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  شرایط عمومی بیمارستان: فصل اول 
   مقدمه

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

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

با توجه به تغییرات برخی از قوانین و مقررات ذکر شده در کتابچه چاپ اول ، مدیریت امور اداري بیمارستان . 
  . تصمیم گرفت نسبت به بازنگري و انجام اصالحات الزم در مطالب کتابچه قبلی اقدام نماید

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

  .نگردد ابالغ جدیدي قانون که بود خواهد معتبر زمانی تا شده ذکر مقررات و قوانین که است بدیهی و دارد مستمر
 وجود 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
  اداري بیمارستان  امور مدیریت                                                                                                            

  
  
  
  
  
  
  

   

امام علی علیه السالم در مورد احسان و خدمت 
 :فرماید به خلق و پاداش آن در مهین جهان می

یشکره لک فقد یشکرک املعروف من ال  الیزهدنک فی"
علیه من ال یستمتع بشی ء منه، و قد تدرک من 

الشاکر اکثر مما اضاع الکافر و اهللا یحب  شکر
می کنی و او  این که گاهی به کسی نیکی "احملسنین 

قدرشناسی منی کند و یا ناسپاسی می کند، تو را 
که تو پاداش خویش را  به کار نیک بی رغبت نکند

انتظار داری، از دست کسی  بیش از آنچه از او
یعنی . (او نیکی نکرده ای می گیری که هیچ به

به هر حال جهان پاداش تو را پس می دهد، هر 
و ) که تو هرگز گمان منی بری چند از ناحیه ای

گاهی بیشرت از ناسپاسی ناسپاسان، از سپاس 
نصیبت می شود و خداوند نیکوکاران  ارانزسپاسگ

 )٢٠٤غه؛ حکمت ج البال(را دوست دارد 
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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 رشته . است که یکی از شهرهاي بزرگ و مهم استان اصفهان به شمار می رود
قرار دارد از طرف شمال به شهرستان آران بیدگل و کویر و از سمت جنوب به قمصر و  کوه زاگرس در شمال استان

ارتفاع آن . رشته کوه زاگرس و از شرق به شهرستان نطنز و از غرب به شهرستان دلیجان و محالت محدود است
 59درجه و  33دقیقه طول شرقی و  27درجه و  51هکتار وسعت در  2100متر است که با 945نسبت به سطح دریا 

البته باید افزود که آران بیدگل که تا چند سال پیش یکی از بخش هاي مهم و . دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است
بنابراین در حال حاضر کاشان داراي . بزرگ شهرستان کاشان بوده امروز از حوزه جفرافیایی کاشان جدا شده است

دهستان و شش شهر به نام هاي کاشان ، مشکات ، قمصر ،  چهار بخش مرکزي ، قمصر ، نیاسر و برزك ، هشت
لیکن با در نظر گرفتن معنی واژه . در مورد وجه تسمیه کاشان سخن بسیار است. جوشقان کامو ، نیاسر و برزك است

هاي کاس، کاسه و کاس آب و موقعیت کاشان در قدیم این واژه می تواند گرفته شده از کاس باشد که در اصل 
  .به مرور زمان به کاشان تغییر شکل یافته است کاشان و

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

   .دانند
ادامه ي ارتفاعات مرکزي . کاشان از نظر ناهمواري داراي سه ناحیه ي کوهستانی ، آبرفتی و نوار ریگ بلند است

قله هاي . کشور که تحت عنوان کرکس از حاشیه ي جنوبی شهرستان می گذرد به ارتفاعات اردستان متصل می شود
متر و کوه کرکس به  3003ه هفت کتل به ارتفاع متر ، کو 3600مرتفع این رشته کوه ، کوه شرق نیاسر به ارتفاع

در شرق وشمال شرق کاشان نوارریگ بلند از تپه هاي ماسه اي در حوضه مسیله . متر در نطنز می باشد 3898ارتفاع 
  . کیلومتر روستا هاي بخش کویر را در بر می گیرد 80تشکیل 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 وهواي  

بندي اقلیمی شهر کاشان در پهنه اقلیمی با زمستانهاي نسبتاً سرد و  از نظر پهنه. است. است گرم وخشک مناطق کویري
  .تابستان هاي خیلی گرم و خشک قرار گرفته است

آبادي هاي دامنه . کاشان درحدود جنوب و غرب در محاصره سلسله جبال مرکزي ایران قرار گرفته است شهرستان
این کوهستان عموما داراي آب و هوایی لطیف ومعتدل می باشند ولی از جانب شمال شرق که به زمین هاي شوره 

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

   .درجه سانتیگراد نیز عبور می کند 40در این شهر در تابستان از مرز 
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ز شام تا بام که نسیم وزش بادهاي کویري که از صبح تا شام جریان دارد، موجب حرارت وخشکی هواست و ا
بادهاي موسوم به باد سرخ، باد . خشکی از جهت کوهستان جریان پیدا می کند باعث تعدیل هواي منطقه می گردد

   .شهریاري، باد سام، بادشمال و باد قبله از بادهاي معروف این منطقه است که اکثرا از کویر به سوي کاشان می وزد
مهمترین رودخانه هاي . ودخانه ها، چاه هاي عمیق، نیمه عمیق و چشمه سارهاستدر زمینه منابع آب، کاشان شامل ر

رشته قنات  130این شهر رودخانه هاي هنجن، قهرود، لتحر و چم رود می باشند که همگی فصلی است و بیش از 
وه برقنات ها عال. رشته آن هم اکنون مورد بهره برداري قرار می گیرد 50الی  40دراطراف شهر وجود دارد که بین 

  چشمه سار وجود دارد که بین آنها چشمه سلیمانیه فین از آب دهی و اهمیت ویژه اي برخوردار است 8بیش از 
  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 و . در فالت مرکزي ایران است» تمدن سیلک«تمدن بشري موسوم به کاشان مرکز قدیمی ترین 

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

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

. بوده است» چهل حصاران«شان در کتاب تاریخ کاشان  آورده نام قدیم کاشان راجع به نام کا) سهیل کاشانی(ضرابی
در ادامه میگوید زبیده خاتون دختر هارون الرشید خلیفه ي عباسی که کاشان گذر می کرده در یکی از قلعه هاي 

درجه ي  چهل حصاران توقف می کند و مورد مهر، محبت و تعظیم و تکریم اهالی چهل حصاران که به تازگی به
زبیده خاتون در ازاي این اظهار محبت از اهالی می خواهد تا چنانچه خواسته . اسالم مشرف شده بودند قرار می گیرد

عرض کردند براي حفظ جان و مال مردم و نیز رفع تعدي و . اي دارند اعالم دارند تا خواسته شان را برآورده سازد
به دستور زبیده خاتون معماران و مهندسان جمع شدند و بنیاد . اث شوددفع شر برج و بارو و خندقی بر گرد شهر احد

بدین ترتیب این به کاه فشان موسوم گشت و با کثرت استعمال پارسیان به . قلعه را با ریختن کاه مشخص کردند
  .کاشان تغییر نام یافت

  خصوصیات انسانی
اختالط آن با نژادهاي اقوام مهاجم تازي و ترك بسیار  نژاد مردم شهرستان کاشان از ریشه اصیل آریایی است و: نژاد 

از جمله اوصافی که مردم کاشان به آن شهره گشته اند خوش صورتی، آواز و صوت خوش، هوش، . ناچیز بوده است
  .زیرکی، ذوق ادبی واستعداد هنري می باشد

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

دیگر است که اهل شهر از فهم معانی آن بی خبرند و آن را زبان رایجی گویند که داراي واژه هاي دري فراوانی 
  .است
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  بهشتی دکتر شهید بیمارستانی مجتمع تاریخچه
  
  

 محترم امناء هیئت جانبه همه کمک با و اجتماعی تامین سازمان توسط امر بدو در بهشتی شهید بیمارستانی مجتمع
 شد اندازي راه دانشگاه حمایت با آن مختلف بخشهاي و گردید تاسیس 1369 سال در کاشان پزشکی علوم دانشگاه

 خدمات بندي سطح از خارج مرکز این 26/11/1379 مصوب 1380 سال بودجه قانون 10 تبصره استناد به سپس و
 بهداشت وزارت درمانی خدمات بندي سطح چارچوب در و شد داده تشخیص اجتماعی تامین سازمان درمانی
 وزیران محترم هیئت مصوبات اساس بر و خریداري اجتماعی تامین سازمان از و گرفته قرار پزشکی آموزش و ،درمان

 بهشتی شهید بیمارستان7/12/1381 مورخه صورتجلسه اجراي در و اجتماعی تامین عالی شوراي نامه تصویب و
 و گردید واگذار دانشگاه به قطعی طور به 2/12/1383 تاریخ در آن درمانی هاي بخش و واحدها کلیه بانضمام
 به نیز نقوي بیمارستان مختلف بخشهاي دانشگاه محترم مسئولین تصمیمات دنبال به 6/7/1385  درتاریخ آن متعاقب

 و پالستی آنژیو آنژیوگرافی،  انجام هدف با نیز) ع( علی امام قلب مرکز 1389 سال در و گردید منتقل مرکز این
 واقع مترمربع 44000 حدود زیربناي متراژ با اکنون هم  بهشتی شهید بیمارستانی مجتمع.  شد اندازي راه قلب جراحی

 روستاهاي و شهرستانها و کاشان شهرستان محترم اهالی به خدمات ارائه هدف با راوند -  کاشان جاده 5 کیلومتر در
  .باشد می فعالیت درحال کاشان اطراف
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  بهشتی شهید بیمارستانی  مجتمع رسالت
استانداردهاي اعتبار بخشی و  رعایت با جامعه سالمت سطح ارتقاء ردا عهده بهشتی دکتر شهید بیمارستانی مجتمع

، آموزش فراگیران علوم پزشکی و انجام پژوهش  تخصصی فوق و تخصصی خدمات حاکمیت بالینی از طریق ارائه
 و باشد می روز آوري فن و ازعلم گیري بابهره کاشان پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت منطقه سطح هاي بالینی در

  .میداند پاسخگو ذیصالح مقامات و مسئولین مردم، آحاد درمقابل را خود
 

   بهشتی شهید بیمارستانی  مجتمع انداز چشم
 توسعه ،تخصصی فوق و تخصصی ،درمانی ،تشخیصی خدمات نظر از  1396درسال بهشتی شهید بیمارستانی مجتمع 

   .بود خواهد درسطح کشور برتر مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی  10 جزء بالینی پژوهشهاي و آموزش
 

   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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   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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  مسئولین بیمارستان از ابتدا تاکنونمعرفی 
  

  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
  دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی

  دکتر سید مهدي موسوي
  دکتر مهران شریفی

  محمد صباحی
  دکترسید مهدي موسوي

  رامین بنایی
  دکترمحمد حسین صالحی
  دکتر سید احمد حسینی
  محمد صباحی بیدگلی

  معاون درمان بیمارستان  معاون آموزشی
  دکترزیبا مصیبی

  دکتر مجید احسانی
  دکتر محسن رضوي زاده

  دکتر علیرضا فرخیان

  دکتر مهرداد حسین پور
  دکتر محمد حسین صالحی

  نساجدکتر حسین طاهري 
  دکتر علی یوسفیان

  دکتر حمیدرضا آرزه گر
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  بیمار حقوق منشور

 10شامل که گردید تدوین پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت توسط 1380 سال در بیمار حقوق منشور

 .بند بود

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

 .گردید هاابالغ دانشگاه تمامی به پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت توسط 1388 سال ماه آبان در جدید

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

 و بوده اسالمی نظامجمهوري پایه اصول از انسانی واالي کرامت به توجه اساسی قانون اساس بر .است برخوردار اي
 .کند تأمین کشور افراد یکایک براي را درمانی بهداشتی خدمات است موظف دولت

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

 .پذیرد

 کرامت ذاتی 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 تمامی گیرندگان

  .است شده تنظیم سالمت خدمات گیرندگان
 

 بیمارستان 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

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

 .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
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 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

 است 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

  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

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

 .است ناپذیر

  .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

 معرفی و 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

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

 بیماري، تشخیص ، آن احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی هاي روش1-2- 4 

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

  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
 وي فردي هاي ویژگی و درد و اضطراب جمله از بیمار شرایط با متناسب و مناسب زمان در باید اطالعات 2-2- 1

 ي واسطه به درمان شروع در تأخیر :که این مگر گیرد، قرار وي اختیار در درك توان و تحصیالت زبان، جمله از
 اولین در ضروري، اقدام از پس انتقال اطالعات صورت این در .گردد بیمار به آسیب سبب فوق اطالعات ي ارائه

 .شود انجام باید مناسب زمان
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 محترم خواست بیمار 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

را  آن 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

 .شمرده شود 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
 و تداوم در تأثیري وي گیري تصمیم اینکه از اطمینان با زیستی هاي پژوهش در شرکت عدم یا شرکت  1-3- 3

 .ندارد سالمت خدمات دریافت نحوه

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

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

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

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

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

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

 .باشد کرده استثنا

 .شود 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

 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

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

 هاي پزشکی ضرورت خالف بر امر این اینکه مگر باشد می کودك حق درمان مراحل تمام در کودك والدین

 .باشد

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

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

 .شود جبران ممکن زمان کوتاه ترین

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

 گیرنده چه تصمیم چنان البته .بود خواهد جایگزین قانونی ي گیرنده تصمیم ي عهده بر منشور این در مذکور بیمار

 درخواست مراجع  ذیربط طریق از تواند می پزشک شود، بیمار درمان مانع پزشک، نظر خالف بر جایگزین ي

 .بنماید را گیري تصمیم در نظر تجدید

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

   



١۶ 
 

  ایمنی بیمار در بیمارستان
  

  :مقدمه
  .است بیماران به نرساندن آسیب بیمارستان هر در الزام مهمترین و اولین
یافته  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 می
 است 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
این  دهند می نشان شده، انجام کانادا و نیوزلند انگلستان، استرالیا، آمریکا، در که جمعیت بر مبتنی هاي پژوهش

 نگر بر گذشته صورت به ها بررسی این .دهند می رخ بیمارستانی هاي پذیرش همه درصد 16/6تا 9/2حوادث بین 
انجام  دارو تجویز میزان و نوع و پرستاري اطالعات پزشک، هاي یادداشت شامل بیماران، اطالعات مرور پایه

ناخواسته  و مضر حوادث از نیمی تقریباً .هستند موجود واقعی میزان از کمتر احتماالً آنها میزان بنابراین شده،
 ) اشتباهی جراحی محل و اشتباهی جراحی اشتباهی، بیمار( بوده جراحی به مربوط مطالعات، این در شده گزارش

 .دهند تشکیل می را رخدادها تمامی درصد 22 که هستند حوادث شایع علت دومین دارویی، هاي گزارش و
 مطالعات، در این شده گزارش حوادث از نیمی حداقل .بودند ها بخش بعد و عمل هاي اتاق ها، مکان پرخطرترین

 آنها سوم یک اند، رسانده بیماران به را حداقل آسیب حوادث این بیشتر اگرچه .رسیدند می پیشگیري قابل نظر به
 .است شده منتهی بیماران مرگ به حوادث درصد 62 حدود عاقبت همچنین، .گذاشتند جاي بر دایمی عوارض
      .باشد بهداشت عمومی و مشکل عمده سالمت یک بیماران، ایمنی رسد می نظر به بنابراین

 : 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 دارد 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
آن  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 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
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 .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
 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
 .دارند ایمنی بیمار خصوص در اختیاراتی و مسئولیت ، وظایف که باشد می وکارمندانی مدیران داراي بیمارستان.2
 درمورد مدیریت 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
 .کنند می کنترل را بیمار سالمت و ریسک مدیریت شده گرفته کار به افراد.4



١٨ 
 

 . 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 رادارند هاي برنامه اجراي جهت الزم دانش و کافی مهارت موقت چه و دائم چه شده استخدام پرسنل.9

 پروسه اطالع احتمالی خطرات تمام از بیمار و شود می گرفته رضایت بیمار از تهاجمی پروسه هر انجام از قبل.10
 را درمان در مراحل گیري تصمیم و دخالت بیماراجازه و داده اطالعات بیمار به کافی اندازه به بیمارستان دارد
 . دارد

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 شناسایی مشخص برنامه و نظام یک داراي و دارد ضروري بحرانهاي براي ارتباطی کانالهاي بیمارستان.12
 . باشد می بیمار ایمنی به مربوط موارد

 .دارد می شود دریافت بیماران ترخیص از پس که آزمایشاتی نتایج مورد در مناسبی و مشخص برنامه بیمارستان.13
  .دارد عفونت از پیشگیري و کنترل خصوص در هایی العمل دستور و ها گایدالین بیمارستان.14
 در شرایط بخصوص لوازم و تجهیزات تمام عفونی ضد خصوص در مشخص العمل دستور و نظام بیمارستان.15

 . دارد را بحران
 عملیاتی و را آن که دارد آن هاي فرآورده و خون ایمنی مورد در هایی دستورالعمل و گایدالین بیمارستان.16

 غیر وحوادث خون ناسالم خون، مچ کراس خون، ترانسفوزیون خون، پروسیجر درمورد گایدالین(کند می اجرایی
 ). دارد ... و منتظره

 .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  دارو تجویز و دارو کردن آماده نویسی 
 ). دارد مشخصی العمل دستور بیمار به

 بیماران، براي براي ایمن فیزیکی محیط بیمارستان(.باشد می ایمن محیط هاي استاندارد داراي بیمارستان.19
 بخصوص 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
 داراي گایدالین 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
 

  . سالمت است مراقبت متخصصین قانونی و اخالقی اي، حرفه وظیفه ،باال کیفیت با و ایمن مراقبت ارائه
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  واحدهاي داخلی بیمارستان/معرفی بخشها: فصل دوم 
  )ع( علی امام ساختمان طبقات راهنماي           بهشتی شهید ساختمان طبقات ايراهنم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   

   طبقھ      

چھارم     

 عفونی - 4 داخلی -  2 داخلی -  1 داخلی

 جراحی عمل اتاق – آنژیوگرافی
  طبقھ    قلب

 سوم    

CCU1-CCU2- ICU3 -ICU OH  

  PICU  – درمانی شیمی – اطفال

   طبقھ      

سوم    

 3 داخلی
 جراحی-3 مردان جراحی–  زنان بستري

 نازایی– زایمان و زنان– نوزادان– زنان

   طبقھ      

دوم      

  طبقھ        

  دوم        

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

  طبقھ      

 اول          
 اتاق - 2 مردان جراحی- 1 مردان جراحی

 ICU1-ICU2-ها عمل

   طبقھ      

اول     

  حراست -بیمارستان حوزه ریاست
 پزشکی مدارك و پذیرش - دیالیز

 -  فروشگاه – ترخیص حسابداري
  تراپی فیزیو– رادیولوژي درمانگاه

-  اکسترافیزیولوژي –مددکاري 

 دفتر-دفترپرستاري-داروخانه 
 بانک -پرستاري آموزش

 تصادفات اورژانس

   طبقھ    

 ھمكف    

   طبقھ      

ھمکف   

– کتابخانه – تئاتر آمفی – آزمایشگاه

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

  طبقھ   

 زیرزمین  
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  1شرایط اختصاصی بخش داخلی 
و در این راستا کلیه اقدامات تخصصی جهت  این بخش عهده دار درمان بیماران غدد وگوارش میباشد  

  .تشخیص ودرمان این بیماران را به عهده دارد
      

  :موقعیت قرارگیري بخش
  در طبقه چهارم در ضلع شمال غربی  بیمارستان واقع شده است

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  درمان بیماران دیابتی ازقبیل تنظیم قندخون بااستفاده  ازانسولین قلمی
  بیمارانی که اختالل غدد دارندازقبیل نارسایی غدد آدرنال وهایپوتیروییدي وطوفان تیروییددرمان 

  مراقبت از بیماران مبتالبه پاي دیابتی
  درمان بیماران گوارشی

  اقدامهاي تخصصی در بیماران گوارشی از قبیل آندوسکوپی وکلونوسکوپی وبیوپسی کبد وکشیدن مایع آسیت
  هت انجام کلونوسکوپی وبیوپسی کبدآمادگی بیماران گوارش ج

  مراقبت ازبیماران بدحال سیروز کبدوخونریزي هاي فعال گوارشی
  

 :الزامات کیفی بخش 

  با بیماریهاي شایع بخش  گذراندن دوره هاي  آموزشی مرتبط شامل آشنایی
رکردن با سیستم آشنایی با تجهیزات تخصصی بخش ،آشنایی با دستورالعملها وقوانین بخش آشنایی با نحوه کا

تیراژه،آشنایی با فرآیندهاي تخصصی بخش،آشنایی با اصول اعتبار بخشی ،آشنایی با نحوه برقراري ارتباط صحیح 
  با بیمار جهت ارائه آموزشهاي الزم به بیمار وهمراهان،آشنایی با صالحیتهاي عمومی ،ارتباطی وتخصصی بخش

  
  :مراجعین بخش

ن گوارش وغدد هستند که نیاز به درمان ویا انجام اقدامهاي تخصصی  مراجعین به این بخش کلیه بیمارا
  تشخیصی می باشند

  
  :مقررات داخلی بخش 

کارکنان این بخش باید در برنامه کاري که از قبل تنظیم شده در ساعت مقرر در بخش حضور پیدا کرده وکلیه 
  بیماران را به صورت بالینی از شیفت قبل تحویل بگیرند

ه نیاز به مرخصی ساعتی داشته باشند باید قبل از شروع شیفت کاري با مسئول شیفت مربوطه در صورتی ک
  هماهنگ نمایند

در صورتی که نیاز باشدبه عنوان مثال زمانیکه یکی از همکاران استعالجی شده باشند یا مرخصی باشند باید 
  جام وظیفه نمایندجهت حضور در شیفت به صورت اضافه کاربا دیگر پرسنل همکاري نماید ان

  جهت درمان بیماران همکاري نمایند...کارکنان این بخش باید با سایر همکاران از قبیل پزشک ویا پرستار و
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کارکنان این بخش موظف هستند طرح تکریم ارباب رجوع را رعایت کرده واز مفاد منشور حقوق بیمار مطلع 
  باشند

ران از هیچ تالشی دریغ نورزند ونهایت سعی خودرا به کار کارکنان این بخش موظف هستنددر امر درمان بیما
  برند

کارکنان این بخش موظف هستندبا بیمار وهمراهان به صورت صحیح ارتباط برقرار کرده وبه کلیه سواالت آنها با 
  سعه صدر جواب دهند

  
  : تجهیزات اختصاصی بخش

، تشک مواج، ترالی احیا، دستگاه ساکشن سیار، کامپیوتر، ونتیالتور، مانیتورسیار، افتالموسکوپ، الرنگوسکوپ
  پالس اکسی متري، دستگاه الکترو شوك 
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   4شرایط اختصاصی بخش داخلی 
این بخش عهده دار درمان بیماران قلبی و ریوي میباشد و در این راستا کلیه اقدامات تخصصی جهت تشخیص 

      درمان این بیماران را به عهده دارد
  

  :بخشموقعیت قرارگیري 
  در طبقه چهارم در ضلع جنوب غربی  بیمارستان واقع شده است

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  درمان بیماران ریوي  
 اقدامهاي تخصصی در بیماران ریوي از قبیل برونکوسکوپی ،کشیدن مایع پلور،بیوپسی ریه  
 مراقبت از بیماران بدحال و وابسته به ونتیالتور  
 درمان بیماران قلبی  
 صصی در بیماران قلبی از قبیل اکو وتست ورزش اقدامهاي تخ  
 ، آمادگی بیماران قلبی جهت انجام آنژیوگرافیPCIویا جراحی قلب 

  
 :الزامات کیفی بخش 

 با بیماریهاي شایع بخش  گذراندن دوره هاي  آموزشی مرتبط شامل آشنایی  
  آشنایی با نحوه کارکردن با سیستم آشنایی با تجهیزات تخصصی بخش ،آشنایی با دستورالعملها وقوانین بخش

تیراژه،آشنایی با فرآیندهاي تخصصی بخش،آشنایی با اصول اعتبار بخشی ،آشنایی با نحوه برقراري ارتباط صحیح 
 .با بیمار جهت ارائه آموزشهاي الزم به بیمار وهمراهان،آشنایی با صالحیتهاي عمومی ارتباطی وتخصصی بخش

 
  :مراجعین بخش

 ن بخش کلیه بیماران قلبی وریوي هستند که نیاز به درمان ویا انجام اقدامهاي تخصصی  تشخیصی مراجعین به ای
 .می باشند

 
  :مقررات داخلی بخش 

  کارکنان این بخش باید در برنامه کاري که از قبل تنظیم شده در ساعت مقرر در بخش حضور پیدا کرده وکلیه
  بگیرند بیماران را به صورت بالینی از شیفت قبل تحویل

  در صورتی که نیاز به مرخصی ساعتی داشته باشند باید قبل از شروع شیفت کاري با مسئول شیفت مربوطه
  هماهنگ نمایند

  در صورتی که نیاز باشدبه عنوان مثال زمانیکه یکی از همکاران استعالجی شده باشند یا مرخصی باشند باید
  نل همکاري نماید انجام وظیفه نمایندجهت حضور در شیفت به صورت اضافه کاربا دیگر پرس

 جهت درمان بیماران همکاري نمایند...کارکنان این بخش باید با سایر همکاران از قبیل پزشک ویا پرستار و  
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  کارکنان این بخش موظف هستند طرح تکریم ارباب رجوع را رعایت کرده واز مفاد منشور حقوق بیمار مطلع
  باشند

 ددر امر درمان بیماران از هیچ تالشی دریغ نورزند ونهایت سعی خودرا به کار کارکنان این بخش موظف هستن
  برند

  کارکنان این بخش موظف هستندبا بیمار وهمراهان به صورت صحیح ارتباط برقرار کرده وبه کلیه سواالت آنها با
 سعه صدر جواب دهند

 
  :تجهیزات اختصاصی بخش 

موسکوپ، الرنگوسکوپ، تشک مواج، ترالی احیا، دستگاه ساکشن سیار، کامپیوتر، ونتیالتور، مانیتورسیار، افتال
  پالس اکسی متري، دستگاه الکترو شوك 
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  شرایط اختصاصی بخش آي سی یو قلب
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
 بخش آي سی یو قلب در طبقه سوم بیمارستان مابین بخش اتاق عمل قلب وccu1 واقع شده است . 

 
  :محدوده عملکرد بخش 

 پذیرش بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز 

 ارائه خدمات درمانی فوق تخصصی به بیماران تا زمان انتقال به بخش 

 آموزش به بیماران درمورد بهبود عملکرد تنفسی ونحوه فعالیت 

 آموزش به بیماران جهت پیشگیري از عفونت زخم 

 
 :الزامات کیفی بخش 

 اصالح اختالالت آب  -گذراندن دوره هاي  آموزشی مرتبط با جراحی قلب شامل آشنایی با پذیرش بیمار
آشنایی با دیس ریتمی  –مراحل جداسازي از دستکاه ونتیالتور  –اختال الت خلقی  -کنترل درد –والکترولیت 
  ...)پیس میکر و بالون پمپ و (آشنایی با دسگاههاي تخصصی بخش  –هاي قلبی 

  برخورد مناسب با ارباب رجوع و انجام وظایف محوله با دقت و سرعت مناسب 

 
 :مراجعین بخش

  .مراجعه کنندگان این بخش کلیه  بیمارانی که عمل جراحی قلب شده اند می باشد
  :مقررات داخلی بخش 

 از می بایست در موارد نی. کارکنان این بخش می بایست طبق برنامه تنظیمی در محل کار حضور داشته باشند
  .طبق برنامه بحران در خارج از ساعات کاري نیز حضور یابند

 کارکنان این بخش می بایست در انجام مکاتبات و سایر امور محوله سلسله مراتب اداري را رعایت نمایند. 

 سئول کارکنان این بخش در صورت نیاز به استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه یا ساعتی می بایست با موافقت م
 .بخش ودفتر پرستاري در این خصوص اقدام نمایند

 کارکنان این بخش می بایست اصل محرمانه بودن اطالعات پرونده بیماران را رعایت نمایند. 

 کلیه پرسنل قبل از ورود وخروج از بخش وقبل وبعد ازتماس با بیماران دستها را شست و شو وضد عفونی نمایند. 

 وع می باشداستفاده از گوشی همراه ممن. 

 مسئولیت اتفاقات بخش به عهده مسئول شیفت می باشد. 

 فعال شدن آنکالی طبق نظرمسئول بخش  و مسئو ل شیفت می باشد. 

 در صورت انتقال  بیماربه واحد دیگر درمانی حضور پرستار الزامی است. 

