
                                                                                                                                                                        01 نسخه

                                                                                                                                                             1395 زمستان

 اختصاصی درآمد برتوزیع نظارت و ریزیبرنامه شورای دبیرخانه

                                                                                                                                                          (7) شماره آموزشی بسته

غیرپزشک                                    کارکنان توزیع قابل سقف رقم محاسبه و اعمال

 (ارکنان غیرپزشکک عملکرد بر مبتنی پرداخت دستورالعمل 5 ماده)
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 تشکیل شده است: پزشکی لوازم و دارو و فنی ای،حرفه جزء سهاز  بیمارستان اختصاصی درآمد

 :ایحرفه جزء از حاصل درآمد .1

( 26) تعدیلی کد با معمول طور به و شودمی حاصل پزشکی تیم الزحمهحق یا العالجحق از که است درآمدهایی

 .باشدمی غیرپزشک( کارکنان و پزشکاناین تیم ) عملکردی پرداخت محاسبه اصلی مالک و شودمی داده نشان

 :فنی جزء از حاصل درآمد  .2

 و تعمیر خرید، شامل) ایسرمایه تجهیزات کارگیریبه با مرتبط هایهزینه جبران منظور به که است درآمدهایی

 راهمف تاسیسات، فیزیکی، فضای ،(پزشکی تجهیزات گذاریسرمایه از حاصل سود و استهالک تجهیزات، نگهداری

 . شودمی اخذ بیماران، رفاهی خدماتارائه  و درمانیتشخیصی و  خدمت ارائه جهت شرایط و تسهیالت سایر نمودن

از  هتلینگ تعرفه و شوندمی داده نمایش( 27) تعدیلی کد با کهخدمات تشخیصی و درمانی  کلیه نسبی هایارزش

 . شوندمحسوب می فنی جزء مصادیق

 :پزشکی لوازم و دارو از حاصل درآمد .3

 حساب صورت در که است پروتز و پزشکی مصرفی لوازم دارو، شامل دارویی خدمات ارائه از حاصل درآمدهای

 .گرددمی منعکس بیماران

 اختیار در معمول طور به که هستند درآمدهایی پزشکی، لوازم و دارو از حاصل درآمد و فنی جزء از حاصل درآمد 

 شک،غیرپز انسانی نیروی هزینه تامینشامل ) خدمت ارائه برای الزم الزامات تا گیرندمی قرار بیمارستان مدیریت

 یرسا و انرژی هایهزینه بیماران، تغذیه ،ایسرمایه تجهیزات نگهداری و تعمیر پزشکی، مصرفی لوازم و دارو خرید

 . نمایند فراهم را( مرتبط موارد

 به غیرپزشک کارکنان و پزشکان که شودمی محسوب درآمدهایی جمله از ایحرفه جزء از حاصل درآمد که آنجا از

 ورتص آن براساس غیرپزشک کارکنان و پزشکان عملکردی پرداخت محاسبه دارند، نقش آن ایجاد در مستقیم طور

 .گیردمی

 دیو متعد های مختلفنحوه محاسبه پرداخت عملکردی کارکنان غیرپزشک تحت تاثیر مولفه با توجه به اینکه

 لذا بهگیرد، قرار میرشد کتاب ارزش نسبی  ها وضرایب کیفی، درصد سهم بخشها، مانند ضرایب سختی بخش

این بسته سقف رقم قابل توزیع تعیین شده است که در  ،ای در سطح هر بیمارستانمنظور مدیریت جزء حرفه

 .شدخواهد این سقف توضیح داده اعمال نحوه  آموزشی

 مقدمه و اهمیت موضوع
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   شاغل در بیمارستان  کارکنان غیرپزشکتوزیع حداکثر رقم قابل 

ابل قدستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک، در هر بیمارستان، حداکثر رقم  5براساس ماده 

از محل دستورالعمل پرداخت مبتنی بر  ماهیانه اسناد هزینه پرداخت به کارکنان غیرپزشک بیمارستان توزیع

ای ارزش جزء حرفه %27.5ه آن بیمارستان و کاری ماهیانتواند از مجموع سقف ریالی اعتبار اضافهعملکرد، نمی

های درآمد حاصل از ویزیت سرپایی در کلینیک %10نسبی خدمات سالمت بیمارستان و کلینیک ویژه وابسته و 

 ویژه وابسته، باالتر باشد.

