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 آنی-مهم

 .... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه محترم رئیس

کارانه طرح تحول نظام سالمت کارکنان غیر پزشک بیمارستان های وزارت بهداشت، درمان و : موضوع

 آموزش پزشکی

 

 سالم علیکم

ها در  با عنایت به نقش موثر کارکنان بیمارستانو با تقدیم احترام؛ ( ص)با صلوات بر محمد و آل محمد

پیشبرد و موفقیت  طرح تحول نظام سالمت که موجبات خشنودی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم و مردم 

های مجری برنامه طرح تحول نظام سالمت  عزیز کشور را فراهم نمود؛ شایسته است دستور فرمائید کلیه بیمارستان

گروه پرستاری و مامایی، کارکنان غیرپزشک شاغل در بخش های )ه هر یک از کارکنان غیرپزشک کاران% 05معادل 

را به عنوان ( پاراکلینیک و کارکنان اداری، مالی و پشتیبانی، خدمه و سایر کارکنان غیر پزشک شاغل در بیمارستان

 . ، بین کارکنان غیرپزشک خود توزیع نمایند«کارانه طرح تحول نظام سالمت»

 :الزامی است« کارانه طرح تحول نظام سالمت»توجه به نکات ذیل در خصوص محاسبه و پرداخت 

ی هر مرکز درمانی ای است که کارکنان غیرپزشک از محل درآمد اختصاص منظور از کارانه، کارانه پایه .1

ارتقا »ند مانند های طرح تحول نظام سالمت که بازتوزیع سهم کارکنان غیرپزشک دار برنامه .کنند دریافت می

، در این محاسبات «ترویج زایمان طبیعی»و « ماندگاری پزشکان در مناطق محروم»، «کیفیت خدمات ویزیت

 .شود در نظر گرفته نمی

مربوط به سه و نیم ماهه ابتدای اجرای طرح تحول نظام سالمت یعنی از « کارانه طرح تحول نظام سالمت» .2

در روز یکشنبه مورخ  ،به صورت یکجا و در قالب یک فیش می بایست ،11/0/1131لغایت  10/2/1131تاریخ 

در صورتی که . گردد پرداخت ( ع)الرضا  موسی  ابن مصادف با میالد مبارک حضرت علی 11/1/1131

های مورد اشاره  کارانه ماه% 05های مذکور را محاسبه نموده است، مالک محاسبه  بیمارستان، کارانه ماه

های تیر و مرداد هنوز محاسبه نشده است،  سنل خواهد بود و در صورتی که کارانه ماهبرای هر یک از پر

خواهد های اردیبهشت و خرداد هر یک از پرسنل  در ماهقطعی شده  میانگین کارانه پرداختیمحاسبه، مالک 

  .بود

 .الغ خواهد شدمتعاقباً اب 1/1/1131از تاریخ « کارانه طرح تحول نظام سالمت»نحوه محاسبه و پرداخت  .1
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ها، نسبت به پرداخت  هایی که خارج از روال معمول دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان در بیمارستان .4

برای ای پرداخت عملکردی خود را  کنند، تنها بخش کارانه کارکنان غیرپزشک خود اقدام می عملکردی به

 .نمایند ، توزیع کنان غیرپزشککار آن را به% 05هریک از کارکنان محاسبه و 

از محل باقی مانده اعتبار طرح تحول نظام سالمت ابالغی به صورت علی الحساب الذکر  فوق اعتبار پرداخت .5

باشد که در ازای ارائه سند جداگانه از سوی معاونت توسعه  می 1/1/1131دانشکده در تاریخ /به آن دانشگاه

 .گردد خت میو مدیریت منابع هر دانشگاه به هر بیمارستان، پردا

دانشگاه مکلف است روکش سند پرداختی مربوط به کارانه طرح تحول نظام سالمت را حداکثر تا تاریخ  .6

 .به دبیرخانه ستاد کشوری طرح تحول نظام سالمت ارسال نماید11/1/1131

، معادل دو میلیون ریال در هر ماه ها سقف کارانه طرح تحول نظام سالمت کارکنان غیرپزشک بیمارستان .7

کارانه هر یک از کارکنان بیش از رقم مذکور باشد، حداکثر مبلغ دو میلیون % 05باشد و در صورتی که  می

 .ریال به ازای هر ماه پرداخت گردد

 

 

 

 

                                                                                                   


