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 : تعاریفاولفصل 

 روند:می کار به ذیل مشروح معانی در اصطالحات نامه،آیین این در: 3ماده 

 ایالف( جزء حرفه

مالک اصلی محاسبه جزء  میباشد. خدمت ئهارا یسكر و رتمها ش،الت ههنددننشا اي،حرفه ءجز

هـ مورخ 47905/ت04447اي، کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت موضوع تصویبنامه شماره حرفه

 نسبی« ارزش حدوا» نستو در که ارديمو کلیه هیات محترم وزیران است. بر این اساس، در 1/0/1191

. میباشد مربوطه خدمت ايحرفه ءجز ههنددننشا مربوطه دعد ،ستا هشد درج نسبی ارزش یك

 ايحرفه ءجز ههنددننشا ،میانی نسبی ارزش باشند،می نسبی ارزش سهداراي  که تیخدما یگرد ايبر

اي خدمات ارائه شده حرفه کارکرد هر پزشك، مجموع جزءمالک محاسبه  .ستا مربوطه خدمت

 شوند، عبارتند از:اي در نظر گرفته میسایر خدماتی که به عنوان جزء حرفهباشد. توسط هر پزشك می

  صد درصد درآمد حاصل از تعرفه ویزیت در درمانگاه و کلینیك ویژه غیرمستقل موسسه با احتساب

 درآمد حاصل از برنامه ارتقا کیفیت خدمات ویزیت در طرح تحول نظام سالمت.

 ي برنامه حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم و صد درصد درآمد حاصل از بخش عملکرد

 یا درآمد حاصل از تعرفه ترجیحی مناطق محروم. 

  هايتعرفه هتلینگ انواع بخش %17درآمد حاصل از ICU  شاملICU  ،بزرگساالنICU  کودکان و

ICU .نوزادان 

  ،کی به پیشنهاد هیات از فروش دارو و ملزومات پزش %5تا  1در خصوص دکتراي تخصصی داروسازي

خدمات ارائه شده، به عنوان کارکرد  ايحرفه جزء براساس داروساز کارکرد %177و تصویب کارگروه و 

 شود. داروساز منظور می

شوند و فاقد پروتزها، لوازم مصرفی پزشکی و یا داروهایی که به نرخ خرید توسط داروخانه عرضه می

 نه حذف خواهند شد.باشند، از مجموع فروش داروخاسود می

 باشند:اي خارج میموارد ذیل از شمول محاسبات جزء حرفه 
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 تخصص و فلوشیپ درمانی یا عضو هیات علمی و پزشك عمومی.حکم حقوقی پزشك متخصص، فوق .1

 الزحمه برنامه حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم.بخش ثابت حق .5

شامل  ICU تعرفه هتلینگ انواع بخش %17مد حاصل از الزحمه آنکالی و مقیمی )به استثناي درآحق .1

ICU  ،بزرگساالنICU  کودکان وICU .)نوزادان 

 محرومیت از مطب.  حق .4

 گردد. اي خدماتی که به بیمار در قالب زنجیره تامین و در خارج از بیمارستان ارائه میجزء حرفه .4

 اي ناشی از عملکرد پزشك.کسورات بیمه .6

 قل:ب( کلینیک ویژه مست

باشد و توسط هیات کلینیك ویژه مستقل واحدي از موسسه است که به لحاظ اداري و مالی مستقل می

شود و تامین کلیه اي به انتخاب پزشکان شاغل در آن و با حضور ناظر دانشگاه، اداره میمدیره

کارانه پزشکان و  ،هاي نیروهاي انسانی غیرپزشكهاي مربوط به اداره کلینیك از جمله کلیه هزینههزینه

هاي نگهداري و پشتیبانی به طور کامل از محل درآمدهاي آن که به حساب درآمدهاي سایر هزینه

ویژه مستقل براي کرد درآمدهاي کلینیكشود. نحوه هزینهگردد، تامین میاختصاصی موسسه واریز می

