
 قانون ارتقاء بهره وري کارکنان بالینی نظام سالمت

هاي انسانی نظام سالمت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی  ماده واحده ـ به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه        
  :و غیردولتی) کشوري و لشکري(در بخشهاي دولتی 

کاریهاي غیرمتعارف،  با توجه به صعویت کار، سابقه خدمت و کار در نوبتـ ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون 1        
  .یابد به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می

قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در ) 16(ـ کارکنان بالینی بیمارستانهاي روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده 2        
تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت  دولت می. شوند قانون کار مستثنی می) 75(شمول ماده  بخشهاي دولتی و غیردولتی از

قانون مدیریت خدمات کشوري برخوردار نموده و عالوه بر مرخصی استحقاقی ) 68(و ) 67(آور محسوب و از مزایاي مواد  و زیان
  .آنان اعطاء نمایدسالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهاي غیرمتعارف به 

و در نوبت عصر  5/1تواند ساعات کار بخشهاي دولتی و غیردولتی در نوبتهاي شب و ایام تعطیل را با ضریب  ـ دولت می3        
توانند حداکثر  محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می 2/1با ضریب 
  .ف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهندمعادل نص

. گیرد که فقط در یکی از بخشهاي دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند ـ مزایاي این قانون به شاغلینی تعلق می4        
به طوري که مبناي پرداخت در  باشد، روش پرداخت حقوق و مزایاي آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می

  باشد هاي خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرستهاي ارزیابی خدمات می روش مبتنی بر عملکرد، تعرفه

هاي کیفی مبتنی بر استانداردهاي  تعرفه خدمات کمی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه
  .باشد ابل ارائه در هر ساعت براساس کدهاي اخالقی و منشور ارتباط با بیمار میق) پروسیجر(روشهاي کار 

نامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ـ آئین 5        
ع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمانهاي نظام پزشکی هاي کار و اموراجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفا با همکاري وزارتخانه

وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دو بار به کمیسیون بهداشت و  و نظام پرستاري تهیه و به تصویب هیأت
  .اسالمی گزارش خواهد شد درمان مجلس شوراي

ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس  ورخ سیقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه م
 .تأیید شوراي نگهبان رسید به 9/2/1388اسالمی تصویب و در تاریخ  شوراي

 انون ارتقاء بهره وري کارکنان بالینی نظام سالمتآیین نامه اجرایی ق

  هیات وزیران  11/11/1388: تاریخ  هـ43616ت/222168: شمارهتصویب نامه 

  رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا

  
هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور  بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه 20/10/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 

بند اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاري و به استناد 
نامه اجرایی قانون یادشده رابه شرح زیر تصویب  ـ ، آیین1388وري کارکنان بالینی نظام سالمت ـ مصوب قانون ارتقاء بهره) 5(

 نمود



روزي  ها و مراکز درمانی شبانه شود که در بیمارستان شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطالق می -  1ماده 
دهند و شامل پرستاران، بهیاران،  و غیردولتی به بیماران بستري به صورت مستقیم ارایه خدمت می) يکشوري و لشکر(دولیت 

ها و کارشناسان هوشبري و شاغلین رشته شغلی  ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان
  .باشند فوریتهاي پزشکی می

باشد و با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت  ساعت در هفته می) 44(میزان ساعت کار کارکنان  -2ماده 
هاي بهداشت، درمان و آموزش  هاي غیرمتعارف، بر طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و نوع فعالیت توسط وزارتخانه کاري

این . یابد گردد، حداکثر تا هشت ساعت در هفته تقلیل می الغ میپزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تعیین و اب
  االجرا خواهدبود و غیردولتی الزم) کشوري و لشکري(هاي دولتی  دستورالعمل در بخش

نامه و همچنین کارشناسان امور روانی،  این آیین) 1(هاي روانی و سوختگی موضوع ماده کارکنان بالینی بیمارستان - 3ماده 
هاي  ها، عالوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر تا یک ماه از مرخصی کار در محیط کاردرمانگران این بیمارستان مددیاران و

. باشد این مرخصی قابل خرید یا ذخیره نمی. غیرمتعارف استفاده خواهندنمود
طور مستمر اشتغال داشته باشند هاي عمومی به  هاي روانی و سوختگی بیمارستان تبصره ـ کارکنان بالینی نیز که در بخش

  .مشمول مفاد این ماده خواهندبود

قانون سازمان نظام پرستاري ) 16(هاي روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده  مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان - 4ماده 
  .شوند آور محسوب می هاي دولتی و غیردولتی ازجمله مشاغل سخت و زیان شاغل در بخش

محاسبه ) 5/1(هاي شب و ایام تعطیل با ضریب  هاي دولتی و غیردولتی در نوبت عات کار کارکنان بالینی در بخشسا -5ماده 
) 80(توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر  مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می. گردد می

یک از  با اعمال این ضرایب هیچ. کاري انجام دهند نامه با توافق کارفرما اضافه ناین آیی) 2(ساعت براساس دستورالعمل ماده 
. باشند هاي شب و ایام تعطیل نمی کارکنان مجاز به صرف زمان جهت خوابیدن در طی شیفت

  .گردد ساعت صرف تغییر و تحول امور جاري بخش و بیماران بستري می هاي کاري، یک تبصره ـ در تعویض نوبت

این ) 1(هاي دولتی و غیردولتی در واحدهاي مصرح در ماده  روش پرداخت حقوق و مزایاي شاغلین خدمت در بخش - 6 ماده
پرداخت در روش ثابت، براساس قوانین و ضوابط موردعمل در . باشد نامه ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می آیین

هاي خدمات، در بخش دولتی براساس طرح نظام  رد تا تعیین نرخ تعرفههاي مذکور و پرداخت در روش مبتنی بر عملک بخش
  .ها و در بخش غیردولتی طبق روال حاکم خواهدبود نوین بیمارستان

هاي دولتی یا غیردولتی به کار بالینی در رشته  نامه فقط شامل شاغلینی است که در یکی از بخش مزایاي این آیین - 7ماده 
اي که طی آن فرد، متعهد به انجام خدمت در یک  نامه موظف به ارایه تعهدنامه مشمولین این آیین. شغلی مرتبط اشتغال دارند

  متن تعهدنامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و ابالغ خواهدشد. باشند شود، می بخش می

بینی و در بودجه عمومی  ام سالمت، همه ساله پیشوري کارکنان بالینی نظ اعتبارات ناشی از اجراي قانون ارتقاء بهره - 8ماده 
  .ربط منظور خواهدشد هاي ذي دستگاه

جمهور موظف است کمبود نیروي انسانی ناشی از اجراي این قانون را که  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس -9ماده 
قانون مدیریت خدمات ) 51(ز استخدامی طبق ماده شود در قالب مجو از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می

  .بینی نماید کشوري در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران پیش

  معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی                                  
 