  : تجهیزات اختصاصی بخش
. دستکاه نوار قلب.ساکشن گامکو. تشک مواج. سرنگ پمپ.ترانسدیوسر. مانیتور. پیس میکر. ونتیالتور.شامل رایانه

  ABGدستگاه .ACTدستگاه .مانکی برد.میلکی کر.وازو ترین. ویبراتور
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  ICU3شرایط اختصاصی بخش 
  :موقعیت قرارگیري بخش

  .در طبقه سوم بیمارستان شهید بهشتی واقع شده است ICU3 بخش
  

  :محدوده عملکرد بخش 
 انجام کلیه امور محوله از طرف دفتر پرستاري و همکاري با این واحد 

 انجام ملزومات اعتبار بخشی  
 برنامه ریزي در خصوص چینش نیروهاي شیفت در گردش به صورت ماهیانه 

 همکاري با واحد آموزش پرستاري 

  با واحد کنترل عفونتهمکاري 

 همکاري با واحد بهداشت 

  انجام نیازسنجی آموزشی بر طبق فرم توسعه عملکردي کارکنان به صورت ماهیانه و برنامه ریزي جهت برگزاري
 دوره هاي آموزشی ضمن خدمت کارکنان در بخش و تحویل به واحد آموزش پرستاري

 نانانجام امور مربوط به ارزیابی سالیانه عملکرد کارک 

 نظارت بر حضور و غیاب کارکنان مطابق با برنامه تنظیمی 

 ارتباط با واحد آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژي، فیزیوتراپی و تغذیه 

 
  :الزامات کیفی بخش 

  انجام تغییر پوزیشن در هر شیفت 

  پیشگیري و کنترل زخم بستر 

  برخورد مناسب با ارباب رجوع و انجام وظایف محوله با دقت و سرعت مناسب 

 ویزیت روزانه بیماران توسط سرویس ریه 

 گاواژ بیماران هر سه ساعت و بر حسب تحمل بیمار و دستور پزشک 

 پیگیري مشاوره ها و سایر ویزیت هاي بیماران 

 وبهمراقبت از  راه هوایی بیماران علی الخصوص بیماران اینت 

 آموزش پرسنل جدیدالورود جهت کار با دستگاههاي تخصصی بخش 

 جلوگیري و کنترل خطاهاي دارویی در بخش 

 کنترل و کاهش کسورات در بخش 

 تکمیل گزارشات پرستاري در هر شیفت توسط پرستار مربوطه 

 ثبت کلیه ویزیت ها و مشاوره ها توسط منشی بخش 

  مصرفی جهت بیماران در سیستم تیراژهثبت کلیه اقدامات انجام شده و تجهیزات 

 ضد عفونی کردن اتاق هاي بیماران و سایر وسایل مرتبط با بیمار در هر شیفت و بر حسب لزوم 

 تفکیک پسماندهاي شیمیایی ، دارویی و عفونی 

  رعایت بهداشت دستها جهت کنترل و کاهش عفونت در بیماران 
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  :مراجعین بخش

بیمارانی هستند که به دنبال مشکالت داخلی نظیر بیماریهاي ریوي، قلبی و عروقی و مراجعه کنندگان این بخش 
  .سکته مغزي در این مرکز بستري می گردند

  
  :مقررات داخلی بخش 

 در شیفت صبح می . کارکنان پرستاري این بخش در سه شیفت،  به صورت در گردش انجام وظیفه می نمایند
در شیفت عصر می بایست از ساعت . در محل کار حضور داشته باشند 14صبح لغایت  30/7بایست از ساعت 

صبح  8لغایت  30/19در محل کار حضور داشته باشند و در شیفت شب می بایست از ساعت  20لغایت  30/13
 . در محل کار حضور داشته باشند

 بایست با موافقت مسئول  کارکنان این بخش در صورت نیاز به استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه یا ساعتی می
 .بخش و سپس تائید مدیریت محترم خدمات پرستاري در این خصوص اقدام نمایند

  هر گونه تعویض شیفت یا جا به جایی با هماهنگی قبلی با مسئول بخش صورت می گیرد و تعویض بیش از سه
 .شیفت مورد قبول نمی باشد

 
  :تجهیزات اختصاصی بخش

ک مواج، دستگاههاي مانیتورینگ قلبی و تنفسی، دستگاه ونتیالتور، ساکشن تخت هاي سه شکن، تش: شامل
همچنین دستگاه ساکشن پرتابل، پالس اکسی متر پرتابل، . مرکزي، اشعه ماورائ بنفش در هر اتاق می باشد

  .دستگاه شوك زول، دستگاه نوار قلب نیز جز وسایل تخصصی بخش می باشند
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  CCU 1.شرایط اختصاصی بخش
  :موقعیت قرارگیري بخش

  .بخش در طبقه سوم ساختمان شهید بهشتی و در ضلع شمال شرقی آن واقع شده است
  

  :محدوده عملکرد بخش 
  سندروم حاد –ادم ریه –بیماران داراي دیس ریتمی –مراقبت ویژه قلبی  از بیماران حاد قلبی شامل سکته قلبی

  ...کرونري و
  مراقبت از بیماران نیازمند به بخشICU  که البته تخت ویژهICU   ندارند  
  آموزش کارورزان پرستاري و پزشکی 

  
  :الزامات کیفی بخش 

 گذراندن دوره ي ویژه مراقبت هاي قلبی  
 داشتن سنوات فرمت کار در بخش هاي مرتبط با بیماران قلبی  
 عت عمل باالداشتن روحیه و شرایط برخورد با استرس و داشتن سر 

  
  :مراجعین بخش 
 بیماران حاد قلبـی کاندیـد دریافـت مراقبـت      -پزشکان متخصص قلب و سایر پزشکان جهت مشاوره هاي مختلف

  –هاي ویژه قلبی 
 اعضا کادر تیم پاراکلینیک مثل فیزیتراپیست و تغذیه 

  
  :مقررات داخلی بخش 

  حضور همراه به دلیل ایجاد محیط آرام و بدون استرس براي عدم بیماران  
  محدودیت مالقات و ممنوعیت استفاده از موبایل زیرا براي بیماران قلبی و دستگاههاي قلبی ضرر دارد  
  براي  45/19و  45/13یا  45/7پرسنل این بخش از ساعت  
 د تحویل شیفت باید در بخش حضور داشـته باشـند و پرسـتار    ایستگاه پرستاري هیچگاه نباید خالی از پرستار باش

  موظف است جهت کنترل مانیتور سانترال بیماران حتما در ایستگاه باشد 
 براي انجام امور حتما باید سلسله مراتب اداري رعایت شود 

  
  :تجهیزات اختصاصی بخش 

  دستگاه2(دستگاه الکتروشوك(  
  دستگاه8(همراه قطعات جانبی مانیتورینگ هاي اتاق ها و سانترال به(  
  دستگاهECG )1دستگاه( 

 دستگاه1(دستگاه پالس اکسیمتري پرتابل (  
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  دستگاهexternal pace maker  

  سیستم کامپیوتر متصل به شبکه دانشگاه کاشان  
  کپسولo2 عدد 3(همراه با مانومتر متصل(  
 دستگاه8(دستگاه ساکشن سانترال در اتاقها(  
  دستگاه1(پرتابلدستگاه ساکشن(  
   دستگاه افتالموسکوپ و اتوسکوپ    
      دستگاه الرنگوسکوپ 
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  CCU2شرایط اختصاصی   بخش 
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
Ccu2   در ضلع شمال شرقی طبقه سوم بیمارستان بهشتی قرار دارد که شامل هشت اتاق تک تخته بستري می

  .باشد
  

  :محدوده عملکرد بخش 
  واحد تخصصی پزشکی و پرستاري 

  پذیرش و تحویل بیمار و مدارك بیمار 

 ،مراقبت از بیماران مبتال به بیماري هاي شریان کرونري شامل آنژین صدريMI   وآریتمی ها و سایر
 عوارض حاد قلبی

 حمایت روحی و روانی بیمار و مراقبت ویژه و دقیق از بیماران 

  میر ناشی از سکته قلبی کاهش میزان عوارض بیماري و مرگ و 

 مراقبت و ارزیابی مداوم،مشاهده مستقیم،مانیتورینگ مرکزي و معاینات 

 ،آنالیز فیزیکی بیمار جهت بررسی ارگان هاي حیاتی 

 ،آماده کردن بیمار جهت آنژیوگرافیPCI واقدامات تشخیصی و... 

  
  :الزامات کیفی بخش      

 االوجود پرسنل ماهر و با تجربه و توان علمی ب  
    گذراندن دوره توجیهی بدو خدمت،دوره آموزش هاي عمومی و داشتن صالحیت هاي اختصاصی بخش ویژه 

  انجام آزمون هاي ساالنه پایش همودینامیک،محاسبات دارویی،اختالالت آب و الکترولیت،آریتمی ها،زخم
  هاي آموزشی عمومیفشاري،مراقبت از بیماران بی قرار،کار با دستگاه ها،داروها و گذراندن دوره 

  گذراندن دوره هاي ساالنهCPRو...  
 داشتن مهارت هاي ارتباطی و رفتاري  
 دادن آموزش به بیماران  
 آشنایی با قوانین اعتبار بخشی  
 نجام وظیفه محوله طبق مقررات حرفه اي 

  
 مراجعین بخش:  
 بیماران بامشکالت قلبی 

  
  :مقررات داخلی بخش 

 بیمار به بخش ممنوع است آوردن تلفن همراه توسط همراهان و.  
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 مدارك قبلی بیمار از قبیل سی دي آنژیوگرافی و تست ورزش و اکو و...  
 باید به بخش تحویل داده شود.  
 مالقات تا حد امکان ممنوع ودر روزهاي مالقات 

  
  : تجهیزات اختصاصی بخش

 مجهز به کنترل ضربان قلب،فشار خون و (مانیتور سانترال،هشت عددSPO2(  
 نترال و ساکشن ساO2سانترال  
 دستگاه شوك زول  
 دستگاهECG  
 پالس اکسی متري  
 ترازو  
 سرنگ پمپ یک عدد  
 هشت تخت تمام اتوماتیک 
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  شرایط اختصاصی بخش بستري زنان و زایمان
  :موقعیت قرارگیري بخش

بخش بستري زنان وزایمان درطبقه دوم ساختمان شهید بهشتی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی قرار 
 .دارد

  .می باشد) تخته به نام ایزوله1اتاق    1 تخته و 4اتاق   7 (تخت  29این بخش داراي 
  .درب اضطراري درانتهاي سالن ومقابل درب ورودي قراردارد که جهت خروج اضطراري از بخش، کاربرد دارد

 .یک عدد حمام در بخش موجود می باشد+عدد دستشویی  4تعداد 

معاینه در مجاورت ایستگاه پرستاري می باشد که جهت انجام معاینه دقیق بیمار در محیط بخش داراي یک اتاق 
 .خصوصی استفاده می شود

  .  اتاق واکسیناسیون نوزاد دربیرون از بخش قبل از درب شیشه اي قرار دارد
    

  :محدوده عملکرد بخش 
و بیماران ....)ترکتومی و کورتاژتشخیصی و الپاراتومی وهیس( بستري بیماران الکتیو سزارین وجراحی هاي زنان 

  ....)دیابت و زایمان زودررس و فشارخون وحاملگی خارج از رحم و  ( حامله ي تحت نظر 
  .... ) زایمان طبیعی و حامله هاي تحت نظرو (بستري بیماران انتقالی از بخش هاي دیگر 

  .مارتوصیه می شودانجام دستورات کلینیکی و پاراکلینیکی که توسط پزشک براي بی
  .معاینه و مراقبت از نوزاد سالم در کنار مادرش انجام می شود  

  
  :الزامات کیفی بخش 

  گذراندن دوره هاي  آموزشی مرتبط شامل آشنایی با توانمدیهاي عمومی و اختصاصی و ارتباطی ، آشنایی
, آشنایی با شرح وظایف, خدمت بادستورالعمل ها و فرایندهاي مرتبط با بخش  ،آشنایی باپکیج توجیهی بدو

 . ، مهارت هاي هفتگانه کامپیوتر HISآشنایی با  سیستم 

 برخورد مناسب با ارباب رجوع و انجام وظایف محوله با دقت و سرعت مناسب . 

 
  :مراجعین بخش

 کلیه بیمارانی که جهت انجام جراحی و مراقبت  هاي زنان و زایمان به صورت الکتیو بستري می شوند. 

  
  :مقررات داخلی بخش 

  در ابتداي هرشیفت کاري بر اساس تقسیم کاربین پرسنل، مراقبت ودرمان تعدادي از بیماران به یک پرستار یا
لباس پرستار به .ماما سپرده میشودکه بیماران محترم باید جهت رفع مشکالت درمانی خود به وي مراجعه نمایند

 .اشدرنگ سورمه اي ولباس ماما به رنگ سفید می ب

 واکسیناسیون نوزاد هرروز در اتاق مشاوره شیردهی دربیرون از بخش قبل از درب شیشه اي انجام می شود.  
  کارکنان این بخش در صورت نیاز به استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه یا ساعتی می بایست با موافقت مسئول

 .بخش باشد
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  اهروي اول در وسط بخش می باشد که داخل هر داخل بخش در ر. یک عدد حمام +عدد دستشویی  4تعداد
لطفا نوارهاي بهداشتی را به هیچ عنوان روي زمین و یا داخل فاضالب  . دستشویی یک سطل گذاشته شده است 

 .دستشویی نریزید

  در خارج اتاق یک عدد سطل مشکی می باشد که مخصوص شما و همراهتان است و فقط و فقط زباله هایتان را
 .زیددرون آن بری

  بین اتاق ها یک سطل قرمز است که مخصوص زباله هاي عفونی است و فقط پرسنل بخش با آن سروکار دارند و
  .از ریختن زباله هاي شخصی در آن اجتناب کنید

 این تخت ها داري اهرم هایی درزیر تخت هستند که با چرخاندن .تخت بیمار داراي قابلیت تغییر حالت می باشد
درنوعی دیگر از تخت ها، درطرفین .راست قسمت سر تخت به باال وپایین جا به جا میشودآنها به سمت چپ و

باالي تخت دو دست گیره کوچک تعبیه شده است که با گرفتن و باال آوردن آنها سر تخت به سمت باال حرکت 
ه واهرم زیر تخت را کرده ودرهما ن زاویه ثابت خواهد شد وبراي پایین آوردن سر تخت باید دستگیره را نگه داشت

  .به سمت باال حرکت داده وسرتخت را آرام آرام به طرف پایین حرکت داد
  درکنار هرتخت کلیدهایی براي چراغ مخصوص هرتخت و زنگ اخبار تعبیه شده، که درمواقعی که حضور پرستار

 .بربالین بیمار ضروري است زنگ اخبار زده می شود

  
  :تجهیزات اختصاصی بخش 

  سرم، ست تزریق سرم و دستکش و ( مصرفی که براي بیمار استفاده می شود و هفتگی تامین می شود تجهیزات
(....  

 تخت ،مانیتور،ویلچرو سونیکید و (تجهیزات اموالی که ارتباط مستقیم با بیمار دارد(...  
 کامپیوتر(است  تجهیزات اموالی که ارتباط مستقیم با بیمار ندارد و براي برآورده شدن نیازهاي او الزامی (  
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  شرایط اختصاصی بخش جراحی اعصاب
  :موقعیت قرارگیري بخش

  تخته خوابه و یک اتاق  4اتاقه  8بخش جراحی اعصاب در طبقه دوم بیمارستان شهید بهشتی قرار دارد و شامل
  .ایزوله یراي بیماران می باشد

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  بستري بیماران با شکایت تروما به سر وستون فقرات؛تومور مغزي؛خونریزیهاي مغزي؛دیسکوپاتی  
 مراقبت پرستاري از بیماران بستري شده دربخش  
 هماهنگی جهت انجام اقدامات پاراکلینیک مانند مشاورها؛MRI,CT,و آزمایشات  
 برنامه ریزي جهت حضور پرسنل در بخش  
 مصرفی و وسایل مورد نیاز بخش تنظیم درخواست ها جهت اقالم  

  
  :الزامات کیفی بخش 

  :پرسنل شاغل در بخش باید
 نسبت به مقررات بین بخشی  و نقل و انتقال بین بخشها آگاهی کامل داشته  و قوانین مر بوطه را رعایت کنند.  
 نسبت به فضاي فیزیکی بخش و بیمارانی که در این بخش بستري می شوند آگاهی داشته باشند  
 0شرح وظایف خود اگاه بوده و بدان عمل نمایند از  
 0نسبت به کار با دستگاههاي بخش اگاه باشند  
  مراقبت از بیماران ترومایی و دیسکوپاتی و شکستگی مهره و تومور مغزي و خونریزیهاي مغزي و سایر بیمارانی را

  0که در بخش بستري هستند را بدانند
  عالیم هشدار دهنده بیماریها و عالیم افتGCS0را بدانند  
 0به توانمندیهاي عمومی و اختصاصی جراحی تسلط داشته باشند 

  
  :مراجعین بخش

 کلیه بیماران دیسکو پاتی؛تومور مغزي؛انواع خونریزیها؛بیماران مولتیپل تروما  
  

  :مقررات داخلی بخش 
   پرسنل باید در تحویل بخش بصورت بالینی حضور داشته باشند  
 وحقوق بیمار را رعایت کند.پرستار موظف است که خود را به بیمار معرفی کند.  
 پرسنل باید با لباس و فرم مناسب و ظاهر اراسته در بخش حضور داشته باشند  
 اتب را رعایت کنندپرسنل باید به پزشکان و همکاران خود احترام بگذارند و سلسله مر.  
 پرسنل باید شرایط ایمنی بیمار را رعایت کنند.  
 پرسنل باید مباحث و قوانین مربوط  به اعتبار بخشی را آموخته و رعایت کنند.  



٣۴ 
 

 پرسنل باید هنگام انجام پروسرجرهاي مربوط به بیمارشرایط اسپتیک را رعایت کنند.  
 ویل گرفتن بیمار از اتاق عمل حداکثر دقت را مبذول دارندپرسنل باید هنگام تحویل بیمار به اتاق عمل و تح. 

  
  :    تجهیزات اختصاصی بخش

دستگاه -کپسول اکسیژن-برانکارد -تخت بستري-تخت معاینه-مانومتراکسیژن-ساکشن-دستگاه مانیتورینگ
 -استاتسکوپ -الرنگوسکوپ -نگاتوسکوپ -پرینتر -رایانه-بک بورد–دستگاه اشعه -تشک مواج-الکتروشوك

  افتالموسکوپ
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  NICUشرایط اختصاصی بخش نوزادان و
 3 مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی با امکانات وشرایط زیرپذیراي نوزادان با وزن کمتراز NICUبخش نوزادان و

  .کیلو یا کمتر از یکماه که نیاز به مراقبت پزشکی دارند میباشد
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
  بیمارستان ، درمجاورت بخش زایمان وبستري زایمان قرار داردبخش درطبقه دوم .  
 بخش شامل دوسطح مراقبتیNICUنوزاد  21 نوزاد نیازمند مراقبت ویژه و 15 وامکانات بستري. ونوزادان میباشد

 .نیازمند مراقبت پزشکی در بخش فراهم میباشد

  
  : محدوده عملکرد بخش

 یازمندتهویه مکانیکیبستري نوزادان باحال عمومی نامناسب و ن  
 ،بستري نوزادان باکم وزن زمان تولد ، تولد زودتر از موعد  
 مبتالبه مشکلت تنفسی، مشکالت قلبی؛ ایکترنوزادي  
 شیردهی،مراقبت کانگرویی: آموزش مراقبتهاي دوره نوزادي مانند  
 آموزش مراقبت درمنزل در مورد نوزادان بامشکالت خاص 

  
  : الزامات کیفی بخش

  توانمندیهاي اختصاصی بخش درمدت تعیین شده از جمله آشنایی بااحیاي نوزاد ، شیرمادر، مراقبت کسب
  تخصصی نوزاد تحت تهویه مکانیکی، نوزاد نارس

  آشنایی با برنامهHIS  
 انکوباتور،فتوتراپ،وارمر،رسپیراتور،پمپسرنگ،مانیتور،و( آشنایی باتجهیزات موجود دربخش(.... 

  اعتبار بخشی و الزامات اجرایی مربوطهآشنایی با سنجه هاي  
 برخودمناسب با ارباب رجوع وانجام وظایف محوله با دقت و سرعت مناسب 

  

  :مراجعین بخش
  مراجعین شامل نوزادان دچار مشکالت حوالی زایمان ویا نوزادان یک هبعد ازترخیص نیازمند درمان جهت

 . مشکالت دوره نوزادي هستند می باشند
  

  : بخشمقررات داخلی 
 حضوربه موقع درتحویل بالینی، رعایت مقررات مربوط به پاس ساعتی، مرخصی تعویض شیفت  
 اطالع از مقررات داخلی بخش و دستورالعمل هاي ابالغی، الزامات اعتبار بخشی  
  انجام امور مراقبت پرستاري در چارچوب شرح وظایف تعیین شده و رعایت سلسله مراتب  
  امور جاري بخشهمکاري و تالش جهت ارتقا  
 رعایت طرح تکریم ارباب رجوع 
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  : تجهیزات اختصاصی بخش

 دستگاه تهویه مکانیکی  
 Cpap  
 انکوباتور  
 فتوتراپ  
 فتوتراپدوبله  
 پمپسرنگ  
 پمپانفوزیون  
 ساکشن  
 نبوالیزر  
 شیردوش 

 baby warmer،  
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  شرایط اختصاصی بخش زایمان
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
واز نظر کاري ارتباط مستقیم با بخش بستري زایمان ، 0بیمارستان واقع شده است بلوك زایمان در طبقه دوم 

براي اولین بار دراین شهرستان ،بلوك زایمان داراي پنج اتاق تک نفره 0دارد0000،واکسیناسیون وNICUنوزادان،
انات و تجهیزات الزم ،اتاق ئیژه مادران پر خطر،کالسهاي آمادگی زایمان،و بیماران تحت نظر با امک)LDR(زایمان 

  0این بخش به عنوان بخش اورژانس زنان شناخته می شود 0می باشد 
  

  :محدوده عملکرد بخش
ارائه مراقبتهاي معمول دوره بارداري، زایمان وپس از زایمان بر اساس پروتکل هاي وزارت بهداشت وشواهد  -1

  .علمی موجود وکتب علمی معتبر
  0کی در فوریت هاي مامائیارائه خدمات مراقبتی وپاراکیلینی-2

  0ارائه خدمات تخصصی مامائی،ارتباط با سطوح باالتر وپایین تر بیمارستانی و همچنین سطوح خارج بیمارستانی
  0انجام زایمان فیزیولوژیک با حضور همراه وبویژه همسر بیمار  -4
  0یر دارویی ونیم بیهوشیوغ)انتونکس( انجام زایمان بی درد یا کم درد با استفاده از روشهاي دارویی -5
برگزاري کالسهاي آموزش آمادگی زایمان فیزیولوژیک جهت مادران باردار وهمراهان ،باارائه جزوات ، پمفلت  -6

  0ها و فیلم هاي آموزشی
  0ارتقا سطح دانشومهارت پرسنل با برگزاري کالسهاي آموزشی -7
  0ل آمار وگزارش به سایت ویژه بهداشت پذیرش کلیه مادران پرخطر و ارائه خدمات مامایی و ارسا -8
روز پس از زایمان و ارائه گزارش فوري به سایت کمیته مرگ 42بررسی فوري موارد مرگ ومیر مادران باردار تا -9

  0ومیر مادران باردار وزارت بهداشت
  0ثبت و ارائه روزانه آمار موالید در فرم سامانه تولد وزارت بهد اشت-10
  0طبق پروتکل وزارتخانه در طول باداري،لیبر و پس از زایمان )دوال(اي همراهاستفاده از مام -11
  0بهره گیري از متخصص پریناتولوژي به عنوان مسئول حاملگی هاي پر خطر وپره ترم  -12
  

  :الزامات کیفی بخش
  0با تجربه ،وبا مهارت کافی وداشتن مدرك کارشناسی مامایی، وجود نیروهاي تحصیلکرده-1
  0وجود رزیدنت زنان با توجه به آموزشی بودن بیمارستان ، درتمام شیفتهالزوم -2
  0داشتن گواهینامه آموزش زایمان فیزیولوژیک-3
  0داشتن گواهینامه آموزش مهارتهاي هفت گانه کامپیوتر -4
  0داشتن گواهینامه احیاي پایه در نوزادان-5
  0داشتن گواهینامه آموزش شیردهی و تغدیه با شیر مادر -6
  0آشنایی پرسنل با نرم افزار تیراژه در اجراي کلیه اقدامات درمانی واداري-7
  0آشنایی پرسنل با اورژانس هاي مامایی و مهارت کافی در انجام مراقبتهاي الزم-8
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  آشنایی پرسنل با خاملگی هاي پرخطر ومهارت کافی در انجام مراقبتهاي الزم-9
  0ودك و اجراي قوانین و دستورالعمل هاي مربوطهآشنایی با اصول بیمارستان دوستدار ک-10
  0آشنایی با برنامه مراقبت از نوزاد سالم-11
و در دسترس بودن آن،و انجام کلیه امور در " اعتبار بخشی"آشنایی کلیه پرسنل با بسته آموزشی -12

  0چارچوب این بسته آموزشی
  0لیه داروها و تجهیزات ضروري و مهمدر بخشآشنایی با ترالی احیا بزرگساالن و نوزادانو لزوم وجود ک-13
  0لزوم توجه بیشتر به امر آموزش و ارتقا سطح علمی و دانش و رفاه پرسنل -14
   0وجود پرونده هاي آموزشی براي کلیه پرسنل شاغل دربخش-15
 0مان لزوم نیروهاي کارامد و آموزش دیده خدماتی وکمک بهیار با توجه به حساسیت کار آنهادر بخش زای- 16

  

  :مراجعین بخش 
  0کلیه مادران باردار و زایمان کرده جهت انجام مراقبتهاي سرپایی وبستري-1
  0مادران پر خطر در دوران بارداري و پس از زایمان -2
  0)به ویژه خونریزي ها( مادران غیر باردار با مشکالت زنان ومامایی -3
ارجاع داده شده از سایر مراکز بهداشتی  درمانی جهت ارائه یا 115مادران باردار اعزام شده توسط اورژانس -4

  30خدمت در بیمارستان سطح 
  0کلیه مادران مشکوك به حاملگی با هرگونه  مشکل داخلی یا جراحی در سنین باروري-5
  0از سایر بخشهاي بیمارستان )اوژانسی وغیر اورژانسی(کلیه مشاوره هاي زنان -6
  0ط قانونیمادران باردار متقاضی سق -7

  
  :مقررات داخلی بخش

  0در محل کار14تا 7:30حضور کلیه پرسنل از ساعت -1
  0استفاده از لباس فرم مخصوص و داشتن اتیکت و ظاهري مناسب وآراسته -2
  0تحویل کلیه بیماران به صورت بالینی براساس دستور العمل هاي موجود-3
  0احترام و خوشروییمعرفی کردن پزشک و پرسنل به بیمار بارعایت اصل -4
  0رعایت سلسله مراتب در بخش براي کلیه امور محوله ومکاتبات اداري -5
  0هماهنگی با مسئول بخش در استفاده از کلیه مرخصی و استعالجی ها-6
ارائه خدمات با توجه به باورها وارزشهاي مذهبی مادر،و رعایت حریم خصوصی واصل محرمانه بودن اطالعات -7

  0بیمار
  0شرکت  پرسنل در کلیه دوره هاي آموزشی جهت ارتقا سطح آموزش ومهارت  لزوم-8
اجراي کلیه امور ووظایف محوله بر اساس دستورالعمل هاو با مهارت ودقت عملی ودانش باال با هدف افزایش -9

  0رضایتمندي گیرندگان خدمت
  0تکمیل کلیه فرمها ،دفاتر ،و پرونده هابراساس دستورالعمل-10
در اسرع وقت و اطالع به پزشک ) مسئول شیقت(وتریاژکلیه مادران پر خطر توسط ماماي پر تجریهپذیرش -11

  0مقیم و مسئول مادران پر خطر
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لزوم گزارش موارد عارضه یا تهدید کننده ایمنی وسالمت بیمار به مسئول بخش و سوپر وایزر شیفت و تکمیل -12
  0فرمهاي مربوطه

بخش به ویژه ترالی ها واطالع به مسئول بخش در صورت وجود هرگونه نقص یا کنترل کلیه تجهیزات ووسایل -13
  0کمبود 

  0لزوم همکاریهاي درون بخشی وبرون بخشی-14
  0نظارت دقیق بر کار پرسنل کمک بهیار وخدمات-15
  

  :تجهیزات بخش
، وارمر، انکوباتور، ماشین NSTشوك، دستگاه DCدستگاه ,مانیتورینگ قلب ، سونی کید سیار ، سونی کید پایه دار

،میکروسکوپ، پالس اکسی متر ، افتالموسکوپ،گلوکومتر،چراغهاي سیار ECGبیهوشی، واکیوم، دستگاه 
،ترالی احیاي LDR،کامپیوتر،تلویزیون و ویدئو براي آموزش در کالسهاي آمادگی زایمان ،تخت هاي مخصوص 

و )زایمان ، اپی ، بررسی کول، پانسمان،ویژه  زایمان بی درد(نوزادان وبزرگساالن ،دستگاه سونوگرافی،انواع ستها
  0سایر تجهیزات مصرفی
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  3شرایط اختصاصی بخش داخلی 
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
 15متر مربع واقع شده که در این بخش  1200در طبقه دوم ساختمان امام علی به مساحت  3بخش داخلی  

 4اتاق بخش  مجهز به دو تخت بستري  و  11(تخت بستري می باشد  26اتاق  جهت  بستري بیمار و مجهز به
  )اتاق یک تخت بستري

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  و نفرو لوژي می باشداین بخش پذیراي بیماران انکولوژي  
  مایع پلور-مایع اسیت–بیوبسی کلیه –مغز استخوان (انجام نمونه گیري ها جهت تشخیص بیماري(  
  شیمی درمانی  
 دیالیز  
 مراقبت از بیماران تحت  ونتیالتور  
  پرموکت–شالدون (تعبیه کاتترها-cvc و(.....  
  وستومی ونفر–امادگی بیماران و انتقال بیمار جهت تعبیه تراکئوستومی......  
 بستري بیماران با رد پیوند کلیه  
 تب نوتروپنیک-بستري بیماران سرطانی بااختالالت انعقادي  
  بیماران کلیوي باcr هیپوکالمی- هیپر کالمی -باال  

  
  : الزامات کیفی بخش

  گذراندن دوره هاي اموزشی مرتبط با بخش  
 آموزش پرسنل جدیدالورود  
  بخشیبرگزاري جلسات آموزشی درون  
  آشنایی با انواع زخم ها و استفاده از پانسمان نوین  
 اشنایی ومراقبت از بیماران تحت ونتیالتور  
  برخورد مناسب با بیمار و انجام وظایف محوله  
 داشتن مهارتهاي ارتباطی  
 اگاهی از منشور حقوق  بیمار 

 
  :مراجعین بخش

  که یا جهت  تشخیص ویا ادامه  درمان مراجعه مراجعه کنندگان این بخش کلیه بیماران سرطانی و نفرولوژي
 می کنند 
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  :مقررات داخلی بخش 
  کارکنان این بخش می بایست بیماران را به صورت بالینی در هر سه شیفت کاري و راس ساعت مقرر  تحویل

  بگیرند
 کارکنان این بخش می بایست در صورت نیاز به مرخصی استحقاقی ،استعالجی ،تعویض شیفت با مسئول 

  بخش از قبل هماهنگ کنند
  کارکنان این بخش می بایست در صورت نیاز به پاس ساعتی از قبل در شیفت صبح با مسئول بخش و شیفت

  عصر و شب با مسئول شیفت هماهنگ کنند
 کارکنان این بخش می بایست جهت انجام مکاتبات سلسله مراتب اداري را رعایت کنند  
 مور محوله را با دقت انجام دهندکارکنان این بخش  می بایست کلیه ا  
 کارکنان این بخش می بایست نحوه کار با تجهیزات بخش را بدانند  
 کارکنان این بخش می بایست دستور العمل ها و خط مش هاي مربوط به بخش را بدانند  
 کارکنان این  بخش می بایست در هر سه شیفت ترالی  احیاءرا تجهیز و چک کنند  
 ایست در هر سه شیفت تجهیزات بخش را به شیفت بعد تحویل دهندکارکنان این بخش می ب  
 کارکنان این بخش می بایست اصول مستند سازي در پرونده ها را طبق استاندردها  رعایت کنند  
 کارکنان این بخش می بایست برخوردورفتار مناسب با ارباب رجوع را رعایت کنند  

 
  :تجهیزات اختصاصی بخش 

–دستگاه اشعه - دستگاه شوك– EKG-ونتیالتور-سرنگ پمپ–مانیتورینگ پرتابل –رال شامل مانیتورینگ سانت
  پالس اکسی متر–گلوکومتر -الرنگوسکوپ-اتوسکوپ-افتالموسکوپ-ساکشن پرتابل-کپسول اکسیژن
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  جراحی مردان یک.شرایط اختصاصی بخش 
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
بیمارستان بهشتی قرار دارد که شامل هشت اتاق چهار بخش جراحی مردان یک در ضلع جنوب غربی طبقه اول 

  .تختی و یک اتاق ایزوله براي بیماران می باشد
  :محدوده عملکرد بخش 

 بیماران بستري با شکایت دل درد،انواع تروماها، انواع کانسرهاي دستگاه گوارش و جراحی هاي توراکس 

 پذیرش و تحویل بیمار و مدارك بیمار 

 ز بیماران بستري شده در بخشمراقبت و پرستاري ا 

 تنظیم درخواست ها جهت اقالم مصرفی و وسایل مورد نیاز بخش  
  پرسنل شاغل در بخش باید: الزامات کیفی بخش:  
 نسبت به مقررات بخش و نقل و انتقال بین بخشها آگاهی داشته باشند. 

 ته باشندنسبت به فضاي فیزیکی بخش و بیمارانی که در بخش بستري می شوند آگاهی داش. 

 آگاهی از شرح وظایف خود 

 آشنایی با طرز کار دستگاه ها 

 آگاهی از عالئم هشدار دهنده بیماري هاي شایع بخش و نحوه ي مراقبت از بیماران بستري در بخش 

 آگاهی و تسلط بر توانمندي هاي عمومی و اختصاصی 

 داشتن مهارت هاي ارتباطی و رفتاري 

  : مراجعین بخش
جراحی هاي شکم و دستگاه گوارش،انواع تروماها،دل در ،کانسرهاي مربوط به دستگاه گوارش و  کلیه بیمارانی که
  جراحی توراکس 

  :مقررات داخلی بخش 
 حضور بالینی پرسنل در هنگام تحویل دادن و گرفتن شیفت 

 معرفی پرستار به بیمار در بدو ورود و حقوق بیمار را رعایت کند 

  فرم مناسبآراسته بودن پرستار و داشتن 

 پرستار موظف است شرایط ایمنی خود و بیمار را رعایت کند. 

 قوانین اعتباربخشی را آموخته و رعایت کند. 

 احترام گذاشتن به مافوق و همکاران و بیماران و همراهان بیمار. 

