
 

 

های سبه امتیاز خدمت در بخش: نحوه محا5پیوست شماره 

 تشخیصی و درمانی

 
دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان  03( ماده 1)موضوع تبصره )

های علوم پزشکی و /دانشکدهی وابسته به دانشگاههاشاغل در بیمارستانغیرپزشک 

 خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(

 پزشکی آموزش و درمان ت،بهداش وزارت

 1030 زمستان
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خیصی و درمانی عالوه بر های تششاغل در بخش کارکنانمبتنی بر عملکرد  در راستای پرداخت

 و افتراق عملکردتعیین جهت ، امتیاز خدمت نیز عملکرد کیفینوع شغل و ضریب  امتیاز حضور،  امتیاز

 محاسبه خواهد شد.  بخش کارکنان شاغل در هر

قابل اجرا  1931ماه  تیراز  ،تصویب هیات در صورتبراساس این پیوست، محاسبه امتیاز خدمت 

 گردد.موظف و غیرموظف فرد اعمال می پرداخت عملکردی ساعاتو در باشد می

 الف(نحوه محاسبه امتیاز خدمت

س اتاق عمل و کارشنا، پرستار/ماما، بهیار، کاردان/ماما مسئولبرای سرپرستار/خدمت امتیاز  

 پزشک شاغلکمک بهیار، نیروی خدماتی و سایر کارکنان غیر ، هوشبری، مسئول نوبت کاری، منشی

و  (18جدول ) و ضریب ارزش خدمت( 17تا  8 )جداولارائه شده  تااساس حجم خدمر بخش برد

 شود:میفرمول زیر محاسبه  براساس

ت= امتیاز خدم حجم خدمتامتیاز × ضریب ارزش خدمت  

اسبات مربوط به امتیاز خدمت، ذکر نام جهت اجرای بهینه این دستورالعمل و سهولت در مح

 .استمراقب هر بیمار باالی تخت وی الزامی  /مامایپرستار

 ب(نحوه محاسبه حجم خدمت

حجم خدمت  .ر فرد استهدریافت کننده خدمت توسط  اندهنده تعداد بیمارنشان حجم خدمت

کننده خدمت مستقیماً ، تعداد بیماران دریافتمواردشود. برای برخی از به دو روش محاسبه می

، برای محاسبه حجم خدمت تعداد بیماران مواردباشد و در برخی دیگر از معادل حجم خدمت می

 :گرددتعدیل می( 11( تا )1براساس بندهای )

 به روش زیر محاسبه خواهد شد: های کاری شب،در نوبتحجم خدمت  -1

 تعداد بیماران فرد =حجم خدمت در نوبت کاری شب × 2

کاری ثابت عملکرد ضروری است از تنظیم نوبت ور رعایت عدالت در پرداخت مبتنی بربه منظ

 شب برای مشمولین اجتناب گردد.

 ، به روش زیر محاسبه خواهد شد:کاریمسئول نوبتحجم خدمت برای  -2

 کاریتعداد بیماران فرد =حجم خدمت مسئول نوبت × 22/1
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، به روش زیر محاسبه ریکاوری در /کاردان/کارشناس بیهوشیپرستارحجم خدمت برای  -9

 خواهد شد:

 حجم خدمت پرستار ریکاوری =تعداد بیماران فرد  × 9/0

 ، به روش زیر محاسبه خواهد شد:کننده در اعزامپرستار/ماما مشارکتحجم خدمت برای  -1

 اعزام در همان شیفت حجم خدمت پرستار/ماما مشارکت کننده درکاری =در هر نوبت پرستاربیماران ماهیانه متوسط  × 1.2

کاری به طول یک نوبتمعادل از فرمول فوق استفاده نمود که مدت زمان اعزام  تواندر صورتی می

 انجامد.

