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 عالوه بر امتیاز ،خیصی و درمانیهای تششاغل در بخش کارکنانمبتنی بر عملکرد  در راستای پرداخت

شناسایی و جهت نیز  امتیاز خدمت، نوع شغل و ضریب کیفی عملکرد امتیاز امتیاز سابقه خدمت، حضور،

 محاسبه خواهد شد.  به شرح ذیل بخش کارکنان شاغل در هر عملکرد بهتر تمایز

 تعاریفل اول: فص

 روند:می کار به ذیل مشروح معانی در اصطالحات دستورالعمل، این در :1ماده 

 :1( مراقبت موردی الف

بیماران بخش را به تناسب، بین  یک روش تقسیم کار در پرستاری است که سرپرستار/مسئول شیفت،

های یک یا چند بیمار راقبتکند. در این روش کلیه مدر هر نوبت کاری تقسیم می کادر پرستاری حاضر

 شود.با مسئولیت یک پرستار ارائه می

در مواردی که امکان تطابق این دو . استرعایت طرح انطباق در اجرای مراقبت موردی الزامی  :1 تبصره

شود برای خدماتی که به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مجری اجازه داده میبرنامه وجود ندارد، 

 )برخالف اصول گردد )به عنوان مثال سونداژ(، از پرستار همجنسرگروه تعیین میتوسط دبیرخانه کا

خدمات استفاده شود. سایر خدمات به استثنای خدمات مذکور در این برای ارائه  (مراقبت موردی

 گردد.قالب مراقبت به شیوه موردی ارائه می

 ( سطح مراقبت: ب

به سه سطح مراقبت کامل یا  ،میزان مراقبت مورد نیازسختی و در این دستورالعمل، بیماران براساس 

 :اندبندی شدهجزئی تقسیمخود مراقبتی یا مراقبت ویژه، مراقبت نسبی و 

  مراقبت جزئی:مراقبتی یا خود :1-ب

به  وباشد های روزانه خود میبیمار بدون کمک یا با حداقل کمک، قادر به انجام فعالیتدر این سطح، 

نیازمند تنها و  شدهانجام یک پروسیجر تشخیصی یا جراحی ساده یا جزئی پذیرش طور معمول جهت 

 باشد.ئم حیاتی و برقراری انفوزیون میکنترل عال

 مراقبت نسبی:: 2-ب

 ارزیابی وضعیت به داشته و نیازاحتیاج های روزانه به کمک بیمار برای انجام فعالیت ،در این سطح
                                                           

1- Case Method 
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... که هر یک ساعت باید کنترل ل دقیق عالئم حیاتی، جذب و دفع ورفیزیولوژیک یا وضعیت عاطفی، کنت

 ند، دارد.شو

 :یا ویژه مراقبت کامل :3-ب

 تنفسی حمالت بدن، مایعات کاهش، خونریزی مثل عالئمی دچار و بدحال شدت بهدر این سطح بیمار 

 باشد.می ونتیالتور تحت بیمار از راقبتم ، مانندمداوم مانیتورینگ و مشاهده نیازمند و است ...و حاد

 :امتیاز شیفت خدمت( ج

و سطح  تعدادبراساس  ،کارینوبتدر هر  امتیازاتی است که هر یک از مشمولین،مجموعه 

 د.نآوربه دست می، دنگیرآنها را بر عهده می /ارائهاقبت ازمر که مسئولیت بیماران/خدماتی

 ( حجم خدمتد

 باشد. ه میمایکشیفت خدمت در طی مجموع امتیازات 

 خدمت: ( امتیاز هـ

و بخش منظور از امتیاز خدمت، امتیازی است که هر یک از مشمولین، براساس حجم خدمت ارائه شده 

کاری موظف و غیرموظف جداگانه محاسبه آورند. این امتیاز برای ساعتمی به دست محل فعالیت خود

 د.گردجمع می ،تاساعاین شده و با امتیاز حضور افراد در 

های تشخیصی و به نیروهای طرحی در دو ماهه ابتدای شروع به کار در هر یک از بخش :2 تبصره

شود و امتیاز خدمت درمانی، مسئولیت مراقبت مستقیم از بیماران و یا ارائه مستقیم خدمات داده نمی

ها ر مالکگردد. محاسبات پرداخت عملکردی برای این نیروها، براساس سایمحاسبه نمیبرای آنان 

 پذیرد.صورت می

 ( مشمولینو

خدمت برای سرپرستار/ماما مسئول، پرستار/ماما، بهیار، کاردان/کارشناس اتاق عمل و هوشبری، امتیاز 

نیروی خدماتی و کاری، منشی، کمک بهیار، مسئول نوبت، طبی-یکارکنان رادیولوژی، آزمایشگاه تشخیص

 گردد.صی و درمانی محاسبه مییشخهای تر بخشپزشک شاغل دسایر کارکنان غیر

روزه، ساعتی )افراد فاقد رابطه استخدامی با دانشگاه/دانشکده(، حجمی و  89نیروهای  :3 تبصره

از بیماران به آنان  مستقیم باشند و در صورتی که مسئولیت مراقبتدانشجو مشمول این پیوست نمی
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. شودمتیاز شیفت خدمت( درج میغیرمشمولین )در همان فرم محاسبه ا بخشسپرده شود، در 

تواند بیماران مراقبت شده توسط این گروه را برای سایر افراد کاری نمیرپرستار/مسئول نوبتس

 د.کاری محاسبه نمایدر همان نوبتمشمول 

 (Stand byاستندبای ) (ز

 بخشخود، در  در نوبت کاری های تشخیصی و درمانی،کارکنان فنی بخشدر صورتی که هر یک از 

 موارد ضروریدر صرفاً ولی  دداشته باشو آمادگی کامل جهت ارائه خدمت به بیماران را بوده حاضر 

 شود.، استندبای نامیده مینمایدمراقبت موردی اقدام ارائه نسبت به 

کارکنان آنکال معموالً خارج از بیمارستان حضور داشته و در  ؛بای با آنکال متفاوت استاستند: 4 تبصره