 از آوردن تلفن همراه در بخش ممانعت ورزد 

 
  :تجهیزات اختصاصی بخش 

- دستگاه الکتروشوك-کپسول اکسیژن-برانکارد-تخت بستري-تخت معاینه-اکسیژنمانومتر -ساکشن-مانیتورینگ
  گلوکومتر- دستگاه فشارسنج-افتالموسکوپ-الرنگوسکوپ- نگاتوسکوپ-رایانه- دستگاه اشعه-تشک مواج

 



۴٣ 
 

  شرایط اختصاصی بخش جراحی مردان دو
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
  .در طبقه اول بیمارستان واقع شده است 2جراحی مردان 

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  ارولوژيبرنامه ریزي جهت آماده سازي بیماران براي عمل جراحی ارتوپدي و -1
  مراقبت از بیماران پس از عمل جراحی ارتوپدي و ارولوژي-2
  آموزش الزم جهت کاهش عوارض جراحی-3
  تعامل با بخش هاي دیگر و دغتر پرستاري جهت انجام اقدامات بیماران -4
  نظارت بر کار پرسنل و آموزش هاي الزم جهت انجام اقدامات بیماران -5

  
  :الزامات کیفی بخش  

با  یآشنای.آشنایی با دستگا هاي بخش جراحی .گذراندندوره هاي تخصصص مرتبط با کار در بخش جراحی 
  HISکار با سیستم . قوانین و مقرارت بخش 

  
  :مراجعین بخش

  وارولوزيکلیه بیماران ارتوپدي 
  

  :مقررات داخلی بخش 
ودر شیفت شب 20تا 13.30در شیفت عصر از ساعت  14تا ساعت  7.5کارکنان بایستی در شیفت صبح از ساعت 

پرسنل باید طبق شرح وظایف تخصصی به بیماران خدمت .صبح در بخش حضور داشته باشند8شب تا 8از ساعت 
  .یماران باشندپرسنل باید با گشاد رویی جوابگوي ب.رسانی کنند

  
  : تجهیزات اختصاصی بخش

 مانیتورینگ قلبی–زول –پالس اکسی متري -EKG–کامپیتور 
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  شرایط اختصاصی واحد اتاق عمل
بخش اتاق عمل بیمارستان با شرایط اختصاصی ذیل عهده دار امور مربوط به کلیه اعمال جراحی  و آموزش و 

 .ارزیابی دانشجویان مربوطه می باشد

  
  : موقعیت قراري گیري بخش

 زیر مجموعه هاي این بخش شامل داروخانه، .این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع شده استCSR  ،ریکاوري ،
 .کالس درس و دپارتمان بیهوشی می باشد

  
  :محدوده عملکرد بخش

 انجام اعمال جراحی ماژور تمامی رشته ها به غیر از قلب ، چشم وENT 

 کوچک شامل پارگی تاندون و رباط ها،ختنه، انواع گچ گیري و آتل گیري انجام اعمال جراحی 

 استریل کردن وسایل و ست هاي اعمال جراحی و وسایل بخش هاي دیگر 

 
  الزامات کیفی بخش

  برگزاري کالس هاي آموزشی متناسب با درخواست پرسنل مطابق با نیاز هاي آموزشی فرمPDP   
  کننده جهت عمل جراحیبرخورد مناسب با بیماران مراجعه  
 انجام پروسه پذیرش بیماران با دقت و سرعت مناسب  
 انجام اعمال جراحی با نهایت دقت و عملکرد مناسب  
  رعایت کامل اصول استریلیتی و ضدعفونی در تمام مراحل جراحی  
 اولویت بندي مناسب جهت پذیرش بیماران عمل جراحی  
 ران تحت جراحی رعایت کامل نکات ایمنی پرسنل و همچنین بیما 

  
  مراجعین بخش

 بیماران نیازمند جراحی که در بخش هاي مختلف بیمارستان بستري هستند  
 جراحان و رزیدنت هاي رشته هاي مختلف جراحی به جز قلب  
 دانشجویان بیهوشی، اتاق عمل، پرستاري، فوریت هاي پزشکی، اینترها و استاجرهاي پزشکی  
  بیماران از بخش هاي نختلفپرستاران تحویل دهنده و گیرنده  
 همراهان بیماران تحت عمل جراحی  

  
  مقررات داخلی بخش

 پرسنل این بخش در سه نوبت کاري در اتاق عمل حضور دارند  
  13:45لغایت  7:45شیفت صبح از ساعت  
  19:45لغایت  13:45شیفت عصر از ساعت  
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  7:45لغایت  19:45شیفت شب از ساعت  
 د اورژانسی در اتاق عمل با تعیین برنامه آنکالیحضور تعدادي از پرسنل در موار  
  کلیه جابه جایی شیفت هاي پرسنل و پاس هاي ساعتی باید با هماهنگی مسئول یا سوپروایزر بخش صورت

  .پذیرد
 استفاده از کاله و ماسک مخصوص اتاق عمل جهت کاهش ریت عفونت در اعمال جراحی ضروریست  
 تاق عمل جهت ورود به اتاق عمل الزامیستاستفاده از لباس فرم و کفش مخصوص ا  
 انجام هر گونه اعمال جراحی باید با هماهنگی مسئول یا سوپروایزر بخش صورت پذیرد  
  ورود و خروج هرگونه وسیله یا ست ها و ابزار هاي جراحی از اتاق عمل باید با هماهنگی مسئول یا سوپروایزر

 .بخش باشد

  
  تجهیزات اختصاصی بخش

  دستگاهاي : شاملCARM / ماشین هاي / ابزارمیکروسرجري / میکروسکوپ / الپاراسکوپی / پرتابل رادیولوژي
رایانه و /ساکشنهاي پورتابل/ کوترها / دستگاه سنگ شکن درون اندامی/ انکوباتور/ مانیتور هاي بیهوشی / بیهوشی 

  نورسرد / تورنیکت ها / DHSتخت / تخت هاي جراحی / لیگاشور / LEEPدستگاه /چاپگر 
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  ICU 1شرایط اختصاصی بخش 
 

  : موقعیت قرارگیري بخش
  .تخت بستري می باشد  8واقع شده  است که شامل   در طبقه اول بیمارستان ICU 1بخش

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  بیماران مولتیپل پذیرش و مراقبت از بیماران بد حال که اکثر بیماران مورد جراحی هاي ماژورهستند و همچنین
 .تروما که از اورژانس یا از اتاق عمل به این بخش ارجاع می شود 

 مراقبت ویژه از بیماران بستري و برقراري تهویه تنفسی و مانیتورینگ قلبی و تنفسی  
  

  :الزامات کیفی بخش 
 داشتن مدرك کارشناس پرستاري جهت کار در حیطه پرستاري 

 مهارت و صالحیت و توانمدیهاي اختصاصی بخش  گذراندن دوره هاي آموزشی جهت کسبICU   
 کارکردن باسیستم تیراژه 

 داشتن اخالق حرفه اي  
  

  :مراجعین بخش
  بیماران این بخش اکثرا مولتیپل تروما ، جراحی هاي بزرگ ،تروما به شکم ، جراحی هاي توراکس و شکم

  
  :مقررات داخلی بخش 

ر و خدمات موظف هستند طبق برنامه کاري تعیین شده در شیفت کلیه پرسنل اعم از کادر پرستاري ، کمک بهیا
کاري خود رآس ساعت حضور پیدا کنند و در صورت نیاز در موارد بحرانی در صورت فراخوان با بخش همکاري 

  .الزم را انجام دهند
 .کارکنان این بخش موظف هستند تمام دستورالعملهاي ابالغ شده را مطلع و رعایت نمایند

موظف هستند در صورت نیاز به مرخصی استحقاقی یا استعالجی یا پاس ساعتی یا تعویض کشیک با  کارکنان
 . هماهنگی مسئول مربوطه اقدام نمایند

  .کارکنان موظف به حفظ حریم بیماران در تمام زمینه ها می باشند 
  
  

  :تجهیزات اختصاصی بخش 
عدد دستگاه الکترو شوك ، یک عدد دستگاه پرتابل یک –عدد مانیتور قلبی تنفسی  8-عدد ونتیالتور  8شامل

یک عدد  –دو عدد دستگاه انفوزیون پمپ ، یک عدد دستگاه سرنگ پمپ –رادیولوژي یک عدد مانیتور سانترال
           ICUعدد تخت ویژه     BIPAP -8یک دستگاه -یک دستگاه رایانه و چاپگر – ABGدستگاه آنالیز 
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  ICU2شرایط اختصاصی  بخش 
  

  : موقعیت قرارگیري بخش
  .تخت بستري می باشد  7در طبقه اول بیمارستان واقع شده  است که شامل  ICU2بخش 

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  پذیرش و مراقبت از بیماران بد حال که شامل بیماران تصادفی و ضربه به سر ، تومور مغزي و آسیب نخاعی 
می باشند و نیازمند مراقبت ویژه هستند ، اکثر بیماران در سرویس نروسرجري بستري می شوند که از بخش  

  .اورژانس یا اتاق عمل و یا از بخشهاي جراحی مغز و اعصاب پذیرش می شوند
  

  :الزامات کیفی بخش 
  زشی جهت کسب گذراندن دوره هاي آمو –داشتن مدرك کارشناس پرستاري جهت کار در حیطه پرستاري

   ICU2مهارت و صالحیت و توانمدیهاي اختصاصی بخش 
 -کارکردن باسیستم تیراژه 

 داشتن اخالق حرفه اي  
  

  :مراجعین بخش
بیماران این بخش اکثرا مولتیپل تروما ،ضربه به سر ، تومور مغزي و انواع خون ریزیهاي مغزي که نیاز مند 

  .مراقبت ویژه هستند
  

  :مقررات داخلی بخش 
  کلیه پرسنل اعم از کادر پرستاري ، کمک بهیار و خدمات موظف هستند طبق برنامه کاري تعیین شده در شیفت

کاري خود رآس ساعت حضور پیدا کنند و در صورت نیاز در موارد بحرانی در صورت فراخوان با بخش همکاري 
  .الزم را انجام دهند

  ابالغ شده را مطلع و رعایت نمایندکارکنان این بخش موظف هستند تمام دستورالعملهاي. 

  کارکنان موظف هستند در صورت نیاز به مرخصی استحقاقی یا استعالجی یا پاس ساعتی یا تعویض کشیک با
 . هماهنگی مسئول مربوطه اقدام نمایند

  کارکنان موظف به حفظ حریم بیماران در تمام زمینه ها می باشند.  
  
  

  :تجهیزات اختصاصی بخش 
یک عدد دستگاه الکترو شوك ، یک عدد دستگاه پرتابل –عدد مانیتور قلبی تنفسی  8-عدد ونتیالتور  7شامل

چهار عدد دستگاه انفوزیون پمپ ، یک عدد دستگاه – ICPعدد دستگاه  2 –رادیولوژي یک عدد مانیتور سانترال 
             ICUعدد تخت ویژه    dvt ( - 7ضد (  ICPیک عدد دستگاه  –سرنگ پمپ 
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  CATH.POST.شرایط اختصاصی بخش
سمت چپ طبقه ودر کنار بخش .این بخش در طبقه اول ساختمان  امام علی :موقعیت قرارگیري بخش

POST.ICU .OH  قرار دارد.  
  

  :محدوده عملکرد بخش 
  پذیرش و آماده سازي بیماران کاندید آنژیوگرافی وآنژیوپالستی وتعبیه پیس میکرداخلی  
  ازبیمارانی که تحت آنژیوگرافی وآنژیوپالستی وپیس میکر گذاري قرار گرفته اندمراقبت  
 دادن آموزشهاي الزم جهت قبل از عمل و بعد ازعمل به بیماران وهمراهان 

  

  
  :الزامات کیفی بخش 

  داشتن کادر پرستاري بااطالعات مناسب در مورد بیماران قلبی و مراقبتهاي قبل وبعدازآنژیوگرافی
  وآنژیوپالستی وپیس میکر

 داشتن صالحیتهاي اختصاصاصی وعمومی وارتباطی پرسنل بخش  
 آشنایی با منشئر حقوق بیماران  
  تنفسی –داشتن امکانات مانیتورینگ قلبی  
  ریوي  –داشتن امکانات احیا قلبی  
  آشنایی با سیستمHIS 

 

  :مراجعین بخش
  . اشتن پیس میکر داخلیبه این مجتمع مراجعه می کنندکلیه بیماران که جهت آنژیوگرافی وآنژیوپالستی وگذ 

  
  :مقررات داخلی بخش 

 مقررات ورود وخروج طبق قوانین بیمارستان  
  استفاده از پوشش مناسب پرستاري  
  داشتن صالحیتهاي عمومی و اختصاصی و ارتباطی پرستار.  
 آشنایی باخط مشی ها دستورالعملها وروشهاي اجرایی بخش  
 ستگاههاي بخش آشنایی با کار د.  
 رعایت موازین بهداشتی مخصوصا بهداشت دست.  
 رعایت سلسه مراتب اداري در مکاتبات وسایر امور محوله  
  اجراي صحیح کلیه امور محوله متبت با بیماران  

  :تجهیزات اختصاصی بخش 
    تنفسی ،اکسیژن ؛ ساکشن ، ترالی احیا با کلیه امکانات –مانیتور قلبی  -
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  .OH.ICU.POST.بخش,   واحدشرایط اختصاصی 
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
  .قرار دارد  POST.CATسمت راست طبقه ودر کنار بخش .این بخش در طبقه اول امام علی 

  :محدوده عملکرد بخش 
  پذیرش و آماده سازي بیماران کاندید عمل جراحی قلب جهت تعویض عروق قلبی ویا تعویض دریچه هاي قلب  
  مراقبت ازبیمارانی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته واز بخشICU.OHمنتقل شده اند .  
 پذیرش و مراقبت ودرمان بیمارانی که دچار عوارض بعد از عمل شده اند .  
  دادن آموزشهاي الزم جهت قبل از عمل و بعد ازعمل به بیماران وهمران.  

  
  :الزامات کیفی بخش 

 عات مناسب در مورد بیماران قلبی و مراقبتهاي قبل وبعد از عمل جراحی قلب داشتن کادر پرستاري بااطال.  
  حضور فوق تخصص جراحی قلب.  
  تنفسی  –داشتن امکانات مانیتورینگ قلبی.  
  ریوي  –داشتن امکانات احیا قلبی .  
 داشتن امکانات مراقبت از زخم.  
  داشتن اتاق یک تخته 

 
  :مراجعین بخش

  دریچه قلبی بیماران کاندید تعویض  
  بیماران کاندیدCABG  
  بیمارانی که عفونت محل جراحی قلب را مبتال شده اند.  

  :مقررات داخلی بخش 
 مقررات ورود وخروج طبق قوانین بیمارستان  
  استفاده از پوشش مناسب پرستاري  
  داشتن صالحیتهاي عمومی و اختصاصی و ارتباطی پرستار.  
  اخذ شرح حال اولیه ازبیمار.  
 عالئم حیاتی و مانیتورینگ قلبی تنفسی  کنترل.  
 نظارت بر بهداشت فردي بیماران  
  رعایت موازین بهداشتی مخصوصا بهداشت دست.  
  رعایت اصول اسپتیک واستریلیزاسیون موقع تعویض پانسمان. 

  :تجهیزات اختصاصی بخش 
  .ی برد تنفسی ،اکسیژن ؛ ساکشن ، ترالی احیا با کلیه امکانات ، مانک–مانیتور قلبی  -
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  شرایط اختصاصی واحد حراست 
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
دفتر حراست در ابتداي راهروي سالن مدیریت بیمارستان شهید بهشتی قرار دارد که شامل یک اتاق و ملزومات 

  .تخصصی می باشد 
  

  :محدوده عملکرد بخش 
 آسیب ها و تهدید ها : حفاظت پرسنلی  -1

 داراي طبقه بندياسناد و مدارك : حفاظت اسناد  -2

 )حیاتی و غیرحیاتی (تاسیسات و اماکن : حفاظت فیزیکی  -3

 ...حفاظت از سرورها و رایانه هاي داراي اطالعات محرمانه و :  ITحفاظت  -4
 

  :الزامات کیفی بخش 
 .آگاهی از شرح وظایف خود داشته باشد -1

 .اشته باشدنسبت به مقررات کلی بیمارستان و بخش هاي بستري و پاراکلینیکی آگاهی د -2

 . از فضاي فیزیکی مجموعه بیمارستان درصد کامل آن آگاهی داشته باشند -3

 .برتوانمندیهاي عمومی و اختصاصی آگاهی و تسلط داشته باَشند  -4

 .از مهارهاي ارتباطی و رفتاري اطالع کافی داشته باشند -5
  

  :مراجعین بخش
  بیمار و یا همراه ایشان  –کلیه مراجعین اعم از همکار 

  

  
  :مقررات داخلی بخش 

نظارت بر روند کار  –هماهنگی الزم و کافی با مسئول مافوق مجموعه بیمارستان  –حضور به موقع در محل کار 
ارتباط مستقیم با دفتر حراست  –تنظیم و نظارت بر اجراي برنامه ماهیانه نیروي انتظامات  –نیروهاي انتظامات 

 –سریع گزارش در قالب گزارش خبر به دفتر مرکزي حراست دانشگاه تنظیم گزارش روازنه و ارسال  –دانشگاه 
 –نظارت بر روند صحیح و اجراي فرآیند ورود و خروج همراهان به داخل بخش ها و یا کاال از محوطه بیمارستان 

  ...مزایده ها و  –مناقصات  –نظارت بر اجراي فرآند مالی 
  مافوق ..... شناسایی گلوگاههاي  پرخطر جهت مجموعه و اعالم آنها به 

  

  
  : تجهیزات اختصاصی بخش

  ....بی سیم و  –مانیتورینگ  –دوربین هاي مدار بسته  –فایلهاي طبقه بندي اسناد و نامه ها 
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  شرایط اختصاصی بخش همودیالیز
  دار امور مربوط به انجام همودیالیز و پالسما فرزیسواحد همودیالیز بیمارستان با شرایط اختصاصی ذیل عهده 

  :می باشد  
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
 متر مربع و  150واحد همودیالیز واقع در طبقه همکف بیمارستان شهید بهشتی داراي یک سالن به مساحت

یک دستگاه جهت پذیرش سرپایی بیماران همودیالیزي و  4این بخش مجهز به . می باشد ROیک اتاق 
 .دستگاه پالسمارزیس می باشد

  

  
  :محدوده عملکرد بخش 

 این بخش پذیراي بیماران انکولوژي و نفرو لوژي می باشد  
 همودیالیز  
 پالسمافرزیس  
  پرموکت–شالدون (تعبیه کاتترها-cvc و(.....  

  
  :الزامات کیفی بخش 

  گذراندن دوره هاي اموزشی مرتبط با بخش  
 آموزش پرسنل جدیدالورود  
 جلسات آموزشی درون بخشی برگزاري  
  آشنایی با انواع زخم ها و استفاده از پانسمان نوین  
 اشنایی ومراقبت از بیماران تحت ونتیالتور  
  برخورد مناسب با بیمار و انجام وظایف محوله  
 داشتن مهارتهاي ارتباطی  
 اگاهی از منشور حقوق  بیمار  

  
  :مراجعین بخش

  بیمارانARF  وESRD ش هاي بیمارستان جهت انجام همودیالیزبستري در کلیه بخ  
 افراد دچار مسمومیت ها خصوصا مسمومیت با الکل جهت انجام همودیالیز  
 بیماران نیازمند به انجام پالسمافرزیس 
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  :مقررات داخلی بخش  
در دو شیفت کاري در محل کار  20لغایت  14و از  14صبح لغایت  8کارکنان این بخش می بایست از ساعت 

در ساعات شب و روزهاي تعطیل به صورت آنکالی انجام وظیفه می نمایند که در موارد . داشته باشندحضور 
 .نیاز می بایست در محل کار حضور یابند

  کارکنان این بخش در صورت نیاز به استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه یا ساعتی می بایست با موافقت
  .یک در این خصوص اقدام نمایندمسول بخش و در غیاب ایشان سوپروایزر کش

 کلیه . بخش همودیالیز یک بخش ایزوله میباشد و ورود و خروج همراه بیمار به این بخش ممنوع می باشد
  .پرسنل موظفند در این رابطه به بیماران و همراهان تذکر دهند

  آموزش به بیمار حین بستري در زمان حضور بیمار در بخش همودیالیز در ارتباط با رژیم غذایی و مراقبت از
access  و مراقبت از خود بایستی توسط کلیه پرسنل پرستاري واحد دیالیز انجام و مستندسازي گردد و

  .آموزشی بخش انجام گرددجمع آوري مستندات و ارائه ماهانه آن به دفتر آموزشی پرستاري توسط رابط 
  همودیالیز و پالسمافرزیس اورژانسی و غیر اورژانسی باید توسط کلیه پرسنل پرستاري بخش در کلیه ساعات

  .شبانه روز  انجام گردد
 کلیه پرسنل موظفند دستگاه هاي همودیالیز را بعد از پایان هر دیالیز در شست و شوي شیمیایی قرار دهند .

  . ین شست و شوي شیمیایی هفتگی دستگاه ها را به خوبی رعایت نمایندهمچنین برنامه  روت
   چک تجهیزات ترالی احیا بایستی در شیفت هاي صبح و عصر و توسط 

  : تجهیزات اختصاصی بخش
  دستگاهRO   
 دستگاه همودیالیز  
  دستگاهCRRT 

 دستگاه پالسمافرزیس  
 دستگاه مانیتورینگ  
 دستگاه ونتیالتور پرتابل  
  دستگاهECG   
 دستگاه دفیبریالتور  
 ترالی احیا  
 تخت بیمار  
 ساکشن سانترال  
  اکسیژن سانترال  
 وزنه  
 پاراوان  
 یخچال دارو  
 قفسه دارو وتجهیزات  
                                              پرینتر* کامپیوتر 
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  بخش مدیریت اطالعات سالمت ,   شرایط اختصاصی واحد
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
زیرمجموعه هاي ,مدیریت اطالعات سالمت در طبقه همکف بیمارستان جنب درب ورودي اصلی واقع شدهبخش 

  .کدگذاري و کامپیوتر و بایگانی پزشکی می باشد-آمار-این بخش شامل پذیرش
  

  :محدوده عملکرد بخش 
  و راهنمایی بیماران مراجعه کننده)اورزانس و بستري-سرپایی(پذیرش بیماران  
  سامانه هاي آماري و ارائه شاخص هاي آماري مورد نیاز -پیگیري آمار روزانه و تکمیل آمارهاي ماهیانهبررسی و

  فصلی و ساالنه-بصورت ماهیانه
 کدگذاري پرونده هاي بستري بر اساس طبقه بندي بین المللی بیماري ها)ICD-10( وارائه گزارشات تشخیصی و

  بیماري و جراحی جهت تحقیقات 
 سرپایی و اورژانس و سپس فایل بر اساس سیستم هاي بایگانی پزشکی-بندي پرونده هاي بستري تفکیک و طبقه  
 ثبت پرونده ها در سیستمHIS  بیمارستان بر اساس تشخیص و اقدام جراحی  
 پاسخگویی به تحقیقات و پایان نامه هاي آموزشی 

  

  :الزامات کیفی بخش 
  داشتن مدرك تحصیلی مرتبط و گذراندن دوره هايICDL  
 گراندن دوره هاي آموزشی تخصصی شغلی بصورت ساالنه  
 برخورد مناسب با ارباب رجوع و انجام وظایف محوله بادقت و سرعت مناسب 

  

  :مراجعین بخش
 کلیه بیماران در بدو ورود به بیمارستان در قسمت پذیرش  
  کمیته هاي بیمارستانیکارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان جهت انجام و پیگیري پرونده هاي مطروحه در  
 پاسخگویی به مراجع قانونی و قضایی و سازمان هاي ذیصالح  
 پاسخگویی به پزشکان و دانشجویان پزشکی جهت انجام تحقیقات و پایان نامه ها 

  
  :مقررات داخلی بخش 

 عصروشب طبق مقررات جهت کشیک پذیرش در محل -کارکنان بخش می بایست بصورت سه شیفت کاري صبح
در بخش مدیریت  14لغایت7:30همچنین سایر کارکنان از ساعت)پذیرش اورژانس و بستري(حضور یابندکار 

  .اطالعات سالمت حضور یابند درموارد نیاز می بایست خارج از ساعات اداري نیز حضور یابند
 نمایندرا رعایت )ابالغی(کارکنان می بایست در پذیرش بیماران و سایر امورقوانین و مقررات موجود.  
  کارکنان می بایستدر صورت نیاز به استفاده از مرخصی استحقاقی یا ساعتی در ساعات اداري با موافقت مسئول

  .بخش و درساعات غیراداري با هماهنگی سوپروایزر کشیک در این خصوص اقدام نمایند
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 طوح دسترسی سایر کارکنان می بایست اصول محرمانگی اطالعات بیماران و پرونده هاي آنهارا همچنین س
  .کارکنان بیمارستان به اطالعات پرونده بیماران را طبق قوانین ابالغی رعایت نمایند

  پرونده هاي بیماران در فایل هاي بایگانی نگهداري می شودو کلید بایگانی پزشکی در اختیار مسئول بخش می
  .باشد

 تورالعمل هاي موجود انجام می شودپاسخگویی به مراجع قانونی و قضایی و بیمه بر طبق مقررات و دس.  
  

  : تجهیزات اختصاصی بخش
کتاب هاي تخصصی کدگذاري ,ماشین حساب,فایل هاي بایگانی ریلی,اسکنر,چاپگر,شامل سیستم هاي رایانه

  .فرم هاي استاندارد و سایر تجهیزات اداري می باشد,)ICD-10(بیماري ها
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  شرایط اختصاصی واحد کنترل عفونت
  

  :قرارگیري بخشموقعیت 
  .این واحد زیرمجموعه دفتر پرستاري می باشد. واحد کنترل عفونت در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است

  
  :محدوده عملکرد بخش 

 شناخت منابع عفونت هاي بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش 

 شگیري و کنترل عفونت بیمارستانیبکارگیري نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها براي پی 

  همکاري در توسعه واجراي برنامه هاي آموزشی براي کادر پرستاري ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت
 لزوم به منظور پیشگیري و کنترل عفونت با همکاري سوپروایزر آموزشی

 پرستاري با سایر گروهها  شرکت در جلسات و دوره هاي آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت براي کادر
تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره اي و واکسیناسیون براي کارکنان - برگزار می شود

 .بیمارستان

  ارزیابی وسایل و تجهیزات الزم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهکاري مناسب به کمیته کنترل عفونت
 بیمارستان

 بیمارستان در خصوص عفونت هاي بیمارستانی و پیگیري اثربخشی آموزشی یازسنجی آموزشی کارکنانن 

  بازدید روزانه از بخش هاي مختلف بیمارستانی براي کشف موارد جدید احتمالی و پیگیري موارد گذشته از
 طریق نتایج آزمایشات و عالئم بالینی و ثبت وارائه گزارشات الزم به کمیته مزبور

 و سایر قسمت هاي آسیب پذیر بر اساس -  ویژه  کنترل عفونت در بخش هاي  ل هايتهیه و تدوین دستورالعم
 استانداردهاي مراقبتی با همکاري کمیته کنترل عفونت

  نظارت و ارزشیابی از اجراي ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهاي
 بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

  کمک در ایزوالسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی هاي کمیته و امکانات موجودنظارت و 

  همکاري با تیم کنترل عفونت بیمارستانی براي تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه
ت و دریافت شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطالعات و گزارشا-. گیري هاي بیمارستانی

 دستورالعمل هاي اجرایی

 
  :الزامات کیفی بخش 

 گذراندن دوره هاي  آموزشی مرتبط شامل شناخت عفونت هاي بیمارستانی، ضدعفونی واستریلیزاسیون 

  تهیه چک لیست نظارتی جهت بخش هاي مختلف درمانی 

  عفونتآموزش ونظارت بر کار پرسنل درمانی در راستاي رعایت بهداشت وکنترل  
  

  :مراجعین بخش
  کلیه  پرسنل درمانی و دانشجویان 
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  :مقررات داخلی بخش 

  در موارد نیاز مـی  . در محل کار حضور داشته باشند 14صبح لغایت  30/7کارکنان این بخش می بایست از ساعت
 .بایست در خارج از ساعات اداري نیز حضور یابند

  و سایر امور محوله سلسله مراتب اداري را رعایت نمایندکارکنان این بخش می بایست در انجام مکاتبات. 

    کارکنان این بخش در صورت نیاز به استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه یا ساعتی می بایست با موافقـت  مـدیر
 .خدمات پرستاري و در غیاب وي سوپروایزر در این خصوص اقدام نمایند

 ودر . کارکنان این بخش می بایست اصل محرمانگی اطالعات عفونت هاي بیمارستانی این مجتمع را رعایت نمایند
 . صورت مکاتبه و درخواست مسئولین بیمارستان اطالعات را به واحدهاي دیگر دانشگاه اعالم می نمایند

  
  : تجهیزات اختصاصی بخش

  ات واحد کنترل عفونت  می باشدفایلهاي بایگانی آمار واطالع,  شامل رایانه 
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  شرایط اختصاصی معاونت درمان بیمارستان 
واحد معاونت درمان بیمارستان با شرایط اختصاصی ذیل عهده دار امور مربوط به پزشکان ، بیماران  وواحدهاي 

  :زیرمجموعه  می باشد 
  

  
  :موقعیت قرارگیري بخش

  دفتر : زیرمجموعه هاي این واحد شامل . واقع شده استواحد معاونت درمان در طبقه همکف بیمارستان
 .پرستاري ، داروخانه ، آزمایشگاه ، رادیولوژي ، درمانگاه ، فیزیوتراپی ، تجهیزات پزشکی می باشد

  

  
  :محدوده عملکرد بخش 

 پشتیبانی و توسعه ، آموزشی و پژوهشی (هماهنگی سایر معاونت هاي مرکز .( 

 وه ارائه خدمات درمانی در بیمارستاننظارت و کنترل مستمر بر نح . 

 رسیدگی به شکایات و درخواست هاي داخلی بیمارستان در حوزه درمان. 

 بررسی و ارائه گزارش جهت تامین تجهیزات پزشکی و انجام امور کارشناسی مربوطه. 

 ایجاد هماهنگی درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی امور درمانی در بیمارستان. 

 مشارکت جدي در کمیته هاي بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده براي کمیته هاي مذکور. 
 

  :الزامات کیفی بخش 
 گذراندن دوره هاي  آموزشی مرتبط، دارا بودن مدرك تحصیلی مرتبط و عدم منع خدمت. 

 برخورد مناسب با ارباب رجوع و انجام وظایف محوله با دقت و سرعت مناسب. 
  

  :مراجعین بخش  
  مراجعه کنندگان این بخش عالوه بر واحدهاي زیر مجموعه شامل بیماران و همراهان شاکی ، پزشکان و

 .متخصصین درمانی می باشند
  

  :مقررات داخلی بخش 
  در موارد نیاز . در محل کار حضور داشته باشند 14صبح لغایت  30/7کارکنان این بخش می بایست از ساعت  

 .خارج از ساعات اداري نیز حضور یابند می بایست در

 کارکنان این بخش می بایست در انجام مکاتبات و سایر امور محوله سلسله مراتب اداري را رعایت نمایند. 

  کارکنان این بخش درصورت نیاز به استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه یا ساعتی می بایست با موافقت معاونت
 .با موافقت مدیر منابع انسانی در این خصوص اقدام نمایندمحترم درمان و در غیاب وي 

 کارکنان این بخش می بایست اصل محرمانگی اطالعات پرونده بیماران را رعایت نمایند. 

 
  : تجهیزات اختصاصی بخش 

  .دستگاه فاکس و سایر تجهیزات اداري می باشد, اسکنر , چاپگر , شامل رایانه 
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  داروخانهشرایط اختصاصی واحد 
واحد داروخانه متشکل از داروخانه بستري ، داروخانه سرپایی، انبار مرکزي دارو و ملزومات پزشکی و واحد اطالع 

با شرایط اختصاصی زیر عهده دار امور مربوط به تامین ، ذخیره و توزیع بهینه دارو و ملزومات   DICرسانی دارو 
  .و درمانی می باشدپزشکی مصرفی و نیز اطالع رسانی در حوزه دار

  
  :موقعیت قرارگیري بخش

انبار مرکزي دارو و . داروخانه بستري و سرپایی در دوفضاي مجزا در طبقه همکف جنب درمانگاه واقع شده است
  .ملزومات پزشکی بعد از بیمارستان کارگر نژاد در محل انبار مرکزي دارو دانشگاه قرار دارد

  

  محدوده عملکرد بخش 
 و برنامه ریزي براي تامین بهینه دارو و ملزومات پزشکی مصرفی مطابق با فرمولري تدوین فرمولري 

  ذخیره سازي مناسب و انبارش استاندارد دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و تامین ذخیره استراتژیک براي
 مقاطع کمبود و بحران

  توزیع استاندارد دارو و ملزومات پزشکی مصرفی در بیمارستان 

 ه در حوزه دارو درمانی به کادر درمانارائه مشاور 

  
  الزامات کیفی بخش

  در سه حوزه تامین، ذخیره و توزیع دارو و ملزومات ) دکتراي حرفه اي داروسازي(نظارت فعال مسئول فنی
 پزشکی

 وجود کادر غیر فنی فعال با تکنیسینهاي توانمند در حوزه دارو و ملزومات پزشکی 

 جزا براي داروخانه بستري و داروخانه سرپایی و انبار دارو و ملزومات وجود فضاهاي فیزیکی مناسب و م
 پزشکی مصرفی جهت ارائه خدمات بهینه 

  دسترسی به منابع علمی جهت انجام امور اطالع رسانی دارویی براي مرکزDIC  

  دسترسی به سیستمHIS بق بیمارستان و تعامل مستمر با واحد فناوري اطالعات جهت ارتقا سیستم مطا
 نیازهاي فنی واحد

 
  :مراجعین بخش

 بیماران ترخیص شده و یا ویزیت شده در درمانگاه: داروخانه سرپایی 

 پزشکان، پرستاران، کمک بهیار، بیماران بستري در بیمارستان: داروخانه بستري 

 پخشکارپرداز دارو و ملزومات پزشکی، ویزیتور علمی شرکتها، شرکتهاي : انبار دارو و ملزومات پزشکی 

 
  :مقررات داخلی بخش

  حضورتکنیسین آموزش دیده در داروخانه بستري طبق برنامه زمان بندي توسط مدیر داخلی بخش در نوبتهاي
 )20-8ساعت (و شب ) 13:30-20ساعت (، عصر )7:30-14ساعت (کاري صبح 



۵٩ 
 

 7:30-14شکی از ساعت حضور و فعالیت تکنیسین آموزش دیده زیر نظر مسئول فنی در  انبار دارو و ملزومات پز 
 روزهاي غیر تعطیل

  فعالیت مرکزDIC  داروساز(هر روز با حضور مسئول فنی  7:30-20از ساعت( 

  سیستم توزیع دارو در بخشها بصورت نسخه محور یاPatient Prescription می باشد. 

