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بیمارستان نیروی انسانی یردهااستاندا  

ضریب  توضیحات 

 اعمال
 معیار

عنوان /شغل

 پست
 حوزه

 ردیف

پست سازمانی در بیمارستان 

آموزشی بصورت ستاره دار و در 

بیمارستان غیرآموزشی شماره دار 

 .می باشد

- 
 .يک نفر براي هر بیمارستان بصورت ثابت در نظر گرفته می شود

 

 يئس بیمارستانر

 
ریاست 

 بیمارستان

 

1  

پست سازمانی در بیمارستان 

 .آموزشی بصورت ستاره دار  می باشد
- 

يک نفر براي هر بیمارستان آموزشی درمانی بصورت ثابت در نظر گرفته 

 .می شود

معاون آموزشی و 

 پژوهشی
2  

پست سازمانی در بیمارستان 

 .آموزشی بصورت ستاره دار  می باشد
- 

و بیشتر يک نفر در نظر گرفته  055یمارستانهاي با تعداد تخت براي ب

 .می شود
  3 معاون درمان

 055اين پست در بیمارستانهاي با 

به پست معاون توسعه  و بیشتر تخت

 .مديريت و منابع تبديل میشود

 مدير بیمارستان .يک نفر براي هر بیمارستان بصورت ثابت در نظر گرفته می شود 155%
مدیریت 

 بیمارستان
4  

نفر در  4حداقل يک نفر و حداکثر 

 .نظر گرفته می شود
 .تخت در نظر گرفته می شود 105يک نفر به ازاي هر  50%

کارشناس 

 خدمات آموزشی
امورخدمات 

آموزشی و 

 دانشجوئی

0  

نفر در  4حداقل يک نفر و حداکثر 

 .نظر گرفته می شود
 .ه می شودتخت در نظر گرفت 105يک نفر به ازاي هر  50%

کارشناس 

 خدمات

 دانشجوئی

6  

کارشناس سمعی  .در بیمارستانهاي آموزشی يک نفر بصورت ثابت پیش بینی می شود -  5  
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 و بصري

 %50 .نفر پیش بینی می شود 3حداکثر 

يک نفر براي هر بیمارستان بصورت ثابت در نظر گرفته می شود ضمنا 

تخت اضافه يک نفر و در  255در بیمارستانهاي غیرآموزشی به ازاي هر 

تخت اضافه يک نفر  به اين  105بیمارستانهاي آموزشی  به ازاي هر 

 مجموعه اضافه می شود

 مسئول کتابخانه

 کتابدار/
  8 یامور کتابدار

 .تخت در نظر گرفته میشود 455يک نفر به ازاي هر  %50 پست پیش بینی می شود 3حداکثر 
کارشناس 

 خدمات پژوهشی

امور خدمات 

ژوهشیپ  
9  

 %50 پیش بینی می شود نفر 5حداکثر 
بصورت ثابت یک نفر در نظر گرفته میشود و سپس به ازای هر 

.تخت یک نفر اضافه می شود 022  

کارشناس بهبود 

کیفیت و 

 اعتباربخشی

بهبود کیفیت و 

 ایمنی بیمار

15  

 %50 پیش بینی می شود نفر 9حداکثر 
سپس به ازای هر  بصورت ثابت یک نفر در نظر گرفته میشود و

.تخت یک نفر اضافه می شود 022  

کارشناس ايمنی 

 بیمار
11  

.تخت یک نفر در نظر گرفته می شود 522به ازای هر  50%   

کارشناس اقتصاد 

سالمت و بهره 

 وري
12  

.و بیشتر در نظر گرفته می شود 96يک نفر در بیمارستان هاي با تخت  -   مسئول حراست 
امور نگهبانی و 

 حفاظت

13  

 50% 
نفر به طور ثابت لحاظ می شود و سپس به ازاي هر  8هر بیمارستان 

.تخت اضافه يک نفر به مجموعه اضافه می شود 155  
  14 نگهبان

  

به ازاي هر دو تخت اطاق عمل يک نفر در نظر گرفته می شود ضمناً به 

تخت بستري بیمارستان يک نفر به موارد فوق اضافه می  105ازاي هر 

ورتی که تعداد نفرات محاسبه شده از دو نفر کمتر باشد بايد در ص. شود

 کارشناس/کاردان

 CSRو اطاق عمل

 اطاق عملامور

 CSR و
10  
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 دو نفر  بعنوان حداقل تعداد نفرات در نظر گرفته شود

 - 

 0برای هر اتاق عمل فعال در هر کدام از شیفت های صبح و عصر 

ی شیفت شب به نفر نیروی اتاق عمل پیش بینی می شود و برا

 6شیفت مذکور  9Kازای هر اتاق عمل فعال با توجه به ضریب 

 .نفر در نظر گرفته می شود

کارشناس /کاردان

 اتاق عمل
 16  

 - 

برای هر اتاق عمل فعال در هر کدام از شیفت های صبح و عصر 

یک نفر نیروی هوشبری پیش بینی می شود و برای شیفت شب 

 9شیفت مذکور  9Kتوجه به ضریب به ازای هر اتاق عمل فعال با 

 .نفر در نظر گرفته می شود

اضافه می در هر بلوک اتاق عمل يک نفر براي انتقال بیمار به ريکاوري 

 .شود

ضمناً اگر بیمارستانی داراي واحد سنگ شکن باشد به ازاي هر واحد 

 .نفر به موارد فوق اضافه می شود سنگ شکن يک

کارشناس /کاردان

 هوشبري
  15 وشبریامور ه

 پست ،براي ارتقاي خدمات اورژانسی

کارشناس فوريت هاي /کاردان

 .پزشکی جايگزين راننده شده است

- 
کارشناس فوریت /نفر با عنوان کاردان 6برای همه بیمارستانها 

 .های پزشکی در نظر گرفته میشود

کارشناس /کاردان

فوريت هاي 

 پزشکی

  18 ترابری اورژانس

 422% 
نفر در نظر گرفته می شود و به ازای  0حداقل برای هر بیمارستان 

 .تخت نیز یک نفر اضافه می گردد 422هر 

کارشناس فناوري 

 اطالعات سالمت

فناوری 

اطالعات 

 سالمت

19  

نفر متصدی پذیرش  5 حداقل در هر بیمارستان با هر تعداد تخت  %50 40سقف تعدادپرسنل پذیرش  کارشناس /کاردان   25 پذیرش