  باشد. پزشکان و کارکنان غیرپزشك از شمول این دستورالعمل مستثنی می

 ج( کلینیک ویژه وابسته:

سه باشد و  همه یا بخشی در صورتی که کلینیك ویژه به لحاظ اداري و مالی وابسته به بیمارستان یا موس

هاي تشخیصی و درمانی هاي آن توسط بیمارستان یا موسسه تامین شود، به عنوان یکی از بخشاز هزینه

ن و کارکنان غیرپزشك شاغل در آن براساس بیمارستان یا موسسه محسوب شده و پرداخت به پزشکا

 گیرد. هاي تعیین شده در این دستورالعمل، صورت میچارچوب

 : تمام وقت جغرافیایی د( پزشکان

 درمانی نپزشکا هیات محترم وزیران، 1/0/1191هـ مورخ 47905/ت04447تصویبنامه شماره به استناد 

 متما رتصو به که دمیشو قطالا نپزشکا از ستهد آن به ،فیاییاجغر قتو متما علمی هیات يعضاا و

 فعالیت منجاا حق و شتهدا لشتغاا دخو خدمت محل مانیدر کزامر یا و مانیدر-شیزموآ کزامر در قتو
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پزشکان  .داشت نخواهند را نشگاهیدا کزامر از رجخا مانیدرتشخیصی و  تخدما مینهز در نتفاعیا

 د.نشونامیده می« وقتپزشك  تمام»اختصار  وقت جغرافیایی در این دستورالعمل بهتمام

 هـ( وزارت:

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

 و( 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 

 ز( شورا و دبیرخانه شورا: 

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

غیرپزشك  کارکنان عملکرد بر مبتنی که مطابق دستورالعمل پرداخت استدرمان و آموزش پزشکی 

 درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هايدانشکده/دانشگاه به وابسته يهابیمارستان در شاغل

 شود.تشکیل می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 ح( کارگروه:

 بر مبتنی ، کارگروه توزیع درآمد اختصاصی است که مطابق دستورالعمل پرداخت«کارگروه»منظور از 

 و پزشکی علوم هايدانشکده/دانشگاه به وابسته يهابیمارستان در غیرپزشك شاغل کارکنان عملکرد

 شود. تشکیل می در هر موسسه پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی و بهداشتی خدمات

 ط( هیات:

کارکنان  عملکرد بر مبتنی پرداخت ، هیات اجرایی است که مطابق دستورالعمل«هیات»منظور از 

 بهداشتی خدمات و پزشکی ومعل هايدانشکده/دانشگاه به وابسته يهابیمارستان در شاغل غیرپزشك

 شود.ویژه وابسته خارج از بیمارستان تشکیل میدرمانی، در هر بیمارستان یا کلینیك و

 ی( کتاب:

موضوع تصویبنامه  1191سال -هاي سالمت، کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت«کتاب»منظور از 

 باشد.بعدي آن می هايوزیران و اصالحیه محترم هیات 1/0/1191 مورخ هـ47905ت/04447
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 : کلیاتدومفصل 

موضوع بخشنامه شماره  ،هااین دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان :1ماده 

توجه به لزوم اجراي هماهنگ این با گردد. هاي بعدي آن میو اصالحیه 15/17/1100مورخ   11541

تنها با کسب هاي این دستورالعمل مواد و تبصرهدستورالعمل در کلیه موسسات، هر گونه تغییر در 

 پذیر است.مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا امکان

 بخش اختصاصی درآمد محل مالی اجراي این دستورالعمل در بودجه تفصیلی موسسه از بار: 1ماده 

 شود.بینی میدرمان در سال مربوطه، پیش

گردد. به صورت آزمایشی اجرا می 11/1/1194ت لغای 1/0/1191این دستورالعمل از تاریخ : 1 ماده

معاونت درمان وزارت موظف است با همکاري معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت و 

ه ضمن ارائ 14/1/1194اکثر تا تاریخ حد هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،دانشکده/دانشگاه

 را جهت تصویب نهایی به هیات امنا ارائه نماید.، نسخه نهایی به شورا گزارش عملکرد این دستورالعمل