پرستار سرکوالر در حالت و  پرفیوژنیست، کاردان/کارشناس هوشبریحجم خدمت برای  -2

tand byS:به روش زیر محاسبه خواهد شد ، 

  دمتحجم خ=تعداد بیماران فرد  × 2/0

، تعداد ...(و EEG ،ECGها، اکوکاردیوگرافی، های تشخیصی تخصصی )شامل اسکوپیدر بخش -6

باشد. به عنوان مثال در بخش خدمات ارائه شده مالک محاسبه حجم خدمت می

( 16)های ارائه شده، مبنای محاسبه براساس جدول شماره آندوسکوپی، تعداد آندوسکوپی

 باشد.می

کمک بهیار و نیروهای خدماتی، حجم خدمت به روش ، ا مسئول، منشیبرای سر پرستار/مام -7

 زیر محاسبه می شود:

 بخش سرپرستار و منشی .1

 حجم خدمت سر پرستار/ ماما مسئولماران پذیرش شده در بخش در ماه =تعداد بی

 کمک بهیارنیروی خدماتی و  .2

خدماتی و نیروی کمک بهیارهای کاری خود = حجم خدمت ر نوبتتعداد بیماران د  

 (1با استفاده جدول شماره )حجم خدمت  برای تکنسین/کاردان/کارشناس رادیولوژی  -8

 گردد:محاسبه می
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 (: محاسبه حجم خدمت در گروه رادیولوژی1جدول )

 ضریب خدمت نوع خدمت رادیولوژی ردیف

 2/0 سونوگرافی 1

 2/0 سنجش تراکم استخوان به ازای هر بیمار 2

 6/0 ی هر بیماررادیوگرافی به ازا 9

1 CT 8/0 به ازای هر بیمار 

2 MRI 1 به ازای هر بیمار 

 2/1 فلورسکوپی به ازای هر بیمار 6

 2 آنژیوگرافی به ازای هر بیمار 7
 

 هر تکنسین رادیولوژی =حجم خدمت ∑(رادیولوژیت اخدم تعداد × )ضریب خدمت

 های رادیولوژیمسئول تکنسین =حجم خدمت ∑ت رادیولوژی(اخدم تعداد ×)ضریب خدمت  × 9/0

( 2حجم خدمت با استفاده جدول شماره )ای، پزشکی هسته برای کارکنان شاغل در بخش سرپایی -3

 :گرددمحاسبه می

 ایبخش پزشکی هسته(: محاسبه حجم خدمت در 2جدول )

 ضریب خدمت اینوع خدمت پزشکی هسته ردیف

1 SPECT 9 ای به ازای هر بیمارسه مرحله 

2 SPECT 2 ای به ازای هر بیماردو مرحله 

9 PET/PET-CT 2 به ازای هر بیمار 

1 SPECT 1 ای به ازای هر بیماریک مرحله 

 2/0 های تنفسی به ازای هر بیمارتست 2

 2/0 به ازای هر بیمار دانسیتومتری 6

 9/0 سازی پرتو دارو به ازای هر بیمارآماده 7

8 
رو به ازای هر تولید و کنترل کیفی پرتودا

 بیمار
2/0 

 2/0 پزشکی به ازای هر بیمارمحاسبه فیزیک 3

 9/0 به ازای هر بیمار In Vitro آزمایشات 10
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آماده سازی بیمار جهت انجام 

پروسیجرهای تشخیصی پزشکی 

 بیمار هر ازای به ایهسته

2/0 

 2/0 بیمار هر ازای گیری از بیماران بهنمونه 12

 12/0 بیمار هر ازای به انپذیرش بیمار 19
 

 یک از کارکنان= حجم خدمت هر  ∑(ایهسته پزشکیت اخدم تعداد ×)ضریب خدمت 

 ایپزشکی هستههای =حجم خدمت مسئول تکنسین ∑ای(هسته خدمت پزشکی تعداد ×)ضریب خدمت  × 9/0

استفاده جدول حجم خدمت با  ،فیزیوتراپی و کاردرمانی Ph.D، کارشناس ارشد و برای کارشناس  -10

 گردد:( محاسبه می9شماره )

 فیزیوتراپی و کاردرمانی واحد(: محاسبه حجم خدمت در 0جدول )