  م میشودانجا) داروساز(ثبت نسخ و توزیع دارو و ملزومات در بیمارستان با نظارت مسئول فنی. 

 تکنیسین وظیفه پیچیدن نسخه هاي بیماران زیر نظر مسئول فنی را به عهده دارد. 

 تحویل اقالم دارو و . انبار مرکزي دارو و ملزومات محل ذخیره سازي مصرفی سه ماهه بیمارستان می باشد
 .ملزومات از طرف شرکتهاي توزیع در محل انبار انجام میشود

 
  :تجهیزات اختصاصی بخش

انه، چاپگر، گاو صندوق، قفسه هاي مناسب دارویی، یخچال دیجیتال، ترازوي دیجیتال، امکانات مربوط به رای
 ساخت داروهاي ترکیبی، دستگاه کپی ، کتاب و نرم افزارهاي مناسب و به روز اطالعات دارویی ،
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  رادیولوژي واحدشرایط اختصاصی  
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
واقع شده است و زیر مجموعه هاي این واحد )ع(بیمارستان جنب ساختمان امام علی این واحد در طبقه همکف 

  .شامل سی تی اسکن،سونوگرافی،رادیولوژي،سنگ شکن،ماموگرافی و پزشکی هسته اي میباشد
  

  :محدوده عملکرد بخش
  ...رافی وانجام کلیه ي امورتشخیصی بیماران و مصدومین توسط سی تی اسکن،گرافی هاي ساده و رنگی،سونوگ

  
  :الزامات کیفی بخش

 گذراندن دوره هاي اموزشی تخصصی مرتبط باامور تصویر برداري و حفاظت از پرتوها  
 برخورد مناسب با بیماران و ارباب رجوعان  
 انجام امور تصویر برداري با باالترین کیفیت و کمترین خطر  

  

  :مراجعین بخش
  کلیه ي بیماران سرپایی و بستري

  

  :خشمقررات داخلی ب
 حضور به موقع کارکنان در ابتداي شیفت و اماده به کار تا پایان شیفت  
 برخورد مناسب با بیماران و رعایت کامل شئونات اسالمی در محیط کار  
 انجام امور محوله طبق شرح وظایف ابالغی 

  
  :تجهیزات بخش

مامو گرافی و سنگ شکن،سه +دستگاه گرافی ساده،دستگاه سه دو دستگاه سی تی اسکن،دودستگاه فلوروسکوپی،
  دستگاه سونوگرافی
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  شرایط اختصاصی واحدخدمات
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
  واحد خدمات در طبقه همکف جنب رادیولوژي و اسکن هسته اي واقع شده است

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  طرف واحد بهداشت و انجام خدمات نظافتی بیمارستان به نحو مطلوب مطابق با استاندارد هاي ارائه شده از
  کنترل عفونت

 پیگیري اجراي نواقص ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان  
 نظارت بر پیمانکار واحد لنژري بیمارستان  
 نظارت بر پیمانکار کیف سالمت بیمارستان  
 اجراي طرح هاي مربوط به مدیریت پسماند در بیمارستان  
  نقل بار و جابجایی وسایل، حمل و( انجام خدمات عمومی بیمارستان(...  
  سرویس هاي کارمندان،آزاانس ها، آمبوالنس ها و ( ارائه خدمات نقلیه بیمارستان(...  
 نظارت بر پیمانکار خدمات نظافتی بیمارستان  
  دوخت شان، گان، لباس پرسنل، ملحفه و( ارایه خدمات خیاط خانه(...  
 مار ژتونهمکاري با واحد تغذیه در ارائه خدمات مربوط به توزیع غذا و آ  
 پیگیري جهت اجراي درخواست هاي کلیه واحد ها و بخش هاي بیمارستان 

  
  :الزامات کیفی بخش 

 گذراندن دوره هاي آموزشی مربوط به بهداشت،پسماند و کنترل عفونت  
 برخورد مناسب با ارباب رجوع و انجام وظایف محوله با سرعت و دقت مناسب  
 ومیآشنایی با دستگاه هاي مکانیزه نظافت عم  
 آشنایی با کلیات کار هاي تاسیساتی و ساختمانی  
 آشنایی با کلیات قوانین کار و مدیریت منابع انسانی  
 آشنایی با برنامه اتوماسیون اداري  و مهارت هاي هفتگانه کامپیوتر 

 
  :مراجعین بخش

ساختمانی، پیمانکاران مراجعین این واحد کلیه نیرو هاي خدماتی، رانندگان،تاسیسات  و پیمانکاران خدماتی و 
  .باشند می... لنژري و کیف سالمت، مسئولین بخش ها و 

  
  :مقررات داخلی بخش 

 کارکنان این واحد باید در برنامه کاري که از قبل تنظیم شده در ساعت مقرر حضور پیدا کنند.  
  هماهنگ نماینددر صورتی که نیاز به مرخصی ساعتی داشته باشند باید قبل از شروع شیفت کاري با واحد 
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  ماه قبل با واحد هماهنگ کنند 25در صورتی که نیاز به مرخصی روزانه بیش از یک روز داشته باشند باید تا.  
  در صورتی که نیاز باشدبه عنوان مثال زمانیکه یکی از همکاران استعالجی شده باشند یا مرخصی باشند باید

  ل همکاري نماید انجام وظیفه نمایندجهت حضور در شیفت به صورت اضافه کاربا دیگر پرسن
 کارکنان این واحد باید با سایر همکاران در بخش هاي مختلف بیمارستان همکاري نمایند  
 کارکنان این واحد  موظف هستند طرح تکریم ارباب رجوع را رعایت کرده کنند  
 داري را رعایت نمایندکارکنان این واحد می بایست در انجام مکاتبات و سایر امور محوله سلسله مراتب ا. 

 کارکنان این واحد می بایست اصل محرمانگی اطالعات پرونده پرسنلی پرسنل را رعایت نمایند. 

  : تجهیزات اختصاصی بخش
  رایانه، پرینتر، دستگاه هاي شستشو مکانیزه و دستی، آمبوالنس، خودرو،چرخ خیاطی
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  اکسترافیزیولوژي و  آندوسکوپی: شرایط اختصاصی واحد 
  

واحد اکسترافیزیولوژي با شرایط اختصاصی ذیل  عهده دار اقدامات تشخیصی ودرمانی بیماران بستري وسرپایی 
  . دخیل می باشد 

  
  :موقعیت قرارگیري بخش

  زیر مجموعـه هـاي ایـن    . واحدآندوسکوپی  در طبقه همکف بیمارستان جنب درمانگاه شماره یک واقع شده است
  . آندوسکوپی ، کولونسکوپی ، برونکوسکوپی و اسپیرومتري می باشد : واحد شامل 

  
  :محدوده عملکرد بخش 

 فسی می باشد اقدامات تشخیصی و درمانی جهت بیماران بستري و سرپایی گوارش ، داخلی وتن. 

  
  :الزامات کیفی بخش 

 ، گذراندن دوره هاي آموزشی مرتبط شامل آشنایی با دستگاه هاي مربوطه  
   آموزشها ي شستشو وضدعفونی دستگاههامخصوص کمک بهیاران  
  آشنایی با نرم افزار تیراژ ، داشتن مدرك لیسانس پرستاري و تکنسین بی هوشی  
 ام وظایف محوله با دقت و سرعت مناسب برخورد مناسب با ارباب رجوع و انج  
  تحویل گرفتن تجهیزات بخش 
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  )شیمی درمانی(شرایط اختصاصی واحد تزریقات خاص 
  :موقعیت قرارگیري بخش

  بخش تزریقات خاص در طبقه همکف بیمارستان جنب آنوسکوپی در انتهاي راهرو واقع شده است
  

    :محدوده عملکرد بخش 
تزریق خون و فرآورده هاي خونیبه    IVIGدر این بخش داروهاي خاص و حساس مثل داروهاي شیمی درمانی 

بیماران بستري نیازمند به دریافت داروهاي شیمی درمانی و حساس هم جهت . صورت سرپایی انجام می شود
تی اسکن در این واحد بیماران بخش سی   IVLIN. دریافت و پایش حین دارو به این بخش منتقل می گردند

  .گرفته می شود
  

  :الزامات کیفی بخش 
پورتکت    ارتباط مناسب با ارباب رجوع  مهارتهاي عمومی پرستاري مهارتهاي اختصاصی و شناسایی نصب سوزن

  داروهاي خاص مهارت در رگ گیري مناسب  تهیه و مراقبت
  

  :مراجعین بخش
همچنین بیماران پذیرش شده در سی تی .خودایمن می باشند ارباب رجوع اکثرا بیماران کانسري و بیماران 

  .به این بخش می آیند IVLINاسکن جهت گرفتن 
  

  :مقررات داخلی بخش 
  تا بعد از ظهر یعنی زمانی که اقدام درمانی  بیماران پذیرش شده  7:30ساعت کاري بخش شیفت صبح از ساعت

  .ادامه دارد می باشد
 سب پرستاري می باشندپرسنل موظف به رعایت فرم منا.  
 هرگونه مرخصی با اطالع و هماهنگی قبلی است.  
 پرسنل ملزم به رعایت شئونات اخالقی و حرفه اي و برخورد مناسب با ارباب رجوع می باشند.  
 کسب مهارتها و آگاهی از مراقبتهاي دارویی به روز است.  

  :تجهیزات اختصاصی بخش
دستگاه نوار قلب  -سیار الکتروشوك  -ساکشن سنترال  -ورینگ قلبیدستگاه مانیت -دستگاه هود شیمی درمانی 

  رایانه 
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  شرایط اختصاصی بخش جنرال داخلی
همزمان با ساماندهی بخش اورژانس، بخش جنرال داخلی بیمارستان شهید  1394در ابتداي بهمن ماه سال 

ارائه انواع خدمات مراقبتی، درمانی و تخت ، به عنوان جز حیاتی بخش اورژانس و  با هدف  29بهشتی متشکل از 
  .تشخیصی تشکیل گردید

  
  :موقعیت قرارگیري بخش

  .در طبقه همکف و در ضلع شمال شرقی بیمارستان و  جنب بخش اورژانس  واقع شده است
  

  :محدوده عملکرد بخش 
 ساعت 24ارائه انواع خدامات مراقبتی، درمانی و تشخیصی ظرف مدت حداکثر  -

 )تصمیم گیري نهایی پزشکی و مراقبت تکمیلی(ان بخش اورژانسبه عنوان پشتیب -

 افزایش دقت تشخیصی گروه پزشکی و پرستاري به دلیل زمان بیشتر حضور بیمار در بخش -

 درصدي میزان بستري هاي غیر ضروري در بخش هاي بستري 80کاهش  -

 کاهش ترافیک در بخش هاي بستري و کاهش معضالت کمبود تختهاي بستري -

 ریع بیماران از بخش اورژانس و امکان استفاده از تخت هاي اورژانس براي بیماران جدیدخروج س -

 دریافت خدمات درمانی تکمیلی در فضایی آرام و به دور از فضاي پر استرس بخش اورژانس -

 کاهش هزینه درمان براي بیماران -

  افزایش میزان رضایت مندي بیماران -
 :الزامات کیفی بخش  -

  با بیماریهاي شایع بخش  آموزشی مرتبط شامل آشنایی  گذراندن دوره هاي -
  آشنایی با تجهیزات تخصصی بخش  -
  آشنایی با دستورالعملها و قوانین بخش آشنایی با نحوه کارکردن با سیستم تیراژه -
  آشنایی با فرآیندهاي تخصصی بخش -
  آشنایی با منشور حقوق بیمار -
  آشنایی با اصول اعتبار بخشی  -
  برقراري ارتباط صحیح با بیمار جهت ارائه آموزشهاي الزم به بیمار و همراهانآشنایی با نحوه  -
 آشنایی با صالحیتهاي عمومی ، ارتباطی و تخصصی بخش -

 
  :مراجعین بخش

مراجعین به این بخش کلیه بیماران بستري در بخش  اورژانس هستند که نیازمند دریافت  خدمات درمانی 
.جهت بیماران در این بخش صورت می گیرد تکمیلی بوده و تصمیم گیري نهایی  

  :مقررات داخلی بخش 
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بعد از انتقال بیماران از بخش اورژانس به بخش جنرال داخلی، بیمار توسط اینترن و رزیدنت معاینه و ویزیت  -
ساعته پاسخگوي  24الزم به ذکر است که متخصصین داخلی در تمامی ساعات شبانه روز به صورت . می شوند

  .یماران بستري در بخش جنرال داخلی می باشندنیاز ب
، یک کارشناس فن آوري اطالعات،دو کمک )  در شیفت عصر و شب پنج پرستار(در شیفت صبح شش پرستار  -

به عنوان مسئول شیفت بوده و مسئول ) پرستار(یک نفر. بهیار و یک نفر متصدي خدمات عمومی حضور دارند
  .اهان و بیماران را برعهده داردها و پاسخگویی همرکلیه هماهنگی

یک اتاق ایزوله در قسمت بستري خانم ها قرار داشته و ویژه بستري بیماران بدحال و نیازمند به ایزوالسیون می -
  .باشد

و ویژه بستري بیماران کاندید )  Strok Thrombolytic Unit(یک اتاق در قسمت بستري خانم ها بوده  -
  .دریافت داروي آلتپلیس می باشد

کلیه عمل ( جهت ارائه خدمات 14الی  8اتاق عمل سرپایی در ابتداي بخش قرار داشته و همه روزه از ساعت -
  .به بیماران فعال می باشد) هاي سرپایی که نیاز به دریافت داروي بیهوشی نمی باشد

در برنامه کاري که از قبل تنظیم شده در ساعت مقرر در بخش حضور پیدا کرده وکلیه کارکنان این بخش باید -
  .بیماران را به صورت بالینی از شیفت قبل تحویل بگیرند

  .کارکنان بخش باید با لباس مناسب و اتیکت در شیفت کاري حاضر شوند -
ئول شیفت و دفتر پرستاري هماهنگی در صورتی که نیاز به مرخصی ساعتی داشته باشند باید از قبل با مس -

  .الزم را انجام دهند
در موارد ضروري به عنوان مثال زمانی که یکی از همکاران استعالجی شده باشند یا مرخصی باشند باید جهت  -

  .حضور در شیفت به صورت اضافه کار با دیگر پرسنل همکاري نماید
  .جهت درمان بیماران همکاري نمایند... پزشک و یا پرستار و کارکنان این بخش باید با سایر همکاران از قبیل  -
کارکنان این بخش موظف هستند طرح تکریم ارباب رجوع را رعایت کرده و از مفاد منشور حقوق بیمار مطلع  -

  .باشند
کارکنان این بخش موظف هستند در امر درمان بیماران از هیچ تالشی دریغ نورزند و نهایت سعی خود را به  -

  .کار برند
کارکنان این بخش موظف هستندبا بیمار و همراهان به صورت صحیح ارتباط برقرار کرده و به کلیه سواالت آنها  -

  .جواب دهند
  

  :تجهیزات اختصاصی بخش 
ونتیالتور، مانیتورینگ قلبی سیار، مانیتورینگ  ثابت، افتالموسکوپ، الرنگوسکوپ، ترالی احیا، دستگاه ساکشن 

ر، پالس اکسی متري سیار، دستگاه انفوزیون پمپ ، دستگاه الکترو شوك، دستگاه گلوکومتر، برخی از ثابت و سیا
  ...)شالدون گذاري، کت داون، بخیه و ( ست هاي جراحی
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  شرایط اختصاصی بخش اورژانس تصادفات 
ن راستا کلیه اقدامات این بخش عهده دار درمان کلیه بیماران اورژانسی در تمام  شاخه ها می باشد و در ای 

      تخصصی جهت تشخیص و درمان این بیماران را به عهده دارد
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
  .در طبقه همکف ساختمان امام علی در ضلع جنوب شرقی  بیمارستان واقع شده است

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  درمان کلیه بیماران ترومایی 
  قبیل نارسایی غدد آدرنال وهایپوتیروییدي وطوفان تیروئید و دیابتدرمان بیمارانی که اختالل غدد دارند از 

  درمان بیماران شکم حاد
  درمان بیماران با مشکالت قلبی اورژانسی

  درمان بیماران با مشکالت تنفسی اورژانسی
  درمان بیماران با مشکالت عفونی اورژانسی

  درمان بیماران با مشکالت نرولوژي اورژانسی
  با مشکالت نفرولوژي اورژانسیدرمان بیماران 

  درمان بیماران با مشکالت گوارشی اورژانسی
  درمان بیماران با مشکالت هماتولوژي و انکولوژي اورژانسی

  برق گرفتگی, غرق شدگی ها, درمان انواع گزش ها
  درمان بیماران دجار انواع مسمومیت 

  درمان بیماران با مشکالت اورژانسی اطفال
  ي سرپایی بیماران تروماییگچ گیري و آتل گیر

  ویزیت پزشک عمومی 
  کشیدن سوچور و  تزریقات, اقدامات سرپایی مانند پانسمان

  
 :الزامات کیفی بخش 

  با بیماریهاي شایع بخش  گذراندن دوره هاي  آموزشی مرتبط شامل آشنایی
  آشنایی با تجهیزات تخصصی بخش 

  نحوه کارکردن با سیستم تیراژه آشنایی با دستورالعملها و قوانین بخش آشنایی با
  آشنایی با فرآیندهاي تخصصی بخش

  آشنایی با منشور حقوق بیمار
  آشنایی با اصول اعتبار بخشی 

  آشنایی با نحوه برقراري ارتباط صحیح با بیمار جهت ارائه آموزشهاي الزم به بیمار و همراهان
  آشنایی با صالحیتهاي عمومی ، ارتباطی و تخصصی بخش
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  :ین بخشمراجع
مراجعین به این بخش کلیه بیماران اورژانسی هستند که نیازمند به اقدامات اورژانسی تخصصی تشخیصی و 

  .درمانی می باشند
  

  :مقررات داخلی بخش 
کارکنان این بخش باید در برنامه کاري که از قبل تنظیم شده در ساعت مقرر در بخش حضور پیدا کرده وکلیه 

  بالینی از شیفت قبل تحویل بگیرندبیماران را به صورت 
  کارکنان بخش باید با یونیفرم مناسب و اتیکت در شیفت کاري حاضر شوند

در صورتی که نیاز به مرخصی ساعتی داشته باشند باید قبل از شروع شیفت کاري با سوپروایزر اورژانس  
  هماهنگی الزم را انجام دهند

کی از همکاران استعالجی شده باشند یا مرخصی باشند باید جهت در موارد ضروري به عنوان مثال زمانی که ی
  حضور در شیفت به صورت اضافه کار با دیگر پرسنل همکاري نماید

  جهت درمان بیماران همکاري نمایند... کارکنان این بخش باید با سایر همکاران از قبیل پزشک و یا پرستار و 
ب رجوع را رعایت کرده و از مفاد منشور حقوق بیمار مطلع کارکنان این بخش موظف هستند طرح تکریم اربا

  باشند
کارکنان این بخش موظف هستند در امر درمان بیماران از هیچ تالشی دریغ نورزند و نهایت سعی خود را به کار 

  برند
آنها  کارکنان این بخش موظف هستندبا بیمار و همراهان به صورت صحیح ارتباط برقرار کرده و به کلیه سواالت

  .جواب دهند
  

  :تجهیزات اختصاصی بخش 
کامپیوتر، ونتیالتور، مانیتورسیار، مانیتور ثابت، افتالموسکوپ،الرنگوسکوپ، ترالی احیا، دستگاه ساکشن ثابت و 
سیار، پالس اکسی متري سیار، دستگاه الکترو شوك، دستگاه سونوگرافی، دستکاه سونوکیت، دستگاه گلوکومتر،  

  ، ...و  DPLست بخیه و پانسمان و  پاراوان، انواع
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 شرایط اختصاصی واحد آزمایشگاه تشخیص طبی 

  
  :موقعیت قرارگیري بخش

 داراي بخش هاي بانک خون .واحد آزمایشگاه تشخیص طبی در طبقه منفی یک بیمارستان واقع شده است
،میکروبیولوژي ، ارولوژي ،انگل شناسی ، بیوشیمی ، هماتولوژي  ، هورمون شناسی ،ایمونولوژي ، قارچ شناسی  و 

PCR می باشد. 

  
  :محدوده عملکرد بخش 

  پذیرش و بررسی نمونه هاي ارسالی از بخش در خصوص بیماران بستري  
 بررسی و پذیرش درخواست آزمایش مراجعین سرپایی 

  انجام آزمایش بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهاي ابالغی و جوابدهی طبق برنامه زمانبندي شده 

 
 :الزامات کیفی بخش 

  استانداردهاي ابالغی تدوین دستورالعمل هاي مورد نیاز بر اساس  
  انجام کنترل کیفی داخلی در هر شیفت کاري 

 شرکت در برنامه هاي کنترل کیفی خارجی 

  :مراجعین بخش  
 مراجعین سرپایی  
  بیماران بستري در بخش ها 

 
 :مقررات داخلی بخش 

  رعایت آئین نامه ها و مقررات اداري در خصوص ساعت ورود و خروج  
  رعایت نکات ایمنی در محل آزمایشگاه 

  رعایت پوشش مناسب کار در محل آزمایشگاه 

 انجام کنترل کیفی در هر شیفت کاري 

  پاسخگویی نتایج آزمایش هاي اورژانسی مراجعین سرپایی و بیماران بستري بر اساس مصوبات مسئول فنی 

 
  : تجهیزات اختصاصی بخش 

  اتو آنالیزر -1
 سل کانتر -2

 خون بک تکدستگاه کشت  -3

 سدیمان ریدر -4

 الیزا ریدر -5

 گاماکانتر -6
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 کوآگوالتتر تمام اتوماتیک -7

 الکترولیت آنالیزر -8

 ایمونوآنالیزر و وایداس -9

  ریل تایم -10
 ترموسایکلر -11

 یخچال و فریزر مخصوص بانک خون -12

 شیکر انکوباتور پالکت -13

 سرو فیوژ -14

 سانتریفوژ -15

 HbA1cدستگاه  - 16

 بالدگاز -17
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  شرایط اختصاصی واحد امور مالی
  :قرارگیري بخش موقعیت

واحد :زیر مجموعه هاي این واحد شامل.واحد امور مالی در طبقه منفی یک بیمارستان واقع شده است
  .هزینه،واحد درآمد و بیمه گري،حسابداري ترخیص و صندوق،تیم کسورات و انبار و تدارکات می باشد

  
  :محدوده عملکرد بخش 

 يحسابدار واحد در بیمارستان یمال يها یومش مهاوخطستی،س روشها کامل ياجرا بر نظارت و یسرپرست -
  یمال
  صادره يحسابدار اسناد هیکل دییوتا کنترل -
  ازدانشگاه اعتبارات اخذ جهت الزم باتیترت واتخاذ بیمارستان ینگینقد تیوضع کنترل -
  قرارداد طرف يها مهیب مطالبات وصول يریگیپ -
  انهیماه یشیآزما تراز هیته و یقانون دفاتر مناسب يونگهدار ثبت بر نظارت -
  یمعامالت یمال نامه نییآ مصوب يروشها و ها دستورالعمل و مقررات حیصح ياجرا بر نظارت -
  ماهانه یشیما آ تراز ارائه و يحسابدار اسناد دییتا و یبررس -
  مربوطه يومجوزها ها نامه نییآ به توجه با ها پرداخت هیکل دییتا و یبررس -
  سال انیپا يحسابها بستن بر نظارت -
  یمال يصورتها هیته منظور به یمال ریبامد يهمکار -
  بانک توسط صادره وبستانکار بدهکار هیاعالم دییتا و یبررس -
  آنان به ییوجوابگو یقانون بازرسان و حسابرسان لزوم مورد اطالعات و صورتها هیته جهت الزم باتیترت اتخاذ -
 امور انجام صحت به نسبت اطمبنان حصول و يحسابدار واحد کارکنان از کیهر عمل نحوه بر مستمر نظارت -
  شده نییتع فیوظا شرح اساس بر
    یمال امور کارکنان آموزش منظور به  یآموزش يکالسها شنهادیپ -
   تعهدات موقع به پرداخت جهت یمقتض باتیترت اتخاذ -
  یمال يها ستمیس و روشها بهبود جهت در یامورمال تیریمد با یمساع کیتشر و يهمکار-
  مربوطه واحد ازین مورد یانسان يروین نیتام خصوص در یمال امور ریمد به شنهادیپ ارائه -
  محاسبه پرونده بیماران جهت ترخیص بیماران و ارسال پرونده ها جهت سازمانهاي بیمه گر -
  یمال يها پرونده و ومدارك دفاتر ، اسناد مناسب ينگهدار بر نظارت -
  

  :الزامات کیفی بخش 
گذراندن دوره هاي  آموزشی مرتبط شامل آشنایی باآیین نامه مالی و معامالتی، قانون مدیریت خدمات کشوري، 

قوانین و مقررات بیمه ایی ائم از بیمه هاي پایه و , بخشنامه هاي اداري ، قوانین و مقررات سازمان مالیاتی 
مهارت هاي هفتگانه ,قوانین ومقررات سازمان تامین اجتماعی,ی و پرسنلی آشنایی با  نرم افزارمال, تکمیلی

  کامپیوتر
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  :مراجعین بخش
  کارشناسان و ناظران سازمانهاي بیمه ایی -
  پیمانکاران ،فروشندگان ، تامین کنندگان اجناس و خدمات بیمارستان -
  بیماران ائم از سرپایی و بستري-
  کارکنان و پرسنل بیمارستان-
  

  :ات داخلی بخش مقرر
در موارد نیاز . در محل کار حضور داشته باشند 14صبح لغایت  30/7کارکنان این بخش می بایست از ساعت  -

 .می بایست در خارج از ساعات اداري نیز حضور یابند

 .کارکنان این بخش می بایست در انجام مکاتبات و سایر امور محوله سلسله مراتب اداري را رعایت نمایند -

کارکنان این بخش در صورت نیاز به استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه یا ساعتی می بایست با موافقت  -
 .مسئول امور مالی اقدام نمایند

کارکنان این بخش می بایست اصل محرمانگی اطالعات پرونده پرسنلی و اطالعات قرارداد ها و اسناد مناقصه و  -
 .مزایده را رعایت نمایند

فقط کارکنانی از این بخش مجوز دسترسی به پرونده پرسنل و اسناد هزینه را دارا می باشند که مطابق مقررات  -
 . مربوطه داراري ابالغ مجوز دسترسی هستند

  : تجهیزات اختصاصی بخش
  .دفایلهاي بایگانی اسناد و سایر تجهیزات اداري می باش, دستگاه فاکس , اسکنر , چاپگر , شامل رایانه  -
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  شرایط اختصاصی واحد مدیریت منابع انسانی
, نگهداشت , واحد مدیریت منابع انسانی بیمارستان با شرایط اختصاصی ذیل عهده دار امور مربوط به جذب 

  :آموزش و ارزشیابی نیروي انسانی می باشد 
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
 زیرمجموعه هاي این واحد شامل . شده است واحد مدیریت منابع انسانی در طبقه منفی یک بیمارستان واقع

 .حضور و غیاب و تایپ می باشد, بایگانی , دبیرخانه , رفاه , آموزش و ارزشیابی کارکنان , کارگزینی

  
  :محدوده عملکرد بخش 

 برنامه ریزي در خصوص برآورد و تامین نیروي انسانی مورد نیاز 

  انجام کلیه مکاتبات اداري 

  آموزشی و برنامه ریزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشی ضمن خدمت کارکنانانجام نیازسنجی 

 انجام امور مربوط به ارزیابی سالیانه عملکرد کارکنان 

 صدور احکام پرسنلی 

 برنامه ریزي در خصوص ایجاد و توسعه امکانات رفاهی جهت بهبود روحیه کارکنان 

 مینظارت بر حضور و غیاب کارکنان مطابق با برنامه تنظی 

 تهیه و تکمیل پرونده هاي پرسنلی و محافظت از اطالعات موجود در آن 

 
  :الزامات کیفی بخش 

  گذراندن دوره هاي  آموزشی مرتبط شامل آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري، آئین نامه اداري و
سامانه آموزش و ,لی آشنایی با  نرم افزار پرسن, طبقه بندي مشاغل, استخدامی ، قوانین و مقررات استخدامی 

 آشنایی با برنامه اتوماسیون اداري،  مهارت هاي هفتگانه کامپیوتر , ارزشیابی کارکنان

  برخورد مناسب با ارباب رجوع و انجام وظایف محوله با دقت و سرعت مناسب 

  
  :مراجعین بخش

اعم از (و شرکتی  kضریب , قراردادي , طرحی , پیمانی , مراجعه کنندگان این بخش کلیه کارکنان رسمی 
  .می باشند) پزشک و غیر پزشک 

  
  :مقررات داخلی بخش 

  در موارد نیاز می . در محل کار حضور داشته باشند 14صبح لغایت  30/7کارکنان این بخش می بایست از ساعت
 .ساعات اداري نیز حضور یابندبایست در خارج از 

 کارکنان این بخش می بایست در انجام مکاتبات و سایر امور محوله سلسله مراتب اداري را رعایت نمایند. 

  کارکنان این بخش در صورت نیاز به استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه یا ساعتی می بایست با موافقت
 .ارگزینی در این خصوص اقدام نمایندمدیریت منابع انسانی و در غیاب وي مسئول ک
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 کارکنان این بخش می بایست اصل محرمانگی اطالعات پرونده پرسنلی پرسنل را رعایت نمایند. 

  فقط کارکنانی از این بخش مجوز دسترسی به پرونده پرسنل را دارا می باشند که مطابق مقررات مربوطه داراري
 . ابالغ مجوز دسترسی هستند

  کارکنان در فایلهاي قفل شده محافظت می شودپرونده پرسنلی. 