پزشکان  مجموع پرداخت بهاختی ماهیانه اسناد هزینه رقم پردمجموع در هر بیمارستان حداکثر : 5 ماده

درآمد  %67تواند از پزشکان عمومی نمی خصص و فلوشیپ درمانی و هیات علمی وتمتخصص، فوق

  .اشداي باالتر ببیمارستان از محل جزء حرفه

)که کسر  سهم موسسه %4 و اطفال روانپزشکی تخصصی سوختگی،هاي تكدر بیمارستان: 3 تبصره

درآمد بیمارستان از محل جزء  %64 تا پزشکانو اسناد هزینه  شودمیبه سهم پزشکان اضافه  گردد(نمی

ها کمك مارستانتواند از محل سهم خود به این بیدر صورت نیاز موسسه می. یابدمیافزایش  ايحرفه

 اي افزایش دهد.محل جزء حرفهاز نماید و سهم پزشکان را 

اي هتصویب کارگروه، سهم موسسه یا کمكدر صورت  پایینعملکرد مالی با هاي در بیمارستان :1تبصره 

  .گرددسهم پزشکان اضافه  تواند بهمی ،موسسه از محل سهم خود

( 1هاي مشمول تبصره )تان)به استثناي بیمارس %67از  شکانپز مبالغ سهمدر صورتی که مجموع  :1 تبصره

  گردد.به نسبت از مبلغ سهم هر یك از پزشکان کسر میباالتر باشد، ( این ماده (5) یا



های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی /دانشکدهی وابسته به دانشگاههامل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستاندستورالع    

7 

در هر بیمارستان حداکثر رقم پرداختی ماهیانه اسناد کمك هزینه پرداخت به دستیاران : 6ماده 

 %67اي و درآمد بیمارستان از محل جزء حرفه %5 مجموع از تواندتخصصی، نمیتخصصی، فلوشیپ و فوق

 باالتر باشد.  به عنوان کمك جراح درآمد بیمارستان از محل عملکرد دستیاران

در صورتی که مجموع مبالغ سهم دستیاران از مبالغ حاصل از این ماده باالتر باشد، به نسبت از  تبصره:

 د.گردمبلغ سهم هر یك از دستیاران کسر می

  اي متفاوت خواهد بود:ذیل، نحوه محاسبه جزء حرفه موارددر  :7ماده 

درمانی یا ویزیت و مشاوره سرپایی یا بستري به -در صورتی که عمل جراحی یا پروسیجر تشخیصی .1

مربوطه به عنوان کارکرد ارزش نسبی خدمت  %177انجام شود، عضو هیات علمی  طور مستقیم توسط

 گردد.می محسوب عضو هیات علمی

درمانی یا ویزیت و مشاوره سرپایی یا بستري با -در صورتی که عمل جراحی یا پروسیجر تشخیصی .5

مربوطه به عنوان ارزش نسبی خدمت  %07د، حضور و نظارت مستقیم عضو هیات علمی انجام شو

 گردد.می محسوب عضو هیات علمیکارکرد 

یا ویزیت و مشاوره سرپایی یا بستري با درمانی -در صورتی که عمل جراحی یا پروسیجر تشخیصی .1

ارزش نسبی خدمت  %47اطالع و مسئولیت عضو هیات علمی و توسط دستیار واجد شرایط انجام شود، 

 گردد.محسوب می عنوان کارکرد عضو هیات علمیمربوطه به 

در مورد اقدامات تشخیصی که نیاز به تفسیر توسط پزشك وجود دارد، اگر تفسیر توسط عضو  .4

مربوطه و در صورتی که تفسیر با نظارت عضو ارزش نسبی خدمت  %177ات علمی صورت گیرد، هی

 مربوطه به عنوان کارکرد عضو هیات علمیارزش نسبی خدمت  %47هیات علمی صورت پذیرد، 

 گردد.محسوب می

 ( این بند بر عهده هیات و براساس فرم ابالغی کارگروه خواهد بود.4( تا )1تائید موارد )

