
تعالي بسمه
و درمانيدستور العمل« و مراكز آموزشي »خريد خدمات گروه پرستاري در بيمارستان ها

ب آيين نامه اداري واستخدامي كاركنان غير هيات علمي بـه منظـور تـامين نيـروي پرسـتاري مـورد نيـاز22استناد مادهه اين دستورالعمل

و15در)نفر ساعتبر اساس(حجمي هاي تحت پوشش موسسه به صورت رستانمراكز آموزشي ودرماني وبيما و تبصـره5ماده تـدوين

.به تصويب هيات امناء رسيد

از:1ماده و بيمارستانهاي تابعـه خـود را خدمات گروه پرستاري مورد نياز موسسه مجاز است بخشي بـه شـرط مراكز آموزشي ودرماني

از طريـق)بر اسـاس نفـر سـاعت(حجمي نرم ها واستانداردهاي مصوب به صورت با رعايتدر چارچوب اين دستورالعمل تامين اعتبار، 

.ثبت شدهبخش تعاوني، خصوصي، نهادها وموسسات عمومي غير دولتي 

و استاندارد هاي:2ماده .رعايت آن خواهد بودساالنه توسط وزارت متبوع اعالم مي گردد كه موسسه موظف به پرستاري گروهنرم ها

موسسه مجاز خواهد بود راساً بر اساس نيازهاي مراكز آموزشي ودرماني وبيمارستانها با يك يا چند شركت تعاوني، خصوصي:3ماده

سسات عمومي غير دولتي قرارداد منعقد ويا اينكه در صورت صـالحديد بـه واحـدهاي مـذكور تحـت پوشـش اجـازه انعقـادونهادها وم

د .ر چارچوب اين دستورالعمل صادر نمايدقرارداد

.تشخيص چگونگي اجراي اين ماده ومسئوليت آن با رعايت جميع جهات با رئيس موسسه خواهد بود: تبصره

رايپرستار حجم خدمات گروهاست مجازموسسه:4ماده نـرم هـا با رعايـت موجود هر يك از مراكز آموزشي ودرماني وبيمارستانها

و ميـزان اعتبـار الزم تعيينيپس از پرسـتار خـدمات گـروه ودر صـورتتاييد كمبـود بررسي اين دستورالعمل2موضوعمادههاي واستاندارد

و منابع وزارت متبوع بـر اسـاس مـاده Ĥن تاميناطمينان از انعقـاد اجـازه ايـن دسـتورالعمل»7«و كسب مجوز از معاونت توسعه مديريت

.صادر نمايدقرارداد در چارچوب اين دستورالعمل را 

و قراردادهاي منعقده:5ماده .كليه مطالبات در پايان سال تسويه شودحداكثر براي يك سال تنظيم مي گردد

در مراكز آموزشي ودرماني وبيمارستانهاي تحت پوششيپرستارخدمات گروه اين دستورالعمل صرفاً در جهت تامين كمبود:6ماده

و يا ساير واحدهاي موسسه موسسه  .نمي باشدقابليت اجرا دارد وقابل تسري براي ساير مشاغل

و منـابع:7ماده و بـا تأييـد معاونـت توسـعه مـديريت موسسه با توجه به منابع مالي هر سال مجاز به انعقاد قرارداد جديد در حجم معـين

. وزارت متبوع مي باشد

ذيل را به عنوان شرايط اختصاصي نيروهاي مـورد پيمـان رعايـت تعهدات طرف قرارداد مواردمؤسسه موظف است در قسمت:8ماده

:نمايد



مد: الف و منطبق با شرايط احراز طبقه بندي مشاغلرك تحصيلياداشتن  مرتبط

آندارا بودن:ب و پيراپزشكان يا معافيت از  گواهي پايان خدمت مشمولين قانون خدمت پزشكان

و مهارت هاي مورد لزوم متناسب با بخش هاي تخصصي كه مقرر است حسـب برنامـه تنظيمـي مراكـز داشتن گواهي:ج هاي آموزشي