بای شوند، در صورتی که کارکنان استنددقیقه در محل کار خود حاضر می 20اضطرار در کمتر از  صورت

در بخش محل ارائه خدمت حضور داشته و در صورت اضطرار، آمادگی الزم جهت ارائه خدمت در 

 همان لحظه را دارند.
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 محاسبه امتیاز خدمتفرایند گام به گام فصل دوم: 

  گردد:از خدمت در سه مرحله و به روش ذیل محاسبه میامتی :2ماده 

 الف( محاسبه  امتیاز شیفت خدمت: 

 ( شیفت خدمت در بخش های بستری1-الف 

 امتیاز شیفت خدمت = ∑تعداد بیماران هر سطح در هر شیفت(  ×)ضریب سطح مراقبت

 های غیر بستری( امتیاز شیفت خدمت در بخش2-الف 

 امتیاز شیفت خدمت = ∑مات در هر شیفت(تعداد خد ×)ضریب خدمت 

 ب( حجم خدمت: 

 حجم خدمت = ∑)امتیاز شیفت خدمت در طول یک ماه(     

 ج( امتیاز خدمت:  

 گردد.امتیاز خدمت برای براساس حجم خدمت ماهیانه و بخش محل خدمت محاسبه می
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 فصل سوم: محاسبه امتیاز شیفت خدمت

  شود:محاسبه می ذیل به روشهای بستری شامتیاز شیفت خدمت برای بخ :3ماده 

 امتیاز شیفت خدمت  = ∑تعداد بیماران هر سطح در هر شیفت(  ×)ضریب سطح مراقبت 

کامل به عنوان یک بیمار  ،کاری در بخش بستری باشدصورتی که بیمار کمتر از یک نوبت در :1تبصره 

خش )به استثنای ب اقامت داشته باشندخش ز یک ساعت در بکمتر ا بیمارانی که صرفاًشود. شمرده می

 .گردندتعداد بیماران لحاظ نمی اتاق عمل و اورژانس(، در محاسبات

 گردد.( محاسبه می1اساس جدول شماره )ضریب سطح مراقبت بر :2تبصره 

 (: محاسبه ضریب سطح مراقبت1جدول)

 ردیف

 ستون پنج ستون چهار ستون سه ستون دو ستون یک

 یمارسطح مراقبت ب

 تعریف

 مراقبت )براساس میزان

 یک در نیاز بیمار مورد

 شیفت کاری(

ضریب سطح 

مراقبت در 

بخش 

 اورژانس

ضریب سطح مراقبت 

های در سایر بخش

بستری و سرپایی به 

استثنای بخش 

های اورژانس و بخش

 پاراکلینیک

ضریب سطح 

مراقبت در 

های بخش

 پاراکلینیک

1 

 : یک سطح

جزیی یا  بتمراق یا مراقبتی خود

 تریاژ در بخش اورژانس 5و 4سطح 

 ساعتکمتر از یک 

 یا

 کمتراز
6

1
 شیفت زمان 

1 1 1 

2 

 سطح دو:

تریاژ در   3مراقبت نسبی یا سطح 

یا  یا مادر کم خطر  بخش اورژانس

 در بلوک زایماننوزاد سالم 

 ساعت 1-3

 یا

تا  
2

1
 شیفت زمان

3 2 1 

3 

 سطح سه:

 2و  1مراقبت کامل یا ویژه یا سطح 

یا مادر  تریاژ در بخش اورژانس

یا نوزاد نیازمند احیا بدو تولد پرخطر 

 در بلوک زایمان

بیش از 
2

1
 1 4 5 زمان شیفت 

4 
سرپایی و ویزیت  ضریب سطح مراقبت برای پرستار تریاژ

 بلوک زایمانبخش اتاق معاینه مادران در 
0.2 --- --- 
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بایست برای هر بیمار در هر نوبت کاری، توسط مسئول همان سطح مراقبت الزاماً می :3تبصره 

کاری صبح است )به استثنای کاری تعیین گردد. مالک اصلی تعیین ضریب سطح مراقبت، نوبتنوبت

شب افزایش یابد، تغییر سطح کاری عصر و بیماران جدیدالورود( و در صورتی که این سطح در نوبت

 کاری برسد.بایست به تائید سوپروایزر بالینی بیمارستان در همان نوبتمراقبت می

تک تخصصی  هایبیمارستان در اورژانس و تریاژ نظرمادران تحتبرای ضریب سطح مراقبت : 4تبصره 

 (1جدول شماره  3ستون ) بیماران در بخش اورژانسضریب سطح مراقبت مشابه  زنان و زایمان،

 باشد. می

  شود:ذیل محاسبه می های غیربستری به روشبرای بخشامتیاز شیفت خدمت  :4ماده 

 امتیاز شیفت خدمت  = ∑تعداد خدمات در هر شیفت( × )ضریب خدمت

از ضریب سطح مراقبت برای نشان دادن سختی خدمت، به جای های غیربستری، در بخش :1 تبصره

(، پزشکی 2های رادیولوژی )جدول شماره در بخش این ضریبگردد. ه میضریب خدمت استفاد

(، 6و  5(، رادیوتراپی )جداول شماره 4(، فیزیوتراپی و کاردرمانی )جدول شماره 3ای )جدول شماره هسته

)جدول شماره  تخصصی-خدمات تشخیصی(، 8)جدول شماره اتاق عمل (، 7)جدول شماره آنژیوگرافی 

 .( تعیین شده است10)جدول شماره  گاهیدرمان(، خدمات 9

 جدول ضرایب خدمت در گروه رادیولوژی (:2)جدول 

 ضریب خدمت نوع خدمت رادیولوژی ردیف

 1/0 عادیهر خدمت سونوگرافی  1

 25/0 سونوگرافی تخصصی )مانند کالرداپلر عروق(هر خدمت  2

 5/0 هر خدمت سنجش تراکم استخوان  3

 6/0  مایلوگرافی /هر خدمت رادیوگرافی 4

 8/0 هر خدمت ماموگرافی 5

 8/0 کانونشنال یا اسپیرال ساده CTهر خدمت  6

 2 مالتی دتکتور CTهر خدمت  7

 1 (9و  8روتین )به استثنای ردیف  MRIهر خدمت  8
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 جدول ضرایب خدمت در گروه رادیولوژی (:2)جدول ادامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به صورت  15-7های ( به استثنای خدمات ردیف2ه ): در صورتی که خدمات جدول شمار2 تبصره

