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   مقدمه

 جهت کارکنان نیاز مورد مقررات و قوانین از اي گزیدهاین کتابچه  همانگونه که در مقدمه چاپ اول ذکر شد 
 با کارکنان بهتر تعامل سبب آنها از آگاهی که باشد می بیمارستان بر حاکم جاري هاي العمل دستور از اطالع

 این با آشنایی. باشد می آنان ابهامات و سواالت به پاسخگویی جهت منبع یک عنوان به و  شود می سازمان
 عدم از ناشی که آنان حقوق تضییع مانع و گردیده خود تکالیف و حقوق از کارکنان شناخت ببس قوانین

 مدیریتبا توجه به تغییرات برخی از قوانین و مقررات ذکر شده در کتابچه چاپ اول ، .  شود می  است آگاهی
اقدام به بازنگري و انجام اصالحات الزم در مطالب کتابچه قبلی گرفت نسبت امور اداري بیمارستان تصمیم 

  . نماید

مورد عمل تهیه گردیده  بخشنامه هايو دستورالعمل مجموعه حاضر با گردآوري آخرین قوانین و مقررات ،   
 و بازنگري  به نیاز نیز کتابچه این ملی و کشوري نیازهاي اساس بر مقررات و قوانین تغییرات به توجه با است که

 جدیدي قانون که بود خواهد معتبر زمانی تا شده ذکر مقررات و قوانین که است بدیهی و دارد مستمر اصالح
  .نگردد ابالغ

 صورت در است بدیهی. نماید یاري خود نیاز مورد سواالت به پاسخگویی در را شما کتابچه این است امید
  . باشد می عزیزان کارکنان سواالت به پاسخگویی آماده بیمارستان اداري امور همکاران ، ابهامی هرگونه وجود

  بیمارستان  اداري امور مدیریت                                                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

 :فرماید امام علی علیه السالم در مورد احسان و خدمت به خلق و پاداش آن در همین جهان می
المعروف من ال یشکره لک فقد یشکرك علیه من ال یستمتع بشی  الیزهدنک فی"

الشاکر اکثر مما اضاع الکافر و اهللا یحب المحسنین  ء منه، و قد تدرك من شکر
می کنی و او قدرشناسی نمی کند و یا ناسپاسی می کند، تو را به  این که گاهی به کسی نیکی "

تو پاداش خویش را بیش از آنچه از او انتظار داري، از دست کسی می  که کار نیک بی رغبت نکند
یعنی به هر حال جهان پاداش تو را پس می دهد، هر چند از . (او نیکی نکرده اي گیري که هیچ به

 ارانزو گاهی بیشتر از ناسپاسی ناسپاسان، از سپاس سپاسگ) که تو هرگز گمان نمی بري ناحیه اي
 )204نهج البالغه؛ حکمت (خداوند نیکوکاران را دوست دارد نصیبت می شود و 
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  درباره کاشان

کیلومتري اصفهان ، در منطقه اي کویري و ناحیه ي مرکزي ایران واقع  210کیلومتري پایتخت و  250کاشان در 
این شهر که در مابین دشت کویر و . است که یکی از شهرهاي بزرگ و مهم استان اصفهان به شمار می رود

رشته کوه زاگرس در شمال استان قرار دارد از طرف شمال به شهرستان آران بیدگل و کویر و از سمت جنوب 
. و رشته کوه زاگرس و از شرق به شهرستان نطنز و از غرب به شهرستان دلیجان و محالت محدود است به قمصر

 33دقیقه طول شرقی و  27درجه و  51هکتار وسعت در  2100متر است که با 945ارتفاع آن نسبت به سطح دریا 
ل که تا چند سال پیش یکی از البته باید افزود که آران بیدگ. دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است 59درجه و 

بنابراین در حال . بخش هاي مهم و بزرگ شهرستان کاشان بوده امروز از حوزه جفرافیایی کاشان جدا شده است
حاضر کاشان داراي چهار بخش مرکزي ، قمصر ، نیاسر و برزك ، هشت دهستان و شش شهر به نام هاي کاشان 

لیکن با . در مورد وجه تسمیه کاشان سخن بسیار است. برزك است، مشکات ، قمصر ، جوشقان کامو ، نیاسر و 
در نظر گرفتن معنی واژه هاي کاس، کاسه و کاس آب و موقعیت کاشان در قدیم این واژه می تواند گرفته شده 

  .از کاس باشد که در اصل کاشان و به مرور زمان به کاشان تغییر شکل یافته است

نام کاشان به معنی خانه هاي تابستانی است، که با چوب و نی ساخته می شده  زبان شناسان بر این باورند که
ولی برخی دیگر نام کاشان را ماخوذ از کلماتی چون کاسیان، کاشیان، کی آشیان و کاه فشان، کاسو یا   .است

   .کاشو می دانند

ادامه ي ارتفاعات مرکزي . است کاشان از نظر ناهمواري داراي سه ناحیه ي کوهستانی ، آبرفتی و نوار ریگ بلند
قله . کشور که تحت عنوان کرکس از حاشیه ي جنوبی شهرستان می گذرد به ارتفاعات اردستان متصل می شود

متر و کوه  3003متر ، کوه هفت کتل به ارتفاع  3600هاي مرتفع این رشته کوه ، کوه شرق نیاسر به ارتفاع
در شرق وشمال شرق کاشان نوارریگ بلند از تپه هاي ماسه اي در . دمتر در نطنز می باش 3898کرکس به ارتفاع 

  . کیلومتر روستا هاي بخش کویر را در بر می گیرد 80حوضه مسیله تشکیل شده است و به طول تقریبی

  آب و هوا

شهرستان کاشان بدلیل وجود ارتفاعات، داراي دو نوع آب وهواي نسبتاً معتدل درنواحی کوهستانی و آب  
بندي اقلیمی شهر کاشان در پهنه اقلیمی با زمستانهاي  از نظر پهنه. است. است ي گرم وخشک مناطق کویريوهوا

  .نسبتاً سرد و تابستان هاي خیلی گرم و خشک قرار گرفته است
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آبادي هاي . شهرستان کاشان درحدود جنوب و غرب در محاصره سلسله جبال مرکزي ایران قرار گرفته است
ستان عموما داراي آب و هوایی لطیف ومعتدل می باشند ولی از جانب شمال شرق که به زمین دامنه این کوه

هواي آن بتدریج خشک و سوزان می شود و آب و هوا . هاي شوره زار کویر مرکزي ایران اتصال پیدا می کند
ت کویر دلیل اصلی خشکی هواي کاشان مجاورت آن با دش. درقسمت جلگه اي کاشان گرم و خشک می باشد

   .درجه سانتیگراد نیز عبور می کند 40گرماي هوا در این شهر در تابستان از مرز  .است

وزش بادهاي کویري که از صبح تا شام جریان دارد، موجب حرارت وخشکی هواست و از شام تا بام که نسیم 
موسوم به باد سرخ، بادهاي . خشکی از جهت کوهستان جریان پیدا می کند باعث تعدیل هواي منطقه می گردد

باد شهریاري، باد سام، بادشمال و باد قبله از بادهاي معروف این منطقه است که اکثرا از کویر به سوي کاشان می 
   .وزد

مهمترین رودخانه . در زمینه منابع آب، کاشان شامل رودخانه ها، چاه هاي عمیق، نیمه عمیق و چشمه سارهاست
رشته  130قهرود، لتحر و چم رود می باشند که همگی فصلی است و بیش از هاي این شهر رودخانه هاي هنجن، 

عالوه . رشته آن هم اکنون مورد بهره برداري قرار می گیرد 50الی  40قنات دراطراف شهر وجود دارد که بین 
 چشمه سار وجود دارد که بین آنها چشمه سلیمانیه فین از آب دهی و اهمیت ویژه اي 8برقنات ها بیش از 

  برخوردار است

  سابقه تاریخی و نام کاشان

به استناد آثار هفت هزار ساله اي که در تپه هاي سیلک واقع در سه کیلومتري جنوب غربی شهر به دست آمده، 
بر اساس کاوش ها . در فالت مرکزي ایران است» تمدن سیلک«کاشان مرکز قدیمی ترین تمدن بشري موسوم به 

بوده که معاصر دوران سلطنت » کاشو«یا »کاسو «حاصل شده کاشان مقر استقرار قبایل و آثاري که از این تپه ها 
واژه ي کاسو با کاشو بعدها به کاسیان و کاشیان و سرانجام به کاشان . حمورابی در بین النهرین می زیسته اند

نظرهاي مختلفی  البته کاشان همواره درطول تاریخ مطرح بوده و نام هاي متعدد و اختالف. مبدل شده است
در شناخت نام قدیمی و اصلی آن در مدارك و اسناد » جهل حصاران«، »کاه فشان«، »کاشانه«، »کی آشیان«نظیر

چهل «راجع به نام کاشان در کتاب تاریخ کاشان  آورده نام قدیم کاشان ) سهیل کاشانی(ضرابی. بیان شده است
دختر هارون الرشید خلیفه ي عباسی که کاشان گذر می در ادامه میگوید زبیده خاتون . بوده است» حصاران

کرده در یکی از قلعه هاي چهل حصاران توقف می کند و مورد مهر، محبت و تعظیم و تکریم اهالی چهل 
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زبیده خاتون در ازاي این اظهار محبت . حصاران که به تازگی به درجه ي اسالم مشرف شده بودند قرار می گیرد
عرض کردند براي . ا چنانچه خواسته اي دارند اعالم دارند تا خواسته شان را برآورده سازداز اهالی می خواهد ت

به دستور زبیده . حفظ جان و مال مردم و نیز رفع تعدي و دفع شر برج و بارو و خندقی بر گرد شهر احداث شود
بدین ترتیب این به کاه فشان . خاتون معماران و مهندسان جمع شدند و بنیاد قلعه را با ریختن کاه مشخص کردند

  .موسوم گشت و با کثرت استعمال پارسیان به کاشان تغییر نام یافت

  خصوصیات انسانی

نژاد مردم شهرستان کاشان از ریشه اصیل آریایی است و اختالط آن با نژادهاي اقوام مهاجم تازي و ترك : نژاد 
ه آن شهره گشته اند خوش صورتی، آواز و صوت از جمله اوصافی که مردم کاشان ب. بسیار ناچیز بوده است

  .خوش، هوش، زیرکی، ذوق ادبی واستعداد هنري می باشد

ولی در روستاهاي حاشیه شهر، زبان رایجی و تاتی رواج دارد که . زبان مردم این شهرستان فارسی است:  زبان
) حومه(مردم بلوك : ضرابی در تاریخ کاشان می نویسد. اصل آن در واژه هاي فارسی دري یا فارس قدیم است

رایجی گویند که داراي واژه هاي دري را زبانی دیگر است که اهل شهر از فهم معانی آن بی خبرند و آن را زبان 
  .فراوانی است

مذهب مردم این شهر، شیعه اثنی عشري است چنان که بواسطه ایمان راسخ، زهد و تقواي بی نظیر شیعیان آن :  مذهب  
به . از صدر اسالم تا کنون با نام دارالمومنین در صدر شهرهاي شیعه نشین قرار گرفته و به نیکی از آن یاد شده است

از قرنها قبل عده اي از یهودیان نیز در کاشان . طوري که در زمان صفویه کاشان پایتخت مذهبی ایران شناخته شده بود
. ساکن بوده اند که از دوره صفوي تعداد آنها زیاد بوده لیکن امروزه تعداد کمی از آنان در این شهر اقامت دارند

عده اي از علویان ساکن کاشان منتظرند  "   :مان مردم کاشان می نویسدیاقوت حموي نیز در معجم البلدان در مورد ای
که صبح فردا قائم آنان ظهورکند و در هر طلوع، مسلح سوار بر اسب به خارج از شهر می روند و متاسف بر می گردند 

"    
 برخی از مشاهیر کاشان

  حاج مال محمد نراقی

  کاشانی مال مهدي بن ابی ذر نراقی
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  کاشانی یخ علی نجفیآیت اهللا ش

 کاشانی حضرت آیت اهللا میرسید علی یثربی

 یاسین آیت اهللا میر سید نظام الدین آل

 راوندي سعید قطب الدین .

  آیت اهللا سید محمد حسین رضوي

 شریف کاشانی آیت اهللا حبیب اهللا

  بروجردي آیت اهللا سید محمد علوي 

 کاشانی مال فتح اهللا

 کاشانی غیاث الدین جمشید

 نراقی موالنا احمد فاضل

  الملک میرزا محمد کمال
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 ایران در بیمار حقوق منشور

 شامل که گردید تدوین پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت توسط 1380 سال در بیمار حقوق منشور

 .بود بند 10

 و گرفت صورت بیمار حقوق محورهاي ي زمینه در مجدد بررسی لذا بود هایی کاستی داراي منشور این

 ها دانشگاه تمامی به پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت توسط 1388 سال ماه آبان در جدید منشور

 .گردید ابالغ

 از بیماري شرایط در امر این .باشند می ها انسان کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد یکایک

 نظام پایه اصول از انسانی واالي کرامت به توجه اساسی قانون اساس بر .است برخوردار اي ویژه اهمیت

 .کند تأمین کشور افراد یکایک براي را درمانی بهداشتی خدمات است موظف دولت و بوده اسالمی جمهوري

 بیماران انسانی کرامت رعایت و حقوق به احترام بر مبتنی و عادالنه باید سالمت خدمات ارائه اساس این بر

 .پذیرد صورت

 ذاتی کرامت برابري پایه بر و ایرانی و اسالمی فرهنگ بر مبتنی و انسانی واالي ارزشهاي به توجه با منشور این

 و کنندگان ارائه میان انسانی رابطه تحکیم و ارتقا ، حفظ هدف با و سالمت خدمات گیرندگان تمامی

 .است شده تنظیم سالمت خدمات گیرندگان

 ایران در بیمار حقوق منشور

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت :اول محور

 .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات :دوم محور

 .شود شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیري تصمیم و انتخاب حق :سوم محور
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 رازداري اصل رعایت و بیمار خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارائه :چهارم محور

 .باشد

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

 است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت :اول محور

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

  .باشد مهربانی با همراه و انصاف،ادب صداقت، ي پایه بر  1- 2

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

   .باشد روز دانش اساس بر  1- 4

  .باشد بیمار منافع برتري بر مبتنی 1- 5

 باشد ن بیمارا درمانی هاي اولویت و عدالت بر مبتنی سالمت منابع توزیع  1- 6

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

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

  .باشد ضروري غیر
 بیماران سالمندان، باردار، کودکان،زنان جمله از جامعه پذیر آسیب هاي گروه حقوق به اي ویژه توجه  1- 9

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

 باشد بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان سریعترین در 1- 10

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

 موارد در .گیرد صورت آن ي هزینه تأمین به توجه بدون اورژانس، فوري و ضروري هاي مراقبت در  1- 12

 .باشد شده تعریف ضوابط اساس غیرفوریالکتیوبر

 الزم نباشد، ممکن مناسب خدمات ارائه که صورتی در ، اورژانس فوري و ضروري هاي مراقبت در  1- 13

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

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

 روانی، نیازهاي به توجه بیمار، رنج و درد کاهش آسایش از منظور .گردد ارائه وي آسایش حفظ هدف
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 در دارد حق احتضار حال بیماردر .باشد می احتضار زمان در اش خانواده و وي عاطفی و معنوي اجتماعی،

 .گردد همراه خواهد می که فردي با خویش زندگی لحظات آخرین

 الوقوع قریب مرگ که شود می اطالق برگشت قابل غیر و عالج قابل غیر بیماري وضعیت به احتضار

 .است ناپذیر اجتناب
  .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات :دوم محور

  : باشد ذیل موارد شامل باید اطالعات محتواي - 2- 1

  پذیرش زمان در بیمار حقوق منشور مفاد  1-2- 1

   بیمه ضوابط و درمانی غیر و درمانی خدمات از اعم بیمارستان بینی پیش قابل هاي هزینه و ضوابط1-2- 2
 پذیرش زمان در حمایتی هاي سیستم معرفی و

 پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشکی گروه اعضاي اي حرفه ي رتبه و مسؤولیت نام،1-2- 3

 .یکدیگر با ها آن اي حرفه ارتباط دانشجوو و

  تشخیص ، آن احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی هاي روش2- 4-1 

 بیمار گیري تصمیم روند در گذار تأثیر اطالعات ي کلیه نیز و آن عوارض و آگهی پیش بیماري،

  درمان طول در پزشکی گروه اصلی اعضاي و معالج پزشک به دسترسی ي نحوه 1-2- 5

  .دارند پژوهشی ماهیت که اقداماتی ي کلیه  1-2- 6

  درمان استمرار براي ضروري هاي آموزش ارائه  1-2- 7
   : باشد ذیل صورت به باید اطالعات ارائه ي نحوه 2- 2
   هاي ویژگی و درد و اضطراب جمله از بیمار شرایط با متناسب و مناسب زمان در باید اطالعات 2-2- 1

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

 انتقال صورت این در .گردد بیمار به آسیب سبب فوق اطالعات ي ارائه ي واسطه به درمان شروع در تأخیر
 .شود انجام باید مناسب زمان اولین در ضروري، اقدام از پس اطالعات

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

 .دهد قرار جدي خطر معرض در را سایرین یا وي بیمار، اطالع عدم که این مگر شود، شمرده محترم بیمار

 و باشد داشته دسترسی خود بالینی ي پرونده در شده ثبت طالعات اتصویر ي کلیه به تواند می بیمار  2-2- 2
  .نماید درخواست را آن در مندرج اشتباهات تصحیح و نموده دریافت را آن

 .شود شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیري تصمیم و انتخاب حق :سوم محور

   :باشد می ذیل موارد درباره گیري تصمیم و انتخاب محدوده 3- 1
  ضوابط چارچوب در سالمت خدمات ي کننده ارائه مرکز و معالج پزشک انتخاب  1-3- 1

   مشاور عنوان به دوم پزشک از خواهی نظر و انتخاب  1-3- 2
   در تأثیري وي گیري تصمیم اینکه از اطمینان با زیستی هاي پژوهش در شرکت عدم یا شرکت  1-3- 3
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 .ندارد سالمت خدمات دریافت نحوه و تداوم

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

  .دهد می قرار جدي خطر معرض در را دیگري شخص درمان از امتناع که مواردي یا مواردخودکشی در
 گیري تصمیم ظرفیت واجد بیمار که زمانی در آتی درمانی اقدامات مورد در بیمار قبلی نظر اعالم  1-3- 5

 رعایت با وي گیري تصمیم ظرفیت فقدان زمان در پزشکی اقدامات راهنماي عنوان به و ثبت،  باشد می

 گیرد قرار بیمار جایگزین گیرنده تصمیم و سالمت خدمات کنندگان نظرارائه مد قانونی موازین

   :میباشد ذیل موارد شامل گیري تصمیم و انتخاب شرایط  3- 2
  جامع و کافی اطالعات دریافت بر مبتنی ، آگاهانه و آزادانه باید بیمار گیري تصمیم و انتخاب  2-3- 1

 .باشد

   .شود داده انتخاب و گیري تصمیم جهت بیمار به کافی و الزم زمان اطالعات، ارائه از پس  2-3- 2
 رازداري اصل رعایت و بیمار خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارائه :چهارم محور
 .باشد

   قانون که مواردي در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعات ي کلیه به راجع رازداري اصل رعایت 4- 1
 .باشد کرده استثنا را آن

   گذاشته احترام بیمار خصوصی حریم به باید درمانی و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل ي کلیه در  4- 2
 .گردد فراهم بیمار خصوصی حریم تضمین جهت الزم امکانات ي منظورکلیه بدین است ضروري .شود

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

 .باشند داشته دسترسی اطالعات به میتوانند،

   همراهی .باشد داشته همراه را خود معتمد فرد معاینات، جمله از تشخیصی مراحل در دارد حق بیمار  4- 4
 ضرورت خالف بر امر این اینکه مگر باشد می کودك حق درمان مراحل تمام در کودك والدین از یکی

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

   در اختالل بدون است، منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعاي صورت در دارد حق بیمار هر  5- 1
 .نماید شکایت صالح ذي مقامات به سالمت خدمات دریافت کیفیت

  شوند آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران 5- 2
 مقررات مطابق اثبات و رسیدگی از پس باید سالمت خدمات کنندگان ارائه خطاي از ناشی خسارت  5- 3

 شود جبران ممکن زمان ترین کوتاه در

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



 کارکنان توجیهی کتابچه                                   اداري امور مدیریت - کاشان بهشتی دکتر شهید  پزشکی ، آموزشی و درمانی مجتمع

 

  ١۵ صفحھ     
   

 چه چنان البته .بود خواهد جایگزین قانونی ي گیرنده تصمیم ي عهده بر منشور این در مذکور بیمار حقوق
  مراجع طریق از تواند می پزشک شود، بیمار درمان مانع پزشک، نظر خالف بر جایگزین ي گیرنده تصمیم
 .بنماید را گیري تصمیم در نظر تجدید درخواست ذیربط

 معقوالنه درمان روند از بخشی در میتواند اما است، گیري تصمیم براي کافی ظرفیت فاقد که بیماري چنانچه
  .شود شمرده محترم او تصمیم باید بگیرد، تصمیم
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   بیمارستان معرفی:  اول فصل

  بهشتی دکتر شهید یبیمارستان مجتمع تاریخچه

 امناء هیئت جانبه همه کمک با و اجتماعی تامین سازمان توسط امر بدو در بهشتی شهید بیمارستانی مجتمع
 راه دانشگاه حمایت با آن مختلف بخشهاي و گردید تاسیس 1369 سال در کاشان پزشکی علوم دانشگاه محترم
 سطح از خارج مرکز این 26/11/1379 مصوب 1380 سال بودجه قانون 10 تبصره استناد به سپس و شد اندازي

 درمانی خدمات بندي سطح چارچوب در و شد داده تشخیص اجتماعی تامین سازمان درمانی خدمات بندي
 اساس بر و خریداري اجتماعی تامین سازمان از و گرفته قرار پزشکی آموزش و ،درمان بهداشت وزارت

 مورخه صورتجلسه اجراي در و اجتماعی تامین عالی شوراي نامه تصویب و وزیران محترم هیئت مصوبات
 طور به 2/12/1383 تاریخ در آن درمانی هاي بخش و واحدها کلیه بانضمام بهشتی شهید بیمارستان7/12/1381

 دانشگاه محترم مسئولین تصمیمات دنبال به 6/7/1385  درتاریخ آن متعاقب و گردید واگذار دانشگاه به قطعی
 با نیز) ع( علی امام قلب مرکز 1389 سال در و گردید منتقل مرکز این به نیز نقوي بیمارستان مختلف بخشهاي

 هم  بهشتی شهید بیمارستانی مجتمع.  شد اندازي راه قلب جراحی و پالستی آنژیو آنژیوگرافی،  انجام هدف
 به خدمات ارائه هدف با راوند - کاشان جاده 5 کیلومتر در واقع مترمربع 44000 حدود زیربناي متراژ با اکنون
 . باشد می فعالیت درحال کاشان اطراف روستاهاي و شهرستانها و کاشان شهرستان محترم اهالی
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                                          بیمارستان بخشهاي

  

 

 

 

    ها اورژانس  

                                                                                                                                                                     

 داخلی هاي بخش    

 

 

 

            

 

    جراحی هاي بخش    

  

  

  

  

   ویژه هاي مراقبت  هاي بخش  

  

  ها بخش سایر                      

  ) گوارشی بیماریهاي(    ا داخلی

  )روماتولوژي و اعصاب داخلی بیماریهاي(   2 داخلی

  ) غدد و نفرولوژي هماتولوژي بیماریهاي(   3 داخلی

 ) ریه و عروق و قلب بیماریهاي(   4 داخلی

  داخلی اورژانس

 جراحی اورژانس

Ccu 1   وccu2      )قلبی ویژه هاي مراقبت (  

Icu 1     )جراحی ویژه هاي مراقبت ( 

Icu 2      )اعصاب جراحی ویژه هاي مراقبت ( 

Icu 3     )داخلی بیماریهاي ویژه هاي مراقبت (  

NICU )نوزادان ویژه هاي مراقبت (  

Icu قلب جراحی  

  ) عمومی جراحی( 1 مردان جراحی

  ) اورولوژي و ارتوپدي جراحی(  2 مردان جراحی

  ) اعصاب جراحی(  3 مردان جراحی

 زنان جراحی

  زایمان بستري – زایمان

  اطفال -  نوزادان

 IVF و نازایی – عفونی

  درمانی شیمی – دیالیز

  کت پست– لب کت
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     ها درمانگاه       

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    پاراکلینیکی هاي بخش سایر  

  

  

  

  

  

  

  

  ها عمل اتاق  

  زنان درمانگاه – اطفال درمانگاه – داخلی درمانگاه

  پوست درمانگاه – مشاوره درمانگاه– جراحی درمانگاه

  عفونی درمانگاه – قلب جراحی درمانگاه – قلب درمانگاه

  روماتولوژي درمانگاه – ارتوپدي درمانگاه – نورولوژي درمانگاه

  اورولوژي درمانگاه -آلرژي و خون ریه درمانگاه - غدد و کلیه درمانگاه

 فیزیکی طب درمانگاه – تراپی رادیو درمانگاه – مغز جراحی درمانگاه

  برونکوسکوپی – کلونوسکوپی – آندوسکوپی

پزشکی هسته اي    -اسکن تی سی – سونوگرافی – رادیولوژي
  داروخانه

  نوارمغز – نوارقلب – اکو – ماموگرافی

  بازتوانی قلب-اسپیرومتري – استخوان کماتر سنجش

  عضله و عصب نوار - فلوروسکوپی – ورزش تست

  شکن سنگ – پاتولوژي – آزمایشگاه

 داروخانه  فیزیوتراپی  قلب بازتوانی

  عدد 3   عمومی جراحی عمل اتاق

  عدد 1       نوروسرجري عمل اتاق

  عدد1          ارولوژي  عمل اتاق

  عدد 2      زنان جراحی عمل اتاق

   عدد 1        گیري گچ عمل اتاق

 عدد 2       ارتوپدي عمل اتاق
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  )ع( علی امام ساختمان طبقات اهنماير           بهشتی شهید ساختمان طبقات ايراهنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   طبقھ       عفونی - 4 داخلی -  2 داخلی -  1 داخلی

چھارم     

CCU1-CCU2- ICU3 -ICU OH  

  PICU  – درمانی شیمی – اطفال
  طبقھ   

 سوم    

 جراحی-3 مردان جراحی–  زنان بستري
 نازایی– زایمان و زنان– نوزادان– زنان

  طبقھ        

  دوم        

   طبقھ    

 ھمكف    

  حراست -بیمارستان حوزه ریاست
 پزشکی مدارك و پذیرش - دیالیز

 -  فروشگاه – ترخیص حسابداري
  تراپی فیزیو– رادیولوژي درمانگاه

-  اکسترافیزیولوژي –مددکاري 

 دفتر-دفترپرستاري-داروخانه 
 بانک -پرستاري آموزش

  طبقھ   

 زیرزمین  

– کتابخانه – تئاتر آمفی – آزمایشگاه

       مالی امور- کارگزینی – خانه نماز
ناظر بیمه  -آشپزخانه – انبار – اموزش

 اتاق - 2 مردان جراحی- 1 مردان جراحی
 ICU1-ICU2-ها عمل

  طبقھ      

 اول          

   طبقھ      

دوم      

   طبقھ      

سوم    

 جراحی عمل اتاق – آنژیوگرافی
 قلب

 3 داخلی

 -قلب جراحی – آنژیو پست
 قلب جراحی و آنژیو ویژه پذیرش

   طبقھ      

اول     

   طبقھ      

ھمکف   

 تصادفات اورژانس



 کارکنان توجیهی کتابچه                                   اداري امور مدیریت - کاشان بهشتی دکتر شهید  پزشکی ، آموزشی و درمانی مجتمع

 

  ٢٠ صفحھ     
   

   بیمارستان مشخصات

  

  

  

  

  

  

  

 مربع متر 100000 زمین کل  مساحت

 مربع متر 44000 ساختمان کل بنا زیر

 715 مصوب تخت تعداد

 646 فعال تخت تعداد

 یک ارزشیابی درجه

بیمارستانی شهید  مجتمع- بلوار قطب راوندي- جاده راوند 5کاشان کیلومتر بیمارستان آدرس
  دکتر بهشتی

 55540026- 29 تلفن

 55548900 فاکس

 beheshtihospital@kaums.ac.ir الکترونیک پست

 81151/87159 پستی صندوق
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  مدیر بیمارستان  رئیس بیمارستان

  دکتر حسن افضلی

  دکتر داود خیرخواه

  دکتر عباس تقوي اردکانی

  دکتر بهروز کلیدري

  دکتر سید علی مسعود

  دکتر مهرداد حسین پور

  خیاط کاشانیدکتر حمیدرضا 

  دکتر سید مهدي موسوي

  دکتر مهران شریفی

  محمد صباحی

  دکترسید مهدي موسوي

  رامین بنایی

  دکترمحمد حسین صالحی

  دکتر سید احمد حسینی

  معاون درمان بیمارستان  معاون آموزشی

  دکترزیبا مصیبی

  دکتر مجید احسانی

  دکتر محسن رضوي زاده

  دکتر علیرضا فرخیان

  پوردکتر مهرداد حسین 

  دکتر محمد حسین صالحی

  دکتر حسین طاهري نساج

  دکتر علی یوسفیان

 از بیمارستان مسئولین
 تاکنون 1383 سال
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  بهشتی شهید بیمارستانی  مجتمع رسالت

ي اعتبار بخشی استانداردها رعایت با جامعه سالمت سطح ارتقاء ردا عهده بهشتی دکتر شهید یبیمارستان مجتمع
، آموزش فراگیران علوم پزشکی و انجام  تخصصی فوق و تخصصی خدمات و حاکمیت بالینی از طریق ارائه

 آوري فن و ازعلم گیري بابهره کاشان پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت منطقه سطح درپژوهش هاي بالینی 
 .میداند پاسخگو ذیصالح مقامات و مسئولین مردم، آحاد درمقابل را خود و باشد می روز

   بهشتی شهید بیمارستانی  مجتمع انداز چشم

 ،تخصصی فوق و تخصصی ،درمانی ،تشخیصی خدمات نظر از  1396درسال بهشتی شهید بیمارستانی مجتمع 
  .بود خواهد رکشو درسطح برتر مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی  10 جزء بالینی پژوهشهاي و آموزش توسعه

   سازمانی هاي ارزش

  سالمت نگري- 1

   کیفیت نگري- 2

  ایمنی بیمار- 3

  ایمنی مادر و کودك- 4

  اخالق حرفه اي- 5

  پاسخگویی- 6

  شور و نشاط کارکنان - 7

  حفظ محیط زیست- 8
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   تعاریف:  دوم فصل 

 محل از قانونی سایرمراحل یا و آزمون در شرکت طریق از قراردادي یا حکم موجب به که است کسی:مستخدم
  . است شده پذیرفته دولت استخدام به استخدامی مجوزهاي

 براي مستمر بطور دولتی موسسات و ها خانه وزارت ها سازمان در که است جایگاهی از عبارت:  سازمانی پست
 گونه هر. شود می گرفته نظر در کارمند یک تصدي براي و بینی پیش مشخص هاي مسئولیت و وظایف انجام

  . است ممنوع مصوب سازمانی پست داشتن بدون حقوق پرداخت و بکارگیري

        شناخته واحد کار بعنوان که مشخصی و مستمر و مرتبط يمسئولیتها و وظایف مجموع از عبارتست :شغل
 .شود می

 تجربه و تحصیلی رشته و حرفه و کار نوع لحاظ از که است مشاغلی هاي رشته مجموع از عبارت :رسته
   خدمات و مالی اداري درمانی، بهداشتی رسته مانند باشد داشته نزدیک وابستگی

 در که دولتی هاي شرکت و موسسات ها خانه وزارت در خدمت مدت از است عبارت:  دولتی خدمت سابقه
 به مربوط ایام همچنین باشد، نموده پرداخت را مربوط کسور و شده انجام وقت تمام بصورت اشتغال حالت

  . شود می لحاظ دولتی خدمت عنوان به استعالجی و استحقاقی مرخصی

 توانایی پزشکی کمیسیون تایید و معالج پزشک تشخیص به بنا کارمند که آنست از عبارت:  افتادگی کار از
   نماید می استفاده افتادگی کار از مستمري از و است شده افتاده کار از مقررات طبق و داده دست از را کارکردن

 خدمت از صالح ذي مراجع قانونی آراء یا دادگاه احکام موجب به کارمند که آنست از عبارت:  دائم انفصال
  . شود محروم دولتی دستگاه یا موسسه در

 و صالح ذي مراجع قانونی آراء یا دادگاه احکام موجب به موسسه کارمند که آنست از عبارت:  موقت انفصال
  . شود محروم موسسه در اشتغال از معین مدت براي

 شغل ارجاع یا تکیف تعیین انتظار در نامه آئین این مفاد طبق کارمند که است آن از عبارت:  خدمت به آماده
  . باشد
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 آنان دولتی خدمت سوابق و قطع موسسه با کارمند استخدامی رابطه که است آن از عبارت:  خدمتبازخرید
  . شود بازخرید

  مشاغل بندي طبقه طرح ضوابط اساس بر کارمند به باالتر شغلی سطح یا سازمانی پست تخصیص: شغلی ء ارتقا
   ارزشیابی و

 موجب به وي تکلیف تعیین تا دار صالحیت مقامات حکم طبق که است کارمندي وضعیت بر ناظر:  تعلیق
  . باشد شده محروم موسسه در خدمت ادامه از طورموقت به صالح ذي قانونی مراجع آراء یا و دادگاه احکام