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight
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درمانگاه و )برای  پذیرش سرپایی این تعداد پرسنل . نیاز است .نفر می باشد

در نظر گرفته می شود سپس  و بستری  یک بیمارستان( اورژانس

نفر محاسبه و در نظر  40یک نفر تا سقف  تخت 422 به ازای هر

 .گرفته می شود

 پذيرش

نفر  برای  5سقف حداکثر  

 .بیمارستانهای بزرگ می باشد
50%  

تخت یک نفر لحاظ می شود و  452ان تا سقف در هر بیمارست

تخت اضافه یک نفر به این مجموعه اضافه  452سپس به ازای هر 

 می شود

  21 امور رایانه کارشناس رايانه

نفر  برای  5سقف حداکثر  

 .بیمارستانهای بزرگ می باشد
50%  

سپس به ازاي هر  تخت يک نفر نیاز است و  155در بیمارستانهاي زير

ک نفر ديگر به اين مجموعه اضافه می شودتخت ي 155  

کارشناس  

/ مسئول 

 کارشناس تغذيه

امور تغذیه و 

 رژیم درمانی
22  

نفر در نظر گرفته  3سقف مددکار 

 می شود
155%  

 يک نفر براي هر بیمارستان بصورت ثابت در نظر گرفته می شود

تخت اضافه يک نفر به اين مجموعه اضافه می  255و سپس به ازاي هر 

..ودش  

  23 امور مددکاری مددکار

 05%  

 يک نفر براي هر بیمارستان بصورت ثابت در نظر گرفته می شود

، سوختگی، اطفال و روانپزشکی ازاي هر کدام از تخت هايو سپس ب

تعداد روانشناس بالینی  5052و ديالیز با ضريب  5054انکولوژي با ضريب 

.اضافه می شود  

کارشناس 

 بالینی روانشناس

امور 

 روانشناسی

 بالینی

24  

نفر در نظر گرفته می  9حداکثر 

نفر اول اولویت جذب . شود

مهندسی تاسیسات و به ترتیب 

55%  
در هر بیمارستان یک نفر به طور ثابت لحاظ می شود و سپس به 

مجموعه اضافه می شود تخت اضافه یک نفر به 922ازای هر   

 

کارشناس 

تأسیسات 

 /کارشناس برق

امور مهندسی 

 تأسیسات
05  
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نفرات دوم و سوم  باید دارای 

مدرک مهندسی برق و مهندسی 

.مکانیک باشند  

 05%  
سپس به  .در هر بیمارستان یک نفر به طور ثابت لحاظ می شود 

تخت يک نفر ديگر به اين مجموعه اضافه می شود 255ازاي هر   

کارشناس مسئول 

/ تجهیزات پزشکی

کارشناس 

 تجهیزات پزشکی

امور تجهیزات 

کیپزش  
26  

 05%  
در  هر بیمارستان پنج  نفر به طور ثابت لحاظ می شود و سپس به ازاي 

نظر اورژانس يک نفربه مجموعه اضافه می شود تحتتخت  15هر   

متخصص طب 

پزشک /اورژانس

 عمومی

 امور پزشکی

 بخش اورژانس
25  

 05%  
به ازاي هر شیفت فعال در هر بیمارستانی حداقل يک نفر الزامی می 

.باشد  
 دانپزشکدن

امور 

 دندانپزشکی
28  

 05% 
 .دو نفر براي هر بیمارستان بصورت ثابت در نظر گرفته می شود

 

/ مسئول داروخانه

 داروساز

امور فنی 

 دارویی
29  

 96براي بیمارستانهاي کمتر از 

و  96تخت رئیس  و تعداد تخت 

بیشتر عنوان مدير خدمات پرستاري 

 .در نظر گرفته می شود

- 
 .يک نفر براي هر بیمارستان بصورت ثابت در نظر گرفته می شود

 

رئیس /مدير

 خدمات پرستاري

امور مدیریت 

خدمات 

 پرستاری

35  

 155%  

نیاز است و سوپروايزر در گردش تخت چهار  نفر  50ارستانهاي زيردر بیم

تخت يک نفر ديگر به اين مجموعه اضافه می  50سپس به ازاي هر  

 شود

سوپروايزر در 

 گردش

امور سوپر 

وایزری 
31  
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در )پرستاری 

 (گردش

.حداکثر تعداد دو نفر است  05%  
نیاز  سالمت سوپروايزر  آموزشتخت يک نفر  055در بیمارستانهاي زير

.تخت دو  نفر در نظر گرفته می شود 055در بیمارستانهاي باالي  .است  

 سوپروايزر آموزش

 سالمت

امور آموزش 

 پرستاری
32  

 - 
 .يک نفر براي هر بیمارستان بصورت ثابت در نظر گرفته می شود

 

 سوپروايزر 

 آموزشی

امور آموزش 

 پرستاری
33  

 05% 

 .ه تخت تخصصی روبرو هستیم براي محاسبه منشی بخش با چند گون

تخت  25يکنفر ، به ازاي هر  CCUتخت  10گروه اول به ازاي هر  -1

NICU  يکنفر در نظر می گیريم. 