 گردد. ضرب می 3 عدد مربوطه در خدمت ضرایب ،گیرد پرتابل صورت

 ای(: جدول ضرایب خدمت در بخش پزشکی هسته3جدول )

 ضریب خدمت اینوع خدمت پزشکی هسته ردیف

1 SPECT 3 ای به ازای هر خدمتسه مرحله 

2 SPECT 2 ای به ازای هر خدمتدو مرحله 

3 PET/PET-CT 2 به ازای هر خدمت 

4 SPECT 1 ای به ازای هر خدمترحلهیک م 

 5/0 های تنفسی به ازای هر خدمتتست 5

 5/0 به ازای هر خدمت دانسیتومتری 6

 3/0 سازی پرتو دارو به ازای هر خدمتآماده 7

 

 

 ضریب خدمت نوع خدمت رادیولوژی ردیف

9 

، MRM ،MRA ،MRCP ،MRVار.ای دینامیک )شامل ام.

MRUها تنها ، دیفوژن، کاردیاک، مفاصل و ستون مهره

 و پرفیوژن( Gradingبرای موارد 

2 

10 
، FMRI،MRS ، DTIام.ار.ای تخصصی )شامل 

 فیبروگرافی(
2.5 

 1 هر خدمت فلورسکوپی  11

 MRI 2و   CTخدمات اینترونشنال تحت گاید سونوگرافی،  12

 25/2 هر خدمت آنژیوگرافی 13

 3 هر خدمت آنژیوپالستی عروق محیطی 14

15 
ارائه تصویرسه بعدی و گزارش آنالیز و محاسبه کمی 

 محاسبات پزشکی به ازای هر بیمار 
6 
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 ای(: جدول ضرایب خدمت در بخش پزشکی هسته3ادامه جدول )

 ضریب خدمت اینوع خدمت پزشکی هسته ردیف

 5/0 یفی پرتودارو به ازای هر خدمتتولید و کنترل ک 8

 5/0 پزشکی به ازای هر خدمتمحاسبه فیزیک 9

 3/0 خدمتبه ازای هر  In Vitro آزمایشات 10

11 
سازی بیمار جهت انجام پروسیجرهای تشخیصی آماده

 خدمت هر ازای به ایپزشکی هسته
2/0 

 2/0 بیمار هر ازای گیری از بیماران بهنمونه 12

 1/0 بیمار هر ازای به بیماران پذیرش 13
 

 (: جدول ضرایب خدمت در واحدهای فیزیوتراپی و کاردرمانی4جدول )

 ردیف
انواع خدمات فیزیوتراپی و 

 کاردرمانی
 ضریب خدمت

 1 یک اندام در واحد مربوطه 1

 5/1 دو اندام در واحد مربوطه 2

 25/1 های عادییک اندام در بخش 3

 5/1 ی عادیهادو اندام در بخش 4

 2 های ویژهیک اندام دربخش 5

 5/2 های ویژهدو اندام دربخش 6

7 EECP   2 

 2 توانبخشی قلبی و ریوی 8
 

، در صورتی که فیزیوتراپی/کاردرمانی برای بیماران دارای سطح هوشیاری پایین، سکته مغزی :3تبصره 

اعی انجام شود، ضریب خدمت حاصل از و یا ضایعات نخ، دیابتیک، میوپاتی، مایلوپاتی MS پیوندی،

 گردد.ضرب می 2( در عدد 4جدول شماره )
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 (: جدول ضرایب خدمت فیزیست رادیوتراپی به ازای هر فاز درمانی5جدول )

 ضریب خدمت انواع خدمات رادیوتراپی ردیف
 Conventional 5/0رادیوتراپی  1

2 3D Conformal 1 

3 IORT 5 

4 IMRI 3 

 5/0 اپیتربراکی 5

 5 یفگامانا یعمل عمل جراح ینح یوتراپیراد 6

 3 هایپرترمی عمقی 7
 

 

 

 (: جدول ضرایب خدمت برای تکنولوژیست رادیوتراپی6جدول )

 ضریب خدمت انواع خدمات رادیوتراپی ردیف

 3/0 به ازای هر فیلد Conventionalرادیوتراپی  1

2 3D Conformal 5/0 به ازای هر فیلد 

3 IORT 4 به ازای هر جلسه 

4 IMRT 2.5 به ازای هر جلسه 

 2 تراپی به ازای هر جلسهبراکی 5

 2 هایپرترمی عمقی به ازای هر جلسه 6

 5/0 هایپرترمی سطحی به ازای هر جلسه 7

 4 یفگامانا یعمل جراح ینح یوتراپیراد 8

 5/0 سازی به ازای هر بیمارآماده 9

 1/0 پذیرش به ازای هر بیمار 10
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 (: جدول ضرایب خدمت برای کارکنان آنژیوگرافی7جدول )

 

 (: جدول ضرایب خدمت برای کارکنان اتاق عمل8جدول )

 

یا  های ریکاوری نداشته باشد و(، در صورتی که بیمار نیاز به مراقبت8( و )7در جداول شماره ): 4 تبصره

منتقل گردد، امتیاز ریکاوری محاسبه  ICUهای پس از عمل جراحی به طور مستقیم به انواع بخش

