اساس بر شده تحویل غیرپزشکیپزشکی و 

و تجهیزات را بر طبق  تأسیساتالزم جهت نگهداشت اصولی ساختمان و  تمهیداتموظف است کلیه  عاملت هیا :2 تبصره

 .دستورالعمل صادره از طرف وزارت به کار گیرد

 .فوق اضافه خواهد شدمجلس صورت  بهید و یا ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید، موارد در صورت خریداری تجهیزات جد: 3تبصره 

موجود و اضافه کردن  های بخشجدید و یا توسعه  های بخشدر صورت نیاز و تشخیص به ایجاد موظف است  عامل هیأت: 62ماده 

 هیأتنهایی به  تائیداقدام نموده و جهت ( FS)رئیسه نسبت به تهیه طرح توجیهی  هیأتپس از اخذ موافقت اولیه  موردنیازتجهیزات 

 .ارائه نماید مؤسسه رئیسه

 .باشد میسالیانه بودجه  نامه تفاهم بینی اعتبار آن در پیش بهجدید منوط تجهیزات  گونه طرح توسعه و خریدآغاز اجرای هر: 1 تبصره

 ی کلیهدر بیمارستان اقدام نموده و  (CMMS)است نسبت به استقرار سیستم مکانیزه نگهداشت  موظف عامل هیأت: 63ماده 

 .را به کار گیرد وزارتارسالی از طرف  های دستورالعمل
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 پاسخگوییو  یریپذ تیمسئول: مشش فصل

عملکردی آموزش، پژوهش،  های حوزهدر  گیری اندازه قابلو با ذکر اهداف مشخص و  نامه موافقت ن در چارچوب یکبیمارستا :64ماده 

بر  هرسال مدیر عاملو  عامل هیأتتحویل داده شود و عملکرد  عامل هیأتبه  (سال 5تا  9)برای یک دوره معین  درمان، اداری و مالی

 .شود میپایش  نامه موافقتاساس این 

کلیه  برابرمحوله در  های مسئولیتو سایر مسئولین بیمارستان حسب مورد در خصوص  حسابرس ،عامل هیأتاعضای  :65ماده 

 .هستندنظارتی پاسخگو  های دستگاه

 .باشد میو اختالفات ناشی از تفاسیر مختلف آن  نامه موافقتیی نظارت بر حسن انجام نها مرجع مؤسسهامنای  هیأت :66ماده 

یا  اظهارنظرارائه نماید و  عامل هیأتبه  نامه موافقتمکلف است گزارش فصلی عملکرد بیمارستان مبتنی بر  مدیر عامل: 67 ماده 

 .الزامی است ها گزارشدر خصوص این  عامل هیأتکتبی  تأییدیه

کرد خود را عملمربوط به شش ماه  های گزارش گزارش عملکردی سالیانه مکلف استعالوه بر ارائه  بیمارستان عامل هیأت :68ماده 

 .رئیسه الزامی است هیأتتوسط  کتبی گزارش فصلی تائید. ارائه نمایید مؤسسهرئیسه  هیأتبه  نامه موافقت چارچوبدر 

پشتیبانی، درمانی، آموزش، پژوهشی،  های حوزه درعملکردی  شده تعیین بیمارستان مکلف است استانداردها و نرم های :69ماده  

 .بهداشتی را رعایت نمایند

توسعه . گردد میتعریف و به دانشگاه اعالم  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط الزمعملکردی  های شاخص :1 تبصره 

 .باشد می مؤسسهبر عهده  ها آنعملکردی  های نرمنین تعیین و همچ ها شاخص

 امور کلیه در بیمار ایمنی و کیفیت مستمر ارتقاء ، دستی باال های دستودالعمل و استانداردها پایش و اجرا به مکلف عامل مدیر: 71ماده 

 .باشد می فوق موارد پاسخگوی و بوده  اجرایی و فنی

دبیرخانه  مکتوب به صورت بهبیمارستان  های شاخصو  ها فعالیتدر حوزه  را فصلی خود های گزارشموظف است  عامل هیأت :71ماده 

 .ارسال نماید مؤسسهامنا  هیأت

امنای  هیأتگذاری و تصمیمات ابالغی   سیاستو  نامه موافقتمندرج در این  مکلف به رعایت کلیه مفاد بیمارستان مستقل :72ماده 

 مدیر و مدیر عاملبدیهی است . های ابالغی نظام نوین مالی خواهند بود دستورالعمل ازجملهمربوطه قوانین و مقررات در قالب  مؤسسه

پاسخگو  های نظارتی شخصاً های محوله در مقابل کلیه دستگاه خصوص مسئولیت سایر مسئولین واحد اجرایی حسب مورد در و امور مالی