باشد، مازاد  مذکوردر صورتی که مجموع پرداخت به کارکنان غیرپزشک بیمارستان، بیش از مجموع سقف رقم 

 گردد.پرداخت به نسبت از سهم هر یک از کارکنان غیرپزشک کسر می
 

 محاسبه سقف رقم قابل توزیع کارکنان غیرپزشک -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشان داده شده است:غیر پزشک کارکنان  توزیع بهقابل  رقم در شکل زیر، مالک محاسبه سقف

 کارکنان غیرپزشک محاسبه سقف قابل توزیعمالک  -2شکل 

 

 

 

 

از سهم   27.5%
بیمارستان از 

های درآمد بخش
تشخیصی و  

درمانی  
سپاری برون

 شده

میانگین سقف رقم 

کاری ماهیانه  اضافه

 بیمارستان

جزء  27.5%
ای حرفه

 بیمارستان

جزء   27.5%
ای حرفه

پروسیجر 
کلینیک ویژه 

 وابسته

از درآمد  10%
ویزیت سرپایی 

های در کلینیک
 ویژه وابسته

رقم ماهیانه 
قابل توزیع بین 

 کارکنان

 کارانه

  منابع و مدیریت توسعه معاونت توسط ساالنه طور به بیمارستان، هر کاری اضافه اعتبار ریالی سقف :2نکته 

  مبلغ قالسابفیکما است، گردیدهمی تامین عمومی منابع از مبلغ این که صورتی در. گرددمی تعیین موسسه

 .شد خواهد پرداخت بیمارستان به مربوطه

آموزشی و توسعه   پرداخت عملکردی رئیس/مدیرعامل، مدیر/معاون پشتیبانی، معاونین درمان، :1نکته 

اند و در حال حاضر مشمول  از محل سهم کارکنان غیرپزشک دریافتی نداشته بیمارستان در مواردی که قبالً

 باشند، از محاسبات این ماده مستثنی خواهد بود.این دستورالعمل می

پرداخت  
عملکردی 

 پزشک
ای پزشکجزء حرفه کارکرد پزشک  

 

ه سقف مالک محاسب

 پرداختی کارکنان

 



3 

 

 ؟را افزایش دادکارکنان غیرپزشک قابل توزیع سقف توان چگونه می 

 ت: اس افزایش صورت قابل سه، با تصویب کارگروه، به هابیمارستانارکنان غیرپزشک در ک توزیعقابل سقف 

 از محل سهم موسسه ریالی کمک الف( 

گردد و سقف کارکنان میغیرپزشک اضافه  کارکنان توزیعبه سرجمع سقف رقم قابل مبلغی برای این منظور، 

 .یابدافزایش می این مبلغ،متناسب با 

 ایجزء حرفهاز محل غیرپزشک افزایش درصد سهم کارکنان ب( 

سهم افزوده  افزایش داد. %32.5 حداکثر به %27.5ای را از توان سهم کارکنان از جزء حرفهمی ،برای این منظور

 گردد.شده از سهم موسسه کسر می

 از محل سهم موسسه به سهم مدیریت بیمارستان کمک( ج

گردد تا براساس نیاز بیمارستان و مبلغ ریالی از سهم موسسه به سهم مدیریت بیمارستان اضافه میاین اساس،  بر

وص در این خص برای اطالع بیشترمیان کارکنان شاغل در بیمارستان توزیع گردد.  ،هیات اجرایی اتبراساس مصوب

 مراجعه نمائید.( موضوع سهم مدیریت 5به بسته آموزشی شماره )

 :شودمیبه روش زیر محاسبه  غیرپزشک کارکنان توزیعقابل رقم حداکثر سقف  ،در نهایت

 کارکنان ای = سقف رقم قابل توزیعکاری بیمارستان + سهم کارکنان از محل جزء حرفهسقف اضافهکمک از محل سهم موسسه + 

