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 پیشگفتار
 

لورود مرکز آموزشی ردمانی و ژپوهشی الزرها)س(کارکنان جدید  ا
 سالم علیکم

لورود هب  ضمن خوش آمدگویی  منظورو آرزوی توفیق روز افزون ،کتابچه توجیهی کارکنان جدیدا
آگاهی و آشنایی شما با بخشهای مختلف بیمارستان، ریاست و مدرییت، مقررات و قوانین 

 است. اداری و مالی و ... تهیه و تدوین گردیده 
م لذا شایسته است ضمن مراجعه هب پوهش اشتراک  بیمارستان نسبت هب مطالعه کتابچه مورد نظر اقدا

 نمادیی.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر فرنوش فرضی
 ز آموزشی ردمانی و ژپوهشی الزرها)س(رئیس مرک 
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ن ال ی گ ن  ا ت س ا م  د ر م ی  م و ب و  ی  گ ن ه ر ف ی   اه ی  گ ژی  و
کیلومتر مربع در میان رشته کوههاي البرز و تالش در شمال ایران جاي  14711استان گیالن با مساحت 

 در اردبیل هاي استان با و دارد تعلق خزر دریاي جنوب جغرافیایی واحد به استان این  .گرفته است

 شمال در خزر دریاي و آذربایجان یافته استقالل کشور و جنوب در زنجان ، شرق در مازندران  غرب،

ندران آن را از استان ماز که بین چابكسر و رامسر جاري است، تمشك سفید رود. است همسایه و مرز هم

آستانه اشرفیه، بندر انزلی، رشت، رودبار، شهرستان هاي استان عبارتند از : آستارا ، . .جدا می کند

 دفومن ، الهیجان و لنگرو صومعه سرا ، طوالش ، رودسر ، شفت ،

 

ن ا ب ش و ز ی و ی گ م اه د ر ن م ال ی گ
 

 .یالن وجود داردگویش اصلی مردم گیالن، گیلكی و گویش هاي دیگري نیز در بعضی از مناطق گ

 هنوز و بوده متداول دیلمستان و گیالن قسمت در که است ایرانی هاي گویش از گیلكی :1 گیلكی

 دو بر مشتمل گیلكی .برند می کار به خود مادري زبان عنوان به گفتار در آنرا گیالن استان مردم

 رشت، در رایج ویشگ یكی .٢ )پیش پس،بیه بیه( است شرقی و غربی ٔناحیه دو در متمایز گویش
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 ورودسر لنگرود ، الهیجان در که گویشی دیگر، و کوچصفهان و سرا صومعه نشا، لشت بندرانزلی،

 .است متداول

ب ا م و آد و ی رس ل ح ن م ال ی گ
 

 به گذشته هاي زمان از جامعه و قبیله خانواده، در که رفتاري و اعمال از است عبارت رسوم و آداب

 وجود مدونی قانون یا صریح دستور یا منطقی دلیل رفتار، و اعمال انجام آن براي و است مانده ارث

 و آدابی هر معموالً و است هنجارهاي اجتماعی و محلی ملی، فرهنگ از متأثر رسوم و آداب. ندارد

توان  می دارد وجود گیالن استان در که فراوانی رسوم و آداب جمله از. دارد خاصی علت رسمی

 :برد نام را زیر موارد

 عزاداري، جات دسته خوانی، روضه تعزیه، محرم، ماه عزاداري: سوگواري به مربوط رسوم و آداب 

 . … و واچینی غریبان،علم شام زنجیرزنی،

 .رجب ماه و شعبان ٔنیمه غدیرخم، عید عیدقربان، عیدفطر،: مذهبی اعیاد به مربوط رسوم و آداب 

 ،(سوري چهارشنبه) چهارشنبه گوله گوله تكانی، انهخ: نوروز و نو سال تحویل به مربوط رسوم و آداب 

 .بدر سیزده و بازدید و دید گوله، عروس سال،نوروزخوانی، اوّل دعاي

. عروسی جشن و حنابندان عقدکنان، برون، بله: خویشاوندي مراسم و ازدواج به مربوط رسوم و آداب 

 . …و فشان دندان چلّه، شب مثل: دیگر رسوم و آداب

 

 

 

 

 

 



7 
 

ا ن ش نآ ا ت رس ا م ی ب ت  ل ا س ر ا  ب ی   ی
تخت فعال و بهره مندي از کادر پزشكی   139تخت مصوب  400مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا )س( با 

فوق تخصص و اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی و پرسنل مجرب و متعهد و سابقه فعالیت  متخصص 

 درمان بیماریهاي زنان  انجام زایمان  نظیم خانواده ت درحوزه زنان و زایمان اعم از مراقبت زنان باردار 

خدمات فوق تخصصی پیشرفته درمان ناباروري و ... همچنین خدمات فوق تخصصی نوزادان نارس یكی از  

 شناخته ترین بیمارستانها در سطح استان می باشد که ضمن آموزش دستیاران تخصصی زنان و زایمان 

 كی به پژوهش درحوزه هاي فوق می پردازد . دانشجویان پزشكی و پیراپزش

این مرکز تالش دارد کیفیت خدمات مربوطه را با بهره گیري از استراتژیهاي مدیریتی مناسب و مدرن و با 

بهسازي و تجهیز بخشهاي تشخیصی از درمانی ارتقاء  رعایت منشور حقوق بیماران از طریق توسعه خدمات 

 بخشد . 

 

اه  ش  خ ب ا  ب ی  ی ا ن ش آ ف *  ل ت خ م ی  اه د ح وا :و   
درمانی: واحدهاي  

 ردیف بخش سرپرستار بخش

) مادران پرخطر( 1بخش خانم معصومه حیدري  1 

)جراحی الكتیو( ٢بخش خانم فاطمه یحیایی  ٢ 

)سزارین/پست پارتوم(   3بخش  خانم طلیعه حیدرخواه  3 

 4 لیبر و زایمان خانم فاطمه مطهري

 5 درمانگاه تخصصی خانم ملیحه لطفی

 6 اورژانس خانم فاطمه چمنی

 7 اتاق عمل خانم فاطمه حسین نیا

 8 نوزادان خانم گلبهار جامع

 IVF 9 خانم انیس یوسف نژاد

 NICU 10 خانم مرجان مرادي

 ICU 11 خانم طاهره نجفی
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 واحدهاي پشتیبان:

 واحد مسئول واحد ردیف

 اداري
 آقاي علی عمویی امور اداريرئیس  1

 خانم هاجر کریمی کارگزینی مسئول ٢

 مالی

 اکبر پورعاشورآقاي  حسابداريرئیس اداره  7

 خانم معصومه فلیحی کارشناس امور مالی 8

 آقاي رضا قائنی مسئول درآمد 9

 

 :پاراکلینیك  واحدهاي 

 سئول فنی صبح  و عصرم سیما فالح عرض پیمادکتر  تصویربرداري

 مسئول فنی شیفت صبح ه رحیمیسپید  دکتر آزمایشگاه و پاتولوژي

 مسئول فنی شیفت عصر دکتر یلدا آشوریان آزمایشگاه و پاتولوژي

 

 بیمارستان : مدیریت و مدیر پرستاري  ریاست آشنایی با  *

 بیمارستانیاست ر دکتر فرنوش فرضیخانم 

 بیمارستان یت مدیر خانم خزان امیرلو

 رستانبیما مدیر پرستاري سیده مرضیه کیائی خانم
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 فناوري اطالعات

 مرکز تحقیقات ناباروري و بیهوشی
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 :ربانهم استراژتیک مرکز آموزشی ردمانی ژپوهشی الزرها)س(

ت  ری و ام م ه  ی ان ی )ب M i s s i o n ): 
ماموریت مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا)س(بعنوان تنها بیمارستان دولتی تخصصی و فوق 

شی و تخصصی زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی گیالن ، ارائه مطلوب خدمات درمانی ، آموز

پژوهشی در حوزه زنان و زایمان ، خدمات فوق تخصصی و پیشرفته ناباروري، انكولوژي، 

پریناتولوژي و خدمات فوق تخصصی نوزادان ،آموزش فراگیران و دستیاران تخصصی با هدف ارتقاء 

 کیفیت خدمات درمانی ،آموزشی و پژوهشی و ارتقاي  ایمنی بیمار می باشد.

ز  :(Vision)چشم اندا
که با برخورداري از نوآوري ،کارتیمی ، خالقیت ،استفاده از توانایی هاي علمی اعضاي بر آنیم ما 

هیئت علمی  شاغل در مرکز به عنوان بیمارستان دولتی دانشگاهی فوق تخصصی زنان و زایمان و 

ناباروري با ارائه مطلوب خدمات درمانی ،آموزشی و پژوهشی در سطح کشور شناخته شده و حامی 

رحهاي تحقیقاتی و پژوهشی با هدف افزایش دانش و آگاهی به منظور ارتقاء سالمت زنان و مادران ط

  و نوزادان آنها باشیم.

 

ف استراژتیک:  اهدا

 
G1- بهبود کیفیت بالینی 

G2-بهبود کیفیت غیربالینی 

G3-ایمنی بیمار حفظ و ارتقاي 

G4-یت خدماتاستقرارسازمانی مستند و شفاف جهت ارتقاي مستمر کیف 
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G5- اجراي بهینه استانداردهاي مربوط به حقوق گیرندگان خدمت و کارکنان به منظور ارتقاي

 کیفیت خدمات، ایمنی بیماروحفظ منزلت انسانی

G6- مدیریت صحیح و استفاده بهینه از امكانات درون سازمانی)منابع مالی، فیزیكی، انسانی و فن

كی، فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقاي کیفیت خدمات آوري( و درنظرگرفتن عوامل محیطی، فیزی

 در راستاي ایمنی بیمار.