به ازاي مجموعه اطاق عملهاي يک بیمارستان يک منشی بخش  -2

در صورتی که تعداد تختهاي اطاق عمل يک . پیش بینی شده است 

تخت  10ز آن به باال به ازاي هر تخت برسد دو نفر و ا 10بیمارستان به 

 .يک منشی بخش اختصاص می يابد

تختهايی که صِرف وجود آنها در يک بیمارستان مساوي با ايجاد  -3

عدد بگذرد می  35بخش نیست و در صورتی که تعداد تخت آنها از 

توان براي آنها بخش مستقل در نظر گرفت در غیر اينصورت در 

 –چشم  –ارتوپدي : اين بخشها شامل . بخشهاي ديگر ادغام می شوند 

ENT – جراحی -پوست–انکولوژي  -عفونی  –داخلی مغز و اعصاب

تختهاي -جراحی اطفال-جراحی کلیه -جراحی مغز و اعصاب -ترمیمی

 و تختهاي ديگر می باشد  post ccuقلب و -(ساير)فوق تخصصی 

 تخت بستري يک منشی بخش 10تخت سوختگی به ازاي هر  -4

 منشی بخش
امور منشی 

 گری بخش
34  
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تخت يک منشی در نظر  10بخش نوزادان به ازاي هر تختهاي  -0

 گرفته می شود

تخت يک منشی در نظر  35تختهاي بخش اورژانس به ازاي هر  -6

 گرفته می شود

در صورتی که بیمارستان داري واحد سنگ شکن باشد يک نفر  -5

 .منشی بخش براي واحد مربوطه در نظر گرفته می شود

 .ر نظر می گیريمبه ازاي هر بخش پاراکلینکی يک نفر د -8

 

 05% 

 براي محاسبه سرپرستار بخش با چند گونه تخت تخصصی روبرو هستیم

تخت  25يکنفر ، به ازاي هر  CCUتخت  10گروه اول به ازاي هر  -1

NICU  يکنفر در نظر می گیريم. 

به ازاي مجموعه اطاق عملهاي يک بیمارستان يک سرپرستار بخش -2

در صورتی که تعداد تختهاي اطاق عمل يک . یش بینی شده است پ

تخت  10تخت برسد دو نفر و از آن به باال به ازاي هر  10بیمارستان به 

 .يک سرپرستار بخش اختصاص می يابد

تختهايی که صِرف وجود آنها در يک بیمارستان مساوي با ايجاد -3

عدد بگذرد می  35بخش نیست و در صورتی که تعداد تخت آنها از 

توان براي آنها بخش مستقل در نظر گرفت در غیر اينصورت در 

 –چشم  –ارتوپدي : اين بخشها شامل . بخشهاي ديگر ادغام می شوند 

ENT – جراحی -پوست–انکولوژي  -عفونی  –داخلی مغز و اعصاب

تختهاي -جراحی اطفال-جراحی کلیه -جراحی مغز و اعصاب -ترمیمی

 سرپرستار
امور 

 سرپرستاری
30  
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 .و تختهاي ديگر می باشد  post ccuقلب و -(ساير)فوق تخصصی 

 تخت بستري يک سرپرستار بخش 10تخت سوختگی به ازاي هر -4

تخت يک سرپرستار در نظر  10تختهاي بخش نوزادان به ازاي هر -0

 گرفته می شود

تخت يک سرپرستار در نظر  35تختهاي بخش اورژانس به  ازاي هر -6

 گرفته می شود

ارستان داري واحد سنگ شکن باشد يک نفر در صورتی که بیم-5

 .سرپرستار براي واحد مربوطه در نظر گرفته می شود

 نفر سرپرستار در نظر گرفته شود 1به ازاي هر درمانگاهی -8

 05%  

نفر در نظر  18اشغال % 95با   CCU تخت  15به ازاي هر  -

اين بخش به ازاي هر  ضريب در نظر گرفته در.) گرفته می شود

 .(می باشد 1056تخت 

نفر در  31اشغال % 95با   جراحیICU تخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 3013هر تخت 

نفر در نظر  31اشغال % 95جنرال با ICUتخت   15به ازاي هر  -

ه در اين بخش به ازاي هر ضريب در نظر گرفت.) گرفته می شود

 .(می باشد 3013تخت 

نفر در نظر  31اشغال % 95داخلی با ICUتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 3013تخت 

  36 امور پرستاری پرستار
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نفر در  31اشغال % 95قلب باز با ICUتخت   15به ازاي هر  -

گرفته در اين بخش به ازاي ضريب در نظر .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 3013هر تخت 

نفر در  31اشغال % 95سوختگی با ICUتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 3013هر تخت 

نفر در نظر  31اشغال % 95با  PICUتخت   15به ازاي هر  -

رفته در اين بخش به ازاي هر ضريب در نظر گ.) گرفته می شود

 .(می باشد 3013تخت 

نفر در نظر  31اشغال % 95با  NICUتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 3013تخت 

نفر در نظر  8و قلب  POST CCUتخت   15به ازاي هر  -

ن بخش به ازاي هر ضريب در نظر گرفته در اي.) گرفته می شود

 .(می باشد 5058تخت 

نفر در نظر  15آنژيو گرافی   POSTتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(تخت يک می باشد

.) نفر در نظر گرفته می شود 9ارتوپدي تخت   15به ازاي هر  -

می  5088ت ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخ

 .(باشد
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نفر در نظر  9جراحی کلیه  -ارولوژِيتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 5088تخت 

.) نفر در نظر گرفته می شود 9اطفال تخت   15به ازاي هر  -

می  5088ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد

نفر در  0 (Post partum)زنان و زايمانتخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(پرستار لحاظ میشود 5049هر تخت 

.) نفر در نظر گرفته می شود 16انکولوژي تخت   15به ازاي هر  -

می  1006ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 (.باشد

.) نفر در نظر گرفته می شود 8ايمنولوژِي تخت   15به ازاي هر  -

می  5058ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد

.) نفر در نظر گرفته می شود 12نوزادان تخت   15به ازاي هر  -

می  1015ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد

.) نفر در نظر گرفته می شود 8ت پوستخت   15به ازاي هر  -

می  5058ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد
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نفر در نظر  15...( قرنیه و )فوق چشم تخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 5090تخت 

.) نظر گرفته می شودنفر در  16 تخت پیوند کبد 15به ازاي هر  -

می  1006ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد

.) نفر در نظر گرفته می شود 16 تخت پیوند کلیه 15به ازاي هر  -

می  1006ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد

نفر  15...( کاشت حلزون داخلی و ) تخت گوش 15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به .) گرفته می شوددر نظر 