   . کارمند توسط موسسه در خدمت ادامه از معافیت درخواست ارائه از است عبارت:  استعفاء

 موسسه پوشش تحت هاي واحد به رسمی حکم صدور با کارمند خدمت محل جابجایی از است عبارت: انتقال
 سایر یا و پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت به وابسته هاي واحد و ها موسسه درسایر اشتغال منظور به یا

  .  خدمت سوابق حفظ با دولتی غیر عمومی هاي نهاد و  دولتی هاي دستگاه

عبارت است از اعزام کارمند با صدور حکم رسمی به منظور اشتغال در سایر موسسه ها و  :مامور به خدمت  
واحد هاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاههاي دولتی و نهاد هاي عمومی 

  .غیر دولتی با حفظ پست سازمانی  
 قانونی آراء یا اداري تخلفات به رسیدگی هاي هیات احکام دراجراي کارمند که است آن از عبارت:  اخراج
  . شود داده خاتمه دائم طور به موسسه در وي خدمت به ذیصالح مراجع
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   استخدام:  سوم فصل 

  : باشد می شکل سه به سازمان در استخدامی رابطه

   رسمی استخدام)الف

   پیمانی استخدام)ب

   معین مدت براي قراردادي استخدام)ج

  : سازمان در استخدام عمومی شرایط

 باالتر و دکتري تحصیلی مدرك دارندگان براي و سال چهل حداکثر و تمام سال بیست سن حداقل داشتن) الف
  . سال پنج و چهل

  ایران تابعیت داشتن)ب

    مردان براي دائم قانونی معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام) ج

   روانگردان و مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم) د

  موثر جزایی محکومیت سابقه نداشتن)ه

   معتبر عالی آموزش موسسات و دانشگاهها از دانشگاهی تحصیلی مدرك دارابودن) و

 العمل دستور اساس بر شوند می استخدام آن براي که کاري انجام توانایی و روانی جسمانی سالمت داشتن) ز
  .  موسسه امنا هیئت سوي از مصوب

   ایران جمهوري اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد) ح

  ایران جمهوري اساسی قانون به التزام) ط

 قالب در سازمانی خالی ردیف یا پست وجود مستلزم پیمانی و رسمی استخدام مجوز  گونه هر از استفاده
  . باشد می موسسه مصوب تشکیالت
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 نیازهاي رفع براي ضرورت حسب و وزارتخانه سوي از پیمانی استخدام مجوز تامین عدم صورت در سازمان
  . نماید اقدام قراردادي نیروهاي بکارگیري به نسبت  است مجاز انسانی نیروي به خود موقت

 قبولی شرط به پیمانی به قراردادي کارکنان وضع تبدیل. است قراردادي یا پیمانی شکل به ورود دربدو استخدام
 منابع و مدیریت توسعه معاونت سوي از که است دستورالعملی اساس بر رسمی به پیمانی و استخدامی آزمون در

  . شود می تصویب  وزارتخانه

         استخدام مشخص کار و معین مدت براي موقت طور به قرارداد موجب به که است کسی پیمانی مستخدم
  . شود می

  پیمانی مستخدم قرارداد تمدید شرایط

 : است امکانپذیر زیر شرایط رعایت با پیمانی مستخدمین پیمانی قرارداد تمدید

  الزم شرایط)  الف

 اسـاس  بـر  کـه  نحـوي  بـه  آنهـا  بـه  پاسـخگویی  و مشـکالت  بررسی و رجوع ارباب با برخورد نحوه از رضایت -1
  شـکایات  بـه  رسـیدگی  هـاي  گـزارش  و رجـوع  اربـاب  مکتـوب  شـکایات  مـردم  تکریم طرح سنجی نظر فرمهاي
  . ننماید تجاوز فرد به مراجعین تعداد%  10 از مستخدمین از رضایتی نا میزان حراست و تکریم طرح بازرسان

 حاالت از یکی در محکومیت ویا پرونده در درج با توبیخ بار 1 از بیش یا کتبی اخطار بار 2 از بیش مستخدم - 2
  . باشد نداشته را اداري تخلفات

  ) فساد مصادیق نظیر( قرارداد دوران طول در فرد سابقه سوء عدم - 3

   مستخدم خدمات تداوم به نیاز بر مبنی واحد مدیریت نیاز اعالم - 4

   مذکور عوامل از ذیل ترتیب به الزم امتیازات کسب- 5

  . است الزامی یکساله قرارداد تمدید براي امتیاز 80 حداقل

  . است الزامی ساله دو قرارداد تمدید براي امتیاز 100 حداقل

  . است الزامی ساله سه قرارداد تمدید براي امتیاز 120 حداقل
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   آور امتیاز شرایط

  : رجوع ارباب رضایت- 1

 یک نمایند رضایت اعالم نام ذکر با سنجی نظر فرمهاي در وي از که مستخدم به مراجعین از یک هر ازاي به 
  . گردد می منظور امتیاز 10 سقف تا امتیاز

 سقف تا باشد نشده ثبت سنجی نظر فرمهاي در رجوع ارباب توسط مستخدم از شکایتی هیچگونه صورتیکه در
  . گردد می منظور امتیاز 5

  : تشویق-2

 رئیس 3 دانشگاه معاونین امتیاز 2 مرکز رئیس یا مدیر امتیاز 1 فصل بال رئیس توسط کارمند تشویق هر ازاي به
  . گردد می محاسبه امتیاز 10 سقف تا و امتیاز 4 دانشگاه

 :  مستخدم خدمات کیفی و کمی ارزیابی - 3 

 منظور امتیاز 20 سقف تا ربط ذي مدیریت نظر و ساالنه عملکرد ارزشیابی هاي فرم از حاصل نتایج اساس بر

  .گردد می

 : آموزش- 4 

 ضـوابط  اسـاس  بـر  تخصصـی،  و آموزشی هاي همایش و سمینارها در شرکت یا و آموزش ساعت 2 هر ازاء به

 گـردد  مـی  منظور امتیاز 20 سقف تا امتیاز 1 دستگاه مصوب برنامه طبق و دولت کارکنان آموزش نظام بر ناظر

 .گـردد  نمـی  منظـور  امتیـازي  گـردد  مـی  معـادل  یامدارك و تحصیلی مدرك اخذ به منجر که هایی دوره براي
 هـرروز  بـراي  .گردد می محسوب دولت کارکنان خدمت ضمن آموزشی دوره ساعت2 معادل مداوم، آموزش

 منظور ساعت6 معادل ، همایش و سمینار در شرکت هرروز براي .گردد منظور ساعت 6 معادل مداوم، آموزش

  .گردد

  : اداري انظباط و نظم رعایت-5

  امتیاز 20 حداکثر تا اسالمی شعائر رعایت و اداري مراتب سلسله رعایت ،کار محل در موقع به حضور
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  : کار در جدیت و پشتکار- 6

 کارها تعویق از جلوگیري و دستورات سریع اجراي  نتیجه حصول تا محوله امور پیگیري وظایف موقع به انجام
  . امتیاز 10 حداکثر تا

 :ابتکار و خالقیت- 7

 منجر که تصدي مورد شغل مورد در ابتکاري و ارزنده هاي طرح ارائه و تحقیقاتی و مطالعاتی هاي طرح انجام

 شـده  خـدمات  مطلوب ارائه و مراجعین و دستگاه امور انجام در تسریع ، وري بهره افزایش ها، هزینه کاهش به

 10 و مسـئول  طـرف  از مربوطـه  فرم پیش اساس بر آن امتیاز  5 که شود می گرفته نظر در امتیاز 15 سقف تا باشد
 4 طـرح  تهیـه  امتیـاز  2 پروپـوزال   ارائـه  بـراي  که است حصول قابل مقاله و پروپوزال  طرح ارائه به قیمانده با نمره

  . گردد می منظور امتیاز  8 شده دفاع طرح براي و امتیاز 6، اجرا حال در تحقیقاتی طرح امتیاز

 تخصصی و علمی مطالب ترجمه یا و مقاالت ارایه:  شغلی هاي مهارت و معلومات افزایش براي کوشش- 8 
 به و توسعه شغل به مربوط فنی و علمی هاي بولتن و نشریات کتب مستمر مطالعه تصدي مورد شغل به مربوط

 مهارتهاي کسب جهت در تالش فنی و علمی هاي پیشرفت موازات به خود شغلی هاي دانسته آوردن در روز
  . مربوطه مدیر تشخیص به امتیاز 5 سقف تا شغلی تبحر افزایش شغلی

 صـرفه  کـار  انجام مراحل کار انجام زمان کاهش به منجر که ارزنده پیشنهادات ارایه:  ارزنده پیشنهادات ارایه -9
ــویی ــه در ج ــا هزین ــزایش ه ــت اف ــدمات کیفی ــزایش و خ ــره اف ــا وري به ــد ب ــه تایی ــذیرش کمیت ــنهادات پ                        پیش

 اعـالم  برگـه  دریافت و) کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 24/10/81 مورخ 195940/1900 شماره بخشنامه( 
 پیشـنهاد  شدن اجرایی درصورت و امتیاز 5 کمیته در تصویب صورت در امتیاز 2 پیشنهادات نظام کمیته از وصول

 . شد خواهد منظور امتیاز 10

   گزینش هسته تایید- 10

   دولت کارمندان اداري اخالقی منشور و نامه سوگند امضا- 11
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 ســال  هر ازاء به) تمدید عدم صورت در(  قرارداد خدمت خاتمه هنگام به پیمانی مستخدمین به مکلفند دستگاهها
 مزایـا  و حقـوق  آخـرین  مـاه  یـک  شده ذخیره مرخصی به مربوط العاده فوق و حقوق بر عالوه قبـول قابل خدمت

  . نمایند پرداخت

  ) 4 و3 تبصره( قراردادي قراردادکارکنان تمدید ضوابط

  : است الزامی ذیل موارد رعایت 4 و3 تبصره قراردادي کارکنان قرارداد تمدید جهت 

   واحد نیاز اعالم- 1 

   خدمت نحوه از رضایت- 2

   دانشگاه گزینش هسته تایید- 3

   گذشته سال مالی حساب تسویه- 4

   قبل سال عملکرد ارزیابی نمره نصاب حد کسب- 5

   دولت کارمندان اداري اخالقی ومنشور نامه سوگند امضا - 6

  دولت کارمندان اداري اخالقی ومنشور سوگندنامه

  . نمایند امضا و نموده ادا زیررا سوگند خدمت به ورود بدو موظفنددر کارمندان

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

 عزیز مردم به خدمتگذاري افتخار ایران اسالمی جمهوري نظام در اجرایی دستگاه کارمند عنوان به که اکنون 
 را خود تالش تمام که کنم می یاد سوگند متعال خداوند به مجید قرآن برابر در است شده فراهم من براي ایران
 و اداري نظام پیشرفت مردم حقوق حفظ به و گیرم کار به قانونی هاي مسئولیت و شغلی وظایف انجام براي

 خدمت و رازداري امانتداري، ، عدالت همواره و داشته کاري وجدان راه این در و نموده اهتمام کشور اعتالي
 ضوابط و مقررات قوانین و اجتماعی و انسانی دینی ارزشهاي و قرارداده خود کردار و گفتار سرلوحه را مردم به
 مقررات اساسی قانون الهی احکام به حال همه در و نمایم رعایت اداري و سازمانی هاي فعالیت انجام در را

 جهت رادر خود تالش و باشم پایبند خود متبوع دستگاه و دولت کارمندان اداري و اخالقی منشور و حاکم
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 عادالنه مناسبات و روابط به رسیدن منظور به اسالمی مقررات و احکام اجراي و متعال خداي رضاي جلب
 در عادالنه محیطی ایجاد و ناروا تبعیضات رفع اخالق و دین ترویج و اسالمی جامعه تحقق و جامعه در انسانی
 روحیه تقویت با و گیرم کار به علمی سطح اعتالي و خدا بندگان به مهرورزي معنوي و مادي هاي زمینه

 کار محیط در را نشاط و شادابی و سالمت همواره فرهنگی و فنی علمی هاي زمینه درتمام ابتکار و خالقیت
  . نمایم ترویج

  دولت کارمندان اداري و اخالقی منشور

 و کشور اداري نظام در سازمانی و انسانی هايارزش و اسالمی فرهنگ اعتالي و اشاعه منظور به منشور این
 کارمندان که این از اطالع با. است گردیده تدوین دولت کارمندان عمل و اندیشه در آنها ابعاد کردن نهادینه
 بهتر چه هر انجام براي را خود همت و تالش تمامی باید مردم خدمتگزاران و خدا بندگان عنوان به دولت

 رضایتمندي سطح افزایش و اسالمی هايارزش و باورها برمبناي اداري هايمسئولیت و قانونی و شرعی وظایف
  :دانممی زیر مفاد و اصول رعایت به ملزم را خود کارگیرند، به مردم

  منشور بر حاکم اصول ـ الف

  . داشت یکسان رفتار مشابه شرایط در آنان همه با باید و برابرند قانون برابر در شهروندان همه: برابري اصل* 

 شهروندان همه براي را دولتی خدمات به برابر دسترسی امکان خود، شغلی وظایف محدوده در باید کارمندان
  .کند رفتار تبعیض گونه هیچ بدون آنان با و کرده فراهم

 اداري اقدامات و تصمیمات و دارد قانونی مبناي دولتی امور همه: اداري مناسبات در قانون حاکمیت اصل*
  .شود انجام و اتخاذ موجود مقررات و قوانین به احترام براساس باید کارمندان

 ارایه کارمندان، استخدام و دولتی هايسازمان تشکیل از غایی هدف): مداري مردم( شهروندمداري اصل*
 خدمتگزار" عنوان خود هاينگرش و کردار گفتار، در باید کارمندان. است شهروندان و مردم به بهتر خدمات

 و منافع خود رفتارهاي و وظایف انجام ها،گیريتصمیم در که هستند متعهد کارمندان. سازند متجلی را "مردم
 خدمات به ترعام و ترراحت دسترسی امکان و گیرند نظر در را عمومی مصالح و شهروندان و مردم ترجیحات

  .نمایند فراهم را دولتی
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 زیردستان، ها،مافوق قبیل از افراد سایر با خود رفتارهاي و تعامالت در کارمندان: اعتماد و احترام اصل*
 بر و شده قائل اهمیت دیگران احساسات و انتظارات به. نمایند حفظ را آنان احترام باید مراجعان و همکاران

  .کنند عمل مقابل طرف به اعتماد مبناي

 غیر به( اجرایی هايدستگاه جاري فرآیندهاي و امور به مربوط اطالعات تمامی باید کارمندان: شفافیت اصل*
 و مقررات چارچوب در شفاف طور به را) دارد قرار شده بنديطبقه اطالعات و اسناد زمره در که اموري از

 پاسخگویی مبناي سازمانی، فرآیندهاي کردن مشخص ضمن اطالعات این. دهند قرار ذینفعان اختیار در ضوابط
  .آوردمی فراهم را ذیصالح مراجع و مردم به کارمندان

  .باشند پاسخگو آنان برابر در باید و شوندمی ایجاد مردم براي دولتی هايسازمان: پاسخگویی اصل*

 ذیصالح مراجع و مردم به آنها مورد در و گرفته برعهده را خود اقدامات و تصمیمات مسئولیت کارمندان
  .هستند پاسخگو

 در خود سازمانی و شغلی جایگاه و اختیارات از نباید کارمندان:  شغلی موقعیت از استفاده سوء عدم اصل*
 وظایف انجام براي فقط باید سازمانی و شغلی اختیارات. نمایند استفاده خاصی گروه ای شخصی منافع جهت

  .شوند گرفته کار به عمومی مصالح جهت در و سازمانی

 ضوابط و هاماموریت اهداف، و خود متبوع دستگاه به نسبت باید کارمندان:  سازمان به وفاداري و تعهد اصل*
 و شغلی هايمسئولیت و وظایف صحیح انجام طریق از توان تمام و منديعالقه با و باشند وفادار و متعهد آن

  .کنند تالش سازمان هايماموریت و اهداف تحقق راستاي در سازمانی

 وظیفه به مربوط تخصص و دانش مهارت، تا نمایند تالش باید کارمندان: تخصص و مهارت کارگیري به اصل* 
 هايفعالیت بهینه انجام براي را خویش ايحرفه و تخصصی فنی، توان تمام و فراگرفته را خود سازمانی و شغلی
  .گیرند کار به سازمان و شغلی

  منشور مفاد ـ ب

  سازمانی و شغلی هايمسئولیت و وظایف انجام -1
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  .نماییم توجه سازمان در موقع به حضور و هافعالیت انجام در انضباط و نظام رعایت به -1- 1

  .دهیم انجام موقع به و صحت دقت، با را آنها و داشته جدیت و پشتکار هامسئولیت و وظایف انجام در -2- 1

 ابتکار و توانمندي با را آنها و داشته نگه روز به سازمانی هايفعالیت زمینه در را خود دانش تا نماییم سعی -3- 1
  .گیریم کار به سازمانی و اداري هايفعالیت انجام در خود

 اجرائی دستگاه در منطقی شکل به آنها کردن اجرایی براي و شده قائل ارزش جدید افکار و هاایده به -4- 1
  .کنیم تالش اداري نظام و متبوع

  .کنیم تالش خود فعالیت حیطه وريبهره افزایش طریق از اداري نظام وريبهره افزایش براي -5- 1

 آنها از مطلوب و موثر استفاده در و نموده حفاظت اداري نظام هايسرمایه و تجهیزات امکانات، از -6- 1
  .بکوشیم

 در تاثیري غیره و مذهبی نژادي، جنسی، قومی، خویشاوندي، روابط تعامالت، و هافعالیت انجام در -7- 1
  . باشد نداشته اقداماتمان و تصمیمات

 و خود بهبود و صالح براي فرصتی عنوان به را دیگران سازنده انتقادات و داشته انتقادپذیري روحیه -8- 1
  . بدانیم هایمانفعالیت

    نهی آن از یا امر خداوند که آنچه بر و داده قرار مدنظر را متعال خداي رضایت حال همه در و همیشه -9- 1
  .بدانیم خویش کردار و اعمال بر ناظر را او و داشته کامل توجه کند،می

  همکاران و رجوع ارباب با برخورد و رفتار -2

 ارایه و مناسب ارتباط ایجاد با نماییم تالش هستند، اداري نظام براي حق ذي عنوان به شهروندان و مردم -1- 2
  .کنیم ایجاد آنان ذهن در اداري نظام و اجرایی دستگاه از مثبت تصویري بهتر، خدمت

  .دهیم ارایه خدمت ضوابط و مقررات قوانین، چارچوب در و عادالنه صورت به کنندگان مراجعه به -2- 2

 زمینه در و ارایه رجوع ارباب به مناسب و الزم هايراهنمایی و اطالعات شغلی، وظایف محدوده در -3- 2
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  .دهیم انجام سازيشفاف خدمت

 تشریفات بدون و سرعت و دقت صحت، با خود وظایف چارچوب در را رجوع ارباب قانونی هايخواسته -4- 2
  .دهیم ارایه وي به اضافیهزینه تحمیل و اداري زائد

  .باشیم روگشاده آنان با صحبت و استقبال در و گذاشته احترام رجوع ارباب به -5- 2

 بهبود براي گرانبها منبعی عنوان به کنندگان مراجعه و شهروندان بازخوردهاي و پیشنهادها نظرات، به -6- 2
  .کنیم توجه آنها به منطقی دید با و کرده نگاه عملکرد

  .کنیم توجه خود کار محل و شخصی آراستگی و نظم به -7- 2

 یک به مراجعان و مردم مشکالت از گشایی گره و پاسخگویی رجوع، ارباب تکریم فرهنگ تا کنیم سعی -8- 2
  .شود تبدیل اداري نظام در حاکم ارزش

 یرپذ مشارکت و جو مشارکت گروهی هايفعالیت انجام در و کرده تقویت خود در را جمعی کار روحیه -9- 2
  .باشیم

 اشاعه همکاران بین در را امر این که نماییم سعی و کرده تقویت خود در را دیگران از قدردانی روحیه -10- 2
  .دهیم

توانمندي ارتقاي در و قرارداده همکاران اختیار در صدر سعه با را خود هايتوانمندي و تجربه دانش، -11- 2
  .باشیم کوشا آنان هاي

 آنان خصوصی زندگی در تجسس از و نماییم تالش همکاران شغلی مشکالت حل در ممکن حد تا -12- 2
  .کنیم پرهیز

 

  

  



 کارکنان توجیهی کتابچه                                   اداري امور مدیریت - کاشان بهشتی دکتر شهید  پزشکی ، آموزشی و درمانی مجتمع

 

  ٣۴ صفحھ     
   

  پیمانی به رسمی آزمایشیتبدیل وضع کارمندان 

  :تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی با احراز شرایط ذیل امکانپذیر می باشد

  واحد محل خدمت کارمندان پیمانی) باالترین مقام مسئول(رضایت مسئول مربوطه وبا تایید مدیر *

  سال سابقه خدمت دولتی 6داشتن حداقل سه سال و حداکثر *

درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال اخر منتهی به سال تبدیل وضعیت خدمت به  60کسب حداقل *
  رسمی آزمایشی و داشتن گواهینامه توجیهی بدو خدمت

  تایید هسته گزینش دانشگاه*

در صورت عدم موافقت هسته گزینش با تغییر وضعیت کارمندان پیمانی تداوم خدمت اینگونه کارمندان به صورت 
سال خدمت پیمانی الزامی  6در این قبیل موارد رعایت سقف . نظر هسته گزینش امکانپذیر خواهد بود پیمانی با

  .نمی باشد 

  .کلیه سوابق خدمت قابل قبول دولتی ، پس از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی قابل احتساب می باشد

د به خدمت رسمی یک دوره کارمندانی که شرایط ورود به استخدام رسمی راکسب می نمایند قبل از ورو
  .آزمایشی را که مدت آن حداقل یک سال و حداکثر دو سال می باشد طی می نمایند

مدیریت منابع انسانی موسسه مسئولیت بررسی و تایید تبدیل وضع خدمت کارمندان را از رسمی آزمایشی به رسمی 
  .قطعی به عهده خواهد داشت 

م هیجده ماه خدمت رسمی آزمایشی هریک از کارمندان ، مدارك مدیریت منابع انسانی  حداکثر راس اتما
را جمع آوري و موردبررسی قرار دهدو درصورت تاییدو تصویب مراتب را به هسته گزینش دانشگاه موردنیاز 

  .جهت اخذ نظریه تغییر وضعیت به رسمی قطعی ابالغ نماید 

القه به کار ، خالقیت و نوآوري ، روحیه خدمت به به منظور حصول اطمینان از لیاقت علمی ، کاردانی شغلی ، ع
مردم ، تکریم ارباب رجوع ، رعایت نظم و انضباط اداري کارمندان الزم است دوره خدمت رسمی آزمایشی آنان 
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مورد سنجش قرار گیرد )  باالترین مقام مسئول واحد (برابر جدول ذیل توسط مسئول مستقیم و با تایید مدیر واحد 
.  

  حداکثر امتیاز  تیازيمعوامل ا  ردیف        

  20  لیاقت و شایستگی علمی  1

  20  کاردانی شغلی  2

  10  عالقه به کار  3

  20  خالقیت  و نوآوري  4

  20  روحیه خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع  5

  10  رعایت نظم و انضباط اداري  6

  100  جمع کل

        درصد از مجموع حداکثر امتیاز جدول فوق براي تغییر وضعیت به رسمی قطعی الزامی  70کسب حداقل 
  .می باشد

ساعت دوره آموزش  50شرکت در دوره هاي آموزشی مصوب در طول خدمت رسمی آزمایشی و گذراندن 
توجیهی بدو خدمت الزامی مصوب در هر سال به تناسب مدت دوره رسمی آزمایشی ، ضمنا داشتن گواهینامه 

  .می باشد

     درصورت عدم احراز شرایط فوق  کمیته اي با ترکیب ذیل تشکیل می گردد و در این زمینه تصمیم گیري 
  :می شود

  معاون توسعه مدیریت و منابع *

  مدیر منابع انسانی موسسه*

  مدیر واحد محل خدمت کارمند*
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آزمایشی یاشد و کارمنددر طول مهلت مقرر موفق به احراز در صورتی که تصمیم کمیته تمدید مهلت رسمی 
مراتب از سوي ) از پایان مهلت تمدیدماه قبل  3حداکثر (شرایط مربوطه گردد با اعالم مدیر واحد محل خدمت 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به هسته گزینش موسسه اعالم خواهدشد و در صورت عدم احراز 
  .پایان مهلت مقرر نسبت به قطع رابطه استخدامی ایشان مبادرت می گردد شرایط موردنظر در

   کارکنان تکالیف و حقوق:  چهارم فصل

 سوگندي طبق و اداري و اسالمی اخالق موازین رعایت با باید و هستند مردم خدمتگزاران کارمندان و مدیران
 راه در احسن نحو به را خود وظایف نمایند می امضا که اداري و اخالقی منشور و نموده اداء ورود بدو در که

  . دهند انجام آنها قانونی هاي خواسته و حقوق گرفتن نظر در با و مردم به خدمت

  : کار ساعات میزان

- اداري نامه آئین 54 ماده و کار قانون 51 ماده 1 تبصره و کشوري تخدما مدیریت قانون 87 ماده استناد به
 رسمی، از اعم پرسنل کلیه کار ساعات امنا هیئت مصوب علمی هیئت غیر اعضاي تشکیالتی و استخدامی

  . است شده تعیین هفته در ساعت 44) مشمول کارمعین و قانون کارگري( قراردادي و طرحی پیمانی،

 براي شده تعیین ساعات مکلفند اجرایی ي ها دستگاه کارکنان کلیه:  دولت کارکنان غیاب و حضور نامه آئین
 تایمکس کارت طریق از را خود خروج و ورود ساعات نموده رعایت را آن از خروج و خدمت محل به ورود
  . نمایند ثبت

  . شود می  محسوب ورود تاخیر  اجازه کسب بدون و مقرر ساعت از بعد خدمت محل به ورود

  . گردد می منظور استحقاقی درمرخصی و بوده اغماض قابل ساعت 2 تا ورود تاخیر – الف

 تاخیر ساعات کل میزان به  شغل هاي العاده فوق و حقوق کسر مستلزم ماه در  ساعت 2 از بیش ورود تاخیر -ب
  . بود خواهد

 مانند آن با برخورد نحوه و. شود می محسوب خروج تعجیل نیز مقرر ساعات از زودتر خدمت محل از خروج
  . بود خواهد ورود تاخیر

  : گردد می منظور استحقاقی مرخصی جزو و ردیدهگ محسوب موجه ذیل موارد در ورود تاخیر
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  . وي خانواده و مستخدم براي مترقبه غیر سوانح و حوادث وقوع – الف

  . کننده احضار مرجع گواهی ارائه با انتظامی و قضایی مراجع توسط مستخدم احضار -ب

 به مزبور مدت جمع و باشد داشته موجه غیر خروج تعجیل یا ورود تاخیر بار 4 از بیش ماه درهر که مستخدمی به
 سوم ماه براي و شود می داده اخطار کتبا دوم و اول ماه براي تاخیر مجموع قبال در برسد درماه ساعت 4 از بیش
 و درصد 100 میزان به پنجم ماه براي و درصد 50 میزان به چهارم ماه براي و درصد 30 میزان به شغل العاده فوق

 به رسیدگی هیات به رسیدگی جهت مستخدم پرونده تکرار صورت در و شد خواهد کسر یکماه مدت به
  . گردید خواهد ارجاع اداري تخلفات

   ها مرخصی مقررات و قوانین

  استحقاقی مرخصی

 و سازمان  انسانی نیروي صحیح مدیریت ضرورت و سازمان اهداف تحقق در انسانی نیروي ونقش اهمیت به نظر
 است هایی مولفه از استحقاقی مرخصی انان جسمی خستگی از جلوگیري و تواناییها و ها ظرفیت از بهینه استفاده

 و منظور کارکنان استخدامی حقوق ردیف در آنرا کشور استخدامی هاي نامه آئین درتمامی قانونگذار که
  . است نموده توصیه آنرا از مناسب و  صحیح استفاده

مرخصی استحقاقی  کارکنان از ماه اول خدمت به نسبت مدت . مرخصی استحقاقی ساالنه کارکنان یکماه است   
 خدمت به ازاي هر ماه  دو  و نیم روز با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط به  او تعلق می گیرد 

 واحد معاون یا رئیس و نموده درخواست را خود سالیانه استحقاقی مرخصی سال طول در موظفند کارکنان
 فراهم استحقاق میزان به سالیانه مرخصی از کارکنان استفاده امکان تا نمایند اتخاذ ترتیبی موظفند مربوطه
  . نماید موافقت مناسب زمان گرفتن نظر در با  ایشان درخواست با و گردیده

 .حق استفاده از مرخصی هر ماه براي ماههاي بعد محفوظ است   

 موافقت استفاده موقع و زمان مدت حیث از کارمند مرخصی تقاضاي با اداري مصالح به بنا مسئول مقام رگاهه
  .  شود می موکول دیگري مناسب وقت به کارمند توافق با آن اعطاي ننماید
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کارمندان می توانند به هر میزان از ذخیره مرخصی استحقاقی خود پس از موافقت مسئول مربوطه استفاده   
  .نمایند

 ساالنه استحقاقی مرخصی از روز 15 از بیش سال درهر توانند نمیو قرارداد کار معین  پیمانی و رسمی کارمندان
 ذخیره روز 15 بر مازاد مدت نکنند استفاده اختیار به مذکور مرخصی بقیه از هرگاه و دننمای ذخیره را خود

 مدرك با کارکنان دارد تفاوت طرح مدت به بسته طرحی کارکنان استحقاقی مرخصی تعداد.  شد نخواهد
 مرخصی ماه دو از  خود طرح پایان تا ارشد کارشناسی و کارشناسی مدرك با کارکنان و یکماه ، کاردانی

 گذراندن مدت در خود استحقاقی مرخصی از نکردن استفاده صورت در و نمایند استفاده توانند می استحقاقی
 و هستند طرح گذراندن حین در که کارکنانی.  باشد نمی بازخرید یا و ذخیره قابل ،نشده استفاده مرخصی ،طرح

 مقررات طبق  طرح حین در  آنها نشده استفاده مرخصی شوند می جذب پیمانی نیروي صورت به مدت این در
  .  شد خواهد ذخیره

به وضعیت پیمانی ، در صورت استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان مشمول  قانون کار معین 
  .مرخصی هاي استحقاقی ذخیره شده کماکان قابل ذخیره خواهد بود

کارکنان قرارداد کار معین  و مشمول قانون کارگري  در پایان هر سال  می توانند در صورت تمایل مرخصی   
رخصی استفاده نشده روز از م 15کارکنان قرارداد کارمعین تنها میزان  . استفاده نشده   خود را بازخرید نمایند

 9قانون کار تنها میزان   66آنها قابلیت بازخرید دارد وکارکنان قراردادي مشمول قانون کارگري به استناد ماده 
در غیر اینصورت مرخصی استفاده نشده آنها ذخیره  . روز از مرخصی استفاده نشده آنها  قابلیت بازخرید دارد 

  . خواهد شد

ایام تعطیالت مابین مرخصی براي کارکنان رسمی ،پیمانی و طرحی و قراردادي به عنوان مرخصی قابل      
مستخدمی که در حال گذراندن مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او . احتساب نمی باشد

مرخصی قبلی  تمدید شود و در صورت موافقت مسئول مربوطه ، تاریخ شروع مرخصی اخیر بعد از انقضاي
 . خواهد بود 

 در و شود تمدید او مرخصی کند تقاضا تواند می  است استحقاقی مرخصی گذراندن حال در که مستخدمی
  . بود خواهد قبلی مرخصی انقضاي از بعد اخیر مرخصی شروع تاریخ ، مربوطه مسئول موافقت صورت
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تشخیص سایر موارد اضطراري (در صورت اعالم نیاز موسسه در شرایط اضطراري مانند حوادث  غیر مترقبه    
به خدمات کارمندي که در حال  استفاده از مرخصی استحقاقی می باشد، ) بر عهده رئیس موسسه می باشد

رخصی استحقاقی مرخصی لغو شده و کارمند موظف است در محل خدمت خود حاضر گردد ، در اینصورت م
لغو شده در همان سال قابل استفاده می باشد و در غیر اینصورت عالوه بر مدت مجاز ذخیره  مرخصی  سالیانه 

 . قابل ذخیره خواهد بود

با کارمندي  که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مطابق  مقررات مرخصی استعالجی  رفتار  
 . ستفاده نشده وي برگشت داده می شودخواهد شد و مرخصی استحقاقی ا

به مرخصی استعالجی که از چهار ماه تجاوز نماید نسبت به مدت زاید بر چهارماه و به دوران مرخصی بدون  
حقوق ، آمادگی به خدمت،تعلیق ، برکناري از خدمت ، انفصال ، خدمت زیر پرچم و غیبت مرخصی 

  .ل این محدودیت نمی باشدمرخصی  زایمان مشمو. استحقاقی تعلق نمی گیرد

  .انصراف از مرخصی استحقاقی  با اعالم کارمند و موافقت  مسئول واحد امکانپذیر می باشد 

استفاده از مرخصی استحقاقی  و استعالجی و زایمان در ایام خدمت نیمه وقت طبق مقررات مربوط به کارمندان  
ي مستمر در اینگونه مستخدمین نصف مبالغ مربوط قوق و فوق العاده شغل و سایر مزایاح .تمام وقت می باشد

  .به کارکنان تمام وقت خواهد بود

بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ده ساله  خدمتی  فقط براي  
. باشدیکبار در هر دوره و و در صورت وجود اعتبار  و پس ار تصویب در هیئت رئیسه موسسه  بال مانع می 
 .موسسه موظف است مرخصی بازخرید شده را از مجموع  ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان کسر نماید

 .وجوه  مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی در صورت  فوت کارمند به وراث قانونی وي پرداخت خواهد شد 