 شود.نمی

 زمان عمل نوع عمل ردیف

ضریب 

خدمت 

 سرکوالر/

 اسکراب

ضریب 

خدمت 

دستیار 

 غیرپزشک

ضریب 

خدمت 

 بیهوشی

ضریب 

خدمت 

 ریکاوری

ضریب خدمت 

تکنسین 

 رادیولوژی

 0.2 0.15 0.25 0.5 0.25 دقیقه 30زیر  بسیار کوچک 1

 کوچک 2
دقیقه  30بیش از 

 تا یک ساعت
0.5 1 0.45 0.3 0.4 

 0.6 0.4 0.7 1.5 0.75 ساعت 1.5الی  1 متوسط 3

 بزرگ 4
 2.5تا  1.5بین 

 ساعت
1.25 2.5 1.1 0.5 1 

 1.25 0.5 1.5 3 1.75 ساعت 2.5باالی  بسیار بزرگ 5

 عمل زمان نوع عمل ردیف

ضریب 

خدمت 

 سرکوالر

ضریب 

خدمت 

 اسکراب

ضریب 

خدمت 

 بیهوشی

ضریب 

خدمت 

سازی آماده

 بیمار

ضریب 

خدمت 

 ریکاوری

ضریب 

خدمت 

 وینیست

ضریب 

خدمت 

 پرفیوژنیست

 --- --- 0.15 0.1 0.5 0.5 0.25 دقیقه 30زیر  بسیار کوچک 1

 کوچک 2
دقیقه  30بیش از 

 تا یک ساعت
0.5 0.75 0.75 0.2 0.3 --- --- 

 1.5 1.75 0.4 0.3 1 1 0.75 ساعت 2الی  1 متوسط 3

 2.25 2.5 0.5 0.35 2 2 1.25 ساعت 4تا  2بین  بزرگ 4

 2.75 3 0.5 0.4 2.5 2.5 1.75 ساعت 4باالی  بسیار بزرگ 5
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ضرایب مربوطه محاسبه  %50، استندبای(، برای کارکنان در حالت 8( و )7در جداول شماره ): 5تبصره 

 گردد.می

، ریکاوری استندبایی یا آنژیوگرافی، (، در صورتی که حین عمل جراح8( و )7در جداول شماره ): 6تبصره 

سازی بیمار، جابجایی بین کارکنان صورت گیرد، ضریب مربوطه به طور متناسب با میزان و یا آماده

 شود.مشارکت،  بین دو نفر تقسیم می

(، زمان درج شده در گزارش جراح یا 8( و )7مالک مدت زمان عمل در جداول شماره ): 7تبصره 

عمل زمان درج شده در گزارش برای تکنسین بیهوشی نیز مالک مدت زمان متخصص قلب است. 

 باشد.جراح می

 تخصصی-ت تشخیصیخدمبه ازای هر   محاسبه ضریب خدمت(: 9جدول )

 ردیف
ضریب خدمت  نوع خدمت 

 تکنسین  

ضریب خدمت 

 بیهوشی

 0.25 1 شکنسنگ 1

 0.75 1 برونکوسکوپی 2

 0.5 0.75 آندوسکوپی 3

 0.75 1 کوپیکلونوس 4

 0.25 0.5 سیگموئیدوسکوپی 5

6 ERCP 2 1 

 0.5 0.75 اکوکاردیوگرافی از طریق مری 7

 0.75 1 تست تیلت 8

 0.25 0.5 تعبیه پیس میکر موقت 9

10 ECT  1 0.75 

11 Rtms 0.75 0.5 

 0.75 1.5 پلی سومنوگرافی 12
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 هی ت درمانگااخدم (: محاسبه ضریب خدمت برای 10جدول )

 ضریب خدمت تخصصی-نوع خدمت تشخیصی ردیف

 4/0 تست ورزش 1

 1/0 ساده یا رنگی اکوکاردیوگرافی 2

3 ECG 2/0 

 25/0 هولترمانیتورینگ 4

5 EMG 1/0 

6 NCV 1/0 

 1/0 اسکن کف پا 7

8 MWT6 1/0 دقیقه( 6روی )تست پیاده 

9 EEG 3/0 

 3/0 اسپیرومتری 10

 3/0 مانومتری 11

12 BODY BOX 5/0 

13 
NST  در اتاق معاینه بلوک زایمان و یا در درمانگاه

 مامایی
4/0 

 2/0 سایر پروسیجرهای سرپایی درمانگاه به ازای هر بیمار 14

 

(، تنها در بخش یا واحدهایی که صرفاً به طور مستقل به 10)و  (9) ول شمارهداضرایب خدمت ج :8تبصره 

های که این خدمات، در سایر بخشباشد و در صورتیبل محاسبه میقا ،پردازندارائه خدمات فوق می

باشد و در ضریب بستری توسط کارکنان همان بخش ارائه گردد، به طور جداگانه قابل محاسبه نمی

 سطح مراقبت بخش لحاظ شده است.

(، 10) ( و9) ول شمارهادر صورتی که کارکنان بخش یا واحد مستقل ارائه کننده خدمات جد: 9تبصره 

به ازای هر بیمار  برابر 2ای بستری اقدام نماید، ضرایب فوق هنسبت به ارائه خدمات در بخش

 گردد.محاسبه می

 امتیاز شیفت خدمت برای بهیار، به روش زیر محاسبه خواهد شد: :5ماده 

 امتیاز شیفت خدمت بهیار =امتیاز شیفت خدمت فرد  × 0.85 

 کاری، به روش زیر محاسبه خواهد شد:مسئول نوبت امتیاز شیفت خدمت برای :6ماده 
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 کاریامتیاز شیفت خدمت مسئول نوبت= امتیاز شیفت خدمت فرد  × 1.25

های تشخیصی و درمانی در نوبت کاری صبح امتیاز شیفت خدمت برای جانشین مسئول بخشتبصره: 

 گردد.کاری محاسبه میروزهای غیرتعطیل، مانند مسئول نوبت

کاردرمانی /متیاز شیفت خدمت برای کارشناس/کارشناس ارشد مسئول واحدهای فیزیوتراپیا: 7ماده 

 گردد.محاسبه می 1.25با ضریب 

واحدهای   مسئول خدمت شیفت امتیاز = ∑(شیفت هر در خدمات تعداد×  خدمت ضریب× )1.25

 فیزیوتراپی/کاردرمانی

، روانشناسی بالینی، درمانگاه مامایی، های تغذیهامتیاز شیفت خدمت برای مسئولین بخش :8ماده 

