
بنام خدا



مديريت منابع انساني



كسب مهارت در محاسبه نيروي انساني : هدف كلي 
مورد نياز در پرستاري

اهداف ويژه:
 كسب مهارت درانجام سطح بندي بيماران بر اساس نياز

مراقبتي
كسب مهارت در تعيين حجم كار بر اساس سطوح بيماران
كسب مهارت در تعيين ساعت مفيد كار
  كسب مهارت در محاسبه نيروي انساني مورد نياز بر

اساس حجم كار
 توزيع نيروهاي موجود در شيفتها و بخشهاي مختلف

متناسب با حجم كار



را تشکيل می دهد و اگر درمانی –پايه و اساس نظام بهداشتی نيروی انسانی     
چنانچه طرح و برنامه ای جهت مديريت نيروی انسانی وجود نداشته باشد 

طراحی ، بکارگيری و انتصاب صحيح سازمان با شکست مواجه می شود لذا 
خدمات پرستاری از مهم ترين اجزای . از اهميت ويژه ای برخوردار است

کارکنان فنی را بزرگترين گروه تشکيل دهنده خدمات بيمارستان و پرستاران 
.تشکيل می دهند



روشهای برآورد نيروی انسانی

روش سنتی
دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی
نگرش نظام گرا
تعيين استاندارد کف
روش کاليفرنيا
 روشFTE  
 ضريب وزارت بهداشت و درمان
محاسبه بهره وری



روش سنتی
به ازای هر شيفت ۱/۳ضريب + پرسنل  ۱تخت عمومی  ۸به ازای هر •
به ازای هر شيفت ۱/۳ضريب + پرسنل  ۱تخت اورژانس  ۳به ازای هر •
به ازای هر  ۱/۳ضريب + پرسنل  ۱/۵تخت اتاق عمل  ۱به ازای هر •

شيفت
به ازای هر شيفت ۱/۳ضريب + پرسنل  ۱تخت دياليز  ۲به ازای هر •
به  ۱/۳ضريب + پرسنل  ۱تخت بخش مراقبت ويژه قلب ۲به ازای هر •

ازای هر شيفت
به ازای  ۱/۳ضريب + پرسنل  ۱تخت بخش مراقبت ويژه  ۳به ازای هر •

هر شيفت



دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی
)تعداد تخت* ضريب اشغال تخت *(ساعت مفيد مراقبت در هر بخش                                 

=پرسنل مورد نياز
ساعت کار مفيد                                                             

ساعت  ۵=ساعت در بخش داخلی و جراحی  ۲۴کل مراقبت در 
ساعت  ۶=ساعت در بخش زنان و زايمان     ۲۴کل مراقبت در 
ساعت ۶=ساعت در بخش کودکان و نوزادان ۲۴کل مراقبت در 
ساعت  ۲۴=ساعت در بخش اورژانس   ۲۴کل مراقبت در 
ساعت ۲۴=ساعت در بخش اتاق عمل و ريکاوری ۲۴کل مراقبت در 
ساعت  ۲۴=ساعت در بخش مراقبت ويژه ۲۴کل مراقبت در 
ساعت ۲۴=ساعت در بخش مراقبت ويژه قلب ۲۴کل مراقبت در 
ساعت ۲۴=ساعت در بخش دياليز ۲۴کل مراقبت در 
ساعت ۲۴=ساعت در بخش پيوند کليه ۲۴کل مراقبت در 



)تعداد تخت* ضريب اشغال تخت *(ساعت مفيد مراقبت در هر بخش                           
=پرسنل مورد نياز

ساعت کار مفيد                                                             

                                                   ۵*۶۰ *%۳۰  
                               ۱۳     =

                                                            ۶.۸
                                           



نگرش نظام گرا

روزهای سال) غير مستقيم+ساعت مراقبت مستقيم ( تعدادتخت                                           

=تعداد پرسنل مورد نياز

روزهای مفيد کاری در سال* ساعت کار پرسنل                                

شامل مراقبتهائی است که در بالين بيمار و برای بيمار انجام می گيرد: مراقبت مستقيم

شامل مجموعه مراقبتهائی است که به گونه رفتاری با واسطه به بيماران  : مراقبت غير مستقيم 
خدمات را ارائه می نمايند مثل آماده کردن دارو ، مشاوره ها ، برنامه ريزی و گزارش نويسی 