مرخصی استحقاقی کارمند   در صورت بازنشستگی  ، از کار افتادگی و استعفاي کارمند وجوه مربوط به ذخیره 
 .به وي پرداخت خواهد شد
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روز مرخصی  7به منظور تحکیم و تکریم نهاد خانواده کارمندان موسسه در موارد ذیل حق  برخورداري از  
مدت مذکور قابل ذخیره  یا بازخرید نمی . اضطراري  عالوه بر سقف  مرخصی استحقاقی سالیانه را دارند 

 .باشند 

  کارمندازدواج دائم * 

  ازدواج فرزند کارمند* 

  فوت بستگان درجه یک شامل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند، خواهر و برادر * 

تاریخ  شروع  استفاده از هفت روز مرخصی اضطراري در مورد ازدواج از تاریخ عقد حداکثر به مدت دو سال  
 .م تعطیل صورت می پذیردروز با تقاضا و اعالم کارمند و با احتساب ایا 40و فوت تاریخ شروع تا 

  .کارمند موظف است مستندات  الزم  را  ارایه نماید  

کارمندان  رسمی و پیمانی و قراردادي که به حج تمتع مشرف می شوند مجاز خواهند بود  فقط یکبار  از  
 .یکماه مرخصی  تشویقی استفاده نمایند که جزء مرخصی استحقاقی منظور نخواهد شد

کارمندي که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد و دراین مدت حفظ پست سازمانی   
 .مسئول مربوطه وظایف او را به کارمند یا کارمندان دیگر محول می کند 

 حداکثر و  میشود محسوب استحقاقی مرخصی جزء روز یک از کمتر مرخصی:  ) ساعتی پاس( ساعتی مرخصی
 شده ذکر مدت از بیش استفاده صورت در.  است روزانه کاري ساعات نصف  میزان به ساعتی مرخصی مدت
 در روز 12 حداکثر ساعتی مرخصی براي  شده تعیین سقف . شود می محسوب استحقاقی مرخصی روز یک

  .باشدمی تقویمی یکسال

 از پس و نموده تکمیل را ساعتی پاس به مربوط فرم بایستی باشد داشته ساعتی پاس درخواست صورتیکه در فرد 
 تایمکس کارت سپس و زده را ساعتی پاس کلید ابتدا بیمارستان از خروج هنگام مربوطه مسئول امضاي و تایید
 سال طول در فرد که ساعتی پاس مجموع.  دهد تحویل ورودي درب نگهبان به را مذکور فرم و  راکشیده خود

 می محسوب وي  استحقاقی جزءمرخصی و شده تقسیم فرد روز یک کاري ساعات تعداد بر است نموده استفاده
  . شود
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  :  پرتوکاران مرخصی

  : گردند می برخوردار ذیل مزایاي از باشند می اشعه با کار معرض در کارکنانیکه

 کار ساعات% 25 میزان تا هفتگی کار ساعات کاهش 

 ماه یک تا ساالنه استحقاقی مرخصی افزایش  

 را اشعه با کار محیط از غیر محلی در اشتغال تقاضاي تواند می ذینفع فرد مرخصی از استفاده بجاي 
  .بنماید

 :مرخصی جانبازان

جانبازان شاغل و همسران شاغل جانبازان که مسئولیت پرستاري و مراقبت از همسران خود را عهده دار می 
 .باشند از کسر ساعات کار موظفی برخوردار می باشند 

نتوانند ازکسر ساعــت کارموظف بهره مندشوند با موافقت موسسه بـــه میزان جانبازانی که به هردلیل 
  :کسرساعت کارموظف استحقاقی به یکی ازطریق زیر با آنها رفتار می شود

  احتساب اضافه کاري ساعتی - الف

  افزودن به مرخصی استحقاقی-ب

  میزان کسرساعت کارموظف          میزان درصدجانبازي                        

   دقیقه 45%                                                           29تا  %    25  

  دقیقه    60%                                                            39تا   %  30  

   دقیقه 90           %                                                  49تا  %  40  

   دقیقه 120    %                                                         59تا  % 50  

   دقیقه  150    %                                                        69تا  %  60  

  دقیقه           210      به باال                                                         % 70  
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  استعالجی مرخصی

 خدمت انجام از مانع که زایمان یا بیماري به ابتال صورت در کارمند که است آن از عبارت:  استعالجی مرخصی
  .  کند استفاده استعالجی مرخصی از باشد وي

 به ممکن مدت درکوتاهترین را بایدمراتب شود او خدمت از مانع بیماري آن و شود بیمار مستخدم گاه هر  
 9ساعت قبل از شروع شیفت در مورد کارکنان شیفت کار و حداکثر تا ساعت  6حداقل (دهد اطالع بیمارستان

 خود پزشکی گواهی بایستی روز 10 از کمتر موارد در و )صبح درمورد کارکنان حوزه اداري ، مالی و یشتیبانی
محل کار  به  دهم روز پایان در بیشتر و روز 10 موارد در و خود کار محل به مراجعه از پس روز اولین در را

 . ارائه نماید  بیمارستان اداري امور بهپس از رویت و تایید مسئول بالفصل  و نماید تحویل خود

 :روز 3و کمتر از  3استعالجی هاي  

روز بایستی پس از رویت استعالجی توسط  سرپرست بال فصل  ،  3وکمتر از  3کارمندان در موارد استعالجی    
روز به پزشک معتمد دانشگاه  ارائه نمایند و حداکثر یک روز پس از تایید  4گواهی خود را حداکثر پس از 

 . بیماري  توسط وي به امور اداري بیمارستان  تحویل نمایند 

 :روز 10تا حداکثر  3ی هاي استعالج 

روز بایستی  گواهی استعالجی  خود را روز اول مراجعه  10روز  تا  3کارمند در مورد استعالجی هاي بیشتر از  
به محل کار به سرپرست بالفصل  ارائه نموده و پس از رویت و امضاي گواهی توسط وي به امور اداري 

بیمارستان  ، کارمند را کتبا به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی یا امور اداري . بیمارستان  تحویل نماید 
  .به انضمام اصل گواهی استعالجی معرفی می نماید) حسب مورد(دانشگاه  

روز پس از اخذ معرفینامه  ، گواهی استعالجی  را به کمیسیون پزشکی مربوطه  4کارمند موظف است حداکثر   
اعالم نظر کمیسیون به امور اداري بیمارستان  جهت صدور حکم  ارائه نماید و حداکثر یک روز پس از

 . استعالجی  تحویل نماید
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 :روز 10استعالجی هاي بیشتر از  

روز بایستی  گواهی استعالجی  خود را روز حداکثر در پایان  10کارمند در مورد استعالجی هاي بیشتر از  
ویت و امضاي گواهی توسط وي به امور اداري روز دهم  به سرپرست بالفصل  ارائه نموده و پس از ر

 . بیمارستان  تحویل نماید 

به ) حسب مورد(امور اداري بیمارستان  ، کارمند را کتبا به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی یا دانشگاه   
  .انضمام اصل گواهی استعالجی معرفی می نماید

گواهی استعالجی  را به کمیسیون پزشکی روز پس از اخذ معرفینامه  ،  4کارمند موظف است حداکثر  
مربوطه ارائه نماید و حداکثر یک روز پس از اعالم نظر کمیسیون به امور اداري بیمارستان  جهت صدور 

 .حکم استعالجی  تحویل نماید

در صورتیکه گواهی نامه استعالجی  کارمند مورد موافقت قرار نگیرد ، مدت مذکور از مرخصی استحقاقی  
 .واهد شد و در صورت عدم وجود مرخصی استحقاقی ، مرخصی بدون حقوق  منظور خواهد شدوي کسر خ

تا سه  )کارکنان پیمانی و قراردادي(حقوق و مزایاي  مرخصی استعالجی مشمولین صندوق تامین اجتماعی 
قابل پرداخت است و مازاد بر آن  از سوي  سازمان  تامین اجتماعی می باید پرداخت  بیمارستانروز از سوي 

 سازمان تایید با استعالجی مرخصی مدت.  باشند می مستثنی قاعده این از  طرحی و رسمی پرسنل .گردد
  شود می محسوب کارکنان بازنشستگی و کار سوابق جزء اجتماعی تامین

روز اول ایام بیماري در موارد ذیل از طریق سازمان تامین اجتماعی  3 پرداخت حقوق و مزایاي: تذکر 
 :پرداخت می گردد 

 .کارمند در سه روز اول بیماري در بیمارستان بستري شده باشد- 1 

 .گواهی استعالجی ارائه شده مربوط به ادامه بیماري قبلی کارمند باشد - 2 

 . مرخصی استعالجی مربوط به حادثه در محل کار باشد- 3 
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. ماه مرخصی استعالجی در سال استفاده نمایند 4کارکنان  می توانند  با تایید شوراي پزشکی حداکثر از  
ماه در سال مستثنی  4بیماري هاي صعب العالج  به تشخیص وزارت بهداشت و درمان از محدودیت زمانی 

 . می باشند 

 بارداري و بیماري ایام دستمزد غرامت  دریافت جهت  اجتماعی تامین بیمه سازمان العمل دستور اساس بر  
 موارد رعایت) باشد می بیشتر روز 3 از استعالجی هاي روز تعداد که مواردي در( سازمان آن شدگان بیمه
  : است ضروري ذیل

 به نیاز رسیده اجتماعی تامین سازمان پزشکی مراجع تایید به که معالج پزشک گواهی اساس بر شده بیمه- 1
 استراحت منزله به بودن درمان تحت و نظر تحت مانند هایی واژه از استفاده است بدیهی. باشد داشته استراحت
  . شود نمی محسوب

 شده بیمه و کارفرما بین بگیري مزد رابطه نگردیده اخراج و مستعفی خرید، باز بیماري ایام در شده بیمه- 2
  . نباشد کلی افتاده کار از شده بیمه ضمنا و بوده موردتایید

  . باشد نکرده دریافت فرما کار از دستمزد و حقوق بیماري درایام شده بیمه- 3

  . باشد استحقاقی مرخصی در یا و بوده بکار مشغول بیماري اعالم تاریخ در شده بیمه- 4

 بیماري گردد می تجویز زیبایی هاي جراحی انجام دلیل به که هایی استراحت موجود مقررات و قوانین با مطابق
  . شود نمی محسوب

 مدت به حداکثر افتادگی کار از یا کامل بهبودي تا استعالجی مرخصی ایام در  رسمی کارکنان مزایاي و حقوق
 پرداخت قابل است شده داده کارمند به مورد حسب که مستمر هاي العاده فوق و ثابت حقوق میزان به یکسال

 و مدیریت العاده فوق شاغل، حق شغل، حق بر مشتمل( ثابت حقوق فقط یکسال بر مازاد مدت براي.  باشد می
  . باشد می پرداخت قابل  اوالد و  مندي عائله هزینه کمک و)  تطبیق تفاوت

 بانوانی استعالجی مرخصی مدت.  باشد می ماه 6  فرزند تولد از بعد از  زایمان مرخصی مدت:  زایمان مرخصی
 پزشکی کمیسیون تایید با  مینمایند استفاده استعالجی مرخصی از معالج پزشک تشخیص با  زایمان از قبل که

   . شد نخواهد کسر آنها زایمان مرخصی سقف از اجتماعی تامین سازمان
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بانوان کارمندي که  پذیرش سرپرستی نوزاد شیرخوار را بر عهده  می گیرند به تناسب سن تحویل تا سن  چهار  
 .معذوریت زایمان استفاده نمایند ماهگی  شیر خوار می توانند از مرخصی 

  .ماه و سه قلو و باالتر یکسال می باشد 8ماه ، دو قلو  6مدت مرخصی زایمان براي زایمان  هاي یک قلو  

جهت کارکنان مشمول صندوق تامین ) هشت ماه(پرداخت حقوق ومزایاي مرخصی حملهاي دو قلو : تذکر 
حال حاضر فقط شش ماه حقوق و مزایا ، قابل پرداخت از لذا در . اجتماعی در دست بررسی و پیگیري است

 سوي تامین اجتماعی می باشد

 محسوب ماه 2 میزان به تولد از بعد فرزند فوت یا و زایی مرده صورت در کارکنان براي زایمان مرخصی میزان
  . شد خواهد

 سایر همانند زایمان مرخصی ماه 6 از شوند می فرزند داراي اي اجاره رحم ویا حامل طریق از که کارمند بانوان
  . باشند می برخوردار کارکنان

 روز مرخصی  اضطراري مراقبت از همسر تعلق  14به کارمندانی که همسر ایشان وضع حمل می نمایند  مدت   
 .می گیرد این مرخصی قابل ذخیره  یا بازخرید نمی باشد

بعد از وضع حمل از تاریخ والدت فرزند با احتساب تاریخ شروع استفاده ار مرخصی اضطراري مراقبت از همسر  
  .ایام تعطیل خواهد بود

اعطاي مرخصی فوق به کارمندانی که همسر آنان فرزند مرده به دنیا می آورد  جهت مراقبت از همسر بالمانع  
 . است

  مرخصی ورزشی 

 . استفاده از مرخصی ورزشی برابر مصوبات و مقررات عمومی دولت امکانپذیر است  

با درخواست کتبی سازمان تربیت بدنی و موافقت مسئول ...مربیان ، قهرمانان ، داوران ، پزشکان ورزشی و 
 .مربوطه می توانند از مرخصی ورزشی  یا ماموریت بدون فوق العاده استفاده نمایند 
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 مرخصی شیر دهی 

نمایند می توانند تا هنگام دو سالگی بانوانی که فرزند شیر خوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می 
ساعت و  1مدت زمان مرخصی شیر دهی براي شیفت صبح و عصر . فرزند از مرخصی شیردهی استفاده نمایند 

 . ساعت می باشد  2براي شیفت شب 

قانون اجازه می دهد مادران شیرده مرخصی شیردهی را روزانه درسه نوبت بر حسب نیاز کودك استفاده نمایند  
  .هر حال  رعایت سقف یک ساعت الزامی است   در

استفاده از مرخصی مذکور منوط به ارایه گواهی مرکز بهداشتی و درمانی مبنی بر تغذیه شیر خوار توسط مادر  
  .است 

دراین دوران تغییر شغل . امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود  
 .ل  آنان  ممنوع  است مگر اینکه به تقاضاي کارمند باشدو نقل و انتقا

 .میزان استفاده از مرخصی ساعتی شیردهی از مرخصی استحقاقی کسر نمی شود   

  .مدت مرخصی شیردهی براي مادران داراي فرزند دو قلو و باالتر روزانه به میزان دو ساعت می باشد 

ماهگی  کودك از برنامه شیفت کاري شب  12ت تمایل تا مادران پس از شروع بکار مجدد می توانند در صور 
 . معاف شوند

 .میزان استفاده از مرخصی ساعتی شیردهی از مرخصی استحقاقی کسر نمی شود  

  .مدت مرخصی شیردهی براي مادران داراي فرزند دو قلو و باالتر روزانه به میزان دو ساعت می باشد 

ماهگی  کودك از برنامه شیفت کاري شب  12در صورت تمایل تا  مادران پس از شروع بکار مجدد می توانند 
  . معاف شوند

  حقوق بدون مرخصی

  : بود خواهد ممکن زیر موارد در حقوق بدون مرخصی  

  ) باشد صفر وي مرخصی ذخیره( باشد مسلم مرخصی به احتیاجش و باشد نداشته مرخصی استحقاق مستخدم- 1
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  . نماید ارائه را الزم مدارك و باشد داشته تحصیل ادامه قصد مستخدم- 2

  . نماید سفر خود خدمت محل از خارج به همسرش اتفاق به باشد ناگزیر مستخدم- 3

 قادر بیماري به ابتال یا بیماري ادامه سبب به خود ساالنه استعالجی مرخصی ماه 4 از استفاده از پس مستخدم- 4
  . نشود داده تشخیص العالج صعب هم او بیماري و نباشد خدمت به

 نماید ائهار سازمان ریاست  به آن مدت و علت ذکر با را حقوق بدون مرخصی از استفاده تقاضاي باید مستخدم
  کرد خواهد صادر را  حقوق بدون مرخصی حکم موافقت صورت در و اتخاذ باره دراین را الزم تصمیم سازمان

 با موافقت معتمد پزشک تایید صورت در نماید حقوق بدون مرخصی درخواست و باشد بیمار فرد مواردیکه در
  . بود خواهد الزامی حقوق بدون مرخصی

 بدون مرخصی از سال سه حداکثر سازمان موافقت با خود خدمت مدت طول در دنتوان می  رسمی کارمندان 
 به مربوط رشته در تخصصی عالی تحصیالت ادامه براي مرخصی کسب که صورتی در.  نمایند استفاده حقوق

  ) سال 5 حداکثر( . بود خواهد افزایش قابل سال دو مدت تا باشد کارمندان شغل

 6کارمندان موسسه  که همسر ایشان جهت ماموریت یا ادامه تحصیل اعزام می شوند می توانند حداکثر به مدت 
  نماینداز مرخصی بدون حقوق  استفاده ) بدون احتساب مرخصی  بدون حقوق استفاده قبلی (سال

 . حفظ پست سازمانی  کارمندان در زمان مرخصی بدون حقوق  الزامی نمی باشد  

مدت مر خصی بدون حقوق ار لحاظ بازنشستگی  به جز براي ادامه تحصیل جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد   
 .شد

 .روز هاي تعطیل که در مدت مرخصی بدون حقوق واقع می شود جزو مدت مرخصی محسوب می گردد  

  .ندان در حال استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی توانند از مرخصی استعالجی استفاده نمایند کارم  

اعطاي مرخصی بدون حقوق به مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان حداکثر در طول تعهد خدمت به   
  . ماه امکانپذیر است ، این مدت به زمان مدت تعهدات اضافه می شود 2مدت 
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بدون حقوق به کارکنان قرارداد کار معین به مدت یک ماه در طول مدت قرارداد امکانپذیر  اعطاي مرخصی  
 .است

قانون کار به مدت یکماه در طول مدت قرارداد  72اعطاي مرخصی بدون حقوق  مشاغل کارگري با رعایت ماده   
  . امکانپذیر است 

 استخدام دستگاه موافقت با نیاز صورت در  تواند می پیمانی مستخدم وزیران هیات تصویبنامه یک بند برابر
 نماید استفاده قرارداد مدت میزان به حداکثر و حقوق بدون مرخصی از کننده

  روزانه ماموریت

 به که اجرایی هاي دستگاه کارمندان به کشور داخل روزانه ماموریت العاده فوق:   روزانه ماموریت العاده فوق
 به ناچار و شوند می اعزام خود خدمت محل شهرستان حوزه از خارج به موقت وظیفه انجام براي مامور عنوان
 به آن مازاد به نسبت و بیستم کی میزان به مستمر هاي العاده فوق و حقوق حداقل میزان تا هستند شبانه توقف
  . باشد می پرداخت قابل دستگاه مصوب اعتبار سقف در و پنجاهم کی میزان

  .باشد می پرداخت قابل ذکرشده میزان از) ٪50( درصد پنجاه تنها شبانه توقف عدم صورت در -تبصره

 از خارج ماموریتهاي به بعدي موافقت یا قرارداد موجب به که  مشمول قانون کارگري قراردادي کارکنان به
 مزد یا ثابت مزد از کمتر نباید العاده فوق این.  گیرد می تعلق ماموریت العاده فوق میشوند اعزام خدمت محل
 . نماید تامین را آنها برگشت و رفت هزینه یا وسیله است مکلف کارفرما همچنین ، باشد آنان روزانه مبناي

 دور اصلی کار محل از کیلومتر 50 حداقل کار انجام براي مامور که میگردد اطالق موردي به ماموریت : تبصره
  . نماید توقف ماموریت محل در شب یک حداقل باشد ناگزیر یا و شود

 مدت از بیشتر روزانه العاده فوق پرداخت و واقعی غیر مأموریت بصورت مأموریت انجام در تخلف هرگونه
 کننده پیشنهاد و است قانونی و شرعی عواقب داراي و عمومی اموال در تصرف  موجب ، شده انجام مأموریت

   .شوند می شناخته متخلف ،کننـده دریافت و کننده تأیید

  آموزشیماموریت 
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رسمی ، رسمی آزمایشی و پیمانی که بصورت تمام وقت در موسسه مشغول خدمت می باشند ( اعزام کارمندان 
جهت طی دوره هاي آموزشی داخل کشور  که منجر به اخذ مدرك تحصیلی دانشگاهی در مقاطع تحصیلی و )

مزایا بنا به تشخیص و موافقت  رشته هاي مورد نیاز موسسه می گردد با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و
  .موسسه مجاز می باشد 

رشته هاي تحصیلی دانشگاهی می باید مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم 
  .، تحقیقات و فناوري حسب مورد باشد 

  :باشد با توجه به تعاریف تبصره هاي ذیل می ماموریت آموزشی بصورت تمام وقت و نیمه وقت 

ماموریت آموزشی تمام وقت عبارت است از اعزام کارمند جهت تحصیل در رشته هاي دانشگاهی : 1تبصره 
  .مورد نیاز در طول ساعات موظف اداري 

  .ساعت در هفته می باشد  22ماموریت آموزشی نیمه وقت که حداکثر به میزان : 2تبصره 

در موسسات آموزشی جهت رشته هاي ) ادي و ایثارگرع(اعطاي ماموریت آموزشی به کلیه پذیرفته شدگان 
  .نمی باشد تحصیلی مجازي در مقاطع مختلف امکانپذیر 

، PHDکارشناسی ارشد ، دکتري حرفه اي ، (اعطا ماموریت آموزشی در مقاطعه تحصیلی تکمیلی دانشگاهی 
ن نامه اداري و استخدامی آئی 48با تصویب هیئت رئیسه و اعمال مفاد ماده ) دکتراي تخصصی و فوق تخصصی 

  .خواهد بود زمجا

  .حفظ پست سازمانی کارکنانی که به ماموریت آموزشی اعزام می گردند الزامی است 

احتساب مدرك تحصیلی باالتر براي کارمندانی که به ماموریت آموزشی اعزام شده اند منوط به وجود پست 
در غیر اینصورت موسسه هیچگونه مسئولیتی نخواهد . سازمانی متناسب با مدرك تحصیلی اخذ شده خواهد بود

  .داشت 

  .موسسه مجاز به اعطا ماموریت آموزشی در رشته ها و مقاطع تحصیلی که مورد نیاز آن موسسه نبوده نمی باشد 

  :اعطاي ماموریت آموزشی مستلزم وجود شرایط ذیل است 
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  .سال در موسسه خدمت نموده باشد  5کارمند می باید از تاریخ استخدام پیمانی حداقل به مدت - 1

حداکثر سنوات خدمت جهت افرادي که به ماموریت آموزشی اعزام می گردند می بایست به گونه اي باشد - 2
  .به اتمام برسد ) حد نصاب سی سال خدمت (که مدت تعهدات ناشی از ماموریت قبل از بازنشستگی 

  تایید هسته گزینش- 3

خواست ماموریت آموزشی هر کارمند به معنی عدم نیاز به وجود فرد ذینفع موافقت واحد محل خدمت با در- 4
  .می باشد و مجاز به درخواست نیروي جایگزین نمی باشد 

  .ماه می باشد  48حداکثر مدت ماموریت آموزشی در طول خدمت کارمندان - 5

دکتري حرفه اي  و ماه و  21مدت ماموریت آموزشی جهت مقاطع کارشناسی ارشد و فوق تخصص : 1تبصره 
  .ماه می باشد  48دوره هاي دستیاري 

ماه  48در صورتی که طول دوره هر یک از مقاطع تحصیلی برابر مصوبات معاونت آموزشی بیش از :  2تبصره 
مازاد بر مدت فوق باشد حسب مورد در هیات رئیسه مطرح و در صورت موافقت نسبت به اعطاي ماموریت 

  .قدام می گردد حداکثر به مدت یک سال ا

اخذ تعهد محضري به میزان دو برابر مدت زمان ماموریت آموزشی از متقاضیان جهت اشتغال در محل مورد نیاز 
  .موسسه الزامی می باشد 

  .در طول مدت ماموریت آموزشی ،کارمند به هیچ شکلی مجاز به اشتغال در موسسه نمی باشد

درج در حکم حقوقی به استثنا فوق العاده سختی محیط کار، حق در طول مدت ماموریت اموزشی ، کلیه اقالم من
  .اشعه و نوبت کاري قابل پرداخت است 

در مواردي که کارمند به دالیلی از جمله اخراج یا انصراف از تحصیل موفق به اخذ مدرك تحصیلی نشود کلیه 
موارد بیماري که به تایید  به استثنا .حقوق و مزایاي وي در طول مدت ماموریت آموزشی مسترد خواهد شد

  .شوراي پزشکی برسد

 



 کارکنان توجیهی کتابچه                                   اداري امور مدیریت - کاشان بهشتی دکتر شهید  پزشکی ، آموزشی و درمانی مجتمع

 

  ۵١ صفحھ     
   

 تمتع حج جهت معظمه مکه زائران به خدمت جهت که درمانی – بهداشتی کارکنان:  واجب حج ماموریت
 مرخصی از بایستی بعد دفعات در و شود می تلقی ماموریت آنان همکاري مدت اول بار براي شوند می اعزام

  . نمایند استفاده حقوق بدون یا و استحقاقی

  :  بانوان وقت نیمه خدمت

 مقرر کار ساعات نصف قانون این مقررات طبق آن کار ساعات که است خدمتی  بانوان وقت نیمه خدمت
 خواهد تعیین مسئول مقام باالترین کار ساعات اساس بر وقت نیمه خدمت انجام ترتیب و نحوه باشد هفتگی
 وقت نیمه خدمت از که کارمندانی.  باشد نمی سازمان مقرر کار ساعات نصف از کمتر مورد هیچ در و گردید
 و  استعالجی مرخصی از استفاده مدت . گرفت خواهد تعلق نانآ به مزایا و حقوق نصف کنند می استفاده
 . بود خواهد وقت تمام کارکنان مانند  وقت نیمه خدمت مشمول بانوان براي  استحقاقی مرخصی و  زایمان
 به مستمري حقوق از استفاده و بازنشستگی براي الزم خدمت سابقه لحاظ از بانوان وقت نیمه خدمت سنوات

 خدمت مدت بر عالوه( پایه دریافت نیز و بازنشستگی حقوق احتساب در لیکن شد خواهد محسوب کامل طور
 بیمه حق یا و بازنشستگی کسور.  شد خواهد محسوب و منظور وقت نیمه خدمت مدت نصف)  وقت تمام

 به و کسر  گیرد می تعلق آنان به قانون این اساس بر که مزایایی و حقوق نسبت به مزبور کارمندان سهم به مربوط
  . شد خواهد واریز مربوط صندوق

 مشاغل بندي طبقه طرح در مقرر تجربی سوابق نسبت به وقت نیمه کارمندان خدمت سنوات و گروه ارتقا
  . گردید خواهد محاسبه

 حکم صدور و سازمان ریاست موافقت و  وقت نیمه درخواست فرم تکمیل مستلزم وقت نیمه خدمت از استفاده
 بانوان وقت نیمه خدمت مدت بانوان، وقت نیمه خدمت قانون 11 ماده طبق. باشد می مورد این در جداگانه

  . باشد نمی مقدور یکسال از کمتر مدت براي مذکور قانون از استفاده و باشد می سال یک حداقل

 کـار  سـاعت  چهـارم  یـک  تـا  را خـود  کـار  سـاعات  بیمارسـتان  موافقت با توانند می کارمندان: وقت پاره خدمت
 کارمنـدان  قبیل این خدمت سوابق محاسبه نحوه و مزایا و حقوق میزان.  دهند کاهش) ساعت 11 حداکثر( روزانه

  . بود خواهد آنان کار ساعات با متناسب
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  :انتقال کارکناننقل و 

کارکنانی که به هر دلیل خواستار انتقال به دانشگاههاي دیگر می باشند طی نامه اي به رئیس بیمارستان 
 .درخواست خود را اعالم می نمایند 

رئیس بیمارستان درخواست کارمند را بررسی و از مسئول واحد مربوطه در این خصوص نظرخواهی می نماید  
معاونت توسعه سازمان و یا معاونت درمان دانشگاه  مکاتبات اداري با ،نظرموافق مسئول واحدپس از اعالم 

 .یردگانجام می )حسب مورد (

        باالترین مقام رسیدگی به درخواست هاي انتقال کارکنان ، ریاست دانشگاه می باشد که حسب تشخیص 
کمیته مذکور پس از .نقل وانتقاالت دانشگاه تفویض نمایدمی تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به کمیته 

بررسی درخواست نیروهاي سایر دانشگاهها جهت انتقال به این دانشگاه و تامین نیروي جایگزین  نسبت به انجام 
 .جابه جایی نیرو و صدور حکم انتقال خروجی اقدام می نماید 

موارد استثنابا تصویب هیئت . موزشی ممنوع می باشدانتقال کارکنان داراي تعهدات استخدامی و ماموریت آ
 .رئیسه دانشگاه بال مانع می باشد 

بین موسسسات علوم پزشکی در طول مدت قرارداد در صورت ) کار معین و کارگري (انتقال نیروهاي قراردادي 
 .موافقت مبدا و مقصد و تامین اعتبار از سوي مقصد بال مانع می باشد 

 .کنان داراي پرونده در هیات رسیدگی به تخلفات تا صدور راي مربوطه مجاز نمی باشدنقل و انتقال کار

از تاریخ اجراي حکـم انتقـال ، رابطـه اسـتخدامی کارمنـد منتقـل شـده بادسـتگاه مبـدا قطـع و براسـاس مقـررات             
آن دردستگاه مقصد مالك عمل مـی باشـد و پسـت یـا شـغل سـازمانی کـه در دسـتگاه مقصـد بـه            هاستخدامی ک

منصوب می شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال ، حقـوق و مزایـا و هرگونـه پرداختـی صـرفا از اعتبـار دسـتگاه        
  مقصد صورت خواهد گرفت

در صورت موافقت با انتقال کارکنان در کمیته نقل و انتقال ، امکان اخذ مجوز استخدامی براي تامین نیروي 
  .جایگزین مجاز نمی باشد 

  .ر حکم یا ابالغ رسمی از سوي دانشگاه مبدا صورت می گیردانتقال با صدو

  .حقوق کارکنان منتقله از ابتدا بر عهده مقصد می باشد 
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  خدمت  هب رمامو

  :انواع ماموریت به خدمت 
  )وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی(درون سازمانی  -
  )سایر وزارتخانه ها ودستگاهها (برون سازمانی  -
  بخش غیر دولتی -

  
کارکنان رسمی و پیمانی که به هر دلیل خواستار ماموریت به خدمت در سایر دانشگاههاي علوم پزشکی و یا 

 .دستگاه هاي دیگر می باشند طی نامه اي به رئیس بیمارستان درخواست خود را اعالم می نمایند 

نظرخواهی می نماید   رئیس بیمارستان درخواست کارمند را بررسی و از مسئول واحد مر بوطه در این خصوص
معاونت توسعه سازمان و یا معاونت درمان دانشگاه مکاتبات اداري با ،پس از اعالم نظرموافق مسئول واحد 

 . انجام می شود  )حسب مورد (

باالترین مقام رسیدگی به درخواست هاي ماموریت به خدمت کارکنان ، ریاست دانشگاه می باشد که حسب 
 .ا بخشی از اختیارات خود را به کمیته نقل وانتقاالت دانشگاه تفویض نمایدتشخیص می تواند تمام ی

در صورت موافقت با درخواست کارمند ، حکم ماموربه خدمت کارمند توسط کارشناس صدور احکام 
 .معاونت توسعه مدیریت صادر می گردد 

و یا سایر دستگاه ها   بین موسسسات علوم پزشکی) کار معین و کارگري (ماموریت نیروهاي قراردادي 
 .امکانپذیرنمی باشد 

 .نقل و انتقال کارکنان داراي پرونده در هیات رسیدگی به تخلفات تا صدور راي مربوطه مجاز نمی باشد

حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر کارکنان در صورت اعزام به ماموریت به مدت شش ماه از مبدا و پس از 
بدیهی است در صورت پذیرش مقصد ، پرداخت این اقالم .قصدپرداخت گردد  این مدت باید توسط موسسه م

پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دانشگاه .از ابتداي ماموریت توسط مقصد بال مانع است 
محل ماموریت به کارمند تعلق می گیرد نظیر اضافه کار و هزینه هاي رفاهی بر عهده دستگاه محل ماموریت 

 .است 

حفظ پست سازمانی کارمند مامور از سوي واحدمبدا به مدت یکسال الزامی بوده و پس از آن در صورت 
توافق واحد مبدا و مقصد تا یکسال دیگر نیز قابل تمدید می باشد و پس از آن در صورت موافقت مقصد با 

 .می است ادامه ماموریت اختصاص پست سازمانی از سوي واحد مقصد به فرد مامور الزا
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:مامور به خدمت در بخش غیر دولتی   

در صورت واگذاري تمام یا بخشی ازوظایف  دستگاه به بخش غیر دولتی ، در صورت اعالم نیاز 
. کارفرماي بخش غیر دولتی ، کارمندان دستگاه می توانند به عنوان مامور در آن بخش انجام وظیفه نمایند 

مدت ماموریت بر عهده کارفرما بوده و مدت ماموریت به منزله حقوق و مزایاي این قبیل کارکنان در 
خدمت در دستگاه متبوع تلقی شده و دراین مدت کارمند از لحاظ مبناي محاسبه و میزان کسور 

.بازنشستگی با حق بیمه و نحوه انتزاع از خدمت ، تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد بود  

    الورود دجدی کارکنان داخلی مقررات

 بر مبنی انتظامی نیروي فرماندهی تاییدیه اخذ  ، گزینش مراحل طی(  قانونی مراحل انجام از بعد جدید کارکنان
 مدیریت طریق از ابالغ صدور با)   مستخدم صحت بر مبنی استخدام از قبل آزمایشات انجام و  پیشینه سوء عدم

 داشتن دست در با کارکنان این.  گردند می معرفی  بیمارستان به بکار شروع جهت دانشگاه انسانی منابع و توسعه
.  گیرند می قرار خدمت محل واحد اختیار در داخلی ابالغ صدور با و مراجعه بیمارستان اداري امور به ابالغ
 عقد یا حقوقی حکم صدور جهت مراتب آن متعاقب و اعالم اداري امور به را نامبرده بکار شروع مذکور واحد

فرم آشنایی و آموزش "پرسنل جدیدالورود موظف به تکمیل  .گردد می  اعالم مذکور مدیریت به قرارداد
  .در اختیار آنان قرارداده شده است می باشند  بیمارستان که از طرف واحد امور اداري"نیروهاي جدیدالورود 

 منابع و توسعه مدیریت از ابالغ صدور از پس الورود جدید پرسنل:  )تایمکس( شناسایی  کارت صدور فرایند
  نمایند اقدام )تایمکس ( شناسایی کارت صدور به نسبت بایست می کارگزینی واحد به مراجعه با دانشگاه انسانی
  : است الزامی ذیل مدارك کارت این شدن صادر جهت

   شناسایی کارت صدور درخواست شده تکمیل فرم -١

   شناسنامه صفحات تمام کپی- 2

   عکس قطعه یک- 3

  . باشد شده صادر زمان آن تا حکم صورتیکه در قرارداد از نسخه یک یا کارگزینی حکم کپی - 4

  ) 3 شماره نمودار( . نمایند دریافت) تایمکس( غیاب و حضور واحد از آنرا بایستی کارت صدور از پس
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  : حسابداري واحد در مزایا و حقوق مسئول به بیمه شماره و حساب شماره اعالم و حساب افتتاح  فرایند

 مربوطه فرم تکمیل و مزایا و حقوق واحد به مراجعه با بایست می بیمه شماره دریافت جهت جدیدالورود پرسنل
 بیمه سازمان از را بیمه شماره و مراجعه اجتماعی تامین سازمان به ملی کارت و شناسنامه کپی داشتن دست در با

  . نمایند اعالم بیمارستان مزایاي و حقوق واحد به و دریافت

 دریافت براي معرفینامه اخذ به نسبت کارگزینی واحد به مراجعه با الورود جدید قراردادي و پیمانی پرسنل
 به حساب افتتاح جهت ملی کارت و شناسنامه کپی داشتن دست در با سپس و نموده اقدام جاري حساب شماره
 نمودار( . نمایند اعالم درحسابداري مزایا و حقوق واحد به را خود بانکی حساب شماره و نموده مراجعه بانک

  ) 3 شماره

 مستخدم شماره قبل از که کارکنانی سایر و شود می تلقی وي مستخدم شماره عنوان به کارمند هر ملی شماره
  . بود خواهد معتبر ها شماره همان همچنان اند داشته

  : حجاب و پوشش هاي استاندارد

 ممنوع مصوب فرم لباس روي اي حرفه غیر پوشش گونه هر از استفاده بیمارستانی ي ها بخش درون در 
 . است

 باشد مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و ،گشاد کشیده اطو بسته، ها دکمه ،تمیز، سالم باید روپوش 
 از باالتر( کوتاه یا ،کشی ،چسبان تنگ نباید شلوار.  نباشد رویت قابل روپوش زیر لباس که نحوي به

 . باشد) مچ

 در حرفه با متناسب ایمنی نکات و باشد پهن ي پاشنه و پنجه با شستشو قابل بسته، جلو تمیز، باید کفش 
 . ندهد صدا رفتن راه هنگام و شود لحاظ آن

 شوند استفاده نباید هستند محیطی یا میکربی آلودگی معرض در که بدن از نواحی در آالت زیور . 