G7-انطباق عملكرد بیمارستان با قوانین، مقررات و استانداردهاي نهادهاي ناظر و سیاستگذار 

 G8-   مدیریت فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی با تبعیت از استانداردهاي اعتباربخشی و معاونت

 بوع.آموزشی وزارت مت

G9-و خطا اجراي بهینه استانداردهاي مدیریت خطر 

ف اختصاصی:  اهدا

G1O1S4درصد در هرسال تا پایان برنامه 30:اجراي استانداردهاي الزامی و پیشرفته ایمنی بیمار 

G1O2S3(انجام دو عملیات ریشه یابی خطاها:(RCA درهرسال تا پایان برنامه 

G1O3S4 درصد در هرسال تا پایان 30نده هاي پزشكی بیماران :ارتقاء فرایند تكمیل صحیح پرو

 برنامه

G2O1S3(انجام  عملیات پیشگیرانه:FMEA مطابق با اولویت هاي سنجه هاي اعتباربخشی درهرسال)

 تا پایان برنامه

G2O2S1 در هر سال تا پایان برنامه  30:ارتقاء فرایند خرید و تعمیرات تجهیزات پزشكی به میزان % 

:G3O1S5 میزان دستیابی به استانداردها با شاخص هاي مربوط به ایمنی بیمار درهرسال تا یابی ارز

 پایان برنامه

:G4O1S3تدوین آیین نامه هاي داخلی و بازنگري سالیانه 

 :G4O2S3  ارتقاي کیفی و کمی آموزشهاي ارائه شده به کارکنان به منظور ارتقاي کیفیت خدمات

 در هرسال

:G4O3S4ش منظم و دوره اي عملكرد واحدهاي مختلف و انطباق عملكرد آنان با ارزیابی و پای

 استانداردها در هرسال
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:G4O4S4  تدوین شاخصهاي ساختاري، فرآیندي و پیامدي و ارزیابی و پایش منظم شاخصهاي

 مربوطه در هرسال

:G4O5S4 درصد در هرسال تا پایان برنامه30ارتقاي فرآیندهاي جاري بیمارستان 

-G5O1S4  ارتقاي ترویج ارزشهاي متعالی و نظام رسیدگی به شكایات، طرح تكریم وگزارش دهی

 خطاها درهرسال

-G5O2S4 ارزیابی منظم و دوره اي رضایت سنجی بیماران و کارکنان درهرسال 

G6O1S1- ارتقاي استفاده از قابلیت هاي سیستمHISدرصد در 30در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات

 نامههرسال تا پایان بر

G6O2S1- درصد در هرسال تا پایان برنامه30ارتقاي نگهداشت تجهیزات پزشكی 

G6O3S4-  درصد در هرسال تا پایان برنامه30ارتقاي فضاي فیزیكی و ساختمانی 

G6O4S4-تان مطابق با استفاده بهینه از نیروي انسانی موجود در بخشها و واحدهاي بیمارس

 ل تا پایان برنامهدرصد در هرسا10استانداردهاي موجود

G6O5S1- درصد در هرسال تا پایان 10رید دارو و تجهیزات پزشكی مصرفی ارتقاي مدیریت خ

 برنامه

G6O6S1- درصد در هرسال تا پایان برنامه 10ارتقاي مدیریت هزینه درآمد 

G7O1S4-درصد در هرسال تا پایان برنامه10ارتقاي مدیریت پسماند 

G7O2S4-   در رابطه با اجراي طرح تحول نظام سالمت درهرسالمدیریت کیفی و کمی 

G7O3S4- ارتقاي اجراي استانداردهاي اعتباربخشی درهرسال 

 G8O1S3-  ارتقاي سطح  آگاهی پزشكان و اعضاي هیات علمی شاغل در مرکز در خصوص اجراي

 در هرسال تا پایان برنامه %15پژوهشی و درمانی در بیمارستان  اعتبار بخشی آموزشی

G8O2S2- در بین فراگیران و کاهش درصد ي فرهنگ ترویج زایمانهاي طبیعی ارتقا

 درصد در هرسال تا پایان برنامه٢0سزارین

G8O3S2 – پیشگیري و تشخیص زودرس سرطانهاي شایع زنان مانند پستان و دهانه رحم از طریق راه

 درصد در هرسال تا پایان برنامه٢0اندازي درمانگاههاي
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G8O4S2 – ه تبادالت علمی بین بیمارستانی درسطح استان جهت ارتقاي آموزش توسع  پژوهش و

 درصد در هرسال تا پایان برنامه٢0درمان

G8O8 –  درصد در هر  10ري به منظور بهبود سالمت باروري ارتقاء کمیت تحقیقات بهداشت بارو

 سال تا پایان برنامه 

G8O11 –درصد در هر سال تا پایان برنامه 5رستان رآیندها ي آموزشی در بیماارتقاي تمامی ف  

G9O1S3-  بازدیدهاي دوره اي و منظم مدیریتی  مبتنی بر ارتقاي کیفیت خدمات  قابل ارائه و

 درهرسال%5ایمنی بیمار

G9O2S4-  خدمات  قابل ارائه و ایمنی ارتقاي کیفی کمیته هاي برگزار شده مبتنی بر ارتقاي کیفیت

 ا پایان برنامهدرصد در هرسال ت10بیمار

G9O3S4- درصد در هرسال تا پایان 10بخشها در زمینه مراقبت از بیمار ارتقاي نظارت بر عملكرد

 برنامه

G9O4S4- ارزیابی و شناخت مخاطرات در سه حیطه آمادگی عملكردي، ایمنی سازه اي و غیرسازه

 تا پایان برنامهاي بر اساس کتاب بالیا در بیمارستان و انجام اقدامات اصالحی درهرسال 
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 قوانین اداری:
 مرخصی استحقاقی 

روز می باشد که از نخستین ماه شروع بكار  به نسبت مدت  30مرخصی استحقاقی کارمند، سالیانه -

 ٢ماده  3روز در هر ماه محاسبه می گردد. هر کارمند رسمی و پیمانی ،قراردادي تبصره 5/٢کارکرد 

روز از مرخصی استحقاقی ساالنه خود را ذخیره نماید و در صورتیكه   15،در طول سال می تواند فقط  

 روز ذخیره نخواهد شد. 15از تمام  مرخصی استحقاقی خود استفاده ننماید ،مدت زائد بر 

روز از مرخصی استحقاقی  9در طول سال میتوانند فقط  ٢ماده  4در خصوص پرسنل قرارداد تبصره -

 خود را ذخیره نمایند.

در طول یك سال می تواند از مرخصی استحقاقی  ٢ماده 3رسمی و پیمانی،قراردادي تبصره  کارمند-

همان سال و مرخصی ذخیره شده از سالهاي قبل استفاده نمائید که مجموع مرخصی نباید از چهار ماه 

 تجاوز کند.

وط و مسئول  واحد مرب توسط و تایید karmandهر فرد در سامانه مرخصی استحقاقی  درخواست-

دیریت /ریاست بیمارستان خواهد بود. در نهایت در سامانه تردد هر فرد ثبت مدیریت پرستاري،متایید 

  خواهد شد.

که فرزند شیر خوار داشته باشند و فرزند آنها از شیر مادر  3بانوان رسمی،پیمانی و قرارداد تبصره -

شیر یك ساعته و فرزند دوقلو و بیشتر  ماهگی فرزند خود از پاس ٢4استفاده می نماید ،می توانند تا 

ساعت در روز استفاده نمایند. در ضمن در صورت انجام نوبت کاري استفاده از پاس شیر در  ٢روزانه 

 ساعت میباشد. ٢شیفت شب 
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 :خاص باشرایط شاغل بانوان کار ساعت کسر قانون

 در کار ساعت چهار و چهل به فموظ که پیمانی،قراردادي رسمی، از اعم شاغل بانوان هفتگی کار ساعات

 بیماري به مبتال معلول یا فرزند یا همسر یا تمام سال شش زیر فرزند یا شدید معلولیت داراي اما هستند هفته

 از اعم دولتی غیر بخش و اجرایی دستگاههاي در شاغل خانوار سرپرست زنان یا و میباشند العالج صعب

 ساعت شش و سی اجرایی، دستگاه از متقاضی درخواست به بنا اعیاجتم تامین قانون و کار قانون مشموالن

 .میگردد تعیین ساعت چهار و چهل مزایاي و حقوق دریافت با هفته در

 :مرخصی استعالجی
هرگاه کارمند شاغل  به بیماري مبتال گردد که مانع از خدمت وي در محل کار باشد باید مراتب را در 

روز ،کارمند 10واحد خود اطالع دهد. در موارد استعالجی کمتر از کوتاهترین زمان ممكن به مسئول 

باید در اولین روز پس از مراجعه به محل ،گواهی خود را به مسئول واحد جهت ارائه و بررسی در 

 کمیته استعالجی مر کز ارائه دهد.

 

 ه دبیرخانه                ارسال ب             ارسال گواهی به دفتر پرستاري             به مسئول واحد   ارائه گواهی

استعالجی شماره و تاریخ زده     ارسال به کمیته استعالجی جهت بررسی و تایید یا عدم تایید           

                                         ارسال به کارگزینی                                                                                         می شود     

*درصورت عدم تایید روزهاي استعالجی در کمیته مذکور ،به تعداد روزهاي تایید نشده از مرخصی 

 استحقاقی فرد کسر می گردد.

روز باشد ،گواهی جهت بررسی و تایید به کمیسیون پزشكی واقع در  7در صورتیكه استعالجی بیشتر از 

دانشگاه علوم پزشكی ارسال می گردد و پس از اعمال نظر ،جواب کمسیون مذکور معاونت درمان 

 جهت اقدامات بعدي به کارگزینی بیمارستان ارائه می گردد.
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روز به سازمان  3،استعالجی بیشتر از  4و  3*عالوه براین در مورد پرسنل پیمانی و قراردادي تبصره 

روز ، قطع حقوق و مزایا شده و  3داد هر  روز بیشتر از تامین اجتماعی ارجاع داده می شود تا به تع

 غرامت آن توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد.

