




 خدماتي شركت هاي طريق از كه انساني نيروهاي خصوص در
 پرداخت دستورالعمل 7 ماده موضوع( شده اند كارگيري به

 ،)بيمارستان ها در شاغل غيرپزشك كاركنان عملكرد بر مبتني
 شده برون سپاري كامل طور به بخش/واحد كه صورتي در

 از شده اند كارگيري به شركت طريق از كه نيروهايي است،
 از كه پرسنل ولي مي باشند خارج دستورالعمل شمول

 دستورالعمل شمول در مي كنند دريافت حقوق بيمارستان
 در ايشان به عملكرد بر مبتني پرداخت براي و بود خواهند
 كه صورتي در .شود اصالح شركت قرارداد نياز صورت
 بخشي و مي شود اداره بيمارستان توسط مربوطه بخش/واحد

 نيروهاي ،مي گردد تامين شركت خود توسط انساني نيروي از
.شد خواهند بهره مند دستورالعمل اين مزاياي از شركتي



  بند موضوع( كارانه مبالغ بخش، هر سهم درصد محاسبه در
 مشمول كاركنان كليه براي )26 ماده )ج( بند و 21 ماده )ج(

 رغم علي( دستورالعمل اين ابالغ از قبل كه دستورالعمل اين
 استخدامي، رابطه نوع علت به )بيمارستان در فيزيكي حضور
 كاركنان كارانه متوسط معادل ،نمي كرده اند دريافت كارانه

 سهم محاسبه كسر صورت به فعاليت، ماه هر ازاي به همرده
 5 ماده براساس است بديهي .مي گردد اضافه بخش

 هزينه اسناد ماهيانه پرداختي رقم مذكور، دستورالعمل
 ريالي سقف مجموع از نمي تواند قانوني كسورات با همراه
  %27/5 و بيمارستان آن قبلي ماهيانه اضافه كاري اعتبار

  .باشد باالتر حرفه اي جز محل از پزشكان كاركرد



سطوح تعديل كارانه براساس نوع كار واحدهاي تغيير در 
پشتيبان

 عملكرد بر مبتني پرداخت دستورالعمل )21( ماده 3 تبصره
  تعميم قابل نيز پشتيبان واحدهاي به پزشك، غير كاركنان
.مي باشد

 مجزا، سهم داراي واحدهاي تعداد %15 مي توانند بيمارستان ها
 )افزايش يا كاهش( جابه جا سطح يك تا را پشتيان واحدهاي

.نمايند



  غيرهيات Ph.Dمدرك داراي غيرپزشك كاركنان پرداخت
 درماني، گفتار كاردرماني، فيزيوتراپي، رشته هاي در( علمي
 شمول از )آن مانند و تغذيه پزشكي، فيزيك سنجي، بينايي

  غيرپزشك كاركنان عملكرد بر مبتني پرداخت دستورالعمل
 پرداخت( پنجم فصل مشابه آنان به پرداخت و بوده مستثني

 پرداخت دستورالعمل )پزشك غير علمي هيات اعضاي به
 و محاسبه علمي هيات اعضاي و پزشكان عملكرد بر مبتني

 حرفه اي جزء كاركرد است بديهي .گردد مي پرداخت
 محاسبه مالك كتاب، براساس آنها توسط شده ارائه خدمات
.بود خواهد عملكردي پرداخت

  غيرپزشك، كاركنان عملكرد پرداخت دستورالعمل 6 ماده اصالح با
  فهرست از را Ph.D مدرك داراي غيرپزشك كاركنان بايد بيمارستان ها

 در را كاركنان از دسته اين و حذف بخش ها در خود غيرپزشك كاركنان
  پزشكان بخش در را  Ph.D مدرك داراي غيرپزشك كاركنان فهرست
 شده ارائه خدمات حرفه اي جزء و نمايند ثبت نام قاصدك، سامانه
.نمايند تفكيك را شخص توسط



 برنامه تشويقي محل از بيمارستان كاركنان كارانه از 70%
 1393 شهريور تا ارديبهشت ماه هاي در طبيعي زايمان ترويج

  .مي گردد اضافه كاركنان، از يك هر پايه كارانه به



 غيرپزشك كاركنان موظف ساعات محاسبه خصوص در
 بر مبتني پرداخت دستورالعمل )24( ماده )الف( بند براساس
 قوانين براساس  كاركنان كه صورتي در كاركنان، عملكرد
 كاري ساعت و باشند شده كار ساعات كسر مشمول مربوطه