 گفتاردرمانی و ارتوپدی فنی به روش زیر خواهد بود: شنوایی شناسی، بیناسنجی، 

های تغذیه، روانشناسی بالینی، درمانگاه امتیاز شیفت خدمت مسئولین بخش =تعداد بیماران فرد  ×1.25

 فنی گفتاردرمانی و ارتوپدی شنوایی شناسی، مامایی، بیناسنجی،

های تشخیصی و درمانی به بخش ، منشی و نیروی خدماتیامتیاز شیفت خدمت برای کمک بهیار :9ماده 

 شود:زیر محاسبه می هایروش

 امتیاز شیفت خدمت کمک بهیار= متوسط امتیاز شیفت خدمت بخش  × 0.8

 امتیاز شیفت خدمت منشی  =متوسط امتیاز شیفت خدمت بخش  × 0.75

 شیفت خدمت نیروی خدماتی امتیاز=  تیاز شیفت خدمت بخشمتوسط ام × 0.65

کمک بهیار یا خدمه یا منشی در یک نوبت کاری با هم در بخش  بیش از یکدر صورتی که  :1 تبصره

همه براساس این ماده محاسبه و لذا امتیاز خدمت برای  ، امتیاز شیفت خدمت آنهانمایندفعالیت 

 بخشی امتیاز شیفت خدمتمتوسط مثال در صورتی که به عنوان  رسته یکسان خواهد بود.کارکنان یک 

خواهد  6.5هر یک از آنها باشد، امتیاز شیفت خدمت برای  10 کارینفر نیروی خدماتی، در یک نوبت 3با 

 .  (10× 0.65) بود

در صورتی که منشی، نیروی خدماتی و کمک بهیار در یک نوبت کاری در دو یا چند بخش : 2 تبصره

    گردد.محاسبه می ،مشارکت در هر بخشحضور و یت نمایند، امتیاز خدمت به نسبت میزان فعال
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، عالوه بر تعداد بیماران و ضریب سطح مراقبت، ساعت مراقبت بخش بلوک زایمان در: 10ماده 

 خواهد بود: مامای عامل زایمانمالک محاسبه امتیاز شیفت خدمت مستقیم از مادر نیز 

تعداد بیماران هر سطح در هر شیفت(  × ضریب سطح مراقبت × 0.15با اعمال ضریب  ساعت مراقبت) 

 عامل زایمانمامای امتیاز شیفت خدمت  = ∑

در نظر گرفته امتیاز  0.15معادل  ،از مادر و نوزاد بخش بلوک زایمان هر یک ساعت مراقبتدر : 1تبصره 

 شود.می

هر یک از ماماهای زایمان یا مسئول نوبت کاری، بلوک  صالحدید مامای مسئول در صورت: 2 تبصره

د، محاسبه امتیاز شیفت ننمایهمکاری به عنوان کمک مامای عامل زایمان توانند میحاضر در نوبت کاری 

مسئولیت تکمیل و  رد.گیمامای عامل زایمان صورت می نندهما زایمان کمک عاملمامای برای  خدمت

 برعهده مامای عامل زایمان خواهد بود. ،چنین شرایطی در مادر و نوزاد مستندسازی پرونده

 بخش کننده مراقبت پس از زایمان تا ترخیص( در)ارائه Post Partum : در صورتی که بخش3 تبصره

و برای های بستری همانند سایر بخشبندی مادران در این بخش ، سطحبلوک زایمان مستقر باشد

( 1جدول شماره ستون چهارم )مطابق مراقبت در سه سطح  ،مشابه بخش نوزادانبخش این نوزادان 

 گیرد.صورت می

در بلوک زایمان و حضور تکنسین بیهوشی  دردیبه روش بی در صورت انجام زایمان طبیعی :4 تبصره

 :شودامتیاز شیفت خدمت برای تکنسین بیهوشی به روش زیر محاسبه می

تعداد بیماران  ×ضریب سطح مراقبت ×0.15ضریب  با اعمال )ساعت مراقبت مطابق چارت بیهوشی 0.8×

 امتیاز شیفت خدمت تکنسین بیهوشی در بلوک زایمان = ∑هر سطح در هر شیفت( 

این ماده( بدون توجه  4سطح مراقبت برای تکنسین بیهوشی در بلوک زایمان )موضوع تبصره  :5 تبصره

 گردد.تعیین می 2با ضریب   سطح دوبه سطح مراقبت مادر، 

زایمان، به روش زیر بلوک خدمت برای پرستار/ماما مراقب نوزاد در بخش  امتیاز شیفت :11ده ما

 شود:محاسبه می

 = ∑تعداد بیماران هر سطح در هر شیفت(  ×ضریب سطح مراقبت  ×0.15ساعت مراقبت با اعمال ضریب )  

 پرستار/ماما مراقب نوزادامتیاز شیفت خدمت 
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 در ،و آنژیوگرافی ی اتاق عملمسئول تجهیزات پزشکی و داروبرای امتیاز شیفت خدمت  :12ماده 

عهده  و تنها این وظیفه را در این بخش بر محسوب گرددکه پرسنل اتاق عمل و آنژیوگرافی صورتی

 شود:زیر محاسبه می به روشداشته باشد، 

ئول تجهیزات مسشیفت خدمت  امتیاز =متوسط امتیاز شیفت خدمت کارکنان فنی اتاق عمل  × 0.9

 و آنژیوگرافی ی اتاق عملپزشکی و دارو

از کارکنان فنی اتاق  کییو آنژیوگرافی  ی اتاق عملمسئول تجهیزات پزشکی و دارودر صورتی که  تبصره:

بوده که عالوه بر مشارکت در اعمال جراحی این وظیفه را )به استثنای سرپرستار(  و آنژیوگرافی عمل

 امتیاز شیفت خدمت وی به روش زیر محاسبه می شود:ه باشد، عهده داشت نیز بر

و  ی اتاق عملمسئول تجهیزات پزشکی و داروامتیازشیفت خدمت  =امتیاز شیفت خدمت فرد   ×1.1