)ساعت ۲۴ساعت برای بيمار در  ۱-۰.۷پيرو مطالعات انجام شده به ميزان (



تعيين  زمان مورد نياز جهت مراقبت در هر گروه از بيماران

 ساعت ۱: مراقبت حداقل =  ۱سطح
 ۲.۳۰: مراقبت نسبی =  ۲سطح
 ۳.۳۰: مراقبت کامل =  ۳سطح
 ساعت ۱۰-۱۲:  مراقبت ويژه تعديل يافته =  ۴سطح
 ساعت ۸-۲۴:  مراقبت کامل =  ۵سطح
 ساعت ۲۴ساعت در  ۴بخش ارتوپدی همراه با تروما



تخته۳۰نحوه برآورد ميزان مراقبت مستقيم در بخش داخلی
 روز ۲۲۵= تعداد روزهای کار مفيد سال
 ساعت ۴۰= ساعت کار در هفته
 ساعت ۶.۸= ساعت کار مفيد در روز
 ساعت به ازای هر تخت   ۰.۷ -۱= ميزان مراقبت غير مستقيم

مراقبت مستقيم جهت 
بيمار ۳۰

ساعت مراقبت درجه گسترش بيماران نوع مراقبت

6.9 1 23%=6.9 Self care

41.25 2.5 55%=16.5 Partial care

33.6 3.5 32%=9.6 Total Care

۸۱.۷۵  ۳۰مجموع مراقبت 
تخت

۲.۷۲ مراقبت جهت يک تخت

۳.۷۲ مراقبت مراقبت مستقيم 
و غير مستقيم



روزهای سال) غير مستقيم+ساعت مراقبت مستقيم ( تعدادتخت                   
=تعداد پرسنل مورد نياز

روزهای مفيد کاری در سال* ساعت کار پرسنل                                 

                                                             ۱  )  *۳.۷۲  *  (۳۶۵ 
=         0.88                              

                                                                   ۶.۸       *۲۲۵   



)نظام گرا (جدول برآورد نيروی انسانی بر پايه نگرش سيستمی 
به ازای تخت ضريب انتخابی اسامی بخشها

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۰.۷ زنان -ارتوپدی-غدد-گوارش(جراحی و داخلی 
....)کانسر و  -اورژانس –روانی -

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۰.۹ کودکان

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۴ ICU – NICU – PICU

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۲.۵ BMT- -سوختگی-ترک اعتياد-دياليز-پيوند
-جراحی مغز و اعصاب  CCU

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۳ –اورژانس زايمان  -درمانگاه اورژانس
سوختگی حاد

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۳ اتاق عمل و ريکاوری

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۰.۷۷ پاراکلينيک به ازای هر واحد 

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۱.۵ نوزادان پرخطرو فتوتراپی

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۱.۵ بخش زايمان با طرح مادر و نوزاد 

ساعت ۲۴به ازای هر تخت در  ۱.۴ شيمی –پيوند کليه و کبد ( بخشهای تخصصی 
...)درمانی و



)کف(استاندارد تعداد پرستار به بيمار در بخشهای مختلف در هر شيفت بر اساس استاندارد پايه 
تعداد بيمار تعدادپرستار نام بخش رديف

۲ ۱ ICU-CCUبخش های مراقبت ويژه    ۱
۲ ۱ ۲ سوختگی
۲ ۱ ICU ۳نوزادان
۳ ۱ اورژانس زايمان ۴