 باشد می ممنوع کار محل در زا حساسیت یا تند بودار، ماده گونه هر از استفاده . 

 ارائه هاي محیط در مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الك از استفاده باشد تمیز و کوتاه باید ها ناخن 
 . است ممنوع درمانی خدمات
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 که نحوي به لباس جلوي در فرد سمت و خانوادگی نام و نام حاوي دار عکس شناسایی کارت الصاق 
 . است الزامی درمانی هاي محیط در کارکنان تمامی براي باشد خواندن قابل متري دو فاصله از براحتی

 اجازه بدون... و همراه تلفن از استفاده با بیمار از صدا ضبط و فیلمبرداري برداري، تصویر گونه هر 
 . است ممنوع بیمار  کتبی

    اداري تخلفات

 و قوانین از تبعیت و انصاف رویی، ،گشاده امانت صداقت، سرعت، دقت، با را خود وظایف موظفند کارکنان
 بی گونه هر.  باشند پاسخگو مردم و مراجعین عموم مقابل در و دهند انجام سازمان اختصاصی و عمومی مقررات
  . باشد می ممنوع عمومی مقررات و قوانین از تخلف و مراجعین امور به اعتنایی

 محوله وظایف انجام در خود کارکنان سالم روابط حفظ و کنترل نظارت مسئول فصل بال سرپرستان و مدیران
 ضررو موجب خود اقدامات با مزبور کارکنان صورتیکه در.  باشند پاسخگو باید آنان عملکرد مورد در و بوده
 اثبات و مشاهده مزبور مسئولین مدیریت حیطه در استفاده سوء یا و رشوه نظیر تخلفاتی یا و شوند سازمان زیان
 نموده اهمال تخلف کشف در که نیز کارکنان سرپرستان و مدیران با خاطی کارکنان با برخورد بر عالوه شود

  . شد خواهد آنان،رفتار با مربوط مقررات و قوانین مطابق باشند

 نمایند اطاعت اداري امور در را خود مافوق روساي اوامر و احکام مقررات و قوانین حدود در مکلفند کارکنان
 دستور مغایرت کتبا مکلفند دهند تشخیص اداري مقررات و قوانین خالف بر را مافوق امر یا حکم کارکنان اگر

 را خود دستور کتبا مافوق مقام اطالع از بعد صورتیکه در. دهند اطالع مافوق مقام به مقررات و قوانین با را
 متوجه مسئولیتی حیث این از و بود خواهند صادره دستور اجراي به مکلف کارکنان کرد تایید اجرا جهت

  . است دهنده دستور مقام با پاسخگویی و بود نخواهد کارکنان

 به که اعمالی انجام ای وظیفه انجام حین در اداري مقررات از دولت مامور سرپیچی از است عبارت اداري تخلف
 .نماید وارد صدمه او  اداري شئون

  .است شده تقسیم اصلی گروه چهار به اداري تخلفات

 غیبت و تأخیر 
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 سازمان داخل در کارمند نامعقول رفتار 

 نادرستی و تقلب 

 سازمان از خارج در کارمند معقول نا رفتار  

  : است زیر قرار به اداري تخلفات

  . اداري یا شغلی شئون خالف رفتار و اعمال- 1

  .مربوط مقررات و قوانین نقض- 2

  . دلیل بدون آنها قانونی امور درانجام تاخیر یا ندادن انجام یا رجوع ارباب در نارضایتی ایجاد- 3

  . حیثیت هتک افترا، و تهمت ایراد- 4

  اخاذي- 5

  اختالس- 6

  . اشخاص به نسبت مقررات و قوانین اجراي در اداري غیر روابط یا غرض اعمال یا تبعیض- 7

  . اداري موظف ساعات خالل در خدمت ترك- 8

  . مجوز کسب بدون ان از خروج تکرار یا خدمت محل به ورود تاخیر در تکرار - 9

  دولتی اموال به خسارت ایراد دولتی، وجوه و اسناد و اموال حفظ در تسامح- 10

  . اداري محرمانه اسناد و اسرار افشاي- 11

  . بیگانه اتباع با مجاز غیر تماس و ارتباط- 12

  . اداري وظایف حدود در باالتر هاي مقام دستورهاي اجراي از سرپیچی- 13

  . شده محول وظایف انجام در انگاري سهل یا کاري کم- 13

  .امر تحت کارمندان تخلفات گزارش ندادن در مدیران و روسا انگاري سهل- 14
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  . اداري امور در واقع خالف گزارش یا گواهی ارائه- 15

  . شود می تلقی خواري رشوه عرف در که وجوهی گرفتن- 16

   اداري مقرر اوقات در خدمت تعطیل- 17

  .اسالمی حجاب نکردن رعایت- 18

  مخدر مواد توزیع و حمل نگهداري  اختفا- 19

  . مخدر مواد به اعتیاد یا استعمال- 20

  . دولتی یا رسمی اوراق و اسناد در بردن دست و نمودن مخدوش یا جعل- 21

  . متوالی یا و متناوب بصورت موجه غیر غیبت- 22

   . اداري موقعیت و مقام از استفاده سوء- 23

 حق که اشخاص به مدارك تسلیم از خودداري یا ندارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارك تسلیم- 25
  .دارند را آن دریافت

  اسالمی شعایر و شئون نکردن رعایت- 26

  . تحقیقاتی و آموزشی هاي سمت استثناي به دیگر دولتی شغل داشتن - 27

 .  دولتی اموال و امکانات و شغلی موقعیت یا شئون از مجاز غیر استفاده نوع هر - 28

  . ها آن تعویض یا امتحانی سواالت افشاي ، امتحانی دفاتر و مدارك ، اوراق ، سواالت در بردن دست - 29

  .ضوابط خالف بر امتیاز، یا نمره دادن - 30

 بدون سمع استراق و ها آن کردن معدوم یا پستی محموالت و پاکتها کردن باز یا بازرسی اختفا، ، توقیف - 31
  . قانونی مجوز
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 به خسارت ایراد و کاري کم یا کارشکنی به دیگران تحریک یا ساختن وادار ، پراکنی شایعه و کارشکنی - 32
  . قانونی غیر مقاصد تحصیل براي فردي فشارهاي اعمال و دولتی اموال

 تظاهرات و اعتصاب ، تحصن برپایی به تحریک یا ، قانونی غیر تظاهرات و اعتصاب ، تحصن در شرکت - 33
  . قانونی غیر مقاصد تحصیل براي گروهی فشارهاي اعمال و قانونی غیر

  . اند شده شناخته مردود اسالم نظر از که ضاله هاي فرقه از یکی در عضویت - 34

   . مردمی ضد گزارش دادن یا فعالیت داشتن و خبري منبع یا مامور عنوان به منحله ساواك با همکاري - 35

 به فعالیت و طرفداري یا است الهی ادیان نفی بر مبتنی آنها اساسنامه یا مرامنامه که سازمانهایی در عضویت - 36
  .ها آن نفع

  .ها آن نفع به فعالیت و طرفداري یا محارب هاي گروه در عضویت - 37

  . فراماسونري تشکیالت در عضویت - 38

 " کارمندان اداري تخلفات به رسیدگی هیات" عنوان تحت ییها هیات اداري تخلفات به رسیدگی منظور به
 به رسیدگی صالحیت. باشد می نظر تجدید و بدوي هاي هیات شامل مزبور هاي هیات. گردد می تشکیل

 ،مدیران ،اشخاص اعالم ای شکایت صورت در بدوي هايهیات . است بدوي هیات با کارمندان اداري تخلفات
 قابل صادره آرا که صورتی در . کنندمی رسیدگیبه شروع نظارت عالی هیات بازرسان یا اداري سرپرستان

 .  است االجرا الزم و قطعی ، ابالغ تاریخ از نباشد نظر تجدید

 تجدید درخواست راي ابالغ تاریخ از روز 30 ظرف کارمند گاه هر باشد نظر تجدید قابل که آرایی مورد در
 الزم و قطعی ابالغ تاریخ از نظر تجدید هیات آراي  . است رسیدگی به مکلف نظر تجدید هیات نماید، نظر

   . است االجرا

  : از عبارتند ترتیب به اداري تنبیهات

   استخدامی پرونده در درج بدون کتبی اخطار – الف

  . استخدامی پرونده در درج با کتبی توبیخ-ب
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  . سال یک تا ماه یک از سوم یک تا حداکثر شغل العاده فوق و حقوق کسر- ج

  . سال یک تا ماه یک از موقت انفصال-د

  . سال پنج تا یک مدت به خدمت جغرافیایی محل تغییر- ه

  . دولتی هاي دستگاه در مدیریتی و حساس هاي پست به انتصاب از یامحرومیت و مقام تنزل - و

 .سال دو یا یک مدت به گروه دو یا یک اعطاي در تعویق یا و گروه دو یا یک تنزل - ز-

 کمتر و زن مستخدمین مورد در دولتی خدمت سابقه سال 20 از کمتر داشتن صورت در خدمت بازخرید - ح

 قبال در مربوط مبناي حقوق روز 45 تا 30 پرداخت با مرد مستخدمین مورد در دولتی خدمت سابقه سال 25 از

 .رأي صادرکننده هیأت تشخیص به خدمت سال هر

 25 از بیش و زن مستخدمین براي دولتی خدمت سابقه سال بیست از بیش داشتن صورت در بازنشستگی - ط

 .گروه دو یا یک تقلیل با دولتی خدمت سنوات اساس بر مرد مستخدمین براي دولتی خدمت سابقه سال

 .متبوع دستگاه از اخراج - ي

  .قانون این مشمول دستگاههاي و دولتی خدمات از دائم انفصال  -ك

  آئین نامه انضباط کار براي کارکنان مشمول قانون کارگري

  :مقدمه

به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارایی و بهبود کمی و کیفی فعالیت ها و بر حذر داشتن 
کارکنان از بی نظمی و کم کاري و تنبیه کارکنان خاطی ، آئین نامه انضباطی کارگزان مشمول قانون کار 

ستورالعملها و آئین نامه دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس مقررات اصالحی تعیین موارد قصور و نقض د
 15/10/1388کار جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون  27ماده  2هاي انضباط کار درکارگاهها موضوع تبصره 

وزیر کار و امور اجتماعی ، مشتمل  بر شش فصل به شرح زیر تدوین گردیده و پس از تائید اداره کل تعاون 
  .هد داشت ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان اجرا خوا
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  کمیته انضباط کار:فصل اول 

به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه کارگران در تمامی واحد ها و سطوح و مشاغل در  -1ماده 
خواهد مرکب از اعضاي زیر تشکیل  کمیته انضباط کاردانشگاه علوم پزشکی کاشان کمیته اي تحت عنوان 

  :شد

یک نفر ترجیحاً کارشناس حقوقی با مدرك لیسانس حقوق و یک نفر (دو نفر نماینده کارفرما -
 ترجیحا آشنا با قوانین کار هردو به انتخاب رئیس دانشگاه 

 دو نفر نماینده کارگران  - 

 یک نفر نماینده سرپرستان  - 

با همان روش انتخاب اعضاي (در هنگام انتخاب نمایندگان، افرادي به عنوان اعضاي علی البدل  - 1تبصره 
تعیین می شوند  تا در صورت قطع رابطه عضو اصلی براي باقیمانده دوره ، حسب مورد ) اصلی 

  . جایگزین گردد

پرست مستقیم کارگر یا کارگران کمیته انضباط کار می تواند در جلسات خود از نظر مشورتی سر -2تبصره 
یا شهود ذیربط استفاده نماید  و سرپرست مستقیم در جلسات مذکور فاقد راي است مگر در مواردي 

  .خود عضو کمیته انضباط کار باشد

  .است و انتخاب مجدد آنان بالمانع  می باشد  دو سالمدت عضویت در کمیته هاي انضباط کار  -2ماده 

 اکثریت آرا ه هاي انضباط کار با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان باجلسات کمیت - 3ماده 
چنانچه کمیته انضباط کار به دلیل عدم حضور اعضا در دو جلسه متوالی رسمیت پیدا نکند . معتبر است 

  .قابل طرح در مراجع حق اختالف خواهد بود ) کارگر یا کارفرما (موضوع مستقیماً  از طرف ذینفع 

  .براي رسمیت یافتن جلسه حضور رئیس یا نائب رئیس الزامی است  - 1تبصره 

مدیر امور عمومی دانشگاه به دلیل ارتباط کاري به عنوان رئیس معرفی و کمیته در اولین جلسه از بین -4ماده 
نموده و مشخصات سمت اعضا و خود یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب 

  . جودیت خود را کتباً به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل اعالم می نمایدمو
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اعضاي کمیته هاي انضباط کار عالوه بر تابعیت ایران و تدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان  – 5ماده
 رسمی کشور و تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران باید داراي حداقل مدرك

الزاماً در محل دانشگاه  آن دو سالکه (سال سایقه کار  5سال سن و حداقل  30تحصیلی دیپلم ، حداقل 
  .باشند) انجام شده 

رعایت مدرك تحصیلی و سابقه کار در مورد نماینگاه کارگران الزامی نبوده وتابع آخرین قوانین و  –تبصره 
مقررات و آیین نامه ها و مصوبات و دستورالعمل هاي جاري مربوط به شرایط احراز و انتخاب 

  .نمایندگان کارگران در قانون کار می باشد 

  .با حفظ سمت و پست سازمانی می باشد انجام وظیفه در کمیته هاي انضباط کار - 6ماده

سرپرستان واحد محل خدمت اعضاي کمیته موظف به مساعدت با اعضا جهت شرکت در جلسات : تبصره
  .کمیته می باشند

کمیته تحت نظر ریاست دانشگاه فعالیت نموده و دبیر خانه در ستاد مرکزي دانشگاه مستقر خواهد  - 7ماده 
  .بود

  :نسخه تنظیم و به ترتیب زیر توزیع می گردد 6ر تصمیمات کمیته د - 8ماده

  یک نسخه براي ابالغ به کارگر  -

  یک نسخه براي اطالع ارجاع کننده شکایت  -

  یک نسخه براي ضبط در بایگانی کمیته انضباطی -

  یک نسخه براي هسته گزینش دانشگاه  -

  براي ضبط در پرونده استخدامی کارگر یک نسخه  -

  داره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محلیک نسخه براي ا -

  جرایم و تخلفات :فصل دوم 

  : طبقات جرایم و تخلفات به قرار زیر است  -9ماده 
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  :طبقه اول 

  .کم کاري یا اهمال و قصور و سهل انگاري درانجام کار ووظایف محوله .1

  .بی حرمتی و عدم رعایت موازین و شئونات شرع مقدس اسالم و تجاهر به آن. 2

استفاده از لباس فرم مصوب دانشگاه در محیط کار براي عدم رعایت آراستگی و پوشش مناسب و عدم . 3
  .کلیه کارکنان اعم از آقایان و بانوان

ایجاد حرکات و رفتارهاي نابهنجار و هرج و مرج یا مزاحمت و شوخی که نظم و آرامش عمومی کارکنان .4
  . و محیط کار را مختل نماید

  .رفتار و کردار خالف سازمانی و شئونات شغلی و کاري و سلسله مراتب اداري اعمال و. 5

  .امتناع از حضور در دوره هاي آموزشی  غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره هاي آموزشی . 6

  .و سهل انگاري سرپرست در ارائه گزارش تخلفات کارگران تحت امر غصور . 7

، اموال و دارایی ها و اسناد دانشگاه که منجر به  ایراد ضرر و زیان و  تسامح و سهل انگاري در حفظ وجوه. 8
  .خسارت شوند

ل کار ونیز تعطیل خدمت بدون اطالع سرپرست مستقیم و خوابیدن در محل کار در ترك غیر مجاز مح.  9  
  .خالل ساعات قانونی موظف کاري 

  استعمال هرگونه دخانیات در محل کار.  10

  تنایی به مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه هاي داخلی دانشگاه نقص و بی اع. 11

مداخله و اختالل در وظایف و امور کاري و شغلی کلیه کارکنان واحدهاي سازمانی براي دست یابی به . 12
  .اهداف غیر قانونی تحت هر عنوان 

  :طبقه دوم

  یا تاخیر در انجام امورقانونی آنها بدون دلیل ایجاد نارضایتی در کارکنان و ارباب رجوع یا انجام ندادن . 1
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تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر کاري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به پرسنل وکارگران . 2
  .دانشگاه و سایر اشخاص 

تمرد و سرپیچی از اجراي دستورات مقام مافوق یا سایر دستورات اداري در حدود وظایف و اختیارات . 3
  .امتناع از دریافت احکام و ابالغات اداري و سازمانی شغلی ، 

ممانعت و خودداري از تهیه و تامین و ارائه اطالعات و گزارشات صحیح و یا استنکاف  از ارائه . 4
گزارشات یا ارائه هر گونه گواهی یا گزارش کذب و خالف واقع در امور کاري و شغلی با هر قصد و 

  .دلیل و عنوان 

ه از مقام وموقعیت و اختیارات شغلی یا کاري براي تامین منافع شخصی  یا تحصیل هر گونه سو استفاد. 5
  .مقاصد غیر قانونی

ایراد تهمت ، افترا و دروغ و هتک حیثیت و فحاشی و توهین و بی حرمتی به کلیه مدیران و کارگران و . 6
  .سایر اشخاص 

قرص ها و مواد اعتیاد آور و روان گردان ، مشروبات استعمال انواع مواد مخدر و نیز انواع داروها و . 7
  .الکلی و مسکرات در محل کار یا اعتیاد به آنان 

  .عدم رعایت اصول حفاظتی و ایمنی در استفاده از وسایل و ابزار کار. 8

عمل عدم استفاده از انواع لوازم و وسایل و ابزار حفاظتی به هنگام کار،مطابق با آئین نامه ها و دستورال.9
  .ها

  :طبقه سوم

جعل ، الحاق یا مخدوش نمودن و تحریف در تمامی اسناد و اوراق رسمی و عادي یا استفاده از سند .  1
و مقاصد نامشروع و غیرقانونی و غیر معتبر و تقلبی براي تحصیل امتیازات مجعول و یا ارائه مدارك 

  .ل و عنوان سواستفاده و بهره برداري نامجاز از آنها به هر مقصد و دلی

اختفاء ، نگهداري ، تهیه ،توزیع، حمل، خرید و فروش ، مصرف و استعمال انواع داروها و قرص ها و . 2
  .مواد اعتیاد آور و روان گردان ، مشروبات الکلی و مسکرات در محل کار



 کارکنان توجیهی کتابچه                                   اداري امور مدیریت - کاشان بهشتی دکتر شهید  پزشکی ، آموزشی و درمانی مجتمع

 

  ۶۵ صفحھ     
   

  .اختالس یا اخذ هر نوع وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است . 3

نوع استفاده غیر مجاز از اموال و دارائی هاي دانشگاه ، کارگران ،مشتریان و سایر اشخاص و  هر. 4
  مراجعین به هر قصد و عنوان 

  .تصاحب ،سرقت و خروج غیر مجاز اسناد و مدارك ، اموال ودارائی هاي دانشگاه. 5

  اجعین به هر قصد و عنوان به تمامی کارکنان ومرایجاد نزاع و ایراد ضرب و جرح در محل کار نسبت .  6

حمل ، تهیه ، توزیع، خرید ، فروش و استفاده و بکارگیري از انواع وسایل ، ابزار ، ادوات ، اشیا ، . 7
کاالها و اجناسی که مطابق قوانین و مقررات رسمی و موضوعه کشور جرم و تخلف محسوب می 

  .گردد

محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع توقیف ، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و . 8
  .بدون مجوز قانونی

و اسناد محرمانه کاري و سازمانی و اداري دانشگاه به افشاي هر نوع اطالعات و اخبار و آمار و اسرار .  9
اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نشر آنها و نیز تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند 

  .ودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را دارندو یا خ

  .نشر اکاذیب و شایعه پراکنی در محیط کار. 10

کارشکنی ،خرابکاري،وادارساختن یا تحریک یا ترغیب و تشویق دیگران به کارشکنی یا کم کاري . 11
ات و مقاصد نامشروع و یا ایجاد رفتارهاي تحریک آمیز و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل امتیاز

  .غیر قانونی

ارتکاب هرگونه عمل ، فعل یا ترك فعل که بر اساس قوانین و مقررات رسمی و موضوعه جمهوري . 12
اسالمی ایران به تصویب مراجع ذیصالح قانونی رسیده و به عنوان جرم ، تخلف یا تقصیر تلقی گردیده 

  .و شناخته می شوند

  :طبقه چهارم
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ان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و عضویت در سازم.1
  .فعالیت به نفع آنها با تائید و راي مراجع ذیصالح قانونی 

عضویت در گروههاي محارب و منحله غیر قانونی یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها با تائید و راي .  2
  .مراجع قانونی

پایی یا شرکت در تحصن ،اعتصاب ،اغتشاش ،تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي تحریک به بر.  3
  .گروهی براي دستیابی به امتیازات و مقاصد غیر قانونی در دانشگاه 

  تنبیهات:فصل سوم

  :اداري به ترتیب عبارتند از  تنبیهات -10ماده 

  .اخطار کتبی براي بار اول  - الف

  .توبیخ کتبی با درج در پرونده پرسنلی براي بار دوم  -ب

  .یک سال توبیخ کتبی به همراه عدم پرداخت بخشی از فوق العاده جذب از یک ماه تا  - ج

  .سال2محرومیت از ارتقا به پستهاي باالتر تا  -د

  .قانون کار 27اخراج با رعایت ماده   - ه

در مورد تخلفات فصل سوم و چهارم کارفرما می تواند راساً یا بنا به درخواست کمیته انضباطی  –تبصره 
موضوع را جهت پیگیري به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که راي مراجع ذیصالح صادر نگردیده 

هد شد و در است قرارداد کارگر معلق خواهد گردید و در صورت صدور راي محکومیت کارگر اخراج خوا
صورت برائت کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده عالوه بر جبران ضرر و زیان وارده به وي 

تنبیهات اداري قابل اعمال در خصوص هر یک از طبقات تخلفات اداري .مزد ایام توقیف وي را نیز بپردازد
  آیین نامه انضباطی به قرار زیر است 
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  لداري قابل اعماتنبیهات ا  تخلفات اداري

  مرتبه چهارم  مرتبه سوم  مرتبه دوم  مرتبه اول

  ه -د  ج  ب  الف  طبقه اول

    ه -د  ج  ب  طبقه دوم

      ه -د  ج  طبقه سوم

        ه  طبقه چهارم

  در خصوص غیبت غیر موجه و تعجیل و تاخیر کلیه کارکنان مشمول تنبیهات به شرح ذیل  – 11ماده 
  :می باشد

  تعجیل در خروج غیر موجهتاخیر در ورود و 

  ساعت در ماه 36تا 24  ساعت در ماه 24تا 12  ساعت در ماه12تا  2  

عدم پرداخت مزدو مزایاي تبعی شغل و   نوبت اول
جنبی قانونی و مزد قسمتی از تعطیل 
هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به 
اضافه اخطار کتبی بدون درج در پرونده 

  براي بار اول

پرداخت مزد و مزایاي تبعی شغل و عدم 
جنبی قانونی و مزد و تعطیل هفتگی به 
نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه توبیخ کتبی 

  یا درج در پرونده 

در این نوبت و و یا نوبت هاي بعد عالوه بر 
تنبیهات موارد قبل کمیته می تواند تصمیم الزم را 

  .اتخاذ می نماید

مزایاي تبعی شغل و عدم پرداخت مزد و   نوبت دوم
جنبی قانونی و مزد قسمتی از ایام تعطیل 
هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به 

  بیاضافه اخطار کت

عدم پرداخت مزد و مزایاي جنبی و قسمتی 
توبیخ با درج در +از مزد تعطیل هفتگی 

  پرونده

  

و مزد عدم پرداخت مزد و مزایاي جنبی   نوبت سوم
توبیخ با +قسمتی از ایام تعطیل هفتگی 

  درج در پرونده 

در این نوبت و نوبت هاي بعد عالوه بر 
تنبیهات نوبت قبل، کمیته تصمیم الزم را 

  تتا حد فسخ قرارداد کار خواهد گرف

  

  :موارد زیر غیبت موجه محسوب می گردد-1تبصره

  .تولد فرزند به مدت دو روز. 1
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  .قانون کار  73مدت سه روز موضوع بند الف ماده ازدواج دائم به . 2

  .قانون کار 73فوت پدر،مادر، همسر ،فرزندان، خواهر و برادر به مدت سه روز موضوع بند ب ماده . 3

  .مرخصی استعالجی با تائید سازمان تامین اجتماعی به مدت دو روز در ماه . 4

اداي شهادت و مشابه آن به مدت الزم با ارائه برگ احضاریه احضار فرد توسط مراجع قانونی یا قضایی جهت .   5
یا گواهی مراجع قانونی و قضایی مربوطه و یا ارائه سایر مستندات و مدارك قابل قبول مثبته که غیبت را موجه 

  .نماید

داري ساعت به هر طریق ممکن به اطالع رئیس امور ا 24در کلیه موارد یاد شده بایستی مراتب ظرف  -2تبصره  
واحد محل خدمت برسد و تشخیص صحت و سقم موارد فوق با امور اداري محل خدمت بوده و در صورت 

در صورت عدم اطالع غیبت غیر موجه لحاظ و . اختالف کمیته انضباط کار در این زمینه اظهار نظر خواهد کرد 
  .محسوب خواهد شد

  یبت غیر موجهغ

 7تا 1مجموع غیبت غیر موجه از   
  روز در ماه 

  روز 14بیشتر از   روز در ماه 14تا  7

  

  نوبت اول

عدم پرداخت مزدو مزایاي تبعی شغل و جنبی 
قانونی و مزد قسمتی از تعطیل هفتگی به 
نسبت غیبت به اضافه اخطار کتبی با درج در 

  پرونده پرسنلی براي بار اول

عدم پرداخت مزد و مزایاي تبعی شغل و 
جنبی قانونی و مزد و تعطیل هفتگی به نسبت 

 به اضافه توبیخ کتبی یا درج در پرونده غیبت 
  پرسنلی براي بار اول

در این نوبت و و یا نوبت هاي بعد 
عالوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته می 

  .تواند تصمیم الزم را اتخاذ نماید

  

  نوبت دوم

پرداخت مزد و مزایاي تبعی شغل و عدم 
جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت 
غیبت به اضافه توبیخ کتبی با در ج در پرونده 

  پرسنلی براي بار دوم

در این نوبت و یا نوبت هاي بعد عالوه بر 
تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به 

قانون کار تصمیم  27اخراج بر اساس ماده 
  .ایدگیري نم

  

  

  نوبت سوم

در این نوبت و یا نوبت هاي بعد عالوه بر 
تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به 

قانون کار تصمیم  27اخراج بر اساس ماده 
  . گیري نماید
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کمیته هاي انضباط کار پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارگز در صورت احراز تخلف یا تخلفات  -12ماده 
هر پرونده صرفاً یکی از تنبیهات فوق را اعمال خواهندنمود و چنانچه تخلفات احراز شده از طبقات در مورد 

  .مختلف باشد ، تنبیهات مقرر در  طبقه باالتر منظور می گردد

هرگاه کارگري به موجب تصمیم کمیته انضیاط کار محکومیت یافته است ، از تاریخ محکمیت به  - 13ماده 
ب تخلفاتی وي محسوب نمی گردد تخلف اداري دیگري نشود، سابقه مذکور جزو مراتمدت دو سال مرتکب 

د از ابالغ کمیته انضباطی به واحد منابع انسانی و اداري سابقه از پرونده کارگر حذف خواهد شد، اما چنانچه و بع
عی از پرونده کارگر تعداد موارد تخلف با درج در پرونده ظرف مدت یکسال سه بار تکرار شود سابقه و آثار تب

  .از پرونده کارگر به هیچ عنوان پاك نخواهد شد

  رسیدگی: فصل چهارم 

  کمیته هاي انضباط کار بر اساس گزارش اجرایی از سوي روسا و مدیران ستادي  -14ماده 
. ، باالترین مقام واحد محل خدمت و سایر اشخاص حقیقی به دبیر خانه کمیته شروع به رسیدگی می نمابد 

مچنین در موارد اضطراري ،طبق درخواست رئیس دانشگاه ، کمیته بالفاصله تشکیل جلسه می دهد و تصمیم ه
الزم را اتخاذ خواهد نمود  تا اخذ تصمیم از سوي کمیته انضباطی ، کارگر متخلف در صورت تصمیم دانشگاه ، 

  .از حضور در محل کار منع خواهد شد

ارگر به تشخیص کمیته هاي انضباط کار مستلزم استفاده از نظر کارشناسی هر گاه رسیدگی به اتهام ک - 15ماده 
  .و با بازرسی باشد ، موضوع حسب مورد به واخد بازرسی دانشگاه ارجاع می شود

چنانچه کارگر به سبب شکایت دانشگاه از سوي مراجع قضایی توقیف گردد ، در مدت توقیف ،  - 16ماده 
دانشگاه مکلف است در ایام تعلیق تا تکلیف از سوي مراجع ذیصالح ، براي . یایدقرارداد وي به حال تعلیق  در م
درصد حقوق ماهیانه وي را تا پایان قرارداد به صورت علی الحساب پرداخت 50رفع احتیاجات خانواده حداقل 

حسوب اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود مدت تعلیق جزء سابقه خدمت وي م. نماید
  . و حقوق و مزایاي او پرداخت می گردد

  . اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابالغ تنظیم می نمایند کمیته انضباط کار موارد -17ماده 
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سط کمیته انضباط کار را به ف است اوراق تفهیم اتهام صادره تودبیرخانه مرکزي دانشگاه موظ –تبصره 
روز کاري  5تحویل و سرپرست مربوطه مکلف است حداکثر ظرف مدت  سرپرست واحد محل خدمت کارگر

  .آن را به کارگر ابالغ و رسید آنرا جهت درج در سوابق بهکمیته ارجاع نماید

روز از تاریخ ابالغ برگ تفهیم اتهام ، دفاعیه خود را کتباً ارایه نمایدو  5متهم می بایستی ظرف مدت  - 18ماده
  .روز دیگر قابل تمدید می باشد 5هلت توسط متهم ، بنا به تشخیص کمیته تا این مدت در صورت تقاضاي م

، دفاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انضباط کار بر اساس مدارك موجود به چنانچه متهم در مهلت مقرر-تبصره
  .موارد اتهامی رسیدگی و صدور راي می نماید

