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ریيس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ...
رئيس محترم مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی سل و بيماریهای ریوی مسيح دانشوری
رئيس محترم مرکز آموزشی ،تحقيقاتی و درمانی قلب و عروق شهيد رجایی

با سالم

با عنایت به ابالغ کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سالمت و شروع فاز سوم طرر حورون نمرام
سالمت و به منمور برقراری ارحباط اثربخش بین پرداخت و عملكرد کارکنان پزشک و غیرپزشرک بره پیوسرت
«دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملكرد پزشكان و اعضای هیات علمری شراغل در بیمارسرتانهای وابسرته بره
دانشگاه/دانشكدههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت درمان و آمروزش پزشركی» و
«دسررتورالعمل پرداخررت مبتنرری بررر عملكرررد کارکنرران غیرپزشررک شرراغل در بیمارسررتانهای وابسررته برره
دانشگاه/دانشكدههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی» بره
منمور ابالغ به واحدهای حابعه جهت اجرا ارسان میگردد .مقتضی است نسبت به اجرای دقیق دسرتورالعملهای
مذکور با رعایت موارد ذیل اقدام گردد:
 .1این دستورالعملها جایگزین دستورالعمل نمام نوین اداره بیمارستانها موضوع بخشنامه شماره  15231مورخ
 1531/11/12و اصالحیههای بعدی آن میگردد و از حاریخ  1535/3/1لغایت  1531/5/51به صرورت آزمایشری
الزماالجرا میباشد.
 .2با حوجه به لزوم اجرای هماهنگ این دستورالعملها در کلیه بیمارستانهای حابعه هر گونه پیشرنهاد حغییرر در
مواد و حبصرههای این دستورالعمل ها حنها با کسب مجوز مكتوب از دبیرخانه شورای برنامرهریزی و نمرارت برر
حوزیع درآمد اختصاصی مستقر در معاونت درمان وزارت متبوع امكانپذیر است.
 .5مهمترین اهداف و موورهای اصلی حدوین این دستورالعملها به شر ذیل است:
 بهبود روحیه کار حیمی و ایجاد نشاط و انگیزه فعالیت بیشتر در بخشهای بیمارستانی و برالببع در کرل
بیمارستان از طریق ایجاد ارحباط بین عملكرد هر بخش و دریافتی کارکنان آن بخش.
 سهیم شدن کلیه کارکنان پزشک (عمومی متخصص فوقحخصص و دستیاران) و کارکنان غیرپزشرک
شاغل در بیمارستان و اورژانس پیشبیمارستانی با هرر نروع راببره اسرتخدامی در درآمرد اختصاصری و
بالببع افزایش حعهد سازمانی کارکنان و همراستا شدن انگیزه کارکنان با اهداف سازمانی.
 افزایش بهرهوری منابع انسانی و فیزیكی بیمارستان.
 افزایش کیفیت خدمات و ارحقا رضایتمندی بیماران.
نشانی پستی :تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.behdasht.gov.ir :
نمابر55141444 :
تلفنهای تماس54188144 :

بسمه تعالی

511/5151
5131/55/52
دارد

وزری
 حرکت به سمت ایجاد حعادن در دریافتی کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستانها مبتنی برر کمیرت و
کیفیت عملكرد ایشان و با حوجه به درجه سختی مراقبت از بیماران.
 حرکت به سمت ایجاد حعادن در دریافتی پزشكان در رشتههای مختلف و حمایت از رشرتههای پزشركی
که وجود آنها برای حفظ و ارحقای سالمت مردم ضروری است ولی به علت پایین بودن درآمد اسرتقبان
مناسبی از این رشتهها در بین پزشكان وجود ندارد.
 افزایش انگیزه و حعهد حیم مدیریت بیمارستان در مسیر رشد کیفی و کمی خدمات درمانی
 .1با حوجه به پرداختهای علیالوساب به کارکنان پزشک و غیرپزشرک در ماههرای مهرر حرا آذر سران جراری
موضوع بخشنامههای شماره 111/13153د مورخ  1535/3/1و شماره  111/1513مورخ  1535/11/11ضروری
است کلیه بیمارستانهای حابعه سهم هر یک از کارکنان پزشرک و غیرر پزشرک را براسرات دسرتورالعملهای
پیوست مواسبه و پرداختهای علیالوساب قبلی را حسویه حساب نمایند.
 .3دانشگاه ها ودانشكده های علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی میبایست به گونهای برنامهریزی نماینرد
که کلیه پرداختهای عملكردی موضوع این دستورالعملها در اسرع وقت و حداکثر با فاصله زمانی دو ماهره بره
پزشكان و کارکنان غیرپزشک پرداخت گردد.
 .1ساختار حعیین شده در فصل سوم دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملكرد کارکنان غیرپزشک جهرت اسرتقرار
کامل دستورالعملها و رعایت ضوابط حعیین شده الزامی است والزم اسرت دانشرگاه هرا ودانشركده هرای علروم
پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی و بیمارستانهای حابعه نسبت به ایجاد ساختارهای حعیین شده اقدام نموده و بر
اجرای صویح دستورالعملها نمارت نمایند.
 .3معاونرت درمرران دانشگاه/دانشركده علرروم پزشرركی وخردمات بهداشررتی درمررانی الزم اسرت در اجرررای ایررن
دستورالعمل ها با همكراری روسرای بیمارسرتانهرای مشرمون برر حرامین و حفرظ نیرروی انسرانی مرورد نیراز
بیمارستانهای حابعه نمارت نمایند.
 .1با حوجه به لزوم ایجاد حعادن بین درآمد و هزینه بیمارستانها رعایت ضوابط و چارچوبهای حعیرین شرده در
این دستورالعملها و به ویژه رعایت سقفهای حعیین شده در مرواد  3و  1دسرتورالعملهای پرداخرت مبتنری برر
عملكرد پزشكان و اعضای هیات علمی و همچنین ماده  3دسرتورالعمل پرداخرت مبتنری برر عملكررد کارکنران
غیرپزشک ضروری است و پرداخت بیش از سقف حعیین شده بدون کسب مجوزهای اعالم شده مجاز نمیباشد.
 .3دانشگاه ها ودانشكده های علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی و بیمارستانهای حابعه میحوانند از طررق
ذیل نقبهنمرات و سواالت مرحبط با این دستورالعملها را منعكس نمایند:
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 پست الكترونیكی به آدرت p1p@health.gov.ir
 مكاحبه با دبیرخانه شورای برنامهریزی و نمارت بر حوزیع درآمرد اختصاصری مسرتقر در معاونرت درمران
وزارت متبوع
 حلفن به شماره 121-11133312
 نمابر به شمارههای 121-11131313-1
 .11به منمور حسهیل و افزایش دقت و سرعت در اجرای این دستورالعملها نرمافزار مرحبط در حان آمادهسرازی
میباشد که متعاقباً ارسان خواهد شد.
 .11به منمور استقرار صویح این دستورالعملها آموزشهای حضروری و غیرحضروری بررای مسرنولین مررحبط
برگزار خواهد شد.
 .12دانشگاه ها ودانشكده های علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی که حاکنون سهم کارکنران غیرپزشرک را
کمتر از  %21( %2223کارکرد پزشكان و  %223درآمد پاراکلینیک) پرداخت میکردهاند الزم است مراحب را جهت
حصمیمگیری به طور مكتوب به دبیرخانه شورا اعالم نمایند.

رونوشت:
 معاون موترم .......
 قائم مقام موترم .......
 مشاور موترم .........
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