 به بانوان شاغل بارداررسمی :

 ماه مرخصی استعالجی زایمانی با حقوق و مزایا تعلق می گیرد. 9فرزند ) براي تولد هر فرزند (  3تا 

 استعالجی زایما نی با حقوق تعلق می گیرد. ماه مرخصی ٢براي فرزند چهارم به بعد 

 قلو مرخصی استعالجی زایما نی بمدت یكسال با حقوق و مزایا تعلق می گیرد. ٢براي فرزندان 

 :4و  3قرارداد تبصره -به بانوان شاغل باردار پیمانی

از بیمارستان و  ماه با قطع حقوق و مزایا 6ماه مرخصی استعالجی ، 9فرزند ) براي تولد هر فرزند (  3تا 

ماه دریافت حقوق و مزایا از بیمارستان تعلق  3دریافت غرامت دستمزد از سازمان تامین اجتماعی

 میگیرد.

براي فرزند چهارم به بعد با قطع حقوق و مزایا از بیمارستان و دریافت غرامت دستمزد از سازمان تامین 

 ماه مرخصی استعالجی زایمانی تعلق می گیرد. ٢اجتماعی

قلو با قطع حقوق و مزایا از بیمارستان و دریافت غرامت دستمزد از سازمان تامین  ٢براي فرزندان 

 اجتماعی یكسال مرخصی استعالجی زایمانی تعلق می گیرد.

*تاریخ شروع استفاده از مرخصی مراقبت از همسر بعد از وضع حمل از تاریخ والدت فرزند با احتساب 

اعطاي مرخصی فوق به کارمندانی که همسر آنان فرزند مرده به دنیا می روز میباشد  15ایام تعطیل 

 آورند جهت مراقبت از همسر بال مانع میباشد.
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 صعب العالج
روز مرخصی استعالجی استفاده نماید ،پس از  1٢0در صورتیكه کارمند رسمی  در طول سال بیشتر از 

تا  الج براي کارمند صادر می گردد.کهتایید کمیسیون پزشكی  معاونت درمان حكم مرخصی صعب الع

                              .یافت و بیشتر از یكسال فقط حقوق دریافت می کندیكسال حقوق و مزایاي کامل در

 مرخصی بدون حقوق
چنانچه کارمند رسمی مرخصی استحقاقی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم گردد 

 و موافقت مسئول واحد می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید . با تقاضاي کارمند 
 مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. سال می تواند از 3**کارمند فقط در طول خدمت خود 

چنانچه کارمند پیمانی مرخصی استحقاقی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم گردد 

مسئول واحد می تواند در طول مدت قرارداد به میزان مدت قرارداد  با تقاضاي کارمند و موافقت

 خود از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید . سنوات در مرخصی بدون حقوق محاسبه نمی گردد.

،یك دوازدهم مدت قرارداد می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده  3*در مورد پرسنل تبصره 

 یكساله، یكماه مرخصی بدون حقوق تعلق می گیرد. نمایند .بعنوان مثال به قرارداد

 

 مرخصی كمتر از یک روز )پاس ساعتی(
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کارمند در طول یك روز می تواند حداکثر تا نصف ساعت کاري از پاس ساعتی استفاده نماید که در 

 روز تجاوز نماید. 1٢طول سال نباید مجموع آن از 

خص اعالم می گردد. در صورتیكه پاس ساعتی *مجموع پاسهاي ساعتی در طول سال محاسبه و به ش

 از نصف ساعت تجاوز نماید،آن روز باید از مرخصی استحقاقی استفاده نماید.

 

 خروج  و تعجيل رد    اتخير رد ورود
کارمند موظف است روزانه در ساعات تعیین شده در محل کار خود حضور یابد.چنانچه به هر علت 

خروج تعجیل داشته باشد)به غیر از پاس ساعتی(  مجموع تاخیر و تعجیلها هنگام ورود تاخیر یا به هنگام 

 جمع شده و در نهایت همانند پاس ساعتی از مرخصی استحقاقی فرد کسر می گردد.

الزم به ذکر می باشد ،در صورت تعدد و تكرار تاخیر و تعجیلها توسط کارمند،مراتب بصورت شفاهی   

ده می شود.در ضمن مجموع تا خیر ،تعجیل و پاس ساعتی در طول و در نهایت کتبی به وي تذکر دا

 ساعت تجاوز نماید. ٢یك روز نباید از 

 مرخصی اضطراری:
پرسنل شاغل در موارد ذیل حق برخورداري از هفت روز مرخصی اضطراري عالوه بر سقف مرخصی 

 شد.استحقاقی ساالنه را دارند و مرخصی مذکور قابل ذخیره یا باز خرید نمی با

 الف:ازدواج دائم کارمند
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 ب:ازدواج فرزند کارمند

 پ: فوت بستگان درجه یك شامل : همسر،فرزند،پدر،مادر،خواهر و برادر

 مرخصی حق  اشعه  

)اعم از پزشك ،کارشناس و کاردان( شاغل در واحد  3کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادي تبصره 

ی اجباري اشعه عالوه بر مرخصی استحقاقی استفاده روز در سال می توانند از مرخص 30رادیولوژي 

 نمایند، چنانچه مرخصی فوق استفاده نگردد ذخیره نگردیده و سوخت میشود.

 حقوق و مزایا
نظام پرداخت حقوق کارکنان رسمی و پیمانی ،مدیریت خدمات کشوري می باشد.که بر اساس حق 

ار ،فوق العاده نوبت کاري ،حق اوالد و شغل ،حق شاغل ،تفاوت تطبیق ،فوق العاده سختی محیط ک

عائله مندي )در صورت استحقاق ( پرداخت می گردد. که ضرایب آن هر ساله توسط دولت تعیین و 

 ابالغ می گردد.

 طبقه شغلی                                                                  

سال سابقه تجربی  5دیپلم می باشد ،به ازاي هر پرسنل رسمی و پیمانی که مدرك تحصیلی آنها فوق 

 مرتبط یك طبقه )در حكم کارگزینی (اعطا می گردد.
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سال سابقه تجربی  4پرسنل رسمی و پیمانی که مدرك تحصیلی آنها لیسانس به باال می باشد ،به ازاي هر 

 مرتبط یك طبقه )در حكم کارگزینی (اعطا می گردد.

 ط کار                             فوق العاده  سختی شرايط محي  

 امتیاز متغیر است.1000امتیاز تا  96بر اساس واحد محل خدمت شخص پرداخت می گردد.که از    

 خدمت نیمه وقت بانوان 
سال در طول خدمت خود  از خدمت  3پرسنل رسمی با موافقت مسئول واحد محل خدمت می تواند 

ه ساعت کار هفتگی و حقوق و مزایاي کارمند به نصف کاهش می نیمه وقت بانوان استفاده نمایند. ک

 یابد .

پرسنل پیمانی با موافقت مسئول واحد خود می تواند در طول مدت قرارداد به میزان مدت قرارداد 

سال تجاوز نماید. در این  3 مایند  که در طول خدمت نباید از از از خدمت نیمه وقت بانوان استفاده ن

 کار هفتگی و حقوق و مزایاي کارمند به نصف کاهش می یابد .  نوع خدمت ساعت

 مت نیمه وقت بانوان از نظر سنوات و ارتقاي طبقه نصف محاسبه می گردد.مدت خد

 ارتقاء و انتصاب:

 ارتقاء: تخصیص پست سازمانی یا سطح شغلی باالتر بر اساس ضوابط طرح طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل

 ن کارمند در پست سازمانی بر اساس شرایط احراز ،لیاقت ، شایستگی و ...انتصاب: به کار گمارد

 حداقل شرایط الزم براي انتصاب در مشاغل مدیریتی و سرپرستی:
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کسب باالترین امتیاز در فرم هاي در خواست تخصیص پست که بر اساس اطالعات فردي ، شغلی ، 

 گردیده است. تجربی ، مهارتی و مدیریتی توسط خود بیمارستان تنظیم

 دارا بودن مدرك کارشناسی مرتبط به رشته هاي شغلی طبق طرح طبقه بندي مشاغل

گذراندن دوره آموزش مدیریت و یا دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد در یكی از گرایش هاي رشته 

 مدیریت

 سال سابقه تجربی در رشته هاي مربوط یا مشابه و یا دو سال سابقه مدیریت 6حداقل 

 امتیاز از معیارهاي کلی وظایف ، نقش ها و مهارتهاي مدیریتی 60حداقل اخذ 

 امتیاز از معیارها و شرایط اختصاصی  65اخذ حد اقل 

 امتیاز از معیارهاي اخالقی 70اخذ حداقل 

 امتیاز از میانگین نمرات ارزشیابی چهار سال منتهی به درخواست انتصاب 80اخذ حداقل 

 ت شغلیروند ارتقائ رتبه و طبقا
 نحوه ارتقاي کارمندان در طبقات شغلی:

سال سوابق تجربی یك طبقه  5جهت شاغلینی که مدرك تحصیلی آنها فوق دیپلم می باشد به ازاي هر 

 می باشد. 10می توانند ارتقاء پیدا کنند طبقه و حداکثر تعداد طبقاتی که 

قه سال سوابق تجربی یك طب 4هر جهت شاغلینی که مدرك تحصیلی آنها کارشناسی می باشد به ازاي 

 ارتقاء یابند. 1٢و حداکثر می توانند تا طبقه 

ارتقاء  13ار سال یك طبقه و حداکثر تا طبقه شاغلین با مدرك تحصیلی فوق لیسانس به ازاي هر چه

 می یابند.