)مادر و کودک(۴ ۱ Post Partum ۵
۸ ۱ )کات( نوزادان  ۶
۳ ۱ ريکاوری ۷
۶ ۱ اورژانس ۸
۱ 2 اتاق عمل ۹
۶ ۱ کودکان ۱۰
۵ ۱ )فتوتراپی–انکوباتور(نوزادان ۱۱
۶ ۱ POST ICU / CCU ۱۲
۱۰ ۱ Post Cat ۱۳
۱۰ ۱ انکولوژی ۱۴
۱۰ ۱ داخلی و جراحی ۱۵
15 ۱ واحد سرپائی ۱۶
۱۲ ۱ بخش روان ۱۷

۱۲ ۱ پوست و چشم ۱۸



نسبت پرستار به بيمار بر اساس انجمن نام بخش 
ساعت 24پرستاري كاليفرنيا در هر 

توضيحات

CCU-ICU2
NICU2

4اتاق عمل
كاردان اتاق عمل به عنوان  پرستار ديده شود -

نفر بيهوشي در نظر گرفته شود1به ازاي هر تخت عمل   -
ريكاوري

2

1پيش زايمان 
ماما به عنوان پرستار ديده شود 2زايمان 

0.66پس از زايمان 
1اطفال 

1اور ژانس 
بر اساس نوع بيماران مراجعه كننده تعديل شود ICU2دراورژانس

4بيماران ترومايي در اورژانس 
0.66جراحي اوليه –داخلي 

20050.8جراحي در –داخلي 
0.8ساير مراقبت هاي خاص اوليه 
براي بيماران سوختگي بر اساس نياز افزايش يابد1ساير مراقبت هاي خاص اوليه

0.66رواني 
-سرپرستار براي هر بخش 

-مدير پرستاري 
بر اساس نياز-سوپروايزر يا پرستار ريليو 

بخش هاي پاره وقت و  پاراكلينيكي  مانند تاالسمي و شيمي درماني ، 
-....درمانگاه ، آنژيوگرافي ، تست ورزش و 

نسبت پرستار به بيمار براساس استاندارد پرستاري كاليفرنيا
 



FTEبرآورد نيروی انسانی بر اساس روش 

حجم كار
تعداد نيروي مورد نيا ز در هر شيفت=                      

ساعت كارمفيد



محاسبه حجم کار بر اساس سطح بندی بيماران 
انجام می گيرد و سطح بندی بيماران بر اساس 

.نيازهای مراقبتی انجام می شود



نيازهای مراقبتی بيماران 

 خوردن ، بهداشت فردی ، وضعيت دفع و ( فعاليت روزانه
)پوزيشن 

سالمت عمومی
آموزش و حمايت عاطفی
دارو و درمان



سطح بندي بيماران بر اساس نيازهای مراقبتی

۱سطح:self care

 ۲سطح:minimal care

 ۳سطح:moderate care

۴سطح :extensive care

۵سطح  :intensive care



۱Self Careسطح 
:فعاليت روزانه

.بيمار غذاميخورد يابه كمك كمي نيازدارد:خوردن : الف

.تقريبا جنبه خودكفايي كامل دارد: بهداشت فردي:ب

بدون كمك ياباكمك مختصربه دستشويي ميرود ،بي اختياري :وضعيت دفع: ج
.ندارد

.راحت، خودكفا: پوزيشن: د



:  سالمت عمومي
پروسيجرهاي ساده –خوب، جهت پذيرش اقدامات تشخيصي بستری شده است 

.ياجراحي ساده ياجزئي

:آموزش و حمايت عاطفي
.  آموزش روتين جهت پروسيجرهاي ساده داشته، آموزش هاي پيگيري ياترخيص

.واكنش هاي غيرعادي ياناسازگارانه ندارد

:دارو و درمان
مختصر بدون درمان و دارو يا درمان



۲Minimal Careسطح
:  فعاليت روزانه-۱

.خوردن: الف
كمك درآماده كردن غذا؛قرارگرفتن درپوزيشن مناسب ياتشويق به خوردن ، نيازمند

.بيمارخودميتواندغذابخورد

:بهداشت فردي:ب 
.ميتواند بخش عمده مراقبت رابدون كمك وياباحداقل كمك انجام دهد 

:وضعيت دفع:ج 
نيازمند كمك جهت رفتن به دستشويي يااستفاده ازظرف ادرار مي باشد؛قادربه 