اي، هسته فیزیکی و توانبخشی، پزشکیهایی همچون آزمایشگاه، داروخانه، طبدر بخش: 8اده م

هاي مشابه که به طور همزمان بیش از یك مسئول فنی/پزشك فعالیت رادیوتراپی و سایر بخش

 کنند، مالک محاسبه عملکرد هر پزشك، اسناد ممهور به مهر هر پزشك خواهد بود.می
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 ICUشامل  ICU هايانواع بخشدر  مقیم ستانداردهاي ابالغی وزارت، پزشکانبراساس ا :3ماده 

 ترک بخش و باشند داشته حضور بخش در مداوم طور باید به نوزادان ICUکودکان و  ICUبزرگساالن، 

 .باشدمی ممنوع

 انپزشک عملکردی پرداخت: نحوه محاسبه سومفصل 

نوع رابطه  با هر )درمانی یا هیات علمی( صتخصمتخصص، فلوشیپ و فوق سهم پزشك: 31ماده 

( 1جدول شماره ) براساس انه ویبه صورت ماه ايجزء حرفه کارکردکل از  ،استخدامی یا قراردادي

بایست براي هر یك از پزشکان درمانی و می شود ومشخص می Mاین سهم با حرف  گردد.محاسبه می

 اعضاي هیات علمی به طور مجزا محاسبه گردد.

 (Mتخصص )فوق و فلوشیپ متخصص، هیات علمیو عضو  درمانی پزشکسهم نحوه محاسبه (: 3ول )جد

 ردیف

 ستون سوم ستون دوم ستون اول

مبلغ کارکرد پزشک 

ای براساس جزء حرفه

 )میلیون ریال(

وقت تمامسهم پزشک 

از مبلغ  جغرافیایی

 ایحرفه کارکرد جزء

سهم پزشک غیرتمام وقت 

جزء از مبلغ کارکرد 

 ایحرفه

3 311-1 31% 55% 

1 111-311 71% 51% 

1 111-111 61% 15% 

1 111-111 51% 11% 

 %11 %15 به باال 111 5
 

 و انپزشکیک از ای همه خدمات ارائه شده توسط هر مجموع مبلغ جزء حرفه )ستون اول(، ایکارکرد پزشک براساس جزء حرفهتوضیح: منظور از مبلغ 
 .است هیات علمی ایعضا

 

به صورت پلکانی ، (M)براي هر پزشك مبلغ سهمنحوه محاسبه (، 1براساس جدول شماره ) :3تبصره 

 ریال بوده 777/777/577 وي ايجزء حرفه کل کارکردبراي پزشك تمام وقتی که  ،. به عنوان مثالباشدمی

 گردد.میپرداخت  %07دوم،  777/777/177و براي  %97ریال اول  777/777/177 براياست، 

دارند، کل کارکرد  اشتغالویژه غیرمستقل براي پزشکانی که در دو یا چند بیمارستان یا کلینیك :1تبصره 

مالک محاسبه  ،زیرمجموعه آن موسسهمستقل هاي ویژه غیرو کلینیك هاپزشك در مجموعه بیمارستان
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 جزء کارکرد کل از پزشك ، سهمصورتاین در  .اي خواهد بودشك از محل جزء حرفهکارکرد پز

پزشك در تناسب کارکرد این ماده محاسبه و مبلغ مذکور به  (1) شماره براساس جدول (M) ايحرفه

 شود:توسط هر بیمارستان پرداخت میهاي محل فعالیت بیمارستان

X= M × (W÷T)  

X: مبلغ پرداختی هر بیمارستان به پزشک 

M: های وابسته موسسه براساس ها و کلینیکدر همه بیمارستان ایحرفه جزء کارکرد از علمی هیات عضو یا درمانی پزشک سهم

 ( این ماده1جدول شماره )

W:  بیمارستان هرپزشک در ای جزء حرفهمبلغ کارکرد 

T:  موسسههای وابسته ها و کلینیکهمه بیمارستانپزشک در ای جزء حرفهمبلغ کل کارکرد 
 

این  (1اي موضوع ستون اول جدول شماره )حرفه جزء براساس پزشك کارکرد هاي مبالغپله: 1تبصره 

، افزایش بخش دولتیالزحمه ویزیت و ضریب ریالی حق تعرفه متوسط رشد براساسانه یسالماده، 

  گردد.توسط شورا ابالغ میهاي جدید، هر ساله پس از ابالغ تعرفه افزایش میزان خواهد یافت.