اء ارتق 13سال یك طبقه و حداکثر تا طبقه  4 شاغلین با مدرك تحصیلی دکتري حرفه اي به ازاي هر

 می یابند.
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 طبقه                

 مدرك تحصيلي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         28 24 18 12 6 0 0 پايان دوره ابتدايي

        28 25 20 15 10 5 0 0 پايان دوره راهنمايي

       28 25 20 15 10 5 0 0  پايان دوره متوسطه

      28 25 20 15 10 5 0 0   فوق ديپلم)كارداني(

    28 24 20 16 12 8 4 0 0    ليسانس

   28 24 20 16 12 8 4 0 0     فوق ليسانس

  28 24 20 16 12 8 4 0 0      دكتر عمومي

 28 24 20 16 12 8 4 0 0       دكتري تخصصي

 

 نحوه ارتقاي کارمندان در رتبه هاي شغلی:

 ر عالوه بر رعایت جدول فوق ،تحقق شرایط زیر هم الزامی استجهت ارتقاي کارمند به یك رتبه باالت

درصد از میانگین مجموع امتیازات ارزشیابی در طول دوره  60براي کسب رتبه پایه: کسب حداقل 

 ساعت دوره آموزشی 300ارتقاء رتبه شغلی و گذراندن 

ول دوره ارتقاء رتبه درصد از میانگین مجموع امتیازات ارزشیابی در ط 70رتبه ارشد:کسب حداقل 

 ساعت دوره آموزشی ٢50شغلی و گذراندن 

درصد از میانگین مجموع امتیازات ارزشیابی در طول دوره ارتقاء رتبه  80رتبه خبره: کسب حداقل 

 ساعت دوره آموزشی ٢00شغلی و گذراندن 

ارتقاء رتبه درصد از میانگین مجموع امتیازات ارزشیابی در طول دوره  85رتبه عالی: کسب حداقل 

 ساعت دوره آموزشی 150شغلی و گذراندن 

 

 رتبه ها                                                                        
 

 مدت سنوات تجربي

 عالي خبره ارشد پایه مقدماتي

  24 20 8 0 مدت سنوات الزم براي مشاغل تا سطح كارداني

 24 18 12 6 0 شاغل سطح كارشناسي و باالترمدت سنوات تجربي الزم براي م

   20 8 0 مدت سنوات تجربی الزم برای ساير مشاغل 

 

 

 

 جدول نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات شغلي بر اساس مدرك تحصيلي و تجربه
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 عالی تا مقدماتی از رتبه ارتقاء مراحل
 

 انسانی منابع واحد توسط اطالعات تكمیل و mdar سامانه در شرایط واجد فرد نام ثبت -

 توسعه معاونت به سامانه از مدارك ارسال -

 مشاغل بندي طبقه واحد توسط اطالعات تایید -

 انسانی منابع واحد توسط حكم صدور و صورتجلسه تهیه -

 فوق العاده نوبت کاری:
فوق العاده نوبت کاري به متصدیان مشاغلی پرداخت می گردد که بر حسب نوع و ماهیت خود در 

 باشد. نوبت هاي غیر متعارف به صورت تمام وقت ومستمر ملزم به انجتم وظیفه می

 

 

 44-)كسر ناشي از نوبت كاري+كسر ناشي از سختي كار+كسر ناشي از سابقه( ساعت كار موظف در هفته

 ساعت كار موظف در هفته ÷6 ساعت كار موظف در روز

 ساعت كار موظف در روز×تعداد ايام غير تعطيل ماه(-)تعداد روزهاي مرخصي ساعت موظفي در ماه

 فتها بر اساس نظام هماهنگ)به جز مرخصي(محاسبه شي كاركرد ماهيانه

 كاركرد ماهانه -ساعت موظفي در ماه اضافه كار

 *ساعت موظفي افراد متفاوت مي باشد.

 بازخرید:

و سوابق خدمتی آنان عبارت از آن است که رابطه استخدامی کارمند با دستگاه خدمتی قطع گردد 

 بازخرید شود.

 اخراج:

 فرمول نحوه محاسبه ساعت كار بر اساس قانون بهره وري
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در اجراي احكام هیات هاي رسیدگی به تخلفات اداري و یا آراء قانونی  عبارت از آن است که کارمند

 .مراجع ذیصالح  به خدمت وي در موسسه بطور دائم خاتمه داده می شود

 ارزشیابی ساالهن رپسنل

بعد از باز شدن سامان ارزشیابی در سامانه  قراردادي  و طرحی،  پیمانیرسمی ،  اعم از پرسنل تمامی

karmand قدام نمایند که شامل تكمیل میتوانند فرم ارزشیابی خود را مشاهده و نسبت به تكمیل آن ا

از بررسی توسط رابط ارزشیابی بعد  . اختصاصی و بازگزاري مدارکگ مرد نیاز در فرم است شاخص

ه نحوه عملكرد یكساله پرسنل توسط مسئول مستقیم واحد، مدیرپرستاري، باقی امتیازات با توجه ب

کمیباشد در پایان بعد از  60و حداقل  100حداکثر نمره مكتسبه مدیریت و ریاست مرکز اعطا میشود. 

ارزشیابی) آقاي فرخی( در معاونت  هیید نهایی به ادارأهر فرد فرم خود را جهت ت ،رزشیابیرویت نمره ا

 د.نمایمیتوسعه ارسال 

 

 تحصیلی مدرک اعمال و حصيلت  اداهم
 ارزیابی و مهندسی سامانه در مرکز موافقت و تایید از پس داده را تحصیل ادامه درخواست فرد ابتدا

 به میتواند کارمند توسعه معاونت در مشاغل بندي طبقه واحد تایید از پس و مینماید نام ثبت مشاغل

 .بپردازد تحصیل ادامه

 ارائه تحصیلی مدرك به نسبت خدمت حین در کارمند توسط شده اخذ تحصیلی مدرك :  47ماده

 احتساب .میباشد پذیرش قابل باالتر تحصیلی مقطع یك براي تنها کارمندان استخدام بدو در شده

 .میباشد موسسه/ دانشگاه اختیارات از جدید تحصیلی مدرك
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 مورد داننشگاهی تحصیلی هاي رشته شامل تنها شرایط واجد افراد براي باالتر صیلیتح مدرك :1تبصره

 .میباشد پزشكی آموزش و درمان و بهداشت وزارت و فناوري و تحقیقات و علوم وزارت تایید

 .باشد شده بینی پیش کارمند تصدي مورد شغل احراز شرایط در باالتر تحصیلی مقطع و رشته :٢ تبصره

 ارائه براي پیمانی یا و رسمی صورت به کارمند خدمت شروع از سال 5 حداقل شدن سپري: 3هتبصر

 .است الزامی دانشگاه به تحصیل ادامه درخواست

 کمیته و مافوق مقام کتبی موافقت باالتر مقطع در تحصیل به شروع از قبل است موظف دکارمن:4تبصره

 .نماید اخذ را مشاغل مهندسی

 مشاغل مهندسی کمیته نظر با ارشد کارشناسی سطح تا حداکثر تحصیلی مقطع دو از دهاستفا :5تبصره

 .است بالمانع

 بینی پیش تصدي مورد پست احراز شرایط در شده ارائه تحصیلی مدرك که صورتی در :  48ماده

 .است احتساب قابل تحصیل از فراغت تاریخ از کمیته در طرح از پس باشد شده

 تایید و طرح جهت جدید تحصیلی مدرك ارائه به ملزم تحصیل از فراغت زمان از ماه 6 تا کارمند*

 کمیته تصویب زمان از شده ارائه تحصیلی مدرك احتساب تاریخ اینصورت غیر در باشد می کمیته در

 .باشد می

 تاریخ از کمیته در طرح از پس گردد کارمند عموان تغییر به منجر تحصیلی مدرك ارائه که صورتی در

 .باشد می احتساب قابل پست تبدیل یا عنوان تغییر
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بررسي پرونده پرسنلي مستخدم توسط كارگزين و اعالم به 

 مديريت توسعه

بررسي پرونده مستخدم توسط اداره 

 بازنشستگي

آيا شرايط بازنشستگي را 

 دارد؟

و ارسال به  2و  1تكميل فرم هاي شماره 

 سازمان بازنشستگي

ارسال كليه سوابق به همراه پرونده 

 پرسنلي به مديريت توسعه

ابالغ بازنشستگي و پايان كار صدور 

 توسط واحد مربوطه

اعالم تاريخ بازنشستگي به واحد محل 

 خدمت

آيا فرم هاي ارسالي توسط 

 تاييد مي سازمان بازنشستگي

؟شود  

ارسال تائيديه حكم بازنشستگي 

به مديريت مالي جهت 

 برقراري حقوق بازنشستگي

تشكيل پرونده بازنشستگي و 

 ارسال به بايگاني
عودت پرونده پرسنلي 

مربوطه ذينفع به واحد  

درخواست مستخدم 

 بايگاني مي شود

عودت كليه مدارك به 

 اداره بازنشستگي

 خير

 بله

 خير

 بله

فرآیند بازنشستگي 

(سال30عادي)  
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 درخواست شخص

 بررسي در

 خواست فرد متقاضي

واحد مربوطه موافقت مي 

 نمايد؟

ابالغ از معاونت توسعه و صدور حکمصدور   

موافقت مي نمايد؟ أمبد  

انتقال نام فرد در سامانه نقل وثبت   

معاونت درمان سامانه به از طريقارجاع   

از طريق سامانه به معاونت درمان ارجاع  

 با ذكر داليل

 با ذكر داليل موجه

 خير

 بله

 خير

 بله

 فرآیند نقل و انتقال

موافقت مي نمايد؟ مقصد  

 بله

 خير
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 رسیدگی هب تخلفات اداری: 8ماده 
 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی

 نقض قوانین و مقررات مربوط

 ی آنها بدون دلیلایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانون

 ایراد تهمت و افترا،هتك حیثیت

 اخاذي

 اختالس

 تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

 ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري

 تكرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن بدون کسب مجوز

 اسناد و وجوه دولتی ،ایراد خسارت به اموال دولتی تسامح در حفظ اموال و

 افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري

 ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه

 سر پیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظایف اداري

 کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محل شده

 دادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امرسهل انگاري روسا و مدیران در ن
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 ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري

گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه 

 خواري تلقی می گردد.