كنترل دفع مي باشدوياگاهي دچاربي اختياري يادفع قطره قطره ادرار ناشي 
.ازاسترس ميگردد

:پوزشن: د
.، بيمارخودقادربه چرخيدن بوده ويا به حداقل تشويق ياكمك رانيازداردراحت 



:سالمت عمومي-۲
عالئم خفيف شامل بيش ازيك بيماري خفيف ؛نيازمند مشاهده دقيق عالئم حياتي 

.؛ادرار ،وجذب ودفع مايعات مي باشد

:آموزش وحمايت عاطفي -۳
.دقيقه آموزش وحمايت عاطفي درهرشيفت نياز دارد۵-۱۰بيماريه 

ممكن است بيماردچارگيجي خفيف،پرخاشگري يابيقراري باشد ،كه ازطريق 
.تجويزدارو،آگاهي دادن مكرر،يامهارفيزيكي قابل كنترل است

:داروودرمان -۴
نيازمند ارزشيابي اثربخشي ” دقيقه زمان درهرشيفت نيازاست و مكررا۲۰-۳۰به

ساعت بررسی و مشاهده روانی بيمار  ۲ممکن است هر .درمان ودارومي باشد
.ضروری باشد



۳Moderate Careسطح
:فعاليت روزانه -۱

:خوردن. الف
.نيازبه دادن غذاداردولي قادربه جويدن وبلعيدن مي باشد

:بهداشت فردي. ب
.قادربه انجام مراقبت زيادي ازخودنمي باشد 

:وضعيت دفع.ج
وظرف ادرارمي باشد، به طورنسبي مي  Bed panنيازمندگذاشتن وبرداشتن 

.تواندبچرخدوياخودرابلندكند، بي اختياري دردفع دوباردرهرشيفت وجوددارد

:پوزشن.د
وابسته مي باشدونيازبه چرخاندن دارد، ولي يك نفرجهت اين “راحت ، كامال  

.كاركافي است



:سالمت عمومي 
ساعت ۲-۴عالئم حادممكن است درحال عودويا  بهبود باشد؛ضروري است هر

وضعيت فيزيولوژيكي وعاطفي بيمارموردمشاهده دقيق وارزشيابي 
.قرارگيرد؛هريكساعت نيازمندبررسي دقيق نحوه جذب ودفع مايعات مي باشد

:آموزش وحمايت عاطفي -۳
دقيقه زمان الزم دارد؛بسيارنگران ويانسبت به آموزش ۱۰-۳۰درهرشيفت 

ولي .بيمارممكن است گيج،بيقراروياپرخاشگري باشد.مختصري مقاوم است
ازطريق دارودرماني،دادن آگاهي،ويامهارفيزيكي به طورمناسبي كنترل مي 

.گردد

:درمان ودارو-۴
دقيقه زمان درهرشيفت مي باشد،نيازمند مشاهده دقيق الزم مداوم ۳۰-۶۰نيازمند

بررسي وضعيت ” ازنظر عوارض جانبي ياواكنشهاي آلرژيك است، ضمنا
.رواني هريكساعت ضروري است



۴Extensive Careسطح
:فعاليت روزانه -۱

:خوردن.الف 
نمي تواند خود غذا بخورد؛اشكال درجويدن وبلعيدن ، ممكن است نيازمند تغذيه 

.ازطريق لوله باشد
:بهداشت فردي.ب

.قادربه همكاري نيست”حمام،مراقبت ازموها،مراقبت ازدهان ، بيماراصال
:وضعيت دفع:ج

.بي اختياري بيش ازدوباردريك شيفت 

:پوزيشن راحت .د
.بيمارنمي تواندخودوياباكمك بچرخد،ممكن است نياز به دونفرجهت چرخاندن باشد



:سالمت عمومي-۲
عالئم حياتي نظيرخونريزي وياازدست دادن مايع ؛بحران هاي .به  شدت بيماري     