ستون دوم ( این دستورالعمل، 4و با رعایت ماده ) حسب شرایط و صالحدیدتواند یمکارگروه  :1تبصره 

درخواست این  دهد. یا کاهش افزایش %17تا  ،هاهر یك از بیمارستان را براي (1و سوم جدول شماره )

 شورا خواهد رسید.دبیرخانه تغییر به پیشنهاد کارگروه، به تصویب 

در به سهم ریالی وي نسبت  (قبل از اعمال ضریب کیفیت) (M) زشكپدر صورتی که مبلغ سهم : 5تبصره 

ماهیانه  میانگیناز  (کتاب اجراياز و بعد قبل مشابه درمانی با کارکرد ) هانظام نوین اداره بیمارستان

تغییر در سهم پزشك  بهنیاز  ،و یا اینکه حسب شرایط گردد کمتر 1191 شهریورماهه اردیبهشت تا پنج

سهم پزشك اقدام  تغییرشورا نسبت به دبیرخانه تواند با کسب مجوز از کارگروه می ،باشد وجود داشته

 نماید.

ه تجهیزات پزشکی مورد نیاز زشکان با توافق موسسه نسبت به تهیدر صورتی که هر یك از پ :33ماده 

از این محل  اي و پرداخت به پزشكبیمارستان یا کلینیك ویژه اقدام نماید، نحوه محاسبه جزء حرفه

براساس این دستورالعمل خواهد بود و سهم پزشك از جزء فنی )به علت تامین تجهیزات پزشکی( 

 .شدتعیین خواهد پزشك و موسسه، مابین براساس توافق صورت گرفته فی
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تخصص و فلوشیپ فاقد هرگونه رابطه استخدامی با درصورتی که پزشك متخصص، فوق :31ماده 

نماید، ی، طرحی و متعهد به خدمت( که حقوق مستمر از موسسه دریافت نمیموسسه )رسمی، پیمان

کارکرد پزشك از محل  %177دهد،  هاي تابعه موسسه ارجاعبیمارستان به خود شخصی مطب از را بیماران

 گردد.اي به وي پرداخت میجزء حرفه

یا  ، بیمارستانخصصی مربوطهدر رشته ت شهرکه  محدود به مواردي استاین ماده تنها اجراي : 3تبصره 

  خصوصی یا غیردولتی با تعرفه خصوصی نداشته باشد. مرکز جراحی محدود

به اورژانس یا کلینیك بیمارستان مراجعه ابتدا  بیمارانی کهاي خدمات ارائه شده به جزء حرفه :1تبصره 

دستورالعمل ماده از شامل این  ،و از طریق مطب پزشکان موضوع این ماده ارجاع نشده باشند نمایند

  .باشدقابل محاسبه و پرداخت می( 1مطابق ستون سوم جدول شماره )نبوده و 

 (M) ايکارکرد جزء حرفهکل از  با هرنوع رابطه استخدامی یا قراردادي، عمومیسهم پزشك  :31ماده 

 گردد.( محاسبه می5شماره ) براساس جدولانه و یبه صورت ماه

 (M) عمومی سهم پزشک(: نحوه محاسبه 1جدول )

 ردیف

 ستون سوم ستون دوم ستون اول

مبلغ کارکرد پزشک براساس 

 )میلیون ریال( ایجزء حرفه

وقت تمام عمومی هم پزشکس

از مبلغ کارکرد  جغرافیایی

 ایجزء حرفه

غیرتمام  عمومی سهم پزشک

وقت از مبلغ کارکرد جزء 

 ایحرفه

3 51-1 31% 61% 

1 311-51 71% 55% 

1 351-311 61% 51% 

1 351-111 51%  15% 

 %11 %15 به باال  111 5
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 کارياي و در نوبتجزء حرفه %07، (14الی  0)ساعت  کاري صبحبراي پزشکان عمومی در نوبت: 3 تبصره