 
  : تجهیزات اختصاصی بخش

  .فایلهاي بایگانی پرونده و سایر تجهیزات اداري می باشد, دستگاه فاکس , اسکنر , چاپگر , شامل رایانه 
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  شرایط اختصاصی واحد بهداشت
وضعیت بهداشت و شاخص هاي  واحد بهداشت بیمارستان با شرایط اختصاصی ذیل، عهده دار حفظ و ارتقاء

  .بهداشت بیمارستان می باشد
  

  :موقعیت قرارگیري بخش
زیرمجموعه هاي این واحد شامل بهداشت حرفه اي . واحد بهداشت در طبقه منفی یک بیمارستان واقع شده است

  .و عمومی می باشد
  

  :محدوده عملکرد بخش
  محیطی بیمارستانشناخت ، دسته بندي و تعیین اولویت و نیازهاي بهداشت  )1
  مطالعه، تحقیق و پژوهش در زمینه بهداشت محیط بیمارستان )2
انتخاب و پیشنهاد روش هاي جدید کاربردي در جهت برنامه ریزي و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط  )3

  بیمارستان
دستورالعمل هاي ابالغ اجرا، پیگیري و نظارت بر اعمال مفاد آیین نامه ها، ضوابط، استانداردهاف بخشنامه ها و  )4

  شده در حیطه وظایف و تائید کارشناسی قراردادهاي مرتبط
تشکیل و شرکت در همایش ها، کارگاه ها، جلسات و کمیته هاي علمی، تخصصی، اجرایی بهداشت محیط و  )5

  کنترل عفونت هاي بیمارستانی و پیگیري مصوبات آن در حیطه وظایف
 و روزانه برابر مقررات و برحسب ضرورت از کلیه قسمت هاي بیمارستان انجام بازدید و نظارت بهداشتی مستمر )6

 نظارت و کنترل بر امر تفکیک، جمع آوري، حمل و دفع مواد زائد جامد )7

پیگیري و نظارت بر اجراي برنامه هاي کنترل منابع آلوده کننده هوا و سرو صدا در داخل و اطراف بیمارستان با  )8
 همکاري واحدهاي ذیربط

و پیگیري برنامه هاي مستمر و شستشوي قسمت هاي مختلف بیمارستان و گندزدایی برابر ضوابط و نظارت  )9
 دستورالعمل هاي ابالغی

 نظارت و کنترل بهداشتی اب و سیستم تصفیه فاضالب  )10

 نظارت و کنترل بر سیستم گرمایش، سرمایش، تهویه و اطفاء حریق بیمارستان  )11

 طریق مسئولین قسمت هاي ذیربطپیگیري رفع نواقص بهداشت محیطی از  )12

 برنامه ریزي و نظارت و پیگیري بهسازي محیط بیمارستان )13

نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و حیوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست   )14
 محیطی

در قسمت ) اشتی افراداخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهد( نظارت بر امر کنترل سالمت کارکنان  )15
 ...هاي آشپزخانه، آبدارخانه، رختشویخانه، مهدکودك و

نظارت بر امور بهداشت محیط مراکز کار با اشعه و کنترل سالمت کارکنان پرتوپزشکی با توجه به ضوابط و  )16
 مقررات

 تهیه گزارش مشکالت بهداشت محیطی به مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیري در جهت رفع نواقص  )17
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مشارکت در برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت در زمینه بهداشت محیط بیمارستان براي  )18
 کارکنان، بیماران، مراجعین و کاراموزان

 نظارت و پیگیري مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه  )19

تحلیل اطالعات امارهاي مورد نیاز بهداشت محیط قسمت هاي جمع اوري ، تنظیم ، طبقه بندي و تجزیه و  )20
 مختلف بیمارستان

 مستندسازي فعالیت ها و تنظیم گزارش و ارسال به مسئولین ذیربط )21

 انجام سایر امور مرتبط محوله از طریق مسئولین ذیربط )22

  :الزامات کیفی بخش
  وظایف هر کدام دارا بودن مدرك بهداشت محیط، حرفه اي و عمومی و آشنایی با شرح 

 داشتن روحیه پیگیري و پشتکار و جرات و جسارت 

 داشتن فن بیان جهت آموزش و مهارت در برقراري ارتباط 

 مهارت هاي هفتگانه کامپیوتر 

 برخورد مناسب با ارباب رجوع و انجام وظایف محوله با دقت و سرعت مناسب 

  :مراجعین بخش
  ا، کمک بهیار و خدماتپزشک، پرستار، مام(کلیه کارکنان بیمارستان( 

 دانشجویان بهداشت جهت گذراندن دوره کارآموزي 

 دانشجویان جهت انجام طرح هاي تحقیقاتی و پروژه هاي مربوط با بهداشت 

 بیمار و یا همراه بیماران جهت اعالم مشکالت بهداشتی و یا انتقاد و پیشنهاد 

  :مقررات داخلی بخش
  در موارد لزوم می . در محل کار حضور داشته باشند 14صبح لغایت  30/7کارکنان این واحد می بایست از ساعت

 .بایست در خارج از ساعات اداري نیز حضور یابند

 کارکنان این واحد می بایست در انجام مکاتبات و سایر امور محوله سلسله مراتب اداري را رعایت نمایند. 

  استحقاقی روزانه یا ساعتی می بایست با موافقت مسئول کارکنان این واحد در صورت نیاز به استفاده از مرخصی
 .واحد بهداشت و در غیاب وي با موافقت مدیریت، در این خصوص اقدام نمایند

 کارکنان این واحد می بایست اصل محرمانگی اطالعات پرونده هاي بهداشتی بیمارستان را رعایت نمایند. 

 شتی حریم افراد را حفظ نموده و با کمال ادب برخورد نمایندکارکنان این واحد باید در حین بازدید هاي بهدا.  
  :تجهیزات اختصاصی بخش

 کیت کلرسنج  
 دماسنج دیجیتال  
 2 عدد رایانه  
 5 عدد آیس بگ  
 2 عدد کلدباکس  
  ظرفهاي نمونه برداري آب  
 1 عدد ظرف نمونه برداري غذا 
 چابگر 
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  ري و مالی قوانین و مقررات داخلی بیمارستان در حوزه ادا: فصل سوم 
   تعاریف
 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
 انجام براي مستمر بطور دولتی موسسات و ها خانه وزارت ها سازمان در که است جایگاهی از عبارت:  سازمانی پست

 و بکارگیري گونه هر. شود می گرفته نظر در کارمند یک تصدي براي و بینی پیش مشخص هاي مسئولیت و وظایف
  . است ممنوع مصوب سازمانی پست داشتن بدون حقوق پرداخت

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

 وابستگی 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

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

  . شود می لحاظ دولتی خدمت عنوان به استعالجی و استحقاقی
 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
 در 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
 براي 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
  . باشد شغل ارجاع یا تکیف تعیین انتظار در نامه آئین این مفاد طبق کارمند که است آن از عبارت:  خدمت به آماده

 بازخرید آنان دولتی خدمت سوابق و قطع موسسه با کارمند استخدامی رابطه که است آن از عبارت:  بازخریدخدمت
  . شود
 و  مشاغل بندي طبقه طرح ضوابط اساس بر کارمند به باالتر شغلی سطح یا سازمانی پست تخصیص: شغلی ء ارتقا

   ارزشیابی
 احکام 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
   . کارمند توسط موسسه در خدمت ادامه از معافیت درخواست ارائه از است عبارت:  استعفاء
 به یا موسسه پوشش تحت هاي واحد به رسمی حکم صدور با کارمند خدمت محل جابجایی از است عبارت: انتقال
 دستگاه سایر یا و پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت به وابسته هاي واحد و ها موسسه درسایر اشتغال منظور

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

  .دولتی با حفظ پست سازمانی  
 مراجع 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
  

   استخدام
  : 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

 تشکیالت قالب در سازمانی خالی ردیف یا پست وجود مستلزم پیمانی و رسمی استخدام مجوز  گونه هر از استفاده
  . باشد می موسسه مصوب
 موقت 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
 در 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
  . شود می تصویب  وزارتخانه
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  . شود می   استخدام مشخص کار و معین مدت براي موقت طور به قرارداد موجب به که است کسی پیمانی مستخدم
  پیمانی مستخدم قرارداد تمدید شرایط

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

  الزم شرایط)  الف
 فرمهـاي  اسـاس  بـر  کـه  نحوي به آنها به پاسخگویی و مشکالت بررسی و رجوع ارباب با برخورد نحوه از رضایت -1

 طـرح  بازرسـان   شـکایات  بـه  رسـیدگی  هـاي  گـزارش  و رجوع ارباب مکتوب شکایات مردم تکریم طرح سنجی نظر
  . ننماید تجاوز فرد به مراجعین تعداد%  10 از مستخدمین از رضایتی نا میزان حراست و تکریم

 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

   آور امتیاز شرایط
  : رجوع ارباب رضایت- 1
 تا امتیاز 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
 5 سقف تا باشد نشده ثبت سنجی نظر فرمهاي در رجوع ارباب توسط مستخدم از شکایتی هیچگونه صورتیکه در

  . گردد می منظور امتیاز
  : 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 

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

  .گردد
 : آموزش- 4 

 بر ناظر ضوابط اساس بر تخصصی، و آموزشی هاي همایش و سمینارها در شرکت یا و آموزش ساعت 2 هر ازاء به

 دوره بـراي  گـردد  مـی  منظـور  امتیاز 20 سقف تا امتیاز 1 دستگاه مصوب برنامه طبق و دولت کارکنان آموزش نظام

 مـداوم،  آمـوزش  .گـردد  نمـی  منظـور  امتیـازي  گردد می معادل یامدارك و تحصیلی مدرك اخذ به منجر که هایی
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 مـداوم،  آمـوزش  هـرروز  بـراي  .گـردد  مـی  محسـوب  دولـت  کارکنان خدمت ضمن آموزشی دوره ساعت2 معادل

  .گردد منظور ساعت6 معادل ، همایش و سمینار در شرکت هرروز براي .گردد منظور ساعت 6 معادل
  : اداري انظباط و نظم رعایت-5

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

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

 :ابتکار و خالقیت- 7

 بـه  منجـر  کـه  تصدي مورد شغل مورد در ابتکاري و ارزنده هاي طرح ارائه و تحقیقاتی و مطالعاتی هاي طرح انجام

 تـا  باشـد  شده خدمات مطلوب ارائه و مراجعین و دستگاه امور انجام در تسریع ، وري بهره افزایش ها، هزینه کاهش

 بـا  نمـره  10 و مسـئول  طـرف  از مربوطـه  فـرم  پـیش  اسـاس  بـر  آن امتیـاز   5 که شود می گرفته نظر در امتیاز 15 سقف
 طـرح  امتیـاز  4 طـرح  تهیـه  امتیـاز  2 پروپـوزال   ارائه براي که است حصول قابل مقاله و پروپوزال  طرح ارائه به قیمانده

  . گردد می منظور امتیاز  8 شده دفاع طرح براي و امتیاز 6، اجرا حال در تحقیقاتی
 مربوط تخصصی و علمی مطالب ترجمه یا و مقاالت ارایه:  شغلی هاي مهارت و معلومات افزایش براي کوشش- 8 

 آوردن در روز به و توسعه شغل به مربوط فنی و علمی هاي بولتن و نشریات کتب مستمر مطالعه تصدي مورد شغل به
 تبحر افزایش شغلی مهارتهاي کسب جهت در تالش فنی و علمی هاي پیشرفت موازات به خود شغلی هاي دانسته
  . مربوطه مدیر تشخیص به امتیاز 5 سقف تا شغلی

 صـرفه  کـار  انجـام  مراحـل  کـار  انجـام  زمـان  کـاهش  به منجر که ارزنده پیشنهادات ارایه:  ارزنده پیشنهادات ارایه -9
 شـماره  بخشـنامه (   پیشـنهادات  پـذیرش  کمیتـه  تایید با وري بهره افزایش و خدمات کیفیت افزایش ها هزینه در جویی

 نظـام  کمیتـه  از وصـول  اعالم برگه دریافت و) کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 24/10/81 مورخ 195940/1900
 خواهـد  منظـور  امتیـاز  10 پیشـنهاد  شدن اجرایی درصورت و امتیاز 5 کمیته در تصویب صورت در امتیاز 2 پیشنهادات

 . شد

   گزینش هسته تایید- 10
   دولت کارمندان اداري اخالقی منشور و نامه سوگند امضا- 11

 ســال  هـر  ازاء بـه ) تمدیـد  عـدم  صـورت  در(  قـرارداد  خـدمت  خاتمه هنگام به پیمانی مستخدمین به مکلفند دستگاهها
 مزایـا  و حقـوق  آخـرین  مـاه  یـک  شـده  ذخیـره  مرخصـی  بـه  مربـوط  العـاده  فوق و حقوق بر عالوه قبـول قابل خدمت

  . نمایند پرداخت
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  ) 4 و 3 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
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  دولت کارمندان اداري اخالقی ومنشور سوگندنامه

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

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 ایران عزیز مردم به خدمتگذاري افتخار ایران اسالمی جمهوري نظام در اجرایی دستگاه کارمند عنوان به که اکنون 

 انجام براي را خود تالش تمام که کنم می یاد سوگند متعال خداوند به مجید قرآن برابر در است شده فراهم من براي
 اهتمام کشور اعتالي و اداري نظام پیشرفت مردم حقوق حفظ به و گیرم کار به قانونی هاي مسئولیت و شغلی وظایف

 و گفتار سرلوحه را مردم به خدمت و رازداري امانتداري، ، عدالت همواره و داشته کاري وجدان راه این در و نموده
 سازمانی هاي فعالیت انجام در را ضوابط و مقررات قوانین و اجتماعی و انسانی دینی ارزشهاي و قرارداده خود کردار

 کارمندان اداري و اخالقی منشور و حاکم مقررات اساسی قانون الهی احکام به حال همه در و نمایم رعایت اداري و
 و احکام اجراي و متعال خداي رضاي جلب جهت رادر خود تالش و باشم پایبند خود متبوع دستگاه و دولت

 و دین ترویج و اسالمی جامعه تحقق و جامعه در انسانی عادالنه مناسبات و روابط به رسیدن منظور به اسالمی مقررات
 اعتالي و خدا بندگان به مهرورزي معنوي و مادي هاي زمینه در عادالنه محیطی ایجاد و ناروا تبعیضات رفع اخالق
 سالمت همواره فرهنگی و فنی علمی هاي زمینه درتمام ابتکار و خالقیت روحیه تقویت با و گیرم کار به علمی سطح

  . نمایم ترویج کار محیط در را نشاط و شادابی و

  دولت کارمندان اداري و اخالقی منشور
 نهادینه و کشور اداري نظام در سازمانی و انسانی هايارزش و اسالمی فرهنگ اعتالي و اشاعه منظور به منشور این

 عنوان به دولت کارمندان که این از اطالع با. است گردیده تدوین دولت کارمندان عمل و اندیشه در آنها ابعاد کردن
 و قانونی و شرعی وظایف بهتر چه هر انجام براي را خود همت و تالش تمامی باید مردم خدمتگزاران و خدا بندگان

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

  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* 

 فراهم 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

 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

 خدمات ارایه کارمندان، استخدام و دولتی هايسازمان تشکیل از غایی هدف): مداري مردم( شهروندمداري اصل*
 را "مردم خدمتگزار" عنوان خود هاينگرش و کردار گفتار، در باید کارمندان. است شهروندان و مردم به بهتر
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 مردم ترجیحات و منافع خود رفتارهاي و وظایف انجام ها،گیريتصمیم در که هستند متعهد کارمندان. سازند متجلی
  .نمایند فراهم را دولتی خدمات به ترعام و ترراحت دسترسی امکان و گیرند نظر در را عمومی مصالح و شهروندان و
 و همکاران زیردستان، ها،مافوق قبیل از افراد سایر با خود رفتارهاي و تعامالت در کارمندان: اعتماد و احترام اصل*

 به اعتماد مبناي بر و شده قائل اهمیت دیگران احساسات و انتظارات به. نمایند حفظ را آنان احترام باید مراجعان
  .کنند عمل مقابل طرف

 از غیر به( اجرایی هايدستگاه جاري فرآیندهاي و امور به مربوط اطالعات تمامی باید کارمندان: شفافیت اصل*
 در ضوابط و مقررات چارچوب در شفاف طور به را) دارد قرار شده بنديطبقه اطالعات و اسناد زمره در که اموري
 به کارمندان پاسخگویی مبناي سازمانی، فرآیندهاي کردن مشخص ضمن اطالعات این. دهند قرار ذینفعان اختیار
  .آوردمی فراهم را ذیصالح مراجع و مردم

  .باشند پاسخگو آنان برابر در باید و شوندمی ایجاد مردم براي دولتی هايسازمان: پاسخگویی اصل*
 پاسخگو ذیصالح مراجع و مردم به آنها مورد در و گرفته برعهده را خود اقدامات و تصمیمات مسئولیت کارمندان

  .هستند
 جهت در خود سازمانی و شغلی جایگاه و اختیارات از نباید کارمندان:  شغلی موقعیت از استفاده سوء عدم اصل*

 در و سازمانی وظایف انجام براي فقط باید سازمانی و شغلی اختیارات. نمایند استفاده خاصی گروه ای شخصی منافع
  .شوند گرفته کار به عمومی مصالح جهت

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

  .کنند تالش سازمان هايماموریت و اهداف تحقق راستاي
 وظیفه به مربوط تخصص و دانش مهارت، تا نمایند تالش باید کارمندان: تخصص و مهارت کارگیري به اصل* 

 شغلی هايفعالیت بهینه انجام براي را خویش ايحرفه و تخصصی فنی، توان تمام و فراگرفته را خود سازمانی و شغلی
  .گیرند کار به سازمان و

  منشور مفاد ـ ب
  سازمانی و شغلی هايمسئولیت و وظایف انجام -1
  .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
 خود 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
 و متبوع 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
  .کنیم تالش خود فعالیت حیطه وريبهره افزایش طریق از اداري نظام وريبهره افزایش براي -5- 1
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  .بکوشیم آنها از مطلوب و موثر استفاده در و نموده حفاظت اداري نظام هايسرمایه و تجهیزات امکانات، از -6- 1
 تصمیمات در تاثیري غیره و مذهبی نژادي، جنسی، قومی، خویشاوندي، روابط تعامالت، و هافعالیت انجام در -7- 1
  . باشد نداشته اقداماتمان و
فعالیت و خود بهبود و صالح براي فرصتی عنوان به را دیگران سازنده انتقادات و داشته انتقادپذیري روحیه -8- 1

  . بدانیم هایمان
می    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،
  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
 خدمت زمینه در و ارایه رجوع ارباب به مناسب و الزم هايراهنمایی و اطالعات شغلی، وظایف محدوده در -3- 2

  .دهیم انجام سازيشفاف
 زائد 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
  .باشیم روگشاده آنان با صحبت و استقبال در و گذاشته احترام رجوع ارباب به -5- 2
 عملکرد 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
  .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
 پذیر مشارکت و جو مشارکت گروهی هايفعالیت انجام در و کرده تقویت خود در را جمعی کار روحیه -9- 2

  .باشیم
  .دهیم اشاعه همکاران بین در را امر این که نماییم سعی و کرده تقویت خود در را دیگران از قدردانی روحیه -10- 2
 هايتوانمندي ارتقاي در و قرارداده همکاران اختیار در صدر سعه با را خود هايتوانمندي و تجربه دانش، -11- 2

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

  .کنیم
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 تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی
 

  :تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی با احراز شرایط ذیل امکانپذیر می باشد
  واحد محل خدمت کارمندان پیمانی) باالترین مقام مسئول(مدیر رضایت مسئول مربوطه وبا تایید *
  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 رسمی  60کسب حداقل *

  آزمایشی و داشتن گواهینامه توجیهی بدو خدمت
  ته گزینش دانشگاهتایید هس*

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

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

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

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

مدیریت منابع انسانی  حداکثر راس اتمام هیجده ماه خدمت رسمی آزمایشی هریک از کارمندان ، مدارك موردنیاز 
ه گزینش دانشگاه جهت اخذ را جمع آوري و موردبررسی قرار دهدو درصورت تاییدو تصویب مراتب را به هست

  .نظریه تغییر وضعیت به رسمی قطعی ابالغ نماید 
به منظور حصول اطمینان از لیاقت علمی ، کاردانی شغلی ، عالقه به کار ، خالقیت و نوآوري ، روحیه خدمت به مردم 

ایشی آنان برابر ، تکریم ارباب رجوع ، رعایت نظم و انضباط اداري کارمندان الزم است دوره خدمت رسمی آزم
  .مورد سنجش قرار گیرد )  باالترین مقام مسئول واحد (جدول ذیل توسط مسئول مستقیم و با تایید مدیر واحد 

  حداکثر امتیاز  عوامل امتیازي  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
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  .درصد از مجموع حداکثر امتیاز جدول فوق براي تغییر وضعیت به رسمی قطعی الزامی  می باشد 70کسب حداقل 
دوره آموزش مصوب ساعت  50شرکت در دوره هاي آموزشی مصوب در طول خدمت رسمی آزمایشی و گذراندن 

  .در هر سال به تناسب مدت دوره رسمی آزمایشی ، ضمنا داشتن گواهینامه توجیهی بدو خدمت الزامی 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 *
  انی موسسهمدیر منابع انس*
  مدیر واحد محل خدمت کارمند*

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

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

   کارکنان تکالیف و حقوق
 در که سوگندي طبق و اداري و اسالمی اخالق موازین رعایت با باید و هستند مردم خدمتگزاران کارمندان و مدیران

 به خدمت راه در احسن نحو به را خود وظایف نمایند می امضا که اداري و اخالقی منشور و نموده اداء ورود بدو
  . دهند انجام آنها قانونی هاي خواسته و حقوق گرفتن نظر در با و مردم

  : کار ساعات میزان
- اداري نامه آئین 54 ماده و کار قانون 51 ماده 1 تبصره و کشوري خدمات مدیریت قانون 87 ماده استناد به

 پیمانی، 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

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

  . 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
 تاخیر مانند آن با برخورد نحوه و. شود می محسوب خروج تعجیل نیز مقرر ساعات از زودتر خدمت محل از خروج
  . بود خواهد ورود
  : گردد می منظور استحقاقی مرخصی جزو و گردیده محسوب موجه ذیل موارد در ورود تاخیر
  . 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



٨٧ 
 

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

 مدت به و درصد 100 میزان به پنجم ماه براي و درصد 50 میزان به چهارم ماه براي و درصد 30 میزان به شغل العاده
 اداري تخلفات به رسیدگی هیات به رسیدگی جهت مستخدم پرونده تکرار صورت در و شد خواهد کسر یکماه
  . گردید خواهد ارجاع

   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
 که است هایی مولفه از استحقاقی مرخصی انان جسمی خستگی از جلوگیري و تواناییها و ها ظرفیت از بهینه استفاده

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

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

 مربوطه واحد معاون یا رئیس و نموده درخواست را خود سالیانه استحقاقی صیمرخ سال طول در موظفند کارکنان
 با و گردیده فراهم استحقاق میزان به سالیانه مرخصی از کارکنان استفاده امکان تا نمایند اتخاذ ترتیبی موظفند

  . نماید موافقت مناسب زمان گرفتن نظر در با  ایشان درخواست
 .ماه براي ماههاي بعد محفوظ استحق استفاده از مرخصی هر    

 ننماید موافقت استفاده موقع و زمان مدت حیث از کارمند مرخصی تقاضاي با اداري مصالح به بنا مسئول مقام هرگاه
  .  شود می موکول دیگري مناسب وقت به کارمند توافق با آن اعطاي

  .از موافقت مسئول مربوطه استفاده نمایند کارمندان می توانند به هر میزان از ذخیره مرخصی استحقاقی خود پس  

 ساالنه استحقاقی مرخصی از روز 15 از بیش سال درهر توانند و قرارداد کار معین نمی پیمانی و رسمی کارمندان
 نخواهد ذخیره روز 15 بر مازاد مدت نکنند استفاده اختیار به مذکور مرخصی بقیه از هرگاه و نمایند ذخیره را خود
 یکماه ، کاردانی مدرك با کارکنان دارد تفاوت طرح مدت به بسته طرحی کارکنان استحقاقی مرخصی تعداد.  شد

 توانند می استحقاقی مرخصی ماه دو از  خود طرح پایان تا ارشد کارشناسی و کارشناسی مدرك با کارکنان و
 استفاده مرخصی طرح، گذراندن مدت در خود استحقاقی مرخصی از نکردن استفاده صورت در و نمایند استفاده
 صورت به مدت این در و هستند طرح گذراندن حین در که کارکنانی.  باشد نمی بازخرید یا و ذخیره قابل نشده،
  .  شد خواهد ذخیره مقررات طبق  طرح حین در  آنها نشده استفاده مرخصی شوند می جذب پیمانی نیروي

استخدامی کارمندان مشمول  قانون کار معین به وضعیت پیمانی ، مرخصی در صورت استخدام یا تبدیل وضعیت 
  .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   
روز از مرخصی استفاده  15قرارداد کارمعین تنها میزان   کارکنان. مرخصی استفاده نشده   خود را بازخرید نمایند
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 9قانون کار تنها میزان   66نشده آنها قابلیت بازخرید دارد وکارکنان قراردادي مشمول قانون کارگري به استناد ماده 
خیره  در غیر اینصورت مرخصی استفاده نشده آنها ذ. 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 احتساب      

مستخدمی که در حال گذراندن مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود و . نمی باشد
 . ی اخیر بعد از انقضاي مرخصی قبلی خواهد بود در صورت موافقت مسئول مربوطه ، تاریخ شروع مرخص

 صورت 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

تشخیص سایر موارد اضطراري بر (در صورت اعالم نیاز موسسه در شرایط اضطراري مانند حوادث  غیر مترقبه     
به خدمات کارمندي که در حال  استفاده از مرخصی استحقاقی می باشد، مرخصی لغو ) عهده رئیس موسسه می باشد

رخصی استحقاقی لغو شده در همان شده و کارمند موظف است در محل خدمت خود حاضر گردد ، در اینصورت م
 . 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 خواهد   
 . ستفاده نشده وي برگشت داده می شودشد 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 استحقاقی تعلق نمی 

  .ل این محدودیت نمی باشدمرخصی  زایمان مشمو. 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 به قوق و فوق العاده شغل و سایر مزایاح .تمام وقت می باشد
  .کارکنان تمام وقت خواهد بود

بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ده ساله  خدمتی  فقط براي یکبار در   
موسسه موظف . باشدهر دوره و و در صورت وجود اعتبار  و پس ار تصویب در هیئت رئیسه موسسه  بال مانع می 

 .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  به  در صورت بازنشستگی  ، از کار افتادگی و استعفاي کارمند وجوه مربوط به ذخیره  
 .وي پرداخت خواهد شد

روز مرخصی  7به منظور تحکیم و تکریم نهاد خانواده کارمندان موسسه در موارد ذیل حق  برخورداري از   
 .مدت مذکور قابل ذخیره  یا بازخرید نمی باشند . اضطراري  عالوه بر سقف  مرخصی استحقاقی سالیانه را دارند 

  ارمندازدواج دائم ک*  
  ازدواج فرزند کارمند*  
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  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 و   

 .تعطیل صورت می پذیرد روز با تقاضا و اعالم کارمند و با احتساب ایام 40فوت 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

ارمندي که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد و دراین مدت حفظ پست سازمانی ک   
 .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
 یک شده ذکر مدت از بیش استفاده صورت در.  است روزانه کاري ساعات نصف  میزان به ساعتی مرخصی مدت

 یکسال در روز 12 حداکثر ساعتی مرخصی براي  شده تعیین سقف.  شود می محسوب استحقاقی مرخصی روز
  .باشدمی تقویمی

 از پس و نموده تکمیل را ساعتی پاس به مربوط فرم بایستی باشد داشته ساعتی پاس درخواست صورتیکه در فرد 
 خود تایمکس کارت سپس و زده را ساعتی پاس کلید ابتدا بیمارستان از خروج هنگام مربوطه مسئول امضاي و تایید

 استفاده سال طول در فرد که ساعتی پاس مجموع.  دهد تحویل ورودي درب نگهبان به را مذکور فرم و  راکشیده
  . شود می محسوب وي  استحقاقی جزءمرخصی و شده تقسیم فرد روز یک کاري ساعات تعداد بر است نموده

  :  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  

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

 :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 کسرساعت جانبازانی که به هردلیل 
  :کارموظف استحقاقی به یکی ازطریق زیر با آنها رفتار می شود

  احتساب اضافه کاري ساعتی - الف
  افزودن به مرخصی استحقاقی-ب

  رموظفمیزان کسرساعت کا          میزان درصدجانبازي                        

   دقیقه 45%                                                           29تا  %    25  
  دقیقه    60%                                                            39تا   %  30  
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   دقیقه 90%                                                             49تا  %  40  
   دقیقه 120    %                                                         59تا  % 50  
   دقیقه  150    %                                                        69تا  %  60  
        دقیقه     210    به باال                                                           % 70  

  استعالجی مرخصی
 وي 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
 به ممکن مدت درکوتاهترین را بایدمراتب شود او خدمت از مانع بیماري آن و شود بیمار مستخدم گاه هر   

صبح  9ساعت قبل از شروع شیفت در مورد کارکنان شیفت کار و حداکثر تا ساعت  6حداقل (دهد اطالع بیمارستان
 اولین در را خود پزشکی گواهی بایستی روز 10 از کمتر موارد در و )درمورد کارکنان حوزه اداري ، مالی و یشتیبانی

 و نماید تحویل محل کار خود به  دهم روز پایان در بیشتر و روز 10 موارد در و خود کار محل به مراجعه از پس روز
 . ارائه نماید  بیمارستان اداري امور پس از رویت و تایید مسئول بالفصل به

 :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 بیماري   4ی خود را حداکثر پس از گواه

 . توسط وي به امور اداري بیمارستان  تحویل نمایند 

 :روز 10تا حداکثر  3استعالجی هاي   

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

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

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

 . نماید

   
 :روز 10استعالجی هاي بیشتر از   

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

به انضمام ) حسب مورد(به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی یا دانشگاه  امور اداري بیمارستان  ، کارمند را کتبا   
  .اصل گواهی استعالجی معرفی می نماید
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روز پس از اخذ معرفینامه  ، گواهی استعالجی  را به کمیسیون پزشکی مربوطه ارائه  4کارمند موظف است حداکثر   
اري بیمارستان  جهت صدور حکم استعالجی  تحویل نماید و حداکثر یک روز پس از اعالم نظر کمیسیون به امور اد

 .نماید

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

تا سه روز از  )کارکنان پیمانی و قراردادي(ی مشمولین صندوق تامین اجتماعیحقوق و مزایاي  مرخصی استعالج  
 پرسنل .قابل پرداخت است و مازاد بر آن  از سوي  سازمان  تامین اجتماعی می باید پرداخت گردد بیمارستانسوي 
 سوابق جزء اجتماعی تامین سازمان تایید با استعالجی مرخصی مدت.  باشند می مستثنی قاعده این از  طرحی و رسمی

  شود می محسوب کارکنان بازنشستگی و کار

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

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

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

 .مرخصی استعالجی مربوط به حادثه در محل کار باشد - 3  

بیماري . ماه مرخصی استعالجی در سال استفاده نمایند 4کارکنان  می توانند  با تایید شوراي پزشکی حداکثر از   
 . در سال مستثنی می باشند  ماه 4هاي صعب العالج  به تشخیص وزارت بهداشت و درمان از محدودیت زمانی 

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

  : است
 استراحت به نیاز رسیده اجتماعی تامین سازمان پزشکی مراجع تایید به که معالج پزشک گواهی اساس بر شده بیمه- 1

 نمی محسوب استراحت منزله به بودن درمان تحت و نظر تحت مانند هایی واژه از استفاده است بدیهی. باشد داشته
  . شود

 موردتایید 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

  . 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
 می پرداخت قابل است شده داده کارمند به مورد حسب که مستمر هاي العاده فوق و ثابت حقوق میزان به یکسال
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 تفاوت و مدیریت العاده فوق شاغل، حق شغل، حق بر مشتمل( ثابت حقوق فقط یکسال بر مازاد مدت براي.  باشد
  . باشد می پرداخت قابل  اوالد و  مندي عائله هزینه کمک و)  تطبیق

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

   . شد نخواهد کسر آنها زایمان مرخصی سقف از اجتماعی تامین
عهده  می گیرند به تناسب سن تحویل تا سن  چهار بانوان کارمندي که  پذیرش سرپرستی نوزاد شیرخوار را بر   

 .ماهگی  شیر خوار می توانند از مرخصی  معذوریت زایمان استفاده نمایند

  .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 اجتماعی ) هشت ماه(پرداخت حقوق ومزایاي مرخصی حملهاي دو قلو : تذکر 

لذا در حال حاضر فقط شش ماه حقوق و مزایا ، قابل پرداخت از سوي تامین . در دست بررسی و پیگیري است
 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
می  روز مرخصی  اضطراري مراقبت از همسر تعلق  14به کارمندانی که همسر ایشان وضع حمل می نمایند  مدت  

 .ذخیره  یا بازخرید نمی باشدگیرد این مرخصی قابل 

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

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

  ورزشیمرخصی   

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

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

   
 مرخصی شیر دهی  

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

 . ساعت می باشد  2شب 

د مادران شیرده مرخصی شیردهی را روزانه درسه نوبت بر حسب نیاز کودك استفاده نمایند در قانون اجازه می ده  
  .هر حال  رعایت سقف یک ساعت الزامی است  
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  استفاده از مرخصی مذکور منوط به ارایه گواهی مرکز بهداشتی و درمانی مبنی بر تغذیه شیر خوار توسط مادر است   
دراین دوران تغییر شغل و نقل . مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود امنیت شغلی مادران پس از پایان   

 .و انتقال  آنان  ممنوع  است مگر اینکه به تقاضاي کارمند باشد

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

  .باالتر روزانه به میزان دو ساعت می باشدمدت مرخصی شیردهی براي مادران داراي فرزند دو قلو و   
ماهگی  کودك از برنامه شیفت کاري شب  12مادران پس از شروع بکار مجدد می توانند در صورت تمایل تا   