و يا فوق تخص و بيمارستانها در بخش هاي تخصصي .ي اشتغال داشته باشدصآموزشي درماني

و استخدامي كاركنان غير هيات علمي34الزام به رعايت ماده:د  آيين نامه اداري

 گزينش طبق نظريه هسته گزينش احراز: هـ

و شركت طرف قرارداد در بانك عامل موسسه افتتاح كه كليه پرداختهـا:9ماده اعـم از پرداختهـاي(حساب مشتركي في مابين موسسه

و ماليات و بيمه .واريز مي گرددبه اين حساب) مستقيم به كاركنان

:مشروحه ذيل عالوه بر ساير تعهدات قانوني در قرارداد منعقده با طرف قرارداد لحاظ گردددموار:10ماده

و بـه شـرح ذيـل تعيـين 1397براي سال بر حسب مشاغل گروه پرستاري ساعت واحد كار به نفر نرخي،حجم در قرارداد منعقده: الف

.تاكيد شود حق الزحمه افراد بر همين مبنا پرداخت گردد

يك-1 و هوشبري در قبال مبلغ ساعت كار در ماه در شيفت هاي مختلف طبق 160ساعت كار كارشناسان پرستاري، اتاق عمل

.ريال مي باشد ......) تمام وقت( برنامه تنظيمي

و هوشبري در قبال-2 ساعت كار در ماه در شيفت هاي مختلـف طبـق برنامـه 160مبلغ يك ساعت كار كاردان هاي اتاق عمل

.ريال مي باشد ......) ام وقتتم( تنظيمي

ريال .....)تمام وقت( ساعت كار در ماه در شيفت هاي مختلف طبق برنامه تنظيمي 160مبلغ يك ساعت كار بهياران در قبال-3

.مي باشد

.مبلغ كمك عائله مندي طبق قانون كار به جمع حق الزحمه مزد ماهيانه اضافه مي گردد:1تبصره

ك:2تبصره .ارائه خدمت نمايند)شب-عصر-صبح(ه مشمول اين دستورالعمل موظفند به صورت در گردش كليه افراد

 نرخ فوق العاده اضافه كار:ب

و هوشبري-1 .ريال مي باشد.....مبلغ يك ساعت اضافه كاركارشناسان پرستاري، اتاق عمل

و هوشبري-2 .ريال مي باشد .....مبلغ يك ساعت اضافه كار كاردان هاي اتاق عمل

.ريال مي باشد......مبلغ يك ساعت اضافه كار بهياران-3

. ساعت در ماه تعيين مي گردد80سقف اضافه كار هر يك از افراد حداكثر:1تبصره

ب الف هايدر ابتداي هر سال تغييرات نرخ موضوع بند:2 تبصره و منـابع وزارت متبـوع اعـالمو توسط معاونت توسـعه مـديريت

شدخوا .هد

در:11ماده مبلغ كارانه طرح نظام نوين پرداخت بيمارستاني هر يك از گروه هاي پرستاري معـادل كاركنـان مشـابه قـراردادي شـاغل

و  . از طريق حساب مشترك در وجه افراد كارسازي مي شود همزمان با پرداخت هاي ساير كاركنانبيمارستان محاسبه



و دانشـكده هـاي علـوم پزشـكي دارنـد/ مجاز به استفاده از نيروهاي كه به نوعي رابطه اسـتخدامي بـا دانشـگاه طرف قرارداد:12ماده

.بازنشسته نمي باشد

را كه جهت اشتغال معرفي مي نمايد تحـت پوشـش بيمـه حرفـه اي نيرو هاي گروه پرستاري كليه است طرف قرارداد مكلف:13ماده

. قرار دهد

و همچنين نمونه قرارداد مورد نياز طرف قرارداد با نيروهـاي تحـت:14ماده و طرف قرارداد نمونه قرارداد مورد نياز في مابين موسسه

و ابالغ مي گرددطبق قانون كار پوشش  و منابع تدوين .توسط معاونت توسعه مديريت

و نـرخ80ساعتي، حداقل موسسه مي تواند به طرف قرارداد اجازه دهد از نيروهاي پاره وقت:15ماده سـاعت در مـاه اسـتفاده نمايـد

.اين دستورالعمل پرداخت نمايد»10«بند الف ماده1يك ساعت حق الزحمه آنان طبق رديف 

 والسالم