.حادتنفسي؛ويابحران هايي كه نيازمند مشاهده دقيق وارزشيابي مكررمي باشد

:آموزش وحمايت عاطفي -۳
درهرشيفت بيش ازسي دقيقه زمان جهت آموزش به بيماران بسيارمقاوم     

ويامراقبت وحمايت ازبيماران باواكنش هاي عاطفي شديدضروري 
بيمارممكن است دچارگيجي ؛پرخاشگري ويابيقراري بوده وبادارودرماني .است

.ودادن آگاهي به طورمداوم ويامهارفيزيكي قابل كنترل نباشد

:درمان ودارو-۴
درمان هاي پيچيده بيش .نيازمند بيش ازشصت دقيقه زمان درهرشيفت مي باشد     

ازيك باردرشيفت نياز دارد وياجهت انجام آن دونفرموردنيازاست،مشاهده 
.  وضعيت رواني بافاصله زماني كمترازيكساعت ممكن است ضروري باشد



Intensive Care 5سطح

 نيازمند مشاهده يك  به  يك  يا بررسي دقيق ومداوم
.درهرشيفت مي باشد



ساله به علت ديابت در بخش داخلی بستری است وی جهت رفتن به  ۳۶خانم احسانی -۱
.(  دستشوئی نيازمند کمک بوده و قادر به کنترل دفع  و نيز قادر به چرخش در تخت نمی باشد

....)  سطح

بستری است استراحت مطلق می  Extensive MIبه علت CCUآقای عليپور در بخش  -۲
(  باشددر خصوص بيماری خود بسيار نگران است و نياز به بررسی دقيق عالئم حياتی دارد 

...)سطح 

در بخش داخلی بستری است قادر به  GCS:11-12با   CVAساله به علت  ۷۰خانم بهرامی  -۳
(  بلع نبوده و هر دو ساعت گاواژ می شودجهت تغيير وضعيت در تخت به دو نفر نياز است 

...)سطح 
آقای احمدی دچار سوختگی در پاها و ناحيه پشت شده و در بخش عفونی بستری است  - ۴

نسبت به آموزش مختصری مقاوم .پرخاشگر و بيقرار بوده و با درمان داروئی آرام ميشود
....)سطح . ( است

ساله با تشخيص اکالمپسی در بخش بستری شده است استراحت مطلق می باشد  ۲۸خانم رضائی  -۵
دچار کاهش سطح هوشياری و بی اختياری ادرار شده است  هر چهار ساعت پس از کنترل 

...)سطح.(رفلکس و تنفس و ميزان جذب و دفع نياز به تزريق آمپول سولفات منيزيوم دارد



آقای احمدی دچار سوختگی در پاها و ناحيه پشت شده و در  - ۴
بخش عفونی بستری است پرخاشگر و بيقرار بوده و با درمان 

. ( نسبت به آموزش مختصری مقاوم است.داروئی آرام ميشود
....)سطح 

ساله با تشخيص اکالمپسی در بخش بستری  ۲۸خانم رضائی  -۵
شده است استراحت مطلق می باشد دچار کاهش سطح 

هوشياری و بی اختياری ادرار شده است  هر چهار ساعت پس 
از کنترل رفلکس و تنفس و ميزان جذب و دفع نياز به تزريق 

...)سطح.(آمپول سولفات منيزيوم دارد



جدول تعداد بيمار در هر سطح
۵سطح۴سطح۳سطح۲سطح۱سطحتاريخ

مشعصمشعصمشعصمشعصمشعص

۱/۱/

۲/۱

۳./۱

....

---------------جمع ميانگين



۵سطح۴سطح۳سطح۲سطح۱سطحتاريخ

مشعصمشعصمشعصمشعصمشعص

۱/۱/
۹۰۵۳۴۴۹۷۸۸۵۶۴۵۱۱۱۱۰۰۰۰

۹۰/۱
/۲۷۵۶۶۶۹۹۸۴۸۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰

۳./۱۵۶۴۵۴۶۵۵۹۸۷۸۱۱۱۰۰۰۰۰

....