 .(می باشد 5090ازاي هر تخت 

نفر در نظر گرفته  16 تخت پیوند مغز استخوان 15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت .) می شود

 .(می باشد 1006

نفر در نظر  15جراحی زنان و زايمان تخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) می شود گرفته

 می باشد 5098تخت 

نفر در نظر گرفته می  9جراحی عمومی  تخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت .) شود

 .(می باشد 5088
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نفر در نظر  15جراحی مغز و اعصاب تخت   15به ازاي هر  -

در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر ضريب .) گرفته می شود

 می باشد 5093تخت 

.) نفر در نظر گرفته می شود 9چشم تخت   15به ازاي هر  -

می  5088ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد

.) نفر در نظر گرفته می شود 8داخلی تخت   15به ازاي هر  -

می  5058تخت ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر 

 .(باشد

نفر در نظر  8 (نورولوژِي)تخت داخلی اعصاب  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 5058تخت 

.) نفر در نظر گرفته می شود 8روانپزشکی تخت   15به ازاي هر  -

 می 5058ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد

.) نفر در نظر گرفته می شود 9ساير تخت   15به ازاي هر  -

می  5088ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد

.) نفر در نظر گرفته می شود 25سوختگی تخت   15به ازاي هر  -

می  1096ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد



 

13 
 

نفر در نظر گرفته می  9هسته اي طب تخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت .) شود

 .(می باشد 5088

.) نفر در نظر گرفته می شود 8عفونی تخت   15به ازاي هر  -

می  5058ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر تخت 

 .(باشد

در  نفر 9حراجی اطفال   -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5088هر تخت 

نفر  9اطفال روانپزشکی    -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به .) در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5088ازاي هر تخت 

نفر در نظر  9د  اطفال غد  -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 5088تخت 

نفر در نظر  9اطفال قلب    -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 5088تخت 

نفر در نظر  9کلیه   اطفال  -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 5088تخت 
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نفر در  9اطفال گوارش    -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5088هر تخت 

نفر  9اطفال نورولوژي    -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به .) در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5088ازاي هر تخت 

نفر در  9اطفال نوزادان    -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5088هر تخت 

 12جراحی پروکتولوژي   -وق تخصصیف تخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش .) نفر در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 102به ازاي هر تخت

نفر  25جراحی ترمیمی   -فوق تخصصی تخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به .) در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 1006ازاي هر تخت

نفر  12جراحی توراکس   -فوق تخصصی تخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به .) در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 102ازاي هر تخت

نفر در  9جراحی دست    -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5088هر تخت 
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نفر در  9جراحی زانو    -فوق تخصصیتخت   15هر به ازاي  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5088هر تخت 

 9جراحی ستون فقرات    -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش .) نفر در نظر گرفته می شود

 (.می باشد 5088به ازاي هر تخت 

نفر در  9جراحی عروق    -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5088هر تخت 

 16جراحی فک و صورت   -فوق تخصصی تخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش .) نفر در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 1006به ازاي هر تخت

نفر در  12جراحی قلب  -فوق تخصصی تخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 102هر تخت

نفر  8داخلی رو ماتولوژي  -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به .) در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5058ازاي هر تخت 

نفر در نظر  8داخلی ريه  -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 5058تخت 
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نفر در نظر  8داخلی غدد  -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) گرفته می شود

 .(می باشد 5058تخت 

 8داخلی کبد و گوارش  -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش .) نفر در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5058به ازاي هر تخت 

نفر در نظر  8داخلی کلیه  -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

 ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر.) گرفته می شود

 .(می باشد 5058تخت 

نفر  12 داخلی هماتولوژي  -فوق تخصصی تخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به .) در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 102ازاي هر تخت

نفر  12 هماتولوژي اطفال  -فوق تخصصی تخت  15به ازاي هر  -

ش به ضريب در نظر گرفته در اين بخ.) در نظر گرفته می شود

 .(می باشد 102ازاي هر تخت

نفر در  8ايمنولوژي آلرژي  -فوق تخصصیتخت   15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي .) نظر گرفته می شود

