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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 : تعاریفاولفصل 

 روند:می کار به ذیل مشروح معانی در اصطالحات نامه،آیین این در :1ماده 

 الف( پرداخت مبتنی بر عملکرد:

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

یک  بدر قالآنان  بخش محل فعالیت مدهايباشد، با درآکار و کارانه به روش قبل میجایگزین اضافه

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

گردد و در سطح دوم، هر بخش، درآمد قابل توزیع به کارکنان غیرپزشک شاغل در آن بخش محاسبه می

تنی بر گردد. پرداخت مببراساس عملکرد هر یک از کارکنان و امتیازات مکتسبه، سهم هر فرد تعیین می

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

 ب( موسسه:

هاي علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ها و دانشکدهکلیه دانشگاه

 شوند.نامیده می« موسسه»این دستورالعمل به اختصار 

 (:1GIج( درآمد ناخالص )

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

 گردد.نیز میلوازم پزشکی دارو و  ،درآمد شامل درآمدهاي حاصل از هتلینگ

 (:2BIد( درآمد مبنای محاسبه سهم کارکنان )

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

ی و پزشک لوازمکلیه درآمدهاي ثبت شده در پرونده بیماران به استثناي درآمدهاي مرتبط با دارو و 

 شود.ینامیده م« درآمد مبنا»به طور اختصار  ،درآمد مبناي محاسبه سهم کارکنان .استاي کسورات بیمه

                                                           
1Gross Income 
2Base Income  
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 هـ( واحدهای مجری این دستورالعمل:

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

 شوند: تقسیم می

 های تشخیصی و درمانی: بخش1-هـ  

هاي تشخیصی و یا درمانی و یا توانبخشی داراي تعرفه شود که در آنها فعالیتهایی اطالق میبه 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، تصویربرداري ژنتیک، پاتولوژي،

و وپدي فنی شناسی، ارتسنجی، گفتاردرمانی، شنواییکاردرمانی، بیناییفیزیوتراپی، پیراپزشکی )شامل 

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

 شوند. هاي تشخیصی و درمانی محسوب می

 های پشتیبان: واحد2-هـ  

هاي تشخیصی و یا درمانی و یا توانبخشی داراي تعرفههاي آنها فعالیتشود که در به واحدهایی اطالق می

مانند واحدهاي مدیریت، حسابداري، کارگزینی و امور اداري، فناوري اطالعات،  ؛گرددمصوب ارائه نمی

 بهبود کیفیت و سایر واحدهاي مشابه. و پزشکی، کنترل عفونت، اعتباربخشی دفتر پرستاري، تجهیزات

 نامه:و( تفاهم

وست گردد )پیپیوست ارسال  میبه جهت اجراي این دستورالعمل است که  توافق مورد نامه، سندتفاهم

نامه( و نامه بین رئیس/مدیرعامل/سرپرست بیمارستان )به عنوان طرف اول تفاهماین تفاهم (.1شماره 

 گردد. ساله منعقد مینامه(، براي دوره زمانی یک مدیران واحد مجري )به عنوان طرف دوم تفاهم

نامه میان مدیر واحد مجري و رئیس بیمارستان قبل از هر گونه پرداخت الزامی مضاء تفاهما :1 تبصره

پاسخگو  ،توجه به اختیارات تفویض شده اهاي صورت گرفته ببرابر پرداختی مدیر واحد مجري دراست. 

 پرداخت نسبت به اخذ تائیدیه پرداختهر گونه بیمارستان مکلف است قبل از هیات اجرایی خواهد بود. 

از مدیران واحد مجري )سرپرستار، سوپروازیر آزمایشگاه و سایر موارد مشابه( و مدیر پرستاري 
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

واحدهاي  برايهاي تشخیصی و درمانی و مدیر واحد مجري و مدیر بیمارستان بخش برايبیمارستان 

شاغل در واحد/بخش بر عهده مدیران واحد مجري و مدیران اقدام نماید. پاسخگویی به کارکنان  ،پشتیبان

 ارشد هر بیمارستان خواهد بود.

 ز( مدیران واحد مجری:

 باشند:هاي تشخیصی و درمانی شامل دو نفر میمدیران واحد مجري در این دستورالعمل، در بخش

 رئیس یا مسئول فنی بخش.  -1

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

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

 شود.رئیس واحد حسابداري، مدیر واحد مجري محسوب می

 ح( کارکنان غیرپزشک

 کارشناسی ی،کارشناس دیپلم،فوق دیپلم، کمتر از دیپلم، مدارک دارندگان امل کلیهکارکنان غیرپزشک ش

هاي تشخیصی و درمانی و واحدهاي پشتیبان با هر نوع بخش شاغل در( Ph.D) تخصصی دکتراي و ارشد

نامه اداري و آیین  32و ماده  31( ماده 5تبصره )، قراردادي رابطه استخدامی )رسمی، پیمانی، طرحی

باشند که متناسب با میزان ( میاستخدامی اعضاي غیرهیات علمی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی

 شوند.مند میعملکرد خود از مزایاي این دستورالعمل بهره

صره  به صووورت قرارداد سوواعتی، قرارداد      :2 تب که  روزه، حجمی و دانشووجویی توسووط  89نیروهایی 

 براساس این دستورالعمل، نخواهند بود. يول پرداخت عملکرداند، مشمها به کارگیري شدهبیمارستان

 ط( سهم موسسه:

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

هاي تابعه موسسه، ارتقاي کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی و جذب و ماندگاري نیروي بیمارستان

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

 گردد.یع درآمد اختصاصی موسسه در راستاي اهداف مذکور، هزینه توز

 ی( شورا: 
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

ریزي و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بهداشت، منظور از شورا، شوراي برنامه

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

 گردد.پزشکی ابالغ میدرمان و آموزش 

 ک( وزارت:

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

 :ل( کتاب

 موضوع تصویبنامه 1393سال -هاي سالمت، کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت«کتاب»منظور از 

 باشد.میهاي بعدي آن وزیران و اصالحیه محترم هیات 1/7/1393 مورخ هو50982ت/74450 شماره

 :پرستاری و ماماییم( گروه 

کمک بهیار، تکنسین/کاردان/کارشناس اتاق عمل، ستار، 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 مراقبتگردند که بیشترین انگیزه براي فعالیتاي تعدیل میپرداختی فعلی به گونه

 آور فراهم گردد.زیانهاي فعالیت در بخشدشوار و یا 
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

   : کلیاتدومفصل 

شماره  ها موضوع بخشنامهبیمارستاندستورالعمل نظام نوین اداره  جایگزین دستورالعمل این :2ماده 

 ها،بیمارستانبا اجراي این دستورالعمل،  گردد.می هاي بعدي آنو اصالحیه 12/10/1388 مورخ 13251

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

و  هادانشگاههیات علمی غیر ناستخدامی کارکنا و اداري نامهآیین 54ماده  (10) بنداز  هابیمارستان

 تند.هسمستثنی  ،موضوع پرداخت اضافه کار ،درمانیو هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشکده

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

له از جم درمانیو زشکی و خدمات بهداشتی هاي علوم پها و دانشکدهدانشگاهکارکنان غیرهیات علمی 

با توجه به لزوم اجراي هماهنگ این دستورالعمل در کلیه موسسات، هر  باشند.می «مسئولیتالعاده فوق»

پذیر کسب مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا امکانهاي این دستورالعمل تنها با گونه تغییر در مواد و تبصره

 است.