 . معاف شوند

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

  .قلو و باالتر روزانه به میزان دو ساعت می باشد مدت مرخصی شیردهی براي مادران داراي فرزند دو  
ماهگی  کودك از برنامه شیفت کاري شب  12مادران پس از شروع بکار مجدد می توانند در صورت تمایل تا   

  . 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
  . 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
 به 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
 نماید ارائه سازمان ریاست  به آن مدت و علت ذکر با را حقوق بدون مرخصی از استفاده تقاضاي باید مستخدم
 در  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
  . بود خواهد الزامی حقوق بدون مرخصی

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

  ) سال 5 حداکثر. ( بود خواهد افزایش قابل سال دو مدت تا باشد کارمندان
 6مدت کارمندان موسسه  که همسر ایشان جهت ماموریت یا ادامه تحصیل اعزام می شوند می توانند حداکثر به 

  از مرخصی بدون حقوق  استفاده نمایند) 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  

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

  .کارمندان در حال استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی توانند از مرخصی استعالجی استفاده نمایند   
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ه مدت اعطاي مرخصی بدون حقوق به مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان حداکثر در طول تعهد خدمت ب  
  . ماه امکانپذیر است ، این مدت به زمان مدت تعهدات اضافه می شود 2
  

 .اعطاي مرخصی بدون حقوق به کارکنان قرارداد کار معین به مدت یک ماه در طول مدت قرارداد امکانپذیر است  

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

 از کننده 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

  ماموریت روزانه
 عنوان به که اجرایی هاي دستگاه کارمندان به کشور داخل روزانه ماموریت العاده فوق:   روزانه ماموریت العاده فوق

 شبانه توقف به ناچار و شوند می اعزام خود خدمت محل شهرستان حوزه از خارج به موقت وظیفه انجام براي مامور
 پنجاهم کی میزان به آن مازاد به نسبت و بیستم کی میزان به مستمر هاي العاده فوق و حقوق حداقل میزان تا هستند

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

 محل از خارج ماموریتهاي به بعدي موافقت یا قرارداد موجب به که  مشمول قانون کارگري قراردادي کارکنان به
 روزانه مبناي مزد یا ثابت مزد از کمتر نباید العاده فوق این.  گیرد می تعلق ماموریت العاده فوق میشوند اعزام خدمت

 نماید تامین را آنها برگشت و رفت هزینه یا وسیله است مکلف کارفرما همچنین ، باشد آنان

 شود 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

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

   .شوند می شناخته متخلف کننـده، دریافت
  ماموریت آموزشی

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

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

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

  :ماموریت آموزشی بصورت تمام وقت و نیمه وقت با توجه به تعاریف تبصره هاي ذیل می باشد 
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ماموریت آموزشی تمام وقت عبارت است از اعزام کارمند جهت تحصیل در رشته هاي دانشگاهی مورد : 1تبصره 
  .نیاز در طول ساعات موظف اداري 

  .ساعت در هفته می باشد  22وقت که حداکثر به میزان ماموریت آموزشی نیمه : 2تبصره 
در موسسات آموزشی جهت رشته هاي تحصیلی ) عادي و ایثارگر(اعطاي ماموریت آموزشی به کلیه پذیرفته شدگان 

  .مجازي در مقاطع مختلف امکانپذیر نمی باشد 
، PHD، دکتري حرفه اي ، کارشناسی ارشد (اعطا ماموریت آموزشی در مقاطعه تحصیلی تکمیلی دانشگاهی 

آئین نامه اداري و استخدامی مجاز  48با تصویب هیئت رئیسه و اعمال مفاد ماده ) دکتراي تخصصی و فوق تخصصی 
  .خواهد بود

  .حفظ پست سازمانی کارکنانی که به ماموریت آموزشی اعزام می گردند الزامی است 
اموریت آموزشی اعزام شده اند منوط به وجود پست احتساب مدرك تحصیلی باالتر براي کارمندانی که به م
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 

  :یت آموزشی مستلزم وجود شرایط ذیل است اعطاي مامور
  .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 که - 2

  .به اتمام برسد ) حد نصاب سی سال خدمت (زنشستگی مدت تعهدات ناشی از ماموریت قبل از با
  تایید هسته گزینش- 3
موافقت واحد محل خدمت با درخواست ماموریت آموزشی هر کارمند به معنی عدم نیاز به وجود فرد ذینفع می - 4

  .باشد و مجاز به درخواست نیروي جایگزین نمی باشد 
  .ماه می باشد  48کارمندان حداکثر مدت ماموریت آموزشی در طول خدمت - 5

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

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

  .مدت یک سال اقدام می گردد 
اخذ تعهد محضري به میزان دو برابر مدت زمان ماموریت آموزشی از متقاضیان جهت اشتغال در محل مورد نیاز 

  .موسسه الزامی می باشد 
  .شی ،کارمند به هیچ شکلی مجاز به اشتغال در موسسه نمی باشددر طول مدت ماموریت آموز

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

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

  .پزشکی برسد
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 می اعزام تمتع حج جهت معظمه مکه زائران به خدمت جهت که درمانی – بهداشتی کارکنان:  واجب حج ماموریت

 یا و استحقاقی مرخصی از بایستی بعد دفعات در و شود می تلقی ماموریت آنان همکاري مدت اول بار براي شوند
  . نمایند استفاده حقوق بدون

  :  بانوان وقت نیمه خدمت
 هفتگی مقرر کار ساعات نصف قانون این مقررات طبق آن کار ساعات که است خدمتی  بانوان وقت نیمه خدمت

 هیچ در و گردید خواهد تعیین مسئول مقام باالترین کار ساعات اساس بر وقت نیمه خدمت انجام ترتیب و نحوه باشد
 نصف کنند می استفاده وقت نیمه خدمت از که کارمندانی.  باشد نمی سازمان مقرر کار ساعات نصف از کمتر مورد

  استحقاقی مرخصی و  زایمان و  استعالجی مرخصی از استفاده مدت.  گرفت خواهد تعلق آنان به مزایا و حقوق
 لحاظ از بانوان وقت نیمه خدمت سنوات.  بود خواهد وقت تمام کارکنان مانند  وقت نیمه خدمت مشمول بانوان براي
 احتساب در لیکن شد خواهد محسوب کامل طور به مستمري حقوق از استفاده و بازنشستگی براي الزم خدمت سابقه

 و منظور وقت نیمه خدمت مدت نصف)  وقت تمام خدمت مدت بر عالوه( پایه دریافت نیز و بازنشستگی حقوق
 که مزایایی و حقوق نسبت به مزبور کارمندان سهم به مربوط بیمه حق یا و بازنشستگی کسور.  شد خواهد محسوب

  . شد خواهد واریز مربوط صندوق به و کسر  گیرد می تعلق آنان به قانون این اساس بر
 محاسبه مشاغل بندي طبقه طرح در مقرر تجربی سوابق نسبت به وقت نیمه کارمندان خدمت سنوات و گروه ارتقا

  . گردید خواهد
 حکم صدور و سازمان ریاست موافقت و  وقت نیمه درخواست فرم تکمیل مستلزم وقت نیمه خدمت از استفاده

 حداقل 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

 روزانـه  کـار  سـاعت  چهـارم  یـک  تـا  را خود کار ساعات بیمارستان موافقت با توانند می کارمندان: وقت پاره خدمت
 بـا  متناسـب  کارمنـدان  قبیل این خدمت سوابق محاسبه نحوه و مزایا و حقوق میزان.  دهند کاهش) ساعت 11 حداکثر(

  . بود خواهد آنان کار ساعات
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  :نقل و انتقال کارکنان

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

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

 .انجام می گیرد)

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

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

موارد استثنابا تصویب هیئت رئیسه . انتقال کارکنان داراي تعهدات استخدامی و ماموریت آموزشی ممنوع می باشد
 .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 

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

خدامی از تاریخ اجراي حکم انتقال ، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده بادستگاه مبـدا قطـع و براسـاس مقـررات اسـت     
که دردستگاه مقصد مالك عمل می باشد و پست یا شغل سـازمانی کـه در دسـتگاه مقصـد بـه آن منصـوب مـی شـود         
رفتار خواهد شد و پس از انتقال ، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختـی صـرفا از اعتبـار دسـتگاه مقصـد صـورت خواهـد        

  گرفت
ل ، امکان اخذ مجوز استخدامی براي تامین نیروي در صورت موافقت با انتقال کارکنان در کمیته نقل و انتقا

  .جایگزین مجاز نمی باشد 
  .انتقال با صدور حکم یا ابالغ رسمی از سوي دانشگاه مبدا صورت می گیرد

  .حقوق کارکنان منتقله از ابتدا بر عهده مقصد می باشد 
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  مامور به خدمت 
  :انواع ماموریت به خدمت 

  )و درمان و اموزش پزشکیوزارت بهداشت (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 

 .مایند هاي دیگر می باشند طی نامه اي به رئیس بیمارستان درخواست خود را اعالم می ن

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

 .انجام می شود 

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

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

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

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

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

وریت به پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دانشگاه محل مام.ماموریت توسط مقصد بال مانع است 
 .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 
صورت موافقت مقصد با ادامه ماموریت  واحد مبدا و مقصد تا یکسال دیگر نیز قابل تمدید می باشد و پس از آن در

 .اختصاص پست سازمانی از سوي واحد مقصد به فرد مامور الزامی است 

: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 
حقوق و مزایاي این قبیل . توانند به عنوان مامور در آن بخش انجام وظیفه نمایند  غیر دولتی ، کارمندان دستگاه می

کارکنان در مدت ماموریت بر عهده کارفرما بوده و مدت ماموریت به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقی شده و 
نتزاع از خدمت ، تابع دراین مدت کارمند از لحاظ مبناي محاسبه و میزان کسور بازنشستگی با حق بیمه و نحوه ا

 .مقررات قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد بود
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    الورود جدید کارکنان داخلی مقررات
 عدم بر مبنی انتظامی نیروي فرماندهی تاییدیه اخذ  ، گزینش مراحل طی(  قانونی مراحل انجام از بعد جدید کارکنان

 و توسعه مدیریت طریق از ابالغ صدور با)   مستخدم صحت بر مبنی استخدام از قبل آزمایشات انجام و  پیشینه سوء
 امور به ابالغ داشتن دست در با کارکنان این.  گردند می معرفی  بیمارستان به بکار شروع جهت دانشگاه انسانی منابع

 شروع مذکور واحد.  گیرند می قرار خدمت محل واحد اختیار در داخلی ابالغ صدور با و مراجعه بیمارستان اداري
 مدیریت به قرارداد عقد یا حقوقی حکم صدور جهت مراتب آن متعاقب و اعالم اداري امور به را نامبرده بکار

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

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

  : است الزامی ذیل مدارك کارت این شدن صادر
   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
  : حسابداري واحد در مزایا و حقوق مسئول به بیمه شماره و حساب شماره اعالم و حساب افتتاح  فرایند
 در با مربوطه فرم تکمیل و مزایا و حقوق واحد به مراجعه با بایست می بیمه شماره دریافت جهت جدیدالورود پرسنل
 و دریافت بیمه سازمان از را بیمه شماره و مراجعه اجتماعی تامین سازمان به ملی کارت و شناسنامه کپی داشتن دست

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



١٠٠ 
 

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

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

 شود لحاظ آن 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

 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 . 

 درمانی خدمات ارائه هاي محیط در مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الك از استفاده باشد تمیز و کوتاه باید ها ناخن 
 . است ممنوع

 از براحتی 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

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

    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
 و بوده محوله وظایف انجام در خود کارکنان سالم روابط حفظ و کنترل نظارت مسئول فصل بال سرپرستان و مدیران

 سازمان زیان ضررو موجب خود اقدامات با مزبور کارکنان صورتیکه در.  باشند پاسخگو باید آنان عملکرد مورد در
 بر عالوه شود اثبات و مشاهده مزبور مسئولین مدیریت حیطه در استفاده سوء یا و رشوه نظیر تخلفاتی یا و شوند

 و قوانین مطابق باشند نموده اهمال تخلف کشف در که نیز کارکنان سرپرستان و مدیران با خاطی کارکنان با برخورد
  . شد خواهد آنان،رفتار با مربوط مقررات
 اگر نمایند اطاعت اداري امور در را خود مافوق روساي اوامر و احکام مقررات و قوانین حدود در مکلفند کارکنان
 با را دستور مغایرت کتبا مکلفند دهند تشخیص اداري مقررات و قوانین خالف بر را مافوق امر یا حکم کارکنان

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

  . است دهنده دستور مقام با پاسخگویی و
 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
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  .است شده تقسیم اصلی گروه چهار به اداري تخلفات

 غیبت و تأخیر 

 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
  . 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
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 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

 مجوز بدون سمع استراق و ها آن کردن معدوم یا پستی محموالت و پاکتها کردن باز یا بازرسی اختفا، ، توقیف - 31
  . قانونی

 اموال 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

 غیر 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

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

  .آنها

  .ها آن نفع به فعالیت و طرفداري یا محارب هاي گروه در عضویت - 37
  . فراماسونري تشکیالت در عضویت - 38

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

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

 .  است االجرا الزم و قطعی ، ابالغ

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

   استخدامی پرونده در درج بدون کتبی اخطار – الف
  . استخدامی پرونده در درج با کتبی توبیخ-ب
  . 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-

 25 از کمتر و زن مستخدمین مورد در دولتی خدمت سابقه سال 20 از کمتر داشتن صورت در خدمت بازخرید - ح
 سال هر قبال در مربوط مبناي حقوق روز 45 تا 30 پرداخت با مرد مستخدمین مورد در دولتی خدمت سابقه سال

 .رأي صادرکننده هیأت تشخیص به خدمت

 سال 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

 .متبوع دستگاه از اخراج - ي

  .قانون این مشمول دستگاههاي و دولتی خدمات از دائم انفصال  -ك
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  آئین نامه انضباط کار براي کارکنان مشمول قانون کارگري

  :مقدمه
کارایی و بهبود کمی و کیفی فعالیت ها و بر حذر داشتن کارکنان از به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش 

بی نظمی و کم کاري و تنبیه کارکنان خاطی ، آئین نامه انضباطی کارگزان مشمول قانون کار دانشگاه علوم پزشکی 
رکارگاهها کاشان بر اساس مقررات اصالحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آئین نامه هاي انضباط کار د

وزیر کار و امور اجتماعی ، مشتمل   15/10/1388قانون کار جمهوري اسالمی ایران مصوب  27ماده  2موضوع تبصره 
بر شش فصل به شرح زیر تدوین گردیده و پس از تائید اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان اجرا 

  .خواهد داشت 
  

  رکمیته انضباط کا:فصل اول      
به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه کارگران در تمامی واحد ها و سطوح و مشاغل در دانشگاه  -1ماده 

  :مرکب از اعضاي زیر تشکیل خواهد شد کمیته انضباط کارعلوم پزشکی کاشان کمیته اي تحت عنوان 
یک نفر ترجیحاً کارشناس حقوقی با مدرك لیسانس حقوق و یک نفر ترجیحا آشنا با (دو نفر نماینده کارفرما -

 قوانین کار هردو به انتخاب رئیس دانشگاه 

 دو نفر نماینده کارگران  - 

 یک نفر نماینده سرپرستان  - 

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

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

  .انضباط کار باشد
  .است و انتخاب مجدد آنان بالمانع  می باشد  دو سالمدت عضویت در کمیته هاي انضباط کار  -2ماده 
. معتبر است  اکثریت آرا جلسات کمیته هاي انضباط کار با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با -3ماده 

چنانچه کمیته انضباط کار به دلیل عدم حضور اعضا در دو جلسه متوالی رسمیت پیدا نکند موضوع مستقیماً  از طرف 
  .قابل طرح در مراجع حق اختالف خواهد بود ) کارگر یا کارفرما (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 خود یک نفر - 4ماده 

به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب نموده و مشخصات سمت اعضا و موجودیت خود را کتباً به 
  . اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل اعالم می نماید
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اعضاي کمیته هاي انضباط کار عالوه بر تابعیت ایران و تدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور و  – 5ماده
سال سن  30تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران باید داراي حداقل مدرك تحصیلی دیپلم ، حداقل 

  .باشند) اً در محل دانشگاه انجام شده آن الزام دو سالکه (سال سایقه کار  5و حداقل 
رعایت مدرك تحصیلی و سابقه کار در مورد نماینگاه کارگران الزامی نبوده وتابع آخرین قوانین و مقررات و  –تبصره 

آیین نامه ها و مصوبات و دستورالعمل هاي جاري مربوط به شرایط احراز و انتخاب نمایندگان کارگران در قانون 
  .کار می باشد 

  .انجام وظیفه در کمیته هاي انضباط کار با حفظ سمت و پست سازمانی می باشد - 6ماده
  .سرپرستان واحد محل خدمت اعضاي کمیته موظف به مساعدت با اعضا جهت شرکت در جلسات کمیته می باشند: تبصره
  .شگاه مستقر خواهد بودکمیته تحت نظر ریاست دانشگاه فعالیت نموده و دبیر خانه در ستاد مرکزي دان -7ماده 
  :نسخه تنظیم و به ترتیب زیر توزیع می گردد 6تصمیمات کمیته در  - 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  -
  ط در پرونده استخدامی کارگر یک نسخه براي ضب -
  یک نسخه براي اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محل -

  جرایم و تخلفات :فصل دوم 
  : طبقات جرایم و تخلفات به قرار زیر است  -9ماده 

  :طبقه اول 
  .کم کاري یا اهمال و قصور و سهل انگاري درانجام کار ووظایف محوله .1
  .موازین و شئونات شرع مقدس اسالم و تجاهر به آنبی حرمتی و عدم رعایت . 2
عدم رعایت آراستگی و پوشش مناسب و عدم استفاده از لباس فرم مصوب دانشگاه در محیط کار براي کلیه کارکنان . 3

  .اعم از آقایان و بانوان
کارکنان و محیط کار  ایجاد حرکات و رفتارهاي نابهنجار و هرج و مرج یا مزاحمت و شوخی که نظم و آرامش عمومی.4

  . را مختل نماید
  .اعمال و رفتار و کردار خالف سازمانی و شئونات شغلی و کاري و سلسله مراتب اداري. 5
  .امتناع از حضور در دوره هاي آموزشی  غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره هاي آموزشی . 6
  .ان تحت امر غصور و سهل انگاري سرپرست در ارائه گزارش تخلفات کارگر. 7

تسامح و سهل انگاري در حفظ وجوه ، اموال و دارایی ها و اسناد دانشگاه که منجر به  ایراد ضرر و زیان و . 8
  .خسارت شوند
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ترك غیر مجاز محل کار ونیز تعطیل خدمت بدون اطالع سرپرست مستقیم و خوابیدن در محل کار در خالل .  9  
  .ساعات قانونی موظف کاري 

  عمال هرگونه دخانیات در محل کاراست.  10
  نقص و بی اعتنایی به مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه هاي داخلی دانشگاه . 11
مداخله و اختالل در وظایف و امور کاري و شغلی کلیه کارکنان واحدهاي سازمانی براي دست یابی به اهداف . 12

  .غیر قانونی تحت هر عنوان 
  :طبقه دوم

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

  .اشخاص 
ستورات اداري در حدود وظایف و اختیارات شغلی ، امتناع تمرد و سرپیچی از اجراي دستورات مقام مافوق یا سایر د. 3

  .از دریافت احکام و ابالغات اداري و سازمانی 
ممانعت و خودداري از تهیه و تامین و ارائه اطالعات و گزارشات صحیح و یا استنکاف  از ارائه گزارشات یا ارائه هر . 4

  .شغلی با هر قصد و دلیل و عنوان  گونه گواهی یا گزارش کذب و خالف واقع در امور کاري و
سو استفاده از مقام وموقعیت و اختیارات شغلی یا کاري براي تامین منافع شخصی  یا تحصیل هر گونه مقاصد غیر . 5

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

  .اشخاص 
استعمال انواع مواد مخدر و نیز انواع داروها و قرص ها و مواد اعتیاد آور و روان گردان ، مشروبات الکلی و . 7

  .مسکرات در محل کار یا اعتیاد به آنان 
  .عدم رعایت اصول حفاظتی و ایمنی در استفاده از وسایل و ابزار کار. 8
  .به هنگام کار،مطابق با آئین نامه ها و دستورالعمل ها عدم استفاده از انواع لوازم و وسایل و ابزار حفاظتی.9

  :طبقه سوم
جعل ، الحاق یا مخدوش نمودن و تحریف در تمامی اسناد و اوراق رسمی و عادي یا استفاده از سند مجعول و یا .  1

و بهره برداري ارائه مدارك غیر معتبر و تقلبی براي تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیرقانونی و سواستفاده 
  .نامجاز از آنها به هر مقصد و دلیل و عنوان 

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

  .آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است اختالس یا اخذ هر نوع وجه مالی یا غیر . 3
هر نوع استفاده غیر مجاز از اموال و دارائی هاي دانشگاه ، کارگران ،مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین به هر قصد . 4

  و عنوان 



١٠٧ 
 

  .تصاحب ،سرقت و خروج غیر مجاز اسناد و مدارك ، اموال ودارائی هاي دانشگاه. 5
  رب و جرح در محل کار نسبت به تمامی کارکنان ومراجعین به هر قصد و عنوان ایجاد نزاع و ایراد ض.  6
حمل ، تهیه ، توزیع، خرید ، فروش و استفاده و بکارگیري از انواع وسایل ، ابزار ، ادوات ، اشیا ، کاالها و اجناسی . 7

  .که مطابق قوانین و مقررات رسمی و موضوعه کشور جرم و تخلف محسوب می گردد
وقیف ، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز ت. 8

  .قانونی
افشاي هر نوع اطالعات و اخبار و آمار و اسرار و اسناد محرمانه کاري و سازمانی و اداري دانشگاه به اشخاص .  9

به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداري از تسلیم حقیقی یا حقوقی و یا نشر آنها و نیز تسلیم مدارك 
  .مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند

  .نشر اکاذیب و شایعه پراکنی در محیط کار. 10
کارشکنی ،خرابکاري،وادارساختن یا تحریک یا ترغیب و تشویق دیگران به کارشکنی یا کم کاري یا ایجاد . 11

  .میز و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیر قانونیرفتارهاي تحریک آ
ارتکاب هرگونه عمل ، فعل یا ترك فعل که بر اساس قوانین و مقررات رسمی و موضوعه جمهوري اسالمی ایران . 12

  .ناخته می شوندبه تصویب مراجع ذیصالح قانونی رسیده و به عنوان جرم ، تخلف یا تقصیر تلقی گردیده و ش
  :طبقه چهارم

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

  .تائید و راي مراجع قانونی عضویت در گروههاي محارب و منحله غیر قانونی یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها با.  2
تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن ،اعتصاب ،اغتشاش ،تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي .  3

  .دستیابی به امتیازات و مقاصد غیر قانونی در دانشگاه 
  

  تنبیهات:فصل سوم
  :تنبیهات اداري به ترتیب عبارتند از  -10ماده 

  .براي بار اول اخطار کتبی  - 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

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

ائت کارفرما معلق خواهد گردید و در صورت صدور راي محکومیت کارگر اخراج خواهد شد و در صورت بر
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موظف است کارگر را به کار عودت داده عالوه بر جبران ضرر و زیان وارده به وي مزد ایام توقیف وي را نیز 
  تنبیهات اداري قابل اعمال در خصوص هر یک از طبقات تخلفات اداري آیین نامه انضباطی به قرار زیر است .بپردازد

  تنبیهات اداري قابل اعمال  تخلفات اداري

  مرتبه چهارم  مرتبه سوم  مرتبه دوم  تبه اولمر

  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   می باشد – 11ماده 

  تاخیر در ورود و تعجیل در خروج غیر موجه
  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

عدم پرداخت مزد و مزایاي تبعی شغل و 
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

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

  اضافه اخطار کتبی

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

  پرونده

  

عدم پرداخت مزد و مزایاي جنبی و مزد   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 

  تا حد فسخ قرارداد کار خواهد گرفت

  

  :موارد زیر غیبت موجه محسوب می گردد-1تبصره
  .مدت دو روزتولد فرزند به . 1
  .قانون کار  73ازدواج دائم به مدت سه روز موضوع بند الف ماده . 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

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



١٠٩ 
 

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

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

  غیبت غیر موجه
 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

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

غیبت به اضافه توبیخ کتبی یا درج در پرونده  
  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

شغل و عدم پرداخت مزد و مزایاي تبعی 
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 
  .گیري نماید

  

  
  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

    

کمیته هاي انضباط کار پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارگز در صورت احراز تخلف یا تخلفات در  - 12ماده 
یکی از تنبیهات فوق را اعمال خواهندنمود و چنانچه تخلفات احراز شده از طبقات مختلف مورد هر پرونده صرفاً 

  .باشد ، تنبیهات مقرر در  طبقه باالتر منظور می گردد
هرگاه کارگري به موجب تصمیم کمیته انضیاط کار محکومیت یافته است ، از تاریخ محکمیت به مدت  -13ماده 

نشود، سابقه مذکور جزو مراتب تخلفاتی وي محسوب نمی گردد و بعد از  دو سال مرتکب تخلف اداري دیگري
ابالغ کمیته انضباطی به واحد منابع انسانی و اداري سابقه از پرونده کارگر حذف خواهد شد، اما چنانچه تعداد موارد 

گر از پرونده کارگر تخلف با درج در پرونده ظرف مدت یکسال سه بار تکرار شود سابقه و آثار تبعی از پرونده کار
  .به هیچ عنوان پاك نخواهد شد

  رسیدگی: فصل چهارم 
کمیته هاي انضباط کار بر اساس گزارش اجرایی از سوي روسا و مدیران ستادي ، باالترین مقام واحد محل  - 14ماده 

طراري ،طبق همچنین در موارد اض. خدمت و سایر اشخاص حقیقی به دبیر خانه کمیته شروع به رسیدگی می نمابد 
درخواست رئیس دانشگاه ، کمیته بالفاصله تشکیل جلسه می دهد و تصمیم 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
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ته هاي انضباط کار مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و با هر گاه رسیدگی به اتهام کارگر به تشخیص کمی -15ماده 
  .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 ، قرارداد  - 16ماده 
ف است در ایام تعلیق تا تکلیف از سوي مراجع ذیصالح ، براي رفع دانشگاه مکل. وي به حال تعلیق  در میاید

اگر . درصد حقوق ماهیانه وي را تا پایان قرارداد به صورت علی الحساب پرداخت نماید50احتیاجات خانواده حداقل 
این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود مدت تعلیق جزء سابقه خدمت وي محسوب و حقوق و 

  . یاي او پرداخت می گرددمزا
  . کمیته انضباط کار موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابالغ تنظیم می نمایند -17ماده 

دبیرخانه مرکزي دانشگاه موظف است اوراق تفهیم اتهام صادره توسط کمیته انضباط کار را به سرپرست  –تبصره 
روز کاري آن را به  5ربوطه مکلف است حداکثر ظرف مدت واحد محل خدمت کارگر تحویل و سرپرست م

  .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 این  5متهم می بایستی ظرف مدت  - 18ماده

  .روز دیگر قابل تمدید می باشد 5نا به تشخیص کمیته تا مدت در صورت تقاضاي مهلت توسط متهم ، ب
چنانچه متهم در مهلت مقرر، دفاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انضباط کار بر اساس مدارك موجود به موارد -تبصره

  .اتهامی رسیدگی و صدور راي می نماید

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

در صورت . وقت جلسه باید طوري تعیین شود که فاصله بین ابالغ وقت و روز جلسه ، کمتر از دو روز نباشد : تبصره
  .ه ،وقت دیگري تععین می گرددوجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیت

  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 پس از  - 20ماده 

اداري ،وجود یا میزان زیان وارده ، آثار سوء اجتماعی و : تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردي از جمله 
  .سوابق کارگر به طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می نماید. فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت 

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

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

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

  در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجراي فوري تصمیم کمیته درباره وي ممکن نباشد ،  -2تبصره
  .مراتب به کمیته صادر کننده راي گزارش شده و به محض حصول امکان ، اجرا می گردد
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عتراض و در خواست متهم آراي صادره قابل رسیدگی این آئین نامه در صورت ا 10در موارد د و ه ماده  -3تبصره 
  .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 
میته هاي انضباط کار ،صرفاً در مواردي که کمیته تصمیم گیرنده با اکثریت اصالح یا تغییر تصمیمات ک - 22ماده 

  .آرا، تشخیص دهد که مفاد تصمیم متخذه از لحاظ شکلی یا ماهوي مخدوش است امکان پذیر   می باشد
چنانچه تخلف کارگران پس از بازنشستگی کشف شود ، قابلیت طرح در کمیته را نداشته و در صورت  -23ماده 
  .رت ، مراتب از طریق مراجع ذیصالح قابل پیگیري می باشدضرو
حکم این . فوت متهم قبل از اتخاذ تصمیم کمیته ، موجب توقیف رسیدگی و مختومه شدن پرونده می گردد - 24ماده

  . ماده در صورت ضرورت مانع پیگیري از طریق سایر مراجع ذیصالح نمی گردد
مربوطه با امضاي رئیس کمیته انجام می پذیرد و در دعوتنامه ها باید دستور کلیه مکاتبات و دعوتنامه هاي  - 25ماده

همچنین تمامی پرسنل و کارگران دانشگاه درتمامی واحدها و سطوح سازمانی مکلفند . جلسات قید گردد
رد نیاز را همکاریهاي الزم را با کمیته و دبیرخانه کمیته انضباط کار به عمل آورده و مدارك ، اسناد و اطالعات مو

  .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 ازآن  -26ماده 

  .را در مکان هاي عمومی نصب نماید
ر نظر اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در صورت  بروز هرگونه اختالف در مورد آئین نامه انضباط کا -27ماده 

  .مراجع حل اختالف مذکور در قانون قطعی و الزم االجرا است
به تائید اداره کل تعاون ، کار و  10/8/93تبصره در مورخ  15ماده و 28این آئین نامه مشتمل بر شش فصل،  - 28ماده

ضمناً در صورت نیاز قابل میرایش و . اجرا می باشد رفاه اجتماعی شهرستان کاشان رسیده و از تاریخ مذکور قابل 
  .اصالح بوده و هرگونه اصالح و تغییرات و اضافات بایستی به تائید مرجع مذکور برسد
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:کارکنان و شرایط احراز شغلی کارکنان  شرح وظایف  

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم             ) 1( شماره فرم

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی - 2 اشانکدانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت - 1

  شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاري: شغل/ پست  عنوان - 4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  - 3

 : شغل/ پست  شماره - 6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  - 5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

آشناسازي با محیط ، معرفی خود و همکاران  به مددجو ، پاسخ صحیح به سواالت ، (اي موثر جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه- 1
ت، تالش سؤاال) درخواست ها و مشکالت با دادن اختیار به وي با بکارگیري مهارت هاي کالمی م غیر کالمی و درنظر گرفتن تفاوت هاي فردي مددجویان 

  درایجاد محیطی امن و حفظ استقالل و کیفیت زندگی و سالمت مددجو 
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک -2

 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو  -3

 تشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت و پژوهش  -4

 برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پرونده  -5

 مشارکت و همکاري در انجام معاینات و نظارت بر فعالیت هاي تیم پیراپزشکی  -6

 آن، با توجه به  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري -7

  نیازهاي جسمی )الف 
  تامین بهداشت فردي -
  خواب ، استراحت و آسایش -
  ،گاواژ و انجام مراقبت هاي الزم ) NGT(تعیین نیازهاي تغذیه اي و رژیم غذایی بیمار ، سوند گذاري معده : تغذیه -
ارشی ، سوند گذاري مثانه ، شست و شوي مثانه ، مراقبت از سوند و درن ها ، الواژ ، تامین نیازهاي دفعی بیمار ، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم ادراري و گو-

  مراقبت از کلستومی و انواع تنقیه
  )تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از لوله تراشه و تراکتوستومی (تنفس -
  )کنترل عالیم حیاتی (گردش خون -
حرکت درتخت ، خروج از تخت ، انتقال به صندلی ، تغییر وضعیت ، انجام حرکات فعال و غیر فعال ، بکارگیري از (دربیمارنظارت بر ایجاد حداکثر تحرك -