مکلف است وي را حداقل یک بار براي حضور در کمیته انضباط کار در صورت در خواست متهم  - 19ماده
  .عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. جلسه رسیدگی دعوت نماید 

در . وقت جلسه باید طوري تعیین شود که فاصله بین ابالغ وقت و روز جلسه ، کمتر از دو روز نباشد : تبصره
  .لسه به تشخیص کمیته ،وقت دیگري تععین می گرددصورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در ج

  اتخاذ تصمیم ،ابالغ و اجرا :فصل پنجم 

کمیته پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متهم  - 20ماده 
سوء اجتماعی و اداري میزان زیان وارده ، آثار : پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردي از جمله 

  .سوابق کارگر به طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می نماید. ،وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت 

در صورتی که کمیته کار بر اساس مدارك موجود و گزارش بررسی هاي صورت گرفته ، ارتکاب  –تبصره 
  .مایدتخلف از سوي متهم را احراز نکند ، اورا تبرئه می ن

تصمیمات کمیته قطعی بوده و حسب مورد واحد مربوطه موظف است تصمیمات مزبور را حداکثر  - 21ماده 
  .ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتخاذ تصمیم ، ابالغ و از تاریخ ابالغ اجرا نماید

ن طبق ضوابط هرگونه خودداري یا جلوگیري از ابالغ یا اجراي تصمیمات کمیته ها ممنوع و با متخلفا -1تبصره 
  .و مقررات اداري رفتار خواهد شد

  در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجراي فوري تصمیم کمیته درباره وي ممکن نباشد ،  -2تبصره
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  .مراتب به کمیته صادر کننده راي گزارش شده و به محض حصول امکان ، اجرا می گردد

نامه در صورت اعتراض و در خواست متهم آراي صادره قابل این آئین  10در موارد د و ه ماده  - 3تبصره 
  .رسیدگی در اداري تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان می باشد 

  .کمیته موظف است قطعی بودن یا قابل تجدید نظر بودن آراي صاره را در پایان راي ابرازي اعالم نماید

  سایر مقررات : فصل ششم 

تغییر تصمیمات کمیته هاي انضباط کار ،صرفاً در مواردي که کمیته تصمیم گیرنده با اصالح یا  - 22ماده 
اکثریت آرا، تشخیص دهد که مفاد تصمیم متخذه از لحاظ شکلی یا ماهوي مخدوش است امکان پذیر          

  .می باشد

ا نداشته و در از بازنشستگی کشف شود ، قابلیت طرح در کمیته رچنانچه تخلف کارگران پس  - 23ده ام
  .مراتب از طریق مراجع ذیصالح قابل پیگیري می باشدصورت ضرورت ، 

. فوت متهم قبل از اتخاذ تصمیم کمیته ، موجب توقیف رسیدگی و مختومه شدن پرونده می گردد - 24ماده
  . حکم این ماده در صورت ضرورت مانع پیگیري از طریق سایر مراجع ذیصالح نمی گردد

کاتبات و دعوتنامه هاي مربوطه با امضاي رئیس کمیته انجام می پذیرد و در دعوتنامه ها باید کلیه م - 25ماده
همچنین تمامی پرسنل و کارگران دانشگاه درتمامی واحدها و سطوح سازمانی مکلفند . دستور جلسات قید گردد

ك ، اسناد و اطالعات مورد نیاز همکاریهاي الزم را با کمیته و دبیرخانه کمیته انضباط کار به عمل آورده و مدار
  .را در مهلت تعیین شده در اختیار آنان قراردهند

کار فرما مکلف است مفاد این آئین نامه را به نحو مقتضی به اطالع کلیه کارگران رسانده و نسخه اي  - 26ماده 
  .ازآن را در مکان هاي عمومی نصب نماید

رد آئین نامه انضباط کار نظر اداره تعاون ، کار و رفاه در صورت  بروز هرگونه اختالف در مو - 27ماده 
  .اجتماعی و مراجع حل اختالف مذکور در قانون قطعی و الزم االجرا است
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به تائید اداره کل تعاون ،  10/8/93تبصره در مورخ  15ماده و 28این آئین نامه مشتمل بر شش فصل،  - 28ماده
ضمناً در صورت نیاز قابل . و از تاریخ مذکور قابل اجرا می باشد کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان رسیده 

  .میرایش و اصالح بوده و هرگونه اصالح و تغییرات و اضافات بایستی به تائید مرجع مذکور برسد

   مزایا و حقوق:  پنجم فصل

  طرحی و پیمانی رسمی، کارکنان مزایاي و حقوق

       صورت کشوري خدمات قانون اساس بر طرحی و پیمانی ،رسمی کارکنان مزایاي و حقوق پرداخت نظام
    تبعیت کشوري استخدام  ازقانون  88 سال از قبل تا کارکنان این مزایاي و حقوق پرداخت قانون . گیرد می
 تطبیق، تفاوتفوق العاده شغل ،، شاغل حق شغل، حق هاي آیتم شامل کارکنان این مزایاي و حقوق  کرد می

  . باشد می  جذب العاده فوق و کاري نوبت کار، سختی  هوا، و آب بدي العاده فوق

 شغل حق جدول طبقات از یکی به ها مسئولیت و وظایف پیچیدگی و اهمیت اساس بر مشاغل کلیه:  شغل حق
  . یابند می اختصاص

 بندي طبقه وعالی خبره ارشد، پایه، ، مقدماتی:  رتبه پنج در حداکثر ها  ویژگی با متناسب مشاغل از کدام هر
 در استخدام بدو در مربوط شاغلین.  یابند می اختصاص جدول طبقات از یکی به ها رتبه از هرکدام و شوند می

 و ابتکار نظیر عواملی اساس بر خدمت دوره طول در و گیرند می قرار مربوط شغلی طبقه اولین و مقدماتی رتبه
 ارباب رضایت جلب میزان آموزشی، هاي دوره طی برجسته خدمات انجام ها، مهارت افزایش میزان  خالقیت،

 سنوات مدت حداقل طی و شده کسب امتیازات حسب و ارزیابی  مشاغل هاي ویژگی با متناسب....و رجوع
 در  عمومی شرایط بر عالوه که افرادي و یابند می ارتقا عالی و خبره ارشد، ، پایه هاي رتبه به نیاز مورد خدمت

 و معاف ها رتبه از برخی نمودن طی از دستورالعمل طبق هستند برخوردار الزم مهارت و تجربه از استخدام بدو
  . گیرند می قرار باالتر هاي رتبه از دریکی

  . یابد می اختصاص باالتر و کارشناسی مشاغل به فقط عالی و ارشد هاي رتبه

 دکتراي( دکتري باالتر تحصیلی مقطع از کماکان باشند می ارشد کارشناسی تحصیلی مدرك که جانبازانی
  . شد خواهند مند بهره)  PH.D یا تخصصی
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  :جدول حق شغل 

    رتبه هاي شغلی  گروه قبلی
  مقدماتی

  
  پایه

  
  ارشد

  
  خبره

  
  طبقات جدول  عالی

        2650  2400  1طبقه   5تا  1

        2850  2600  2طبقه   6

        3050  2800  3طبقه   7

  4600  4050  3600  3250  3000  4طبقه   8

  4800  4250  3800  3450  3200  5طبقه  9

  5000  4450  4000  3650  3400  6طبقه   10

  5200  4650  4200  3850  3600  7طبقه   11

  5400  4850  4400  4050  3800  8طبقه   12

  5600  5050  4600  4250  4000  9طبقه   13

  5800  5250  4800  4450  4200  10طبقه   14

  6000  5450  5000  4650  4400  11طبقه   15

  6200  5650  5200  4850  4600  12طبقه   16

  6400  5850  5400  5050  4800  13طبقه   17

  6600  6050  5600  5250  5000  14طبقه   18

  6800  6250  5800  5450  5200  15طبقه   19

  70000  6450  6000  5650  5400  16طبقه   20
   شاغل حق

 امتیاز از تجربه و خدمت ،سنوات مهارت آموزشی، هاي دوره ،تحصیالت نظیر عواملی اساس بر شاغلین کلیه
  . گردند می مند بهره شاغل حق
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 بصورت کار سابقه یا و باشند دارا را خصوصی بخش در کار سابقه استخدام از قبل کارکنانیکه-1 توضیح
 احتساب تقاضاي درخواستی طی یستی با  آزمایشی یا پیمانی بصورت استخدام از پس باشند دارا را قراردادي

 شده ذکر شغل نوع آن در که حقوقی ریز سیاهه شده تکمیل فرم  و نموده اعالم کتبا را خود خدمت سنوات
 به را استخدام از قبل بیمه حق پرداخت مدت بابت بیمه سابقه همراه به و دریافت خود قبلی کار محل از باشدرا
 توسط بحث مورد سوابق تایید صورت در نمایند ارائه دانشگاه اجرایی کمیته در طرح جهت کارگزینی واحد
 لحاظ به رسمی کارکنان تجربی سوابق ضمنا. گردد می اضافه ایشان تجربی سنوات به مدت این مذکور کمیته

  .بود نخواهد قبول قابل بازنشستگی

 پایان گواهی بایست می گردند می باالتر تحصیلی مدرك اخذ به موفق خدمت حین در کارکنانیکه - 2 توضیح
 واحد این.  نمایند اعالم کتبا را خود مدرك اعمال تقاضاي و نموده ارائه کارگزینی واحد به را خود تحصیالت

 منابع مدیریت به دانشگاه اجرایی کمیته در طرح جهت  مربوطه مسئولین نظریه اخذ از پس را مذکور  گواهی
 ردآن تاییدیا به نسبت  شغلی رشته با تحصیلی رشته ارتباط به بسته کمیته این. نماید می ارسال دانشگاه انسانی
 صدور به نسبت تایید صورت در کارگزینی واحد سپس و نماید می اعالم اي صورتجلسه طی را نتیجه  و اقدام
 و سوابق رد بر مبنی دانشگاه اجرایی کمیته راي صورتیکه در. نماید می اقدام تحصیلی مدرك اعمال حکم

  . گردد می اعالم کارمند به کتبا نتیجه باشد تحصیلی مدرك

 العاده فوق شود می تلقی ثابت حقوق که)  مدیریت العاده فوق و  شاغل حق و شغل حق( هاي پرداخت بر عالوه
  : باشد می پرداخت قابل کارمندان به زیر شرح به هایی

 آب بد و یافته توسعه کمتر مناطق در شاغل کارکنان: هوا و آب بدي و یافته توسعه کمتر مناطق العاده فوق- 1
 العاده فوق از خدمت محل هواي و آب بندي درجه به توجه با و خدمت محل محرومیت ضریب اساس بر هوا و

  . گردند می برخوردار مذکور

براي مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص و مهارت ، پیچیدگی وظایف و مسئولیت :فوق العاده شغل - 2
 1500امتیاز و براي مشاغل همسطح کارشناسی و باالتر  700کار براي مشاغل تا سطح کاردانی ها و شرایط بازار 

  .امتیاز تعیین می گردد  2000امتیازو براي مشاغل باالتر حداکثر 

مشمول کسور بازنشستگی هر یک از   ثابت و فوق العاده هاي   حقوق  در صورتی که: تفاوت تطبیق- 3
حقوق و (قبلی   کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد تا میزان دریافتی
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فاوت به عنوان ت) 1387مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال    فوق العاده هاي
با   شده و  تلقی   ثابت کارمند   یتطبیق در حکم حقوق  تفاوت   این  . .تطبیق ، براي کارمند منظور می شود

محاسبه    تفاوت در  این  بود   نخواهد  بعدي نیز   افزایش هاي  بعدي مستهلک نشده و مانع از   ارتقاء هاي
  .حقوق بازنشستگی یا وظیفه وي نیز مالك عمل قرار گرفته است

 و اسارت مدت و جبهه در داوطلبانه  خدمت مدت و جانبازي درصد با متناسب:  ایثارگري العاده فوق- 4
به بعد  91براي مستخدمین سال .  باشد می 1550 آن امتیاز سقف و گیرد می تعلق  شاهد فرزندان به همچنین

  .می باشد 1500امتیاز آن 

 می تعلق مشاغلی متصدیان به کار محیط شرایط سختی العاده فوق  : کار محیط شرایط سختی العاده فوق- 5
 نامطلوب عوارض یا بیماریها به ابتال معرض در شاغل مربوطه وایمنی بهداشتی شرایط رعایت وجود با که  گیرد
 متناسب باشد، داشته بدنبال مطلوب نا عوارض یا بیماري بروز احتمال آنان وظایف ماهیت اینکه یا و  گرفته قرار

 حداکثر تا  اداري واحدهاي در امتیاز 96 حداقل از آن امتیاز کار سختی میزان و خدمت محل بخش نوع با
 احیا تیم در عضویت براي کتبی ابالغ داراي که کارکنانی . گردد می تعیین ویژه هاي بخش در امتیاز 1000

 آن سقف حاضر حال در که گردد می اضافه ایشان کار سختی امتیاز به امتیاز 180 میزان به باشند می بیمارستان
  . شد نخواهد بیشتر امتیاز 1000 از

 ضرورت و مختلف امور در) پرتوها( اشعه کاربرد افزون روز گسترش به توجه با : اشعه حق العاده فوق- 6
 پرتوها مستمر مجاورت در یا و معرض در که مستخدمینی به ، اشعه آور زیان اثرات برابر در کارکنان حفاظت

 تصویب از پس خدمتی معافیت از استفاده و مرخصی کار، ساعات کسر اشعه، حق قبیل از تسهیالتی دارند قرار
 گردد می اعطاء ایران اتمی انرژي سازمان یک شماره العمل دستور براساس و دستگاه هر اتمی انرژي کمیسیون
 گروه دارند قرار پرتوها مجاورت در که کارکنانی و) الف( گروه دارند قرار پرتوها معرض در که کارکنانی

و براساس  مربوطـه کمیسیون توسط شده تعیین درصد براساس اشعه با کار العاده فوق. شوند می شناخته) ب(
    .است  پرداخت درصدي از مجموع حقوق و مزایاي مشمول کسور بازنشستگی قابل 

 تا فقط اشعه با کار العاده فوق پرداخت اشعه با کار العاده فوق پرداخت 1 شماره دستورالعمل 6 ماده براساس
 یا و سال در یکماه تا حداکثر استعالجی یا استحقاقی مرخصی در یا و دارد اشتغال اشعه با کار به فرد که زمانی

  . گیرد می تعلق برد می سر به اشعه با کار از ناشی استعالجی مرخصی
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 که قانون این مشمول افتاده کار از و بازنشسته شاغل، مرد ارمندانک به:   اوالد و مندي عائله هزینه کمک- 7
  . شود می پرداخت باشند می فرزند و همسر داراي

  .   است گردیده حذف مذکور قانون از اوالد  هزینه کمک براي فرزند تعداد سقف 91 سال از. 1 تبصره

 تحصیل ادامه شرط به و سال 20 تا کنند می استفاده بند این مزایاي از که ذکور اوالد براي سن حداکثر .2 تبصره
  . تمام سال 25 تا فرزند بودن شاغل غیر و

 براي اوالد هزینه مجدد برقراري . سنی سقف رعایت بدون باشند نداشته شوهر که مادام اناث اوالد .3 تبصره
   باشد می پرداخت قابل  مستندات ارائه از پس است نموده متارکه سپس و ازدواج آنان اناث اوالد  که کارکنانی

 و) باشد مطلقه یا کرده فوت همسر( نبوده همسر داراي که  افتاده کار از ، بازنشسته شاغل، زن کارمندان.4 تبصره
 در و شوند می مند بهره مندي عائله هزینه کمک مزایاي از دنباش معلول یا و افتاده کار از آنان همسر یا

 مزایاي از باشند خود فرزندان مخارج متکفل تنهایی به ذیصالح مراجع راي اساس بر کارمندان این صورتیکه
 حکم برابر و کنند ازدواج مجددا که صورتی در افراد قبیل این.    شوند می مند بهره نیز اوالد هزینه کمک
 کمک از خود تکفل تحت فرزندان خصوص در  گیرد قرار آنها عهده بر آنان نفقه و فرزندان حضانت دادگاه
  . گردند می برخوردار  والدا هزینه

 سنی سقف محدودیت مشمول ذیربط پزشکی مراجع تشخیص به کلی ازکارافتاده و معلول فرزندان .5 تبصره
  . باشند نمی مزبور

 و رسمی کارکنان براي استخدامی و اداري نامه آئین 54 ماده 17 بند استناد به:  امنا هیئت  جذب العاده فوق- 8
  شغل حق( بر مشتمل مستمر مزایاي و ثابت حقوق% 35 بماخذ  پزشکان پیرا و پزشکان خدمت مشمولین و پیمانی

 تامین درصورت است ذکر به الزم.  شود می پرداخت) کار سختی و ارگري،ایث مدیریت العاده فوق شاغل، ،حق
  . بود خواهد پرداخت قابل العاده فوق این مربوطه بودجه اعتبار

 گردشی صورت به متعارف غیر هاي نوبت در که شود می پرداخت کارکنانی به:  کاري نوبت العاده فوق- 9
  . باشند می وظیفه انجام به ملزم  مستمر و وقت تمام

  : باشد می ذیل موارد شامل  متعارف غیر هاي نوبت 
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 )شب – عصر  –صبح(  چرخشی منظم نوبتی سه - 1

 ) شب – صبح(  منظم  چرخشی دونوبتی - 2

 ) شب – عصر(  منظم نوبتی دو - 3

 )صبح  - شب(  منظم دونوبتی - 4

 ) عصر( دائم نوبتی یک - 5

 ) شب( دائم نوبتی یک - 6

  .متناوب بصورت فوق حاالت از حالت چند یا دو کیبتر - 7

 گیرد نمی تعلق کاري نوبت العاده فوق نمایند می فعالیت عصر و صبح نوبتی دو هاي شیفت در که کارکنانی به 
 شیفت در را خود کارکرد از سوم یک  حداقل که است کارکنانی  شامل)  چرخشی منظم نوبتی سه( نوبتکاري

  . نمایند سپري عصر و صبح شیفت دو در را مابقی و شب هاي

 کمترین)  کار عصر( دائم نوبتی یک و درصد بیشترین) شبکار( دائم نوبتی یک  فوق کاري هاي نوبت بین رد
 درصدي تاکنون 88 سال از طرحی و پیمانی ، رسمی کارکنان براي العاده فوق این مبلغ. باشد می دارا را درصد

  . است شده تعیین 87 سال در کاري نوبت درصد اساس بر و بوده ثابت

  : باشد می زیر شرح به العاده فوق این از استفاده شرایط:  مطب از محرومیت العاده فوق

 علوم سازي دارو دامپزشکی دندانپزشکی پزشکی،(  پزشکی گروه هاي رشته در دکترا مدرك داشتن- 1
  ) آزمایشگاهی

  . باشد نداشته...)  و آزمایشگاه داروخانه، مطب، از اعم( تخصصی انتفاعی کار- 2

  اداري غیر ساعات در اضافی کار ساعت 60 انجام- 3

 تابع باشند می بکار مشغول پرکیس بصورت  که عمومی پزشکان به  مذکور العاده فوق پرداخت اینکه توضیح
  . باشد می خود خاص دستورالعمل
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  شغلی طبقه یک به زیر شرایط تحقق صورت در کشوري خدمات مدیریت  قانون مشمول شاغل کارمندان
  : یابند می ارتقا شغل حق جدول در باالتر

 با  است بوده ابتدایی دوره پایان تحصیلی مدرك آنها تحصیلی احراز شرایط که مشاغلی مجموعه شاغلین- 1
  . یابند می ارتقا 5 طبقه تا حداکثر و طبقه یک سابقه سال شش هر ازاي به یک ورودي طبقه

 با  است بوده راهنمایی دوره پایان تحصیلی مدرك آنها تحصیلی احراز شرایط که مشاغلی مجموعه شاغلین- 2
  . یابند می ارتقا 6 طبقه تا حداکثر و طبقه یک سابقه سال پنج هر ازاي به یک ورودي طبقه

 یک سابقه سال پنج هر ازاي به دو ورودي طبقه با باشد می دیپلم آنها مدرك که مشاغلی مجموعه شاغلین- 3
  . یابند می ارتقا 7 طبقه تا حداکثر و طبقه

 و طبقه یک سال پنج هر ازاي به سه ورودي طبقه با  باشد می کاردانی آنها تحصیلی مدرك که شاغلینی- 4
  . یابند می ارتقا 8 طبقه تا حداکثر

 سابقه سال چهار هر ازاي به و چهار ورودي طبقه با باشد می کارشناسی آنها تحصیلی مدرك که شاغلینی- 5
  . یابند می ارتقا 10 طبقه تا حداکثر و طبقه یک

 چهار هر ازاي به و  پنج ورودي طبقه با باشد می همتراز یا ارشد کارشناسی آنها تحصیلی مدرك که شاغلینی- 6
  . یابند می ارتقا 11 طبقه تا حداکثر و طبقه یک سابقه سال

 هر ازاي به و شش ورودي طبقه با باشد می همتراز یا اي حرفه دکتراي آنها تحصیلی مدرك که شاغلینی- 7
  . یابند می ارتقا 12 طبقه تا حداکثر و طبقه یک سابقه سال چهار

 به و هفت ورودي طبقه با باشد می تخصصی دکتراي آنها تحصیلی مدرك که شاغلینی و متخصص پزشکان- 8
  . یابند می ارتقا 13 طبقه تا حداکثر و طبقه یک ،سابقه سال چهار هر ازاي

  . گیرد می قرار استفاده مورد تجربی سنوات طبقه ارتقا جهت است ذکر به الزم

  : شغل حق جدول هاي رتبه در کارمندان ارتقاي نحوه

 ذیل جدول شرح به باالتر و کارشناسی و کاردانی سطح تا مشاغل متصدیان رتبه ارتقاي براي الزم تجربه مدت
  : باشد می
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  ها رتبه
 تجربه مدت

  
 مقدماتی

  
 پایه

  
 ارشد

  
 خبره

  
 عالی

 الزم تجربه مدت
 تا مشاغل براي
 کاردانی سطح

 - - سال 20 سال 8 0

 الزم تجربه مدت
 مشاغل براي

 باالتر و کارشناسی

 سال 24 سال 18 سال 12 سال 6 0

  

   پایه رتبه به کارمند ارتقا براي

    ساالنه عملکرد ارزیابی نمره امتیاز درصد 60 حداقل کسب-1      

   دولت کارمندان آموزشی نظام چارچوب در آموزشی دوره ساعت 300 گذراندن- 2      

  ارشد رتبه به ارتقا براي

  ساالنه عملکرد ارزیابی نمره از امتیاز درصد 70 حداقل کسب

   دولت کارمندان آموزشی نظام چارچوب در آموزشی دوره ساعت 250 گذراندن

   خبره رتبه به ارتقا براي

  ساالنه عملکرد ارزیابی نمره از امتیاز درصد 80 حداقل کسب- 1     

   دولت کارمندان آموزشی نظام چارچوب در آموزشی ساعت 200 گذراندن – 2    

 سـرمایه  و مدیریت توسعه شوراي شغلی نظام تخصصی کمیته تایید مستلزم کارمندان براي خبره رتبه کسب -3    
 سـتاد  در بهداشـت  وزارت اداري تحـول  و مـدیریت  توسـعه  مرکـز  نماینـده  حضـور  بـا  کـه  جمهـور  رئیس انسانی

  .  باشد می ، شود می تشکیل دانشگاه

  عالی رتبه به ارتقا براي

  ساالنه عملکرد ارزیابی نمره از امتیاز درصد 85 حداقل کسب-1    
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   دولت کارمندان آموزشی نظام چارچوب در آموزشی دوره ساعت 150 گذراندن-2    

 سـرمایه  و مدیریت توسعه شوراي  شغلی نظام تخصصی کمیته تایید مستلزم کارمندان براي عالی رتبه کسب-3    
 مـی   بهداشـت  وزارت اداري تحـول  و مدیریت توسعه مرکز به الزم مدارك ارسال سپس و جمهور رئیس انسانی

  .  باشد

   3 تبصره کارکنان مزایاي و حقوق

 غیر اعضاي تشکیالتی استخدامی اداري نامه آئین  2 ماده  3 تبصره مشمول قراردادي کارکنان مزایاي و حقوق
  .   کند می تبعیت کشوري استخدام قانون و پرداخت هماهنگ نظام قانون از  دانشگاه علمی هیئت

  .مبنا عدد در حقوق ضریب حاصلضرب با است برابر 3 تبصره قراردادي کارکنان مبناي حقوق:  مبنا حقوق

 20 قبول قابل گروه حداکثر و 70 ترتیب به 11 گروه از بعد متوالی گروههاي مبنا اعداد فواصل:  مبنا عدد
  .  بود خواهد

         ابالغ و تعیین را کارکنان حقوق ضریب زندگی هزینه شاخص با توجه با ساله هر دولت:  حقوق ضریب
  . است شده تعیین ریال 1207) %20( حقوق افزایش درصد احتساب  با 93 سال حقوق ضریب.  نماید می

  : شامل 3 تبصره قراردادي کارکنان مزایاي و حقوق

 العاده فوق+   امنا هیئت جذب العاده فوق+  مندي عائله هزینه کمک+بار و خوار بن+  مسکن حق+  پایه حقوق
 کمک+ هوا و آب بدي العاده فوق + زندگی تسهیالت از محرومیت+    کاري نوبت العاده فوق+ کار سختی
  سایر+  اوالد هزینه

 در که مستخدمینی به زندگی تسهیالت از محرومیت العاده فوق   : زندگی تسهیالت از محرومیت العاده فوق
 میزان هب  زندگی تسهیالت از محرومیت العاده فوق است زندگی الزم تسهیالت فاقد که کنند می خدمت نقاطی

 .باشد می  مبنا حقوق از درصد 15

  . باشد می مبنا حقوق درصد 5 میزان به:  هوا و آب بدي العاده فوق
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 درصد 85 تا اداري کارکنان براي  درصد 8  حداقل از کارکنان کار سختی ضریب:  کار سختی العاده فوق
 احیا تیم در عضویت براي کتبی ابالغ داراي که کارکنانی . شود می تعیین ویژه هاي بخش کارکنان براي

  . گردد می اضافه ایشان کار سختی امتیاز به مبنا حقوق درصد 15 میزان به باشند می بیمارستان

 زیر جدول هاي ضریب اساس بر 3 تبصره قراردادي کارکنان کاري نوبت العاده فوق:  کاري نوبت العاده فوق
  . شود می پرداخت

 زمانی حاالت از هریک در آن مشابه عناوین یا کشیک بصورت نوبت برحسب و منظم غیر بصورت کارکنانیکه
 العاده فوق از مربوط مقررات رعایت با و نبوده نامه آئین این مشمول باشند هایی مسئولیت انجام دار عهده فوق

  . شد خواهند برخوردار ساعتی کار اضافه

  

  

  

  

  

  

  

 و حقوق%   35  میزان به 3  تبصره قراردادي کارکنان امنا هیئت جذب العاده فوق:  امنا هیئت جذب العاده فوق
 العاده فوق این است ذکر به الزم . باشد می پرداخت قابل)  کار سختی العاده فوق و کارمزد یا مبنا حقوق(  مزایا

  . شد خواهد اعتبارپرداخت وجود درصورت

  4 تبصره قراردادي  کارکنان مزایاي و حقوق

  .کند می تبعیت کار قانون از 4 تبصره قراردادي کارکنان مزایاي و حقوق

  : شامل 4 تبصره قراردادي کارکنان قرارداد

 درصد متعارف غیر زمانهاي ردیف

 40 )شب  – عصر – صبح(        چرخشی نوبتی سه 1

 30 ) شب - صبح(      چرخشی منظم نوبتی دو 2

 40 ) شب – عصر(          منظم نوبتی دو 3

 30 ) صبح  -شب(     منظم نوبتی دو 4

 20 )عصر(         دائم نوبتی یک 5

 50 )شب(         دائم نوبتی یک 6

 30 متناوب بصورت فوق حاالت از حالت چند یا دو ترکیب 7
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 فوق+ امنا هیئت جذب العاده فوق+ مندي عائله هزینه کمک+ بار و خوار بن+مسکن هزینه کمک+ مبنا مزد
   مزایا و مزد کل جمع= سایر +سنوات مزد + کاري نوبت العاده

 توسط سال هر ابتداي در  مندي عائله هزینه کمک مبلغ و بار و خوار بن و مسکن هزینه کمک مبنا، مزد مبلغ 
  . شود می ابالغ و تعیین  وزیران محترم هیئت

 پرداخت سال 2 داشتن صورت در اوالد و مندي عائله هزینه کمک دریافت شرایط:  مندي عائله هزینه کمک
 هزینه کمک این. باشد می فرزند دو تا حداکثر هزینه کمک این پرداخت سقف و . باشد می اوالد داشتن و بیمه

  . گیرد می تعلق باشند فرزند داراي که نیز  زن  کارکنان به مرد  کارکنان بر عالوه

 و صبح در آنان کار نوبتهاي و کنند می کار نوبتی طور به ماه درطول که نانیککار کار قانون  56 ماده براساس
 و صبح در نوبتها صورتیکه در و%15 گیرد قرار شب و عصر و صبح در نوبتها چنانچه و %10 شود می واقع عصر
 در.  کرد دخواهن دریافت کاري نوبت العاده فوق عنوان به مزد بر عالوه % 5/22 قرارگیرد شب و عصر ویا شب

 پایه حقوق%  35  میزان به کاري نوبت العاده فوق نمایند وظیفه انجام شبکار دایم شیفت صورت به صورتیکه
  . است پرداخت قابل

 حقوق%  35 میزان هب 4  تبصره قراردادي کارکنان  امنا هیئت جذب العاده فوق:  امنا هیئت جذب العاده فوق
  . باشد می  اعتبار وجود درصورت شغل مزد یا پایه

  مزایا سایر

 ارباب رضایت تحصیالت، ، سابقه میزان براساس  بیمارستان ماهیانه درآمد از سهمی : ) پرکیس( مشارکت حق
 تاثیر موارد سایر از.  شود می پرداخت و محاسبه امتیازآن  فرد عملکرد و شبکاري تعداد کاري، اضافه رجوع،

 اشاره روز 25 از بیشتر استحقاقی مرخصی و استعالجی مرخصی ایام به توان می مشارکت حق امتیاز بر گذار
  . کرد

 به شده تعیین ساعات در موظفند کارمندان کلیه کشوري خدمات مدیریت قانون 93 ماده استناد به :  کار اضافه
 به تعطیل ایام یا و مقرر اداري وقت از خارج ضروري مواقع در صورتیکهدر و بپردازند مربوطه وظایف انجام

 قبال در محوله وظایف انجام و کار محل در حضور به مکلف دستگاه نیاز اعالم اساس بر باشد نیاز آنها خدمات
  . بود خواهند مقررات برابر کار اضافه پرداخت
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 می محاسبه ذیل شرح به )طرحی ، پیمانی ، رسمی(  کارمند یک کار اضافه العاده فوق ساعت یک نرخ:  تبصره 
  : شود

  176 بر تقسیم)   مدیریت العاده فوق+  شاغل حق+  شغل حق( مبلغ

  :  به شرح زیر محاسبه می گردد 3قراردادي تبصره ارکنان ک نرخ یک ساعت اضافه کار

  160تقسیم بر ) حداقل حقوق دولت +فوق العاده جذب (

ریال اعالم شده  4000000( 93حداقل حقوق در سال . اعالم می شود  حداقل حقوق هر ساله از سوي دولت
  )است 

     . باشد می  عادي کار ساعات مبلغ بر مازاد% 40 میزان به  4 تبصره قراردادي پرسنل کار اضافه

  :  وري بهره ارتقا قانون 

 کمک  بهیاران، ، پرستاران شامل که)  ها بیمارستان( درمانی مراکز در شاغل بالینی کارکنان شامل قانون این 
    شغلی رشته شاغلین و ماماها هوشبري، کارشناسان و عمل،کاردانان اتاق کارشناسان و ،کاردانان  بهیاران
  . شود می دهند، می خدمت ارائه بیماران به مستقیم بصورت که  پزشکی يها فوریت

  

  

  :نحوه محاسبه اضافه کاري براساس قانون ارتقا بهره وري

توسط کارشناس  تعیین ساعت کارکرد ماهانه کارکنان استفاده کننده از مزایاي قانون ارتقا بهره وري - 1
  :مربوطه در معاونت درمان دانشگاه 

با توجه به اینکه کلیه پرداخت ها در سیستم پرسنلی  . باشد می هفته در ساعت 44 کارکنان کار ساعات میزان
. بصورت ماهانه محاسبه میشود ، الزم است این ساعت کارکرد هفتگی به ساعت کارکرد ماهانه تبدیل شود 

  :ساعت کارکرد ماهانه به شرح زیر محاسبه می گردد 
 x= تعداد روزهاي جمعه و تعطیل رسمی در ماه 

  تعداد روزهاي ماه   -Y   = (x(تعداد شیفت موظفی 
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  ) Y *3/7(   - ساعت تقلیل کارکرد ماهانه کارکنان بر اساس قانون مذکور=)Z(ساعات کارکرد موظفی

  ساعت 30/6* تعداد شیفت هاي گذرانده شده )= T(ساعات کارکرد بر اساس شیفت هاي تنظیمی 
  :مزایاي قانون ارتقا بهره وري تعیین ساعت تقلیل کارکرد ماهانه  کارکنان استفاده کننده از  - 2
. ابدی می کاهش هفته در ساعت 8 تا حداکثر پرستاران کار ساعت وري، بهره ارتقا قانون نخست بند اساس بر

 خدمت سنوات و کاري شیفت ، کار سختی عنصر 3 اساس بر پرستاران کار ساعت کاهش قانون این اجراي در
 سابقه سال 4 تا 1 پرستاري کادر شاغالن کاري ساعات میزان خدمت، سنوات اساس بر. است شده دیده