( این دستورالعمل )کارکنان شاغل در اورژانس پیش 6کارکنان مشمول پیوست شماره )تبصره: 

نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی آیین 54( ماده 10بند )بیمارستانی(، همچنان مشمول 

 و خدمات بهداشتی و درمانی، موضوع پرداخت اضافه کار،هاي علوم پزشکی ها و دانشکدهدانشگاه

 باشند.می

رمان د بخش اختصاصی درآمد محل از موسسهدر بودجه تفصیلی  دستورالعملاجراي این بارمالی : 3ماده 

 شود.بینی میپیش ،در سال مربوطه

هاي علوم و دانشکدهها دانشگاههاي در کلیه بیمارستان 1/6/1395این دستورالعمل از تاریخ : 4 ماده

و سایر مراکز تشخیصی و درمانی مانند آزمایشگاه مرجع سالمت،  درمانیپزشکی و خدمات بهداشتی 

یب که به تصو ، مراکز دندانپزشکی و سایر موارد مشابههاي خاصهاي سطح شهر، مراکز بیماريداروخانه

 االجرا است.الزم رسدکارگروه می

 پرداخت به کارکنان غیرپزشک  اسناد هزینهانه یماهحداکثر رقم پرداختی  ،بیمارستاندر هر : 5 ماده

ن آ ماهیانه کارياضافهاعتبار  ریالی از مجموع سقف تواندنمی ،از محل این دستورالعمل بیمارستان
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

در  سرپاییویزیت  درآمد حاصل از%10و ارزش نسبی خدمات سالمت  ايجزء حرفه %27.5و  بیمارستان

 .باالتر باشد، کلینیک هاي ویژه وابسته

ه اند، بسپاري شدههاي تشخیصی و درمانی که بروناز سهم بیمارستان از درآمد بخش %27.5 :1 تبصره

 شود.مرتبط با این ماده در نظر گرفته میسقف عنوان سهم کارکنان غیرپزشک در محاسبات 

و معاونین درمان و آموزشی  مدیر/معاون پشتیبانی، پرداخت عملکردي رئیس/مدیرعامل :2 تبصره

مشمول  اند و در حال حاضرقبالً از محل سهم کارکنان غیرپزشک دریافتی نداشتهدر مواردي که  بیمارستان

 د بود.مستثنی خواه این ماده ز محاسباتد، انباشمیدستورالعمل این 

قابل توزیع است، لذا  از آنجایی که درآمد حاصل از خدمات بیمارستان پس از اعمال کسورات :3 تبصره

و کارکنان شاغل در  از جمله کارکنان غیرپزشک اي مبناي بازتوزیع براي همه ذینفعانجزء حرفه 90%

 خواهد بود. بیمارستانی و سهم مدیریتاورژانس پیش

مجموع سقف پرداخت عملکردي کارکنان غیرپزشک از  مجموع کهدر صورتی در پایان هر ماه،  :4تبصره 

اي ارزش نسبی محل جزء حرفه کارکرد پزشکان از %27.5کاري ماهیانه آن بیمارستان و ریالی اعتبار اضافه

بت باالتر باشد، به نس هاي ویژه وابستهدر کلینیک سرپاییدرآمد حاصل از ویزیت  %10خدمات سالمت و 

 گردد.کسر میغیرپزشک هر یک از کارکنان  پرداختیمبلغ از 

از شمول این دستورالعمل  Ph.Dبا مدرک دار و کارشناس پروانه اعضاي هیات علمی غیرپزشک: 6 ماده

 هیات اعضاي و پزشکان عملکرد بر مبتنی مستثنی بوده و پرداخت به آنها براساس دستورالعمل پرداخت

 و یبهداشت خدمات و پزشکی علوم هايدانشکده/دانشگاه به وابسته يهابیمارستان در شاغل علمی

 گیرد.پزشکی صورت می آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی

ه اند، در صورتی کهاي خدماتی به کارگیري شدهدر خصوص نیروهاي انسانی که از طریق شرکت :7ماده 

اند از شرکت به کارگیري شدهسپاري شده است، نیروهایی که از طریق واحد/بخش به طور کامل برون

ول کنند در شمولی پرسنلی که از بیمارستان حقوق دریافت می ،باشندشمول دستورالعمل خارج می

ن واحد لیست تنظیمی مدیرادستورالعمل خواهند بود و براي پرداخت مبتنی بر عملکرد به ایشان مطابق 

گردد. در صورتی که واحد/بخش در صورت نیاز قرارداد شرکت اصالح میمجري )بخش محل فعالیت(، 
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

د )در گردشود و بخشی از نیروي انسانی توسط شرکت تامین میمربوطه توسط بیمارستان اداره می

هاي خدمات نیروي انسانی(، نیروهاي کاري و تامین نیروي انسانی و تعاونیهاي خدمات پیمانقالب شرکت

سپاري هایی که درونبدیهی است بخش مند خواهند شد.ي این دستورالعمل بهرهشرکتی از مزایا

 گردند.مند میاند، از مزایاي این دستورالعمل بهرهشده

ان پرداخت الزم به شرکت جهت جبرقرارداد شرکت با بیمارستان باید به نحوي اصالح گردد که تبصره: 

ود نیروي انسانی خپرداخت عملکردي  گرددشرکت متعهد و  خدمات نیروي انسانی مربوطه صورت گیرد

ا بهمزمان متناسب با پرداخت عملکردي سایر کارکنان مشابه با رعایت قانون، ، را در واحدهاي مجري

 پرداخت نماید. و در چارچوب این دستورالعمل سایر کارکنان

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

 گردد. گردد، درآمد مربوطه جزء در آمد ناخالص بخش یا بیمارستان محسوب نمیمی
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 ساختار اجرایی دستورالعمل: سومفصل 

به منظور ایجاد وحدت رویه و توزیع عادالنه درآمد اختصاصی در مرکز درمانی و راهبري کالن  :9ماده 

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

 گردد.شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل مینامیده می« شورا»به اختصار 

 گردد:ترکیب شورا به شرح ذیل تعیین می: 10ماده 

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

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاون کل  -2

 معاون درمان وزارت. -3

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت. -4

 معاون آموزشی وزارت. -5

 .معاون پرستاري وزارت -6

تواند اختیارات خود را در چارچوب این دستورالعمل و شرح وظایف شورا به دبیر رئیس شورا می :1تبصره 

 شورا واگذار نماید. 

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورا و مسئول ابالغ مصوبات  :2بصره ت

 باشد.شورا می

 .ا توسط رئیس شورا صادر خواهد شداحکام اعضاي شور :3تبصره 

 گردد:وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل تعیین می :11ماده 

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

 .نیاز صورتبررسی و بازنگري دستورالعمل در  (2

حیه و در صورت لزوم ابالغ اصال دبیرخانهارائه شده توسط پیشنهادات در مورد گیري بررسی و تصمیم (3

 دستورالعمل.

 نظارت بر عملکرد دبیرخانه شورا.    (4
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

انه دبیرخ»به منظور پیگیري مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجراي مصوبات و دستورالعمل،  :12ماده 

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

 دد. گردر معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل میشود، نامیده می« شورا

 :باشدترکیب دبیرخانه شورا به شرح ذیل می :13ماده 

 .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. مدیرکل دفتر مدیریت -3

 معاونت پرستاري به انتخاب معاون پرستاري وزارت. االختیارنماینده 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

 رئیس دبیرخانه شورا. -7

 شود.می توسط دبیرشورا ابالغاحکام اعضاي دبیرخانه  :1تبصره 

 باشد.می االجرادبیرخانه شورا با ابالغ دبیر شورا، الزممصوبات : 2تبصره 

 گردد:وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا به شرح ذیل تعیین می: 14ماده 

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

ارائه  بندي جهتجمع ها واز سوي کارگروهواصله  اتپاسخگویی به سواالت موسسه و بررسی پیشنهاد .2

 به شورا.

 پیگیري حسن اجراي مصوبات شورا. .3

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

 مبتنی پرداخت ( دستورالعمل6( و )5دستورالعمل و مواد )( این 5دقیق ماده )بر رعایت عالی نظارت  .5

 علوم 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
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 ،و نظارت بر اجراي مصوبات شورا دستورالعملاین مند اجراي نظام برايریزي برنامهبه منظور  :15ماده 

ل شود، تشکیمینامیده « کارگروه» به اختصارکه « توزیع درآمد اختصاصی کارگروه» موسسههر در 

  .گرددمی

 : گرددبه شرح ذیل تعیین می کارگروه اعضايترکیب  :16ماده 

 . موسسه به عنوان رئیس کارگروه رئیس -1

 .موسسهمعاون درمان  -2

 .موسسهمعاون توسعه مدیریت و منابع  -3

  .پزشکیرئیس دانشکده یا  موسسه معاون آموزشی -4

 پرستاري موسسه.مدیر  -5

 .  موسسهرئیس  با حکم هابیمارستاننفر از رؤساي  دو -6

 .دمایرا تعیین نو محل استقرار دبیرخانه کارگروه  دبیر کارگروهرئیس کارگروه مکلف است،  تبصره:

 باشد:به شرح ذیل می کارگروهوظایف : 17ماده 

 تابعه. هايبیمارستان و  موسسهدر  دستورالعملبررسی و نظارت بر حسن اجراي  -1

 آنها.  اجرايو نظارت بر حسن  هابیمارستانبه  شوراابالغ مصوبات  -2

 اینر د بینی شدهدر سقف درصد پیش ،از درآمد اختصاصی مرکز موسسهتعیین و تصویب سهم  -3

 . شوراو مصوبات ( 41ماده )موضوع  ورالعملدست

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

 .هابیمارستان

 (.این دستورالعمل 42ماده )موضوع  دستورالعمل این در چارچوب موسسهسهم توزیع مدیریت  -5