  

 

 

 همزمان فعالیت وبه طور خودکار دو سیستم ماهیانه  ،در سامانه قاصدک مبتنی بر عملکردپرداخت  برای محاسبه

 نمایند: می

 محاسبه سقف رقم قابل توزیعسیستم اول : 

 .مایدکارکنان غیرپزشک خود توزیع نتواند چه مبلغی بین کند که هر بیمارستان، حداکثر میتعیین میاین سیستم

 محاسبه رقم توزیع شدهسیستم دوم : 

یع پرداخت های دستورالعمل، هر بخش چه میزان درآمد برای توزکند که با اجرای فرمولتعیین میاین سیستم 

 عملکردی میان کارکنان خود در اختیار دارد و در کل بیمارستان، چه مبلغی توزیع شده است.

مالک سامانه قاصدک برای توزیع در هر صورت کنند، ولی فعالیت می و همزمان با هم به طور منظم دو سیستماین 

و  هابخش عبارت دیگر، در صورتی که سیستم دوم پول بیشتری بین سیستم اول خواهد بود. بهمنابع مالی، 

بیمارستان توزیع نموده باشد، سیستم اول موجب تعدیل پرداخت عملکردی شده و در نهایت سبب  واحدهای یک

 گردد. توزیع میقابل توزیع حداکثر معادل سقف رقم 

 نحوه محاسبه
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 :در ادامه نحوه محاسبات در هر دو سیستم توضیح داده شده است

 

کاری ماهیانه بیمارستان، ای و میانگین سقف اضافهسهم کارکنان از جزء حرفه %27.5در هر صورت، مجموع مبالغ 

 بیمارستان خواهد بود. در توزیع قابل رقم مالک تعیین حداکثر

گردد، هر چند دهد. همانطور که مشاهده میبیمارستان را نشان می در توزیع قابل رقم ، حداکثر(3شماره )شکل 

کاری بیمارستان در مقایسه با سهم کارکنان از محل سهم مبلغ ریالی سقف اضافه بیمارستانممکن است در یک 

 توزیع لقاب رقم ای متفاوت باشد )بیشتر، کمتر و یا تقریبا برابر(، ولی در هر صورت نحوه محاسبه حداکثرجزء حرفه

 بیمارستان مشابه خواهد بود.  در
 

 در بیمارستان )سیستم اول(محاسبه حداکثر رقم قابل توزیع  -3شکل

 
 

 

 رقم توزیع شده هر بیمارستان حاصلضرب سه عامل زیر است:

 درآمد ماهیانه بخش 

 درصد سهم بخش 

 ضریب کیفیت بخش 

 بخشتوزیع شده  اولیه درآمد = بخش ماهیانه درآمد × بخش سهم درصد ×بخش  کیفیت ضریب

های تشخیصی و درمانی را نشان توزیع شده بیمارستان بین بخش درآمد اولیهنحوه محاسبه  (4شماره )شکل 

 دهد.می
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 (دوم)سیستم  توزیع شده بیمارستاناولیه درآمد محاسبه  -4شکل

 

های تشخیصی و درمانی است و صرفاً به مشابه بخشنیز توزیع شده در واحدهای پشتیبان اولیه روش محاسبه رقم 

 .شوددرآمد بیمارستان استفاده میجای درآمد بخش از 

توزیع شده در سطح  ، درآمدحدهای پشتیبان و تشخیصی و درمانیتوزیع شده وااولیه مجموع درآمدهای 

 :باشدمیبیمارستان 

 های تشخیصی و درمانی =درآمد توزیع شده بیمارستانتوزیع شده بخشاولیه درآمد  +توزیع شده واحدهای پشتیبان  اولیه درآمد
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  کارکنان غیرپزشک در سطح بیمارستان توزیعاعمال سقف رقم قابل 

گردد مقایسه میفوق ماهیانه، نتایج عملکرد دو سیستم به طور عملکردی همانطور که بیان گردید، در هر پرداختی 