 آنژیوگرافی

زیر محاسبه  کننده در اعزام، به روشامتیاز شیفت خدمت برای پرستار/ماما/بهیار مشارکت: 13ماده 

 خواهد شد:

امتیاز شیفت = کاریهمان بخش در همان نوبت کارکنان فنیمتیاز شیفت خدمت متوسط ا × 1.25

 کننده در اعزام در همان شیفتپرستار/ماما/بهیار مشارکت خدمت

باشند که در نوبت کننده در اعزام در صورتی مشمول این ماده میپرستار/ماما/بهیار مشارکت: 1تبصره 

وبت کاری اعزام شوند. کارکنان آنکال اعزام مشمول این ماده کاری خود در بخش حاضر بوده و در همان ن

 گردد.می ن امتیاز حضور محسوبدر اعزام به عنواساعات مشارکت آنها برای آنان باشند و نمی

توان از این ماده برای پرستار/ماما/بهیار مشارکت کننده در اعزام استفاده نمود در صورتی می: 2 تبصره

 کاری به طول انجامد.عادل یک نوبتکه مدت زمان اعزام م

برای پرستار/ماما/بهیار ، کاری به طول انجامددر صورتی که مدت زمان اعزام کمتر از یک نوبت: 3تبصره 

محسوب کننده در اعزام، در محاسبه امتیاز شیفت خدمت، هر بیمار به صورت یک بیمار کامل مشارکت

نوبت کاری که در زمان اعزام، ادامه مسئولیت بیماران  همانشود و برای سایر پرستاران حاضر در می

گیرند، در محاسبه امتیاز شیفت خدمت، این کننده در اعزام را بر عهده میپرستار/ماما/بهیار مشارکت

 شوند.می محسوب ،بیماران به صورت نصف بیمار
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سوپروایزر بالینی  یا پرستاری مدیرریزی قبلی توسط در صورتی که پرستار بدون برنامه: 14ماده 

بیمارستان برای یک شیفت کامل از بخشی به بخش دیگر جابجا شود، کلیه محاسبات پرداخت عملکردی از 

جمله امتیاز خدمت برای این پرستار در این شیفت، توسط بخش مقصد مستندسازی و در محاسبات 

یک نوبت کاری کامل باشد،  گردد. در صورتی که میزان حضور پرستار در بخش مقصد، کمتر ازاعمال می

گردد و در محاسبه امتیاز شیفت هیچ امتیاز خدمت و حضوری برای فرد در بخش مقصد، منظور نمی

جایی فرد بین دو بخش، به صورت معمول خدمت در بخش مبدا، تعداد بیماران وی، بدون توجه به جابه

 شود.محاسبه می

 به روش زیر محاسبه خواهد شد:  کاری شب،امتیاز شیفت خدمت در نوبت :15ماده 

 کاری شبامتیاز شیفت خدمت نوبت = امتیاز شیفت خدمت فرد در نوبت کاری × 1.25
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 و امتیاز خدمت: محاسبه حجم خدمت چهارفصل 

 شود:حجم خدمت ماهیانه هر یک از مشمولین به روش زیر محاسبه می :16ماده 

 م خدمت حج =∑)امتیاز شیفت خدمت در طول یک ماه(     

امتیاز خدمت ماهیانه برای هر یک از مشمولین براساس حجم خدمت و بخش محل خدمت در   :17ماده 

 تعیین شده است. 21تا  11جداول 

ها بندی، از ترکیبی از تختهای بستری براساس نظام سطحدر مواردی که هر یک از بخش تبصره:

مختلفی تعیین شده باشد، مالک محاسبه  تشکیل شده باشد که امتیاز خدمت آنان براساس جداول

ها های آن بیشتر است. در صورتی که تعداد تختامتیاز خدمت، جدول بخشی است که تعداد تخت

مراقبت باالتری دارد. در  سطحبرابر باشد، مالک محاسبه امتیازخدمت نوع تختی است که ضریب 

 داول وجود ندارد.صورتی که ضریب سختی برابر باشد، تفاوتی در انتخاب نوع ج
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پیوند روده،  ICUپیوند قلب،  ICUپیوند ریه،  ICUپیوند کبد،  ICUجراحی قلب اطفال،  ICUهای در بخش امتیاز خدمت(: 11جدول )

ICU  پیوند پانکراس وICU ( سوختگیBICU) 

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 115 162-173 16 4 و کمتر 7 1

2 13-8 10 17 185-174 125 

3 19-14 15 18 197-186 135 

4 29-20 20 19 209-198 145 

5 41-30 25 20 221-210 155 

6 53-42 30 21 233-222 165 

7 65-54 35 22 245-234 175 

8 77-66 40 23 257-246 185 

9 89-78 45 24 269-258 195 

10 101-90 55 25 281-270 205 

11 113-102 65 26 293-282 220 

12 125-114 75 27 305-294 235 

13 137-126 85 28 317-306 250 

14 149-138 95 29 329-318 265 

 280 و بیشتر 330 30 105 161-150 15
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 (11ره )بزرگساالن، کودکان و اطفال به جز موارد مندرج در جدول شما ICUهای (: امتیاز خدمت در سایر بخش12جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 120 256-285 14 5 و کمتر 10 1

2 15-11 10 15 315-286 135 

3 27-16 15 16 345-316 150 

4 45-28 20 17 375-346 165 

5 60-46 25 18 405-376 180 

6 75-61 35 19 435-406 195 

7 90-76 45 20 465-436 210 

8 105-91 55 21 495-466 225 

9 135-106 65 22 525-496 240 

10 165-136 75 23 555-526 255 

11 195-166 85 24 585-556 270 

12 225-196 95 25 615-586 285 

 300 و بیشتر 616 26 105 255-226 13
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 ایمان و لیبر، بلوک زCCU ،BMTهای بستری سوختگی، (: امتیاز خدمت در بخش13جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 120 251-275 14 5 و کمتر 12 1