مدارك به اشخاص که  تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم

 حق دریافت آن را دارند

 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري

 رعایت نكردن حجاب اسالمی

 رعایت نكردن شئون و شعایر اسالمی

 اختفاء ،نگهداري حمل و توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

 استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

 و تحقیقاتی داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آموزشی

 هر نوع استفاده غیر مجازاز شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی.

 جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

 دست بردن در سئواالت ،اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشاي سواالت امتحانی یا تعویض آن ها

 الف ضوابطدادن نمره یا امتیاز ،بر خ

 غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

 سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري.
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توقیف ، اختفا،بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون 

 مجوز قانونی.

ا کم کاري و ایراد خسارت کارشكنی و شایعه پراکنی ،وادار ساختن یا تحریك دیگران به کار شكنی ی

 به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیر قانونی.

شرکت در تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریك به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات 

 غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیر قانونی

 هاي ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند. عضویت در یكی از فرقه

 همكاري با ساواك منحله به عنوان مامر یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی اسالمی است یا طرفداري 

 و فعالیت به نفع آنها 

 یت در گروه هاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنهاعضو

 عضویت در تشكیالت فراماسونري
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كاانت رافهی  ام
 همچنین و تهران ارفع خوابگاهی مجتمع در اسكان جهت دانشگاه رفاهی امكانات از استفاده جهت

 توسعه معاونت رفاه واحد با زمال مكاتبات کشور سراسر پزشكی علوم دانشگاه مهمانسراهاي سایر

 .پذیرد صورت نامه معرفی صدور از زودتر ساعت 48 حداقل

 كمك اهی رافهی
به کلیه کارکنان رسمی و پیمانی هر ماهه مزایایی تحت عنوان کمك هزینه مسكن تعلق می گیرد که 

 در صورت وجود اعتبار مالی پرداخت میگردد.

هر ماهه مزایایی تحت عنوان کمك هزینه مسكن و خواربار تعلق می  3ارداد تبصره به کارکنان قر

 گیرد.

هر ماهه مزایایی تحت عنوان کمك هزینه مسكن و خواربار  که در قرارداد  4به کارکنان قرارداد تبصره 

 قید گردیده ،همراه با حقوق پرداخت می گردد.

 پول لباس
ول طرح  که انجام وظایف آنان مستلزم داشتن لباس مخصوص به کلیه کارکنان رسمی،پیمانی و مشم

 ماه یكبار ،مبلغی تحت عنوان پول لباس پرداخت می گردد. 6می باشد ؛هر 

درپایان هر سال مبلغی که توسط دولت تعیین می گردد تحت عنوان عیدي به تناسب         عیدی   

 و مشمول طرح تعلق می گیرد. 3،4قرارداد تبصره مدت کارکرد به پرسنل رسمی ،پیمانی ،
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 نظام رپداخت مبتنی رب عملکرد
پرداختیهاي مزایاي پرسنل تحت عنوان نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد  94از فروردین ماه سال

 )قاصدك( انجام میپذیرد 
توسط مسئول مستقیم با آیتمهای دخیل در محاسبه طرح قاصدک: شامل امتیازاتی که فردی میباشد وامتیازاتی که 

 تایید مدیریت یا ریاست مرکز اعطا میگرددوساعات کار و درآمد بیمارستان در آن ماه صورت میپذیرد.

 امتیازات فردي:

 میزان ساعات حضور در محل خدمت ،مدرك تحصیلی ،سنوات تجربی . 

 110حداکثر 40داقلامتیازاتی که با نظر مسئول مستقیم اعطا میگردد: امتیاز عملكرد فرد که از ح

 امتیاز میباشد

امتیاز بخش :براساس عملكرد بخش توسط رئیس ،مدیر مرکز و واحد اعتبار بخشی و در قسمت 

و قسمت هاي  550تا 0پرستاري مدیر خدمات پرستاري از حداقل براي واحدهاي درمانی

 میباشد110تا 0پشتیبان 

. 
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رداهی ملی پوشش بیماران و کارکنان موءسسات زپشکی  استاندا

قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سالمت،  88و  85به استناد مواد 

تعالی عملكرد خدمات بالینی، افزایش بهره وري و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی ، رعایت موازین 

و ضوابط عرفی و اجتماعی ، حفظ سالمت و ایمنی کارکنان و بیماران ، ایجاد تصویر مثبت از اخالق 

اي ، افزایش ضریب امنیت فردي و شغلی کارکنان و شناسایی سریع آنان در محیط کار ، حرفه 

 استانداردهاي پوشش افراد در موسسات پزشكی و ضوابط مرتبط با آن به شرح ذیل ابالغ می شوند:

 ( کلیات:1فصل 

در اجراي این دستورالعمل رعایت مفاد راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونت هاي  .1

 نی الزامی استبیمارستا

درمانی  مونث شامل روپوش ،شلوار ،مقنعه یا روسري –لباس فرم کارکنان آموزشی و بهداشتی  .٢

 )به طوري که موها و گردن کامالً پوشیده شوند(، کفش و جوراب می باشد.

لباس فرم کارکنان آموزشی بهداشتی درمانی مذکر شامل روپوش، شلوار ،کفش و جوراب می  .3

 باشد

 بلند)تا باالي زانو(و شلوار می باشد بستري )مونث( شامل روسري یا مقنعه ، پیراهنلباس بیمار  .4

 لباس بیمار بستري )مذکر( شامل پیراهن و شلوار می باشد .5

ضرورتاً در تمام مسیرهاي جابجایی بیماران )مونث( در داخل یا بین بخش ها؛ شنل بلند و گشاد  .6

 یا چادر به پوشش بیماران افزوده می شود

 ( ضوابط پوشش:٢فصل

لباس بیمار بستري باید حداقل این ویژگی ها را تامین کند: شناسایی آسان ، ارائه خدمات  .1

مطلوب درمانی،برخورداري بیمار از راحتی و آسایش کافی و رعایت کرامت و حریم شخصی 

 بیمار.

 امات درمانی در داخل اتاق هاي عمل، رادیولوژي،رعایت تمامی شئون پوشش بدن و الز .٢

آنژیوگرافی و اسكوپی ها در لباس هاي ویژه مورد استفاده بیماران)گان( و حین انجام اعمال 

الزامی است. توجه به این موضع قبل و بعد از بیهوشی و براي بیماران دچار اختالل حواس ، 

 کاهش سطح هوشیاري یا اختالالت روانی اهمیت دو چندان پیدا می کند.

 حرفه و در رده هاي مختلف متحدالشكل باشد. لباس فرم بایستی متناسب با .3

روي لباس فرم مصوب در درون بخش هاي بیمارستانی استفاده از هرگونه پوشش غیر حرفه اي  .4

 ممنوع است.
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در بخش هاي  ویژه، اتاق عمل، آنژیوگرافی و فضاهاي استریل و نوزادان، کارکنان مكلف به  .5

 پوشیدن لباس مخصوص این بخش ها می باشند.

در ماده فوق ، متناسب با نیاز و و مدل لباس فرم و لباس مخصوص بخشهاي مذکور  رنگ .6

 درخواست هر مرکز درمانی باید به تایید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی مربوطه برسد.

روپوش باید سالم ، تمیز ، دگمه ها بسته ، اطو کشیده ، گشاد و حداقل تا حد زانو با ضخامت  .7

وي که لباس زیر روپوش قابل رویت نباشد. شلوار نباید تنگ ، چسبان، کشی مناسب باشد به نح

 یا کوتاه )باالتر از مچ( باشد.

جه و پاشنه ي پهن باشد و نكات ایمنی متناسب با کفش باید تمیز ، جلو بسته ، قابل شستشو ، با پن .8

 حرفه ، در آن لحاظ شود و هنگام راه رفتن صدا ندهد.

بدن که در معرض آلودگی میكروبی یا محیطی هستند نباید استفاده  زیورآالت در نواحی از .9

 شوند.

 استفاده از هرگونه ماده بودار تند یا حساسیت زا در محل کار ممنوع می باشد. .10

ناخن ها باید کوتاه و تمیز و مرتب باشد. استفاده از الك و رنگ ناخن مصنوعی در محیط هاي  .11

 ارائه خدمات درمانی ممنوع است.

ق کارت شناسایی عكس دار ، حاوي نام خانوادگی کامل و حرف اول نام، سمت فرد و الصا .1٢

متري قابل خواندن باشد براي  ٢محل خدمت در جلوي لباس به نحوي که به راحتی از فاصله 

تمامی کارکنان در محیط هاي درمانی الزامی است.طرح ،محتوي و رنگ زمینه ي هر رسته 

و امور نیروي انسانی دانشگاه علوم پزشكی در واحدهاي دولتی  باید به تایید ادارات حراست

 و در سایر واحدها به تایید کارفرما برسد.

هرگونه تصویر برداري ، فیلمبرداري و ضبط صدا از بیمار با استفاده از تلفن همراه و غیره بدون  .13

 اجازه کتبی بیمار ممنوع است.
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 Dress Codeآشنایی با 

 پوشش آقایان : 

 جوراب و کفش  شلوار   ل پیراهن شام

 پیراهن :

در رنگ های ساده و متعارف ) سفید , کرم , طوسی ,یشمی ,آبی ,   –الف 

 سورمه ای ,نوک مدادی و مشکی ( و فاقد هرگونه لوازم و تزیینات 

استفاده از پیراهنی که نشان دهنده و دربر گیرنده عبارات , تصاویر و  –

یر با ارزشهای دینی و ملی مجاز نمی باشد . نمادهای نا مناسب و مغا  

 استفاده از پیراهن در رنگ های تند , زننده و غیرمتعارف مجاز نمی باشد .

 استفاده از پیراهن با یقه های بیش از حد معمول باز مجاز نمی باشد . 

 تنگ , آستین کوتاه و بدن نما باشد . 

استفاده از کراوات مجاز نمی باشد –ج   

  شلوار :

استفاده از شلوارهای تنگ , فاق کوتاه و کمربند های با سگک خیلی  -

 پهن و غیر متعارف مجاز نمی باشد . 