 .(می باشد 5058هر تخت 

نفر در نظر گرفته  6 گوش و حلق و بینی تخت  15به ازاي هر  -

ضريب در نظر گرفته در اين بخش به ازاي هر .) می شود

 .(می باشد 5061.تخت
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 05%  

درصد ضريب پرستاري در هر بخش که به روش برون سپاري تامین  20

 میشود در نظر گرفته می شود و يا

ار در تخت یک نفر بهدار بیم 1555در هر بیمارستان به ازای هر 

پست ها به بهیار تبدیل می % 95البته حدود . نظر گرفته می شود

.شوند  

 امور بهدار بیمار کمک بهیار

35  

 05%  

نفر ماما در نظر گرفته می شود سپس به ازای هر  42حداقل تعداد 

زایمان سزارین یک  4022زایمان طبیعی یکنفر و  به ازای هر  022

 نفربه مجموعه فوق اضافه شود

نیمی از پرستار مورد نیاز بخش های جراحی زنان و در ضمن 

.ماما در نظر گرفته می شود/.( 13ضریب )زایمان و پست پارتوم   

 امور مامایی ماما/ ماما مسئول 

38  

براي هر حداقل تعداد هشت نفر 

 .در نظر گرفته شودبیمارستان 
 .نفر  در نظر گرفته می شود تخت يک 10به ازاي هر  50%

کارشناس 

کارشناس/سئولم

کاردان /

 آزمايشگاه

 امور آزمایشگاه

39  

 - 

ر کدام از شیفت دستگاه عکسبرداری ثابت فعال در هبرای هر 

های صبح و عصر یک نفر پیش بینی می شود و برای شیفت شب 

 9شیفت مذکور  9Kبا توجه به ضریب  دستگاه فعالبه ازای هر 

 .نفر در نظر گرفته می شود

چهار نفر اضافه می   MRIحدهاي سی تی اسکن و در ازاي هريک از وا

براي هر شیفت يک نفر درنظر گرفته می  واحد آنژيو گرافیبراي . شود

کارشناس 

کارشناس/مسئول

کاردان /

 راديولوژي

امور تصویر 

 برداری

45  
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 .شود

 05% 
تخت  25در هر بیمارستان داراي بخش هاي مرتبط با چشم به ازاي هر 

 .دچشم يک نفر اضافه می شو

کارشناس بینايی 

 سنجی

امور بینایی 

 سنجی

41  

 05% 

يک  ENTتخت  33به ازاي هر  ENTدر هر بیمارستان داراي بخش 

ضمنا اگر بیمارستان داراي تخت مربوط به کاشت  .نفر اضافه می شود

 حلزون باشد يک نفر به مجموعه فوق اضافه می شود

کارشناس شنوايی 

 سنجی

امور شنوایی 

 سنجی

42  

 05%  

روانپزشکی اطفال و نرولوژِي  ٰ ،ر بیمارستان داراي بخش هاي اطفالدر ه

تخت از  تختهاي نام برده شده يک نفر اضافه می 35به ازاي مجموع 

به  ضمنا اگر بیمارستان داراي تخت مربوط به کاشت حلزون باشد  .شود

.به مجموعه فوق اضافه می شود  ازاي هر ده تخت يک نفر  

کارشناس گفتار 

 درمانی

امور گفتار 

 درمانی

43  

 

 
 

50%  

 :يک نفر

به ازاي هر  -تخت سوختگی 6 به ازاي هر -تخت ارتوپدي 0به ازاي هر 

فوق تخصصی جراحی زانو، جراحی ستون فقرات، نورولوژي )تخت  9

ب، صاب، جراحی قلجراحی مغز و اع)تخت  14به ازاي هر  - (اطفال

هر  به ازاي-(لوژي، داخلی روماتولوژي و داخلی اعصاب نوروجراحی دست

 (و جراحی ترمیمی ICU )تخت 20

کارشناس 

 فیزيوتراپی
 یوتراپیزامور فی

44  

 05%  
+ جراحی مغز و اعصاب+ نورولوژي-روانپزشکی )تخت  35 هر ازاي به

شود گرفته نظر نفر در يک ( اطفال + ديارتوپ  

کارشناس کار 

 درمانی

امور کار 

 درمانی

40  

 155%  

نفر به طور ثابت  لحاظ می شود و سپس به  9در هر بیمارستان

تخت یک نفر به مجموعه اضافه می شود حداکثر  52ازای هر 

.تعداد هشت نفر است  

متصدي امور 

 دارويی
 امور دارویی

46  
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ر گرفته می نفر در نظ 4حداکثر 

 .شود
در هر . تخت يک نفر در نظر گرفته می شود 205به ازاي هر  50%

 .بیمارستان حداقل يک نفر در نظر گرفته می شود

/ کارشناس 

کاردان 

بهداشت 

 محیط

اموربهساز

ی و 

بهداشت 

 محیط

45  

 05% 

حرفه اي تا تعیین کامل بسته خدمتی براي کارشناسان بهداشت 

 تخت 205قل يک نفر براي بیمارستانهاي باالي بیمارستانی فعالً حدا

 .در نظر گرفته می شود

/ کارشناس 

کاردان 

بهداشت 

 حرفه اي

اموربهساز

ی و 

بهداشت 

 حرفه ای

48  

 05% 

در  تخت يک نفر در نظر گرفته می شود و  055الي در بیمارستانهاي با

تخت تحت پوشش ستاد دانشگاه قرار می  055بیمارستانهاي کمتر از 

 .دنگیر

امور  کارشناس

 حقوقی
 امور حقوقی

49  

 05%  

نفر برای  4نفر سیموالتور و  4  تباث تروصب برای هرمرکز

پیش بینی میگردد و به ازای هر دستگاه ( سازیماسک )مولدینگ

 4نفر تکنولوژیست و  0در شیفت تعداد  لاعف شتاب دهنده خطی

.نفر فیزیست اضافه می گردد  

کارشناس 

 راديوتراپی
 امور رادیوتراپی

05  

.می شودنفر در نظر گرفته  5به ازای هر واحد در شیفت  -   
کارشناس فیزيک 

 پزشکی

امور پزشکی 

 هسته ای

01  

 05% 

در هر بیمارستان به ازاي هر هشت تخت داخلی  يک نفردر نظر گرفته 

داخلی  و به ازاي هر ده  ICU ضمناً به ازاي هر چهار تخت . می شود

تخت ديالیز يک نفر  ديگر به مجموعه متخصصین داخلی بیمارستان 

 داخلی متخصص 
امور تخصصی 

 پزشکی

02  
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داخلی حداقل تعداد  داد تخت مرتبط با تخصصاضافه می شود با هر تع