2 22-13 10 15 300-276 135 

3 37-23 15 16 325-301 150 

4 50-38 20 17 350-326 165 

5 62-51 25 18 375-351 180 

6 75-63 35 19 400-376 195 

7 100-76 45 20 425-401 210 

8 125-101 55 21 450-426 225 

9 150-126 65 22 475-451 240 

10 175-151 75 23 500-476 255 

11 200-176 85 24 525-501 270 

12 225-201 95 25 550-526 285 

13 250-226 105 26 575-551 300 
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 میتهای دیالیز و مسمودر بخش امتیاز خدمت(: 14جدول )

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 120 201-220 14 5 و کمتر 10 1

2 20-11 10 15 240-221 135 

3 30-21 15 16 260-241 150 

4 40-31 20 17 280-261 165 

5 50-41 25 18 300-281 180 

6 60-51 35 19 320-301 195 

7 80-61 45 20 340-321 210 

8 100-81 55 21 360-341 225 

9 120-101 65 22 380-361 240 

10 140-121 75 23 400-381 255 

11 160-141 85 24 420-401 270 

12 180-161 95 25 440-421 285 

13 200-181 105 26 460-441 300 
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 و نوزادان پرخطر Intermediate ICUآنژیوگرافی، های در بخش امتیاز خدمت(: 15جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 135 281-310 13 5 و کمتر 12 1

2 24-13 15 14 340-311 150 

3 46-25 25 15 370-341 165 

4 70-47 35 16 400-371 180 

5 90-71 45 17 430-401 200 

6 110-91 55 18 460-431 220 

7 130-111 65 19 490-461 240 

8 160-131 75 20 520-491 260 

9 190-161 85 21 550-521 280 

10 220-191 95 22 580-551 300 

11 250-221 105 23 610-581 320 

 340 و بیشتر 611 24 120 280-251 12
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ودک، ، بخش پیوند کلیه، مراقبت مادر و کPost CCUای، ، پزشکی هستهPost-Partumهای در بخش امتیاز خدمت(: 16جدول )

 کودکان، خون و هماتولوژی، شیمی درمانی و آنکولوژی، جراحی مغز و اعصاب، عفونی و سل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 120 331-370 15 5 و کمتر 15 1

2 25-16 10 16 410-371 135 

3 45-26 15 17 450-411 150 

4 67-46 20 18 490-451 165 

5 90-68 25 19 530-491 180 

6 112-91 30 20 570-531 195 

7 135-113 40 21 610-571 210 

8 157-136 50 22 650-611 225 

9 180-158 60 23 690-651 240 

10 210-181 70 24 730-691 255 

11 240-211 80 25 770-731 270 

12 270-241 90 26 810-771 285 

13 300-271 100 27 850-811 300 

 320 و بیشتر 851 28 110 330-301 14
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، بارداری Post Cathهای داخلی و جراحی )بزرگساالن، کودکان و اطفال(، اورژانس، در انواع بخش امتیاز خدمت(: 17جدول )

 شیمی درمانی سرپایی و، برونکوسکوپی شکنسنگ ،پرخطر و بستری اعتیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز خدمت دمتحجم خ ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 105 361-405 13 5 و کمتر 20 1

2 37-21 10 14 450-406 120 

3 60-38 15 15 495-451 135 

4 82-61 20 16 540-496 150 

5 120-83 25 17 585-541 165 

6 142-121 35 18 630-586 180 

7 165-143 45 19 675-631 195 

8 195-166 55 20 720-676 210 

9 232-196 65 21 765-721 230 

10 270-233 75 22 810-766 250 

11 315-271 85 23 855-811 270 

 300 و باالتر 856 24 95 360-316 12
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 های بستری شامل اعصاب و روان و پوست(: امتیاز خدمت در بخش18جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 160 363-400 13 7 و کمتر 18 1

2 37-19 15 14 437-401 175 

3 62-38 25 15 475-438 190 

4 87-63 35 16 512-476 205 

5 112-88 45 17 548-513 220 

6 137-113 55 18 584-549 235 

7 175-138 70 19 620-585 250 

8 212-176 85 20 656-621 265 

9 250-213 100 21 692-657 280 

10 287-251 115 22 728-693 295 

11 325-288 130 23 764-729 310 

 325 و باالتر 765 24 145 362-326 12
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خدمات ، های تشخیصی تخصصیسرپایی اعتیاد، بخش های چشم پزشکی، هموفیلی، تاالسمی،در بخش امتیاز خدمت(: 19جدول )

 یای سرپای، رادیوتراپی و پزشکی هستهادیولوژی، ریدرمانگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 120 391-420 15 5 و کمتر 20 1

2 35 -21 10 16 450-421 135 

3 60-36 15 17 480-451 150 

4 90-61 20 18 510-481 165 

5 120-91 25 19 540-511 180 

6 150-121 30 20 570-541 195 

7 180-151 40 21 600-571 210 

8 210-181 50 22 630-601 225 

9 240-211 60 23 660-631 240 

10 270-241 70 24 690-661 255 

11 300-271 80 25 720-691 270 

12 330-301 90 26 750-721 285 

13 360-331 100 27 780-751 300 

 320 و بیشتر 781 28 110 390-361 14



 های تشخیصی و درمانیمت در بخش: نحوه محاسبه امتیاز خد5پیوست شماره 

 

 

27 

 

 (، درمانگاه مامایی، بیناسنجی، گفتاردرمانی و ارتوپدی فنیتغذیه، روانشناسی بالینییراپزشکی )های پدر بخش امتیاز خدمت(: 20جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 135 181-200 14 5 و کمتر 5 1

2 10 -5 15 15 230-201 145 

3 20-11 25 16 260-231 155 

4 30-21 35 17 290-261 165 

5 40-31 45 18 320-291 175 

6 55-41 55 19 350-321 185 

7 70-56 65 20 380-351 195 

8 85-71 75 21 410-381 205 

9 100-86 85 22 440-411 220 

10 120-101 95 23 470-441 235 

11 140-121 105 24 500-471 250 

12 160-140 115 25 530-501 265 

 280 و بیشتر 531 26 125 180-161 13
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 اتاق عمل (: امتیاز خدمت در 21جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف امتیاز خدمت حجم خدمت ردیف

