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                                                                          اختصاصی درآمد برتوزیع نظارت و ریزیبرنامه شورای دبیرخانه

                                                                                             سالمت تعرفه و استاندارد تدوین فناوری، ارزیابی دفتر

        پرداخت نظام و تعرفه سیاستگذاری اداره

(                                                                                                                      12بسته آموزشی شماره )

 ضریب آنکالیو محاسبه تعیین 
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  تعریف آنکالی

 ، در خارج از محیط بیمارستان بوده ولیتعطیل ایامدر خارج از ساعات اداری و  یکه فرد است آنکالی به این معنی

در بیمارستان  فراخوانی،دقیقه بعد از  30تا  باشد و حداکثربه بیمارستان  و احضار ، آماده ارائه خدمتقابل دسترسی

 یابد.حضور 

  واحدهای نیازمند آنکالی/بخشتعیین 

لزومی جهت  در عین حال لیو روز دارندساعت شبانه 24در بودن فعال  بهنیاز ها و واحدهایی از بیمارستان که بخش

مند به عنوان بخش/واحدهای نیاز، ندارددر آن بخش/واحد وجود در خارج از ساعات اداری  کارکنان حضور مستمر

  .شوندشناخته می آنکالی

 :را دارا باشدشرط ذیل  چهارباید ، گردداز آنکالی برخوردار به عبارت دیگر هر بخش/واحد برای اینکه 

وجود  ساعته 24به صورت  نیاز به فعال بودن بخش/واحد مربوطه در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیلالف( 

 د.نهر لحظه آماده فراخوان شدن جهت حضور در بیمارستان باش ،کارکنان آن، به طوری که داشته باشد

 وجوددر بیمارستان و و روزهای تعطیل در خارج از ساعات اداری بخش/واحد  کارکنان فیزیکی ی به حضورنیاز( ب

  .نداشته باشد

بخش/واحد فرد یا افراد دیگری مرتبط با آن شغل در  ،)از زمان شروع تا اتمام آنکالی( آنکالی در بازه زمانی ج(

 حضور فیزیکی نداشته باشند. مربوطه

 فعال گردد. مربوطه بخش/واحد  ،کارکنان با حضور فیزیکیدقیقه پس از فراخوان،  30ظرف حداکثر ( د

تعطیل به روزهای  واحد به فعال بودن در ساعات غیراداری وها و واحدهای نیازمند آنکالی براساس میزان نیاز بخش

 شوند:چند دسته تقسیم می

جهت حضور در ساعات غیراداری و ایام فراخوانی کارکنان  ی مشمول آنکالی،/واحدهابرخی از بخشدر  .1

 گیرد.صورت میپنج بار در طول یک هفته(  داقل)حتعطیل به طور مستمر 

در ساعات غیراداری و ایام  حضورجهت  فراخوانی کارکنان مشمول آنکالی،ی /واحدهابرخی از بخشدر  .2

 .گیردصورت میبار در طول یک هفته(  چهارتا  دو)حدود به طور معمول  تعطیل

جهت حضور در ساعات غیراداری و ایام فراخوانی کارکنان  ی مشمول آنکالی،/واحدهابرخی از بخشدر  .3

 گیرد.( صورت میماهدو تا سه بار در طول  یا هفته طولیک بار در ) موردیتعطیل به طور 

 ،است و کارگروه مکلف است ضرایب را حسب میزان نیاز به فراخوانی 5تا  2ضریبی بین  ضریب آنکالی بخش/واحد،

  د.ایمنتعیین 

 مقدمه و اهمیت موضوع
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از  ،)دسته اول و دوم( است بیشترفراخوانی  تعددبه علت  آنکالی اهمیت که واحدهایی/بخش دربه عبارت دیگر، 

برای این بخش انتخاب  2ضریب  کهدر صورتی  .گردددهنده اهمیت بیشتر است، استفاده میکمتر که نشان ضریب

 کارکنان سایر با مقایسه در حضور امتیاز یک آنکالی، ساعت 2 هر ازای به آنکال فردگردد، به این معنی است که 

 ،است کمتر نامتناوب فراخوانیبه علت  آنکالی اهمیت که واحدهایی/بخش در بالعکس و آوردمی دست به بخش