جمع 
ميان
۰---۰---۱۹---۲۱---۱۵---گين



حجم كار در هر سطح
مراقبت 
استاندارد

 ۲۴زمان مورد نياز در 
)۱بيمار(ساعت 

 ۲۴زمان مورد نياز در 
)۲بيمار(ساعت

.........

تعداد زمان
دفعات

تعداد*زمان

گرفتن 
فشارخون

....

*ميانگين**جمع كل



حجم كار در هر سطح
مراقبت 
استاندارد

 ۲۴زمان مورد نياز در 
)۱بيمار(ساعت 

 ۲۴زمان مورد نياز در 
)۲بيمار(ساعت

.........

تعداد زمان
دفعات

تعداد*زمان

گرفتن 
فشارخون

....

*ميانگين**جمع كل



نمونه ساعت مراقبت  در هر سطح 

 ساعت ۳: سطح يک
ساعت ۵.۲: سطح دو
ساعت ۸.۸: سطح سه
ساعت ۱۳: سطح چهار
 ساعت ۱۹: سطح پنج



Work loadمحاسبه حجم كار

حجم كارتعدادبيمارساعت مراقبتسطح بيمار

۱

۲

۳

۴

۵

*جمع



محاسبه حجم كار

حجم كارتعدادبيمارساعت مراقبتسطح بيمار

۱۳۱۵۰۰۴۵۰۰

۲۵.۲۱۰۰۰۵۲۰۰

۳۸.۸۱۶۰۰۱۴۰۸۰

۴۱۳۵۰۰۶۵۰۰

۵۱۹۵۰۹۰۰

۴۶۵۰۳۲۶۸۰-جمع



 ساعت كار غيرموظف  -ساعت كار موظف : (ساعت كارمفيد(

 تعداد هفته در سال* ساعت كار در هفته : ( ساعت کار موظف(

 مرخصي استحقاقی + ساعت آموزش : ( ساعت كار غيرموظف
تقليل ساعت کار در هفته +تعطيالت غير جمعه + و استعالجي 

+(....



ساعت کارموظف

ساعت ۴۴: ساعت کار در هفته 

هفته  ۵۲= تعداد هفته در سال 

ساعت در سال ۲۲۸۸=  ۴۴* ۵۲= ساعت کار موظف 



ساعات کار غير موظف

ساعت تعطيالت رسمی غير جمعه
مرخصی استحقاقی
مرخصی استعالجی

زمان آموزش 
تقليل ساعت کار در هفته

.

.

.



مثال:
:   ۱۳۹۳تعداد روزهای تعطيل غير جمعه در سال  
ساعت ۱۴۷=  ۲۱*  ۷

ساعت۱۴۰=۷*۲۰: ميانگين مرخصی استحقاقی 
ساعت۳۵=۷*۵: ميانگين مرخصی استعالجی

ساعت ۴۰: ميانگين زمان آموزش
ساعت ۳۱۲=۵۲*۶: ميانگين کاهش ساعت کار

....و
)ساعت  ۶۷۴=  جمع ساعت کار غير موظف ( 



ساعت کار موظف–ساعات کارغيرموظف = ساعت کارمفيد

۲۲۸۸ - ۶۷۴=۱۶۱۴: مثال



برآورد نيروی انسانی بر اساس حجم کار

حجم كار
تعداد نيروي مورد نيا ز=                      

ساعت مفيد كار



 مثال  :
                 

                                                 ۳۲۶۸۰
  A=                      =۱۹نيروی مورد نياز برای بخش  

                                                  ۱۶۸۶    



تعيين متوسط زمان مراقبت مورد نياز جهت بيماران ، حجم کار و محاسبه نيروی :کار گروهی دوم 
انسانی

ساعت آموزش برای هر  ۴۰بيمار در سال،متوسط  ۷۳۰۰تخت فعال ، ۳۰در بخش داخلی با داشتن 
روز در سال  ۲ساعت کاهش ساعت کار در هفته ، ۶روز استعالجی در سال و  ۳پرسنل ،