 ردیف
انواع خدمات فیزیوتراپی و 

 کاردرمانی
 ضریب خدمت

 1 مربوطه یک اندام در واحد 1

 2/1 مربوطه دو اندام در واحد 2

 22/1 های عادییک اندام در بخش 9

 2/1 های عادیشدو اندام در بخ 1

 2 های ویژهیک اندام دربخش 2

 2/2 های ویژهدو اندام دربخش 6
 

 یک از کارکنان واحد فیزیوتراپی/کاردرمانی= حجم خدمت هر  ∑ت(اخدم تعداد×)ضریب خدمت 

 فیزیوتراپی/کاردرمانیمسئول واحد کارشناس = حجم خدمت  ∑ت(اخدم تعداد×)ضریب خدمت  ×9/1

ین، سکته مغزی و یا دارای سطح هوشیاری پای انبیماربرای  تراپی/کاردرمانیفیزیو در صورتی که

ضرب  2( در عدد 9ت حاصل شده از جدول شماره )ا، حجم خدمضایعات نخاعی انجام شود

حجم  کاری شب یا روزهای تعطیل ارائه گردد،مچنین در شرایطی که خدمت در نوبته گردد.می

 گردد.ضرب می 2در عدد  خدمت

 (1ول شماره )ارادیوتراپی، حجم خدمت با استفاده جد پرستار تکنولوژیست و، فیزیست برای -11

 گردد:محاسبه می (2و )
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 فاز درمانیبه ازای هر  رادیوتراپی محاسبه حجم خدمت فیزیست (:4جدول )

 ضریب خدمت انواع خدمات رادیوتراپی ردیف

 Conventional  2/0رادیوتراپی  1

2 9D Conformal  1 

9 IORT  2 

1 IMRI  9 

 9 هایپرترمی عمقی 2

 

 (: محاسبه حجم خدمت تکنولوژیست رادیوتراپی 5جدول )

 انواع خدمات رادیوتراپی ردیف
ضریب 

 خدمت

 9/0 به ازای هر فیلد Conventionalرادیوتراپی  1

2 9D Conformal 2/0 به ازای هر فیلد 

9 IORT  1 

1 IMRI 2 به ازای هر جلسه 

 2 کی تراپی به ازای هر جلسهبرا 2

 2 هایپرترمی عمقی به ازای هر جلسه 6

 2/0 هایپرترمی سطحی به ازای هر جلسه 7

 2/0 آماده سازی به ازای هر بیمار 8

 9/0 پذیرش به ازای هر بیمار 3

 

 = حجم خدمت هر یک از کارشناسان بخش رادیوتراپی ∑ت(اتعداد خدم ×)ضریب خدمت 

 بخش رادیوتراپی= حجم خدمت کارشناس مسئول  ∑تعداد خدمات( ×)ضریب خدمت  ×9/1

و پرستاران شاغل در بخش اورژانس برای محاسبه حجم خدمت سرپرستار، سوپروایزر  -12

یک از افراد سازی تعداد بیماران برای هر ( متناسب6اورژانس، براساس جدول شماره )

براساس جدول شماره  ،شده حجم خدمت حاصلصورت گرفته و سپس با توجه به  مذکور

 گردد:( امتیاز حجم خدمت محاسبه می16)
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 (: محاسبه حجم خدمت در بخش اورژانس6جدول )

 مدت بستری بیمار در بخش ردیف
 حجم خدمت

 ) متناسب سازی تعداد بیماران (

 1/0 ×تعداد بیمار مراقبت شده )بستری موقت( ساعتزیر یک 1

 22/0  ×بت شدهتعداد بیمار مراق ساعت 2تا  1بین  2

 2/0   ×تعداد بیمار مراقبت شده ساعت 1تا 2بین  9

 1  ×تعداد بیمار مراقبت شده ساعت 6تا  1بین  1

 1/1  ×تعداد بیمار مراقبت شده ساعت 6باالی  2

 