 125 181-200 14 5 و کمتر 5 1

2 10 -5 10 15 230-201 135 

3 20-11 15 16 260-231 145 

4 30-21 25 17 290-261 155 

5 40-31 35 18 320-291 165 

6 55-41 45 19 350-321 180 

7 70-56 55 20 380-351 195 

8 85-71 65 21 410-381 210 

9 100-86 75 22 440-411 225 

10 120-101 85 23 470-441 240 

11 140-121 95 24 500-471 260 

12 160-140 105 25 530-501 280 

 300 و بیشتر 531 26 115 180-161 13
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های  رادیولوژی، رادیوتراپی و مسئول تکنسینی سرپرستار/ماما مسئول، رابامتیاز خدمت  :18 ماده

 به روش زیر محاسبه می شود:، سوپروایزر اتاق عمل و اورژانسای، پزشکی هسته

و مسئول  خدمت سرپرستار/ ماما مسئولامتیاز  = بخش کارکنان فنی  متوسط امتیاز خدمت ×1.2

 ایزشکی هستهو پ ، رادیوتراپیرادیولوژی های تکنسین

 امتیاز خدمت سوپروایزر اورژانس و اتاق عمل = بخشکارکنان فنی  متوسط امتیاز خدمت  × 1.25

گردد.  به عبارت در محاسبه امتیاز خدمت لحاظ نمی صیبرای مشمولین این بند، روزهای مرخ :1 تبصره

 گردد. ول، ضرب میه، در امتیاز خدمت مشمدیگر نسبت روزهای غیرمرخصی ماه، به کل روزهای ما

و یا نوبت کاری صبح در ایام  شب در نوبت کاری عصر و که سرپرستار/ماما مسئول درصورتی :2 تبصره

ی امتیاز شیفت خدمت مطابق پرستار برای و ،بیماران اقدام نمایداز  موردی نسبت به مراقبت تعطیل

 گردد.اضافه می  این ماده محاسبه شده براساسمحاسبه و به امتیاز خدمت 

موظف و غیرموظف به نسبت میزان حضور فرد در ساعات  کاری هاینوبت در خدمت امتیاز :19ماده 

در  600به عنوان مثال فردی که در بخش داخلی، با حجم خدمت گردد. موظف و غیرموظف محاسبه می

ور ساعت حض 48ساعت حضور موظف و  152را کسب نماید، در صورتی که  180ماه، امتیاز خدمت 

 گردد: به روش زیر محاسبه می موظفمتیاز خدمت برای ساعت موظف و غیرغیرموظف داشته باشند، ا

   امتیاز خدمت موظف = (152÷(152+48)) ×180=  136.8   

   موظفغیرامتیاز خدمت  = (48÷(152+48)) ×180 = 43.2

 ساعت درفرد  ضورح امتیاز غیرموظف، ابتدا حضور بابتمحاسبه پرداخت عملکردی  در تبصره:

 افزوده آن به خدمت غیرموظف امتیاز و سپس محاسبه با اعمال ضریب غیرموظف کارگروه غیرموظف

محاسبات به روش زیر انجام باشد،  2در مثال فوق در صورتی که ضریب حضور غیرموظف  .شودمی

 شود:می

   امتیاز خدمت غیرموظف =( 48÷(152+48)) ×180 = 43.2 

 امتیاز عملکردی غیرموظف  = ((48 ×2+ )43.2) × امتیاز نوع شغل × امتیاز سابقه خدمت × ردضریب کیفی عملک
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 فصل پنچم: سایر ضوابط

در سال اول اجرای این برنامه، کارکنان شاغل در واحدهای پشتیبان، مشمول محاسبه امتیاز  :20ماده 

 گردند.خدمت نمی

ای برای ارائه می درمانی و سوختگی، افراد ویژههای شیدر صورتی که در هر یک از بخش :21ماده 

خدماتی همچون پانسمان و شیمی درمانی تعیین شده باشند، با توجه به عدم کسب امتیاز خدمت برای 

این افراد به علت نداشتن بیمار/بیماران خاص، ضرورت دارد ظرف حداکثر شش ماه شرایطی فراهم 

بخش، توسط همه پرستاران در قالب مراقبت به شیوه  گردد تا دو خدمت مذکور مانند سایر خدمات

التفاوت پرداختی، حاصل از عدم کسب موردی ارائه گردند. تا زمان استقرار کامل مراقبت موردی، مابه

 گردد.امتیاز خدمت برای افراد مذکور، از محل سهم مدیریت پرداخت می

ز بیمار )مانند رابط کنترل عفونت، آموزش، برای انجام وظایف غیرمرتبط با مراقبت مستقیم ا: 22 ماده

گردد و همچنان جبران این نوع خدمات در قالب چندپیشگی اعتباربخشی و ...(، امتیازخدمت محاسبه نمی

 گرفت. و یا تشویق از سهم مدیریت صورت خواهد 

 هایبیمارستان در موجود هایزیرساخت به توجه باطبی -تشخیصی آزمایشگاه بخش در :23 ماده

 شودمی داده اجازه هیات به. شودنمی محاسبه Case Method صورت به طرح شروع در مشمول،

 Caseروش به را پرداخت و تدوین خدمت امتیاز محاسبه جدول مرکز، همان بارکاری براساس

Method، دهد انجام. 

 کارشناسان و شناسانکار برای 26/2/1395 مورخ 161/100 شماره مصوبه( 14) بند که صورتی در :24 ماده

 پذیرامکان کارکنان از گروه این برای پیوست این اجرای گردد، اجرا بیمارستان هر دارپروانه ارشد

 .باشدنمی

مورد تصویب شورای  16/3/1395تبصره در تاریخ  33ماده و  25این دستورالعمل در  :25ماده 

 161/100 شماره بخشنامهاست و براساس  ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی قرار گرفتهبرنامه

  باشد.االجرا میهای مجری الزمبرای بیمارستان 26/2/1395 مورخ


