
 "اىـپسشک یت کارــساع"َاًیي ــق

 کاری از اًجوي صٌفی پسشکاى جَاى

 

 ٍ خاًَادُ پسشک ثرًبهِ در شبغل استخذاهی ،بْذاشت آٍر پیام ،قراردادی ،طرحی پسشک کبر سبعت

 اجرایی دستَرالعول ۲۱ هادُ ،کشَری خذهات هذیریت قاًَى ۷۸ هادُ ثِ هستٌذ ثیوبرستبى اٍرشاًس

 ّیات غیر کارکٌاى استخذاهی اداری ًاهِ آییي ۷۸ هادُ ٍ خاًَادُ پسشک ٍ رٍستایی بیوِ برًاهِ

 .است شذُ تعییي ّفتِ در ساعت ۴۴  ،علوی

 تعذاد در عذد ایي ضرة ثب کِ ثبشذ هی کبر زهبى هذت ِرٍزاً ساعت ۸.7 ، قبًَى ایي ثب هطبثق 

 ذ.آی هی ثذست شخص هبّبًِ کبر سبعت ،هاُ کاری رٍزّبی

 رٍز کبری هبُ از طریق کن کردى تعطیالت رسوی تقَین ٍ رٍز ّبی جوعِ از کل هبُ ثذست هی آیذ.

 آًگبُ سبعت هَظفی ثِ ایي صَرت هحبسجِ هی شَد: ثبشذ داشتِ کبری رٍز ۵۵ هبُ یک اگر ل:هثب

25  ×7.3 = 182.5hr 

 دارد، اشتغبل هعیي/تجویعی یب رٍزی شباًِ سالهت جاهع خذهات هرکس در ای خبًَادُ پسشک اگر 

 ۴۴ ای ّفتِ از خارج گردد، هی هحَل ایشبى ثِ کِ هبُ در تعذادی ّر ثِ شب ٍ عصر شیفت سبعبت

 هکلف اجرایی دستَرالعول ۳۳ ی هبدُ ۳ثٌذ طجق پسشک کِ شذُ هحسَة کاری اضافِ ٍ ثَدُ سبعت

 ی کاراًِ الحسبة علی در را آى ی السحوِ حق هجلغ خبًَادُ پسشک قرارداد طجق ٍ ثبشذ هی آى اًجبم ثِ

 پسشکی ،رٍزی شباًِ هراکس در ) دائن یب هَقت(بستری تخت ٍجَد دلیلِ ث اهب هیکٌذ، دریبفت هبّبًِ

 هی ٍری ثْرُ ٍ ارتقب قبًَى هشوَل هیکٌٌذ، خذهت ارائِ هراکس ایي تعطیل ایام ٍ شب شیفت در کِ

 .شذ خَاّذ دادُ شرح اداهِ در کِ گردًذ

 

 ًکات
 



 ِ۳هبدُ ثِ هستٌذ ثبشذ، کبر ثِ هشغَل ّا بیوارستاى ٍ رٍزی شباًِ ثْذاشتی هراکس در پسشک چٌبًچ ٍ 

 ثْرُ ارتقبی قبًَى هشوَل ،سالهت ًظبم ثبلیٌی کبرکٌبى ٍری ثْرُ ارتقب قبًَى اجرایی ًبهِ آییي ۵هبدُ

 ۲.1 ضریب ثب تعطیل ایبم ٍ شب شیفت کبری سبعت ،ًبهِ آییي ایي ۵ ی هبدُ ثب هطبثق ٍ ثَدُ ٍری

 شت شیفت یک یعٌی ایي  ،ًذارًذ را هتَالی ساعت۲۱ از ثیش کبر ی اجبزُ هشوَلیي ٍ شذُ هحبسجِ

 (hr۳1=۳.۵×۳۵)شَد هی هحبسجِ کبری ساعت ۲۷ پسشک ثرای سبعتِ ۳۵

  :هثبل

 ۳1۵.۵ ثبیست هی کبری، رٍز ۵۵ ثب هبُ یک در ثبشذ شبغل ثیوبرستبى اٍرشاًس در پسشکی چٌبًچِ

 :طجق قبًَى ثْرُ ٍری کٌذ تقجل شب ی سبعت۳۵ِ شیفت ۴ اگر کٌذ، کبر سبعت

4 × 21 × 2.1 = 21hr  

 .ثبشذ هی هبُ در سبعت ۳۳0.۵ثبقی هبًذُ  کبر سبعت ثٌبثرایي

 ِحق ٍ بَدُ ٍری بْرُ قاًَى هشوَل دارد، اشتغبل رٍزی شباًِ ثْذاشتی هراکس در پسشک چٌبًچ 

 شذُ ۲.1 ضریب هشوَل هراکس ایي تعطیل ایبم ٍ شب شیفت در کبر ٍ ًذاشتِ ساعت ۲۱ از ثیش کبر

 اجرایی دستَرالعول ۳۳ ی هبدُ ۳ثٌذ در هسئلِ ایي کِ گردد هی کسر هاُ کل کاری ساعت از ٍ

 پسشک حضَر کِ هیکٌذ تصریح گًَِ ایي ٍ شذُ ثیٌی پیش خبًَادُ پسشک ٍ رٍستبیی ثیوِ ثرًبهِ

 ٍ شَد هی گرفتِ ًظر در OFF ایشبى ثرای بیتَتِ بعذ کبری رٍز ، هراکس ایي شب شیفت در خبًَادُ

  .گردد ًوی ًیس تعذیالت شبهل

 .این ات بعذی برای ّوکاراى قرار دادُ هتي قَاًیي در صفح

 

 

 



 قاًَى هذیریت خذهات کشَری

 

 



 ۱۲دستَر عول اجرایی برًاهِ بیوِ رٍستایی ٍ پسشکی ًسخِ 

 

 



 کارکٌاى بالیٌی ًظام سالهتآییي ًاهِ اجرایی قاًَى بْرُ ٍری 

 ساعت هی باشذ ۷ساعت ٍ حذاقل  ۴۴در قاًَى بْرُ ٍری ساعت کار هَظفی در ّفتِ حذاکثر 

 ۷بایذ حذاقل کِ شَد پسشک هشوَل ایي قاًَى ًباشذ چرا  ّن باعث هی کشیک پشت سرپس 

 ساعت در ّفتِ کار هَظفی داشتِ باشذ.