 جوراب :

پوشیدن جوراب الزامی است .  -  

 کفش : 

 استفاده از دمپایی و صندل مجاز نمی باشد . 

 پیرایش سروصورت :

پیرایش سر و استفاده از الگوهای نا مناسب و تقلیدی از فرهنگ غربی در 

 صورت     ) مغایر با ارزشهای دینی و ملی ( مجاز نمی باشد .  

 زیور آالت :

استفاده از یور آالت و تزئینات نظیر انگشتر غیر متعارف , دستبند , زنجیر و 

 پالک گردن و انجام خالکوبی مجاز نمی باشد . 

 شرایط عمومی : 

نوان و آقایان در رعایت ضوابط مورد اشاره درخصوص پوشش با –الف 

هرگونه از لباس های پاییزی و زمستانی ) نظیر کت , ژاکت , پالتو , بارانی 

 و کاپشن ( الزامی است . 

هرگونه پوشش مغایر با ضوابط مزبور , نا مناسب با مقررات پیش  –ب 

 بینی شده اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد . 

 
 

 پوشش بانوان : 

 ر , جوراب و کفش   شامل مقنعه , روپوش , شلوا

 مقنعه : 

 موها را کامالً بپوشاند .   –الف 
بلند تا زیر شانه و با ضخامت مناسب , به نحوی که موها از زیر آن قابل   –ب 

 رویت نباشد . 

در رنگ های ساده و متعارف ) سفید , کرم , طوسی ,یشمی  –ج 

 . ,آبی ,سورمه ای ,نوک مدادی و مشکی ( فاقد هر گونه تزئین 
منعی « ج»استفاده از پیشانی بند , با رعایت رنگ های مورد اشاره در بند   –د 

 ندارد  

 مانتو 

بلند )حداقل تا زیر زانو ( و با ضخامت مناسب , به نحوی که  –الف 

 لباس زیر آن قابل رویت نباشد . 

آبی  یشمی طوسی  کرم در رنگ های ساده و متعارف ) سفید  –ب 

  سورمه ای  قهوه ای  ) نوک مدادی و مشکی 

 با آستین مناسب تا روی مچ دست   –ج 

به نحوی که سایر الزامات  استفاده از چادر مشکی ارجح است  –د 

 پوشش نیز رعایت گردد . 

 تنگ  , چسبان , بدن نما و دارای چاک نباشد .  –ه 

 استفاده از سارافون و سویی شرت مجاز نمی باشد.  و 

 شلوار : 

در رنگ های ساده و متعارف ) سفید , کرم , طوسی ,یشمی  –الف 

 ,آبی ,سورمه ای ,نوک مدادی و مشکی ( فاقد هر گونه تزئین . 

 بلند تا روی مچ باشد .   –ب 

 تنگ و بدن نما , چسبان و کشی )استرچ ( نباشد .   –ج 

 جوراب : 

را تا پوشیدن جوراب در رنگ های ساده و متعارف به نحوی که پاها 

 باالی مچ پوشانده و نازک نباشد .

 کفش : 

 ساده و پاشنه معمولی در رنگ های ساده و متعارف  -الف 

استفاده از کفش های پاشنه بلند , دمپایی  , صندل و چکمه های  –ب 

 بلند )روش شلوار ( مجاز نمی باشد . 

 آرایش و زیور آالت :

لوازم آرایشی وبلند استفاده از زیور آالت )درمعرض دید ( مواد و 

 کردن ناخن ها و انجام خالکوبی مجاز نمی باشد . 
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 قوانین مالی:
 رد آمد بیمارستان:

 در آمد بیمارستان برابر است با ارزش ریالی کل کارکرد بیمارستان به شرح زیر:

 هزینه هاي بستري و سرپایی دریافت شده از بیمارستان 

 اراکلینیكی مانند: سونوگرافی ، رادیولوژي ،ماموگرافی، هزینه هاي اخذ شده بابت خدمات پ

 آزمایشگاه 

 درآمد نقدي خدمات ارائه شده به بیماران 

 )درآمد حاصل از اجاره واگذاري ) تغذیه،لنژري، چاپ و تكثیر، آزمایشگاه، سالن 

 تخفیفات مددکاري 

 دارو و مواد مصرفی پزشكی 

 

ارداد بیمارستان قادر به پرداخت مطالبات کارکنان در صورت دریافت مطالبات از بیمه هاي طرف قر

 و هزینه هاي غیر پرسنلی می گردد.

گاه اعتباری رپداختی اهی مرکز:  جای

  از محل بودجه جاري ) بند واو( توسط  3حقوق کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادي تبصره

 اداره امور دارائی و مالیاتی گیالن می باشد.

  و طرحی از محل درآمد بیمارستان پرداخت می گردد. 4حقوق کارکنان تبصره 

 .کلیه پرداخت هاي پرسنلی )جزء حقوق بند واو( از محل درآمد بیمارستان می باشد 

 .ساخت و ساز ، تعمیرات بیمارستان از محل اعتبارات عمرانی صورت می گیرد 
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تقاء در راستاي اجرایی شدن طرح تحول سالمت تعمیرات ساختمان و ار 15/3/93*از 

 .کیفیت هتلینگ از محل تحول سالمت صورت می گیرد

 رداختی هاي دارو و تجهیزات مصرفیبا توجه به اجرایی شدن طرح تحول سالمت کلیه پ 

 .بیمارستان از محل کاهش فرانشیز صورت می گیرد

  با توجه به برنامه ترویج زایمان طبیعی هزینه هاي مربوطه به بخش زایمان تجهیزات مصرفی

 ي آمادگی زایمان از این برنامه پرداخت می گردد.،کالسها

 

 کسورات:
پرداختی ها به شرکت هاي طرف قرارداد به کسر کسورات قانونی )شامل اجاره،بیمه،مالیات( با توجه 

 به مفاد هر قرارداد صورت می گیرد.

 (مالیات:1

 در مورد کارکنان رسمی

ستگی کارمند+خدمات درمانی )معافیت مالیاتی سال مورد نظر+صندوق بازنش-کل حقوق

 %10×کارمند(

 ریال می باشد 13000000مبلغ  95:معافیت مالیاتی سال  1*تبصره 

 :کمك رفاهی، عیدي،پول لباس، هزینه سفر مشمول مالیات نمی گردند. ٢*تبصره 

 (بیمه:٢ 

 آیتم هاي حقوق)غیر %٢در مورد کارکنان رسمی مشمول صندوق بازنشستگی بیمه خدمات درمانی 

 سهم دستگاه اجرائی می باشد. %٢سهم دولت و  %٢عائله مندي، اوالد، محل خدمت( سهم کارمند، 

مشمول بیمه تامین اجتماعی از آیتم هاي  4و  3در مورد کارکنان رسمی ، پیمانی، قراردادي تبصره 

بیمه  %٢0بیمه کسر می گردد که توسط کارمند پرداخت می شود،  %7حقوق )غیر عائله مندي، اوالد( 

 تامین اجتماعی توسط کارفرما پرداخت می گردد.
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 سهم بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما می باشد. %٢3   4*تبصره: در مورد کارکنان تبصره 

 (صندوق بازنشستگی:3

سهم بازنشستگی توسط کارفرما به  %5/13سهم بازنشستگی توسط کارمند و  %9در مورد کارکنان رسمی 

 پرداخت می گردد.سازمان بازنشستگی 

 (صندوق پس انداز دولت:4

صندوق ذخیره کارکنان رسمی و پیمانی هر ماهه از حقوق آنها کسر و همان مقدار هم کمك دولت 

 به عنوان  سهم کارفرما کسر می گردد.

ریال به ازاي سهم کارمند و همان رقم بعنوان سهم  150/٢31مبلغ  95*مبلغ صندوق پس انداز سال 

 دولت.

 ه تكمیلی:(بیم5

با توجه به قرارداد با یكی از شرکت هاي بیمه طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشكی ماهیانه رقمی 

 بعنوان بیمه تكمیلی از حقوق کارکنان کسر می گردد.

  ریال می باشد. 560000      95مبلغ بیمه سال 

 (بیمه عمر:6

می باشد که در قبال پرداخت کسور  نوعی قرارداد دانشگاه علوم پزشكی با سازمان بازنشستگی کشور

بیمه عمر موظف است در هنگام فوت یا نقص عضو ) طبق شرایط مندرج در قرارداد (تمام حق بیمه 

 ساالنه را به بازماندگان فوت شده، کارمند یا بازنشسته پرداخت نماید.

     )ریال 108000سهم کارمند )سالیانه 

    )ریال 108000سهم کارفرما )سالیانه 

بیمه عمر ساالنه در فروردین ماه از حقوق کارمند کسر و طبق قرارداد بسته شده با سازمان *

 بازنشستگی به حساب اعالم شده واریز می گردد.

 * تبصره:

)بند واو( پس از رسیدگی توسط اداره دارائی  3در مورد کارکنان رسمی ،پیمانی ، قرارداد تبصره 

اریز شده و کسورات قانونی اعم از مالیات، بیمه خدمات استان خالص حقوق به حساب کارکنان و
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درمانی ،تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی توسط دارائی به سازمان هاي ذینفع پرداخت می 

گردد. سایر کسور اعم از بیمه تكمیلی ، صندوق ذخیره ، انواع وام ها و بدهی ها به حساب مرکز 

 ی گردد.واریز و براي ذینفعان مربوط چك صادر م

 ذخيره مرخصی:

 از محل درآمد بیمارستان بر مبناي مرخصی ذخیره شده هر کارمند به شرح زیر محاسبه می گردد.