های تک تخصصی حجم خدمت پرستاران شاغل در بخش اورژانس بدون توجه در بیمارستان -19

 تا 8)جداول  مرتبطهای بستری (، مطابق بخش6شماره ) جدولسازی حاصل از متناسببه 

 محاسبه خواهد شد.امتیاز حجم خدمت ( 17

 محاسبه حجم خدمت برای مسئولین واحدهای پیراپزشکی به روش زیر خواهد بود: نحوه -11

  مسئول واحد تعداد بیماران فرد = حجم خدمت ×22/1

 نحوه محاسبه امتیاز حجم خدمت ج(

( خواهد بود. بدین Case Method) 1م خدمت براساس شیوه مراقبت موردی محاسبه امتیاز حج 

، امتیاز حجم خدمت فعالیتو بخش محل  (تعداد بیمارانحجم خدمت )صورت که با توجه به 

 محاسبه خواهد شد: (17)تا  (8) شماره براساس جداول

ماران بخش های بستری وجود داشته باشد؛ مثالً بیدر صورتی که در یک بخش تنوع تخت -1

باشند، امتیاز حجم خدمت در پایان هر  جراحی عمومی در یک بخش بستری شدهچشم پزشکی و 

، محاسبه مراقب ثبت شده به تفکیک هر جدول که به نام پرستار انیماه براساس تعداد بیمار

 خواهد شد. 

                                                           
کند و یماران بخش را به تناسب بین پرستاران/ماماهای حاضر در هر نوبت کاری تقسیم میکاری، بر این روش سرپرستار/ماما مسئول/مسئول نوبتد -1

 شود.رستار/مامای تعیین شده، ارائه میهای مورد نیاز هر بیمار با مسئولیت و توسط پها و فعالیتکلیه مراقبت
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کاردان/کارشناس اتاق عمل  ،اتاق عمل سرپرستار، سورپروایزرامتیاز حجم خدمت مربوط به  -2

های عمل و بخش و کاردان/کارشناس هوشبری، پرفیوژنیست و پرستاران شاغل در اتاق

 گردد: محاسبه می( 7) شماره با استفاده از جدولآنژیوگرافی 

 های عمل و بخش آنژیوگرافی(: محاسبه امتیاز حجم خدمت در اتاق7)جدول 

 جم خدمتامتیاز ح ضریب زمان عمل نوع عمل ردیف

 ضریب  ×تعداد عمل  0.2 ساعت 1زیر  کوچک 1

 ضریب  ×تعداد عمل  1 ساعت 2الی  1 متوسط 2

 ضریب ×تعداد عمل  9 ساعت 1تا  2بین  بزرگ 9

 ضریب  ×تعداد عمل  2 ساعت 1باالی  بسیار بزرگ 1

 

ف، های کاری غیرموظکاری موظف هر فرد، امتیاز حجم خدمت برای نوبتبا اتمام ساعت -0

 محاسبه خواهد شد. ،مجدداً از ردیف یک جداول مربوطه

ارائه  و ...( ، اکوکاردیوگرافیEEG ،EMGمانند )هایی که خدمات تشخیصی تخصصی ر بخشد -4

ای در کنند، در صورتی که بخش عالوه بر سرپرستار درمانگاه، دارای مسئول جداگانهمی

اردیوگرافی(، نحوه محاسبه امتیاز حجم زیرمجموعه همان بخش باشد )مانند مسئول واحد اکوک

و در صورتی که بخش دارای  شودمحاسبه میکاری خدمت این مسئولین همانند مسئول نوبت

 گیرد.های مستقل صورت میای باشد، محاسبات همانند سایر بخشسرپرستار جداگانه
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 ICUپیوند قلب،  ICU، ریهپیوند  ICU د کبد،پیون ICU جراحی قلب اطفال، ICUهای بخش در حجم خدمتامتیاز  (:8جدول )

 (BICU)سوختگی ICUو  پیوند پانکراس ICUپیوند روده، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 حجم خدمت

 () تعداد بیمار

امتیاز حجم 

 خدمت

 10 2کمتر از  1

2 1-9 20 

9 6-2 90 

1 10-7 10 

2 11-11 20 

6 18-12 60 

7 22-13 62 

8 26-29 70 

3 90-27 72 

10 91-91 80 

11 98-92 82 

12 12-93 30 

19 12-19 32 

 100 12باالی  11
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 بزرگساالن، کودکان و اطفال به جز موارد مندرج در بند الف ICUهای (: امتیاز حجم خدمت در سایر بخش3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ردیف
 حجم خدمت

