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 برآورد نيروي انساني

 
 انسانينيروي  درخصوص قانون برنامه سوم توسعه 291از آئين نامه اجرائي اصل  12ماده طبق 

 

 حدود مطلوب  نيروي انساني

 استاندارد كمي نيروي انساني پزشكي : -2

  

 توضيح تعداد مورد نياز 

نفر بعالوه يك نفر براي  4ماه ساعت كار به ازاي هر پزشك عمومي در  122با فرض  نفر 5 پزشك عمومي

  222پوشش مرخصي و

متخصص جراح 

 عمومي

 تخت بعدي يك نفر اضافه مي شود  22به ازاي هر   تخت 12نفر تا سقف 1

متخصص زنان و 

 زايمان

 تخت بعدي يك نفر اضافه مي شود  22به ازاي هر   تخت 12نفر تا سقف 1

 تخت بعدي يك نفر اضافه مي شود  25به ازاي هر  تخت12نفر تا سقف 1 متخصص كودكان

 تخت بعدي يك نفر اضافه مي شود  25به ازاي هر  تخت12نفر تا سقف 1 متخصص داخلي

 در صورتي كه بيمارستان داراي بخش مربوطه است  نفر 1 جراح مغز و اعصاب

 در صورتي كه بيمارستان داراي بخش مربوطه است  نفر 1 روانپزشك

 نفر 1تخت حداقل  152ر بيمارستانهاي زير د نفر 1 راديولوژيست

نفر تا چهار اتاق  1 متخصص بيهوشي

 عمل فعال

 اتاق عمل فعال يك نفر ديگر اضافه مي گردد 1اتاق به باال به ازاي  4از 

 نفر به جمع كل اضافه ميگردد  1ساعته  14و پوشش   ICUبراي تحقق دستورالعمل پزشك مقيم در ×

ساير رشته هاي 

 تخصصي 

 5با توجه به امكان پوشش آنكالي توسط ساير متخصصين ،در صورتي كه تعداد تخت از  نفر  2حداقل 

 عدد بيشتر نرود يك نفر كفايت مي كند

  

 

 برآورد تعداد كاركنان اتاق عمل:-1
 به ازاي هر اتاق عمل فعال يك نفر در هر شيفت  نفر  1 تكنسين اتاق عمل

 زاي هر اتاق عمل يك نفر به عنوان سيركولر در هر شيفتبه ا نفر  1 تكنسين اتاق عمل

 به ازاي هر اتاق عمل يك نفر در هر شيفت  نفر 1 تكنسين بيهوشي

 براي شيفت صبح نفر 2 منشي اتاق عمل

 براي شيفت صبح نفر 2 سر پرستار

 در هر شيفت يك زن و يك مرد نفر 6 كاركنان ريكاوري

 

 

 : يشگاهبرآورد تعداد كاركنان آزما-1
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 تعريف رسته هاي فني :-الف

 رئيس : متخصص علوم آزمايشگاهي يا آسيب شناسي 

 كارشناس مسئول: كارشناس علوم آزمايشگاهي و يا باالتر 

 كارشناس: كارشناس علوم آزمايشگاهي 

 كاردان: كاردان علوم آزمايشگاهي 

 

 رسته هاي غير فني:-ب

 س مدارك پزشكيمتصدي آمار و مدارك پزشكي: كاردان و يا كارشنا 

 لوله شور 

 منشي آزمايشگاه 

 برآورد تعداد كاركنان راديولوژي:-4
 

 در هر شيفت حداقل دو نفر كاردان و يا كارشناس هشت نفر براي پوشش شبانه روزي

 

 در صورت وجود بخش سي تي اسكن به همين تعداد نيرو اضافه مي گردد 

 يك نفر به اين تعداد اضافه  222و با ازاي هر بخش فرعي مثل ماموگرافي، فلورسكوپي

 ميشود

 

 برآورد تعداد كاركنان داروخانه:-5

 
  يك نفر كارشناس امور داروئي 

 يك نفر داروساز بعنوان مسئل فني 

 