 16 و ساعت چهار -  سال 16 ساعت، سه - سابقه سال 12 ساعت، دو - سابقه سال هشت ساعت، یک -  خدمت
 و تبدیل امتیاز به کشوري خدمات مدیریت قانون در کار سختی. شود می کم هفته در ساعت پنج باال به سال

 از ساعت، یک درصد 50 تا 26 از ساعت، نیم درصد 25 تا 8 ازاي به کار سختی اساس بر و شود می محاسبه
 در پرستاري کادر شاغالن کاري ساعات میزان از ساعت 2 درصد100 تا 76 و ساعت 5/1 درصد 75 تا 51

 تعیین هفته در ساعت 1 متعارف غیر هاي کاري نوبت در کار بابت کار ساعات کسر مدت.  شود می کم هفته
  . است شده

  
  بر اساس قانون ارتقا بهره وري) صبح ، عصر و شب (تعیین ساعات شیفت هاي کاري سه گانه -3

 . شد خواهد محاسبه 5/1 ضریب با دارند اشتغال تعطیل ایام و شب هاي نوبت در که کارکنانی کار ساعات
 حداکثر ماهانه نیاز صورت در توانند می و نداشته را متوالی ساعت دوازده از بیش کار اجازه ماده این مشمولین

 این اعمال با.  دهند انجام کاري اضافه کارفرما توافق با نامه آئین این 2 ماده دستورالعمل اساس بر ساعت) 80(
براساس . باشند نمی تعطیل  ایام و شب هاي شیفت طی در خوابیدن صرف به مجاز کارکنان از یک هیچ ضریب

      ممنوع ) ساعت  18(یا شب و صبح روز بعد ) ساعت  18(قانون فوق الذکر شیفت هایی مانند عصر و شب 
  .می باشد

 و گردد می بستري بیماران و بخش جاري امور تحول و تغییر صرف ساعت یک کاري هاي شیفت تعویض در
  . گردد می محاسبه کار ساعت جزء

  ساعت 45/18) =ساعت  15/6(ضریب شبکاري 5/1+ 30/12: ساعات شیفت شب کلیه ایام 

  ساعت  45/9) = ساعت 15/3(ضریب  تعطیالت  5/1+ 30/6: ساعت شیفت  صبح وعصرایام تعطیل 
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  ساعت  30/6= ساعات شیفت صبح و عصر ایام غیر تعطیل 

  

  :محاسبه ساعت اضافه کار بر اساس قانون ارتقا بهره وري 

  .ه روش محاسبه آن ذکر گردید ک)  Z= (ساعت کارکرد موظفی

  ساعت 30/6* تعداد شیفت هاي انجام شده ): T(ساعت کارکردانجام شده 

  ساعات بابت ضریب شبکاري و تعطیالت  + )T-Z(  =میزان اضافه کار

 در بالینی کار به دولتی غیر یا دولتی هاي بخش از یکی در که است شاغلینی شامل فقط نامه آئین این مزایاي
 به متعهد فرد آن طی که اي نامه تعهد ارایه به موظف نامه آئین این مشمولین.  دارند اشتغال مرتبط شغلی رشته
                                                                                                                                                              . باشند می شود می بخش دریک خدمت انجام

    کارکنان رفاهی امور:  ششم فصل

 به بنا دولت کارکنان از حمایت و انداز پس تشویق منظور به دولت:  دولت اندازکارکنان پس حساب
 سهم انداز پس حساب عنوان تحت خاصی سپرده حساب) پیمانی و رسمی(  کارکنان از هریک درخواست

 به و  کسر او  دریافتی از کارکنان انداز پس بابت مبلغی هرماه و افتتاح او نام به ها بانک از یکی نزد  مستخدم
 به  دولت انداز پس  حساب عنوان به دولت  میزان همین به مبلغی هرماه و.  شود می واریز مذکور حساب
 به هردوحساب به متعلق سود و.کند می واریز  شد خواهد افتتاح کارمند نام به که اي جداگانه سپرده حساب
 وجود کارمند هر نام به انداز پس حساب دفترچه صدور به نیازي است بدیهی.  شد خواهد واریز  کارمند حساب

 حساب موجودي کلیه. باشد می برداشت قابل غیر کارمند اشتغال زمان در  انداز پس حساب موجودي.  ندارد
 ویا افتادگی کار از و خریدي باز ، بازنشتگی هنگام به رسمی کارکنان براي دولت سهم و مستخدم سهم هاي

 وجه در یکجا بطور قرارداد خاتمه ویا لغو هنگام به  پیمانی کارکنان مورد دیگرودر دالیل به خدمت از خروج
 بین سپرده سود و اصل از اعم  انداز پس حساب موجودي کارمند فوت صورت در. شود می پرداخت آنان

  . شد خواهد پرداخت و تقسیم قانونی وراث
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 کارگزینی واحد به بایستی دولت انداز پس حساب افتتاح جهت پرسنل:  دولت انداز پس حساب کردن باز نحوه
 و اداري امور مسئول امضاي به ، آن تکمیل و نسخه دردو انداز پس حساب فرم  گرفتن تحویل از بعد و مراجعه

 بیمارستان مالی امور به فرم از نسخه یک. نمایند تحویل بیمارستان خانه دبیر واحد به و رسانده بیمارستان مدیر
   . شود می بایگانی پرسنلی پرونده در دیگر نسخه و حقوق از کسر جهت

 6 زیر فرزند داراي که اناث کارکنان ي برا کودك مهد هزینه کمک العاده فوق پرداخت:  مهد هزینه کمک
 دو تا حداکثر و 3 تبصره قرارداد و پیمانی ،رسمی کارکنان براي  ) سقف بدون( کودك هر ازاي به هستند سال

 مذکور هزینه کمک دریافت جهت است پرداخت قابل  ماهانه بصورت  4 تبصره قراردادي کارکنان براي فرزند
 اول تصویر و خود شناسنامه  صفحه دوم و اول تصویر(  مدارك ارائه به نسبت بایست می مشمول کارکنان
  . شود می تعیین دولت طرف از سال هر مهد هزینه کمک مبلغ.  نمایند اقدام رفاه واحد به)  فرزند شناسنامه

 ایمنی و بهداشتی شرایط تامین جهت و کارکنان استخدامی – اداري نامه آئین 50 ماده استناد به:  شیر حق
 کلیه براي ماست مانند آن مناسب لبنی مواد آن معادل یا شیر لیتر چهارم یک میزان روزانه کارکنان کار محیط

 اختصاص بایگانی و پرتونگاري واحدهاي آزمایشگاه، رادیولوژي، قبیل از پرخطر هاي بخش در شاغل کارکنان
  . است شده داده

 وجود  عمدي غیر خطاهاي ناحیه از که خطراتی و پزشکی حرفه در شغلی ریسک به توجه با   : مسئولیت بیمه 
 مسئولیت بیمه  . باشند خود شغلی هاي دغدغه از بال فارغ و خاطر آسوده لحاظ هر از باید  درمان دارد،کادر

 اي ناخواسته حوادث در همواره کادردرمان. باشد می شغلی استرس از درمانی کادر رهایی براي راهکار بهترین
 با مواجهه براي راهکار بهترین تواند می مسئولیت بیمه لذا، و قراردارند دهد می رخ  درمانی مراکز در که

  .باشد حوادثی چنین وقوع از ناشی خسارات

 استناد به و کشوري خدمات مدیریت قانون 86 ماده اجرایی نامه آئین اجراي راستاي در:  لباس حق
 نانیکهککار از آندسته به بایست می کار مناسب محیط ایجاد جهت اداري امور سازمان 15 شماره دستورالعمل

  . گردد تحویل و تهیه لباس است مخصوص لباس داشتن مستلزم آنان وظایف انجام

  . شود می ابالغ ها واحد به دانشگاه انسانی منابع و توسعه مدیریت توسط ساله هر لباس حق میزان 
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 و رسمی کارکنان هکلی به و تعیین دانشگاه امنا هیات توسط ساالنه هزینه کمک این مبلغ : مسکن هزینه کمک 
  . شود می پرداخت آنان کارکرد میزان برحسب قراردادي و پیمانی

 این باشد نشده تعیین کارکنان براي ذهاب و ایاب سرویس سازمان در صورتیکه در:  ذهاب و ایاب هزینه کمک
  . است پرداخت قابل مربوطه مقررات رعایت با هزینه کمک

 کمک براي پرداخت قابل سقف کشوري خدمات مدیریت قانون دهم فصل دستورالعمل استناد به:  غذا هزینه
 با شده تعیین درروز ساعت 8 حداقل آنها کار ساعت که کارمندانی براي غذا مستقیم غیر یا مستقیم هزینه

 گردیده تعیین درروز)  صبحانه یا شام یا ناهار( غذایی وعده یک براي تنها دستگاه مجاز مقام باالترین تشخیص
  . است

 بازنشسته، شاغل، کارکنان فرزندان و خود دایم ازدواج صورت در ازدواج هزینه کمک:  ازدواج هزینه کمک
 در فرزند ازدواج هزینه کمک.  است پرداخت قابل آنان از هریک براي بار یک فقط متوفی و افتاده کار از

 شوهر و زن صورتیکه در.  نباشد مذکور مقررات مشمول کارمند خود فرزند آن که است پرداخت قابل صورتی
   گیرد می تعلق مرد ترجیحا آنان از یکی به فرزند ازدواج هزینه کمک باشند کارمند هردو

 دوي هر به ازدواج هزینه کمک باشند مذکور مقررات مشمول و باشند کارمند دو هر مزدوجین صورتیکه در
  . گیرد می تعلق آنان

 قابل وي تکفل تحت افراد و بازنشسته  شاغل،  کارمند فوت  صورت در فوت هزینه کمک: فوت هزینه کمک
  .  باشد می پرداخت

 قانون مشمول اجرایی دستگاههاي کلیه در سال بودجه قانون 84 ماده استناد به فوت و ازدواج هزینه کمک مبلغ
 ضریب احتساب و مقررات رعایت با که است گردیده تعیین امتیاز 6500 میزان به  کشوري خدمات مدیریت

  .  بود خواهد پرداخت قابل مشمولین به سالیانه

       1393 سال در هزینه کمک این محاسبه نحوه

  ریال 7845500=  6500) * 1207( 1393 سال ریالی ضریب
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 می تبعیت اجتماعی تامین قانون از هزینه کمک این پرداخت نظر از اجتماعی تامین قانون مشمول کارکنان
 ایشان به آخر سال 2 حقوق میانگین معادل بیمه حق پرداخت سابقه روز 720 حداقل داشتن درصورت که نمایند

  .  شود می پرداخت

  

   دانشگاه سایت

 این از استفاده با.  است امکانپذیر  www.kaums.ac.ir  اینترنتی آدرس طریق از دانشگاه سایت به دسترسی
  .  کنید پیدا دسترسی زیر اطالعات به توانید می سایت

 . شوید مطلع دانشگاه اخبار ترین تازه از سایت ل او صفحه در توانید می شما:  دانشگاه اخبار -١

 نما الکترونیک خدمات لینک در صفحه راست طرف در سایت اول صفحه در:  استخدامی آزمون  سامانه -٢
 از که قراردادي یا استخدامی آزمونهاي به مربوط اطالعات کلیه.  کنید پیدا دسترسی سامانه این به توانید می

 . باشد می دسترسی قابل سامانه این طریق از گردد می برگزار دانشگاه طریق

 خود انسانی نیروي طرح خدمت گذراندن براي نام ثبت جهت طرحی نیروهاي:  طرحی نیروهاي نام ثبت -٣
 . نمایند مراجعه سایت اول صفحه در الکترونیک خدمات لینک به توانند می

 . است پذیر امکان الکترونیکی خدمات قسمت طریق از نیز ویروس آنتی و کاربردي افزارهاي نرم دریافت -٤

 خدمات مدیریت قانون 20 ماده اجرایی  نامه آئین اجراي راستاي در:  پیشنهادات جامع نظام نامه شیوه -٥
 آسان را موجود وضعیت بتواند که راهکاري و فکر نظر نوع هر ارائه منظور به پیشنهادات جامع نظام کشوري،

 . است یافته استقرار نماید تر مطلوب و تر ایمن و تر ارزان تر، صحیح تر، سریع تر،

 مراجعه پیشنهادات جامع نظام لینک به)  چپ سمت(  دانشگاه سایت طریق از توانید می پیشنهادات ارائه جهت
 درج شده ارائه پیشنهادات پیگیري نحوه همچنین ، فرم تکمیل راهنماي و پیشنهادات فرم قسمت دراین.  نمایید

  . است شده

 سایت به توانید می ماموریت و مشارکت حق کار، اضافه ، حقوقی فیش دریافت جهت:  حقوقی فیش -٦
 چپ درسمت و رجوع دانشگاه منابع و مدیریت توسعه معاونت حوزه به ها معاونت لینک در و مراجعه دانشگاه
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 و کاربري نام شما از قسمت این در.  یابید دسترسی حقوقی فیش به)  سریع دسترسی قسمت( مذکور  لینک
 و نمایید وارد ملی شماره و حقوقی حساب شماره بایست می ترتیب به که شود می درخواست عبور رمز

 سامانه به)  توسعه معاونت سایت اول صفحه(  فوق آدرس در توانید می همچنین.  بزنید را فیش مشاهده
 شماره و  کاربري نام  عنوان به ملی شماره درج با میتوانید سامانه این در.  شوید متصل کارکنان آموزش
 . کنید پیدا دسترسی خود آموزشی شناسنامه  به عبور کلمه عنوان به شناسنامه

  کارکنان رفاهی نامه شیوه -٧

 به توانید می کارکنان رفاهی هاي نامه شیوه لینک برروي کلیک با مدیریت توسعه معاونت لینک در همچنین
 و قمصر مهمانسراي در اسکان ،  سفر تسهیالت ،)  وام( بانکی تسهیالت دریافت چگونگی قبیل از اطالعاتی

  . کنید پیدا دسترسی کارکنان ورزشی نامه شیوه

 به توانید می...)  و کارکنان تکمیلی بیمه به مربوط اطالعات قبیل از(رفاهی اطالعات سایر گرفتن براي همچنین
 اول صفحه چپ قسمت در سپس و عمومی امور مدیریت لینک به توسعه معاونت اول صفحه راست سمت

  . نمایند مراجعه کارکنان رفاه اداره قسمت به عمومی امور مدیریت

  ها دستورالعمل و ها بخشنامه -٨

 به توانید می انسانی منابع و سازمان توسعه مدیریت لینک توسعه، معاونت سایت چپ سمت به مراجعه با
  . کنید پیدا دسترسی استخدامی و اداري قوانین سایر و دستورالعمل و ها بخشنامه

   بهشتی بیمارستان سایت

 اول صفحه در.  است امکانپذیر kaums.ac.ir  www.beheshti. آدرس طریق از سایت این به دسترسی
 ثبت فرم و بیمار حقوق منشور ، درمانگاه زمانی  برنامه ، بیمارستان اخبار آخرین به توانید می سایت این

  . یابید دسترسی  و فرم ارسال پیشنهادات پزشکی خطاهاي

  ازنشستگیب:  هفتم فصل

  : نماید نشسته باز را خود کارمند تواند می زیر شرایط از یکی با سازمان 



 کارکنان توجیهی کتابچه                                   اداري امور مدیریت - کاشان بهشتی دکتر شهید  پزشکی ، آموزشی و درمانی مجتمع

 

  ٩٠ صفحھ     
   

 با تخصصی مشاغل براي سال پنج و سی و تخصصی غیر مشاغل براي خدمت سابقه سال سی حداقل)  الف
  . سال سی از باالتر سنوات براي کارمند درخواست با باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی تحصیالت

  . حقوق روز پنج و بیست با خدمت سابقه سال پنج و بیست حداقل و سن سال شصت حداقل)ب

 تخصصی غیر مشاغل براي خدمت سابقه سال سی داراي که را کارمندانی است موظف سازمان -1 تبصره
 و تخصصی مشاغل براي خدمت سابقه سال پنج و سی ي دارا که را کارمندانی همچنین و سن سال وشصت

   نماید بازنشسته کارمند تقاضاي بدون  را باشند می سن سال پنج و شصت

 و آور زیان و سخت مشاغل متصدیان براي ب بند در سنی شرط وهمچنین  الف بند در مذکور سابقه - 2 تبصره
  . گردد نمی منظور زنان براي سنی شرط و باشد می کمتر سال پنج تا معلوالن و جانبازان

 سابقه سال پنج و بیست حداقل و سن سال پنج و شصت داراي راکه کارمندانی است موظف سازمان - 3 تبصره
 کارمندان.  باشد می سال هفتاد تخصصی مشاغل براي سنی سقف.  نماید نشسته باز را باشند می خدمت

 سابقه سال بیست از بیش صورتیکه در است سال پنج و بیست از کمتر انها خدمت سابقه که الذکر فوق تخصصی
 باز اینصورت غیر در و دهند خدمت ادامه سابقه سال پنج و بیست به رسیدن تا توانند می باشند داشته خدمت

  . شوند می خرید

  : بیمه حق یا بازنشستگی کسور پرداختسابقه

 محاسبه در لیکن گردد،می تلقی خدمت سابقه با مترادف اغلب کسوربازنشستگی پرداخت سابقه چه گر ا 
می قرار مالك است، گردیده پرداخت تعهد یا و شده پرداخت آن کسور که اي سابقه بازنشستگی حقوق

 بازنشستگی حقوق میزان درافزایش که شود می گرفته نظر در کاري سنوات ارفاقی، خدمت همچنین گیرد
 . است گذار تاثیر

  بازنشستگی حقوق محاسبه نحوه : ب  

 کسور مالك که دریافتی مزایاي و حقوق معدل ضربدر) سال 30 حداکثر( روز به قبول قابل خدمت سنوات 
 . روز 10800 بر تقسیم سال ضریب آخرین اعمال با اشتغال آخر سال دو در است بازنشستگی
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                خدمت سال هر ازاي به دارند خدمت سال سی از بیش که کارمندانی به بازنشستگی حقوق تعیین هنگام در
  شد خواهد پرداخت و محاسبه شده تعیین حقوق بر عالوه بازنشستگی حقوق درصد 5/2 سال، سی بر مازاد

 بازنشسته که قانون این مشمول  کارمندان به کشوري خدمات قانون براساس:   بازنشستگان خدمت پایان پاداش
 به مربوط وجوه اضافه به)  سال سی تا( مستمر مزایاي و حقوق آخرین یکماه ، خدمت سال هر ازاي به شوند می

  .   شد خواهد پرداخت شده ذخیره هاي مرخصی

 و محاسبه ، خدمت سالهاي نسبت به پاداش ، باشد سال سی از کمتر مستخدم خدمت سابقه که صورتی در
 . شود می پرداخت

 . گیرد می تعلق متوفی مستخدم قانونی وراث به خدمت پایان پاداش مستخدم فوت صورت در

 بار هر ازاي به ، اسالمی شوراي مجلس 21/1/81مصوب خدمت پایان پاداش قانون 2 ماده اصالح قانون استناد به
 . شود می کسر مستخدم خدمت پایان پاداش از ماه یک ، خدمت آخر سال ده در اداري محکومیت

   کارکنان عملکرد ارزیابی و آموزش:   هشتم فصل 

 با متناسب را کارکنان آموزش نظام بیمارستان بخشی اثر و کارایی سطح ارتقا منظور به است موظف سازمان
 افزایش سازمان فرایندهاي در مستمر مشارکت جهت کارکنان انگیزه تا نماید طراحی اي بگونه نظر مورد شغل
 کارمندان.  بگذرانند  خدمت ضمن آموزشهاي ساعت 50 میزان به حداقل سال درطول موظفند کارکنان . یابد

  . باشند می دوره اجراي هزینه پرداخت به مکلف قبولی نمره کسب عدم صورت در ها دوره این به شده معرفی

 مفاد با مطابق آموزش امتیاز تمامی از برخورداري جهت کارمندان براي ساالنه آموزشی ساعات سقف – تبصره
 دارندگان ساعت 150 حداکثر ، دیپلم فوق ، دیپلم تحصیلی مدرك دارندگان براي ها، گواهینامه اعطاي

 120 حداکثر باالتر، و لیسانس فوق تحصیلی مدرك دارندگان و ساعت 130 حداکثر ، لیسانس تحصیلی مدرك
  . بود نخواهد بعد سالهاي براي سازي ذخیره قابل و پذیرش مورد  آن بر مازاد هاي دوره و بود خواهد ساعت

 محتواي و ماهیت ، اجرا زمان به عنایت با و بوده مدت کوتاه هاي آموزش نوع از کارمندان آموزشی هاي دوره
  : شوند می بندي طبقه زیر شرح به آنها

 خدمت بدو توجیهی هاي آموزش 
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 شغلی هاي آموزش  

 عمومی و فرهنگی هاي آموزش 

 مدیران آموزش  

 ذیل موارد راستاي در خدمت دربدو که شود می اطالق هایی آموزش به:  خدمت بدو توجیهی هاي آموزش
  : گردد می اجرا و طراحی

 مقررات و قوانین و آنها خدمت محل موسسه وظایف و اهداف با االستخدام جدید کارمندان ساختن آشنا- 1
 جمهوري اساسی قانون کار محیط شغلی و فردي حقوق مرکز استخدامی اداري نامه آیین کلیات استخدامی

   اداري نظام و ایران اسالمی

 تصدي جهت)  قراردادي و پیمانی رسمی،( االستخدام جدید کارمندان براي نیاز مورد شغلی توانایی ایجاد - 2
  .مربوط شغل

 به را موسسه مشاغل نیاز مورد تخصصی توانمندیهاي که گردد می اطالق هایی آموزش به:  شغلی هاي آموزش
  . دهد می انتقال شاغلین

  : اهداف

 وظایف با آنان توانمندیهاي و اطالعات ساختن متناسب و کارمندان شغلی هاي مهارت و معلومات سطح ارتقا- 1
  مربوط زمینه در اوري فن و دانش هاي پیشرفت با منطبق نظر مورد شغلی رشته

   آینده در جدید هاي مسئولیت پذیرش براي کارمندان ساختن آماده- 2

  . باشد می الزامی شغلی نیاز حسب بر کارمندان تمامی براي خدمت طول در ها آموزش دراین شرکت 

  عمومی و فرهنگی هاي آموزش

 فناوري و عمومی توانمندیهاي اجتماعی فرهنگی هاي حیطه در که گردد می اطالق هایی آموزش به:  تعریف
 و عمومی نگرش و مهارت دانش افزایش و سازمانی فرهنگ ارتقا و اخالقی فضایل رشد منظور به اطالعات

  . گردد می ارائه کارمندان اطالعات فناوري و فردي
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   مدیران آموزش

 افزایش هاي زمینه در مدیران اي حرفه و معنوي تعالی درراستاي که گردد می اطالق هایی آموزش به:  تعریف
  . گردد می اجرا و طراحی فنی و ادراکی انسانی هاي  مهارت توسعه و بصیرت و نگرش بهبود دانش

  : ها گواهینامه انواع

 چارچوب در آموزشی هاي دوره در شرکت براي پیمانی و رسمی کارمندان تشویق و ترغیب منظور به
   . گردد می اعطا زیر شرح به موسسه انسانی منابع آموزش نظام دستورالعمل

   مهارتی گواهینامه- 1

   تخصصی گواهینامه- 2

   یک سطح پژوهشی - تخصصی گواهینامه- 3

  دو سطح پژوهشی – تخصصی گواهینامه- 4

  .  نماید دریافت خود خدمت دوره طول در را دوم نوع هاي گواهینامه از سطح دو حداکثر تواند می کارمند

   گواهینامه مهارتی

  :شرایط الزم براي اخذ گواهینامه مهارتی 

 دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه  )1

 :ساعت آموزش مصوب با شرایط زیر  900طی  )2

  در زمینه آموزش هاي شغلی باشد آموزش ها ) دو سوم ( 3/2حداقل. 

 900  سال طی شود  6ساعت آموزش حداقل در. 

  ساعت آموزش در طول یک سال  150احتساب حداکثر 

طرح هاي تحقیقاتی  پیشنهادات جدید اختراعات ابتکارات تالیف ترجمه کتب و مقاالت و –تبصره 
ملکرد فردي و سازمانی می گردد  مستند سازي تجربیاتی که موجب افزایش بهره وري کار و بهبود ع

ساعت آموزشی براي فرد در نظر گرفته  200پس از تایید کمیته آموزش حداکثر می تواند تا معادل 
  .شود 
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  گواهینامه تخصصی    

  :شریط الزم براي اخذ گواهینامه تخصصی 

  دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا گواهینامه مهارتی - 1

  :کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر ساعت آموزش  750طی - 2

  آموزش ها در زمینه آموزش هاي شغلی یا آموزش مدیران باشد  4/3حداقل. 

 750  سال طی شود  5ساعت حداقل در. 

  ساعت آموزش در طول یک سال  150احتساب حداکثر. 

طرح هاي تحقیقاتی  پیشنهادات جدید اختراعات ابتکارات تالیف ترجمه کتب و مقاالت و  –بصره ت
مستند سازي تجربیاتی که موجب افزایش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازمانی می گردد  

ساعت آموزشی براي فرد در نظر گرفته  200پس از تایید کمیته آموزش حداکثر می تواند تا معادل 
  . شود

  پژوهشی سطح یک –گواهینامه تخصصی 

  پژوهشی  –شرایط الزم براي اخذ کواهینامه تخصصی 

  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا گواهینامه تخصصی - 1

  :ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر 650طی - 2

  آموزش ها در زمینه شغلییا آموزش مدیران باشد  4/3حداقل. 

 650 سال طی شود  5در  ساعت آموزش حداقل. 

  ساعت اموزش در طول یکسال  130احتساب حداکثر 

  

ساعت و تایید ان توسط کمیته  100اجراي یک یا چند طرح تحقیقاتی در زمینه شغل مورد تصدي معادل - 3
  پژوهشی –ساعت اموزش تخصصی ویژه اخذ گواهینامه تخصصی  100علمی یا طی 
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  درصد آزمون  70زمون جامع و کسب حد نصاب آشرکت در - 4

کارمندانی که متقاضی گذراندن ساعت آموزشی بیشتر بجاي اجراي طرح هاي تحقیقاتی می باشند - 1تبصره 
  .یک سال به مدت زمان دریافت گواهینامه آنان اضافه خواهد شد 

طرح هاي تحقیقاتی  پیشنهادات جدید اختراعات ابتکارات تالیف ترجمه کتب و مقاالت و  - 2تبصره 
سازي تجربیاتی که موجب افزایش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازمانی می گردد  مستند 

ساعت آموزشی براي فرد در نظر گرفته  200پس از تایید کمیته آموزش حداکثر می تواند تا معادل 
  .شود 

  پژوهشی سطح دو–گواهینامه تخصصی 

  :پژوهشی سطح دو –شرایط الزم براي اخذ گواهینامه تخصصی 

  پژوهشی سطح یک –دارا بودن مدرك تحصیلی فوق لیسانس یا گواهینامه تخصصی )1

  :ساعت اموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر  600طی )2

  آموزش ها در زمینه آموزش هاي شغلی یا آموزش مدیران باشد  4/3حداقل 

 600  سال طی شود  5ساعت اموزش حداقل در 

  ساعت آموزش در طول یکسال  120احتساب حداکثر 

  انجام یک طرح تحقیقاتی در زمینه شغل مورد تصدي و تایید آن توسط کمیته علمی )3

پیشنهاد ابتکار تالیف ترجمه کتب و مقاالت و مستند سازي تجربیاتی :داشتن حداقل دو خدمت برجسته شامل )4
  .عملکرد فردي و سازمانی گردد که موجب افزایش بهره وري کار و بهبود 

  سال منتهی به صدور گواهینامه  5به باال در ارزشیابی عملکرد  85برخورداري از امتیاز )5

  درصد آزمون  70شرکت در آزمون جامع و کسب حد نصاب )  6

ساعات آموزشی و فعالیت ها ي معادل سازي شده در هر گواهینامه صرفا براي همان سطح محاسبه -1تبصره 
گردیده و سطوح بعدي نیازمند آموزش و فعالیت هاي جدید بوده و در صورتی که سقف ساعات آموزشی 
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گذرانده فرد بیش از ساعات مورد نیاز اخذ گواهینامه نوع دوم باشد ساعات مازاد آموزشی براي گواهینامه نوع 
  .دوم بعدي محاسبه نمی گردد 

پژوهشی سطح یک ودودر رشته هاي –اهینامه تخصصی آزمون جامع پیش بینی شده بري اخذ گو- 2تبصره 
بهداشتی درمانی به صورت کشوري و توسط کمیته برگزاري آزمون جامع و با همکاري معاونت آموزشی 

  .وزارت متبوع برگزار می گردد 

آزمون جامع رشته هاي غیر بهداشتی درمانی با هماهنگی معاونت توسعه ریاست جمهوري به صورت همزمان در 
  .ح کشوري برگزار خواهد شد سط

سازمان می تواند بطور همزمان از امتیازات مترتب بر دوره هاي آموزشی شامل تبدیل وضع استخدام آزمایشی 
به رسمی، تمدید قراردادپیمانی ، ارتقا شغلی در رتبه هاي شغلی، انتصاب و ارتقا به پست هاي مدیریت حرفه اي 

وع دوم مشروط بر اینکه شرایط الزم در این دستورالعمل را داشته باشند به ،امتیاز حق شاغل و اخذ گواهینامه ن
  .کارمندان اعطا نمایند 

  .اعطا امتیاز به کارکنان قراردادي ساالنه توسط کمیته آموزش تعیین و ابالغ خواهد شد 

  :فرایند اعطاي گواهینامه نوع دوم 

ارك و مستندات مورد نیاز و مطابقت دادن آن با کارمندان متقاضی موظفند نسبت به جمع آوري و ارائه مد
  .دستورالعمل ابالغی اقدام و مدارك خود را به واحد آموزش تحویل نمایند 

واحد آموزش پس از بررسی به رد یا تایید نهایی و صدور گواهینامه نوع دوم در سطوح مهارتی و تخصصی 
  .اقدام می نماید 

پژوهشی سطح یک –از تاریخ استحقاق و گواهینامه هاي تخصصی  مزایاي گواهینامه هاي مهارتی و تخصصی
  .از تاریخ پذیرش در آزمون قابل احتساب است 

  : گواهینامه هاي آموزشی مورد قبول

  .گواهینامه هاي داراي مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق - 1
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  .و کمیته آموزش در سطح سازمان  گواهینامه هاي آموزشی دراي مجوز از کمیته راهبردي در سطح کشور- 2

گواهینامه هاي آموزشی مصوب رشته شغلی مامور حراست که با هماهنگی و تایید اداره حراست کل کشور - 3
  .مستقر در نهاد ریاست جمهوري اجرا شده 

  گواهینامه آموزشی مصوب رشته شغلی مسئول گزینش که با هماهنگی و تایید هیئت عالی گزینش اجرا شده - 4

  .گواهینامه هاي دوره تخصصی آموزش مداوم جامعه پزشکی صرفا براي مشمولین قانون مربوطه - 5

به بعد براي اعطاي امتیازات مربوط به گواهینامه هاي  1379دوره هاي آموزشی مصوب فقط از سال - 1تبصره 
  .نوع دوم محاسبه می گردد 

امتیاز مربوط به گواهینامه هاي نوع دوم ساعات آموزشی دوره توجیهی بدو خدمت براي اعطاي -2تبصره 
  .محاسبه می گردد 

ساعت  6گواهینامه هاي دوره هاي حضوري که در آن ساعت آموزشی قید نشده است بطور میانگین - 3تبصره 
  .به ازاي هر روز در نظر گرفته می شود 

ساعت در نظر  2معادل دوره هاي آموزش مداوم جامعه پزشکی صرفا بر اساس امتیاز و هر امتیاز -4تبصره 
  .گرفته می شود 

  : آموزشی هاي دوره ساعات محاسبه نحوه

 و باشد شده درج آموزشی شناسنامه در و بوده تصدي مورد شغلی رشته با مرتبط باید آموزشی هاي دوره
  : درصورت

  . بود خواهد احتساب قابل شده طی آموزشی ساعات شغلی، رشته تغییر بدون پست تغییر-  

 کمیته تایید با جدید شغلی رشته با مرتبط شده طی آموزشهاي ساعات فرعی، رسته داخل در شغلی رشته تغییر-
 احتساب قابل شده طی عمومی و فرهنگی اموزشی ساعات و مدیریت بهبود آموزشی ساعات همچنین و اموزش
  . بود خواهد



 کارکنان توجیهی کتابچه                                   اداري امور مدیریت - کاشان بهشتی دکتر شهید  پزشکی ، آموزشی و درمانی مجتمع

 

  ٩٨ صفحھ     
   

 ساعات ولی بود نخواهد احتساب قابل قبلی شغلی رشته در مرتبط شده طی هاي آموزش ساعات رسته، تغییر-
  . بود خواهد احتساب قابل شده طی عمومی و فرهنگی آموزشی ساعات و مدیران بهبود آموزشی

  )ساالنه  ارزشیابی( ساالنه عملکرد ارزیابی

 مورد مستمر، و منظم فرآیندي طی را خود کارکنان و مدیران شایستگی مکلّفند دانشگاه اجرائی احدهايو
 اطالع ذینفعان به و ثبت کارگزینی افزار نرم و پرسنلی پرونده در را  آن نتایج و داده قرار ارزشیابی و بررسی

 . بود خواهد گذار تاثیر آنان دریافتی مزایاي و استخدامی وضعیت در ساالنه ارزیابی نتایج.  دهند

  .  باشد می سال همان ماه اسفند پایان تا سال هر ماه فروردین اول از ارزشیابی دوره

   عملکرد ارزیابی هاي فرم تکمیل نحوه

 و اختصاصی هاي شاخص به مربوط امتیاز 40 که باشد می 100 ارزیابی سطح هر در امتیاز مجموع:  امتیازها- 1
  . است عمومی هاي شاخص به مربوط امتیاز 60