 

 جمع حكم حقوقی ÷ 30 ×تعداد روز هاي مرخصی ذخیره شده

 پاداش بازنشستگی:
حوه پاداشی است که بعد از بازنشستگی کارمند و از محل بودجه جاري دانشگاه پرداخت می شود. ن

 محاسبه به صورت زیر است:

 به ازاي سال بازنشستگی           

 بازنشستگی )غیر عائله مندي و اوالد( %9اقالم حقوقی مشمول  ×سال30                       

 كمك زهینه ازدواج:
 هر سال کمك هزینه ازدواج و فوت به کارکنان رسمی به شرح زیر پرداخت می گردد.

 ب هر سالضری×( امتیاز6500) 

 1541×6500=10016500           می باشد.                                          1541 ، عدد95*ضریب سال 

 روز سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی دارند تعلق می گیرد. 7٢0به کارکنان پیمانی که کمتر از 
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مان تامین اجتماعی  پرداخت می روز از طرف ساز 7٢0در مورد کارکنان پیمانی با پرداخت بیمه 

 شود

 

 زهینه سفر و نقل و ااقتنل:

به کارکنانی که به موجب حكم کارگزینی محل خدمت آنان از شهرستان به شهرستان دیگر تغییر می 

 پرداخت می شود. 88یابد پرداخت می شود.هزینه انتقال بر مبناي حكم سال 

 ماموریت:

ن قابل پرداخت می باشد.ماموریت به موردي اطالق می شود با توجه به حكم ماموریت براي کارکنا

کیلومتر از محل کار دور شود و ناگزیر باشد حداقل یك شب  50که کارمند براي انجام کار حداقل 

 در محل ماموریت توقف نماید.
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 حقوق بیـماران منشور
 محور اول: دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.

  .ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشدشایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش  -1-1

  .ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشدبر پایه -٢-1

  .فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماري و جنسیتی باشد -1-3

  .بر اساس دانش روز باشد -1-4

  .مبتنی بر برتري منافع بیمار باشد -1-5

  .باشد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت هاي درمانی بیماران -1-6

  .مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد -1-7

از تحمیل درد و رنج و به همراه تامین کلیه امكانات رفاهی پایه و ضروري و به دور  - 1-8

  .محدودیت هاي غیر ضروري باشد

پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، هاي آسیباي به حقوق گروهتوجه ویژه -1-9

  .بیماران روانی، زندانیان، معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد

  .م به وقت بیمار باشددر سریعترین زمان ممكن و با احترا  -1-10

  .با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد  -1-11

ي آن صورت گیرد. هاي ضروري و فوري )اورژانس(، بدون توجه به تأمین هزینهدر مراقبت  -1-1٢

  .در موارد غیرفوري)الكتیو( بر اساس ضوابط تعریف شده باشد

ي ضروري و فوري )اورژانس( ، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممكن هادر مراقبت  -1-13

ي خدمات ضروري و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز نباشد، الزم است پس از ارائه

  .گرددفراهم 

در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماري غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع   -1-14

ا هدف حفظ آسایش وي ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به میباشد ب

باشد. بیماردر حال اش در زمان احتضار مینیازهاي روانی، اجتماعی، معنوي و عاطفی وي و خانواده

  .خواهد همراه گردداحتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردي که می

 .ت باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیردمحور دوم: اطالعا

  : محتواي اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد1 -٢

  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش  -1-1-٢

هاي قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط و هزینه  -٢-1-٢
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  فی سیستم هاي حمایتی در زمان پذیرشضوابط بیمه و معر

اي اعضاي گروه پزشكی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، ي حرفهنام، مسؤولیت و رتبه  - 1-3-٢

  ها با یكدیگراي آنپرستار و دانشجو و ارتباط حرفه

هاي تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، روش  -1-4-٢

گیري گذار در روند تصمیمي اطالعات تأثیربیماري، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه تشخیص

  بیمار

  ي دسترسی به پزشك معالج و اعضاي اصلی گروه پزشكی در طول درماننحوه  -1-5-٢

  .ي اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارندکلیه  -1-6-٢

  نهاي ضروري براي استمرار درماارائه آموزش  -1-7-٢

  : ي ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشدنحوه -٢-٢

اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و   -1-٢-٢

  :کههاي فردي وي از جمله زبان، تحصیالت و توان درك در اختیار وي قرار گیرد، مگر اینویژگی

ي اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد. )در این ارائه يتأخیر در شروع درمان به واسطه -

  .صورت انتقال اطالعات پس از اقدام ضروري، در اولین زمان مناسب باید انجام شود

رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید بیمار علی -

عدم اطالع بیمار، وي یا سایرین را در معرض خطر  کهخواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این

  .جدي قرار دهد

ي بالینی خود دسترسی داشته شده در پروندهي تصویر اطالعات ثبتتواند به کلیهبیمار می -٢-٢-٢

 .را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمایدباشد و آن 

 .ی آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شودگیرمحور سوم: حق انتخاب و تصمیم

 :باشدگیري درباره موارد ذیل میمحدوده انتخاب و تصمیم1 -3

  ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابطکنندهانتخاب پزشك معالج و مرکز ارائه -3-1-1

  انتخاب و نظر خواهی از پزشك دوم به عنوان مشاور -٢-3-1

گیري وي تأثیري هاي زیستی با اطمینان از اینكه تصمیمت یا عدم شرکت در پژوهششرک -3-1-3

  .در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت ندارد

قبول یا رد درمان هاي پیشنهادي پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد  -3-1-4

خص دیگري را در معرض خطر جدي آن مگر در موارد خودکشی یا مواردي که امتناع از درمان ش

 دهدقرار می

اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت  -3-1-5

گیري عنوان راهنماي اقدامات پزشكی در زمان فقدان ظرفیت تصمیمباشد ثبت و بهگیري میتصمیم

گیرنده جایگزین بیمار ن خدمات سالمت و تصمیموي با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگا

  .قرار گیرد

  :شرایط انتخاب و تصمیم گیري شامل موارد ذیل میباشد -٢-3
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گیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و انتخاب و تصمیم -1-٢-3

  .جامع )مذکور در بند دوم( باشد

  .گیري و انتخاب داده شود، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیمپس از ارائه اطالعات -٢-٢-3

 .ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد :محور چهارم

ي اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردي عایت اصل رازداري راجع به کلیهر -4-1

  .ن را استثنا کرده باشدکه قانون آ

ي مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام در کلیه -٢-4

ي امكانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار گذاشته شود. ضروري است بدین منظورکلیه

  .فراهم گردد

افرادي که به حكم قانون مجاز تلقی فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و  -4-3

  .شوند میتوانند به اطالعات دسترسی داشته باشندمی

بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.  -4-4

همراهی یكی از والدین کودك در تمام مراحل درمان حق کودك می باشد مگر اینكه این امر بر 

  .هاي پزشكی باشدضرورت خالف

 .محور پنجم: دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است 

هر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون  -5-1

  .اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شكایت نماید

  .از نحوه رسیدگی و نتایج شكایت خود آگاه شوندبیماران حق دارند  -٢-5

خسارت ناشی از خطاي ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق  -5-3

 مقررات در کوتاه ترین زمان ممكن جبران شود

گیري باشد، اعمال در اجراي مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم

ي قانونی جایگزین خواهد بود. گیرندهي تصمیمبر عهده -مذکور در این منشور -ي حقوق بیمارکلیه

تواند ي جایگزین بر خالف نظر پزشك، مانع درمان بیمار شود، پزشك میگیرندهه تصمیمچالبته چنان

 گیري را بنماید. از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم

گیري است، اما میتواند در بخشی از روند درمان ي که فاقد ظرفیت کافی براي تصمیمچه بیمارنچنا

 .معقوالنه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود

 مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا )س( دفتر حاکمیت بالینی ،بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 ایمنی بیمار
 گروه تقسیم شده است 5ایمنی بیمار که در استاندارد الزامی  20

A  
ری

رهب
 و 

ت
کمی

حا
 

A111 -.ایمنی بیمار در بیمارستان یک اولویت استراتژیک می باشد و در قالب برنامه عملیاتی تفضیلی در حال اجرا است 

-A112مار منصوب گردیده است.یکی از کارکنان در بیمارستان با اختیارات الزم به عنوان مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی بی 

-A113 مدیریت ارشد بیمارستان به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقاء

 فرصت ها به طور منظم برنامه بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار را به اجرا می گذارد.

-A211وان هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر منصوب شده است.یکی از مدیران میانی بیمارستان به عن 

A212.بیمارستان جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر را به صورت مرتب برگزار می نماید 

-A411.بیمارستان وجود تجهیزات ضروری را تضمین می نماید 

-A412 قابلیت استفاده مجدد را قبل از کاربرد تضمین می نماید.بیمارستان ضد عفونی مناسب و مطلوب کلیه وسایل پزشکی با 

-A413.بیمارستان دارای وسایل و تجهیزات کافی به منظور تضمین ارتقای ضدعفونی و استرلیزاسیون فوری می باشد 

-A511ت استخدام و جهت ارائه خدمات و مراقبت های درمانی، کادر بالینی حائز شرایط توسط کمیته ذی صالح به صورت ثابت و موق

 بکار گمارده می شوند.

B  
مار

ا بی
ل ب

عام
و ت

عه 
جام

ت 
رک

شا
م

 
 

 

B211 - پزشک قبل از انجام هر گونه اقدام درمانی و تشخیص تهاجمی، کلیه خطرات، منافع و عوارض جانبی احتمالی پروسیجر را به بیمار

 ء می نماید.توضیح داده و با حضور و نظارت پرستار، بیمار برگه رضایت نامه را امضا

-B311 قبل از انجام هر گونه پروسیجر درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، تجویز دارو و یا انتقال خون و فرآورده های خونی، کلیه بیماران و

ام به ویژه گروه های در معرض خطر ازجمله نوزادان، بیماران دچار اختالالت هوشیاری و یا سالمندان حداقل با دو شناسه شامل نام و ن

 خانوادگی و تاریخ تولد شناسایی و مورد تایید قرار گیرند )شماره اتاق و تخت یکی از این شناسه ها نمی باشد.(

C  
نی

ایم
ی 

الین
ت ب

دما
خ

 
 

C111- .بیمارستان به منظور اعالم اضطراری نتایج حیاتی آزمایشات، کانال های ارتباطی آزاد پیش بینی کرده است 

C112- ال های مطمئن برای اعالم نتایج معوقه تستهای آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به بیماران بعد از ترخیص می باشد.بیمارستان داری رو 

C211- .بیمارستان دارای برنامه پیشگیری و کنترل عفونت مشتمل بر چارت سازمانی، برنامه عملیاتی، راهنماها و کتابچه راهنما می باشد 

C212- و استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات را با تاکید خاص بر واحدها و بخش های پر خطر تضمین می  بیمارستان تمیزی، ضد عفونی

 نماید.