اي به عنوان کارکرد جزء حرفه %177 ،و ایام تعطیلصبح(  0الی  57)ساعت  شب و( 57الی  14)ساعت عصر 

  شود.می پزشك محسوب

قابل  در خصوص پزشکان عمومی شاغل در مراکز درمانی تابعه موسسه 17( ماده 5تبصره ): 1تبصره 

   تعمیم است.

زایمان بیماران خود ، موسسهبا  در صورتی که ماماهاي داراي دفتر کار فاقد رابطه استخدامی :1تبصره 

 ستون سوم براساسمان طبیعی، اي زایحرفهنجام دهند، سهم ماما از جزء ا موسسههاي بیمارستانرا در 

الزحمه زایمان طبیعی به عنوان کارکرد حق %57رد، در این موا گردد.محاسبه می ،(5جدول شماره )

 شود.در نظر گرفته می کارينوبتمسئول  متخصص زنان و زایمان

 گرهاي بیمهز سازمانك علت کسور ااي را به تفکیمکلفند میزان کسورات بیمه هابیمارستان :31ماده 

 از کارکرد کلی پزشك کسر نمایند.مربوطه استعالم و 

متخصص، فلوشیپ و یا عضو هیات علمی  پزشك درمانیبراي هر  عملکرديپرداخت  :35ماده 

 شود:به روش زیر محاسبه میتخصص و همچنین پزشك عمومی فوق

Q ×M  =P 

P :پرداخت عملکردی پزشک 

M : 11( ماده 2یا جدول شماره ) 11( ماده 1ای براساس جدول شماره )جزء حرفه دکارکرسهم هر پزشک از 

Q :ضریب کیفی عملکرد  

درمانی یا عضو هیات علمی،  تخصصپزشك متخصص، فلوشیپ و فوقضریب کیفی عملکرد  :3تبصره 

 در نحوه سنجششود )( و به روش زیر محاسبه می1براساس جدول شماره )و دستیاران پزشك عمومی 

 (:باشدمی پیوست 1شماره  ضمیمه
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هیات  دستیار و عضو ،، پزشک عمومیعضو هیات علمیتخصص درمانی و ضریب کیفی عملکرد پزشک متخصص، فلوشیپ و فوق(: نحوه محاسبه 1جدول )

 علمی غیرپزشک

 امتیازتا   امتیازاز  
ضریب کیفی عملکرد 

(Q) 

 %04 امتیاز 49تا 

47 67 07% 

61 07 04% 

01 07 97% 

01 177 177% 
 

  طی سه دوره ارزیابیدر صورتی که هر یك از پزشکان و اعضاي هیات علمی مشمول این دستورالعمل : 1تبصره 

ادامه یا قطع  مورد، هیات مکلف است مراتب را به کارگروه گزارش نماید تا در کسب نماید 47امتیاز کمتر از 

  گیري نماید.متصمیپرداخت عملکردي پزشك یا عضو هیات علمی 

)قبل و بعد از  (P) و پرداخت عملکردي پزشك (Mسهم هر پزشك از کارکرد ) مبلغ التفاوتمابه :1تبصره 

گردد و براي اعمال ضریب کیفی عملکرد(، براي پزشکان درمانی به سرجمع سهم بیمارستان اضافه می

در راستاي با تصویب هیات گیرد تا ر میبیمارستان قراهر آموزشی  در اختیار معاون ،اعضاي هیات علمی

 گردد. توزیعشاغل در آن مرکز  میان اعضاي هیات علمی ،ارتقا اهداف آموزشی

 تخصصیفلوشیپ و فوق، دستیاران دوره تخصصی هزینهکمکپرداخت : چهارمفصل 

فلوشیپ و ، هزینه به دستیاران دوره تخصصیپرداخت کمك نسبت بههیات مکلف است  :36ماده 

پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي که در ساعات غیرموظفی در فرایندهاي ارائه خدمت تخصصی وقف