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

 .موسسهتابعه به هیات امناي  يهابیمارستانو  کارگروهارائه گزارش ساالنه عملکرد  -7

  عندالزومو  دستورالعملدر زمینه اجراي  هابیمارستاناحتمالی پاسخگویی به سواالت و ابهامات  -8

 . شورا دبیرخانه استعالم از



  

13 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

ات مصوب یا دستورالعملاین  با مغایرموارد  اصالح و هابیمارستانهاي اجرایی هیات بررسی عملکرد -9

 .  شورا

 بر مبتنی پرداخت ( دستورالعمل6( و )5و مواد )این دستورالعمل  (5)دقیق ماده نظارت بر رعایت  -10

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

 ابعه.هاي تبیمارستاندر  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی

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

 .دهدتشکیل جلسه میبار اه یکهرمکارگروه حداقل  :1تبصره 

 باشد.االجرا میالزم)نصف به اضافه یک اعضا(،  با راي اکثریت کارگروه مصوبات  :2 تبصره

ه بدر این دستورالعمل که است « اجرایی هیات»، بیمارستاندر  این دستورالعمل اجراي مسئول: 18 ماده

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

 به عنوان رئیس هیات. بیمارستانیا سرپرست مدیرعامل یس یا رئ .1

 به عنوان دبیر هیات. بیمارستانتوسعه  یا معاونمعاون پشتیبانی مدیر یا  .2

 .بیمارستان درمان مدیریا  معاون .3

 .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

 .بیمارستانمعاون آموزشی  .7

 به عنوان عضو فاقد راي. بیمارستان (HIS) رئیس واحد فناوري اطالعات .8

 د:وشمیتعیین به شرح ذیل  هیات وظایف: 19ماده 

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

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

 .مصوبات کارگروه و نظارت بر حسن اجراي آنهاعملیاتی نمودن  (3

 هاي مشمول.پیشنهاد ضرایب آنکالی واحد/بخش  (4
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 بایست براي آن سهم تعیین گردد.ها و واحدهاي بیمارستان که میتعیین ساختار بخش (5

 .دستورالعمل( 38)موضوع ماده  استفاده از سهم مدیریتاجرایی پیشنهاد دستورالعمل  (6

 ان چندپیشه.پیشنهاد مصادیق کارکن (7

 گردد.  می دستورالعمل 27انتخاب یکی از مدیران زیرمجموعه مدیر بیمارستان که مشمول ماده  (8

و همچنین تکمیل دقیق  بخش/واحدها و افراد شاغل در آنانارزشیابی عملکرد نظارت بر فرایند  (9

 هاي تشخیصی و درمانی بیمارستان.هاي عملکردي در سطح بخششاخص

 کارگروه.اي به دبیرخانه منظم دوره هايارائه گزارش  (10

 بر مبتنی پرداخت ( دستورالعمل6( و )5( این دستورالعمل و مواد )5ماده ) رعایتکنترل ماهیانه  (11

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

 اسناد تنظیمی.پزشکی در  آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 تشخیصی و درمانیهای بخش عملکردی رداختپ :چهارمفصل 

بار و در شروع عقد یکسالیانه فقط بخش،  يمبنااز درآمد غیرپزشک سهم کارکنان درصد  :20 ماده

زایش یا اف 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 

𝐷𝑃 =
∑(𝑆𝑂𝐴 + 𝑆𝐴𝑅𝐴)

𝐷𝐵𝐼1
× 100 

3PD: بخشاز درآمد کارکنان  درصد سهم. 

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(   

 شود:به 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  :1تبصره 

 محاسبه خواهد شد. 

   

                                                           
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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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 :(SO) بخش یکاراضافهب( 

کارکنان کلیه ( 1393 هاي اردیبهشت تا شهریورماه) 1393سال  ازپنج ماه ماهیانه میانگین  ،طرح شروع در

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

بیمارستانی در شروع طرح نسبت به اجراي دستورالعمل در صورتی که  خواهد بود.کاري اضافهمحاسبه 

خش کاري باضافهمالک محاسبه  ،ماه منتهی به اجراي این دستورالعمل اقدام ننموده باشد، آخرین شش

(SO )خواهد بود. 

 :(SAR) تعدیل شده بخشکارانه ج( 

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

رشد ناشی از ضریب »و « درجه سختی مراقبت»اساس دو معیار ، بر(1393ماه تا شهریور 1392مهرماه 

 گردد:تعدیل می «اجراي کتاب

 :: تعدیل براساس درجه سختی مراقبت بخش1 -ج  

جدول شماره به شرح  سطح 8 در بیمارستانهاي بخش براي تعدیل کارانه براساس درجه سختی مراقبت،

روه گکلیه کارکنان  کارانه دریافتیماهیانه میانگین ، مبناي تعدیل کارانه .اندشده بنديتقسیم ،(1)

نشان  Nبا حرف که  باشدمیبیمارستان  تشخیصی و درمانیهاي بخشکلیه شاغل در  ماماییپرستاري و 

 داده شده است.
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 براساس درجه سختی مراقبتهای تشخیصی و درمانی بخش (: ضرایب تعدیل کارانه1جدول )

 

ف
ردی

 

 نام بخش

سطح سختی 

 بخش

 ضریب

 تعدیل

 N × 1 سطح یک (MMTسرپایی اعتیاد )، بخش درمانگاه 1

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 ×1.10 سطح دو

3 
 تصویربرداریبخش  نکولوژی،آ-تراپیسرپایی رادیوای، بخش بخش سرپایی پزشکی هسته

 سکوپیا هایبخش و بستری اعتیادبخش ، پزشکی آزمایشگاه، پزشکی
 N  ×1.15 سطح سه

4 
 Post) های پس از زایمان، بخش مراقبت5های جراحی بزرگساالن به جزء موارد بند بخش

Partum)  وPostCCU  
 N  ×1.20 سطح چهار

5 

، Intermediate ICU عفونی،(، و نوزادان اطفال ،داخلی )بزرگساالنهای بخشانواع 

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

 CCUو  نوزادان، جراحی قلب بزرگساالن، جراحی مغز و اعصاب

 سطح پنج

 

N  ×1.25 

6 

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

 آزمایشگاه ، آنژیوگرافی ، اتاق عمل و2و  1 ی، بلوک زایمان سطحابستری پزشکی هسته

 کشت و آنتی بیوگرام سلتخصصی 

 N  ×1.30 سطح شش

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  ×1.41 سطح هفت

 N  ×1.60 هشتسطح  پیوند ICUجراحی قلب اطفال و  ICU، اورژانس 8

 N  ×1.75 نهسطح  دفتر پرستاری  )صرفاً جهت تعدیل کارانه واحد( 9

 

تعیین شده را قبل از عقد  سطوحتواند ، ثابت بوده و هیات میسختی مراقبت بخشسطوح  :2تبصره 

هاي بخش %25در  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
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اند، به نشده این ماده ذکر( 1جدول شماره )که در  هاییبخش درجه سختی مراقبت براي :3تبصره 

 خواهد رسید. کارگروه، به تصویب شوراپیشنهاد 

که  وجود دارد بنديمطابق نظام سطح مصوبنوع تخت یا چند ، دو بخش یکدر مواردي که در : 4تبصره 

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

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

، بیش از کارانه بخشهر  پرستاري و ماماییکارانه فعلی کارکنان گروه مبلغ میانگین  که در صورتی: 5 تبصره

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

گردد که قبالً از  محل میهر بخش تعدیل  پرستاري و ماماییگروه  کارکنان کارانهبخشی از  تنها :6تبصره 

درصد  2.5و  20 مبالغ حاصل ازشامل  . این کارانهدپرداخت شده باش غیرپزشک صندوق سهم کارکنان

لزحمه مشارکت کارکنان غیرپزشک انحوه محاسبه و پرداخت حق( 1بند )موضوع  سهم کارکنان

 .باشدمی 1388سال مصوب -هابیمارستاننظام نوین اداره دستورالعمل 

 ریاست در اختیارتشویق از محل سهم کارانه تشویقی طرح تحول سالمت، مانند هاي تشویقی کارانهسایر 

الزحمه مشارکت کارکنان ( دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت حق3موضوع تبصره یک ذیل بند )

و کارانه تشویقی برنامه ترویج زایمان طبیعی  1388 سال مصوب-هابیمارستاناداره غیرپزشک نظام نوین 

 مشمول محاسبات تعدیل، 12/3/1393مورخ د 4311/410شماره  بخشنامه موضوعطرح تحول نظام سالمت 

  .دنشومین

، (1 دول شمارهج مطابق) براساس سختی مراقبت پرستاري و ماماییگروه  پس از تعدیل کارانه :7 تبصره

بخش  پرستاري و ماماییو سایر کارکنان غیرگروه  و نیروهاي خدماتی هامنشی فعلی کارانه ماهیانه متوسط

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

به طور مشترک یا چند بخش ها، در صورتی که فردي بین دو بخشکار کارانه و اضافهدر محاسبه  :8تبصره 

 شود.ها، تقسیم میکار وي متناسب با میزان فعالیت در هر یک از بخشفعالیت نماید، کارانه و اضافه

براي کلیه کارکنان  این ماده(در محاسبه درصد سهم هر بخش، مبالغ کارانه )موضوع بند )ج(  :9 تبصره

ت رغم حضور فیزیکی در بیمارستان( به علمل )علیکه قبل از ابالغ این دستورالع ،مشمول این دستورالعمل
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عادل ، ماندکردهبسیار جزئی دریافت میو یا کارانه  اندکردهنوع رابطه استخدامی، کارانه دریافت نمی

متوسط کارانه کارکنان همرده به ازاي هر ماه فعالیت، به صورت کسر محاسبه سهم بخش اضافه 

 گردد. می

 کتاب: تعدیل براساس 2 -ج  

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

 :گرددمی تعدیل، اجراي کتاب با اياز محل جزء حرفه پزشکان

  شده بخشکارانه نهایی تعدیل  = 1-بند جبراساس کارانه تعدیل شده  × بیمارستاندر کتاب  اجراي با کارکرد پزشکان رشد متوسط

 گردد.تعیین می 3 ،(کتاب) ايجزء حرفه رشدضریب سقف  :10تبصره 

ه بمعاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه  توسط اجراي کتاب با ايجزء حرفه رشدضریب  :11 تبصره

 گردد.می هیات ابالغ

در صورتی که بیمارستانی در شروع طرح نسبت به اجراي دستورالعمل اقدام ننموده باشد،  :12تبصره 

خواهد ( SAR) تعدیل شده بخشماه منتهی به اجراي این دستورالعمل، مالک محاسبه کارانه  آخرین شش

 گردد.تعدیل می (1)موضوع جدول شماره  بخشدرجه سختی مراقبت این کارانه تنها براساس  بود.

میانگین  به جاي استفاده از زیر  رویکردتوان از می ،/واحدهاتر شدن سهم بخشبه منظور عادالنه :21ماده 

هاي تشخیصی و جهت محاسبه سهم بخش، 20هاي زمانی تعیین شده در ماده کار در بازهکارانه و اضافه

 :نموداستفاده درمانی 

 ازهب)در  هاي تشویقیکارياز اضافه کارگروه مکلف است نسبت به حذف همه یا بخشیالف( 

، (20بند )ب( ماده موضوع ) هااز صورت کسر محاسبه سهم بخش ها(زمانی مالک محاسبه سهم بخش

 .اقدام نماید

جزء  %27.5) ايتواند میانگین شش ماهه مبلغ ریالی سهم کارکنان از جزء حرفهکارگروه میب( 

)موضوع فصل شش این ی بر عملکرد دستورالعمل پرداخت مبتن را براساس روش بازتوزیع( ايحرفه

و مسئولین شاغل در  ، میان کارکنان/واحدهابا در نظر گرفتن ضریب سختی بخش دستورالعمل( و
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ند بموضوع )ها بازتوزیع نموده و مالک محاسبه کارانه در صورت کسر محاسبه سهم بخش بخش/واحد

  قرار دهد.( 20)ج( ماده 

و  ز شغلامتیاو  شودمینظر گرفته  ضریب کیفی عملکرد فرد، یک دردر اجراي بند )ب( این ماده، تبصره: 

تعداد کارکنان و  ز مسئول بخش/واحد براساس، امتیاامتیاز شغلبه جاي  .گرددنمی محاسبه خدمت

  گردد.میبخش اضافه امتیازات و به سرجمع محاسبه بخش/واحد میانگین امتیازات 

 شود:به روش زیر محاسبه می انه بخشیدرآمد قابل توزیع ماهن هر ماه، در پایا: 22 ماده

DDI= DP × DBI2 × DQI 

DP :درصد سهم کارکنان از درآمد بخش 

10DDI :درآمد قابل توزیع ماهیانه بخش 

2IBD : در پایان هر ماه بخش یمبنادرآمد 

11DQI :(باشدمی ضمیمه ،2 شماره پیوست در ارزشیابی فرم) ضریب کیفی عملکرد بخش 

در پایان هر ماه توسط واحد حسابداري با همکاري ( DDIو درآمد قابل توزیع ) (2DBI)درآمد مبنا  :1تبصره 

د به مدیران واح توسط رئیس هیات اجرایی واحد فناوري اطالعات بیمارستان محاسبه و به طور مکتوب

  گردد.اعالم می ،مجري

داده  اختیاربه کارگروه  ي تشخیصی و درمانی،هانوسانات درآمدي بخشمنظور کاهش  به :2تبصره 

و  ICUهاي روز مانند بخش 7ي با بستري طوالنی مدت )متوسط اقامت بیش از هابخشدر شود، می

این  میانگین سه ماهه ،(2DBI)شده  ترخیصبیماران  به جاي استفاده از درآمد ماهیانه ،روانپزشکی(

 محاسبه پرداخت عملکردي قرار دهند. درآمد را مالک 

در هر یک  ،(DDI) هاي سالدر هر یک از ماهدر صورتی که درآمد قابل توزیع  ،شرایط خاص در: 3تبصره 

زیع حداقل مبلغ قابل تو هیات مکلف استکمتر باشد،  کاري بخشاضافه رقماز  هاي بیمارستان،از بخش

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

                                                           
10Depatment Distributable Income  
11Depatment Quality Index 
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در صورت استمرار این وضعیت، هیات مکلف است  .داشته باشندکاري خود دریافت حداقل معادل اضافه

 گیري نماید.جهت اصالح درصد سهم بخش تصمیم

با  ر سه ماه یک بار و باشد که همی 1/1تا  7/0بین  یضریب، (DQI) عملکرد بخش ضریب کیفی :4 تبصره

ضمیمه  2پیوست شماره فرم ارزشیابی در ) شودسنجیده میامتیازي  550استفاده از فرم ارزشیابی 

  :(اشدبمی

 =DQIکسب شده بخش امتیاز  ÷ 500

 500باالتر از  امتیازي، بیمارستان تشخیصی و درمانیهاي بخشتعداد  %30در صورتی که بیش از : 5 تبصره

ضریب کیفی و شود داده مییک  ضریبرا کسب نموده است، امتیاز  ینباالترکه  یبه بخشد، اینکسب نم

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

ات امتیاز %70از کمتر بخشی و در صورتی که است  7/0 بخش (DQI) عملکرد حداقل ضریب کیفی :6 تبصره

 شود.گرفته میدر نظر  7/0 کیفی عملکرد براي آن بخش، معادل باشد، ضریبکسب نموده  را ارزشیابی

 تعدیل شده، کمتر از مجموع کارانه (1BID) بخش يمبنادرآمد که  در صورتی، موارد خاصدر  :23ماده 

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

 گردد. می (، جبران38مدیریت )موضوع ماده  سهمبخش خواهد بود و مابقی از محل  يمبنادرآمد  100%

مبلغ قابل ) DDI برداري گردد، تا سه ماه اول،در صورتی که از بخش جدیدي در بیمارستان بهره: 24ماده 

 ي تشخیصی و درمانیهاهمانند سایر بخش DDIاز ماه چهارم، و  شود( به روش زیر محاسبه میتوزیع

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

، متوسط گروه بر مبنايرده در آن بیمارستان( و کارانه )کاري )بر مبناي متوسط کارکنان هممجموع اضافه

 باشد. تعدیل شده نهایی(، می پرستاري و مامایی

 واحدهای پشتیبان: پرداخت عملکردی پنجمفصل 

 ابتدا سهم .گیردمی صورتدر سه مرحله  در واحدهاي پشتیبان محاسبات پرداخت عملکردي: 25ماده 

 ازواحد سهم هر  آن، بر اساسسپس  .شودواحدهاي پشتیبان از درآمد مبناي بیمارستان محاسبه می کل
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یین میتعخود، و در انتها نیز سهم هر فرد در واحد محل فعالیت  شودمجموع واحدهاي پشتیبان تعیین می

 گردد.

ه پرداخت عملکردي ب مبنايکسر و ، بیمارستان يمبنااز درآمد  درصديدر واحدهاي پشتیبان، : 26 ماده

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

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

  گردد:این سهم  به روش زیر محاسبه میبود. 