 .نفر است دو

 05% 

حداقل  در نظر گرفته می شود به ازاي هر هشت تخت مربوطه يک نفر

 .نفر است تعداد دو

تخت يک نفر به عنوان هیئت علمی  055ضمنا در بیمارستانهاي باالي 

.ظر گرفته می شودستاره دار در اين مجموعه در ن  

متخصص 

 عفونی

امور تخصصی 

 پزشکی

03  

 05% 

در هر بیمارستان به ازاي هر هشت  تخت اطفال يک متخصص اطفال و 

ضمناً در . يک نفراضافه می شود PICUهمچنین به ازاي هر چهار تخت 

صورتی که بیمارستان داراي تخت نوزادان باشد و تعداد تخت نوزادان 

. ک نفر متخصص اطفال در نظر گرفته می شودکمتر از ده عدد باشد ي

،فوق ( کمتر از ده عدد تخت)براي بخش نوزادان با اين تعداد تخت

تخصص نوزادان در نظر گرفته نمی شود و پوشش ويزيت تخصصی و 

در .خدمات درمانی و تشخیصی بوسیله متخصص اطفال خواهد بود 

به مجموعه يک نفر متخصص اطفال   NICUبیمارستانهاي داراي بخش 

 .حداقل تعداد دو نفر است. اضافه می شود

 متخصص اطفال
امور تخصصی 

 پزشکی

04  

 05% 

. به ازاي هر هشت تخت زنان و زايمان يک  نفر در نظر گرفته می شود

يک نفر   Post partumضمناً در هر بیمارستان به ازاي هر شش تخت 

ل دو نفر متخصص زنان و زايمان به مجموعه اضافه می شود و حداق

 .متخصص زنان و زايمان براي پوشش آنکالی الزم است

متخصص زنان و 

 زایمان

امور تخصصی 

 پزشکی

00  

 05% 
به ازاي هر چهار  تخت  -به ازاي هر هشت تخت جراحی عمومی يک نفر

ICU  جراحی يک نفر و به ازاي هر هشت تخت سوختگی يک نفر جراح

متخصص 

 جراحی عمومی

امور تخصصی 

 پزشکی

06  
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اد تخت در بیمارستانهاي و با هر تعد. عمومی در نظر گرفته می شود

موجود ، حداقل دو نفر متخصص جراحی عمومی  براي پوشش آنکالی 

 الزم است ،

 05% 
به ازاي هر هشت تخت ارولوژي يک نفر متخصص در نظر گرفته می 

 .شود

متخصص 

 ارولوژی

امور تخصصی 

 پزشکی

05  

 .زشکی يک نفر در نظر گرفته می شودبه ازاي هر هشت تخت روانپ 05% 
متخصص 

 روانپزشکی

امور تخصصی 

 پزشکی

08  

 05% 

يک نفر و به ازاي هر (( Post CCUتخت قلب و ))به ازاي هر هشت 

 يک نفر ديگر در هر بیمارستان در نظر گرفته می CCUچهار تخت 
 حداقل دو نفر   براي پوشش آنکالی الزم است ، .شود

 متخصص قلب
 امور تخصصی

 پزشکی

09  

 05% 
به ازاي هر دو تخت اطاق عمل يکنفر متخصص بیهوشی در نظر گرفته 

 .نفر است حداقل تعداد دو. می شود 

متخصص 

 بیهوشی

امور تخصصی 

 پزشکی

65  

 05% 
به ازاي هر هشت تخت نورولوژي يک نفر متخصص در نظر گرفته می 

 .نفر است حداقل تعداد دو .شود

متخصص 

 نورولوژی

امور تخصصی 

زشکیپ  

61  

 05% 
تخت اورژانس يک نفر و پس از آن به ازاي  35در بیمارستانهاي باالي 

 .تخت يک نفر متخصص در نظر گرفته می شود 35هر 

متخصص 

 اورژانس

امور تخصصی 

 پزشکی

62  

 155% 
تخت يک نفر  255حداقل يک نفر به  ازاي هر بیمارستان و به ازاي هر 

 .اضافه در نظر گرفته می شود

متخصص 

 پاتولوژی

امور تخصصی 

 پزشکی

63  

 05% 
حداقل يک نفر در هر بیمارستان داراي تخت پوست در نظر گرفته می 

 .تخت پوست يک نفر اضافه می شود 15شود سپس به ازاي هر 

متخصص 

 پوست

امور تخصصی 

 پزشکی

64  
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 05% .به ازاي هر چهار فیزيو تراپ يکنفر در نظر گرفته می شود   
متخصص 

 توانبخشی

خصصی امور ت

 پزشکی

60  

 05% 

در هر بیمارستان دو نفر راديولوژيست بعنوان حداقل مورد نیاز در 

تخت باالتر رود به ازاي هر  105صورتی که تعداد تختهاي بیمارستان از 

به ازاي هر يک از  واحدهاي . تخت ديگر يک نفر اضافه می شود 105

وجود . يک نفر اضافه می شود  MRIسی تی اسکن و آنژيو گرافی  و 

مبنايی براي اضافه کردن ... و OPGو  واحد سونوگرافی و يا ماموگرافی 

 .نیروي جديد نمی باشد

متخصص 

 رادیولوژی

امور تخصصی 

 پزشکی

66  

 05% 

به ازاي هر هشت  تخت جراحی مغز و اعصاب يک نفر در نظر گرفته می 

جراحی يک نفر ديگر در هر  ICUو به ازاي هر چهار تخت .  شود

حداقل دو نفر براي پوشش آنکالی  .شود ستان در نظر گرفته میبیمار

 الزم است ،

متخصص 

جراحی مغز و 

 اعصاب
 

امور تخصصی 

 پزشکی

65  

 05% 
 .به ازاي هر هشت تخت يک نفر در نظر گرفته می شود

 
 متخصص چشم

امور تخصصی 

 پزشکی

68  

 05% 
 .به ازاي هر هشت تخت يک نفر در نظر گرفته می شود

 

 متخصص گوش

 و حلق و بینی

امور تخصصی 

 پزشکی

69  

 05% 
در هر بیمارستان داراي امکانات مربوطه حداقل دو متخصص در نظر 

 .گرفته می شود

متخصص 

پزشکی هسته 

 ای

امور تخصصی 

 پزشکی

55  

 05% متخصص    امور تخصصی  51  
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 پزشکی پزشکی قانونی

