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 مدیریتینامه تفاهم

 مدیریتی پرداخت مبتنی بر عملکردنامه تفاهـم

 مقدمه:

وابستت  بت   یهامارستانیبر عملکرد پزشکان و کارکنان شاغل در ب یپرداخت مبتندستورالعمل  اجرای راستای در

مصتو  هیتات امنتای موسست  بت  شتماره  یو درمتان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها/دانشکدهدانشگاه

 کیفیتت ارتقتا، بیمارستاناداره در الگوی نوين مديريتی استقرار  منظور........ و مورخ ....................... و ب  ..................

 بتیننامت  تفتاه ايتن  ،بیمتاران رضتايت بهبتود و در نهايتت وری، افزايش بهترهسالمتهای و مراقبتخدمات 

 ختتتتان ستتتترکار /یآقاجنتتتتا  بتتتت  نماينتتتتد ی ......... ............................. /متتتتديرعامل بیمارستتتتتانرئیس

و  / مستوو  فنتیرئتیسشتود و نامیده می "طرف اول".................................... ک  از اين پس .......................................

و ان  .............................................. سرکار خ/جنا  آقای ب  نمايند ی.....................   مسوو  کارکنان غیرپزشک بخش

نامیده  "مدیران واحد مجری" ک  از اين پس عنوان طرف دومب  سرکار خان  .............................................. /جنا  آقای

   ردد.می منعقد موسس در نظر  رفتن صرف  و صالح با  شودمی

 :نامهتفاهم موضوع :1ماده 

بتا رعايتت  استانداردهای ابالغی وزارت بهداشتت، درمتان و آمتوزز پزشتکیمبتنی بر  کیفی هایارائ  مراقبت

 . مبتنی بر عملکرد ب  صورت شده خدمات ارائ  و جبران بخش ب  کلی  بیماران ،های متعالیارزز

 :2ماده 

بر عملکرد  یدستورالعمل پرداخت مبتنيف موضوع تعار ،نام تعابیر ب  کار رفت  در اين تفاه در مورد اصطالحات و 

و  یبهداشتت و خدمات یعلوم پزشک یهاوابست  ب  دانشگاه/دانشکده یهامارستانیب شاغل درغیرپزشک کارکنان 

 باشد.ی مالک عمل میوزارت بهداشت، درمان و آموزز پزشک یدرمان

 تعهدات و اختیارات طرف اول: :3ماده 

 مات زير را انجام دهد:طرف او  متعهد است اقدا

 میزان درآمد قابل توزيع بخش را در پايان هر ماه حداکثر تا ده  ماه بعد، ب  مديران واحد مجری ابالغ نمايد. -1

ارزيابی کیفی عملکرد، کسورات و ساير مشکالت را اعالم و در رفع آن کمک  از منظرهر بخش  نقاط قابل بهبود -2

 نمايد.

براساس  قاًیجدا ان  دق فيکارکنان، در در دو رد یپرداخت عملکرددر فیش   نامپرداختی موضوع اين تفاه  -3

 : رددیدرج م ليعبارت ذ نیع
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 مدیریتینامه تفاهم

 ساعات موظف )کاران (. ی( پرداخت عملکردالف

 و کاران (. یکار)اضاف  رموظفیساعات غ ی( پرداخت عملکرد 

 يد.نماارائ   کار روهبار ب  نام  هر س  ماه يک زارز اجرای اين تفاه  -4

 مجری: واحد انمدیر و اختیارات اتتعهد: 4ماده 

 اقدامات زير را انجام دهند: باشندمیمديران واحد مجری متعهد 

روز، مراقبتت بیماران بستری شده در بخش در تمام ساعات شبان  کلی  ب  نحوی مديريت نمايند ک بخش را  -1

 د.نهای خود را دريافت نمايبا ارززموقع، کارا، عادالن  و متناسب باکیفیت، ايمن، اثربخش، ب 

ب  منظور فراه  شدن شرايط محاسب  دقیق ضريب ارزشیابی کیفتی عملکترد در بختش، سیستت  مراقبتت  -2

( طراحی و اجترا Case Methodب  صورت روز موردی ) 1334از ابتدای تیرماه پرستاری/مامايی از بیماران را 

 د.ننماي

......، اطالعتات مربتوط بت  بخش ...........شاغل در عملکرد میان کارکنان  عادالن  و مبتنی بر پرداختب  منظور  -3