𝐿𝑃 =
∑(𝑆𝑂𝐴 + 𝑆𝐴𝑅𝐴)

𝐻𝐵𝐼
× 100 

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 :ی بیمارستاندرآمد مبنا 

14HGI : بیمارستاندرآمد ناخالص 

15HD : کل بیمارستانکسورات 

16IHM : مصرفی پزشکی بیمارستان دارو و تجهیزاتفروش از  حاصلدرآمد 

هاي سهم بیمارستان از محل درآمد بخش %100در محاسبه درآمد مبنا در سطح بیمارستان،  :1تبصره 

با  HBIشود و تشخیصی و درمانی برونسپاري شده، به سرجمع سایر درآمدهاي بیمارستان افزوده می

  احتساب این درآمدها، محاسبه خواهد شد.

                                                           
12 Logistics Percentage  
13 Hospital Base Income  
14 Hospital Gross Income 
15 Hospital Deductions  
16 Hospital Medicine Income 
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

هاي اجراي متوسط ماهبراساس ( HBI) بیمارستان يمبنادرآمد ماهیانه طرح، متوسط  شروعدر  :2تبصره 

 کتاب محاسبه خواهد شد.

 :(SO) واحدها یکارب( اضافه  

کلیه کارکنان هاي اردیبهشت تا شهریور( )ماه 1393پنج ماهه اول سال ماهیانه میانگین ، شروع طرحدر 

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

در صورتی که بیمارستانی در شروع طرح نسبت به اجراي دستورالعمل اقدام ننموده  کاري خواهد بود.

( خواهد SOکاري واحد )ماه منتهی به اجراي این دستورالعمل، مالک محاسبه اضافه باشد، آخرین شش

 بود.

سال گذشته هر یک از واحدهاي پشتیبان )به ازاي هر در صورتی که میانگین کارانه ماهیانه یک : 3تبصره 

میانگین کارانه کارکنان شاغل در مجموع این واحدها )پس از حذف کارانه دفتر پرستاري و  %50نفر( از 

  ردد.گمیانگین کارانه محاسبه شده جایگزین کارانه فعلی آن واحد می %50مدیران بیمارستان( کمتر باشد، 

 :(SAR) واحدهاج( کارانه تعدیل شده   

 1392)در شروع طرح، از مهرماه یک سال گذشته  ماهیانه ، متوسط کارانهبه منظور تعدیل کارانه کارکنان

 گردد:تعدیل می« ضریب رشد ناشی از اجراي کتاب»براساس (، 1393تا شهریورماه 

  : تعدیل براساس کتاب1 -ج

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

 گردد:اجراي کتاب، تعدیل می پزشکان با

 کارانه نهایی تعدیل شده واحدها  = 1-کارانه تعدیل شده براساس بند ج ×متوسط رشد ناشی از اجراي کتاب 

نسبت به  1.75و با ضریب  20( ماده 1براساس جدول شماره ) ،بیمارستانکارانه دفتر پرستاري  :4تبصره 

N گردد.)کارانه مالک تعدیل گروه پرستاري و مامایی( تعدیل می  

در صورتی که بیمارستانی در شروع طرح نسبت به اجراي دستورالعمل اقدام ننموده باشد،  :5تبصره 

( SAR) واحدهاماه منتهی به اجراي این دستورالعمل، مالک محاسبه کارانه تعدیل شده  آخرین شش

 خواهد بود.گردد و عیناً مالک محاسبه سهم خواهد بود. این کارانه تعدیل نمی
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 است. جاريواحدهاي پشتیبان نیز  در 20 ماده (11) ( و10، )(9، )(8) ،(6) هايتبصرهو  21ماده  :6تبصره 

، واحد مدیریتدر محاسبه صورت کسر سهم واحدهاي حسابداري، دفتر پرستاري، حوزه  :27ماده 

 و نهایی شده تعدیل کارانه براساس متوسطو واحد حراست واحد معاونت آموزشی  ،معاونت درمان

کارانه  ،ر گرفتن مدیر پرستاري بیمارستان()بدون در نظ پرستاري هر بیمارستان دفترکارکنان  کاراضافه

به صورت کسر لضرب صحاو  ضرب (2شماره )ضرایب جدول  درو اضافه کار معادل براي نامبردگان 

 گردد:مدیران به شرح ذیل تعیین می این ضرایب پرداختگردد. واحدهاي مذکور اضافه می

 ضرایب پرداخت مدیران بیمارستان(: 2جدول شماره )

 تعداد تخت فعال بیمارستان ردیف

مدیر 

بیمارستان و 

معاونین 

 بیمارستان

 )ستون اول(

مدیر 

پرستاری 

 بیمارستان

 )ستون دوم(

 مدیر

مالی  یا 

رئیس 

 حسابداری

 )ستون سوم(

مسئول حراست و 

یک نفر از همچنین 

مدیران بیمارستان 

مدیر به زیر مجموعه 

انتخاب هیات اجرایی 

 )ستون چهارم(

رئیس 

 بیمارستان

 )ستون پنجم(

1 
و کمتر از  96های بیمارستان
 تخت فعال 96

1.7 1.5 1.5 1.2 2 

2 
تا  96های بیش از بیمارستان
 تخت فعال 256

2 1.7 1.7 1.3 2.5 

3 
تا  256های بیش از بیمارستان

 تخت فعال 410
2.3 1.9 1.9 1.4 3 

4 
تا   410های بیش ازبیمارستان

 تخت فعال 600
2.6 2.2 2.2 1.6 3.5 

5 
 600های بیش از بیمارستان

 تخت فعال
3 2.5 2.5 1.8 4 

موظف است نسبت به تنظیم و تعدیل باشد و کارگروه رایب تعیین شده ضرایب حداکثري میض :1تبصره 

در صورت نیاز نسبت به و یا  مشمول اقدام نمایدها، براي افراد آن در سقف مذکور، در هر یک از بازه

 به تفکیک هر یک از مشمولین این ماده اقدام نماید. مبلغ پرداختیتعیین سقف 

قابل  %10آموزشی حداکثر تا  هايتک تخصصی و یا بیمارستان هايضرایب مذکور براي بیمارستان :2تبصره 

 باشد.افزایش می
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

ک کار قبلی هر یاضافه و)پرداخت شده از محل سهم کارکنان غیرپزشک(  در صورتی که کارانه :3تبصره 

بیشتر باشد، مبلغ باالتر مالک محاسبه سهم هر  مادهکار معادل در این از افراد مذکور از کارانه و اضافه

 صندوق خواهد بود.

مند بهره مادهتنها در صورتی از مزایاي این و معاونین پزشک وي مدیرعامل بیمارستان رئیس/ :4 تبصره

 د.ننداشته باش گونه فعالیت تشخیصی و درمانی( هیچ14:00الی  8:00که در ساعات اداري ) شوندمی

یین تع اجراي دستورالعملبار و در شروع یکانه یسال ،واحدهاي پشتیبانمجموع واحد از سهم هر  :28 ماده

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

 :، این میزان تغییر نخواهد کردنیروي انسانی

𝑈𝑃 =
∑(𝑈𝑆𝑂𝐴 + 𝑈𝑆𝐴𝑅𝐴)

𝑂𝑅
× 100 

17UP: درصد سهم هر واحد از واحدهای پشتیبان 

18AOSU :کار کارکنان هر واحداضافه سالهیک یانهمیانگین ماه 

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

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

  

                                                           
17  Unit Persentage 
18  Unit Staff Overtime Average 
19  Unit Staff Adjusted Reward Average 
20  Over time and Reward  
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 شود:به روش زیر محاسبه می واحد هر ماهیانهدرآمد قابل توزیع : 29 ماده

UDI= UP × LI × UQI 

21DIU : واحدهر  ماهیانهدرآمد قابل توزیع 

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 

تنها در تبصره نیز جاري است.  محاسبات مذکور در این ماده هب 22ماده ( 6)و  (5) ،(4هاي )تبصره :1 تبصره

 شود.تقسیم می 100، بر 500هر واحد به جاي  ، امتیاز کیفیت22( ماده 4)

ده هاي ذکر شعالوه بر مالک ،شود براي واحدهاي پشتیبان تک نفرهبه کارگروه اختیار داده می :2تبصره 

 از ضریب حضور نیز جهت محاسبه درآمد قابل توزیع واحد استفاده نماید: در این ماده،

 ضریب حضور در صندوق تک نفره =ساعات حضور در بیمارستان مطابق تایمکس  ÷ 176

                                                           
21  Unit Distributable Income 
22  Unit Quality Index 
23  Logistics Income 
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 بازتوزیع درآمد در سطح فرد :ششم فصل

هاي ذیل میان براساس مالک (29و   22مواد )موضوع  احد/وبخش ماهیانهدرآمد قابل توزیع : 30ماده 

 گردد:، توزیع میشاغل در هر بخش/واحدکارکنان 

 .الف( امتیاز حضور

 .ب( امتیاز نوع شغل

 .فرد کیفی عملکرد ضریبج( 

 .د( امتیاز سابقه خدمت

 هو( امتیاز خدمت.