توزیع شده بین  اولیه است. به عبارت دیگر، مجموع درآمدهایامکانپذیر قاعدتاً سه حالت با مقایسه آنها و 

 تواندمی( ممکن است بیشتر، کمتر یا برابر با درآمدی باشد که در مجموع یک بیمارستان Dهای مختلف )بخش/واحد

 (.C) گرددبین کارکنان توزیع 

 دوم برای اعمال سقف رقم قابل توزیع با سیستممقایسه سیستم اول  -5شکل

 
 

 کند: همواره فرمول زیر را محاسبه می دستورالعمل 5سامانه قاصدک برای اعمال ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝞪 = (
𝑫 − 𝑪

𝑫
) 

 (iD )× (𝞪-1 )= iE 

C = سقف رقم قابل توزیع    

Ei =درآمد توزیع شده نهایی  

Di = درآمد اولیه توزیع شده 

 𝞪-1 = سازی درآمد قابل توزیعضریب متناسب   
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 دهد:را نشان می( 𝞪-1)ضریب متناسب سازی درآمد قابل توزیع های مختلف وضعیت (6شماره )شکل 

 درآمد ضریب متناسب سازیهای مختلف حالت -6شکل 

 

 است:امکانپذیرسه حالت  (𝞪-1)عمال فرمول فوق برای با ا همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است،

   (𝞪-1) 

برابر یک خواهد بود و  (𝞪-1)در این حالت،  ،باشد توزیع قابل رقم سقف حداکثر برابر شده توزیع درآمد مجموع

  گیرد.صورت نمی تعدیل یا افزایشی در مبالغ توزیع شده

  (𝞪-1) 

کوچکتر از یک  (𝞪-1)در این حالت،  ،باشد توزیع قابل رقم سقف حداکثر از بیشتر شده توزیع درآمد مجموع

کند چه میزان اعتبار در سطح یک بیمارستان از آنجا که همواره غلبه با سیستمی است که تعیین میخواهد بود و 

 ابربر توزیعبا سقف رقم قابل  شده مجموع رقم توزیع ،تعدیل، قاعدتاً با اعمال )سیستم اول( قابل توزیع است

 . شودمی

  (𝞪-1) 

بزرگتر از یک خواهد  (𝞪-1)باشد، در این حالت،  توزیع قابل رقم سقف حداکثر از کمتر شده توزیع درآمد مجموع

ماند. در صورت تصویب کارگروه و درج تائید بخشی از سقف رقم قابل توزیع به صورت توزیع نشده باقی می بود و

مجموع رقم گردد تا ها بازتوزیع میمجدداً بین بخش ،در سامانه قاصدک، باقیمانده تا مبلغ سقف رقم قابل توزیع

 شود.شده با سقف رقم قابل توزیع برابر توزیع 

 .کندبنابراین در هر سه حالت، سامانه به طور خودکار درآمد قابل توزیع نهایی را محاسبه می

 
D × (𝞪-1 )= E 

E = درآمد توزیع شده نهایی   

D = درآمد اولیه توزیع شده 

 𝞪-1 = سازی درآمد قابل توزیعضریب متناسب   
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   درآمد توزیع شده نهایی نحوه محاسبه -7شکل 

 

توزیع شده را با اولیه درآمد  ،(𝞪-1) گردد، سامانه قاصدک به طور خودکار با محاسبههمانطور که مشاهده می

  دهد.این فرایند را نشان می (8شماره ) کند. شکلدرآمد قابل توزیع برابر می
 

 سازی درآمد قابل توزیع نحوه متناسب -8شکل 
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محاسبه شده و با مبلغ ( دستورالعمل 5براساس ماده ) قابل توزیعسقف رقم حداکثر ، در هر سه حالتبنابراین، 

در سطح بیمارستان برای پرداخت  توزیعرقم قابل از بیش شود و در هیچ شرایطی، مبلغی توزیع شده برابر می

 نخواهد شد. عملکردی کارکنان، توزیع

 

 

تان کاری بیمارسسقف ماهیانه رقم اضافهمیانگین بیمارستان و درج  در سامانه قاصدک پزشکانای با درج جزء حرفه