 05% 

هار داراي چهار يا بیش از چ NICU در بیمارستانهاي داراي بخش  

سپس به ازاي هر چهار تخت يک . تخت، يک نفر در نظر گرفته می شود

در بیمارستانهاي داراي بخش نوزادان با بیش از . نفر ديگر اضافه می شود

ده تخت نیز يک نفر فوق تخصص نوزادان به ازاي هر ده  تخت نوزادان 

، در اين بیمارستانها به ازاي اين دو نوع تخت. در نظر گرفته می شود 

متخصص اطفال محاسبه نمی شود مگر اينکه تعداد تختها کمتر از اعداد 

 .در نظر گرفته شده باشد

فوق تخصص 

 نوزادان

امور تخصصی 

 پزشکی

52  

 05% 

به ازاي هرپنج تخت جراحی فوق تخصصی جراحی ترمیمی در هر 

در صورتی که بیمارستان بیشتر از هشت  تخت  –بیمارستان يک نفر 

اشد به ازاي هر هشت تخت سوختگی اضافه نیز يک سوختگی داشته ب

تعداد تختهاي . ) نفر فوق تخصص جراح ترمیمی در نظر گرفته می شود 

ICU  سوختگی نیز به سرجمع تختهاي سوختگی در اين محاسبه اضافه

 (.می شود

فوق تخصص 

 جراحی ترمیمی

امور تخصصی 

 پزشکی

53  

 05% 
ل حداقل يک نفر به ازاي در هر بیمارستان داراي تخصص جراحی اطفا

 .هشت تخت يک نفر اضافه می شود

 

فوق تخصص 

 جراحی اطفال

امور تخصصی 

 پزشکی

54  

 05% 
در هر بیمارستان داراي تخت فوق تخصص جراحی فک و صورت حداقل 

 .يک نفر به ازاي هر هشت تخت يک نفر اضافه می شود

 

فلوشیپ 

تخصصی  

 انکولوژی

امور تخصصی 

 پزشکی

50  

بیمارستان داراي تخت فوق تخصص جراحی فک و صورت حداقل در هر  05%  فوق تخصص  امور تخصصی  56  
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 .يک نفر و  به ازاي هر هشت تخت يک نفر اضافه می شود

 

جراحی فک و 

 صورت

 پزشکی

 05% 

در هر بیمارستان داراي فوق تخصص جراحی قلب حداقل يک نفر به 

ر اين د. ازاي هر نه  تخت جراحی قلب يک نفر اضافه می شود

نیز  ICUبه ازاي هر هفت تخت (واجد بخش جراحی قلب (بیمارستانها 

 .يک نفر در نظر گرفته می شود

فوق تخصص 

 جراحی قلب

امور تخصصی 

 پزشکی

55  

 05% 
در هر بیمارستان داراي تخت فوق تخصص جراحی عروق حداقل يک نفر 

 و به ازاي هر هفت تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

وقجراحی عر  

امور تخصصی 

 پزشکی

58  

 05% 
در هر بیمارستان داراي تخت فوق تخصص روماتولوژي حداقل يک نفر و  

 .به ازاي هر ده تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

 روماتولوژی

امور تخصصی 

 پزشکی

59  

 05% 
در هر بیمارستان داراي تخت فوق تخصص ريه حداقل يک نفر و به ازاي 

 .ه می شودهر ده تخت يک نفر اضاف

/ فوق تخصص 

فلوشیپ 

 تخصصی ریه

امور تخصصی 

 پزشکی

85  

 05% 
بیمارستان داراي تخت فوق تخصص غدد حداقل يک نفر و به ازاي  در هر

 .هر ده تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

 غدد

امور تخصصی 

 پزشکی

81  

 05% 
در هر بیمارستان داراي تخت فوق تخصص ايمنولوژي و آلرژي حداقل 

 .نفر و به ازاي هر ده  تخت يک نفر اضافه می شود يک

 

فوق تخصص 

ایمنولوژی و 

 آلرژی

امور تخصصی 

 پزشکی

82  

 05% 
در هر بیمارستان داراي تخت  فوق تخصص جراحی توراکس حداقل يک 

 .نفر و به ازاي هر هشت تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

جراحی 

امور تخصصی 

 پزشکی

83  
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 توراکس 

 05% 
بیمارستان داراي تخت فوق تخصص قلب اطفال حداقل يک نفر و  در هر

 .به ازاي هر پنج  تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

 قلب اطفال

امور تخصصی 

 پزشکی

84  

 05% 
در هر بیمارستان داراي تخت فوق تخصص غدد اطفال حداقل يک نفر و 

 .به ازاي هر ده  تخت يک نفر اضافه می شود

 

فوق تخصص 

 طفالغدد ا

 

امور تخصصی 

 پزشکی

80  

 05% 
در هر بیمارستان داراي تخت فوق تخصص نفرولوژي اطفال حداقل يک 

 .نفر و به ازاي هر ده  تخت يک نفر اضافه می شود

 

فوق تخصص 

 نفرولوژی اطفال

امور تخصصی 

 پزشکی

86  

 05% 
در هر بیمارستان داراي  تخت فوق تخصص روانپزشکی اطفال حداقل 

 .اي هر ده تخت يک نفر اضافه می شوديک نفرو  به از

 

فوق تخصص 

روانپزشکی 

 اطفال

امور تخصصی 

 پزشکی

85  

 05% 
در هر بیمارستان  داراي  تخت فوق تخصص نورولوژي اطفال حداقل يک 

 ..نفر و به ازاي هر ده تخت يک نفر اضافه می شود

 

فوق تخصص 

 نورولوژی اطفال

امور تخصصی 

 پزشکی

88  

 05% 
داراي  تخت  فوق تخصص گوارش اطفال يک نفر و به در هر بیمارستان 

 ..ازاي هر ده تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

 گوارش اطفال

 

امور تخصصی 

 پزشکی

89  

 05% 
در هر بیمارستان داراي  تخت  فوق تخصص هماتولوژي اطفال يک نفر و 

 ..به ازاي هر ده تخت يک نفر اضافه می شود

 

فوق تخصص 

هماتولوژی 

 اطفال

امور تخصصی 

 پزشکی

95  
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 05% 
در هر بیمارستان  داراي  تخت  فوق تخصص کبد و گوارش يک نفر و به 

 ..ازاي هر سیزده  تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

 کبد و گوارش

امور تخصصی 

 پزشکی

91  

 05% 
در هر بیمارستان  داراي  تخت فوق تخصص پروکتولوژي حداقل  يک 

 ..يک نفر اضافه می شود نفر و به ازاي هر هشت تخت

فوق تخصص 

 پروکتولوژی

امور تخصصی 

 پزشکی

92  

 05% 
در هر بیمارستان  داراي  تخت فوق تخصص جراحی ستون فقرات 

 ..حداقل يک نفر و به ازاي هر هشت  تخت يک نفر اضافه می شود

 