برای این بخش انتخاب  5ضریب  کهدر صورتی  .گیردمی تعلقدهنده اهمیت کمتر است، که نشان ضریب بیشترین

 سایر با مقایسه در حضور امتیاز یک آنکالی، ساعت 5 هر ازای به آنکال فردبرای  که گردد، به این معنی است که

ریزی برنامه ایبایست به گونهها برای تعیین ضریب آنکالی، میبیمارستانلذا،  .شوددر نظر گرفته می بخش کارکنان

نمایند تا انگیزه آنکالی برای کارکنان شاغل در بخش و واحدهایی که نیاز بیشتری به حضور آنان در زمان آنکالی 

 وجود دارد، ایجاد شود.

 در سطح بیمارستان را افزایش دهد.  تواند کل پول توزیع شده ، نمی(بدون توجه به میزان آن) آنکالییب اضر :1 نکته

در  صرفاً یباضراین  تاثیر .کندنمیهای مختلف تمایزی ایجاد واحدها و بخشدریافتی بین  ضرایب آنکالی: 2نکته 

به عبارت . استبخش/واحد  همانبخش/واحد در مقایسه با سایر افراد  هر آنکال در درون افراددریافتی عملکردی 

 آنکالی تنها بر روی بازتوزیع درون یک بخش/واحد تاثیر دارد.  ضرایب ،دیگر

وجود دارد، به لحاظ منطقی  و ایام هفته پاسخگویی در همه اوقات ،شرح وظایف آنهامشاغلی که در ماهیت  :3نکته 

 سختی کار لحاظ شده است.  ،آنها پایه مزایای در چرا که ؛شوند تعریفآنکالی نباید به عنوان واحدهای مشمول 

 

 

 

آنکالی به عنوان یک ساعت حضور محاسبه شده و  هر چهار ساعتها در سامانه قاصدک، محاسبات سهم بخشدر 

 توانید به بستهبرای اطالعات بیشتر در این خصوص می. شودگرفته میدر نظر هر فرد  کارانه در محاسبه امتیاز

 مراجعه نمایید.« محاسبه عادالنه سهم بخش»(، 1آموزشی شماره )

 تاثیرگذار است. (،محاسبات پرداخت عملکردیدر ) محاسبه امتیاز هر فرد جهتصرفاً  یب آنکالیاضر

 شود:تبدیل میامتیاز حضور  روش زیر به آنکالی بهو زمان  یباضر

 امتیاز حضور آنکالی= مدت زمان آنکالی  ÷ضریب مصوب کارگروه برای آنکالی بخش 

یابد، در محاسبه مدت زمان آنکالی باید توجه نمود ساعاتی که فرد آنکال، پس از فراخوانی در بیمارستان حضور می

به طور  .گرددسوب نمییرموظف( و جزء ساعات آنکالی مح)موظف یا غ شودجزء ساعات حضور فرد محاسبه می

 نحوه محاسبه
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فراخوان  مدتو در این ساعت آنکال باشد  10شب، به مدت  12بعدازظهر تا  2مثال در صورتی که فردی از ساعت 

 ساعت 3شب برای رفع مشکل در بیمارستان حضور پیدا کرده باشد، در مجموع برای فرد  10تا  7از ساعت  شده و

 گردد.آنکالی ثبت میساعت  7حضور و 

میزان  مجموعته شد، آنکالی، تنها بین فرد آنکال با سایر افراد بخش/واحد تمایز ایجاد می کند و در همانطور که گف

د، راک نفره بازتویع بین فردی وجود ندهای تدر صندوق . از آنجا کهتاثیر استپول قابل توزیع بخش/واحد بی

و لذا براساس مصوبه شورا، آنکالی  استیر تاثدر دریافتی آنان بی ،کارکنان این زمان آنکالی برای /عدم ثبتثبت

 .دگردمیو پرداخت  واحدهای تک نفره به طور مجزا از صندوق سهم مدیریت قابل محاسبه

مبلغ  نباید، شودمیپرداخت آنکالی از سهم مدیریت به طور مجزا  مواردی که برای واحدیدر  ید توجه نمود کهبا