، سقف رقم قابل توزیع به طور اتوماتیک توسط سامانه در سامانه قاصدک دانشگاهو کمک از محل سهم موسسه 

 شود.محاسبه می

به طور شده و ضریب کیفی بخش، درآمد توزیع  /واحدهاهمچنین با درج درآمد ماهیانه بخش، درصد سهم بخش

 شود.محاسبه میبرای هر بخش اتوماتیک توسط سامانه قاصدک 

 .دهدفرایند تعیین شده را انجام میبا مقایسه این دو، سامانه 

  سهم موسسهاز محل کمک نحوه اعمال 

در سامانه قاصدک، از طریق نام  بایستمی کارگروهشوند، می کمک از محل موسسههایی که مشمول در بیمارستان

 هم/افزایش درصد سپرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه، مبلغسامانه یا مسئول  /دانشکدهکاربری رئیس دانشگاه

 در یکی از موارد زیر درج نماید: مصوب را

 ایدرصد سهم پرسنل از جزء حرفه افزایش .1

 کارکنانجهت افزایش سقف محل سهم موسسه  ریالی ازمبلغ  کمک .2

 سهم موسسه به سهم مدیریت بیمارستان محلکمک از  .3

  

 نحوه اجرا

 



10 

 

 سواالت رایج

 ؟گرددمی محاسبه چه مواردیبراساس در سامانه قاصدک  ،کارکنان توزیع قابل رقم سقف .1

   بیمارستانی خدمات برای ایحرفه جزء محل از پزشک کارکرد ریالی مبلغ. 

   7 تا 16 ساعت) اداری ساعات از خارج اورژانسی اعمال ایحرفه جزء محل از پزشک کارکرد ریالی مبلغ 

 .(صبح

   دستورالعمل 12 ماده مشمول ایحرفه جزء از پزشک کارکرد ریالی مبلغ. 

  در مقیم پزشکان الزحمه حق) ویژه مراقبت های بخش ایحرفه جزء محل از پزشک کارکرد ریالی مبلغ 

 .(ICU انواع

  سرپایی مشاوره و ویزیت خدمات برای ویژه کلینیک در پزشک کارکرد ریالی مبلغ. 

   و تشخیصی پروسیجرهای برای ویژه کلینیک در ایحرفه جزء محل از پزشک کارکرد ریالی مبلغ 

 .درمانی

   ای.حرفه جزء محل از دستیاران کارکرد ریالی مبلغ 

   ایحرفه جزء محل از دار پروانه کارشناسان کارکرد ریالی مبلغ. 

    نام فاقد پزشکان ایحرفه جزء ریالی مبلغ. 

   دکارکر کسر از پس ایحرفه جزء محل از طبی- تشخیصی آزمایشگاه خدمات ریالی مبلغ التفاوتمابه 

 .پزشک

   پزشک کارکرد کسر از پس ایحرفه جزء محل از دیالیز خدمات ریالی مبلغ التفاوتمابه. 

 پزشک کارکرد کسر از پس ایحرفه جزء محل از درمانی شیمی خدمات ریالی مبلغ التفاوتمابه. 

 پزشک کارکرد کسر از پس ایحرفه جزء محل از ها بخش سایر خدمات ریالی مبلغ التفاوتمابه. 

   کپزش کارکرد کسر از پس ایحرفه جزء محل از تراپی سرم و تزریقات خدمات ریالی مبلغ التفاوتمابه. 

  پزشک کارکرد کسر از پس ایحرفه جزء محل از سونداژ خدمات ریالی مبلغ التفاوتمابه. 

 پزشک کارکرد کسر از پس ایحرفه جزء محل از پانسمان خدمات ریالی مبلغ التفاوتمابه. 

 دستورالعمل 7 ماده موضوع ایحرفه جزء محل از پزشک کارکرد کسر از پس ایحرفه جزء التفاوتمابه 

 .پزشک تفکیک به

   دستورالعمل 7 ماده موضوع ایحرفه جزء محل از پزشک کارکرد کسر از پس ایحرفه جزء التفاوتمابه. 

 

 