 الف( امتیاز حضور  

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

براساس  4تا  2بین  به تفکیک بخش/واحدهاي شیفت در گردش و غیر شیفت در گردش، فغیرموظ

 :شودمی تعیین مصوبه کارگروه،

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

 4تا  2بین  ،و غیر شیفت در گردش، به تفکیک براي بخش/واحدهاي شیفت در گردشغیرموظف 

 شود:براساس مصوبه کارگروه، تعیین می

 در ساعات موظفامتیاز حضور = موظف اعات حضورس ×1  

 در ساعات غیرموظفامتیاز حضور = غیرموظف ساعات حضور×  ضریب حضور در ساعات غیرموظف

 آنکالیت آنکالی =امتیاز ساعات اساع ÷ضریب آنکالی واحد/بخش

در  کاريضریب غیرموظف براي کارکنانی که از سایر مراکز تابعه دانشگاه به صورت اضافه: 1 تبصره

ضریب غیرموظف آن  %80 کمیل ساعات موظفی در مبدا، معادلکنند، در صورت تبیمارستان فعالیت می

 گردد.بیمارستان تعیین می
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ریب اي نسبت به تعیین ضبایست به گونهمیکارگروه دانشگاه  براي تعیین ضریب غیرموظف،: 2 تبصره

دریافتی هیچ یک از کارکنان کمتر از مبلغ دریافتی قبل از اجراي دستورالعمل پرداخت اقدام نماید که 

 نگردد. ،مبتنی بر عملکرد

ساعت  5تا  2به ازاي هر  هاي مختلف بیمارستان،حسب نیاز و ماهیت کاري واحدها و بخش :3تبصره 

ه مشمول آنکالی و ضرایب آنان بواحدهاي گردد. کارکنان، اضافه می حضور اتآنکالی، یک امتیاز به امتیاز

به  د/واحدر هر بخشآنکالی  رسد. ساعات شروع و پایانهیات اجرایی به تصویب کارگروه میپیشنهاد 

 رسد.می اجرایی پیشنهاد مدیران واحد مجري به تائید هیات

 استحقاقی و هايمرخصیباشند، با توجه به اینکه افراد در هنگام مرخصی فاقد عملکرد می :4 تبصره

  استعالجی در محاسبات پرداخت عملکردي منظور نخواهد شد.

صره  ضافه  : 5 تب شمول پرداخت می  قبالً هایی کهکاريساعات مربوط به ا ست،  از منابع خارج از  گردیده ا

ند         به در این ب حاسوو بل م هد قا گاه می      بود. خوا کارگروه دانشوو تا،  یک     در همین راسوو به تفک ند  توا

شیفت در گردش   شیفت در گردش و غیر  ساعات غیرموظف      ،بخش/واحدهاي  سقف  سبت به تعیین  ن

 قابل درج در محاسبات پرداخت عملکردي اقدام نماید.

، تایمکس )حضور در این دستورالعملساعات حضور موظف و غیرموظف  درج میزانمالک  :6 تبصره

وري، قانون حق اشعه و سایر قوانین فیزیکی( افراد با رعایت قوانین مرتبط از جمله قانون ارتقاء بهره

امتیاز  کنند،پرستاري و مامایی که در بالین فعالیت میبه عنوان مثال، براي کارکنان گروه باشد. مرتبط می

 گردد.وري محاسبه میحضور براساس قانون ارتقا بهره

 ب( امتیاز نوع شغل  

 :گرددمحاسبه 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)(، 3امتیاز شغل و امتیاز مدرک تحصیلی براساس جداول شماره )
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 های تشخیصی و درمانیبخششاغل در (: امتیاز شغل کارکنان 3جدول )

 شغل ردیف
نوع امتیاز 

 *شغل
 6.75 سوپروایزر اورژانس و اتاق عمل 1

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

 و پیراپزشکی هاي داروخانه، مسئولین واحدهاي توانبخشیمسئول تکنسین
6.5 

3 
 هاي پاراکلینیک یا تشخیصی و مسئولجانشین سرپرستار یا جانشین مسئول بخش

  هاپمپیست مسئول و عمل اتاق بیهوشی هايتکنیسین یا کارشناسان
5 

4 

 بیهوشی، و عمل اتاق کارشناس/کاردان/تکنسین بخش، در شاغل ماماي/پرستار
 اي،تههس پزشکی پرتوکار کارشناس/کاردان و هاتکنولوژیست داروخانه، رادیولوژي،
 هايواحد کارشناس/کاردان فعالیت، پروانه داراي کارشناسان رادیوتراپی، کارشناس
 آزمایشگاه کارشناس/کاردان توانبخشی،

4.5 

 3.7 بهیار 5

 3.5 منشی بخش 6

 3.2 کمک بهیار 7

 3  نیروهاي خدماتی بخش 8

 باشد و پست یا ردیف سازمانی مالک تعیین امتیاز نخواهد بود.شغل فعلی فرد می (3بر اساس جدول شماره )رد مالک امتیاز شغل برای هر ف *

 و تیم مدیریت بیمارستان (: امتیاز شغل کارکنان واحدهای پشتیبان4جدول )

 نوع شغل ردیف
 نوع امتیاز

 *شغل

 15 بیمارستان /مدیرعاملرییس 1

 11 یمارستان، معاونین بمترون، مدیر 2

 8 معاون مدیر پرستاري بیمارستان 3

 7 بیمارستان )درگردش، کنترل عفونت، آموزش و بالینی( سوپروایزرهاي 4

 8 مدیرمالی )رئیس امور مالی و حسابداري( )به عنوان واحد مستقل( 5

 6 رئیس واحد حسابداري )زیر مجموعه مدیر مالی( 6

 7 مدیر امور اداري )به عنوان واحد مستقل( 7

 6 رئیس واحد کارگزینی )زیرمجموعه مدیر اداري( 8

 6 رییس سایر واحدهاي پشتیبان 9

 4.5 کارکنان واحد 10

 3.5 مسئول دفتر 11

 3 نیروي خدماتی 12

 نخواهد بود.باشد و پست یا ردیف سازمانی مالک تعیین امتیاز (، شغل فعلی فرد می4مالک امتیاز شغل برای هر فرد بر اساس جدول شماره ) *
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ها همانند سایر کارکنان براي کلیه مسئولین واحدها/بخش اداريامتیاز شغل در ساعات غیر :7 تبصره

ار یا سرپرست حضورگردد. به عنوان مثال، براي محاسبه امتیاز تخصصی همان واحد/بخش محاسبه می

 4.5پرستار/کارکنان واحد  ، معادل6، امتیاز شغل به جاي واحدهاي پشتیبان در ساعات غیراداريمسئول 

 گردد.اعمال می

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

 امتیاز مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

 2.1 تخصص و فلوشیپفوق 1

 1.9 ( و متخصصPh.D) تخصصیدکتراي  2

 1.75 پزشک/دندانپزشک عمومی/داروساز عمومی 3

 1.6 کارشناس ارشد 4

 1.45 کارشناس 5

 1.3 کاردان 6

 1.15 دیپلم 7

 1 دیپلمکمتر از  8

 

صره  صیلی قابل اعمال در   :8 تب سبات پرداخت عملکردي مدرک تح صیلی  محا خواهد بود که ، مدرک تح

 . استحکم کارگزینی  مالک پرداخت حقوق و مزایا در

 فرد کیفی عملکرد ضریب( ج   

 پرسشنامهباشد که هر سه ماه یک بار و با استفاده از می 1/1تا  7/0ضریبی بین فرد،  کیفی عملکرد ضریب

 شود. سنجیده می 4پیوست شماره امتیازي و براساس  110

 فرد کیفی عملکردضریب سب شده =امتیاز ک ÷ 100

کارکنان آن  %10تواند ضریب کیفی عملکرد فرد در هر رسته خدمتی را حداکثر در هیات می :9تبصره 

کاهش دهد؛ مشروط به اینکه دریافتی عملکردي در ساعات غیرموظف براي این  7/0رسته به کمتر از 

  دسته از کارکنان، از مبلغ ریالی اضافه کاري انجام شده همان فرد کمتر نگردد.
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هاي مختلف هیات موظف است به تفکیک واحد و بخشانسانی،  منابعبه منظور مدیریت  :10 تبصره