  . شود می تایید) واحد مسئول(  کننده ارزیابی توسط و تکمیل شونده ارزیابی توسط عملکرد ارزیابی هاي فرم

 یک باشد درصد 85 حداقل متوالی سال پنج در آنها عملکرد ارزیابی امتیاز مجموع که کارمندانی و مدیران
  . شوند می برخوردار)  خدمت طول در بار یک حداکثر( تشویقی شغلی طبقه

  مقررات سایر:  نهم فصل  

  : گیرند می قرار زیر حاالت از یکی در استخدام نوع حسب قراردادي ویا پیمانی ، رسمی کارمندان

  مربوط سازمانی واحد در اشتغال)  الف

   حقوق بدون یا و استحقاقی ، استعالجی مرخصی گذراندن درحال)  ب

  خدمت به آماده حالت در) ج

  آموزشی ماموریت یا و واحدها سایر و سایر و ها موسسه به ماموریت یا انتقالی) د
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 تخلفات به رسیدگی هاي هیئت یا و قضائی مراجع قطعی احکام موجب به اخراج یا و دائم یا موقت انفصال )ه
   اداري

   بازخریدي یا و استعفا) و

  موجه غیر و موجه غیبت) ز

  کارافتادگی از یا و بازنشستگی) ح

  تعلیق)ط

  پیمانی کارمند قرارداد فسخ) م

 ممنوع ایشان به وجهی هرگونه پرداخت ، کارمند تکلیف تعیین تا غیبت و تعلیق ، موقت انفصال درایام:  تبصره
  . است

 از قبلی اعالم ماه یک با  کتبی درخواست با توانند می  رسمی ،کارمند کشوري خدمات قانون 64 ماده اساس بر
 از استعفا.  بود نخواهد دولت برابر در تعهداتش رافع او استعفاي مورد هیچ در. ندک استعفا دولت خدمت
  . کند موافقت آن با رسمی حکم موجب به سازمان که یابد می تحقق تاریخی

 خانه وزارت انحالل یا سازمانی پست حذف علت به صورتیکه در کشوري خدمات قانون  116 ماده براساس
 خدمت به آماده حالت به مزبور مستخدمین نباشد احتیاج رسمی مستخدمین از اي عده وجود به دولتی یاموسسه

  . آیند می در

 آماده حالت به زیر حاالت در اجرایی هاي دستگاه رسمی کارمندان کشوري خدمات قانون 122 ماده اساس بر
  : آیند می در خدمت به

  اجرایی دستگاه انحالل- 1

  سازمانی پست حذف- 2

   حقوق بدون مرخصی یا ماموریت اتمام از بعد سازمانی پست نبود- 3

   اداري تخلفات هیات راي اساس بر- 4
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 ایمنی بیمار

  :مقدمه

  .است بیماران به نرساندن آسیب بیمارستان هر در الزام مهمترین و اولین

 توسعه کشورهاي در بخصوص سالمت هاي نظام توجه مورد موارد مهمترین از یکی جزء بیمار ایمنی مساله

  .دهند انجام را اقداماتی خصوص این در کشورها سایر که گردیده سبب امر این و باشد یافته می

 رفتاري الگوهاي و ها صالحیت ها، ادراك ها، گروهی، نگرش و فردي هاي ارزش ماحصل ایمنی فرهنگ

 .نماید می بیان مدیریت ایمنی نظر از را سازمان یک مهارت و روش تعهد، که است

 دهند می نشان شده، انجام کانادا و نیوزلند انگلستان، استرالیا، آمریکا، در که جمعیت بر مبتنی هاي پژوهش

 صورت به ها بررسی این .دهند می رخ بیمارستانی هاي پذیرش همه درصد 16/6تا 9/2این حوادث بین 

 میزان و نوع و پرستاري اطالعات پزشک، هاي یادداشت شامل بیماران، اطالعات مرور پایه نگر بر گذشته

 حوادث از نیمی تقریباً .هستند موجود واقعی میزان از کمتر احتماالً آنها میزان بنابراین انجام شده، دارو تجویز

 و اشتباهی جراحی اشتباهی، بیمار( بوده جراحی به مربوط مطالعات، این در شده ناخواسته گزارش و مضر

 تمامی درصد 22 که هستند حوادث شایع علت دومین دارویی، هاي گزارش و ) اشتباهی جراحی محل

 از نیمی حداقل .بودند ها بخش بعد و عمل هاي اتاق ها، مکان پرخطرترین .دهند تشکیل می را رخدادها

حداقل  حوادث این بیشتر اگرچه .رسیدند می پیشگیري قابل نظر به مطالعات، در این شده گزارش حوادث

 62 حدود عاقبت همچنین، .گذاشتند جاي بر دایمی عوارض آنها سوم یک اند، رسانده بیماران به را آسیب

مشکل عمده  یک بیماران، ایمنی رسد می نظر به بنابراین .است شده منتهی بیماران مرگ به حوادث درصد

      .باشد بهداشت عمومی و سالمت
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 : تعاریف

 Safety  اتفاقی آسیب و صدمه هرگونه وجود فقدان :ایمنی 

 Error شده بینی پیش برنامه طبق بر فعالیت یا و کار گونه هر انجام و درتکمیل توفیق عدم : خطا . 

Adverse event  بیماري از ناشی عوارض با مغایر سیردرمان به مرتبط صدمه  :ناگوار رویداد . 

 Near-miss را  خواسته نا اتفاق یا حادثه ایجاد بالقوه توانایی که ناگواري رویداد یا اشتباه : خطا به نزدیک

 . است نداده روي جریان توقف یا و شانس علت به اما دارد

 وقوع خطر یا و فیزیولوژیک یا فیزیکی جدي صدمه یا مرگ به منجر غیرمنتظره واقعه یک : ناخواسته رویداد

  .نشود جدي صدمه یا مرگ به منجر آن اگرچه

 :بیمار ایمنی مورد در WHO سازمان ابزارهاي

 ایمن تزریق و دست بهداشت راهنماهاي 

 ایمن جراحی لیست چک  

 :بیمار ایمنی سوي به گام هفت

 بسترسازي و فرهنگ ایجاد .1

 .کنید فراهم بیمار ایمنی به دستیابی براي منصفانه و باز بستري

 کنید رهبري و حمایت را خود کارکنان .2

 .کنید تمرکز و تاکید بیمار ایمنی بر خود سازمان در محکم و شفاف بطور

 کنید یکپارچه و سو هم را خطر مدیریت عملیات .3

 .نمایید ارزیابی و شناسایی را خطاها و کنید ایجاد فرایندهایی و سیستمها خطرات، مدیریت براي

 دهید ارتقاء کرده تشویق را دهی گزارش .4

 .کنند گزارش ملی و محلی سطح در را وقایع راحتی به توانند می که بدهید را اطمینان این خود کارکنان به
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 کنید برقرار ارتباط انها با درگیرکرده موضوع در را جامعه و مردم .5

 .دهید گوش انها حرف به و ایجاد بیماران با صریح ارتباط برقراري براي را راههایی

 دهید یاد هم دیگران به و بیاموزید را ایمنی درسهاي .6

 .دهند می رخ حوادث چگونه و چرا که بگیرند یاد تا کنید تشویق علل اي ریشه تحلیل به را کارکنان

 کنید اجرایی آسیب بروز از جلوگیري براي را حلهایتان راه .7

  .سازید عملی و نهادینه سیستم یا فرایندها عملیات، در تغییر با اید آموخته که را درسهایی

  :بیمار ایمنی حل راه 9

 باشد می ذیل شرح به بهداشت جهانی سازمان توصیه با مطابق: 

 دارویی خطاي از جلوگیري جهت مشابه تلفظ و نام با داروهاي به توجه 

 بیمار شناسایی 

 بیمار تحویل زمان در موثر ارتباط 

 بیمار بدن صحیح محل در صحیح پروسیجر انجام 

 الکترولیت هاي محلول غلظت کنترل 

 خدمات ارایه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از اطمینان 

 ها لوله و سوند نادرست ازاتصاالت اجتناب 

 تزریقات وسایل از یکبارمصرف استفاده 

 دست بهداشت بهبود  

 :بیمار ایمنی برنامه در ضروري استاندارد  20 

 . کند می عملیاتی و اجرایی را آن و دارد استراتژیک برنامه بیمار ایمنی درمورد بیمارستان.1
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 ایمنی بیمار خصوص در اختیاراتی و مسئولیت ، وظایف که باشد می وکارمندانی مدیران داراي بیمارستان.2

 .دارند

درمورد  و کرده رهبري را بیمار سالمت اجرایی هاي شیوه بیمار، ایمنی فرهنگ ارتقاء منظور به مدیران.3

 . کنند می فعالیت ارتقاءایمنی و بهبود هاي فرصت روي و دیده آموزش ریسک مدیریت

 .کنند می کنترل را بیمار سالمت و ریسک مدیریت شده گرفته کار به افراد.4

 . کند می بررسی بیمارستانی هاي کمیته در را موربیدیتی و مورتالیتی ماهیانه طور به بیمارستان.5

 .باشد می کالیبر و آماده ، دسترس در بیمارستان در ضروري لوازم و وسایل.6

 .دارد آنها مجدد استفاده جهت پزشکی لوازم سازي پاك جهت مشخصی پروتکل و برنامه بیمارستان.7

 و استریل CSR بخش (دارد را لوازم سریع کردن استریلیزه و سازي پاك جهت کافی تجهیزات بیمارستان.8

 ). دارد ها برنامه اجراي جهت هاي العمل دستور و بوده فعال بیمارستان

 فرایندي را هاي برنامه اجراي جهت الزم دانش و کافی مهارت موقت چه و دائم چه شده استخدام پرسنل.9

 . دارند

پروسه  احتمالی خطرات تمام از بیمار و شود می گرفته رضایت بیمار از تهاجمی پروسه هر انجام از قبل.10

 در مراحل گیري تصمیم و دخالت اجازه بیمار و داده اطالعات بیمار به کافی اندازه به بیمارستان دارد اطالع

 . دارد را درمان

وسیله  تخت و اتاق شماره ولی شوند می شناسایی تولد تاریخ ، کامل مشخصات طریق از بیماران تمامی.11

 ). دارد بیماران شناسایی جهت را سیستم بهترین بیمارستان ( باشد نمی شناسایی

جهت  مشخص برنامه و نظام یک داراي و دارد ضروري بحرانهاي براي ارتباطی کانالهاي بیمارستان.12

 . باشد می بیمار ایمنی به مربوط موارد شناسایی
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 می شود دریافت بیماران ترخیص از پس که آزمایشاتی نتایج مورد در مناسبی و مشخص برنامه بیمارستان.13

 .دارد

  .دارد عفونت از پیشگیري و کنترل خصوص در هایی العمل دستور و ها گایدالین بیمارستان.14

در  بخصوص لوازم و تجهیزات تمام عفونی ضد خصوص در مشخص العمل دستور و نظام بیمارستان.15

 . دارد را بحران شرایط

عملیاتی  را آن که دارد آن هاي فرآورده و خون ایمنی مورد در هایی دستورالعمل و گایدالین بیمارستان.16

 خون ناسالم خون، مچ کراس خون، ترانسفوزیون خون، پروسیجر درمورد گایدالین(کند می اجرایی و

 ). دارد ... و منتظره غیر وحوادث

 .دارد را ایمن جراحی و واکسن تزریقات ایمن، تزریقات انجام سیاست بیمارستان.17

 براي بیمارستان( دربیمارستان ساعته 24 حیاتی داروهاي وجود( دارد ایمن دارودهی سیستم یک بیمارستان.18

order دارو، انبار و نگهداري دارو، تامین و خرید دارو، انتخاب مراحل  تجویز و دارو کردن آماده نویسی 

 ). دارد مشخصی العمل دستور بیمار به دارو

 بیماران، براي براي ایمن فیزیکی محیط بیمارستان(.باشد می ایمن محیط هاي استاندارد داراي بیمارستان.19

 امنیت بیمارستان شودو می تشکیل بیمارستان در محیط ایمنی کمیته .دارد کنندگان مالقات و کارکنان

 .شود می گرفته نظر در....و نوزادان ویژه اورژانس هاي بخش در بخصوص

داراي  بیمارستان( باشد می بیمارستانی هاي مانده پس مناسب دفع مدیریت سیستم داراي بیمارستان.20

  ).دارد.... و تیز نوك و برنده وسایل عفونی غیر و عفونی هاي زباله بهداشتی دفع براي گایدالین

  . سالمت است مراقبت متخصصین قانونی و اخالقی اي، حرفه وظیفه ،باال کیفیت با و ایمن مراقبت ارائه
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  مدیریت خطر

 بروز احتمال که کارهایی آمار، اساس بر ، رود می بشمار دنیا کارهاي پرخطرترین از سالمت خدمات ارائه

 با که سالمت خدمات بنابراین روند می بشمار خطرناك است مورد هزار از مورد یک از بیش درآنها خطا

 از % 11 بستري درمان از ناشی آسیب احتمال و است همراه مورد 311 هر از مورد 1 خطا احتمال وقوع

 و گردیده محسوب پرخطر بسیار است گردیده برآورد امریکا و اروپایی کشور 7 در پذیرشهاي بیمارستانی

  شوند مدیریت مناسب اي بگونه خطرات که این رود می انتظار

مرز  تا یا ، گردند بیمار به آسیب به منجر تواند می و میدهد رخ پزشکی گروه توسط که اشتباهاتی یا خطاها

اشتباهات  تشخیصی، اشتباهات شامل خطاها این . شوند می نامیده پزشکی خطاهاي روند پیش بیمار به آسیب

 تجهیزات، و فناوري از استفاده در اشتباه جراحی، پروسیجر در اشتباه درمانی، روشهاي و دارو تجویز در

 . گردند می پاراکلینیک تستهاي در تفسیر اشتباه

نتیجه  یک به منجر بالقوه یا بالفعل طور به که اجرا یا ریزي برنامه در اشتباه عمل ارتکاب یا خدمت قصور

 . رود می بشمار پزشکی خطاي شود می ناخواسته

 موارد گذرند می بخیر ولی رفته پیش آسیب مرز تا که آنهایی به .شوند نمی آسیب به منجر خطاها همه

 شوند نمی آسیب به منجر ولی افتند می اتفاق که مواردي به و گذشته، بخیر یا (NearMiss) نزدیک خطا

 فاجعه اصطالحا همراهند جدي اي عارضه وقوع با که مواردي اما گویند می (No Harm) )عارضه  بدون

 اهمیت داراي هستند پیشگیري قابل آنها از نیمی از بیش که رو آن از و شوند می گفته  (Sentinel) آمیز

 جدي صدمه یا مرگ به منجر که هستند اي منتظره غیر وقایع (Sentinel) آمیز وقایع فاجعه . هستند فراوان

Death/Harm) (، شوند می آنها وقوع خطر یا فیزیولوژیک یا فیزیکی.  

  :تعاریف
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به  صدمه خطر کاهش و ارزیابی شناسایی، براي یافته انجام اجرایی و بالینی هاي فعالیت  :خطر مدیریت

 . خودسازمان به زیان خطر نیز و کنندگان مراجعه و کارکنان بیماران،

 یا تخریب یا آسیب افراد، مرگ یا بیماري صدمه، باعث تواند می که بالقوه یا واقعی وضعیت هر :مخاطره

 شود سازمان دارایی و تجهیزات دادن از دست

 . آسیب معرض در گرفتن قرار احتمال ، بد عواقب یا مخاطره احتمال :ریسک

اتفاق  تواند می که مضري موارد دیگر یا و ، اموال به آسیب ، صدمه درجه لحاظ از انتظار قابل نتیجه :شدت

  .بیفتد

  :ریسک مدیریت در  فرایند مرحله 7

 سازي زمینه .1

 ریسک شناسایی .2

 ریسک تحلیل .3

 ریسک ارزیابی .4

 ریسک انتقال یا و حذف کاهش، جهت استراتژي .5

 مداوم نظارت و بررسی .6

  مشاوره و موثر ارتباطات .7

 :باشد می RCA خطر مدیریت در مهم ابزارهاي از یکی

 (RCA) :حوادث اي ریشه علت تحلیل و تجزیه

و خطاها بپردازد اساسی عوامل شناسایی به نگر گذشته روش با سازمان تا دهد می اجازه که تحقیقی روش 

 .اند داده رخ نتایج برخی چرا دریابد

که بود نزدیک هاي رویداد تحلیل در تواند می همچنین" Near misses "گیرد قرار استفاده مورد 
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 :اي ریشه علت تحلیل و تجزیه اهداف

ازاینکه اگاهی منظور به :  

 است؟ افتاده اتفاقی چه 

 است؟ هافتاد اتفاق چرا 

 شود انجام آینده در آن وقوع از جلوگیري براي تواند می کاري چه 

  :گزارش دهی خطا در بیمارستان شهید بهشتی

  :گزارش دهی خطا در این مرکز به دو شکل انجام می گیرد

 ) فرم خطا که در صندوق ایمنی بیمار یا تحویل کارشناس ایمنی بیمار داده شود(فرم کاغذي  .1

 بیمارستانبصورت الکترونیکی که در قسمت دسترسی سریع سایت  .2
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  :حریق اطفاء

می بخشد، کوره هاي صنایع را داغ می  آتش گرما می دهد روشنی. دنیاي پیشرفته صنعتی مدیون آتش است
کند، پخت و پز را آسان میکند و بطور کلی میتوان گفت بدون آتش زندگی خیلی سخت و مشکل، صنایع و 

خدمت بزرگی به دنیا و  ،بنابراین آتش. حجر خواهد بودکارخانجات تعطیل و برگشتن جامعه به زمان عصر 
  .جهان بشریت کرده و به همین لحاظ از قدیم االیام مورد توجه و احترام بشر قرار گرفته است

می پیماید، حریق ممکن است   خطرات حریق همواره متناسب با پیشرفتهاي تکنولوژي برق آسا منحنی صعودي
  محوطه اي حمله ور شود، هیچ خانه ، مدرسه ، اداره ، کارخانه، آزمایشگاه ،   به هر نوع ساختمان، تأسیسات یا

نیست که از خطر آتش سوزي مصون ... قطار، خودرو و  کشتی ، هواپیما ، بیمارستان ، انبار ، جنگل ، مزرعه ،
ه اگر اگر چند سال در جاي معینی حریقی رخ ندهد عالمت مصون بودنش از آتش نیست همانطور ک. باشد 

پس آتش سوزي جنبه عمومی داشته  چندین سال شخصی بیمار نشود دلیل مصون بودنش از بیماري نمی باشد
در هر جا و براي هرکس امکان اتفاق دارد و اغلب متضمن خسارات سنگین مالی و تلفات و جراحات جانی 

آتش نشانی و یا واحدهاي  باید در نظر داشت که حفاظت از حریق به هیچ وجه در انحصار سازمانهاي. است
اینها اگر به وظایف خود خوب عمل کنند و وسایل کافی و تجهیزات به روز در دست . آتش نشانی نمی باشد 

داشته و آموزش و تمرین صحیح و مداومی نیز دارا باشند تنها کمک یار خواهند بود و حفاظت اصلی با خود 
در غیر  ا و دستگاههاي مختلف دولتی و غیر دولتی استاشخاص و صاحبان صنایع و حرف و مدیران سازمانه

که شخصی بدلیل بیمه عمر بودن و وجود بیمارستان در شهر مربوطه به سالمت خود  استاین  هماننداینصورت 
  .بدیهی است که نتیجه اي جز تباهی نیست . و پیشگیري از خطرات و تصادفات توجه نکند 

  :روش هاي دستیابی به ایمنی از حریق

  .شناخت علل حریق و کوشش براي جلوگیري از بروز آن - 1

  .شناسائی علل رشد و گسترش حریق و کوشش براي مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن  - 2

  .حریق و کوشش براي کنترل و خاموش نمودن آتش سوزي ) مهار(یادگیري اداره کردن  - 3
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می یابند و به چه نحوي می   می کنند، چطور گسترش در عمل ، با علم و آگاهی به اینکه حریق ها چگونه بروز
از طریق انجام برنامه هایی جداگانه براي فراهم نمودن ایمنی میتوان به شرح   توان آنها را کنترل و خاموش نمود،

  :زیر اقدام نمود

  تدوین و اجراي استانداردها و آئین نامه هاي پیشگیري از بروز حریق) الف 

  تانداردها و آئین نامه هاي ساختمانی محافظت در برابر حریقتدوین و اجراي اس) ب

  ایجاد سازمانهاي آتش نشانی و توسعه تدابیر و تعلیمات اطفاي حریق) ج

  : روشهاي عمومی اطفاء حریق

را ) حرارت ، اکسیژن ، مواد سوختنی یا واکنش هاي زنجیره اي(اصوال اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق 
هاي عمومی بر اساس ماهیت حریق به اشکال  روش .نموده یا قطع کرد، حریق مهار می شودکنترل و محدود 

  :زیر می باشد

این  . سرد کردن یک روش قدیمی و متداول و موثر براي کنترل حریق، سرد کردن است :سرد کردن -الف
  . ش می باشد یکی ازخواص گاز دي اکسید کربن نیز سرد کردن آت. عمل عمدتا با آب انجام می گیرد

استفاده از آب براي کنترل حریق یکی از ساده ترین و در عین حال موثر ترین روشی است که تمام افراد با : آب
همان اندازه که استفاده از آب می تواند در خاموش کردن آتش مفید با شد به همان اندازه . آن آشنا می باشند

   .گسترش حریق یا خسارات نماید هم می تواند در استفاده نابجا ایجاد مخاطره و

  :مزایاي آب

 . فراوان و ارزان است ، خصوصا که براي این منظور تصفیه کامل آن الزم نیست -1

 . ویسکوزیته پایین و قابلیت انتقال آسان داشته و در مجاري فلزي ، الستیکی و برزنتی براحتی جاري می شود -2

ظرفیت . که آن را بصورت یک سرد کننده مطلوب مطرح می کند داراي ظرفیت گرمایی ویژه باالیی بوده  -3

مهمتر از آن اینکه گرماي نهان تبخیر آب بسیار . برابر روي و مس می باشد  10برابر آلومینیوم و  5گرمایی آب 
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 . باال بوده و گرماي زیادي هنگام تبخیر جذب می کند

درجه  2000بطوري که در . ال نیز تجزیه نمی شود غیر قابل تجزیه بر اثر حرارت است ، حتی در دماي با -4

 .سانتیگراد تنها یک دهم مولکولهایش تجزیه می شوند

هر . است   CO2از برابر سرد کننده تر  5/6توان سرد کنندگی باالیی دارد بطوري که در حجم مساوي ،  -5

متر مکعب آب نیز براي افزایش  کیلو کالري گرما جذب نماید و هر 550لیتر آب می تواند هنگام تبخیر حدود 

 .کیلو کالري گرما جذب می کند 10000درجه گرمایی حدود  10دمایی به اندازه 

 : معایب آب

 . سنگین وزن است لذا حمل ونقل آن در اطفاء متحرك مشکل است1 -

  . می دهدهادي الکتریسیته است ، در محل هایی که جریان برق وجود دارد ، خطر برق گرفتگی را افزایش  2-

آ ب داراي خطر تخریب است ، زمانی که آب تحت فشار پاشیده شود قدرت تخریب بالیی دارد که گاهی 3- 

 . کمتر از خود حریق نیست

مانند داروها ، اثاثیه ، . هنگام اطفاء حریق مواد و محصوالت در اثر ترکیب با آب دچار خسارت می گردند  -4

 . صوالت تولیديکارتنهاي بسته بندي ، رنگها و مح

به خاطر افزایش حجم آب هنگام تبخیر در هنگام پاشیدن به روي مایعات قابل اشتعال مثل نفت یا روغن  -5

 . باعث پرتاب شدن مایعات ، انفجار و پاشش آن شده و گسترش حریق را باعث می شود

. محدود است ) انند آن تل ذغال سنگ ، خاك اره و م( بدلیل کشش سطحی آب نفوذ آن به داخل تل مواد 6-

کف در هنگام پاشیده شدن توسط سر لوله کف ساز با . کف آتش نشانی کف بصورت محلول تهیه می گردد 

کف در هنگام استفاده ، با گسترش فراوانی که دارد می تواند . هوا و آب مخلوط شده و حباب سازي می گردد 

  . ازهاي ناشی از حریق می گرددروي حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن و صعود گ

نکته مهم دراستفاده از کف ، توسعه خوب آن و پخش شدن روي سطح ماده احتراقی مخصوصا مایعات قابل 
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  . اشتعال بدلیل سبکی آن می باشد

رسیدن اکسیژن به محوطه آتش مانع خفه کردن، پوشاندن روي آتش با موادي است که  :خفه کردن -ب

مورد . اگرچه در همه حریق ها موثر نیست ولی روش مطلوبی براي اکثر حریق ها می باشد این روش . گردد

نیترات و زنجیره هاي آلی اکسیژن دار : استثناء موادي است که در حین سوختن اکسیژن تولید می کنند، مانند 

یت ، سدیم ، پتاسیم دینام همچنین موادي که سرعت آتش گیري در آنها زیاد است مانند مثل پراکسید هاي آلی

موادي که براي خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا بوده و یا . که از این قاعده مستثنی هستند 

  .پتوي خیس نیز این کار را می توانند انجام دهند. خاك ، شن ، ماسه . حالت پوششی داشته باشند 

که معموال داراي بنیان کربنات ، سولفات یا است یایی پودر هاي خاموش کننده استفاده از برخی از مواد شیم

این . فسفات می باشند یکی از راه هاي متداول و ساده براي خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن آن است 

به همین دلیل در استفاده هاي عمومی معموال ترکیب . کار می روند به  اطفاء انواع حریق ترکیبات براحتی براي

پودر شیمیایی روي حریق پاشیده . به این ترکیبات پودر شیمیایی گفته می شود . توصیه می شود  خاموش کننده

   .شده و باعث پوشاندن آتش و جلو گیري از رسیدن اکسیژن می گردد

درجه سانتیگراد پایداري خوبی ندارند و امکان چسبندگی آنها در کپسول زیاد می  60پودر ها در حرارت باالي 

هرچه قطر ذرات . میکرون می باشد  10-75دانه هاي پودر بسته به نوع مواد و شرکت سازنده حدود  قطر. گردد 

در سطح قاعده حریق به صورت جارویی   CO2پودر شیمیایی تحت فشار ازت یا.ریزتر باشد پودر موثرتر است 

پودر خشک . نمایند  پاشیده شده و در صورتی که افراد آموزش کافی دیده باشد براحتی آتش را خاموش می

  . این پودر براي خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال مثل سدیم ، پتاسیم ، منیزیم و مانند آن بکار می رود

 5/1گاز دي اکسید کربن گازي است غیر قابل احتراق ، بی بو ، غیر سمی و سنگین تر از هوا که داراي چگالی

اول خفه کردن آتش با : مل آن هنگام حریق به سه صورت است مکانیسم ع. بوده و هادي الکتریسیته نیست 
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تشکیل یک الیه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا ، دوم رقیق کردن اکسیژن هوادر اطراف محوطه حریق و سوم 

  .سرد کردن آتش

این است که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی  دي اکسید کربن یکی از خصوصیات مهم گاز

براي  دي اکسید کربن .ب استآشود لذا در مواردي که مواد با ارزش دچار حریق می شوند مناسب تر از 

نیکی بسیار مناسب است زیرا بدلیل عدم هدایت برق و عدم وجود مواد باقیمانده وحریق هاي الکتریکی و الکتر

  .خرابی نمی گرددباعث اتصال یا 

هالن در هنگام اطفاء بدون بجاي گذاشتن اثرات تخریبی و باقیمانده بر روي مواد و دستگاه ها می تواند بطور 

مکانیسم اثر هالن تا حدودي مشابه دي اکسید کربن بوده و چون سنگین تر از . بسیار موثري ایفاي نقش نماید 

بعالوه پاشش این مواد بر . انده و مانع رسیدن اکسیژن گردند هوا هستند می توانند بسرعت روي حریق را پوش

این مواد با نسبت . روي حریق می تواند باعث رقیق شدن اکسیژن هوا در اطراف حریق شده و آن را مهار نماید 

 افزایش حجم حدود برابر هنگام تغییر فاز از حالت مایع به بخار بیش از برابر افزایش حجم بیشتري نسبت به دي

برابر دي اکسید کربن می  2-3به همین دلیل در وزن مساوي قدرت خاموش کنندگی آنها . اکسید کربن دارند 

هالن می تواند در هنگام مجاورت با آتش از سرعت واکنش هاي زنجیره اي بکاهد و بصورت موثر تري . باشد 

میزان مورد نیاز هالن کمتر از یک  آتش را مهار نماید به همین دلیل در شرایط یکسان براي خاموش کردن آتش

خاموش کننده هالن براي محدوده هاي کوچک ولی .مورد نیاز براي اطفاء است  چهارم میزان دي اکسید کربن

مهم تجهیزات یا مواد قابل اشتعال مانند ماشینهاي الکترونیکی و الکتریکی ، حریق هاي مواد جامد پر ارزش ، 

 .براتی و مانند آن کاربرد داردسایتهاي دیسپاچینگ ، مراکز مخا
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قطع  مواردي از قبیل این روش در ابتداي بروز حریق امکان پذیر بوده و  :سد کردن یا حذف ماده سوختنی - ج

جریان ، جابجا کردن مواد ، جدا کردن منابعی که تاکنون حریق به آنها نرسیده ، کشیدن دیوارهاي حائل و یا 

   .سوختنی مایع را شامل می گردد خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده

و (کنترل واکنش هاي زنجیره اي استفاده از برخی ترکیبات هالن  براي :کنترل واکنش هاي زنجیره اي -د

این عمل براي کنترل حریق مشکل . موثر می باشد) جایگزینهاي آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین

   .تواند بصورت مکمل براي مواد پر ارزش بکار رودتر و گرانتر از سایر روشهاست ولی می 

. دسته قرار می گیرند  4که بعنوان خاموش کننده آتش به کار می روند در  موادي :مواد خاموش کننده آتش

بدلیل لزوم سرعت عمل و افزایش پوشش خاموش کننده ها ، می توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده بطور 

این . طبعا هر کدام از مواد یاد شده در اطفاء انواع حریقها داراي مزایا و معایبی می باشند  .همزمان استفاده نمود 

  : گروه شامل گروههاي زیر است

  )آب، دي اکسید کربن(مواد سرد کننده  –الف 

  )ماسه،خاك  ،دي اکسید کربن کف(مواد خفه کننده  _ب

  ) دي اکسید کربن، نیتروژن(مواد رقیق کننده هوا  –ج 

   ) هالن و پودر هاي مخصوص( مواد محدود کننده واکنش هاي زنجیره اي شیمیایی  -د

 : کاربرد خاموش کننده ها بر مبناي طبقه بندي آتش

  توي آب و آب کف استفاده می گردد از خاموش کننده مح ، یعنی جامدات Aجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 

از خاموش کننده محتوي پودر خشک شیمیایی کف و ماسه  ، یعنی مایعات Bجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 
  .خشک استفاده می گردد



 کارکنان توجیهی کتابچه                                   اداري امور مدیریت - کاشان بهشتی دکتر شهید  پزشکی ، آموزشی و درمانی مجتمع

 

  ١١۴ صفحھ     
   

         یعنی گازها از خاموش کننده محتوي پودر خشک شیمیایی استفاده  Cجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 
  .می گردد

)  CO2( از خاموش کننده محتوي گاز کربنیک ) برق ( یعنی الکتریسیته   Eجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 
  .استفاده می گردد

یعنی فلزات از خاموش کننده محتوي پودر خشک مخصوص که از کیفیت  Dجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 
.TEF( بهتري برخوردار می باشد مثل    .استفاده می گردد)  .