  )وسایل کمک حرکتی 
  )کنترل جذب ، بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی ، توزین روزانه (تعادل آب والکترولیت ها -
  )، مراقبت از انواع زخم ها، کشیدن بخیه هامراقبت از پوست و مخاط (مراقبت از سیستم پوستی -
  )کنترل سطح هوشیاري بیمار و کنترل تحریکات محیطی مناسب (مراقبت از سیستم عصبی -
، اجتماعی  حفظ و ارتقا کیفیت زندگی و خود کفایی درفعالیت هاي روزمره زندگی با مشارکت تیم توانبخشی ، اعتالي مفهوم خود دربیمار ، تطابق روانی-

دفاع از –دجو ایجاد محیط مناسب جهت تامین نیاز هاي معنوي و مذهبی مد...)تشویق بیمار به شرکت فعال تر درتصمیم گیري هاي درمانی خود و(مددجو
  حقوق مددجو بر اساس منشور حقوق بیمار

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین
    مدیر پرستاري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی  کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم             ) 1( شماره فرم

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی - 2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاري: شغل/ پست  عنوان - 4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  - 3
 : شغل/ پست  شماره - 6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  - 5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  :انجام مراقبت هاي تشخیصی ، درمانی تجویز شده درموارد زیر )ب
، مایعات وریدي ، تزریق خون و فراورده )جلدي ، زیر جلدي ، وریدي ، عضالنی و واکسیناسیون (دادن داروهاي خوراکی ، واژینال ، رکتال ، تزریقی 

 گذاشتن سوند فولی ، گذاشتن– EEGانجام – ECGهاي آن ، کنترل اثر درمان و پش گیري از عوارض جانبی آنها ، تغذیه کامل وریدي ، انجام 
  ) IV Line(گچ گیري ، آتل گیري ، کشش پوستی ، بخیه الیه اول پوست ،برقراري خط وریدي ) NGT(سوند معده 

  انجام اقدامات اولیه احیا قلبی ریوي تا حضور تیم احیا)ج
  ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوطه)ه
  ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها ارزشیابی نتایج خدمات-7
  اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی -8
 ارائه اقدامات پرستاري جهت کنترل درد -9

 مترقبهشرکت درتیم بحران و اجراي وظایف محوله از پیش تعیین شده درموقعیت ها و حوادث غیر  -10
ه بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده و جامع-11

  به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی
  تخصصی، حمایت اجتماعیراهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع  -12
 )آموزش تا پژوهش( انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها  -13
 همکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري آنها -14
 ی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدماتمشارکت در ارائه خط مش -15
  آماده سازي مددجو جهت ترخیص -16
  پی گیري و ارائه خدمات پرستاري و اقدامات مراقبتی درمنزل پس از ترخیص با هماهنگی مرکز درمانی -17
  اقبت از جسد مطابق موازین شرعی مراقبت از بیمار درحال احتضار و خانواده بیمار و نظارت بر امر مر-18
  تحویل بخش از پرسنل شیفت قبل و به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران و گزارش اقدامات انجام شده-19
شرکت و همراهی با پزشکان درویزیت بیماران ، گزارش اقدامات انجام شده ، مشاهدات و پاسخ هاي بیمار جهت تعیین خط مشی درمانی -20

  ي تیم پزشکیمناسب از سو
  ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل -21
  HISثبت کلیه اقدامات انجام شده درپرونده و برنامه -22
 انجام سایرامور محوله طبق دستور مقام مافوق -23

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم             ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 پزشکی کاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 عملسرپرستار اتاق : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاري .1
 مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبتبررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین  .2
 برنامه ریزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتی .3
 )تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  .4
برنامه ریزي جهت آموزش و آگاه سازي کارکنان  جدید الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتی و شناخت  .5

 محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت هاي مرکزکامل نسبت به واحد از نظر 
 تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه  .6
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها .7
 ایجاد هماهنگی و همکاري بین کادر پرستاري و سایر واحدها .8
 مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیتشرکت در جلسات  .9

 نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود .10
 در بخش کارکنان و تهیه برد آموزشی..... مشارکت و همکاري در برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و  .11
 مشارکت و همکاري در آموزش دانشجویان در واحد مربوطه .12
 مشارکت و همکاري در پژوهشها و تحقیقات کاربردي کارکنان  .13
 برپایی کنفرانس هاي داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه اي کارکنان اتاق عمل  .14
 کنترل حضور و غیاب پرسنل اتاق عمل واحد مربوطه .15
 مر بر رعایت معیارهاي رفتار شغلی و اخالقی کارکناننظارت و ارزشیابی مست .16
 .... ارزشیابی و اثر بخشی آموزش هاي داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و  .17
 نظارت بر تمیزي و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضاي فیزیکی بخش و کادر خدماتی .18
 نظارت بر نحوه تحویل و انتقال بیمار .19

 )احیا( CPR آشنایی کامل به .20

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطه مسئولین

 کننده وظایف تعیین
مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 

    بهشتی کاشان 

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید
    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  
شرح وظایف پست سازمانی فرم  

 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم             ) 1( شماره فرم
 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 سرپرستار اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              
  همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزي مسئولین بیمارستان از بخشها   - 21               

  موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها آشنایی و آگاهی کامل از انواع عملهاي جراحی موجود در بخش، میزان داروها ،  - 22
همکاري با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهاي آموزشی پرسنل و همکاري در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز و  

  ...آشناسازي پرسنل جدیدالورود با مقررات ، خط مشی ها ، شرح وظایف و
 شرکت در جلسات ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي کارکنان 

 یل گرفتن بیمار و پرونده و ترتیب انجام عملهاي جراحی بر حسب اولویتنظارت بر نحوه تحو

 نظارت بر نظافت و ضدعفونی دستگاهها و فضاي فیزیکی اتاق عمل وکادر خدمات

 )روزانه ، هفتگی ، ماهانه (اتاق عمل  washingنظارت بر  

و ضد عفونی کردن اتاق عمل و وسایل بعد از اتمام عفونی و کنترل نظافت ) case(نظارت بر رعایت نکات الزم در مورد کیسهاي  
 عملهاي عفونی

 نظارت بر کارکرد صحیح اتوکالو

  CSRو پیچیدن وسایل و ستهاي اتاق عمل در واحد  packingنظارت بر نحوه 

 CSRآموزش پرسنل شاغل در 

 کنترل نتایج کشتهاي اتاق عمل و اخذ تصمیمات الزم در موارد مشکوك

 کامل به عملکرد پرسنل اسکراب و سیرکولرآگاهی و آشنایی 

  برقراري ارتباط حسنه بین تیم جراحی و پرسنل اتاق عمل
 مشارکت و همکاري درجمع آوري اطالعات پیرامون اتاق عمل

  همکاري با مدیر پرستاري در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی هاي اتاق عمل با همکاري سایر مسئولین
 جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاري اتاق عملارائه پیشنهادات الزم در 

 مشارکت و همکاري در برنامه ریزي هاي آموزشی کارکنان، دانشجویان

 برنامه ریزي و هماهنگی جهت پذیرش بیمار در اتاق عمل و انتقال به بخش مربوطه پس از اتمام عمل

 یس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد واحدهاي ذیربطتهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرو

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطه مسئولین
    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

     سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  
شرح وظایف پست سازمانی فرم  

 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم             ) 1( شماره فرم

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 سرپرستار اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 ایجاد هماهنگی بین واحدهاي مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذیربط

اقدام و ...) مربوط به کارکنان، بیماران، محیط و (تشخیص نیازها و مشکالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري 
 جهت حل آنها

 مشارکت در توزیع کارکنان اتاق عمل بر اساس تواناییها و نیازها در شیفتهاي مختلف

 ها برحسب نیاز شرکت در کمیته اتاق عمل و سایر کمیته

 ...)تامین نیروي انسانی، تجهیزات و امکانات و (تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها 

 ...)رعایت مقررات اداري، رعایت ضوابط کاري ، اخالقی و (ر بر رفتار شغلی کارکنان اتاق عمل نظارت مستم

 ...)چک لیست و (نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب 

ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مقام بازدید مستمر از واحدهاي اتاق عمل به منظور حصول اطمینان از حسن 
 مافوق

 ارائه راهنماییهاي الزم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها

همکاري و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات از طریق حسابرسی کیفی، بررسی رضایتمندي مددجویان، بررسی 
 رضایتمندي کارکنان

 اي آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاريه همکاري و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه

  دریافت گزارش امور جاري اتاق عمل از شیفت قبل
 هاي تنظیمی عملهاي جراحی برنامه ریزي جهت آمادگی موارد اورژانس بدون ایجادخلل در برنامه

 پیش بینی و درخواست وسایل جراحی و داروهاي موردنیاز براي عملهاي مختلف براساس اسناندارد

 ام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوقانج
  

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
  



١١٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 عفونی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  اي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به وي جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه -1
بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به  -2

 پزشک 
 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو -3
 ثبت آن در پرونده تشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و -4
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی -5
انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و  -6

، )رژیمهاي غذایی، روش هاي تغذیه درمانی(خواب،تغذیه،متابولیک)پوست،مو،دهان(بهداشت: معنوي مددجو در موارد زیر
تمرینات تنفسی، اکسیژن رسانی، ساکشن، (تنفس...) سوندگذاري،شستشوي مثانه،مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از کلستومی، انواع تنقیه و (دفع

حرکت در تخت،خروج از تخت، انتقال به (تحرك ....) بررسی عالئم حیاتی،توزین روزانه و (پانسمان ، گردش خون...) مراقبت از تراکئوستومی و 
کنترل جذب و دفع،بررسی و (تعادل الکترولیتها.....) صندلی،تغییر وضعیت، انجام حرکات فعال و غیر فعال، بکارگیري از  وسایل کمک حرکتی، 

مراقبت از سیستم عصبی و حواس ....) مراقبت از پوست، انواع زخمها،پانسمان و (مراقبت از سیستم پوششی...)حفظ تعادل الکترولیتی و 
ن پنجگانه،بخور، داروهاي خوراکی،رکتال،تزریقی، مایعات وریدي با نظارت پزشک، تزریق خون و فراورده هاي خونی، پیشگیري و کنترل اثر درما

تا حضور تیم احیاء ، ارائه اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و فوریتها تا حضور پزشک و عوارض جانبی آنها، ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی، ریوي 
 .و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه

 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها -7
 مک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبهبکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به ک -8
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی -9

بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده -10 - 10
  منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعیو جامعه به 

  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 

 ادامھ در صفحة بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 عفونی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              
 مراقبت و نظارت در توزیع غذاي بیماران -11
 راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی -12
 مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل -13
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش -14
 شارکت جامعه و پیگیري آنهاهمکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و م -15
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی -16
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات -17
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی -18
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -19
 پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار -20
آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی  -21

 بخش
و غیره،مراقبت الزم   MRI,CT- Scan,X-RAY,LPصی مانند آموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخی -22

 قبل و بعد از انجام آزمایشات
 و مراقبتهاي پرستاري مربوطه CVAانجام مراقبت هاي توانبخشی و فیزیوتراپی در بیماران دچار بی حرکتی  -23
 کمک به بیمار در انجام مراقبت از خود -24
 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRتوسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و  انجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري -25
بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمایشگاهی،آنزیمهاي قلبی، کنترل انجام آزمایشات تشخیصی  -26

لبی و همودینامیک بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک تهاجمی و غیر تهاجمی، کمک به بیمار و پزشک در انجام تستها، مانیتورینگ ق
 مربوطه

  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
  

 ادامھ در صفحھ بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 عفونی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی -27
 تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور پزشک  -28
 نداشته باشدکمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی  -29
 و مراقبت از زخم بستر در صورت وجود) براي پیشگیري از زخم بستر(دو ساعت در تخت تغییر وضعیت بیمار هر  -30

 شده که به حالت به پشت خوابیده قرار دارد Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا  Air Wayاستفاده از  -31
 ساعت 24-72یی، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد از مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوا -32
 حفظ بهداشت دهان در هر شیفت -33
اکسیژناسیون با ماسک یا نازال، ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با (حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن -34

 تا رسیدن پزشک) تراکئوستومی
رشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ، حجم،غلظت و بوي ساکشن لوله تراشه یا ت -35

 ترشحات
کمک به پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح  -36

  C.V.P Line,NGT,Chest.Tubeمانند
 التور و اقدام مناسب جهت رفع مشکلدستگاه ونتی Alarmتوجه به  -37
 کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراسیون - 38

مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس  -39
 شده اند Pupil edema چشمک زدن را از دست داده اند، باال آوردن سر تخت در بیمارانی که دچار

 مراقبت روانشناختی، آشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی، ساعات مالقات، گزارش وضعیت بیمار، حمایت از بیمار در زمان اضطراب -40

  کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص - 41
  
 

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 ادامھ در صفحة بعد



١٢٠ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 عفونی  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : رعایت نکات استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه موارد -42
 کنترل تورگور پوستی و ادم -43
 بررسی سیستم ادراري بیمار -44
 بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزم -45
  GCSداشتن آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیري سطح هوشیاري  -46
 و طرز کار و نگهداري آنها.... انیتور، پالس اکسیمتر و شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور،م -47
 کنترل حواس پنجگانه، رفلکسهاي عصبی،حرکات غیر ارادي و قدرت عضالنی و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه -48
 ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه -49
 شرایط موجودآموزش به بیمار در صورت درك و قبول  -50
 تشخیص آرتیمی هاي مختلف، اطالع به پزشک و انجام اقدامات فوري -51
 آموزش تکنیک هاي آرام سازي به بیمار جهت تسکین درد و کاهش اضطراب -52
 اقدامات ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي تجویز شده طبق دستور پزشک معالج و سایر تدابیر پرستاري -53
 اي مربوط به بیمار در همان شیفت کاريانجام پیگیریه -54
 انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارودرمانی -55

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 56
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول



١٢١ 
 

 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
   استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 اورژانس خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  دادن اختیار به وياي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با  جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه -1
بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به  -2

 پزشک 
 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو  -3
 اهداف و اولویتها و ثبت آن در پرونده تشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس -4
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی -5
انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی  -6

) رژیمهاي غذایی، روش هاي تغذیه درمانی(خواب،تغذیه،متابولیک)،دهانپوست،مو(بهداشت: و معنوي مددجو در موارد زیر
تمرینات تنفسی، اکسیژن (تنفس...) سوندگذاري،شستشوي مثانه،مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از کلستومی، انواع تنقیه و (دفع

حرکت در (تحرك ....) تی،توزین روزانه و بررسی عالئم حیا(پانسمان ، گردش خون...) رسانی، ساکشن، مراقبت از تراکئوستومی و 
تعادل .....) تخت،خروج از تخت، انتقال به صندلی،تغییر وضعیت، انجام حرکات فعال و غیر فعال، بکارگیري از  وسایل کمک حرکتی، 

انواع زخمها،پانسمان  مراقبت از پوست،(مراقبت از سیستم پوششی...)کنترل جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و (الکترولیتها
مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه،بخور، داروهاي خوراکی،رکتال،تزریقی، مایعات وریدي با نظارت پزشک، تزریق خون ....) و 

اء ، و فراورده هاي خونی، پیشگیري و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها، ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی، ریوي تا حضور تیم احی
 .ارائه اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه

 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها -7
 تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبهبکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي  -8
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی -9

بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در  - 10
 و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعیمددجو،خانواده و جامعه به منظور تأمین، حفظ 

  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 ادامھ در صفحة بعد



١٢٢ 
 

  
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                  ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 اورژانس خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 مراقبت و نظارت در توزیع غذاي بیماران -11
 راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی -12
 ات مراقبتی در منزلمشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدام -13
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش -14
همکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و  -15

 پیگیري آنها
 ی، پژوهشیمشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزش -16
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات -17
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی -18
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -19
 پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار -20
بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل آماده کردن  -21

 بالینی بخش
و   MRI,CT- Scan,X-RAY,LPآموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصی مانند  -22

 غیره،مراقبت الزم قبل و بعد از انجام آزمایشات
 و مراقبتهاي پرستاري مربوطه CVAانجام مراقبت هاي توانبخشی و فیزیوتراپی در بیماران دچار بی حرکتی  -23
 کمک به بیمار در انجام مراقبت از خود -24
را به صورت کامل گذرانده  CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و  -25

 .باشد
ار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمایشگاهی،آنزیمهاي قلبی، کنترل انجام آزمایشات بررسی بیم -26

تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی، کمک به بیمار و پزشک در انجام تستها، مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمار و گزارش موارد 
 غیر طبیعی به پزشک مربوطه

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحھ بعد



١٢٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 اورژانس خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی -27
 تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور پزشک  -28
 کمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد -29
و گزارش  Weaningدقیقه بعد از تغییر پارامترهاي ونتیالتور یا پس از  10- 30بیمار ABGدر صورت اتصال بیمار به ونتیالتور کنترل  -30

 موارد غیر طبیعی با نظر پزشک معالج
 شده که به حالت به پشت خوابیده قرار دارد Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا  Air Wayاستفاده از  -31
 ساعت 24-72له تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد از مراقبت از لو -32
 حفظ بهداشت دهان در هر شیفت -33
اکسیژناسیون با ماسک یا نازال، ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با (حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن -34

 تا رسیدن پزشک) تراکئوستومی
 ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ، حجم،غلظت و بوي ترشحات -35
 C.V.Pکمک به پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند -36

Line,NGT,Chest.Tube  
 دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل Alarmتوجه به  -37
 کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراسیون - 38

مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک  -39
 شده اند Pupil edemaداده اند، باال آوردن سر تخت در بیمارانی که دچار  زدن را از دست

 مراقبت روانشناختی، آشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی، ساعات مالقات، گزارش وضعیت بیمار، حمایت از بیمار در زمان اضطراب -40
  کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص

  
  
  

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 ادامھ در صفحة بعد



١٢۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 شهید بهشتیمرکز پزشکی آموزشی درمانی : واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 اورژانس خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه مواردرعایت نکات  -41
 کنترل تورگور پوستی و ادم -42
 بررسی سیستم ادراري بیمار -43
 ساعت 1-4و محاسبه آن هر  I.Oکنترل  -44
 بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزم -45
  GCSداشتن آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیري سطح هوشیاري  -46
 و طرز کار و نگهداري آنها.... شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور،مانیتور، پالس اکسیمتر و  -47
 کنترل حواس پنجگانه، رفلکسهاي عصبی،حرکات غیر ارادي و قدرت عضالنی و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه -48
 گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه ثبت و -49
 آموزش به بیمار در صورت درك و قبول شرایط موجود -50
 تشخیص آرتیمی هاي مختلف، اطالع به پزشک و انجام اقدامات فوري -51
 کنترل کارکرد صحیح پیس میکر و پارامترهاي آن به طور مرتب -52
 آموزش مراقبت از پیس میکر به بیمار -53
 وزش تکنیک هاي آرام سازي به بیمار جهت تسکین درد و کاهش اضطرابآم -54
 اقدامات ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي تجویز شده طبق دستور پزشک معالج و سایر تدابیر پرستاري -55

 مربوطه Wardنظارت ، حفظ و نگهداري وسایل و تجهیزات  -56
 ان شیفت کاريانجام پیگیریهاي مربوط به بیمار در هم -57
 انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارودرمانی -58

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 59
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 



١٢۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

        

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 نوزادان خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  دادن اختیار به وياي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با  جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه .1
  بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک  .2
 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو .3
 اهداف و اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت پژوهش برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس  .4
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی .5
نوي انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و مع .6

شستشوي مثانه،مراقبت از سوند و درنها، (، دفع)رژیمهاي غذایی، روش هاي تغذیه درمانی(خواب،تغذیه،متابولیک)دهانپوست،مو،(بهداشت: مددجو در موارد زیر
بررسی عالئم (پانسمان ، گردش خون...) تمرینات تنفسی، اکسیژن رسانی، ساکشن، مراقبت از تراکئوستومی و (تنفس...) مراقبت از کلستومی، انواع تنقیه و 

کنترل جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و (تعادل الکترولیتها.....) ،تغییر وضعیت، انجام حرکات فعال و غیر فعال، (تحرك ....) وزانه و حیاتی،توزین ر
وراکی،رکتال،تزریقی، مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه،بخور، داروهاي خ....) مراقبت از پوست، انواع زخمها،پانسمان و (مراقبت از سیستم پوششی...)

نها، ارائه مایعات وریدي با نظارت پزشک، تزریق خون و فراورده هاي خونی و تعویض خون با نظارت پزشک، پیشگیري و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آ
 .تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطهاقدامات اولیه احیاء قلبی، ریوي تا حضور تیم احیاء ، ارائه اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و فوریتها 

 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها .7
 بکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه .8
 ت مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالیاقداما .9

 )تغذیه به وسیله لوله معده بنا به دستور پزشک(اي نوزاد  کمک در تامین نیازهاي تغذیه .10
 ...)آسپیراسیون، سقوط، سوختگی، مسمومیت و (حفاظت نوزاد از حوادث و خطرات جسمی  .11
  ...)شستن دست، ایزوالسیون و (انتقال آن  کاربرد خط مشی مناسب در پیشگیري از عفونت و -12
 اقدامات ضروري جهت پیشگیري از ترومبوفلبیت و عوارض تزریقات وریدي -13
 بررسی وضعیت سالمت نوزاد و گزارش موارد انحراف از معیارهاي استاندارد سالمتی -14
 ارائه مراقبتهاي ویژه تحت درمانی با فتوتراپی -15
  خونی احتمالی نوزاد گرفته شده جهت آزمایشات مکرر به منظور پیشگیري از کم گزارش و ثبت حجم خون -16
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحة بعد



١٢۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
   استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم
 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 نوزادان خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 حفظ و ثبت درجه حرارت نوزاد جهت پیشگیري از هیپوترمی و استفاده از کیف آب گرم و یخ -17
 ...)اب، استراحت و واکسیناسیون، بهداشت جسمی، تغذیه، خو(آموزش مراقبت از نوزاد در منزل  -18
 مراقبت از اکسیژن درمانی و پیشگیري از عوارض آن  در نوزاد -19
 ...)و شیرخوارگی، مراقبت از بند ناف، کنژکتیویت بکارگیري اصول صحیح مراقبتهاي پرستاري در زمینه مسائل و مشکالت شایع دوران نوزادي و  -20
 پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزلمشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات  -21
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش -22
 همکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري آنها -23
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی -24
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات -25
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی -26
 طه هاي آموزش مربو با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -27
آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و دادن تحویل بالینی  -28

 بخش
 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و  -29
 تدارك تغذیه مناسب با سن و تشخیص بیماري کودك و آموزش آن به والدین با تاکید بر تغذیه با شیر مادر  -30
بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمایشگاهی،آنزیمهاي قلبی، کنترل انجام آزمایشات تشخیصی  -31

انجام تستها، مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک  تهاجمی و غیر تهاجمی، کمک به بیمار و پزشک در
 مربوطه

 بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی  -32
 انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد  -33
 ساعت 24-72ه تراشه و توجه به تعویض آن بعد از مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی، محل درست لول  -34
اکسیژناسیون با ماسک یا نازال، ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با (حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن  -35

 تا رسیدن پزشک) تراکئوستومی
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 



١٢٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

  شرح وظایف پست سازمانی فرم
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 نوزادان خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ، حجم،غلظت و بوي ترشحاتساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت  -36
کمک به پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کتدان و تعویض خون و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد   -37

  C.V.P Line,NGT,Chest.Tubeصحیح مانند
 دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل Alarmتوجه به   -38
 کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراسیون  - 39

مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک زدن   -40
 شده اند Pupil edemaمارانی که دچار را از دست داده اند، باال آوردن سر تخت در بی

 ابمراقبت روانشناختی، آشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی، ساعات مالقات، گزارش وضعیت بیمار، حمایت روانی از مادر نوزاد  در زمان اضطر  -41
 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : رعایت نکات استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه موارد  -42
 کنترل تورگور پوستی و ادم  -43
 بررسی سیستم ادراري بیمار -44
 I.Oکنترل  -45
 بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزم -46
 ررسی میزان رفلکس نوزاد به تحریکاتداشتن آگاهی و کسب مهارت در ب -47
 و طرز کار و نگهداري آنها.... شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور،مانیتور، پالس اکسیمتر و  -48
 ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه -49
 تشخیص آرتیمی هاي مختلف، اطالع به پزشک و انجام اقدامات فوري -50
 دن لب و زخم بدن با پمادهاي مخصوصچرب کر -51
 انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارودرمانی -52
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -53

  
 

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
  



١٢٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 بهیار بخش نوزادان: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه -1
 بهداشتی درمانی و یا بخشهاي دیگر تحت نظارت سرپرست مربوطهاز مراکز / کمک در امر پذیرش، ترخیص، و یا انتقال نوزادان به  -2
 حمام دادن یا کمک در حمام کردن، تغییر وضعیت: تامین نیازهاي بهداشتی اولیه نوزاد شامل -3
 )تغذیه بوسیله لوله معده بنا به دستور پزشک و نظارت سرپرست مربوطه(اي نوزاد  کمک در تامین نیازهاي تغذیه -4
 زهاي دفعی نوزادکمک در تامین نیا -5
 کمک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن، استفاده از کیسه آب گرم یا یخ -6
 مراقبت در حفظ نظم و نظافت بخش، پاکیزگی کلیه لوازم بخش، حفظ اموال بخش -7
 کنترل عالئم حیاتی، جذب و دفع مایعات و ثبت در پرونده و انجام ساکشن و اکسیژن تراپی -8
 )تحویل نوزاد به مادر جهت شیردادن(بیمار از انکوباتور یا کات همکاري و نظارت بر نحوه خروج  -9

 تماس مداوم با نوزاد و مالحظه کلیه تغییرات حال نوزاد و گزارش به سرپرست مربوطه - 10
 آماده نمودن نوزاد براي اطاق عمل در صورت نیاز - 11
 ه بیمارآماده کردن نوزاد در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی، دادن وضعیت مناسب ب - 12
 برداشتن پوشش از محل معاینه و در معرض قرار دادن آن، حفظ محیط مناسب جهت معاینه، در دسترس قرار دادن وسایل معاینه - 13
 انجام پروسیجرهایی مانند تعویض پانسمان، تزریقات، کمپرسها تحت نظارت مسئول مربوطه - 14
 پیشگیري از بروز حوادث اجتماعی در رابطه با حفظ امنیت بیمار - 15
 مک و همراهی با پزشک براي ویزیت و معاینهک - 16
 کمک و همراهی در برنامه هاي آموزش به بیمار - 17
 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

کننده  تعیین
 وظایف

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید
واحد  مسئول

 تشکیالت
    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 
 ادامھ در صفحھ بعد
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دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 پزشکی کاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 بهیار بخش نوزادان: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  
  

 نظارت بر نظافت نوزاد و محیط ایشان و آشنا نمودن مادر  نوزاد با اصول بهداشتی - 18
 ارائه توجهات قبل و بعد از عمل جراحی در صورت نیاز نوزاد به عمل جراحی - 19
 طبق دستور پزشک تحت نظارت سرپرستار مربوطه... اي ازمایشگاهی شامل خون، مدفوع، ادرار و ه گرفتن نمونه - 20
 مراقبت از جسد طبق موازین شرعی - 21
  ارائه گزارش از وضعیت نوزادان بستري در بخش به مسئول مافوق - 22
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 23

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

کننده  تعیین
 وظایف

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید
واحد  مسئول

 تشکیالت
    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 بهیار بخش نوزادان  کمک: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  کسب دستور و برنامه از سرپرست مربوطه -1
تامین نیازهاي اولیه مددجو برحسب صالحدید سرپرست مربوطه شامل حمام دادن یا کمک در حمام کردن، امور نظافتی مانند  -2

 شستن دست و صورت نوزاد، تعویض البسه و ملحفه، تغییر وضعیت نوزاد، چسباندن بگ ادراري و تعویض آن
کمک در تامین نیازهاي دفعی مددجو مانند عوض کردن پوشک و شستشوي پاي نوزاد به صالحدید سرپرست مربوطه با رعایت  -3

 اصول بهداشتی
 )، آزمایشاتECGگرافی، (حرکت و نقل و انتقاالت نوزاد جهت انجام امور پاراکلینیکی  -4
آوري آنها پس از اتمام کار شستشوي  ند وسایل پانسمان و جمعآماده کردن وسایل الزم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار مان -5

 )CSR(وسایل و انتقال به مرکز استریلیزاسیون بیمارستان 
 آماده کردن و ضدعفونی انکوباتور و کاتها -6
 شمارش ملحفه قبل از تحویل به رختشویخانه و هنگام تحویل گرفتن آنها -7
وضعیت مناسب به نوزاد، حفظ محیط مناسب جهت معاینه، برداشتن پوشش ودر آماده کردن نوزاد براي معاینه پزشک شامل دادن  -8

 معرض قرار دادن عضو موردمعاینه، در دسترس قرار دادن وسایل موردنیاز جهت معاینه
تخت نوزاد، میز، مانیتورها، وسایل کمک تنفسی و (پاکیزه نگهداشتن و ضدعفونی کردن کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی بخش  -9

 )اساکشنه
 حفظ و نگهداري اموال اختصاصی نوزادان - 10
هاي آزمایش به آزمایشگاه و تحویل گرفتن جواب آزمایشات از آزمایشگاه  و تحویل آن  هاي درخواست و  بردن نمونه تحویل برگه - 11

 به پرستار  بخش
 پرکردن ظرف فلومتر اکسیژن از آب مقطر - 12
 مراقبت از جسد طبق موازین شرعی و انتقال به سردخانه - 13
 سال پرونده بیماران ترخیص شده به واحد ترخیص در صورت عدم حضور منشی بخشار - 14
 انجام سایر امور محولھ طبق دستور مقام مافوق - ١٥

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ كاشان

 خدمتگزار بخش نوزادان: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  

  )ها باید به اتافک زباله حمل شود زباله(آوري زباله در پایان هر شیفت و تعویض پاکتها  جمع -1
 استفاده از وسایل حفاظت فردي، استفاده از پیش بند هنگام شستشوي وسایل -2
 )لگن ، رسیور ، کات نوزاد و غیره(شستشوي کلیه وسایل به صورت شیفتی  -3
 نظافت کلیه واحدهاي بخش، سرویسهاي بهداشتی ، اتاقها و استیشن پرستاري در هر شیفت -4
 و غیره) کمدبیمار(نظافت کلیه اتاقها و وسایل مربوط به آن مانند یخچالها و الکر  -5
 مکان مخصوص و قراردادن آن در مکان مخصوص پس از استفادهشستشوي تی پس از هربار استفاده در  -6
 نظافت کلی هر قسمت مطابق با برنامه بخش -7
 ها و دربها طبق برنامه تنظیمی نظافت کلی شیشه -8
 استفاده از وسایل نظافتی بخش براي همان بخش -9

 استفاده از لباس فرم مخصوص - 10
 اشتیاطمینان از وجود مایع دستشویی در اتاقها و سرویسهاي بهد - 11
 داشتن کارت تندرستی معتبر و کارت واکسیناسیون - 12
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 13

  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم
 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

  کودکان   خشسرپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  کسب خط مشی ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه -1
 بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت -2
 در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتیبرنامه ریزي  -3
 تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهاي مختلف -4
 )تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  -5

 در هر شیفت بر بالین بیمار برنامه ریزي جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، -6
سبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل ن  برنامه ریزي جهت آگاه سازي کارکنان  جدید الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتی و شناخت کامل  -7

 و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت هاي مرکز
 ...برنامه ریزي جهت آموزش به خانواده و  -8
 مکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیري جهت تأمین آنپیش بینی  نیازهاي واحد مربوطه از نظر ا -9

 برنامه ریزي جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت -10
 برنامه ریزي جهت حفظ و نگهداري و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاري -11
 واحد مربوطه تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت  -12
 برقراري امنیت شغلی در جهت ایجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده  -13
 توجه به نیازهاي کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی -14
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها -15
 ر واحدهاایجاد هماهنگی و همکاري بین کادر پرستاري و سای -16
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت -17
  نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود -18
 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش الزم  -19
 .....)شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها (زارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربطثبت و گ -20

 کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش..... مشارکت و همکاري در برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و  -21
 ر کا رآموزان در واحد مربوطهمشارکت و همکاري در آموزش دانشجویان پرستاري و سای -22