سطح گسترش بيماران ذيل به چه ميزان نيروی انسانی  نياز است؟..شرکت در جلسات و 

ساعت ۳ميزان مراقبت  -  %)۱۵(۱بيماران سطح 
ساعت ۵.۲ميزان مراقبت  -%)     ۴۹(۲بيماران سطح
ساعت ۸.۸ميزان مراقبت  -%)     ۳۶(۳بيماران سطح



۱.۲۵= ضريب وزارت بهداشت و درمان 

تعداد نيروی مورد نياز =    ۱.۲۵)  *  تعداد تختهای بخش اورژانس + تعداد تختهای فعال (  



نحوه محاسبه ساعت کار موظف کارکنان بالينی بر 
:اساس قانون بهره وری 

 برای محاسبه ساعت کار موظف پرسنل براساس اين  قانون ابتدا
برای هر يک از  پرسنل  "  کسر ساعت کار در هفته " بايد  

مورد  در ميزان کسر ساعت کار در هفته   ۳محاسبه شود که  
:تاثيرگذار ميباشد  
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۱ -  ۱ميزان کسر ساعت کار در هفته  بر اساس سنوات خدمت از حداقل : سنوات خدمت 
  ) ۱جدول شماره .( ساعت ميباشد  ۵ساعت تا حداکثر 

کسر ساعت کار ناشی از سنوات خدمت–جدول شماره يک                 

مالک محاسبه سنوات خدمت در بخش دولتی ب�رای کلي�ه کارکن�ان رس�می  و پيم�انی،  - ۱يادآوری 
س��نوات من��درج در احک��ام ک��ارگزينی و ب��رای کارکن��ان  ق��رار دادی  مي��زان  پرداخ��ت  ح��ق  بيم��ه ي��ا 

.   کسورات  بازنشستگی خواهد  بود
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۲ -  ميزان کسر ساعت کار در هفته بر اساس صعوبت کار از : صعوبت کار
) ۲جدول شماره . ( ساعت ميباشد ۲ساعت تا حداکثر  ۰.۵حداقل  

رکسر ساعت کار ناشی از صعوبت کا–۲جدول شماره 



با توجه به اينکه در برخی از بيمارستان ها جايگاه مديريتی   - ۳ياد آوری 
رتی سر پرستار و سوپروايزر با توسعه   بيمارستان  متناسب  نبوده  در صو

يزر يا که  افرادی با ابالغ انشايی در بيمارستان بعنوان سرپرستار ، سوپروا
ساعت  استفاده خواهند۲مدير پرستاری خدمت  می نمايند، از امتياز  حداکثر 

مشاغل مديريت پرستاری، سوپروايزران  وسرپرستاران  که از  - ۲يادآوری 
ساعت کاهش ساعت کاردر  ۲جمله رشته های شغلی پرستاری  است حداکثر از 

.استفاده خواهند نمود ) ۲جدول شماره(هفته بر اساس جدول صعوبت کار 



 ۳ -  ميزان کسر ساعت ک�ار در هفت�ه ب�ر اس�اس ش�يفت : شيفت کاری غير متعارف
ساعت ميباشد و در صورتی که ش�يفت در  ۱)  شيفت در گردش ( کاری غير متعارف 
.خواهد داشت  ۰گردش نباشد امتياز 

به کارکنانی که بص�ورت نوب�ت "کسر ساعت کاردر نوبت کاری های غير متعارف، صرفا  - ۴ياد آوری 
.تعلق می گيرد) "  حداقل يک عصر درهفته داشته باشند(کاری درگردش اشتغال دارند

.مبنای محاسبه نوبت کاری درج آن در حکم کارگزينی  می باشد -۵يادآوری  

( س�اعت خواه�د ب�ود  ۱.۵ج�دول ف�وق ح�داقل کس�ر س�اعت ک�ار در هفت�ه   ۳بر اساس 
 ۸و ح�داکثر کس�ر س�اعت ک�ار در هفت�ه )    در هفته ساعت کار ۴۴-۱.۵=۴۲.۵يعنی 