کلیه % 100توي هالوژنه ها نیز وجود دارند که می تواند به به صورت در این راستا خاموش کننده هاي مح* 

طبقات حریق را اطفاء نماید، ولی به علت اینکه خاموش کننده هاي هالوژنه در تخریب الیه ازن نقش به سزایی 

تولید دارند، محیط زیست جهانی اعالم کرده است که باید ساخت و استفاده از آنها در تمام دنیا ممنوع شود و 

البته در .منسوخ شده است  آن متوقف گردد، در نتیجه استفاده از این مواد خیلی محدود بوده و یا بکلی

آزمایشگاه هاي شیمی به دنبال جایگزین کردن ماده اي به نام اینرژن هستند که در صورت موفقیت از این ماده 

  .به جاي هالون استفاده خواهد شد

 : ها طرز استفاده از خاموش کننده

 .خونسردي خود را در هر حال حفظ نمایید *

 .در فضاهاي رو باز پشت به باد و در فضاهاي بسته جلوي درب ورود یا خروج بایستید *

 .دي اکسید کربن را از محل خود خارج نمایید دستگیره حمل کپسول هاي تحت فشار و) پین(ضامن  *

 .طرف آتش نشانه گیري نماییدسر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به  *

 .بن آتش را هدف گرفته و به صورت جاروب کردن آتش را اطفاء نمایید *
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  ١١۵ صفحھ     
   

ضامن کپسول هاي سیلندر داخل را از محل خود خارج نمایید و با وارد کردن ضربه به سوزن باالي درب  *

ا به سوي آتش نشانه کپسول پاشنده شلنگ کپسول را محکم در دست گرفته و با فشار به اهرم سر شلنگ ر

 . گیري نمایید

پاشنده شلنگ را در دست گرفته و فلکه سیلندر بغل را به آرامی تا  در مورد کپسول هاي سیلندر بغل اهرم *

 . انتها باز نموده و با فشار به اهرم سر شلنگ را به سوي آتش نشانه گیري نمایید

انیزم آنها به شکل استوانه اي شکل ساخته شده و لوله کلیه کپسول هاي موجود در بازار فعلی با توجه به مک *

. تخلیه آنها در قسمت زیرین داخل کپسول تعبیه شده است لذا حتما باید کپسول سرپا و ایستاده استفاده گردد 

 . در غیر این صورت گاز یا عامل فشار آن تخلیه شده و مواد اطفاء حریق از آن خارج نخواهد شد

کیلویی  250کیلویی تا  1دي اکسید کربن از  ر و گاز، آب و گاز و بعضی از کپسول هايکلیه کپسولهاي پود *

در هر مرحله استفاده هر چند کم و کوچک براي بار دوم قابل استفاده نمی باشند و جهت شارژ مجدد باید به 

اکسید  دي کپسول هاي هالوژنه و بعضی کپسول هاي( .نمایندگی هاي مجاز تحویل داده تا شارژ گردد

 ).کربن از این قاعده مستثنی می باشند
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  ١١۶ صفحھ     
   

  کنترل عفونت و بهداشت محیط

  :   دست بهداشت

  :دست شستشوي هاي اندیکاسیون

  دست از آوردن دستکش ها در از پس .1

 شیفت کاري شروع در .2

 .خود بینی کردن پاك یا سرفه کردن، عطسه از پس شدن دستها، نیز آلوده هنگام .3

 بیمارانتماس با  فواصل در .4

 تهیه داروهاي بیماران از قبل .5

 رفتن به توالت از پس .6

 انجام اقدامات تهاجمی از قبل .7

 نکته این زدن به خون، مایعات بدن، ترشحات، مواد دفعی و وسایل آلوده، بدون در نظر گرفتن دست از پس .8

 خیر یا است شده دستکش استفاده از که

 .نوزادان و افراد دچار سرکوب شدید ایمنیمراقبت از بیماران آسیب پذیر مثل  از قبل .9

 تماس با زخم از بعد و قبل .10

 خوردن غذا از قبل .11

زدن به اشیایی با احتمال آلودگی به میکروبهاي بیماریزا مانند ظروف اندازه گیري ادرار و یا  دست از بعد .12

 .جمع آوري سایر ترشحات بدن

 : از ت جهانی عبارتنداندیکاسیون هاي رعایت بهداشت دست از سوي سازمان بهداش

 بیمار با تماس از قبل - الف
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 آسپتیک پروسیجرهاي از قبل - ب

 بدن مایعات با تماس از بعد -پ

 بیمار با تماس از بعد-ج

  محیط اطراف بیمار  به زدن دست از بعد-د

  :دست الکلی محلول از استفاده دست با بهداشت تکنیک

  .پرکنید کامالً از محلول را دست کف یک .1

 .بمالید هم هارابه دست کف .2

 .شود دیگر نیز انجام دست با عمل این بمالید انگشتان و الي چپ دست پشت را به راست دست کف .3

 .بمالید هم به را انگشتان بین ها و دست کف .4

 .پشت انگشتان را به حالت خم شده به کف دست دیگر بمالید .5

 نیز انجام دیگر دست با عمل بمالیداین راست دست کف توسط چرخشی صورت به را چپ دست شست .6

 .شود

 دیگر نیز دست با عمل این بمالید راست دست شده خم انگشتان با چرخشی صورت رابه چپ دست کف .7

 .شود انجام

 .هستند تمیز شما هاي دست حال شوند خشک ها دست صبرکنید .8

 آالت زینت و جواهرات. داشته باشد وجود مکتوب مشی خط باید ها دست شستن رايب:دست شستن نحوه

 گردد و شستن می محدود مچ و به انگشتان دست شستن معمولی .گردد خارج ها دست از شستن، از قبل باید
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 شستن نحوه بیمار، خطر میزان به بسته .شود می ساعد و ها دست شامل جراحی اسکراب طریق به ها دست

  .است دست متفاوت

  :نکته

 تعویض یا دستکش پوشیدن نظرگرفتن در بدون. گردد ها دست شستن جایگزین نباید دستکش از استفاده .1

  .شسته شوند باید ها دست آن،

در بین مواد ضدعفونی ( کشد  می طول ثانیه 20بیمار  تخت مجاورت در الکل با ها دست  rubمعموال .2

 .)کننده، الکل سریع ترین فعالیت ضد باکتریایی را  اعمال می کند

 آن به کننده ضدعفونی حداقل با دیگري ترکیب گاهی ندارد، ماندگار اثرات تنهایی به الکل که ازآنجایی .3

 .پایدار اعمال کند اثرات تا شود می اضافه

  :فردي حفاظت وسایل

 ابتالي کارکنان وپیشگیري از محافظت ضمن عفونت از پیشگیري جهت فردي مورد استفاده حفاظت وسایل

 مواد ترشحات، مایعات، خون، به هنگام دست زدن.گردد می و افراد بیماران سایر به عفونت انتقال مانع ، آنان

  .باید دستکش تمیز پوشید عروقی تهاجمی اقدامات سایر و خونگیري زمان در وسایل آلوده و بیمار، بدن دفعی

  :موارد ذیل است فردي شامل حفاظت وسایل

  پا) روکفشی( پاپوش ، صورت محافظ ، عینک ، گان ، ماسک ، دستکش

  :پوشیدن وسایل حفاظت فرديترتیب 

  )مطابق احتیاطات استاندارد( دست  شستن .1

  پوشیدن گان .2

  پوشیدن کاله یا محافظت موهاي سر .3
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  ١١٩ صفحھ     
   

  )ماسک صورت و عینک(ماسک  .4

  پوشیدن دستکش .5

  :آوردن وسایل حفاظت فردي در ترتیب

  را در آورید آن ترین آلوده ابتدا

  دستکش .1

 دست شستن .2

 گان .3

 .عینک یا محافظ صورت در یک ظرف جدا جهت استفاده مجددیا محافظ صورت و قرار دادن  عینک .4

 کاله یا پوشش مو در صورت استفاده .5

 ماسک از پشت سر .6

 شستن دست .7

  ):چشم، محافظ صورت محافظ( ماسک

محافظت مخاط چشم ، بینی و دهان حین انجام کارهاي تهاجمی یا فعالیتهاي مراقبت از بیمار که  منظور به

 یا صورت محافظ و ماسک از باید دفعی وجود دارد مایعات بدن، ترشحات و مواداحتمال پاشیده شدن خون، 

  .نماید با ترشحات جلوگیري چشم و بینی دهان، مخاط مواجهه از محافظ باید. نمود استفاده چشم

  :گان

 بدن، شدن خون، مایعات پاشیده احتمال که بیمار از مراقبت هاي فعالیت کارهاي تهاجمی یا انجام حین گان

 لباس شدن آلوده و کثیف و جلوگیري از پوست از منظور محافظت به دارد، وجود دفعی مواد و ترشحات

  .پالستیکی پوشید روپوش یا بایدگان
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  :دستکش از استفاده موارد

  .بیمار بدن دفعی از مواد کلیه و ترشحات ، مایعات خون، با تماس هنگام .1

 .به آزمایشگاه بیماران خون و ادرار هاي نمونه انتقال و نقل هنگام .2

 .حمام بیماران و بهداشتی سرویس شستشوي و نظافت هنگام .3

 .هاي بخش زباله تخلیه و آوري جمع هنگام .4

  :بیمارستان از دستکش در استفاده اصول

 پوشید تمیز دستکش باید دیده آسیب پوست و تماس با مخاط از قبل.  

 ها  باید در  گیرد دستکش می صورت تهاجمی اقدامات و مختلف بیمار کارهاي یک براي اگر

 تعداد حاوي هم چنین بعد از تماس با ماده اي که ممکن است. فواصل انجام این امور تعویض شوند

 .ها باید تعویض گردند دستکش باشد، میکروارگانیسم زیاد

 با ستما از آلوده و قبل غیر وسایل و سطوح به زدن دست از قبل دستکش، از از استفاده پس بالفاصله 

 .ها را از دست ها خارج نمود دستکش باید دیگر، بیمار

 همیشه بعد از خارج نمودن دستکش باید دست ها شسته شوند. 

  :توجه
 .ها شود دست شستشوي جایگزین دستکش پوشیدن نباید هرگز

  :دستورالعمل کمکهاي اولیه فوري پس از بروز مواجهات شغلی در کارکنان بهداشتی درمانی

کمکهاي . اینکه جراحات و اتفاقات در حین انجام اقدامات و روشهاي درمانی شامل موارد ذیل است به توجه با

  :اولیه فوري مطابق با دستورالعمل جهت بهره برداري اعالم می شود

 درمانی بهداشتی کارکنان سرسوزن بدست رفتن فرو  

 بیمار بدن آلوده ترشحات سایر یا خون و شدن پاشیده 
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  ١٢١ صفحھ     
   

 باز بریدگیهاي 

  چشمها(ملتحمه( 

 براي مثال داخل دهان(مخاطی  غشاء( 

 شود اپیدرم پارگی به که منجر گازگرفتگی. 

  : بروز مواجهات شغلی هنگام دستورالعمل

 بدن شود وارد تیغ یا سوزن نظیر آلوده برنده و تیز نوك اجسام که صورتی در:  

 .محل آسیب دیده فشار ندهید .1

ضدعفونی ) الکل، بتادین(دسترس  در محلول یک با سپس و شسته صابون و آب با را نظر مورد محل .2

 .نمایید

 سرپرستار یا شیفت مسئول به گزارش .3

 انجام عفونی، متخصص جهت ویزیت حال، شرح اخذ جهت پرستاري دفتر به حضوري گزارش .4

 .آزمایشات درخواستی و تکمیل آمار

 یا مخاط چشم داخل به ترشحات و خون شدن پاشیده صورت در: 

 .خونسردي حفظ .1

 .آب فراوان با موضع شستشوي .2

 .مخاط به آلودگی بیشتر جذب دلیل به چشم دادن فشار و تحریک از پرهیز .3

 .سرپرستار یا شیفت مسئول به گزارش .4

جهت اخذ شرح حال، جهت ویزیت متخصص عفونی، انجام  پرستاري دفتر به حضوري گزارش .5

 .آزمایشات درخواستی احتمالی و تکمیل آمار
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 هنگام استاندارد احتیاطات ورعایت بهداشتی ي پرونده تکمیل شغلی صدمات بروز از پیشگیري جهت: توجه

 .است پرخطرضروري اقدامات انجام

  :بیمارستان در شاغل پرسنل بهداشتی پرونده

  :باشد می ذیل شرح به پاراکلینیک کارشناسان و بهیاران ،کمک پرستاران نظیر درمانی پرسنل براي

 فصلی آنفلوآنزاي و ،کزاز هپاتیت واکسیناسیون انجام  

 هپاتیت  تیتر ثبتB 

 کار طب متخصص توسط اي دوره معاینات انجام 

 باشد می ذیل شرح به خدماتی پرسنل براي 

 هپاتیت  واکسیناسیون انجامB فصلی آنفلوآنزاي و کزاز  

 هپاتیت  تیتر ثبتB 

 کار طب متخصص توسط اي دوره معاینات انجام 

 مدفوع  کشت و اي مرحله سه انگل آزمایش( سالمت  کارت آزمایشات انجام( 

 مربوطه آزمایشات باید و باشد می سال 1خدماتی  پرسنل جهت سالمت کارت اعتبار که است ذکر به الزم*

 .شود تکرار ساالنه

  :بیمارستان کارکنان واکسیناسیونبرنامه 

 موارد ممنوعیت واکسن واکسیناسیونموارد لزوم  دوز و نحوه واکسیناسیون بیماري

 سابقه حساسیت شدید به تخم مرغ کلیه کارکنان بیمارستان میلی لیتر سالیانه 5/0 آنفلوانزا

 Bهپاتیت 
ا میلی لیتر در عضله دلتوئید در زمانهاي 

 ماه بعد 6و  1و  0
کلیه کارکنانی که در معرض خطر 
 .تماس با خون و مایعات بدن هستند

 به مخمرها حساسیت نسبت

 کزاز

میلی لیتر عضالنی در  5/0: سري اول
ماه بعد و دوزهاي  12و 6و1و0زمانهاي 

 5/0یادآور براي پرسنل ایمن به مقدار 
 سال 10میلی لیتر هر 

کارکنانی که سري اول واکسیناسیون را 
تکمیل ننموده اند و یا دوز یادآور 

سال اخیر دریافت  10واکسن را طی 
 .ننموده اند

سابقه واکنش نرولوژیک یا حساسیت 
شدید به دنبال مصرف دوز قبلی، سه 

 ماهه اول حاملگی
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   :انواع احتیاط

  :استاندارد هاي احتیاط )1

ناشناخته در بیمارستان، احتیاط هاي  یا شده شناخته منابع از ها خطر انتقال میکروارگانیسم کاهش منظور به

 نوع  که آن ، بدون ضروري است براي تمام بیماران  رعایت احتیاط هاي استاندارد . استاندارد بکار می روند

 احتیاط هاي باید ذیل موارد از یک باهر تماس و  مواجهه مواقع در . شود گرفته نظر  در ها آن بیماري

  :رعایت شوند استاندارد

 خون  

 خون قابل رویت در آن ها وجود نظرگرفتن در بدون عرق جز به بدن دفعی مواد و مایعات، ترشحات، تمام. 

 پوست اسیب دیده 

  :استاندارد هاي احتیاط اجزاء

  دستها شستن .1

 دستکش از استفاده .2

 گان از استفاده .3

 )صورت محافظ ، چشم محافظ(ماسک از استفاده .4

 :گردند رعایت ها عفونت انتقال راه براساس باید که هایی احتیاط )2

 قطعی،تشخیص یا مشکوك بالینی سندرم دچار که شوند گرفته نظر در بیمارانی براي باید ها احتیاط نوع این

  یا  خاص، کلونیزاسیون بیماري

  نوع این رعایت که است ضروري نکته  این ذکر .اند شده گیري همه اصول لحاظ از  مهم ارگانیسم با عفونت

 اصول رعایت  با باید ها احتیاط
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  .گردد توام هاي استاندارد احتیاط 

  :عبارتنداز که دارد وجود ها عفونت انتقال راه اساس بر احتیاط نوع سه

  هوا .1

 قطرات .2

 تماس .3

  :هوایی هاي احتیاط

 میکرون 1از  تر کوچک اندازه با قطرات هسته ازطریق که هایی بیماري ازانتقال جلوگیري براي هوایی احتیاط

  عامل حاوي گردوغبار ذرات یا

  . بکار میرود عفونی

  : عبارتنداز دارد ضرورت آنها براي هوایی احتیاط رعایت که هایی بیماري

  منتشر زوناي مرغان یا آبله- حنجره یا ریه سل- سرخک

  :از عبارتند هوایی هاي احتیاط اصول

 باید ساعت در هوا تعویض بار 6 حداقل و شده کنترل منفی هواي فشار با خصوصی اتاق در بیمار بستري .1

  . گیرد صورت

 اتاق درب بستن .2

 کار این چنانچه) بخش داخل نه(باشد  وبیرون خارج فضاي به مستقیم بطور باید بیمار اتاق از هوا خروج .3

  گردد خارج HEPAکارآ  و قوي فیلتر یک با ، عمومی تهویه به سیستم ازبرگشت قبل باید هوا ، نباشد مقدور
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 و باشد داشته میکرومتري 1فیلتر  که شخصی ماسک از باید شوند می بیماران اتاق وارد که افرادي تمام .4

 صورت اندازه با متناسب باید اختصاصی ماسک این.نمایند استفاده)  95Nماسک (دارد % 21کارآیی  حداقل

 .باشد فرد

 که پرسنلی.بپوشد استاندارد جراحی ماسک باید بیمار اتاق، ازترك قبل و گردد محدود بیمارباید جابجایی .5

 .گیرند بکار را الزم هاي احتیاط تا شوند مطلع بیمار از جابجایی قبل بگیرند،باید تحویل را بیمار است قرار

  :قطرات احتیاط

 اندازه  بدلیل. شود می استفاده احتیاط نوع این  از ) قطره(درشت  هاي آئروسل انتقال از جلوگیري براي

 صحبت، حین ذرات این.کنند نمی حرکت زیادي تا فاصله و مانند نمی معلق هوا  در قطرات  این ، بزرگ

 . شوند می ایجاد برونکوسکوپی یا ساکشن مانند اعمالی انجام زمان یادر کردن سرفه یا عطسه

 مقاوم پنوموکوك بیماري ، ،مننگوکوك مهاجم Bنوع  آنفوالنزاي هموفیلوس باکتري مانند هایی عفونت براي

 B19پاروویروس  و سرخجه ، اوریون آنفوالنزا، ویروس ، سرفه ،سیاه پنومونیه دارو،مایکوپالسما چند به

  .است ضروري قطرات احتیاط رعایت

  :از عبارتند قطرات احتیاط رعایت اصول

 درصورت(ندارد  ضرورت اتاق هواي کنترل براي خاصی اقدام ولی خصوصی اتاق در بیمار کردن بستري .1

  .)نمود بستري اتاق یک در را توان آنها می خاص، بیماري یک با بیمار وجودچند

 .) میکرون یک حدود یا پا 2 حد در ذرات کم جابجایی بدلیل (بماند باز تواند می اتاق درب .2

 . گردد استفاده جراحی استاندارد ماسک از باید بیمار، متري یک فاصله در پرسنل کردن کار صورت در .3

 . است استاندارد هاي احتیاط اصول تابع دستکش و گان از استفاده .4

  بپوشد جراحی استاندارد ماسک باید بیمار ، ایزوله اتاق از خارج به بیمار جابجایی و انتقال صورت در .5
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  :تماسی هاي احتیاط

 دچار یا کلونیزه بیماران به مربوط که همه گیرشناسی ازلحاظ مهم هاي ارگانیسم انتقال از جلوگیري براي

 یاسطوح ووسایل بااشیاء تماس(مستقیم  غیر تماس یا) بیمار لمس کردن(مستقیم  تماس طریق از و بوده عفونت

  .شود توصیه می تماسی احتیاط یابند،رعایت می انتقال) بیمار محیط آلوده

  :از عبارتند تماسی هاي احتیاط اصول

 اتاق نبودن صورت در اتاق، یک در یکسان عفونت با بیمار چند بستري یا خصوصی اتاق در بیمار بستري .1

  کافی تعداد به خصوصی

 :شامل لباس و دیده مواجهه پوست محافظت براي شخصی محافظت وسایل از استفاده .2

 اتاق به ورود زمان در دستکش پوشیدن . 

 اتاق ترك از قبل دستکش درآوردن . 

 درآوردن از پس فاصله بال الکل حاوي ماده یا دست شوینده طبی ماده یک با ها دست آلودگی رفع 

 .دستکش

 اتاق ترك از قبل ها دست مجدد آلودگی از جلوگیري . 

 بیمار پیرامون محیطی سطوح یا بیمار با پرسنل لباس مالحظه قابل تماس احتمال صورت در گان از استفاده. 

 یا اختیاري بی بیمار صورتیکه در(بیمار  عفونی بالقوه مواد با تماس خطر افزایش صورت در از گان استفاده 

 .)شود نمی کنترل وي زخم ترشح یا ، ایلئوستومی شده یا کولوستومی دارد، اسهال

 نگردد آلوده پرسنل لباس که بود مراقب باید و شود درآورده باید گان ایزوله، اتاق ترك از قبل. 

  ابتدا را آنها باید و بمانند ایزوله اتاق در باید) گوشی، دستگاه فشار سنج(وسایل غیر بحرانی مراقبت از بیمار 

 . داد قرار مورد استفاده سپس و نموده وگندزدایی پاك
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 برسد ممکن حداقل به باید ایزوله اتاق از خارج به بیمار جابجایی و انتقال. 

  :ایزوله دستورالعمل اتاق

 شوند بستري آن در مشابه بیماري با بیماران فقط حداقل یا( باشد  تخت یک داراي فقط(  

 باشد موجود کافی میزان به دستکش و ماسک گان، اتاق، پیش یا ایزوله اتاق در جلوي. 

 الکلی باشد هندراب و صابون مایع دستشویی، مجزا، بهداشتی ایزوله حتما سرویس اتاق داخل. 

 باشد) ملحفه بین و رنگ مشکی و رنگ زرد زباله کیسه داراي پسماند(سطل  دو داراي. 

 گان،) بیماران عفونی درمورد بخصوص(ایزوله  اتاق از خروج هنگام در شود می اتاق داخل که فردي 

 .بیاندازد هاي مزبور سطل در و کرده خارج را دستکش و ماسک

 مثبت فشار و منفی فشار استاندارد، تهویه( باشد تهویه اتاق داراي(. 

 شود ضدعفونی مناسب گندزداي مواد با اتاق "حتما بیمار نمودن مرخص از بعد. 

 درصورت گندزدایی و استریل شدن مگر نشود استفاده عنوان هیچ به دیگر بیماران براي ایزوله اتاق وسایل. 

 نشود خارج اتاق از ممکن حد تا شود توصیه بیمار به و باشد بسته اتاق درب. 

 برسند حداقل به و باشند محدود کنندگان مالقات. 

 را دستکش و ماسک گان، از استفاده شستن، دست از قبیل بهداشتی اصول کلیه کنندگان مالقات تمام 

 .رعایت کنند

 نقل شود و حمل عفونی برچسب با و آوري جمع بخش سایر از مجزا ایزوله اتاق پسماندهاي و ها مالفه. 

 گرفته شود حیاتی تجهیزات از کشت رندوم طور به. 

 استفاده کند ماسک از "حتما اتاق از خروج صورت در شود داده آموزش بیمار به. 

 معدوم شوند مناسب روش به و آوري جمع بهداشتی بصورت بیمار وریدي تزریقات وسایل تمام. 
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 :خطر پر و آلوده پسماندهاي بهداشتی و مناسب دفع و انتقال نگهداري، آوري، جمع

 النس، بیستوري، کت، آنژیو( مصرفی برنده و تیز اشیاء سایر و سوزن سر دفع و نگهداري آوري، جمع .1

 جمع ایمن ظروف در مصرف از پس بالفاصله الزامیست که)  ...و شکسته هاي وین،ویال اسکالپ

 بهداشتی خطرناك هاي پسماند خطرسازي بی و امحاء استاندارد صور از یکی به سپس و آوري

 دفع مطلوب نحو به بیمارستانی پسماندهاي سایر با همراه و شده خانگی شبه پسماند به تبدیل درمانی

 .گردند

 دهانه نفوذ، قابل غیر ، مستحکم برنده و تیز نوك هاي پسماند آوري جمع ظروف است ضروري .2

 .باشند برخوردار مناسب ابعاد و کافی حجم از و پارگی به مقاوم ضامن، و قفل داراي گشاد،

 از پس سریعاً وسایل این است الزامی برنده و تیز وسایل از ناشی جراحات از گیري پیش منظور به .3

 ابعاد با و کافی تعداد به ایمن ظروف بایستی لذا گردند، دفع ایمن آوري جمع ظروف در مصرف

 سایز در مثال (باشند داشته قرار ذیربط واحدهاي کلیه در خدمات دهندگان ارائه دسترس در گوناگون

 )...و تزریقات اتاق ، درمان اتاق در یا و تزریقات ترالی روي در کوچک

 و تیز اشیاء با آلودگی احتمال" مضمون با آوري جمع ظروف روي بر هشداردهنده برچسب از استفاده .4

 الزامی آنان آلودگی از پیشگیري و درمانی بهداشتی کارکنان توجه جلب منظور به "عفونی برنده

 .است

 حجم) 4/3(سه چهارم  حداکثر که صورتی در ، دفعی وسایل شدن سرریز از گیري پیش منظور به .5

 .شوند دفع و بسته مناسب نحو به ظروف درب است ضروري باشد، شده پر مزبور ظروف

 موقت اتاقک به انتقال جهت را عفونی پسماندهاي و برنده و تیز نوك پسماندهاي حاوي ایمن ظروف .6

 و تیز نوك هاي پسماند محتوي ایمن ظروف موم و مهر از بعد .نمائید موم و مهر پسماندها داشت نگه
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 اجتناب آن داخل سرنگ و سوزن سر فروش و مجدد استفاده و ظروف تخلیه کردن، باز از برنده

 .نمائید

 خدمت ارائه محل در دولتی و خصوصی از اعم درمانی بهداشتی هاي واحد کلیه در ظروف این وجود .7

 .است الزامی
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  مدیریت بحران

  :بحران

یا به صورت فزاینده ) Emergency(به طور طبیعی یا بوسیله بشر، به طور ناگهانی  بحران رویدادي است که
)Crisis ( بوجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که براي برطرف کردن آن نیاز به

کشور بالخیز ایران یکی از ده کشور حادثه خیز جهان و چهارمین . اقدامات اضطراري، اساسی و فوق العاده باشد
  .رود بعد از هند، بنگالدش و چین به شمار می

  :درجه بندي بحران

  بینی نشده و غیر منتظره اي که یک واحد به تنهایی و با  عبارت است از هر رویداد پیش :1بحران درجه
  .امکانات معمول خود قادر به مقابله با آن باشد مانند آتش سوزي 

  هرگونه رویداد غیر منتظره اي که براي مقابله با آن دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد : 2بحران درجه
 . تصادفات جاده اي: معمول الزم باشد مانند

  هرگونه رویداد غیر منتظره اي که ابعاد آن به حدي باشد که براي مقابله با آن نیاز به تجهیز  :3بحران درجه
کلیه امکانات و نهادهاي مسئول در سطح شهر و هماهنگ کردن و همکاري این نهادها و نهادهاي دیگر خارج 

 . جنگ: از این حوزه باشد مانند

 حاد جامعه را در بر گرفته، مقابله با آن به مهارتها و روشفاجعه به حادثه اي گفته می شود که همه آ :فاجعه

اي نیاز است که نوعاً مجبور  هاي  ویژه اي نیاز داشته باشد، و براي جبران خسارات وارده به امکانات فوق العاده
بیش  1382فاجعه بم را می توان نام برد که طی آن زمین لرزه در سال . به استمداد از کشورهاي دیگر می شویم

  .نفراز هم وطنانمان جان خود را از دست دادند 40000از 

  :انواع بحران

  ...زلزله، سیل، بهمن، طوفان و : بحران هاي طبیعی. الف

   سیاسیو  اکولوژیک،  بحرانهاي تکنولوژیک: بحران هاي غیر طبیعی. ب
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در جهان صنعتی ایجاد  خطرات تکنولوژیک بر اثر فرایندها و مواد ناشی از زندگی :بحرانهاي تکنولوژیک
 :شوند و شامل موارد زیر هستند می

  )آهن، هوا یا دریا ها، راه از راه جاده(ها  نقل و انتقال مواد و انسان

  آالت سنگین یا سریع استفاده از ماشین

  ...استفاده از الکتریسیته، دماي باال، فشار باال و 

   خطرناك سازي، استفاده و دور ریختن مواد تولید انبوه، ذخیره

این بحران ها در نتیجه اقدامات مستقیم بشر و استفاده بی رویه از منابع طبیعی روي می  :بحرانهاي اکولوژیک
دهد و موجب تخریب کره خاکی و تخریب جو زمین گشته و بیش از آنکه نسل بشر را مورد تهدید قرار دهد، 

 :یگر خواهد گذارد و شامل موارد زیر هستنداثر مستقیمی بر نابودي گیاهان، منابع طبیعی و جانداران د

تخریب جنگل ها و مراتع و بریدن درختان به منظور سوزاندن و استفاده هاي ناشایست دیگر از محیط زیست، در 
  . زمره فاجعه هاي اکولوژیک محسوب می شوند

بشر می  برخی از فاجعه هاي تکنولوژیک نظیر نشت ضایعات سمی و خطرناك و پخش آن در محیط زیست
  . تواند به تخریب اکولوژي و محیط زیست کمک کند

اقدامات آگاهانه و حساب شده انسان که موجب از بین رفتن جان انسانها و تخریب کلی  :بحرانهاي سیاسی
جنگ، آشفتگی سیاسی، آشوبهاي اجتماعی و دیگر . جامعه می شود به نام بحران هاي سیاسی شناخته می شوند

 . هانه انسان در زمره حوادث سیاسی قلمداد می شوداقدامات مخرب آگا

  :مشخصات و نتایج بحرانهاي سیاسی 

 کشته و زخمی شدن جمع کثیري از مردم  - 1

  نابود شدن اموال مردم  - 2

  نابسامانی هاي بلند مدت اقتصادي اجتماعی  - 3
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   نابسامانی هاي بلند مدت اجتماعی - 4

  :نمونه هاي از بحرانهاي سیاسی

 هزار نفر  335هزار نفر شهید،  213سال دوران دفاع مقدس  8طبق آمار رسمی دولت ایران ، طی : جنگ
 . هزار میلیارد دالر خسارت به کشور ایران وارد شده است 1هزار نفر اسیر و  40معلول، 

 اند به تروریسم یکی دیگر از انواع بحران هاي سیاسی است که در صورت گسترش دامنه آن می تو: تروریسم
استفاده از سالح هاي مخرب و مرگبار در مقیاس کوچک نمونه اي از اقدامات . یک فاجعه سیاسی تبدیل شود

  . تروریستی است که در گوشه و کنار دنیا علی الخصوص در خاورمیانه هر روز اتفاقات ناگواري را رقم می زند
  فعالیتهاي خرابکارانه  
  اجتماعی در داخل مرزهاي یک کشور اگر به موقع _امی هاي سیاسی ناآر: اجتماعی _نا آرامی هاي سیاسی

 . پاسخ داده نشوند، ممکن است موجب یک فاجعه بشود

  :  مدیریت بحران

مدیریت بحران در برگیرنده یکسري عملیات و اقدامات پیوسته و پویا شامل برنامه ریزي، سازماندهی، 
در واقع مدیریت بحران فرآیند کاهش خطرپذیري واقعه رویداده با استفاده  .تشکیالت، رهبري وکنترل می باشد

   .  از منابع ضد بحران به گونه اي کارا و اثربخش است

  :اهداف مدیریت بحران

 پیش بینی خطرات و فاکتورهاي منجر به بحران  

 برنامه ریزي و آمادگی براي مقابله با بحران هاي احتمالی   
  ارائه راهکارهاي مناسب براي رفع شرایط بحران زا مقابله با بحران ها و  
 ایجاد شرایط مناسب زیست  

  :مدیریت جامع بحران

  طبیعی،صنعتی و جنگی(تهدید شناسی جامع(  
 همه ابعاد تهدیدات  
 همه فازهاي بحران  
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  ١٣٣ صفحھ     
   

 سیاست گذاري، تهدیدشناسی، برنامه ریزي راهبردي، برنامه ریزي عملیاتی، آموزش وپژوهش 

  :ها براي مقابله با بحراناصول پایه 

  شناخت دقیق مفهوم بحران در کلیه سطوح و طبقات 

  تعیین خطر ناشی از بحران  
  سیاستگذاري صحیح و کارا جهت تدبیر بحران  
  وجود سیستم تشکیالتی  
  برنامه ریزي  
  کاربرد بهینه منابع  
  استفاد از سیستم آموزشی  
  استفاده از تخصص هاي خاص 

  :بحرانراهبردهاي مدیریت 

 تدوین و نهادینه کردن  الگوي اداره کشور،استان، شهر، دستگاه در بحران ناشی از جنگ  .1

  تدوین و نهادینه کردن الگوي اداره  صحنه حادثه در شرایط جنگی  .2

  تدوین و نهادینه کردن الگوي اداره دفاع غیرنظامی و مردم یاري .3

کارشناسان و مردم در زمینه تداوم خدمت دستگاه ها ، تدوین و نهادینه کردن الگوي آموزش مدیران ،  .4
  مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی

تدوین و نهادینه کردن الگوي پژوهش هاي راهبردي و عملیاتی در زمینه تداوم خدمت دستگاه ها ، مدیریت  .5
  بحران و دفاع غیرنظامی

نجام مانوردر زمینه تداوم خدمت دستگاه تدوین و نهادینه سازي ارزیابی مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی با ا .6
  ها  مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی

تدوین ونهادینه کردن الگوي تهدید شناسی ،ارزیابی آسیب پذیري ها وتدوین سناریوهاي تهاجم دشمن در  .7
   کشور
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  ١٣۴ صفحھ     
   

  بیمارستان و دانشگاه ضروري هاي تلفن از لیستی

  55540021      ........................................................    ............................................................................. کاشان پزشکی علوم دانشگاه

  55443025      .................................................................    ................................................................................ دانشگاه مرکزي ستاد

  55546030       ..................................................................................................................................................... دانشگاه ریاست دفتر

  55546030         .......................................................  .................................................................... دانشگاه انسانی منابع و توسعه معاون

  55444998          ............................  ................................................................................................ دانشگاه انسانی منابع و توسعه مدیر

  55470202        ...........................  ............................................................................................................................ دانشگاه رفاه امور

  55540021 - 284    .....  ....................................................................................................................... دانشگاه استخر – بدنی تربیت اداره

  داخلی                                                                                                                    بیمارستان داخل هاي تلفن

  5228 -5227        ................................ . ................................................................................................................. بیمارستان ریاست دفتر

  5226   ......................................................................... ...................................................................................... بیمارستان مدیریت

    5212  ......................................................................  ................................................................................................  درمان معاون

    5230-5231   ..................................................................................................................................................................... پرستاري مدیر

  5578.  ........................................................................................................................................................... پرستاري آموزش دفتر

   5314     ................................................................................................................................................................. اموراداري رئیس

    5289   ............................................................................. ................................................................................... کارگزینی مسئول

  5310   .............................................................................................................................................................. احکام صدور واحد

       5229 - 5329 . ............................................................................................................................................................................. رفاه امور

  5286     .................................................................................................................................................................... مالی امور رئیس

  5235  -  5302 ......................................................................................... .................................................................... مزایا و حقوق واحد

  5322    ...................................................................................................................................................................... عمومی روابط

     5264-5325.     ...................................................................................................................................................................خدمات واحد

        5211    ......................................................................................................................................................... غیاب و حضور واحد

      5311- 5255      ..................................................................................................................................................................................انبار

                      