 شده گرفته نظر در هفته در ساعت 44 افراد اين براي كمتر
 عملكردي پرداخت دستورالعمل در موظف ساعات باشد،
 در ساعت 44 معادل مي بايست كاركنان، از گروه اين براي
  .شود وارد هفته



 يك در كاركنان موظف كاركرد ساعت كه صورتي در مثال طور به
  بهره وري ارتقا قانون براساس پرستاري و باشد ساعت 176 ماه

 156 اين باشد، ماه همان در كار ساعت 156 انجام به موظف
 محاسبات در و شود مي گرفته نظر در ساعت 176 معادل ساعت

  وارد ساعت 176بايست مي وي موظفي ساعت عملكردي پرداخت
 و باشد داشته اضافه كاري ساعت 10 فرد اين كه صورتي در .شود
 قسمت در دهد، نشان را ساعت 166 ايشان براي تايمكس واقع، در

 در و گردد وارد 176 بايست مي فرد اين براي موظفي ساعات
.گردد درج ساعت 10 غيرموظفي ساعات قسمت

 علت هر يا و كار كسر يا مرخصي علت به فرد همين كه صورتي در
 كرده تكميل را ساعت 144 تايمكس ساعت، 156 جاي به ديگري،
 166 و شده كاسته موظف ساعت 176 از وي ساعت كسر باشد،
.مي گردد ثبت فرد موظفي عنوان به ساعت
 ،روزانه و ساعتي از اعم كاركنان مرخصي ساعات كليه است بديهي
  .نمي گردد محسوب غيرموظف يا و موظف حضور ساعات جزء



 كاركنان اضافه كار ساعات محاسبه نحوه خصوص در
 به عنايت با ،1393 اسفندماه تا مهر ماه هاي در غيرپزشك
 ساعات درج مالك مذكور، ماه هاي در اضافه كار پرداخت

.بود خواهد اضافه كاري پرداخت اسناد غيرموظف،



 قاصدك، سامانه در اعمال قابل تحصيلي مدرك خصوص در
 مالك افراد كارگزيني حكم در مندرج تحصيلي مدرك
.بود خواهد محاسبه



 ،كارگروه تصويب با بيمارستان، مبناي درآمد از درصد 5/0 تا حداكثر
  قرار اجرايي هيات اختيار در ذيل موارد در هزينه كرد جهت و كسر

.مي گيرد



 ميانگين براساس بيمارستان، هر اضافه كاري اعتبار ريالي سقف
 ،)شهريور تا ارديبهشت ماه هاي(  1393 سال اول ماهه پنج ماهيانه
  .مي گردد تعيين ،موسسه منابع و مديريت توسعه معاونت توسط



 خدمات نسبي ارزش جديد كتاب اجراي با كارانه ها تعديل منظور به
 توسعه معاونت توسط بيمارستان، هر براي كتاب رشد ميزان سالمت،
 ابالغ بيمارستان هر اجرايي هيات به موسسه منابع و مديريت
.مي گردد





ICUنحوه محاسبه سهم پزشكان مقيم در انواع بخش هاي 

 انواع در مقيم پزشكان سهم محاسبه نحوه  خصوص در•
  سهم نوزادان، و كودكان ،بزرگساالن ICU بخش هاي

 %30 موضوع( حرفه اي جزء كاركرد محل از )M( پزشك
   10 ماده )1( شماره جدول شمول از )حرفه اي جزء

 مراكز و بوده مستثني پزشكان پرداخت دستورالعمل
 پرداخت پزشكان به سابق روال طبق را مربوطه سهم

  .نمود خواهند
  شماره جدول مطابق پزشكان از دسته اين دريافتي ساير•

.مي گردد محاسبه مربوطه دستورالعمل 10 ماده )1(



نحوه محاسبه سهم پزشكان عمومي غيرتمام وقت
  جزء كاركرد كل از عمومي پزشك سهم محاسبه نحوه 

 13 ماده )2(  شماره جدول موضوع)M( حرفه اي
 اصالح ذيل شرح به پزشكان، پرداخت دستورالعمل

(:مي گردد  )Mنحوه محاسبه سهم پزشك عمومي

  رديف

  ستون سوم ستون دوم ستون اول
مبلغ كاركرد پزشك عمومي 

براساس جزء حرفهاي 
  (ميليون ريال)

سهم پزشك عمومي تماموقت 
جغرافيايي از مبلغ كاركرد 

  جزء حرفهاي

سهم پزشك عمومي غيرتمام 
وقت از مبلغ كاركرد جزء 

  حرفهاي
1  50-0  90 %  75 %  
2  100-50  70 %  65 %  
3  150-100  60 %  55 %  
4  150-200  50  %  45 %  
  % 40  % 45   به باال 200  5