غیرپزشتک بر عملکترد کارکنتان  یپرداخت مبتن دستورالعمل 23چارچو  ماده را در  فردمحاسب  امتیاز هر 

وزارت  یو درمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یهادانشکده/وابست  ب  دانشگاه یهامارستانیشاغل در ب

 د.نقرار دهاو  در اختیار طرف ، پرداخت عملکردیجهت و  ثبت، یبهداشت، درمان و آموزز پزشک

ستاعت نستبت بت   22توسط طرف او ، حداکثر ظرف بخش در پايان هر ماه درآمد قابل توزيع مبلغ با ابالغ  -4

 د.ناقدام نماي ،اعالم مبلغ عملکردی هر فرد ب  طرف او 

طبتق قتوانین و  و بهبتود کیفیتت مراقبتت در بختش ای بخش جهت ارتقای عملکردفراينده اصالحنسبت ب   -5

 ، اقدام نمايند.مقررات

تقسی  کار و وا ذاری مسوولیت ب  کارکنان غیر پزشک شاغل در بخش )شتامل پرستتار، مامتا، بهیتار، کمتک  -6

ران واحتد مجتری بر عهده مدي (بهیار/کمک پرستار، منشی، نیروی خدماتی و ساير کارکنان غیر پزشک بخش

 خواهد بود.

 دقیق در فاصل  زمانی س  ماه .تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان بخش ب  صورت عادالن  و  -2

 :بخش نحوه محاسبه عملکرد -5ماده 

شتاغل در غیرپزشتک بر عملکرد کارکنتان  یپرداخت مبتندستورالعمل  نحوه محاسبات مذکور درب   با توج  -1

وزارت بهداشت،  یو درمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها/دانشکده  دانشگاهوابست  ب یهامارستانیب
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 مدیریتینامه تفاهم

از سه  يا ................. درصد  ی، ...................... درصد از درآمد مبنای پايان هر ماه بخشدرمان و آموزز پزشک

مفتاد با رعايت  کیفی عملکرد،ضريب پس از اعما    یرد تا  مديران واحد مجری تعلق میب واحدهای پشتیبان

 .رکنان غیرشاغل در بخش توزيع  ردددستورالعمل بین کا 23ه دما

هر س  ماه  بخشعملکرد  ضريب کیفی های ارائ  شده ب  بیماران، توج  ب  کیفیت خدمات و مراقبتب  منظور  -2

 عملکترد یفتیک سنجش ضتريب فرم براساس يکبار توسط واحدهای مختلف بیمارستان با نظارت طرف او  

در میزان درآمد قابل توزيع بخش و  سنجیده ( اين تفاه  نام  2موضوع ماده  دستورالعمل 2شماره  پیوست)

 رسانی الزم را انجام دهند.مديران واحد مجری مکلفند ب  کارکنان بخش خود اطالع تاثیر داده خواهد شد.

 خواهد شد.ابالغ  ،شوراتوسط های بخش د فعالیتیابی عملکرشهای جديد برای ارز، شاخصدر صورت لزومتبصره: 

  :6ماده 

 نام اين تفاه  2موضوع ماده  دستورالعملنام  و اين تفاه هر  ون  ابهام و اختالف نظر در اجرای در صورت بروز 

متديران واحتد  مورد تائیدب  هر دلیل هیات مصوب    چ. چنانارجاع می  رددهیات موضوع برای اتخاذ تصمی  ب  

 شود.، جهت اخذ تصمی  نهايی ارجاع میکار روه،  زارز اختالف ب  قرار نگیرد مجری

 

رستیده و ، در تاريخ ................................ ب  امضاء طترفین تبصره 1و  ماده 6 مشتمل بر نسخ  3نام  در اين تفاه 

بايگانی  هیاتبايست نزد مینام  تفاه  اين از يک نسخ باشد. االجرا میالزم 1/2/1333تاريخ از  ماه  3برای مدت 

  یرد.نام  قرار میشود و دو نسخ  ديگر در اختیار طرفین تفاه 

 

 طرف دوم طرف اول              

 نام و نـام خانوادگي:        

 امضـاء:                 

 نام و نـام خانوادگي:

 امضـاء:

 نام و نـام خانوادگي:

 امضـاء:


