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 مقدمه

،  آفرینبهدانشگاه ایران،  مبتنی بر عملكردهای محاسباتی پرداخت این دستورالعمل شامل تعاریف و فرمول

وزارت بهداشت،  مبتنی بر عملكردهای پرداخت ی تعاریف و دستورالعملدر این دستورالعمل کلیه. باشدمی

بر اساس دستورالعمل  اًهای تامین منابع مالی عیندرمان و آموزش پزشكی پا برجاست و تمامی تعاریف و محل

 اداره نوین نظام دستورالعمل جایگزین دستورالعمل این   .باشدابالغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی می

آن و همچنین  بعدی هایاصالحیه و  12/11/1531 مورخ  15231  شماره بخشنامه موضوع هابیمارستان

     .گرددمی های بعدی آنمبتنی بر عملكرد قاصدك و اصالحیهپرداخت دستورالعمل طرح نظام 

حداکثر رقم پرداختی ماهیانه اسناد هزینه پرداخت به کارکنان غیرپزشك بیمارستان از محل این دستورالعمل 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برابر با مجموع سقف  مبتنی بر عملكردمطابق با دستورالعمل پرداخت 

ای ارزش نسبی حرفهدرصد جزء3/21درصد از 01به اضافه بیمارستان  هرکاری ماهیانه ریالی اعتبار اضافه

 .باشدهای ویژه وابسته میدرصد درآمد حاصل از ویزیت سرپایی در کلینیك11خدمات سالمت و 

 تعاریف - 7

 .مبتنی بر عملكرد پرسنل در دانشگاه علوم پزشكی ایرانمدل پرداخت  :آفرینبه

مستقل  هر بخش درمانی، تشخیصی، پیراپزشكی یا واحد پشتیبانی است که به عنوان یك مرکز هزینه :صندوق

 .باشدمی پشتیبانیو  تشخیصی درمانیشود و شامل دو گروه کلی در سامانه تعریف می

رمانی و های تشخیصی و یا دی واحدهایی است که در آنها فعالیتشامل کلیه :تشخيصي درماني  بخش های

 .گرددمصوب ارائه مییا توانبخشی دارای تعرفه 

های تشخیصی و یا درمانی و یا توانبخشی ی واحدهایی است که در آنها فعالیتکلیهشامل  :واحدهای پشتيبان

 .دگرددارای تعرفه مصوب ارائه نمی

H :مبلغ قابل توزیع در بیمارستان 

S :های پشتیبانیمبلغ قابل توزیع در بخش 

M :های درمانیمبلغ قابل توزیع در بخش 

 ام iمبلغ قابل توزیع در صندوق :   
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 ام j ام در صندوق  iی پرسنل کارانه:     

 ام j ام در صندوق  iکار پرسنل اضافه:     

 ام j ام در صندوق  iامتیاز پرسنل :     

    
 ام j ام در صندوق  iامتیاز عملكردی پرسنل :  

    
 ام j ام در صندوق  iامتیاز عملكردی پرسنل :   

 ام j ام در صندوق  iعملكردی پرسنل  یکا:    

 (امتیاز 11حداکثر )ام  iامتیاز تحصیالت پرسنل  :   

 (امتیاز 13حداکثر )ام   jام در صندوق   iامتیاز شغل پرسنل :     

 (امتیاز 1سال تجربه،  3ازای هر به)ام  iی پرسنل امتیاز تجربه :   

 (ی کیفی، یك امتیازنمره 11به ازای هر )ام   jام در صندوق   iضریب کیفی پرسنل  :     

 (H)مبلغ قابل توزیع در بيمارستان  -2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برابر با مجموع سقف  مبتنی بر عملكردمطابق با دستورالعمل پرداخت 

ای ارزش نسبی خدمات حرفهجزء درصد3/21درصد از 01کاری ماهیانه آن بیمارستان و ریالی اعتبار اضافه

 .باشدابسته میهای ویژه ودرصد درآمد حاصل از ویزیت سرپایی در کلینیك11سالمت و 

درصد به پزشكان فقط 31در مورد درآمد حاصل از ویزیت کلینیك ویژه با توجه به سقف پرداختی : 1تبصره

 .گردددرصد از این قسمت بعنوان سهم پرسنلی محاسبه می11

و دد گرتعیین می 09کاری ماهیانه در سال کاری ماهیانه بر اساس میانگین مبلغ ریالی اضافهسقف ریالی اضافه

 .ماندتا پایان سال ثابت می

 حرفه ای ءجز -9

 کتاب ای،حرفهءجز محاسبه اصلی مالك   دشبامی دمتخ ارائه ریسك و مهارت تالش،  دههننشان د  ،حرفه ای ءجز