 

  صبح نوبت كاري در عمومي پزشكان براي :1 تبصره
  عصر نوبت كاري در و حرفه اي جزء %90 ،)14 الي 8 ساعت(
 ايام و )صبح 8 الي 20 ساعت( شب و )20 الي 14 ساعت(

 پزشك كاركرد عنوان به حرفه اي جزء %100 تعطيل،
.مي شود محسوب



نحوه محاسبه سهم دندان پزشك عمومي و متخصص
 حرفه اي جزء محل از عمومي دندانپزشك سهم محاسبه

)M( شماره شده اصالح جدول براساس )و 13 ماده )2  
 )1( شماره جدول براساس متخصص دندانپزشك براي
  وقت غيرتمام يا جغرافيايي وقت تمام رعايت با و 10 ماده

 پرداخت و محاسبه دندانپزشك، بودن جغرافيايي
(  .مي گردد  )Mنحوه محاسبه سهم پزشك عمومي

  رديف

  ستون سوم  ستون دوم  ستون اول
مبلغ كاركرد پزشك عمومي 

براساس جزء حرفهاي 
  (ميليون ريال)

سهم پزشك عمومي تماموقت 
جغرافيايي از مبلغ كاركرد 

  جزء حرفهاي

سهم پزشك عمومي غيرتمام 
وقت از مبلغ كاركرد جزء 

  حرفهاي
1  50-0  90 %  75 %  
2  100-50  70 %  65 %  
3  150-100  60 %  55 %  
4 150-200 50 % 45 %  
  % 40  % 45   به باال 200  5



 در )M( حرفه اي جزء محل از داروساز سهم محاسبه•
 با و عمومي پزشكان اصالحي جدول براساس داروخانه،

 جغرافيايي  وقت غيرتمام يا جغرافيايي وقت تمام رعايت
  .مي گردد پرداخت و محاسبه داروساز، بودن

 حرفه اي جزء از باليني داروساز سهم محاسبه مبناي•
.مي گردد محاسبه 10 ماده )1( شماره جدول براساس



 در پزشكي اورژانسي تهاجمي اقدامات و جراحي اعمال براي
 الي 16 از عمل شروع ساعت( غيراداري ساعات در كه صورتي

 داراي يا و فوق تخصص يا متخصص شخص توسط و )صبح 7
 از پزشك كاركرد مبالغ گردد؛ انجام فلوشيپ مدرك
  و مي گردد كسر حرفه اي جزء محل از پزشك كاركرد سرجمع

 يا جغرافيايي وقت تمام پزشك به حرفه اي جزء از 65%
 موارد ساير .است پرداخت قابل جغرافيايي وقت غيرتمام

  شماره جدول براساس و دستورالعمل مطابق كمافي السابق
  .مي گيرد صورت 10 ماده )1(

  عهده بر اعمال، اين بودن اورژانسي قيد صحت مسئوليت
.مي باشد اجرايي هيات



 طريق از نياز مورد اعتبار اينكه از اعم اعضا پيوند خدمات
 امناي هيات و بيمار پايه، بيمه گر سازمان هاي متبوع، وزارت
 دستورالعمل شمول از گردد، پرداخت متبوع وزارت ارزي
 هر كارگروه تصميمات براساس و مي باشد خارج

.شد خواهد عمل دانشكده/دانشگاه



 جزء %70 الي 30 طبي،-تشخيصي آزمايشگاه خدمات مورد در
  كارگروه تصويب با مربوطه خدمات نسبي ارزش حرفه اي
 حرفه اي جزء محل از  پزشك كاركرد عنوان به موسسه،
 ماهانه درآمد ميزان با متناسب درصد اين .مي گردد منظور

 و  مي گردد تعيين كارگروه توسط طبي-تشخيصي آزمايشگاه
 درآمد با درماني-تشخيصي آزمايشگاه هاي مورد در بالطبع
  .شد خواهد تعيين كمتر درصدهاي زياد،
 حرفه اي جزء %100 ،پاتولوژي و ژنتيك تشخيصي خدمات براي

 پزشك كاركرد عنوان به مربوطه خدمات نسبي ارزش
  .مي گردد منظور
 اين مشمولين كليه براي اي حرفه جزء كاركرد از پزشك سهم
  .مي گردد محاسبه )10( ماده )1( شماره جدول براساس بند،