 برآورد كادر كارشناسي فني درمان : -6
  حداقل يك نفر كارشناس اديومتري، اپتومتري، روانشناسي در صورت وجود بخشهاي

 مربوط

 يزوتراپ) يك  مرد و يك زن(حداقل دو ف 

 

 

 برآورد تعداد پرستار: -7

 %( + تعداد بيمار بستري در طول سال12×  )تعداد بيمار بستري  
 

 =تعداد كل كاركنان 

546 
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جهت بري پرستاري بر حسب ساعت در روز جدول نتايج حاصل از مطالعه برآورد ساعات  كار

 تعيين كاركنان پرستاري هر بخش

كاربري پرستاري بر حسب  نام بخش

 ساعت در روز 

 4 داخلي

 4 روانپزشكي

 4 نورولوژي

 4 قلب

 RI 5ان با طرح زنان و زايم

 5 عفوني

 8 اورژانس

 8 انكولوژي

 8 دياليز

 8 جراحي ترميمي

 26 سوختگي حاد

ICU 26 

NICU 26 

 5/4 جراحي عمومي

ENT 5/4 

 5/4 چشم

 5/4 ارتوپدي

 5/4 اطفال

 5/4 ارولوژي

 6 نوزادان

Post CCU 6 

 6 سوختگي تحت حاد

CCU 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 165× متوسط بيماران در روز(× )كار مفيد پرستاري در بخش مربوط = تعداد پرستار به تفكيك هر بخش

2312 
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 توجه:
 ه به سر جمع تعداد پرستار، نفرات زير بايد اضافه گردد:در پايان محاسب 

 تختخوابي ويا كمتر: 222در بيمارستان  -2

 

 

 

 

 

 

تختخوابي تا  222 در بيمارستان -2

 تخت: 152

 

 تعداد)نفر( عنوان رسته

 2 مديره پرستاري

 2 معاون مديره پرستاري

 2 سوپروايزر آموزشي

 6-8 سوپروايزر باليني

 2 سوپروايزر كنترول عفونت

 

 برآورد كاركنان پرستاري درمانگاهها: -2-3
 درمانگاههاي زنان و ارتوپدي هر كدام يك پرستار 

 ر) سه پرستار مرد و درمانگاه اورژانس در مراكز بلوك و مراكز تروما در هر شيفت شش نف

 سه پرستار زن(

  در درمانگاههاي اورژانس ساير بيمارستانها چهار نفر) يك پرستار زن، دو پرستار مرد و

 (222يك نفر براي پوشش مرخصي و

 

 برآورد كاركنان مامائي زايشگاه: -8
 به ازاي هر تخت زايمان يك نفر در هر شيفت 

  يك نفر جهت پوشش مشترك اورژانس مامائي وPOST PARTUM  

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد)نفر( عنوان رسته

 2 مديره پرستاري

 

 2 سوپروايزر آموزشي
 

 5 سوپروايزر باليني و كنترول عفونت
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 برآورد كاركنان واحدهاي اداري و پشتيباني: -9
 توضيح تعداد پست سازماني نام بخش يا واحد

پذيرش و اطالعات، آمار و 

بايگاني مدارك 

 پزشكي،مددكاري و كتابخانه

 

 

 

 

 

 

 
 

  2 رئيس اداره

يك تخت  222تا صد تخت اول يك نفر و از آن به باال هر  2 بايگان پزشكي

 نفر اضافه ميشود

تخت يك نفر  222نفر و از آن به باال هر 4تخت  222تا  4 متصدي پذيرش و اطالعات

 اضافه ميشود

تخت يك  222تا صد تخت اول يك نفر و از آن به باال هر   2 آمار پزشكي

 نفر اضافه ميشود

  1 مددكار اجتماعي

 بهتر است به بخش خصوصي واگذار نشود 2 كتابدار

  2 كارشناس امور بيمه اي

كارشناس تغذيه و رژيم  كادر تغذيه

 درماني 

تخت يك  222تا صد تخت اول يك نفر و از آن به باال هر  2

 نفر اضافه ميشود

  2 انباردار مواد غذائي

سرپرست توزيع غذا در 

 بخشها

تخت يك نفر  52نفر و از آن به باال هر  1تخت  222تا  1

 اضافه ميشود

  2 رآشپزس

  1 آشپز

تخت يك نفر  222نفر و از آن به باال هر 1تخت  222تا   كمك آشپز و ظرفشوي

 اضافه ميشود

  2 مسئول رختشويخانه كادر رختشويخانه

متصدي جمعاوري و توزيع 

 البسه

 