  نماید. اقداماند، داشته مشارکت بیمارستاندر 

به دستیاران شاغل در آن بخش هزینه کمكهر بخش به عنوان  مبناي درصدي از درآمد :37ماده 

نامه با رئیس بخش محاسبه و تا یك عقد تفاهمبار و در شروع شود. این درصد فقط یكمیپرداخت 

  گردد:نامه(، بدون تغییر خواهد بود. این سهم به روش زیر، محاسبه میسال )پایان مدت تفاهم
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1:AP  از درآمد بخش. دستیاراندرصد سهم  
5AN :تخصصی و فلوشیپ هر بخش.میانگین تعداد دستیاران تخصصی و فوق 
3AR : درصد میانگین  11تا( کارانهPاعضای هیات علمی شاغل در آن بیمارستان ). 

1
4DBI :بخش.ی درآمد مبنا 

 کارکنان برعملکرد مبتنی پرداخت ( دستورالعمل51ماده ) مشابه ،(1DBI) درآمد مبناي بخش :3تبصره 

 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هايدانشکده/دانشگاه به وابسته يهابیمارستان در شاغل غیرپزشك

 1DBI، طرحدر شروع و  خواهد شدمحاسبه پزشکی  آموزش و درمان بهداشت، وزارت مانیدر و

 هاي اجراي کتاب محاسبه خواهد شد. براساس متوسط ماه

، به بیمارستانآن ( اعضاي هیات علمی شاغل در Pدرصد میانگین کارانه ) 17 تا ،RAاز  منظور :1تبصره 

ساالنه واهد بود که خده میلیون ریال  رقم اینحداکثر سقف باشد. می کارگروه تصویبپیشنهاد هیات و 

 الزحمه بخش دولتی، افزایش خواهد یافت. ویزیت و ضریب ریالی حق متوسط رشد تعرفه براساس

مالک خواهد بود و با افزایش  ذشته تعداد دستیاران بخشیك سال گ میانگین، NAدر محاسبه : 1تبصره 

 ( تغییر نخواهد نمود.AP) سهم دستیاران از درآمد بخش درصدیا کاهش تعداد دستیاران، 

 شود:به روش زیر، محاسبه می (ADI)بخش اندر پایان هر ماه، درآمد قابل توزیع دستیار: 38ماده 

ADI= AP × DBI2 

5ADI :درآمد قابل توزیع دستیاران بخش 

AP : بخش دستیاران درصد سهم 

2DBI :درآمد مبنای بخش 

در پایان هر ماه توسط واحد حسابداري با همکاري واحد فناوري اطالعات  (5DBI) درآمد مبنا تبصره:

 گردد.بیمارستان محاسبه و به طور مکتوب به رئیس بخش اعالم می

                                                           
1 Assistants Percentage 
2 Number Of Assistants 
3 Reward Average 
4 Department Base Income 
5 Assistants Distributable Income 
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محاسبه  زیر روشرا به یك از دستیاران نهایی هر  هزینهبخش مکلف است کمكهر رئیس  :33ماده 

 :نماید

امتیاز هر دستیار= دیت دستیارارش امتیاز ×دستیار ضریب عملکرد   

هر دستیار نهایی کمک هزینه=  امتیاز هر دستیار( ÷دستیاران آن بخش کل امتیاز مجموع ) ×بخش  دستیاران ماهیانه توزیع قابل درآمد  

 شود:( محاسبه می4جدول شماره )ارشدیت دستیار براساس  امتیاز :3تبصره 

 تیارارشدیت دس امتیاز(: نحوه محاسبه 1جدول )

 دستیار سنوات ردیف
  امتیاز

 ارشدیت

 17 دستیار سال اول 1

 15 مودستیار سال د 5

 14 سومدستیار سال  1

 16 چهارمدستیار سال  4

 10 پنجمدستیار سال  4

 54 تخصصی و فلوشیپدستیار فوق 6
 

 