 .خواهند بود

 .دش دهاوخ ارجا و هدشجایگزین مصوبات قبلی  هدکشناد/هاگشناد یانما تأیه رد بیوصت زا سپ ماده 72مشتمل بر  نامه آییناین 
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 "پیوست"

   :ابعاد سازمانی بیمارستان

بر اساس الگوی بومی شده مدل جهانی پرکر ابعاد نه گانه زیر به عنوان ابعاد سازمانی بیمارستان در نظر گرفته می شود و  بر 

اساس قوانین باالدستی تمام ابعاد بیمارستان باید به صورت همگن و شفاف در حد یک بیمارستان مستقل تمرکز زدایی 

حق تصمیم گیری در مدیریت مالی، اختیار مانده نی و حق تصمیم گیری راهبردی، ابعاد سازمانی عبارتند از حکمرا.  گردد

حق تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی، حق تصمیم  ،(مواجهه با بازار تدارکات) معامالت ، محصول مواجهه با بازار ،مالی

 .ماعیپاسخگویی، کارکردهای اجتمسئولیت پذیری و گیری در مدیریت منابع فیزیکی، نظام 

 

 سازمانی بر اساس مدل پرکر ابعاد: 7 جدول

  زدایی درجه تمرکز 

 
 :الگوهای سازمانی                                  

 :ابعاد سازمانی

 بیمارستان

 بودجه ای

 بیمارستان

خودگردان 

 (مستقل)

  بیمارستان

 هیات امنایی

بیمارستان 

 های شرکتی

بیمارستان 

های 

 خصوصی

 حق تصمیم گیری راهبردی حکمرانی و 1بعد 
 

* 
 

  

 2بعد 
حق تصمیم گیری در مدریت 

 مالی 

 منابع
 

* 
 

  

 مصارف
 

*    

    *  اختیار مانده مالی 3بعد 

    *  مواجهه با بازار محصول 4بعد 

    *  ( مواجهه با بازار تدارکات) معامالت  5بعد 

 مدیریت منابع انسانی حق تصمیم گیری در 6بعد 
 

*    

 حق تصمیم گیری درمدیریت منابع فیزیکی 7بعد 
 

*    

 کارکرد های اجتماعی 8بعد 
 

*    

 نظام مسئولیت پذیری و پاسخگویی 9بعد 
 

* 
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 : های بودجه ای بیمارستان

کل منابع این بیمارستان ها از محل . ملی است یاحلی م دولت معموال ،باال دستی سازمان یک به وابسته اداری واحد یک

همچنین روش حسابداری آنها روش حسابداری نقدی دولتی می باشد و اداره . منابع عمومی تامین شده و معموال خطی است

 . آنها به یک کارگزار دولتی که از سوی مراتب باالتر منصوب شده است سپرده می شود

 :های خودگردان بیمارستان

منابع انها به صورت . زدایی در نظام های سالمت متمرکز هستنداولین نوع سازمانی حاصل از تمرکزاین بیمارستان ها  

یک . بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی در این بیمارستان ها انجام می گیرد. عمومی و اختصاصی تامین می گردد

اجازه بدهید »: استاین  ها شعار این بیمارستانبورد مدیریتی مسئولیت حکمرانی در این بیمارستان ها را بر عهدا دارند و 

 « مدیران مدیریت کنند

  :هیات امنایی های بیمارستان

بیمارستان هایی با یک هیات امنای مستقل هستند این بیمارستان ها با اینکه در منطقه تحت پوشش یک دانشگاه علوم 

دارای ردیف مالی مستقل  پزشکی خاص قرار گرفته اند تابع آیین نامه مالی و معامالتی مصوب هیات امنای خودشان بوده و

 . هستند

 :بیمارستان های شرکتی

در ایران این بیمارستان ها باید در سازمان ثبت شرکت ها ثبت . بخش خصوصی در دولت کپی برداری کامل سازوکارهای 

بخش  این بیمارستان ها سازوکارهای. شده باشند و تمام یا نصف بعالوه یک سهام آنها متعلق به وزارت بهداشت باشد

 .خصوصی را در دولت در حد زیادی مورد استفاده قرار می دهند ولی تعرفه آنها بسته به سهم دولت، دولتی یا بینابینی است

 : های خصوصی بیمارستان

 .شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی است به متعلق که مستقل سازمان

 : بیمارستان مستقل

واحد اجرایی  حوزه بیمارستان های خودگردان قرار می گیرند که به صورت این بیمارستان ها در طبقه بندی بانک جهانی در

 هامالی و معامالتی آن انجام عملیاتموارد متناظر  .اداره می شوند آیین نامه مالی و معامالتی 2ماده  1مستقل موضوع تبصره 

و موارد غیر متناظر  دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آیین نامه مالی و معامالتی براساس

  .انجام می گیردآن بر اساس این دستورالعمل 
 

 