فوق تخصص 

جراحی ستون 

 فقرات

امور تخصصی 

 پزشکی

93  

 05% 
ت فوق تخصص داخلی هماتولوژي حداقل در هر بیمارستان  داراي  تخ

 .يک نفر و به ازاي هر ده تخت يک نفر اضافه می شود

 

فوق تخصص 

داخلی 

 هماتولوژی

امور تخصصی 

 پزشکی

94  

 05% 
در هر بیمارستان  داراي  تخت فوق تخصص پیوند چشم حداقل يک نفر 

 دو به ازاي هر هفت تخت يک نفر اضافه می شو

فوق تخصص 

 پیوند چشم

ور تخصصی ام

 پزشکی

90  

 05% 
در هر بیمارستان  داراي  تخت فوق تخصص پیوند کلیه حداقل يک نفر 

 .و به ازاي هر شش تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

 پیوند کلیه

امور تخصصی 

 پزشکی

96  

 05% 
در هر بیمارستان  داراي  تخت فوق تخصص پیوند کبد حداقل يک نفر و 

 .ر اضافه می شودبه ازاي هر پنج  تخت يک نف

فوق تخصص 

 پیوند کبد

امور تخصصی 

 پزشکی

95  

 05% 
در هر بیمارستان داراي  تخت  فوق تخصص کاشت حلزون حداقل يک 

 .نفرو به ازاي هر شش تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

 کاشت حلزون

امور تخصصی 

 پزشکی

98  

 05% 
اقل يک در هر بیمارستان  داراي  تخت  فوق تخصص جراحی دست حد

 .نفر و به ازاي هر شش تخت يک نفر اضافه می شود

فوق 

فلوشی/تخصص

امور تخصصی 

 پزشکی

99  
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پ تخصصی  

 جراحی دست

 05% 
در هر بیمارستان  داراي  تخت  فوق تخصص جراحی زانو حداقل يک 

 .نفر و به ازاي هر شش تخت يک نفر اضافه می شود

فوق تخصص 

 جراحی زانو

امور تخصصی 

 پزشکی

155  

تخت  96در بیمارستان هاي کمتر از 

کارشناس مسئول تعداد تخت عنوان 

استعنوان رئیس اداره  بیشتر  

 -  .  هر بیمارستان يک نفر در نظر گرفته می شوددر 

کارشناس مسئول 

امور 

رئیس /عمومی

 اداره

منابع انسانی و 

-امور رفاهی

 پشتیبانی

151  

تخت  64در بیمارستان هاي کمتر از 

عنوان حسابدار مسئول می باشد و در 

و  64 تعداد تخت بیمارستانهاي با

.استعنوان رئیس اداره  بیشتر  

- 
. يک نفر در هر بیمارستان در نظر گرفته می شود  

 

حسابدار 

رئیس /مسئول

و  مالیامور 

 حسابداري

ریاست 

امورمالی و 

 حسابداری

152  

 155%  
تخت حداقل چهار نفر لحاظ می شود و سپس  155در بیمارستانهاي زير 

تخت اضافه يک نفر  اضافه می شود 155به ازاي هر   
 صندوق متصدي

امورمالی و 

 )حسابداری

 متصدی

 (صندوق

153  

 05%  

بصورت ثابت در نظر گرفته می شود يک نفر براي هر بیمارستان  

تخت اضافی يک  205تخت  به ازاي هر  055و در بیمارستانهاي باالي 

.حسابدار کمکی با مدرک فوق ديپلم به اين مجموعه اضافه می شود  

امین حسابدار و 

 اموال

امورمالی و 

امی)حسابداری

(ن اموال  

154  

 05% و در . شوددو نفر براي هر بیمارستان به صورت ثابت در نظر گرفته می   امورمالی و  حسابدار 150  
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تخت يکنفر به براي اين 105به ازاي هرتخت  155بیمارستانهاي باالي 

 مجموعه اضافه می شود
درآ)حسابداری

(مد و ترخیص  

 50%  

 تخت يک نفر نیاز است و بعد از آن اين فرد  155در بیمارستانهاي زير

اضافه می تخت يک نفر ديگر به اين مجموعه  155سپس به ازاي هر 

.و حداکثر تعداد پنج نفر در نظر گرفته می شود.شود  

مسئول /کارپرداز

 تدارکات

) حسابداری

( امور تدارکات  

156  

 50%  

به ازاي تخت دو نفر نیاز است و بعد از آن اين  155در بیمارستانهاي زير

حداکثر . تخت يک نفر ديگر به اين مجموعه اضافه می شود 155هر 

.گرفته می شود تعداد شش نفر در نظر  

 انباردار

) حسابداری

  امور  انبارداری

) 

155  

 50%  
در نظر  کارشناس امور مالی تخت بیمارستانی يک نفر  255به ازاي هر

 گرفته می شود

کارشناس امور 

 مالی

) حسابداری

کارشناس امور 

(مالی    

158  

 50%  
تخت يکنفر در نظر گرفته می شود و سپس به  50 بیمارستانهاي زير در

.تخت يک نفر ديگر به اين مجموعه اضافه می شود 50ي هر ازا  

کارگزين /کارگزين

 مسئول

غیر )امور اداری

(از رئیس  

159  

 05%  

سپس به ازاي هر تخت دو نفر نیاز است و  155در بیمارستانهاي زير

تخت يک نفر ديگر به اين مجموعه اضافه می شود 255  

موزشی يک نفر به در ضمن عالوه بر اين محاسبه در بیمارستانهاي آ

عنوان مسئول امور دفتري و بايگانی معاون آموزشی و پژوهشی به صورت 

.مجزا در راستاي فعالیتهاي مربوطه در نظر گرفته می شود  

مسئول امور 

دفتري و بايگانی 

 اداري

امور دفتری و 

 بایگانی اداری
115  
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