مورد نیاز را تعیین و در تفاهم نامه درج نماید. همچنین نظارت و کنترل  کاريساعات  سقفبیمارستان، 

 باشد.کاري و آنکالی توسط هر بخش/واحد برعهده  هیات اجرایی هر بیمارستان میکیفیت انجام اضافه

 سابقه خدمت فرد( د

به امتیاز موظف و ، به تصویب کارگروه %2تا  1 سابقه خدمت به ازاي هر سال،متیاز محاسبه ابراي 

  گردد.غیرموظف افراد، اضافه می

مالک محاسبه سابقه خدمت دولتی، حکم کارگزینی و مالک محاسبه سابقه خدمت قراردادي،  :11 تبصره

وابق ساعمال باشد. غیررسمی و بخش خصوصی، سوابق پرداخت حق بیمه وکسورات بازنشستگی می

 گیري کارگروه خواهد بود.براساس تصمیممرتبط یا غرمرتبط خدمت 

 هـ( امتیاز خدمت

براساس حجم خدمات خدمت امتیاز هاي تشخیصی و درمانی، شاغل در بخشبراي کارکنان غیرپزشک 

( این دستورالعمل 5بندي مراقبت و بخش محل خدمت براساس پیوست شماره )ه، سطحارائه شد

 شود.محاسبه می

 از یکی در حداقل 1395 سال ابتداي از مکلفند پزشکی علوم هايدانشکده/دانشگاه :12 تبصره

 عملکرد بر مبتنی پرداخت دستورالعمل( 5) شماره پیوستآزمایشی  اجراي به نسبت خود هايبیمارستان

 کارکنان عملکردي پرداخت معیارهاي از یکی عنوان به خدمت امتیاز محاسبه و غیرپزشک کارکنان

 مدیریت عهده بر در سطح دانشکده/دانشگاه تبصره این اجراي حسن مسئولیت .نمایند اقدامغیرپزشک 

 .بود واهدخ و در سطح بیمارستان، بر عهده مدیریت پرستاري بیمارستان دانشکده/دانشگاه هر پرستاري
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اساس امتیازات هر فرد و به روش ذیل ، بر/واحدیک از کارکنان در بخشپرداخت عملکردي هر : 31ماده 

 گردد:تعیین می

 امتیاز موظف فرد= امتیاز حضور موظف ×امتیاز نوع شغل  ×فرد  کیفی عملکردضریب  ×امتیاز سابقه خدمت 

 امتیاز غیرموظف فرد=امتیاز حضور غیرموظف  ×امتیاز نوع شغل  ×فرد  کیفی عملکردضریب  × امتیاز سابقه خدمت

 فرد آنکالیامتیاز =آنکالی امتیاز  ×امتیاز نوع شغل  ×فرد  کیفی عملکردضریب  × امتیاز سابقه خدمت

 درآمد قابل توزیع بخش =مبلغ هر امتیاز ÷مجموع کل امتیاز کارکنان بخش/واحد 

 پرداخت عملکردی ساعات موظف فردفرد = امتیاز موظف ×مبلغ هر امتیاز 

 پرداخت عملکردی ساعات غیرموظف فردغیرموظف فرد =امتیاز  ×مبلغ هر امتیاز 

 ساعات آنکالی آنکالی فرد =پرداخت عملکردیامتیاز  ×مبلغ هر امتیاز 

هاي هاي پرداخت در سطح بخش( به سایر مالک5امتیاز خدمت براساس پیوست شماره ): 1تبصره 

  شود.افزوده می ،تشخیصی و درمانی

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

 موظف فرد

ظف( + امتیاز حضور غیرمو در ساعات غیرموظف)امتیاز خدمت  × از نوع شغلامتی × فرد کیفی عملکردضریب  ×امتیاز سابقه خدمت 

 غیرموظف فردامتیاز =

ذیل  عبارتعین مطابق  عیناًدر دو ردیف جداگانه پرداختی در فیش  ،ملکردي کارکنانع پرداخت :2 تبصره

 گردد:درج می

 موظف )کارانه(. ساعات عملکرديپرداخت الف( 

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

هیات اجرایی مکلف است عالوه بر ارائه فیش پرداختی، کارنامه عملکردي در اختیار هر یک از  :3 تبصره

غیرموظف، ساعات کارنامه ماهیانه پرداخت عملکردي شامل ساعات حضور موظف و  کارکنان قرار دهد.

آنکالی، سمت، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و مبلغ پرداخت عملکردي بابت حضور موظف و غیرموظف 

لحساب( از طریق مدیریت بیمارستان اه هر پرداخت )اعم از قطعی یا علیاین کارنامه همرا خواهد بود.

 گیرد. در اختیار همه کارکنان مشمول قرار می
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 تفعالیت نمایند، هیات مکلف اس /واحدهر یک از کارکنان در بیش از یک بخشدر صورتی که : 32ماده 

اسبه و مح /واحد، ثبت و پرداخت عملکردي را به تفکیک هر بخشعملکرد فرد را به تفکیک فعالیت

 پرداخت نماید.

ت عملکردي افپزشکی یا پیراپزشکی در واحدهاي پشتیبان، دریاشتغال کارکنان گروه در صورت  تبصره:

 .خواهد بودپشتیبان  مطابق پرداخت در واحدهاي

 دریافت که مواردي در ها،دریافتی سازيمتناسب منظور به شودمی داده اختیار کارگروه به :33ماده 

 25-50 بین مختلف، هايبخش منشی و خدماتی حضور،  براي نیروهاي ساعت یک هر ازاي به عملکردي

این  38سرجمع ماده  به و را کسر التفاوتمابه باشد، داشته افزایش خود ردههم از بیش درصد

 نماید. دستورالعمل اضافه

ها امکان تسویه کامل پرداخت عملکردي ماهیانه کارکنان غیرپزشک در صورتی که بیمارستان :34ماده 

اخت پردبود؛ ولی اگر منابع کافی نباشد،  خود را داشته باشد، پرداخت کامل ماهیانه در اولویت خواهد

 معادل یک سوم کل پرداخت عملکردي به صورت علی الحساب تا پایان ماه بعد الزامی است.
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 دارپرداخت به کارشناسان پروانهفصل هفتم: 

)داراي مدرک کارشناسی و کارشناسی  داردر مواردي که کارشناسان پروانهتواند کارگروه می: 35ماده 

ها از فصول چهار و شش این محاسبه سهم بخشبراي نمایند؛ به صورت تیمی فعالیت میارشد( 

اي هبراساس آخرین  ویرایش کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتدستورالعمل استفاده نماید و یا 

این فصول چهار و شش ) سالمت، به جاي پرداخت عملکردي براساس درصدي از درآمد بخش

( این 5و با رعایت ماده ) براساس جدول ذیلایشان را  ايز کارکرد جزء حرفه، درصدي ادستورالعمل(

 مالک محاسبه پرداخت عملکردي آنان قرار دهد. دستورالعمل،

 دارنحوه محاسبه سهم کارشناسان پروانه(: 6جدول )

 ردیف

 ستون دوم ستون اول

مبلغ کارکرد کارکنان غیرپزشک 

 ای )میلیون ریال(براساس جزء حرفه

سهم کارکنان غیرپزشک از از مبلغ 

 ایکارکرد جزء حرفه

1 20-0 60% 

2 41-20 55% 

3 60-41 50% 

4 80-60 45% 

 %41 به باال 80 5
 

صره:  صورتی که کارگروه از روش پلکانی براي پرداخت عملکردي  تب ضاي هیات علمی    در  شکان و اع  پز

ستفاده نمی  سهم    ا صد  سان پروانه   حرفهاز کارکرد جزء نماید، در شنا صویب   ،داراي هر یک از کار به ت

 .خواهد رسیده وکارگر

کار، کاردرمان،     دفتر براي کارکنان غیرپزشووک فاقد رابطه اسووتخدامی )شووامل ماماي داراي           :36ماده  

ر بیمارستان اي( دکیس )کارانهرسنج و سایر موارد مشابه( که به صورت پگفتاردرمان، فیزیوتراپ، بینایی

موضوع فصول   شمول  از اي خدمات ارائه شده،  کنند، سهم هر فرد از محل کارکرد جزء حرفه فعالیت می
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ستورالعمل این  6و  4 ستثنی بوده  د ساس  م ، با رعایت 35اده مذکور در مپلکانی یا غیرپلکانی  روش و برا

 گردد.محاسبه میشکان و اعضاي هیات علمی ( دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پز5ماده )

ها شاغل براي ماماهایی که در سایر واحدهاي تابعه دانشگاه/دانشکده به استثناي بیمارستان تبصره:

اي تابعه هباشند و نسبت به ارجاع بیماران از دفتر کار خود و انجام زایمان  طبیعی آنان در بیمارستانمی

 این ماده خواهند بود. مشمولنمایند، دانشگاه اقدام می

درصد  7تا  5به منظور ترویج زایمان طبیعی و افزایش انگیزه ماماهاي شاغل در بلوک زایمان، : 37ماده 

اساس کسر و برتصویب کارگروه با  ،ها )طبیعی و سزارین(اي کلیه زایماناز کارکرد پزشک از جزء حرفه

ماماهاي شاغل در بخش بلوک زایمان، بازتوزیع خواهد  این دستورالعمل میان 6روش تعیین شده در فصل 

 شد.