تخت يك  222تا صد تخت اول يك نفر و از آن به باال هر  1

 نفر اضافه ميشود

 

 رختشوي و اطوكش

تخت يك  222تا صد تخت اول يك نفر و از آن به باال هر  1

 نفر اضافه ميشود

 تاسيسات

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 مسئول 

تخت يك  222نفر و از آن به باال هر  1تا صد تخت اول  1 تكتسين تاسيسات

 نفر اضافه ميشود

تخت يك  222نفر و از آن به باال هر  1تا صد تخت اول  1 تكنسين برق

 فه ميشودنفر اضا

تخت يك  222نفر و از آن به باال هر  1تا صد تخت اول  1 مكانيسين

 نفر اضافه ميشود

  2 كارشناس تجهيزات پزشكي

  2 كارشناس كامپيوتر
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 پست هاي اين گروه بهتر است به بخش خصوصي واگذار نشود 

 توضيح تعداد پست سازماني نام بخش يا واحد

  2  رئيس اداره كادر حسابداري

حسابدار مسئول دفترداري و 

 دريافت و پرداخت

2  

  2 حسابدار مسئول رسيدگي

  2 حسابدار مسئول درآمد

  2 حسابدار بيمه گري

تخت يك نفر  222نفر و از آن به باال هر 4تخت  222تا  4 متصدي صندوق

 اضافه ميشود

  2 امين اموال

  2 سرپرستار)مسئول( واحد استريل مركزي

متصدي دريافت، جداسازي و 

 شستشو

2  

  2 متصدي استريل

متصدي بسته بندي،انبار و 

 توزيع وسايل استريل 

2  

 

 كادر امور اداري
  2 مدير بيمارستان

رئيس امور اداري و 

 كارگزيني

2  

تخت يك  222تا صد تخت اول يك نفر و از آن به باال هر  2 كارگزين

 نفر اضافه ميشود

تخت يك  222تا صد تخت اول يك نفر و از آن به باال هر  2 نبايگا

 نفر اضافه ميشود

منشي و ماشين نويس 

 رئيس

2  

تخت يك  222تا صد تخت اول يك نفر و از آن به باال هر  2 ماشين نويس

 نفر اضافه ميشود

 بهتر است به بخش خصوصي واگذار نشود 2 نامه رسان

  2 مسئول خدمات

شهاي باليني و مسئول بخ

 پاراكلينيكي

يك نفر به ازاي هريك از بخش هاي بستري، اتاق عمل و  

 پاراكلينيك)بهتر است به بخش خصوصي واگذار نشود(

  1 متصدي تلفنخانه

راننده )هر بيمارستان صد تختي  1براي هر آمبوالنس  6 آمبوالنس راننده

آمبوالنس( بهتر است به بخش خصوصي واگذار  1

 نشود

  2 وانت

  2 سواري
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  2 تداركات تداركات

تخت يك  222تا صد تخت اول يك نفر و از آن به باال هر  2 كارپرداز

 نفر اضافه ميشود

  2 انباردار

  2 كمك انباردار

 

 

 توضيح تعداد پست سازماني نام بخش يا واحد

 سه نفر به ازاي هريك از بخش هاي بستري، اتاق  خدمتگزار 

ساعته فعال اند. براي  14عمل و پاراكلينيك كه 

واحدهاي پاراكلينيك فعال در شيفت صبح، امور 

نفر و يك نفر  2اداري و مجموعه درمانگاهها هريك 

 بعنوان ذخيره  

 نفر 1بر اساس نياز  2 باغبان 

  1 در ورودي  نگهباني

  1 در اورژانس

  1 ساير بخشها و محوطه

  2 ذخيره

 

 

 