 تأیه   10/19/1509مورخ  ه  34241ت/11533ماره  شصویب نامه ت موضوع سالمت دماتخ نسبی ارزش

 درج نسبی ارزش یك «ارزش نسبی واحد» ستون در که مواردی کلیه در اساس،  این بر   است وزیران محترم

 ارزش سه دارای که دیگر خدماتی برای   باشدمربوطه می خدمت ایجزءحرفه دههندنشان مربوطه ددع  است، دهش
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 ره کارکرد محاسبه مالك   است هطمربو دمتخ  ایحرفهءجز دههندنشان میانی،  نسبی ارزش باشند، نسبی می

  ایسایر خدماتی که بعنوان جزءحرفه   دشبامی شكپز آن وسطت  دهش ارائه دماتخ ایجزءحرفه مجموع  ،شكپز

                                   :شوند عبارتند از گرفته می در نظر

 کیفیت ارتقا برنامه از حاصل درآمد  احتساب با موسسه درمانگاه در ویزیت تعرفه از حاصل درآمد درصد صد* 

    .سالمت نظام ولتح رحط ویزیت در دماتخ

 درآمد یا  و مناطق محروم در پزشكان ماندگاری از حمایت برنامه عملكردی بخش از حاصل درآمد درصد صد * 

        محروم قطمنا ترجیحی تعرفه از حاصل

             نوزادان    کودکان وICUبزرگساالن ICU املش      ایهبخش انواع هتلینگ تعرفه% 51 از حاصل آمد در* 

معاونت غذا و  پیشنهاد به پزشكی ملزومات و دارو روشف از % 1 داروسازی تا سقف تخصصی  دکترای صوصخ در

 دماتخ ایحرفهءجز براساس داروساز کارکرد% 111 و کارگروه تصویب درمان بطور مشترك ودارو و معاونت 

                ودشمی منظور کارکرد داروساز وانعن به  ،دهش ارائه

      دشنبامی ارجخ ایحرفهءجز محاسبات مولش از ذیل موارد * 

        و فلوشیپ درمانی و یا عضو هیأت علمی و پزشك عمومی وق تخصصف  ،متخصص شكپز حقوقی حكم . 1

      محروم قطمنا در پزشكان ماندگاری از حمایت برنامه الزحمهثابت حق بخش . 2

 املش       بخش انواع تلینگه تعرفه% 51 از حاصل درآمد استثنای به) مقیمی و آنكالی الزحمهحق . 5

               (.نوزادان      و کودکان ICU ،بزرگساالن    

      مطب محرومیت از حق . 4

   .گرددمی ارائه بیمارستان از ارجخ در و تامین زنجیره قالب در بیمار به که دماتیخ ایحرفهءجز . 3

 .پزشك ملكردع از ناشی ایبیمه کسورات. 9

 تقسيم مبلغ قابل توزیع بين بخش های پشتيباني و تشخيصي درماني -4

 پیش)های پشتیبانی حسب سیاست دانشگاه در هر بیمارستان، درصدی از مبلغ قابل توزیع بیمارستان به بخش

درصد پشتیبانی با نظر . یابدتخصیص می( M)های تشخیصی درمانی مابقی به بخشو ( S%( )21تا % 51فرض 

 .گردددرصد تعیین می 51تا  21کارگروه از 
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ها دانشگاه بایستی دسترسی الزم برای تغییر این ضرایب را از طریق سامانه برای هر یك از بیمارستان: تبصره

 .داشته باشد

 خيصي و درمانيمبلغ قابل توزیع بين بخش های تش -5

مبلغ قابل توزیع هر بخش برابر است با درآمد آن بخش ضربدر درصد سهم پرسنل از درآمد بخش ضربدر ضریب 

 .کیفی بخش

با توجه به خدمات  331که تا سقف . باشدمی 311تا  1عددی بین های تشخیصی درمانی نمره کیفی در بخش

 هر بخش قابل افزایش می باشد

 

باشد، مبلغ قابل توزیع  Mهای مختلف کمتر یا بیشتر از که مجموع مبلغ قابل توزیع در بخشدر صورتی: تبصره

 .ها به یك نسبت تعدیل خواهند شدتمامی بخش

 :های تشخيصي درماني نحوه محاسبه درصد سهم هر بخش در بخش

تا از فروردین  09سال ( وریهشامل کارانه و اضافه کار واقعی و بهر)برابرست با میانگین ماهیانه هزینه پرداختی 

 .111ضربدر  09ماهه  12تقسیم بر میانگین درآمد هر بخش در  اسفند 

 پشتيباني واحدهایمبلغ قابل توزیع بين  -6

های پشتیبانی طبق درصد تعریف شده مبلغ قابل توزیع بین بخشمبلغ قابل توزیع به هر واحد برابر است با 