ر نظر د نیز در محاسبه سهم آن بخش ،کرده استاز بیمارستان دریافت میی کاردر قالب اضافهفرد قبال ً آنکالی که 

مدیریت  آنکالی را محاسبه نمود و هم از سهممبلغ توان هم در محاسبه سهم بخش شود. به عبارت دیگر نمی گرفته

 را پرداخت کرد.  گانه آنبه طور جدا

طقی به طور من کنند،میهای خود استفاده سهم بخشرای محاسبه هایی که از سامانه قاصدک ببیمارستان بنابراین،

 زمان آنکالی درمدت چرا که  ؛به واحدهای تک نفره آنکالی پرداخت نمایند هم مدیریت خود مجدداًتوانند از سنمی

 سهم بخش آنها لحاظ شده است.محاسبه 

عملکرد دانشگاه، آیتم مربوطه را غیرفعال نمود برای این منظور، باید از کارتابل مسئول سامانه پرداخت مبتنی بر 

   های تک نفره صورت نپذیرد.تا جبران خودکار آنکالی صندوق

 

 

بیمارستان تهیه نموده و  ابتدا فهرستی از بخش/واحدهای ،/واحدهای بیمارستانبخش ضریب آنکالیبرای تعیین 

 نماید را تعیین کنید.برداری میواحدهایی که در حال حاضر بیمارستان از فعالیت آنان به صورت آنکالی بهره

پس س. از سه دسته یاد شده قرار دهید یرا در یک /واحد، آنهابیمارستان به آنکالی بخشنیاز میزان سپس براساس 

 ید.نمائجهت تصویب نهایی به کارگروه ارسال  وتایید هیات اجرایی بیمارستان  دربخش/واحدهای آنکال را ضرایب 

 بایست اطالعات ذیل در اختیار کارگروه قرار گیرد:آنکالی توسط کارگروه، می واحدهای مشمول برای تصویب

 واحدهای مشمول آنکالیبخش/. 

 به تفکیک در هر یک از بخش/واحدها ساعت شروع آنکالی. 

  در هر یک از بخش/واحدها به تفکیک آنکالیساعت پایان. 

 .تعداد افراد آنکال در هر نوبت آنکالی 

 نحوه اجرا
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برای تعیین ساعت شروع و پایان آنکالی برای بخش/واحدهای مختلف باید به این امر توجه داشت که نیازی نیست 

برای   .ساعته فعال باشد 24مربوطه به طور برای همه بخش/واحدها، طوری آنکالی تعریف شود که بخش/واحد 

  توجه نمود.نیاز بیمارستان آنکالی باید به  مدت زمانتعیین 

صبح  7شب تا  12لزومی به محاسبه آنکالی  است،نیاز  به آنکالی یک بخششب  12تنها تا ساعات  صورتی کهدر 

شب  12 یال بعدازظهر 2کن است برای واحد ترخیص از ساعت مدر یک بیمارستان م ،وجود ندارد. به طور مثال

 ،صبح 7شب تا  12از در صورتی که . اما امکانپذیر گرددبیمار در ساعات غیراداری، رخیص تد تا آنکالی تعیین شو

 .ضرورت نداردساعت  تعریف آنکالی برای این ،ودشترخیص نمی یبیمار

در صورت تصویب کارگروه، ضرایب آنکالی برای بخش/واحدهای مربوطه توسط مسئول سامانه پرداخت مبتنی بر 

  باشد.ح بیمارستان قابل رویت میشود و در سطدانشگاه در سامانه اعمال می عملکرد

 

   

 ردیف
اسامی بخش/واحدهای 

 مشمول

ساعت شروع 

 آنکالی

ساعت پایان 

 آنکالی

تعداد افراد 

 آنکال بخش

ضریب آنکالی 

 بخش/واحد

      

      

      

،  نشود درجدر سامانه قاصدک  کارگروه مصوب ودر صورتی که برای بخش/واحدی ضریب آنکالی توسط  نکته:

، امتیاز آنکالی  نمایدساعات حضور آنکالی در سامانه ثبت  بیمارستان برای افراد شاغل در آن بخش/واحد، اما 

 گردد.نمیبه برای فرد توسط سامانه محاس


