
)قاصدک(ھا در سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد اقدامات �زم برای محاسبه درصد سھم بخش

ھا واحدھای بيمارستان/ با عنایت به اینکه سامانه پرداخت مبتنی برعملکرد، به طور اتوماتيک درصد سھم بخش

ھا در این سامانه، می بایست اط0عات نماید، به منظور استفاده از محاسبات درصد سھم بخش را محاسبه می

. زیر به دقت در سامانه درج گردد

پ تعيين کدینگ ملی بخش-١ و :زشکان بيمارستانھا

و پزشکان توسط تيمی متشکل از مسئول سامانه پرداخت مبتنی واحد/ھا کدینگ ملی بخش ھای بيمارستان

و مدیر پرستاری بيمارستان در کارتابل اصلی بيمارستان  که نام کاربری آن کدپستی(برعملکرد بيمارستان، مدیر

در صورتی که کدینگ ملی بخشی تعيين.، وارد شوندھا مربوطه با رعایت دستورالعمل) باشد بيمارستان می

می نشده باشد، در محاسبه درصد سھم بخش و در صورت درج کدینگ ھا، درصد سھم بخش صفر درج گردد

و نامتناسب با سختی بخش مربوطه اعمال خواھد شد .ملی اشتباه، ضریب سختی بخش، به طور نادرست

ب و پزشکان اط0عات(p4p.behdasht.gov.irه راھنماھای مربوطه در سایت برای تعيين کدینگ ملی بخش

. مراجعه نمائيد) آموزشی

:واحد مربوطه/درج مشخصات عملکردی کارکنان در بخش-٢

 ١٣٩۵اردیبھشت تا مردادیا١٣٩۴مھر تا اسفندماه اط0عات ھر کدام از پرسنل به شرح جزئيات زیر در بازه زمانی

:در سامانه درج گردد

و/ واحد براساس محل فعاليت، در ھر یک از بخش/راد شاغل در ھر بخشاف• واحدھای بيمارستان در سمت

.گردد واحد مربوطه جایگذاری/بخش

و آنکالی ھر یک از کارکنان براساس تایمکس زمان موظف، غير• در(موظف بدون توجه به ميزان زمان درج شده

می/توسط مسئول ھر بخش) کارکناناسناد پرداختی برای تشویق یا حق مسئوليت  تائيد نھایی. گردد واحد درج

در این خصوص، درج اط0عات دقيق برای. صحت زمان حضور بر عھده واحد کارگزینی ھر بيمارستان خواھد بود

در. واحدھا از اھميت خاصی برخوردار است/ھا نيروھای مشترک بخش و برای این نيروھا ابتدا فھرستی تدوین

.گيری گردد يم زمان حضور آنھا بين دو یا چند بخش در ھيات اجرایی تصميمخصوص تقس

می• و مدرک تحصيلی را در سامانه درج واحد کارگزینی ھر بيمارستان بایست اط0عات مربوط به تجربه خدمت

 سامانه به طور. است ٢٩/١٢/١٣٩۴م0ک درج تجربه خدمت در سامانه داشتن سابقه کار تا تاریخ. نماید

و بعد محاسبه می . نماید اتوماتيک، تجربه خدمت را برای سنوات قبل



کاری براساس آخرین حکم حقوقی کارکنان را برای واحد حسابداری ھر بيمارستان، مبلغ ھر ساعت اضافه•

.کند ھمين بازه زمانی در سامانه درج می

اضافه کار واقعی(د را از اسناد حسابداری واح/کاری ھر بخش واحد حسابداری بيمارستان، ميانگين مبلغ اضافه•

و براساس ميزان حضور کارکنان در ھر یک از بخش)و تشویقی واحدھای مختلف در سامانه قاصدک/استخراج

.درج نماید

در• ضرایب مربوط به مدیران ارشد مصوب کارگروه، توسط مسئول سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد بيمارستان

.شود سامانه قاصدک درج

و• کارانه تشویقی زایمان طبيعی بخش بلوک زایمان برای ھمين بازه زمانی از اسناد حسابداری استخراج

.گردد توسط واحد حسابداری در سامانه درج می

و بيمارستان-٣  درج اط0عات درآمد بخش

و بيمارستان به دو روش می :توان اقدام نمود برای درج اط0عات درآمد بخش

: ده از محاسبات سامانه قاصدکاستفا.١

و بيمارستان، در بازه زمانی مھر تا بھمن ماه ای توسط کميته ١٣٩۴در این روش، ميانگين درآمد مبنای ھر بخش

و با مسئوليت واحد درآمد بيمارستان HISمتشکل از مسئول سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد، مسئول

و در سامانه درج می درyز. گردد استخراج و لوازم به طور جداگانه م به ذکر است کای غيرمشمول، کسورات، دارو

.گردد سامانه درج می

را با اعمال ضرایب رشد تعرفه به طور اتوماتيک برای ١٣٩۴در این حالت، سامانه به طور اتوماتيک درآمد سال

.، محاسبه خواھد نمود١٣٩۵ھا در سال محاسبه سھم بخش

مح.٢  اسبه دستیاستفاده از روش

و بيمارستان، در بازه زمانی مھر تا بھمن ماه ای توسط کميته ١٣٩۴در این روش، ميانگين درآمد مبنای ھر بخش

و با مسئوليت واحد درآمد بيمارستان HISمتشکل از مسئول سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد، مسئول

و سپس رشد سرفصل استخراج می ود ١٣٩۵ھای تعرفه در سال گردد ر اجزای تشکيل دھنده درآمد بخش ضرب

می ١٣٩۵درآمد جدید برای محاسبه سھم بخش در سال . گردد محاسبه

.باشد برای محاسبه سھم بخش ھا در ھر صوت امکانپذیر نمی ١٣٩۵استفاده از درآمدھای سال



م/yزم به ذکر است نقص در درج ھر یک از موارد فوق محاسبه دقيق سھم بخش شکل مواجه خواھد واحد را با

 نمود