 .پشتیبانی ضربدر نمره کیفی بخشضربدر درصد سهم هر واحد 

با توجه به خدمات هر بخش  111که تا سقف  .باشدمی 111تا  1های پشتیبانی عددی بین نمره کیفی در بخش

 قابل افزایش می باشد

باشد، مبلغ قابل  Sکه مجموع مبلغ قابل توزیع در واحدهای پشتیبانی کمتر یا بیشتر از در صورتی: 2تبصره

 .حدها به یك نسبت تعدیل خواهند شدی واتوزیع همه

 : پشتيباني  واحدهای نحوه محاسبه درصد سهم هر بخش در 

از فروردین تا  09سال ( وریشامل کارانه و اضافه کار واقعی و بهره)برابرست با میانگین ماهیانه هزینه پرداختی 

 .111ضربدر  09ماهه  12اسفند  تقسیم بر میانگین درآمد هر بخش در 
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 (o)کاری و آنکال پرداخت اضافه -1

 .شودکاری پرسنل آن صندوق پرداخت میاز کل مبلغ قابل توزیع در هر صندوق ابتدا مبلغ اضافه

 : شودکار و آنكال از فرمول زیر محاسبه میبه ازای هر فرد مبلغ اضافه

زمان )]( * بر اساس حكم حقوقی فردکار ساعت اضافهریالی یك  مبلغ= ) (    )آنكال فرد کار و پرداخت اضافه

 ([آنكال صندوق ارزش زمانیزمان آنكال تقسیم بر ضریب ( + )موظفغیر

بر اساس پیشنهاد هیأت عامل بیمارستان و تصویب کارگروه  3تا  2تواند عددی بین آنكال هر صندوق میضریب 

 .دانشگاه باشد

 .شودش از محل مبلغ قابل توزیع صندوق پرداخت میکاری و آنكال پرسنل یك بخمجموع مبلغ اضافه: 5تبصره 

 .الزام آور می باشد... رعایت قوانین باالدستی از قبیل قانون بهرهوری پرستاری و اشعه و: 4تبصره 

از محل ( کارساعت اضافهریالی یك  مبلغ* وظف مزمان غیر )کار در صورت تامین نشدن مبلغ اضافه: 4تبصره 

کار اضافه ساعت الزم بذکر است سقف)صندوق، این مبلغ از سهم مدیریت پرداخت خواهد شد مبلغ قابل توزیع 

 .(باشدساعت می 113برای کلیه پرسنل 

 (d)ی پرداختي به پرسنل مبلغ کارانه -8

 :آیدبه دست می( 1)ی ام از رابطه jام در صندوق  iی پرداختی به پرسنل مبلغ کارانه

(1)                      
 

              
 

  

 

کاری برابر است با کل مبلغ قابل توزیع صندوق پس از کسر کل مبالغ اضافه          ( 1)ی در رابطه

( 2)ی ام که مطابق رابطه jام در صندوق   iبرابر است با امتیاز پرسنل      پرداختی به پرسنل صندوق و 

 .شودمحاسبه می

(2)          
      

   

    ( 2)ی در رابطه
    امتیاز عملكردی و   

ام است که به ترتیب از  jام در صندوق  iعملكردی فرد امتیاز غیر   

 .شوندمحاسبه می( 4)و ( 5)روابط 

(5)     
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عددی است بین صفر تا صد که سهم امتیاز عملكردی از مجموع امتیازات یك فرد    ، (5)ی در رابطه

گذاری است که برای هر بیمارستان و توسط یك پارامتر سیاست  . دهدرا نشان می( عملكردی و غیر عملكردی)

 .شوددانشگاه به صورت جداگانه تنظیم می

    (4) 

) در واحدهای پرستاری بر اساس سطوح مراقبتی بیماران،های تشخیصی درمانی کای عملكردی پرسنل بخش

بر و اطاق عمل  و در واحدهای پاراکلینیك  (کا تعلق می گیرد 3تا  1مراقبتی از  3مراقبتی تا سطوح  1سطوح 

این میزان کا فقط بعنوان تعداد قابل ) مشخص شده در کتاب ارزش نسبی خدماتتعداد کای  حرفه ای  اساس 

 .(این به معنی مبلغ ریالی کای ابالغی نمی باشدمحاسبه است و 

بخش پشتیبانی توسط های هر گذاری فعالیتکای عملكردی پرسنل واحدهای پشتیبانی بر اساس تعریف و ارزش

برای مثال ارزش بررسی  و محاسبه هر پرونده سرپایی کای ) پرسنل آن بخش محاسبه و پس از تایید در بخش

الزم . توسط هیات عامل  تصویب می گردد(  در نظر گرفته می شود 4ده بستری  و ارزش محاسبه هر پرون 1