سنجش در  فرم) گردد، محاسبه می15ماده  (1براساس جدول شماره )ضریب عملکرد دستیار  :1تبصره 

 .باشد(پیوست می 1ضمیمه شماره 

و براي  شدههزینه محسوب به عنوان کمك ،به دستیاران در قالب این دستورالعمل پرداخت :11ماده 

 .حق قانونی ایجاد نخواهد نموددستیاران 

این  سومفصل براساس چارچوب تعیین شده در دستیاران طرح یك ماهه،  پرداخت به: 13ماده 

گردد. ارزشیابی این دسته از پزشکان همانند وقت محاسبه میمل و همانند پزشکان غیرتمامدستورالع

 سایر پزشکان درمانی است.

 کفصل پنجم: پرداخت به اعضای هیات علمی غیرپزش

)شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی،  هاي غیرپزشکیدر گروهشیوه پرداخت به اعضاي هیات علمی : 11ماده 

هاي ویژه ها و کلینیك( که در بیمارستانو مانند آن ، تغذیهپزشکیسنجی، فیزیكاییبینگفتاردرمانی، 
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 خدمات ارائه ايحرفه جزء شود و کارکردهاي پزشکی محاسبه می، همانند گروهموسسه فعالیت دارند

 پرداخت عملکردي خواهد بود.مالک محاسبه  ،براساس کتابشده توسط آنها 

هاي مرتبط صرفا جهت آموزش فراگیران غیرپزشك که از طرف دانشکدهاعضاي هیات علمی  تبصره:

 در مراکز آموزشی درمانی اشتغال دارند، مشمول این فصل از دستورالعمل نخواهند بود.

جدول  براساس انه ویبه صورت ماه ايجزء حرفهاز کارکرد  غیرپزشكسهم عضو هیات علمی  :11ماده 

 گردد.( محاسبه می4شماره )

 (M) غیرپزشک(: نحوه محاسبه سهم عضو هیات علمی 5)جدول 

 ردیف

 ستون سوم ستون دوم ستون اول

عضو هیات علمی مبلغ کارکرد 

براساس جزء  غیرپزشک

 ای )میلیون ریال(حرفه

عضو هیات علمی سهم 

وقت تمام غیرپزشک

از مبلغ کارکرد  جغرافیایی

 ایجزء حرفه

عضو هیات علمی سهم 

از ت وقغیرتمامغیرپزشک 

 ایمبلغ کارکرد جزء حرفه

3 11-1 31% 55% 

1 11-11 71% 51% 

1 61-11 61% 15% 

1 81-61 51%  11% 

 %11 %15 به باال 81 5
 

 شود:پرداخت عملکردي براي هر عضو هیات علمی غیرپزشك به روش زیر محاسبه می :11ماده 

Q ×M  =P 

P : عضو هیات علمی غیرپزشکپرداخت عملکردی 

M :21( ماده 5ای براساس جدول شماره )از کارکرد جزء حرفه عضو هیات علمی غیرپزشکهر  غ سهممبل 

Q :ضریب کیفی عملکرد  

اعضاي هیات علمی پزشك محاسبه  مشابه غیرپزشك ضریب کیفی عملکرد عضو هیات علمی :بصرهت

 (.باشدپیوست می 1سنجش در ضمیمه شماره  فرم)گردد می

 

 



های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی /دانشکدهی وابسته به دانشگاههامل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستاندستورالع    

06 

 ت مربوطه: سایر مقرراششمفصل 

هاي مغایر با آن دستورالعمل ها ونامهها، آیینبا تصویب این دستورالعمل کلیه بخشنامه: 15ماده 

 گردند.یکن تلقی میلمکان

تبصره مورد تصویب هیات امناي موسسه قرار  54 ماده و 56 فصل، 6این دستورالعمل در :  16ماده 

 باشد.االجرا میول الزمدر کلیه مراکز مشم 1/0/1191گرفت و از تاریخ 