 ) تعداد بیمار(

امتیاز حجم 

 خدمت

 2 9کمتر از  1

2  2- 9 10 

9 3-6 20 

1 12-10 90 

2 20-16 10 

6 22-21 20 

7 90-26 22 

8 92-91 60 

3 12-96 62 

10 22-16 70 

11 62-26 72 

12 72-66 80 

19 82-76 82 

11 32-86 30 

12 102-36 32 

 100 102باالی  16
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 و دیالیز،لیبر  بلوک زایمان، CCU ،BMTهای بخشامتیاز حجم خدمت در  (:13جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 حجم خدمت

 () تعداد بیمار

امتیاز حجم 

 خدمت

 2 2کمتر از  1

2 10 – 2 10 

9 12-11 20 

1 20-16 90 

2 22-21 10 

6 90-26 12 

7 10-91 20 

8 20-11 22 

3 60-21 60 

10 70-61 62 

11 80-71 70 

12 30-81 72 

19 100-31 80 

11 110-101 82 

12 120-111 30 

16 190-121 32 

 100 190باالی  17
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 سوختگی و مسمومیتبستری های بخش امتیاز حجم خدمت در (:11دول )ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 حجم خدمت

 ) تعداد بیمار(

امتیاز حجم 

 خدمت

 2 2کمتر از  1

2 10 -2 10 

9 20-11 20 

1 90-21 90 

2 10-91 10 

6 20-11 12 

7 60-21 20 

8 70-61 22 

3 80-71 60 

10 30-81 62 

11 100-31 70 

12 110-101 72 

19 120-111 80 

11 190-121 82 

12 110-191 30 

16 120-111 32 

 100 120باالی  17



 های تشخیصی و درمانی: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش5پیوست شماره 
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 خطرنوزادان پرو  Intermediate ICUهای بخش امتیاز حجم خدمت در (:12جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 حجم خدمت

 (ار) تعداد بیم

امتیاز حجم 

 خدمت

 2 6کمتر از  1

2 12 -6 10 

9 29-19 20 

1 92-21 90 

2 12-96 10 

6 22-16 12 

7 62-26 20 

8 80-66 22 

3 32-81 60 

10 110-36 62 

11 190-111 70 

12 120-191 72 

19 170-121 80 

11 130-171 82 

12 210-131 30 

16 290-211 32 

 100 290باالتر از  17



 های تشخیصی و درمانی: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش5پیوست شماره 
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 مراقبت ، بخش پیوند کلیه،Post CCU ای،، پزشکی هستهPost-Partumهای بستری بخشامتیاز حجم خدمت در  (:10جدول )

 نکولوژی، جراحی مغز و اعصاب، عفونی و سلشیمی درمانی و آ مادر و کودک، کودکان، خون و هماتولوژی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 حجم خدمت

 ) تعداد بیمار(

حجم امتیاز 

 خدمت

 2 8کمتر از  1

2 12 -8 10 

9 90-16 20 

1 12-91 90 

2 60-16 10 

6 72-61 12 

7 30-76 20 

8 102-31 22 

3 120-106 60 

10 192-121 62 

11 120-196 70 

12 170-121 72 

19 130-171 80 

11 210-131 82 

12 290-211 30 

16 220-291 32 

 100 220باالی  17



 های تشخیصی و درمانی: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش5پیوست شماره 
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 ،Post Cath ،()بزرگساالن، کودکان و اطفال های بستری داخلی و جراحیانواع بخشامتیاز حجم خدمت در  (:14جدول )

 اعتیاد و بستریبارداری پرخطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 حجم خدمت

 ) تعداد بیمار(

امتیاز حجم 

 خدمت

 2 12کمتر از  1

2 22 -12 10 

9 10-26 20 

1 22-11 90 

2 80-26 10 

6 32-81 12 

7 110-36 20 

8 190-111 22 

3 122-191 60 

10 180-126 62 

11 210-181 70 

12 210-211 72 

19 270-211 80 

11 900-271 82 

12 990-901 30 

16 960-991 32 

 100 960باالتر از  17



 های تشخیصی و درمانی: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش5پیوست شماره 
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 و روان و پوستاعصاب های بستری شامل بخشامتیاز حجم خدمت در (: 15جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 حجم خدمت