 .تعریف می گردد 3تا  1بذکر است ارزش کا در واحد های پشتیبانی نیز همانند درمانی از 

شود و های هر بخش در ابتدا توسط مسئولین و پرسنل آن بخش انجام میگذاری فعالیتالزم به ذکر است ارزش

  .ماندسال ثابت می تا پایان

 : سای واحدهاؤعملكردی برای ر یی کای محاسبهشیوه:  9تبصره

 k  صندوق از میانگین  رییسعملكردی برایk  و با ضرب  5/1عملكردی پرسنل صندوق با ضریب

 .ی کیفی از محل صندوق هزینه همان بخش یا واحدضریب نمره

 k  صندوق واحد و یا بخش برابر میانگین معاون و یا جانشین عملكردی برایk  عملكردی پرسنل

  .ی کیفیصندوق و با ضرب ضریب نمره

 k  محل کل درآمد قابل از میانگین پرستاران کل بیمارستان  9/1عملكردی برای سوپروایزرها برابر

 .توزیع در بیمارستان

 k د قابل توزیع در رصد درآمد3/2است با حداکثر برابر مدیر مالی / عملكردی برای مدیر پرستاری

  .پشتیبانقابل توزیع در در ضریب کیفی از محل کل درآمد حوزه پشتیبانی 

 k درصد درآمد قابل توزیع در حوزه 5معاون اجرایی برابر است با حداکثر / عملكردی برای مدیر

  .پشتیبان حوزه پشتیبانی از محل قابل توزیع در
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 k  درصد درآمد قابل توزیع در 5معاون آموزشی برابر است با حداکثر / عملكردی برای معاون فنی

  .در درمانحوزه پشتیبانی از محل قابل توزیع 

 k نظر هیأت رئیسه مؤسسه تا سقف همترازی رشته  با توجه با مدیر عامل/ یسیعملكردی برای ر

 .گرددمذکور تعیین می

ه کای عملكردی مسئولین در هر بخش از میانگین عملكرد مابقی افراد محاسبه با توجه به اینك: 1تبصره 

 . گرددشود، لذا ضریب کیفی در کل مبالغ آنها بطور مستقیم ضرب میمی

 

 .شودعملكردی فرد نصف می  kکه ضریب کیفی صفر باشد، در صورتی: 3تبصره         

 :شودمحاسبه می( 4)ی امتیاز غیر عملكردی پرسنل از رابطه

(4)     
           

                      

    
  

 .است فردعملكردی قابل اکتساب توسط یك برابر با سقف امتیاز غیر 4173در این رابطه 

 

 :شودمحاسبه می 1امتیاز شغل به شرح جدول 

 آفرینامتیاز شغل در به  -1جدول 

 امتیاز شغل

 4 استف و جانشین رییس صندوق

 8 سرپرستار و رییس صندوق

 10 سوپروایزرها

 15 مترون

 15 مدیر

 15 رییس

 :شودمحاسبه می 2صیالت به شرح جدول امتیاز تح

 امتیاز تحصیالت در به آفرین -2جدول 

 امتیاز  تحصیالت

 1 زیردیپلم
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 2 دیپلم

 3 فوق دیپلم

 5 لیسانس

 7 فوق لیسانس

 10 دکترا

 10 پزشك

 10 فوق تخصص
 

سوپروایزران، مدیران  سای صندوق، سرپرستاران،عملكردی برای کلیه مسئولین و رؤرامتیازات غیضریب : 0تبصره

دانشگاه این اختیار را دارد برای هر بیمارستان . است        مالی و اداری و معاونین اجرای و فنی برابر 

 .ها  تغییر یابدسای صندوقؤعملكردی برای رسیاستی را تعیین نماید که بر اساس آن امتیاز غیر

خواهد فر منظور صنیز  عملكردی او عملكردی برای فردی برابر با صفر باشد، امتیاز غیر یکه کادر صورتی: تبصره

 .شد

 سهم مدیریت

 باشد، درصد درآمد مبنای بیمارستان می01درصدی از درآمد مبنای بیمارستان که حداکثر تا یك درصد از 

مجموع سقف )بین افراد و بیمارستان  سقف رقم قابل توزیع بجزاین سهم  .گرددتعیین میبعنوان سهم مدیریت 

/ توسط مدیر عامل قابل توزیع   (بیمارستان ایحرفهدرصد جزء3/21 *درصد01+کاری ماهیانه اضافهریالی 

 (نمی باشدبرای ماههای بعد  قابل ذخیره  سهماین ). معاون اجرایی صرفا در همان ماه می باشد

 بیمارستان سهم مدیریت = مصوب کارگروه درصد سهم مدیریت* درآمد مبنا  * 01%

 

 .دانشگاه علوم پزشكی ایران رسید هیأت رئیسه به تایید 29/19/1501تاریخ در  تبصره 0بند و 3این مصوبه در  