C311- .بیمارستان راهنماهای معتبر از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت را در زمینه خون و فرآورده های خونی ایمن اجرا می نماید 

C312-یمن قبل از انتقال خون مانند ثبت نام،رد و قبول داوطلبین و غربال گری خون در مواردی مثل بیمارستان دارای روشهای اجرایی ا

HIV،BV .است 

C511- ( تضمین می نماید. 24بیمارستان دسترس به داروهای حیاتی را در تمامی اوقات شبانه روز )ساعته 

D  
من

ط ای
حی

م
 

 

D211-  مبدأ تفکیک و کد بندی رنگی می نماید.بیمارستان بر اساس میزان خطر، پسماندها را از 

D212-  بیمارستان از راهنماها، از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت، جهت مدیریت رفع پسماندهای نوک تیز و برنده تبعیت می

 نماید.
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 شاخص اهی ایمنی بیمار عبارتند از:
نتقال خون، باز شدن زخم بعد از عمل سقوط بیمار، زخم بستر، عفونت بیمارستانی، عوارض بیهوشی، عوارض ا

جراحی، خون ریزی یا هماتوم بعد از عمل جراحی، جا ماندن اجسام خارجی در حین عمل، پارگی یا بریدگی 

اتفاقی، مرگ به دنبال زایمان، آمبولی ریه و یا ترومبوز وریدی پس از عمل جراحی، عفونت عمل جراحی، مرگ 

 ن، تروما به نوزاد در حین تولد.، ترومای زایماCABGو یا  MIپس از 
  

 دو چالش مهم و بزرگ در مقابل ایمنی بیمار:
 عوارض ناشی از عمل جراحی  -2عفونت بیمارستانی         -1
 

 

 

 شامل: راه حل ایمنی بیمار 9
 توجه به داروهاي با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیري از خطاي دارویی .1

 شناسایی بیمار  .٢

 تحویل بیمار ارتباط موثر در زمان .3

 ر صحیح در محل صحیح بدن بیمارجانجام پروسی .4

 کنترل غلظت محلول هاي الكترولیت .5

 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات  .6

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها  .7

 از وسایل تزریقات  مصرفاستفاده یكبار .8

 بهبود بهداشت دست  .9
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شت دست  بهدا
 دست شستن ونهاياندیكاسی

 دست از هاستكش کردند خارج از پس .1

 شیفتكاري درشروع .٢

 سرفه ، کردن عطسه از نیزپس ، هادست شدن آلوده هنگام .3

 بیماران با تماس فواصل در .4

 بیماران داروهاي ازتهیه قبل .5

 تهاجمی اقدامات انجام از قبل .6

 ایمنی سیستم شدید سرکوبدچار  افراد و نوزادان مانند پذیر آسیب بیماران از مراقبت از قبل .7

 زخم با بعدازتماس و قبل .8

 خوردن ازغذا قبل .9

-اندازه ظروف مانند دارد وجود زا بیماري هايبا میكروب آنها آلودگی احتمال که اشیایی به زدن بعدازدست .10

 بیماران بدن ترشحات آوريجمع وسایل و گیري ادراربیماران

اپیدمیولوژي  ازلحاظ که هاییبامیكروب دارد که احتمال یبیماران یا عفونت دچار ازبیماران ازمراقبت پس .11

 بیوتیك آنتی نوع چند به هاي مقاومباکتري مانند باشند شده دارند کلونیزه خاصی اهمیت
 

 :صابون و باآب دست شستن روش صحیح
 نمائید. استفاده کشی ولوله روان ، تمیز ازآب همیشه امكان درصورت.1

 سطوح کلیه بنحویكه بمالید رابهم هادست دستشویی صابون از استفاده سپس با کنید مرطوب راباآب ابتدادستها.٢

 رابپوشاند. دستها

 بمالید. بهم رامحكم انگشتان وبین دستان کف چرخشی ازحرکات بااستفاده.3

 . نمائید راکامالًآبكشی هادست.4

 . نمائید راکامالًخشك هادست یكبارمصرف کاغذي حوله با.5

 .بیندازید درسطل زباله سپس آنرا و ببندید شیرآبرا شده استفاده کاغذي ستمالد باهمان.6

 ثانیه طول بكشد.( 60تا  40)این زمان باید بین .7
 

 شخصی حفاظت وسايل صحیح کردن وخارج ازپوشیدن مثالهایی
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 گان

 قسمتهاي تمام و مچ انتهاي تا تازانو،بازوها بایدکامالًازگردن گان 

 .بپوشاند را پشت

 شود بسته کمروگردن درناحیه ازپشت گان .  

 رسپیراتور یا ماسك 

 
 

 
 
 

 ببندید سروگردن وسط را گرهی یا ندکشیب.  

 قراردهید.    بینی رویپل را انعطاف قابل مفتول 

 شود. فیكس بینی باالي تا زیرچانه از ماسك 

 شود تنظیم صورت رسپیراتورمناسب. 

 محافظ عینك/ شیلدصورت

 نمایید تنظیم صورت ومناسب بپوشید صورت روي. 

 دستكشها

 نمایید استفاده غیراستریل کش ازدست ایزوالسیون جهت. 

 نمایید تخابان دست اندازه طبق. 

  .بپوشاند کامالً را ایزوالسیون وگان مچ

 کار انجام صحیح نحوه به مربوط تمرینات

 نگهدارید. دور صورت از را دستها 

 کنید. شروع یفکث قسمت طرف به تمیز قسمت از را کار 

 محدودکنید. را باسطوح تماس 

 نمایید. تعویض اند شده پاره یا آلوده خیلی درصورتیكه ، پوشیده اید راکه وسایلی 

 نمایید رعایت را دستها بهداشت  
 

 PPE کردن خارج

PPE  نمایید خارج بیمار اتاق از شدن خارج از قبل ، در دم را.  

 دستكشها

 باشد.می آلوده دستكشها خارجی سطح 

 نمایید وخارج دیگرگرفته دستكشدار دست با را دستكش خارجی قسمت. 

 نگهدارید. دستكشدار دست در را شده خارج دستكش 
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 نمایید   خارج مچ ازطرف ،و ببرید دستكش زیر به را دستكش بدون دست انگشتان . 

 

 

 محافظ عینك/ شیلدصورت

 است. آلوده عینك/ شیلد خارج 

 خارج ، است وگوش سر ناحیه در که تمیزي قسمت وسیله به را شیلد 

 نمایید( تمیزخارج نمایید)ازقسمت

 یافت باز مخصوص سطل یا زباله مخصوص ظرف داخل را شیلد 

 قراردهید .       

 

 گان

 است. آلوده ها وآستین جلو قسمت 

 نمایید. راباز وکمربند گردن گره 

 نمایید. رجخا دستها از هرکدام طرف به ها ازشانه را گان حرکت بایك 

 میشود. رو و پشت گان حرکت بااین 

 سطل ل داخل یا زباله درسطل نموده لوله را گان درآوردن هنگام ، نمایید دور بدن از را شده خارج گان

 .بیاندازید لباسها مخصوص

 

 رسپیراتور یا ماسك

 نزنید دست آن میباشد،به رسپیراتور آلوده و ماسك جلوي قسمت. 

 نمایید. وخارج کش باالراگرفته/گره سپس و پایینی کش/گره فقط 

 بیاندازید زباله سطل داخل آنرا. 
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 چارت وظايف تيم آتش نشاني 

  33كد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همرنگ : مهندس مهدیرئيس تيم   

سوپروايزر  :سرپرست تيم    

 تيم اطفای حريق

(پرسنل تاسيسات ) 

 

 تيم  تخليه

(پرسنل انتظامات ) 

 (پرسنل درماني(
 

 تيم  تامين

 (    (پرسنل خدمات

 

 تيم  امداد

(99پرسنل كد  ) 

 

م نماييددرصورت بروز هرگونه آتش سوزي ويا حادثه غير معمول به صورت زير اقدا  

33تماس بامركز تلفن جهت اعالم وضعيت اضطرار كد-  

تماس با سوپروايزر شيفت-  

 نمایید می با استفاده ازوسایل اطفاي حریق اقدام به خاموش کردن آتش  تیم اطفاء:

 رادارندتخلیه بیماران و سایل و تجهیزات موجود در صورت بروز آتش سوزي وظیفه :  تخلیهتیم 

 را برعهده دارند.تامین تجیزات و وسایل مورد نیاز براي سایر تیم ها وظیفه : تیم تامین

را برعهده  نجات جان آن ها شناسایی مصدومین حریق وانجام  اقدامات  درمانی ووظیفه :  تیم امداد

 د.دارن
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 كالسهای آمادگي مقابله با آتش سوزی: 

ميترا بحران بالياي مركز)خانم  كالسهاي تئوري و عملي مقابله با آتش سوزي با هماهنگي رابط

ناسان بهداشت حرفه اي و محيط به صورت ش(، سوپروايزر آموزشي، مسئول تاسيسات، كارملکي

مي بايست در كالس آموزشي شركت نموده  و تمامي كاركنان يانه در بيمارستان برگزارمي گرددسال

 و آمادگي هاي الزم را جهت مقابله  با آتش سوزي كسب نمايند.
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