 ) تعداد بیمار(

امتیاز حجم 

 خدمت

 2 12کمتر از  1

2 90 -12 10 

9 20-91 20 

1 70-21 90 

2 30-71 10 

6 110-31 12 

7 110-111 20 

8 170-111 22 

3 200-171 60 

10 290-201 62 

11 260-291 70 

12 230-261 72 

19 920-231 80 

11 920-921 82 

12 980-921 30 

16 110-981 32 

 100 110باالتر از  17



 های تشخیصی و درمانی: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش5پیوست شماره 
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های تشخیصی تخصصی )شامل بخش، اعتیادسرپایی  ،هموفیلی چشم پزشکی،بستری های بخش امتیاز حجم خدمت در(: 16جدول )

،رادیوتراپی و سرپاییمانی شیمی در بخش رادیولوژی، ،، بخش اورژانسو ...( EEG ،ECGها، اکوکاردیوگرافی، اسکوپی

 ای سرپاییپزشکی هسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم خدمت ردیف

 () تعداد بیمار

امتیاز حجم 

 خدمت

 2 12کمتر از  1

2 90 -12 10 

9 60-91 20 

1 30-61 90 

2 120-31 10 

6 120-121 12 

7 180-121 20 

 8 210-181 22 

3 210-211 60 

10 270-211 62 

11 900-271 70 

12 990-901 72 

19 960-991 80 

11 930-961 82 

12 120-931 30 

16 120-121 32 

 100 120باالتر از  17



 های تشخیصی و درمانی: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش5پیوست شماره 
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 های پیراپزشکی )تغذیه، روانشناسی بالینی و سایر موارد مشابه((: امتیاز حجم خدمت در بخش17جدول )

 

 ردیف
 حجم خدمت

 ) تعداد بیمار(

امتیاز حجم 

 خدمت

 2 2کمتر از  1

2 10 -2 10 

9 20-11 20 

1 90-21 90 

2 10-91 10 

6 20-11 12 

7 60-21 20 

8 70-61 22 

3 80-71 60 

10 30-81 62 

11 100-31 70 

12 110-101 72 

19 120-111 80 

11 190-121 82 

12 110-191 30 

16 120-111 32 

 100 120باالی  17



 های تشخیصی و درمانی: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش5پیوست شماره 
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 د(نحوه محاسبه ضریب ارزش خدمت

شاخص مراقبت مستقیم و مراقبت غیرمستقیم برای مشمولین  به دو با توجهب ارزش خدمت ضری 

 محاسبه خواهد شد. (18) شماره براساس جدول

 مشمولین : ضریب ارزش خدمت(18جدول )

کاردان/کارشناس 

 هوشبری

تکنسین/کاردان/ 

کارشناس 

رادیولوژی، 

ای پزشکی هسته

 و رادیوتراپی

کاردان/ کارشناس 

اتاق 

 مل/پرفیوژنیستع

 پرستار/

 ماما

 مسئول شیفت

 کاری()مسئول نوبت
 نوع شغل

1 1 1 1 1 
ضریب ارزش 

 خدمت

 بهیار نیروی خدماتی منشی کمک بهیار

سرپرستار/ماما مسوول/مسئول 

ای یا های پزشکی هستهتکنسین

رادیوتراپی/مسئول واحدهای 

مرتبط با علوم 

توانبخشی/سوپروایزراتاق عمل و 

 اورژانس

وع شغلن  

2/0 1/0 2/0 2/0 2/0 
ضریب ارزش 

 خدمت
 

 

یصی درمانی به روش زیر محاسبه های تشخخدمت هر یک از کارکنان شاغل در بخش امتیاز

 شود:می

تامتیازحجم خدمت = امتیاز خدم × ضریب ارزش خدمت  

 (سایر مواردـه

های موجود در بیمارستانهای های درمانگاه، داروخانه و آزمایشگاه با توجه به زیرساختدر بخش

شود شود. به هیات اجازه داده میمحاسبه نمی Case Method، در شروع طرح به صورت مشمول

 Caseجدول محاسبه امتیاز خدمت تدوین و پرداخت را به روش  ،کاری همان مرکزاساس باربر

Method.انجام دهد ،  