 

 

 



  

36 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 مدیریت سهم :هشتمفصل 

کرد درصد از درآمد مبناي بیمارستان، با تصویب کارگروه، کسر و جهت هزینه یکحداکثر تا  :38ماده 

یب تدوین و به تصو هیاتتوسط اي که نامهبراساس شیوهگیرد تا در موارد ذیل در اختیار هیات قرار می

 هاي زیر هزینه گردد: رسد، به ترتیب اولویت در سرفصلمی کارگروه

  هاي تشخیصی و درمانی که درآمد مبناي بخش کمتر از مجموع کارانه ترمیم پرداختی کارکنان بخش

 .این دستورالعمل( 23)موضوع ماده  باشدمیکار کارکنان قبل از شروع طرح تعدیل شده و اضافه

 الی واحدهاي تک نفره.آنک 

 .پرداخت تشویقی کارکنان چندپیشه 

 غیرپزشک بخش/واحدهاي بیمارستان به ویژه کارکنانی که مبلغ  ترمیم پرداخت عملکردي کارکنان

 کاري با احتساب تایمکس واقعیغیرموظف آنان کمتر از مبلغ اضافه بابت ساعت پرداخت عملکردي

 باشد.می

  کارکنان رفاهی امور ارتقاي. 

  ملکردعداراي  که کارکنان و پزشکانی مسئولین،مسئولیت ویژه و افراد با  به تشویقی پرداخت 

 .اندبوده بیمارستان، عملکرد بهبود در ايبرجسته

 بیمارستان فنی مسئول حق. 

( این 5سقف تعیین شده در ماده )عالوه بر  مد مبناي بیمارستان،آدرصد سهم مدیریت از در: 1تبصره 

 باشد.دستورالعمل می

به جز مسئول فنی )به عنوان حق مسئولیت بیمارستان  رئیسمدیریت به پرداخت از محل سهم : 2 تبصره

 د.باشمجاز نمی فنی(

سقف  ،هاي با ماهیت کاري متفاوت()شغل پیشهکارکنان چند فهرستهیات اجرایی مکلف است : 3تبصره 

ائه نماید. اررا جهت تصویب، به کارگروه  اصلی و دوممربوطه و نوع پیشه  براي پیشه مبلغ قابل پرداخت

 ربوطهو فرد م نامه میان رئیس هیات اجراییدر قالب تفاهم، مبلغ قابل پرداخت کارگروه تصویب پس از
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بین ) کیفی ضریب ،بایست حسب عملکرد افراد چندپیشه در هر ماهگردد. هیات اجرایی میمی تعریف

 متناسب اعمال نماید. صفر تا یک(

 مبلغ قابل پرداخت براي پیشه دوم = سقف مبلغ قابل پرداخت براي پیشه مربوطه ×ضریب کیفی 

گی وجود ، امکان تعریف چندپیشهباشندکه نیازمند ساعات کاري کم در طول یک ماه می ییهابراي پیشه

مدیریت حسب صالحدید هیات اجرایی قابل جبران ندارد و عملکرد این افراد از محل تشویقی سهم 

 باشد.می

-15در نجات جان بیماران سکته حاد قلبی، معادل   Primary Angioplastyبا توجه به اهمیت انجام: 4تبصره 

 کننده در ارائه اینهاي مشارکتاي این خدمت به عنوان پاداش، به مجموعه تکنسیندرصد جزء حرفه 10

  ردد.گخدمت، پرداخت می
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 عملکرد ساالنه : پاداشنهمفصل 

به عنوان شرایط ذیل،  مجموع صورت احراز در، بیمارستانالتفاوت تراز مالی مابهدرصدي از  :39 ماده

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

 گردد:می

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

 .بیمارستاندرجه اعتبار بخشی در  عدم کاهشیا بهبود  .2

 .مندي بیمارانمیزان رضایت افزایش .3

 : خواهند بوددستورالعمل  این 39ماده  موضوع پاداش مشمول پرداختافراد ذیل  :40ماده 

  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 
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

 هابیمارستان: سهم موسسه از محل درآمد اختصاصی دهمفصل 

یژه هاي وکلینیکو  هابیمارستان موسسه از محل درآمد اختصاصی، سهم با تصویب کارگروه :41ماده 

 گردد:وابسته به شرح ذیل تعیین می

 موسسه.هاي درآمد مبناي بیمارستان از %5تا  .1

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

هم س ،درآمد به تشخیص کارگروهکم هاي ویژه مستقلدرآمد و کلینیکهاي کمبیمارستاناز  .3

 .گرددنکسر تواند میموسسه 

 از مفادبخشی اي و جزء حرفه شوند سپاريبرونتشخیصی و درمانی  هايبخشدر مواردي که  :1 تبصره

در صورتی که جزء . باشدمیدرآمد حاصل از واگذاري از  %5سهم موسسه حداکثر تا  واگذاري باشد،

شده سپاري هاي بروناز بخشرآمد حاصل داز  موسسه، نباشدسپاري بروناي موضوع قرارداد حرفه

 .سهمی نخواهد داشت

 گردد.موسسه مینامه مالی و معامالتی آیین 7ماده بخش انتهایی این ماده جایگزین  :2تبصره 

 را به ترتیب اولویت در موارد ذیل هزینه نماید: 41ماده کارگروه موظف است منابع حاصل از : 42ماده 

 تابعه درآمدکم هايشاغل در بیمارستان غیرپزشکپزشک و سازي پرداخت کارکنان متناسب .1

 موضوع) قابل پرداخت رقم سرجمع سقفسهم موسسه به از محل  ریالیه در قالب کمک موسس

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاي هیات  5این دستورالعمل و ماده  5ماده 

 این دستورالعمل(. 38ها )موضوع ماده و یا کمک به سهم مدیریت بیمارستان علمی(

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

 .موسسه

 رويجهت جذب و ماندگاري نیموسسه کارکنان و پزشکان شاغل در ستاد مدیران، پرداخت به   .3

اي هارتقا بیمارستانمدیریت و در موسسه که  ازکه ی هایبا اولویت معاونتانسانی برجسته 

 براساس دستورالعمل مصوب کارگروه هر دانشگاه. دارندنقش بیشتري  موسسه

 باشد. مسئولیت حسن اجراي این ماده برعهده رئیس دانشگاه می :1 تبصره
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/دانشکدهی وابسته به دانشگاههاکارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستاندستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد   

این ( 1) را در اولویتاین دستورالعمل  41منابع حاصل از ماده از  %50کارگروه مکلف است حداقل : 2 تبصره

 ماده هزینه نماید.

 بیمارستانیپرداخت به کارکنان شاغل در اورژانس پیش :یازدهمفصل 

بیمارستانی از مزایاي درآمد مندي کارکنان شاغل در اورژانس پیشتوجه به لزوم بهرهبا : 43ماده 

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

تا توسط  گیردقرار می موسسهموسسه در اختیار معاونت درمان هاي ویژه وابسته ها و کلینیکبیمارستان

جهت تشویق کارکنان و پزشکان شاغل در  هاي پزشکی موسسهو فوریتحوادث رئیس مرکز مدیریت 

 .بازتوزیع گردد ،( دستورالعمل6در قالب پیوست شماره ) بیمارستانیاورژانس پیش

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

 شود.بیمارستانی میاورژانس پیش

 سایر مقررات مربوطه: دوازدهم فصل

هاي مغایر با آن ها و دستورالعملنامهها، آیینبا تصویب این دستورالعمل کلیه بخشنامه :44ماده 

 یکن تلقی می گردند.لمکان

هیات امناي موسسه قرار  تبصره مورد تصویب 73ماده و  45فصل،  12دستورالعمل در این : 45ماده 

 باشد.االجرا میدر کلیه مراکز مشمول الزم 1/6/1395گرفت و از تاریخ 

 