). ساعت کار در هفته  ۴۴-۸=۳۶يعنی ( ساعت ميباشد  



   بس��ته ب��ه تع��داد (س��پس باي��د س��اعت ک��ار در هفت��ه را در ض��ريب آن م��اه ض��رب ک��رد
) :روزهای ماه ضريب مشخصی تعيين ميگردد

در نظر گرفته می شود که در ساعت   ۴/۴روز می باشد، ضريب  ۳هفته و  ۴روزه که ۳۱در ماه های •
.کارکرد هفتگی فرد ضرب  می گردد

در نظ��ر گرفت�ه م��ی ش��ود ک��ه در  ۴/۲۸ روز م��ی باشد،ض��ريب   ۲هفت�ه و  ۴روزه ک��ه  ۳۰در م�اه ه��ای •
. ساعت کارکرد هفتگی فرد ضرب  می گردد 

در نظر گرفته می ش�ود ک�ه در   ۴/۱۴ روز می باشد، ضريب ۱هفته و  ۴که )  اسفند( روزه ۲۹در ماه•
.ساعت کارکرد هفتگی فرد ضرب  می گردد

 
  ب�ه ( سپس بايد عدد بدست آمده را از ساعات تعطيل�ی غي�ر جمع�ه آن م�اه کس�ر کن�يم

).ساعت در نظر گرفته ميشود  ۷ازاء هر روز تعطيلی غير جمعه 



پرسنلی  که  بر اساس جدول سنوات خدمت و صعوبت کار و شيفت : برای مثال  
ساعت کسر کار در هفته دارد ساعت کار هفتگی اين پرسنل   ۴کاری غير متعارف 

.خواهد بود )  ۴-۴۴=۴۰(

) ۴۰*۴.۴=۱۷۶(ضرب خواهد شد     ۴.۴که در ضريب ماه فروردين   

با توجه به اينکه تعداد تعطيلی غير . ساعت کار اين ماه اين پرسنل ميباشد ۱۷۶عدد  
ساعت از ساعت کار  ۴۲شش روز ميباشد بنابراين   ۱۳۹۳جمعه در ماه فروردين 

 ۷يعنی به ازاء هر روز تعطيلی غير جمعه ( ماهانه اين پرسنل کسر خواهد شد   
۱۷۶-۴۲=۱۳۴  ):ساعت 

بر اساس قانون ارتقاء بهره وری ساعت کار موظف اين پرسنل در ماه فروردين 
.ساعت ميباشد ۱۳۴معادل  ۱۳۹۳
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42.5145.0180.0166.0180.0173.0187.0167.9167.9167.9174.9174.9176.0

42142.8177.8163.8177.8170.8184.8165.8165.8165.8172.8172.8173.9

41.5140.6175.6161.6175.6168.6182.6163.6163.6163.6170.6170.6171.8

41138.4173.4159.4173.4166.4180.4161.5161.5161.5168.5168.5169.7

40.5136.2171.2157.2171.2164.2178.2159.3159.3159.3166.3166.3167.7

40134.0169.0155.0169.0162.0176.0157.2157.2157.2164.2164.2165.6

39.5131.8166.8152.8166.8159.8173.8155.1155.1155.1162.1162.1163.5

39129.6164.6150.6164.6157.6171.6152.9152.9152.9159.9159.9161.5

38.5127.4162.4148.4162.4155.4169.4150.8150.8150.8157.8157.8159.4

38125.2160.2146.2160.2153.2167.2148.6148.6148.6155.6155.6157.3

37.5123.0158.0144.0158.0151.0165.0146.5146.5146.5153.5153.5155.3

37120.8155.8141.8155.8148.8162.8144.4144.4144.4151.4151.4153.2

36.5118.6153.6139.6153.6146.6160.6142.2142.2142.2149.2149.2151.1

36116.4151.4137.4151.4144.4158.4140.1140.1140.1147.1147.1149.0

جدول ساعات کاری پرسنل مشمول قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سالمت در 
۱۳۹۳ماه بر اساس کاهش ساعات کاری و با احتساب تعطيالت رسمی در سال 
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