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
  

 ادامھ در صفحة بعد



١٣٣ 
 

  
ایران اسالمی جمهوري  
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 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 کودکان  خشسرپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 مشارکت و همکاري در پژوهشها و تحقیقات کاربردي پرستاري  - 23
 برپایی کنفرانس هاي داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران  - 24
 واحد مربوطهتکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاري  - 25
 کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاري واحد مربوطه - 26
 ... و / چک لیست/ مشاهده.../ طریق بررسی رضایت مندي بیماران، همکاران و ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاري  از  - 27
 ناننظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهاي رفتار شغلی و اخالقی کارک - 28
 .... ارزشیابی و اثر بخشی آموزش هاي داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و  - 29
 کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص - 30
 کنترل و چک روزانه ترالی احیاء  - 31
 کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل - 32
اي از بخش، سوانح، کمیته دارو و  ریزي جهت کشتهاي دوره مشارکت در کمیته هاي بیمارستانی بخصوص کمیته کنترل عفونت و برنامه - 33

 ) بر حسب ضرورت( درمان و تجهیزات و کمیته مرگ و میر
 نظارت بر تکمیل فرم  آمار مرگ و میر و سوانح و کلیه فرمهاي آمار ماهیانه - 34
 ظارت تمیزي و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضاي فیزیکی بخش و کادر خدماتیکنترل و ن- 35
 کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار - 36

  )احیا( CPRآشنایی کامل به  -37      
  همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزي مسئولین بیمارستان از بخشها - 28
  موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها بیماریهاي موجود در بخش، میزان داروها ،آشنایی و آگاهی کامل از  - 39
  همکاري با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهاي آموزشی پرسنل و همکاري در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز- 40
  یزي جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیصشرکت در جلسات ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي پرستاري ، برنامه ر- 41
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق- 42

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

  
  



١٣۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢ كاشان

 داخلی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  اي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به وي جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه .1
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک  .2
 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو .3
 ثبت آن در پرونده تشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و .4

  مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی .5
انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و  .6

، )رژیمهاي غذایی، روش هاي تغذیه درمانی(خواب،تغذیه،متابولیک)پوست،مو،دهان(بهداشت: معنوي مددجو در موارد زیر
تمرینات تنفسی، اکسیژن رسانی، (تنفس...) سوندگذاري،شستشوي مثانه،مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از کلستومی، انواع تنقیه و (دفع

حرکت در تخت،خروج از (تحرك ....) بررسی عالئم حیاتی،توزین روزانه و (پانسمان ، گردش خون...) ساکشن، مراقبت از تراکئوستومی و 
کنترل جذب (تعادل الکترولیتها.....) تخت، انتقال به صندلی،تغییر وضعیت، انجام حرکات فعال و غیر فعال، بکارگیري از  وسایل کمک حرکتی، 

مراقبت از سیستم عصبی ....) مراقبت از پوست، انواع زخمها،پانسمان و (مراقبت از سیستم پوششی...)و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و 
و حواس پنجگانه،بخور، داروهاي خوراکی،رکتال،تزریقی، مایعات وریدي با نظارت پزشک، تزریق خون و فراورده هاي خونی، پیشگیري و 

تا حضور تیم احیاء ، ارائه اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها، ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی، ریوي 
 .فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه

 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها .7
 مک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبهبکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به ک .8
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی .9

بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده و  .10
 ور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعیجامعه به منظ

  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 ادامھ در صفحة بعد



١٣۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 داخلی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 مراقبت و نظارت در توزیع غذاي بیماران .11
 راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی .12
 خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزلمشارکت با مراکز مشاوره و ارائه  .13
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش .14
 همکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري آنها .15
 ت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشیمشارک .16
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات .17
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی .18
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  .19
 زنگ اخبار بیمارپاسخ سریع به  .20
 آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی بخش .21
و غیره،مراقبت الزم   MRI,CT- Scan,X-RAY,LPآموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصی مانند  .22

 عد از انجام آزمایشاتقبل و ب
 و مراقبتهاي پرستاري مربوطه CVAانجام مراقبت هاي توانبخشی و فیزیوتراپی در بیماران دچار بی حرکتی  .23
 کمک به بیمار در انجام مراقبت از خود .24
 .رانده باشدرا به صورت کامل گذ CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و  .25
بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمایشگاهی،آنزیمهاي قلبی، کنترل انجام آزمایشات تشخیصی  .26

تهاجمی و غیر تهاجمی، کمک به بیمار و پزشک در انجام تستها، مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک 
 وطهمرب

  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
 

 ادامه در صفحه بعد

  

  



١٣۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 داخلی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی .27
 تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور پزشک  .28
 کمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد .29
 و مراقبت از زخم بستر در صورت وجود) براي پیشگیري از زخم بستر(هر دو ساعت در تخت تغییر وضعیت بیمار  .30
 شده که به حالت به پشت خوابیده قرار دارد Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا  Air Wayاستفاده از  .31
 ساعت 24-72به تعویض آن بعد از  مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی، محل درست لوله تراشه و توجه .32
 حفظ بهداشت دهان در هر شیفت .33
) اکسیژناسیون با ماسک یا نازال، ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با تراکئوستومی(حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن .34

 تا رسیدن پزشک
 رت لزوم با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ، حجم،غلظت و بوي ترشحاتساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صو .35
 C.V.Pکمک به پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند .36

Line,NGT,Chest.Tube  
 کلدستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مش Alarmتوجه به  .37
 کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراسیون .38

مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک زدن  .39
 شده اند Pupil edemaرا از دست داده اند، باال آوردن سر تخت در بیمارانی که دچار 

 انشناختی، آشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی، ساعات مالقات، گزارش وضعیت بیمار، حمایت از بیمار در زمان اضطرابمراقبت رو .40

  کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص .41
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 
 ادامھ در صفحة بعد



١٣٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 داخلی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : رعایت نکات استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه موارد .42
 کنترل تورگور پوستی و ادم .43
 بررسی سیستم ادراري بیمار .44
 بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزم .45
  GCSداشتن آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیري سطح هوشیاري  .46
 و طرز کار و نگهداري آنها.... انیتور، پالس اکسیمتر و شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور،م .47
 کنترل حواس پنجگانه، رفلکسهاي عصبی،حرکات غیر ارادي و قدرت عضالنی و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه .48
 ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه .49
 شرایط موجودآموزش به بیمار در صورت درك و قبول  .50
 تشخیص آرتیمی هاي مختلف، اطالع به پزشک و انجام اقدامات فوري .51
 آموزش تکنیک هاي آرام سازي به بیمار جهت تسکین درد و کاهش اضطراب .52
 اقدامات ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي تجویز شده طبق دستور پزشک معالج و سایر تدابیر پرستاري .53
 اي مربوط به بیمار در همان شیفت کاريانجام پیگیریه .54
 انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارودرمانی .55

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .56
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول



١٣٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم
 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 )جراحی مغز و اعصاب(نروسرجري  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به وياي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت،  جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه -1
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک  -2
 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو  -3
 اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت پژوهش برنامه ریزي  -4
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی -5
نوي انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و مع -6

سوندگذاري،شستشوي (، پدفع)رژیمهاي غذایی، روش هاي تغذیه درمانی(خواب،تغذیه،متابولیک)پوست،مو،دهان(بهداشت: ارد زیرمددجو در مو
تمرینات تنفسی، اکسیژن رسانی، ساکشن، مراقبت از تراکئوستومی و (تنفس...) مثانه،مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از کلستومی، انواع تنقیه و 

حرکت در تخت،خروج از تخت، انتقال به صندلی،تغییر وضعیت، (تحرك ....) بررسی عالئم حیاتی،توزین روزانه و (گردش خون پانسمان ،...) 
کنترل جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی (تعادل الکترولیتها.....) انجام حرکات فعال و غیر فعال، بکارگیري از  وسایل کمک حرکتی، 

مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه،بخور، داروهاي ....) مراقبت از پوست، انواع زخمها،پانسمان و (ستم پوششیمراقبت از سی...)و 
خوراکی،رکتال،تزریقی، مایعات وریدي با نظارت پزشک، تزریق خون و فراورده هاي خونی، پیشگیري و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها، 

لبی، ریوي تا حضور تیم احیاء ، ارائه اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه ارائه اقدامات اولیه احیاء ق
 .گزارشات مربوطه

 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها -7
 مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه بکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل -8
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی -9

امعه بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو، خانواده و ج - 10
 به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی

  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحة بعد



١٣٩ 
 

  
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم
 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 )جراحی مغز و اعصاب(نروسرجري  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 مراقبت و نظارت در توزیع غذاي بیماران -11
 راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی -12
 مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزلمشارکت با  -13
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش -14
 ه و پیگیري آنهاهمکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامع -15
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی -16
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات -17
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی -18
 بررسی و شناخت سیستم عصبی بیمار  -19
و غیره،مراقبت الزم   MRI,CT- Scan,X-RAY,LPآموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصی مانند  -20

 قبل و بعد از انجام آزمایشات
، از طریق باال نگه  ICP., Iclineبرحسب لزوم و مراقبت الزم از ) I.C.P )Intra Cranial Pressureاندازه گیري فشار داخل مغز  -21

اشتن سر تخت ، صاف نگه داشتن گردن، جلوگیري از زور زدن با سرفه زیاد و استفراغ کردن بیمار، اجتناب از ساکشن ، سروصدا ، روشنایی د
 و گزارش موارد الزم به پزشک

 و مراقبتهاي پرستاري مربوطه CVAانجام مراقبت هاي توانبخشی و فیزیوتراپی در بیماران دچار بی حرکتی  -22
 ر در انجام مراقبت از خودکمک به بیما -23

، اندازه مردمکها ،  GCSگیري سطح هوشیاري،  کنترل عالئم حیاتی، اندازه: آمادگی بیمار از نظر جسمی و روحی جهت انجام عمل جراحی  -24
رطبیعی، هاي غی قرینه بودن و واکنش آنها نسبت به نور، رنگ پوست و حرارت آن، حرکات اندامها، موارد غیرطبیعی حسی، ادم، یافته

 دهیدراتاسیون، آفازي، مشکالت بینایی یا شنوایی و غیره ، ثبت وگزارش موارد الزم به پزشک مربوطه
 مراقبت از بیمار پس از عمل جراحی داخل جمجمه و مغز، دیسک کمر، دیسک گردن و غیره با شرایط خاص نوع عمل جراحی -25
 ام عمل جراحی و هنگام ترخیص در مورد مراقبت و اقدامات الزم در منزلآموزش به بیمار و خانواده جهت مراقبت از خود بعد از انج -26
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -27

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
 ادامه در صفحه بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

        

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 )جراحی مغز و اعصاب(نروسرجري  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار -28
آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی  -29

 بخش

 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و  -30
نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمایشگاهی،آنزیمهاي قلبی، کنترل انجام آزمایشات تشخیصی بررسی بیمار از  -31

تهاجمی و غیر تهاجمی، کمک به بیمار و پزشک در انجام تستها، مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به 
 پزشک مربوطه

 رش موارد غیر طبیعیبررسی سیستم تنفسی و گزا -32
 تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور پزشک  -33
 کمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد -34
ش و گزار Weaningدقیقه بعد از تغییر پارامترهاي ونتیالتور یا پس از  10-30بیمار ABGدر صورت اتصال بیمار به ونتیالتور کنترل  -35

 موارد غیر طبیعی با نظر پزشک معالج
 شده که به حالت به پشت خوابیده قرار دارد Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا  Air Wayاستفاده از  -36
 ساعت 24-72مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد از  -37
 هان در هر شیفتحفظ بهداشت د -38
اکسیژناسیون با ماسک یا نازال، ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با (حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن -39

 تا رسیدن پزشک) تراکئوستومی
 حجم،غلظت و بوي ترشحات ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ،  -40
 C.V.Pکمک به پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند -41

Line,NGT,Chest.Tube  
 دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل Alarmتوجه به  -42
  یونکنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراس -43

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامه در صفحه بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 )جراحی مغز و اعصاب(نروسرجري  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 
 مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک زدن را-44

 شده اند Pupil edemaردن سر تخت در بیمارانی که دچار از دست داده اند، باال آو
 مراقبت روانشناختی، آشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی، ساعات مالقات، گزارش وضعیت بیمار، حمایت از بیمار در زمان اضطراب-45
  کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص -46
 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : کلیه مواردرعایت نکات استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در  -47
 کنترل تورگور پوستی و ادم -48
 بررسی سیستم ادراري بیمار-49
 بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزم-50
  GCSداشتن آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیري سطح هوشیاري -51
 و طرز کار و نگهداري آنها.... دستگاهها از قبیل ونتیالتور،مانیتور، پالس اکسیمتر و شناخت کلیه -52
 کنترل حواس پنجگانه، رفلکسهاي عصبی،حرکات غیر ارادي و قدرت عضالنی و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه-53
 ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه-54
 آموزش به بیمار در صورت درك و قبول شرایط موجود-55
 تشخیص آرتیمی هاي مختلف، اطالع به پزشک و انجام اقدامات فوري-56
 آموزش تکنیک هاي آرام سازي به بیمار جهت تسکین درد و کاهش اضطراب- 57
 پزشک معالج و سایر تدابیر پرستارياقدامات ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي تجویز شده طبق دستور -58
 انجام پیگیریهاي مربوط به بیمار در همان شیفت کاري-59
  انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارودرمانی-60
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق-61

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 بهیار بخش شیمی درمانی/ پرستار : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به  اي موثر جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه -1
  وي

بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به  -2
 پزشک 

 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو -3
 ت پژوهش برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهار -4
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی -5
انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی،  -6

، )رژیمهاي غذایی، روش هاي تغذیه درمانی(خواب،تغذیه،متابولیک)پوست،مو،دهان(بهداشت: و معنوي مددجو در موارد زیر اجتماعی
تمرینات تنفسی، اکسیژن (تنفس...) سوندگذاري،شستشوي مثانه،مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از کلستومی، انواع تنقیه و (دفع

حرکت در (تحرك ....) بررسی عالئم حیاتی،توزین روزانه و (پانسمان ، گردش خون...) می و رسانی، ساکشن، مراقبت از تراکئوستو
تعادل .....) تخت،خروج از تخت، انتقال به صندلی،تغییر وضعیت، انجام حرکات فعال و غیر فعال، بکارگیري از  وسایل کمک حرکتی، 

مراقبت از پوست، انواع (مراقبت از سیستم پوششی...)و  کنترل جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی(الکترولیتها
مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه، بخور، داروهاي خوراکی،رکتال،تزریقی، مایعات وریدي با نظارت ....) زخمها،پانسمان و 

و عوارض جانبی آنها، ارائه  پزشک، تزریق خون و فراورده هاي خونی، شیمی درمانی با نظارت پزشک ، پیشگیري و کنترل اثر درمان
ه اقدامات اولیه احیاء قلبی، ریوي تا حضور تیم احیاء ، ارائه اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائ

 .گزارشات مربوطه
 ارائه مراقبتها ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور -7
 بکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه -8

 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی -9
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 ادامھ در صفحة بعد



١۴٣ 
 

  
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1

 بهیار بخش شیمی درمانی/ پرستار: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده  -10
 و جامعه به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی 

 مراقبت و نظارت در توزیع غذاي بیماران -11
 زوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعیراهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت ل -12
 مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل -13
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش -14
محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري همکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت  -15

 آنها
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی -16
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات -17
 شرعینظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین  -18
 از بیماران صعب ا لعالج  و خانواده آنها) روان درمانی فردي، و گروهی، موسیقی درمانی و غیره(بررسی و ارائه مراقبتهاي روحی  -19
با استفاده از دانش روز و طبق ... استفاده صحیح از داورهاي شیمی درمانی از لحاظ مقدار، آماده کردن، روش تزریق، حالل موردنظر و  -20

 دستور پزشک
آماده کردن دارو، تزریق آن و استفاده از ماسک،   دفع مناسب،(انجام اقدامات محافظتی از خود و سایرین در مورد داروهاي شیمی درمانی  -21

 ...)دستکش، عینک و روپوش مناسب و 
 بررسی و شناسایی عوارض دارویی و انجام اقدامات الزم جهت پیشگیري از عوارض -22
 جهت مراقبت از خودآموزش به بیمار و خانواده در  -23
 انجام مراقبتهاي الزم قبل، حین و بعد از شیمی درمانی، وریدي، نخاعی، بطنی، شریانی و صفاقی -24
 انجام مراقبتهاي الزم قبل، حین و بعد از روشهاي تشخیصی چون آسپیراسیون مغز استخوان -25
 اقدامات مراقبتی از بیمار تحت رادیوتراپی خارجی و داخلی -26

 
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامھ در صفحھ بعد



١۴۴ 
 

 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 بهیار بخش شیمی درمانی/ پرستار : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 اقدامات محافظتی ازخود و  سایرین در مورد رادیوتراپی داخلی با پوشش و بدون پوشش -27
 انجام مراقبت از بیماران سرطانی نیازمند به ایزوالسیون معکوس و  پیوند مغز استخوان -28
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -29
 آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی بخش -30
و غیره،مراقبت الزم قبل   MRI,CT- Scan,X-RAY-LPند آموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصی مان -31

 و بعد از انجام آزمایشات
 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و  -32
آزمایشگاهی،آنزیمهاي قلبی، کنترل انجام آزمایشات تشخیصی تهاجمی بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب، انجام تستهاي  -33

 و غیر تهاجمی، کمک به بیمار و پزشک در انجام تستها، مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه
 بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی -34
 یق در صورت امکان طبق دستور پزشک تشویق بیمار به سرفه و تنفس عم -35
 کمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد -36

و گزارش موارد  Weaningدقیقه بعد از تغییر پارامترهاي ونتیالتور یا پس از  10-30بیمار ABGدر صورت اتصال بیمار به ونتیالتور کنترل  -37
 غیر طبیعی با نظر پزشک معالج

 شده که به حالت به پشت خوابیده قرار دارد Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا  Air Wayاستفاده از  -38
 ساعت 24-72مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد از  -39
 حفظ بهداشت دهان در هر شیفت -40

) اکسیژناسیون با ماسک یا نازال، ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با تراکئوستومی(صورت ممکنحفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر  - 41
 تا رسیدن پزشک

  
  
 
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحة بعد



١۴۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 بهیار بخش شیمی درمانی/ پرستار : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 بوي ترشحاتساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ، حجم،غلظت و  -42
 C.V.Pکمک به پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند -43

Line,NGT,Chest.T  
 دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل Alarmتوجه به  -44
 کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراسیون - 45

شمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک زدن را از مراقبت از چ -46
 شده اند Pupil edemaدست داده اند، باال آوردن سر تخت در بیمارانی که دچار 

 گزارش وضعیت بیمار، حمایت از بیمار در زمان اضطراب مراقبت روانشناختی، آشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی، ساعات مالقات، -47
 کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص -48
 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : رعایت نکات استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه موارد -49
 کنترل تورگور پوستی و ادم -50
 بررسی سیستم ادراري بیمار -51
 هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزم بررسی بیمار از نظر عالئم -52
  GCSداشتن آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیري سطح هوشیاري  -53
 و طرز کار و نگهداري آنها.... شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور،مانیتور، پالس اکسیمتر و  -54
 و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطهکنترل حواس پنجگانه، رفلکسهاي عصبی،حرکات غیر ارادي و قدرت عضالنی  -55
 ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه -56
 آموزش به بیمار در صورت درك و قبول شرایط موجود -57
 تشخیص آرتیمی هاي مختلف، اطالع به پزشک و انجام اقدامات فوري -58
 د و کاهش اضطرابآموزش تکنیک هاي آرام سازي به بیمار جهت تسکین در -59
 اقدامات ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي تجویز شده طبق دستور پزشک معالج و سایر تدابیر پرستاري -60
 انجام پیگیریهاي مربوط به بیمار در همان شیفت کاري -61
 انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارودرمانی -62

 طبق دستور مقام مافوقانجام سایر امور محوله  - 63
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول



١۴۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
 ICU خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  اي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به وي جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغیر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک 

 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو
 تشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت پژوهش برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پرونده 

 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی
رفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي ح

 )رژیمهاي غذایی، روش هاي تغذیه درمانی(خواب،تغذیه،متابولیک)پوست،مو،دهان(بهداشت: معنوي مددجو در موارد زیر

تمرینات تنفسی، اکسیژن (تنفس...) ع تنقیه و سوندگذاري،شستشوي مثانه،مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از کلستومی، انوا(دفع
حرکت در (تحرك ....) بررسی عالئم حیاتی،توزین روزانه و (پانسمان ، گردش خون...) رسانی، ساکشن، مراقبت از تراکئوستومی و 

تعادل .....) کتی، تخت،خروج از تخت، انتقال به صندلی،تغیر وضعیت، انجام حرکات فعال و غیر فعال، بکارگیري از  وسایل کمک حر
مراقبت از پوست، انواع زخمها،پانسمان (مراقبت از سیستم پوششی...)کنترل جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و (الکترولیتها

مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه،بخور، داروهاي خوراکی،رکتال،تزریقی، مایعات وریدي با نظارت پزشک، تزریق خون ....) و 
ریوي تا حضور تیم احیاء ،  –و فراورده هاي خونی، پیشگیري و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها، ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی 

 .ارائه اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه
 در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتهاارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو 

 بکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی

طح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده و بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین س
 جامعه به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی

 مراقبت و نظارت در توزیع غذاي بیماران
 حمایت اجتماعی راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی،

 مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل
  انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش

 سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین
و نام  نام

خانوا
 دگی

 امضاء تاریخ
 :نسخه

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحة بعد



١۴٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید : واحد سازمانی -2

 بهشتی
 ICU خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري آنهاهمکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده 
 پژوهشی -مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی

 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

و شـرح وسـایلی کـه بعـد از      ICUو بیان نگرانی وکمک جهت رفع اضطراب، توضیح پروسیجر و آشناسازي بیمار با  تشویق بیمار و خانواده به پرسش
 .شود عمل به بیمار وصل می

 .ها، چک کردن بیمار از نظر تعداد نبض و تنفس، چک و کنترل نبض پا، کنترل عالئم حیاتی و کنترل درنICUاز اتاق عمل توسط پرستار مربوط تحویل بیمار 

 کردن دستگاه و مانیتورینگ مداوم فشار خون وگزارش تغییرات آن به پزشک مربوطه بیمار به دستگاه مانیتور، کالیبره Arter lineاتصال 

 روز متوالی 3-4یا دیس ریتمی همراه با تحریک بطنی به طور مداوم  MIاز نظر تغییرات مشخص  ECGمانیتورینگ 
 دو روز اول بعد از عمل ساعت در 4کنترل صداهاي قلبی هر 

 و درناژ محل انسزیون و ثبت حجم آنها و اطمینان از کارکرد صحیح درنهاChest- tube  کنترل هر ساعت حجم و نوع ترشحات 
 به طور مرتب و گزارش موارد غیرطبیعی) PAP )pipeAirway Presureو  CVPکنترل 

 به طور روزانه و اصالح آنها برحسب دستور پزشک Hb, Hctکنترل آزمایشات پس از عمل به خصوص الکترولیتها، 
 ساعت اول بعد از عمل 8-12هر یک ساعت در  IOکنترل دقیق 

  حفظ درجه حرارت بدن
 ABGوجود تنگی نفس ، سرعت و عمق تنفس، پارامترهاي ونتیالتور و   کنترل سیستم تنفسی شامل صداهاي ریه، وجود بازدم ،

 حیح همراه با توضیح به بیمار و ارزیابی رنگ و حجم ترشحات ریويساکشن در صورت لزوم به طریق ص
 ساعت 2سرفه و تنفس عمیق هر   ساعت، 2کمک به تغییر وضعیت بیمار هر 

هـا و   ، خـارج نمـودن لولـه    CoPDو سابقه بیماري ماننـد   ABGبا توجه به شرایط عمومی بیمار، تفسیر  Weaning  ،Extubationاقدام جهت 
 پزشک مربوطه درنها با نظر

 و پانسمانها براساس پروتکل Lineتعویض 
 حفظ و تامین محیط آرام جهت بیمار و ترتیب دادن مالقات با افراد خانواده در صورت امکان

 اي و اطالع به پزشک جهت تعیین اندازه کمادین و کنترل بیمار از نظر خونریزي جهت بیماران دریچه PTکنترل روزانه -35
ئولین   مس

 مربوطھ
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

 کننده وظایف تعیین
مدیر مرکز پزشکی آموزشـی درمـانی شـهید بهشـتی     

    کاشان 

 کننده وظایف تأیید
رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمـانی شـهید بهشـتی    

    کاشان  

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحة بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

             )١( شماره فرم
دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1  

 پزشکی کاشان
 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 ICU خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 بی حرکت نگه داشتن پاي بیمار که تحت جراحی قرار گرفته است
OOB نمودن بیمار( out of Bed)  به طریق صحیح و بنا به شرایط بیمار 

 .وریدي از نظر قرمزي، تورم، گرمی یا ترشح و در صورت لزوم گرفتن نمونه کشت از آنها Lineارزیابی انسزیونها و 

 ، گرفتن رادیوگرافی سینه و خارج کردن درن توراکس و انجام رادیوگرافی بعد از آن Chest bottleو کنترل  Chest tubeکمک به پزشک و انجام اقدامات الزم در گذاشتن 
 هاي آن، عوارض جانبی داروها هاي خونی، عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون و فرآورده قلبی، فرآوردهآگاهی پرستار از تامپوناد 

 آموزش به بیمار و خانواده بعد از عمل جراحی و هنگام ترخیص در مورد مراقبت و اقدامات الزم در منزل
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول 

 ده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی بخشآما

 و مراقبتهاي پرستاري مربوطه CVAانجام مراقبت هاي توانبخشی و فیزیوتراپی در بیماران دچار بی حرکتی 
 ساعت 24-72نظر حفظ راه هوایی، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد از مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از 

 حفظ بهداشت دهان در هر شیفت
تا ) اکسیژناسیون با ماسک یا نازال، ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با تراکئوستومی(حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن

 رسیدن پزشک

 دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل Alarmه توجه ب
 کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراسیون

از  مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک زدن را
 شده اند Pupil edemaدست داده اند، باال آوردن سر تخت در بیمارانی که دچار 
 عات مالقات، گزارش وضعیت بیمار، حمایت از بیمار در زمان اضطرابمراقبت روانشناختی، آشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی، سا

 کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص
 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : رعایت نکات استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه موارد

 کنترل تورگور پوستی و ادم
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

 کننده وظایف تعیین
مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی 

    کاشان 

 کننده وظایف تأیید
رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید 

    بهشتی کاشان  

واحد  مسئول
 تشکیالت

مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي 
    دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
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دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 ICU خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 سیستم ادراري بیماربررسی 

 هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزمبررسی بیمار از نظر عالئم 

  GCSداشتن آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیري سطح هوشیاري 
 و طرز کار و نگهداري آنها.... شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور،مانیتور، پالس اکسیمتر و 

 گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه کنترل حواس پنجگانه، رفلکسهاي عصبی،حرکات غیر ارادي و قدرت عضالنی و
 ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه

 کنترل کارکرد صحیح پیس میکر و پارامترهاي آن به طور مرتب
 آموزش مراقبت از پیس میکر به بیمار

 آموزش تکنیک هاي آرام سازي به بیمار جهت تسکین درد و کاهش اضطراب
 اقدامات ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي تجویز شده طبق دستور پزشک معالج و سایر تدابیر پرستاري

 انجام پیگیریهاي مربوط به بیمار در همان شیفت کاري
 انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارودرمانی

 یصفاقآماده کردن بیمار جهت انجام دیالیز 
 مراقبت از محل ورود سوند دیالیز صفاقی

  آماده کردن محلول دیالیز صفاقی
 کنترل و برقراري سیستم دریافت و خروج مایع دیالیز صفاقی 

 ...)رنگ و  –بو  –از نظر مقدار ( بررسی مایع خروجی دیالیز صفاقی 
 مراقبت هاي الزم در حین دیالیز صفاقی و رفع مشکالت موجود 

 بیمار پس از انجام دیالیز صفاقی ارزیابی وضعیت
 آموزش به بیماران جهت دیالیز صفاقی در منزل

 ...) دارویی و  –رژیم غذایی (آموزش مراقبت از خود به بیمار و خانواده 
 توزین  مایع برگشتی

  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

 کننده وظایف تعیین
مدیر مرکز پزشکی آموزشـی درمـانی شـهید بهشـتی     

    کاشان 

 کننده وظایف تأیید
رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی 

    کاشان  

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 CCU خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
به سؤاالت، درخواستها و مشکالت بـا دادن اختیـار بـه    اي موثر و پاسخ صحیح  جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه

  وي
بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع بـه  

 پزشک 
 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو

 امه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت، پژوهش، برن
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی

انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیـري آن، بـا توجـه بـه تـأمین نیازهـاي جسـمی، روانـی،         
، )رژیمهاي غذایی، روش هاي تغذیه درمـانی (خواب،تغذیه،متابولیک)پوست،مو،دهان(بهداشت: دجو در موارد زیراجتماعی و معنوي مد

تمرینـات تنفسـی، اکسـیژن    (تـنفس ...) سوندگذاري،شستشوي مثانه،مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از کلستومی، انواع تنقیه و (دفع
حرکـت در  (تحـرك  ....) بررسی عالئم حیاتی،توزین روزانه و (انسمان ، گردش خونپ...) رسانی، ساکشن، مراقبت از تراکئوستومی و 

.....) تخت،خروج از تخت، انتقال به صندلی،تغییر وضعیت، انجام حرکات فعال و غیر فعـال، بکـارگیري از  وسـایل کمـک حرکتـی،      
مراقبـت از پوسـت، انـواع    (بـت از سیسـتم پوششـی   مراق...)کنترل جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتـی و  (تعادل الکترولیتها

مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه، بخور، داروهاي خوراکی،رکتال،تزریقی، مایعات وریدي با نظـارت  ....) زخمها،پانسمان و 
ه احیاء قلبی، ریوي پزشک، تزریق خون و فراورده هاي خونی، پیشگیري و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها، ارائه اقدامات اولی

 .تا حضور تیم احیاء ، ارائه اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه
 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها

 گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبهبکار گیري روشهاي تصمیم 
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی

بررسی نیازهاي آموزشی، تعیـین سـطح انگیـزش فراگیـر، توسـعه برنامـه هـاي آموزشـی، اجـراي آمـوزش و ارزیـابی یـادگیري در             
 واده و جامعه به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعیمددجو،خان

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحة بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 CCU خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 مراقبت و نظارت در توزیع غذاي بیماران

 راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی
 خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزلمشارکت با مراکز مشاوره و ارائه 

 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش
 همکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري آنها

 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات

 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
 گزارش و ثبت آن...  ینامیک و هاي اختالل در سیستمها بخصوص سیستم قلبی، ریوي ، وضعیت همود بررسی عالئم و نشانه

 آموزش به بیمار جهت آمادگی و آشنایی با کلیه روشهاي تشخیصی
 مراقبت جسمی و روحی از بیمار درحین انجام روشهاي تشخیصی

 ارائه مراقبتهاي الزم پس از انجام روشهاي تشخیصی خصوصا روشهاي تهاجمی مانند آنژیوگرافی، گذاشتن پیس میکر
 ي مختلف ، اطالع به پزشک و انجام اقدامات فوريها تشخیص آریتمی

 کنترل کارکرد صحیح پیس میکر و پارامترهاي آن به طور مرتب
  آموزش مراقبت از پیس میکر به بیمار

ت و استراحت، آموزش به بیمار و خانواده در جهت مراقبت از خود، استفاده از دارو و عوارض آن، عالئم هشدار دهنده عوارض دارو، رژیم غذایی، فعالی
 ...عدم استعمال دخانیات و 

  آموزش تکنیکهاي آرام سازي به بیمار جهت تسکین درد و کاهش اضطراب
 ارائه تدابیر پرستاري براساس نیاز بیمار

 اقدامات مراقبتی جهت پیشگیري از یبوست
 فراهم کردن محیطی آرام و تامین استراحت بیمار

سوابق و تاریخچه بیماري به منظور پیشگیري از آندوکاردیت خصوصا قبل از روشهاي تهاجمی مانند  آموزش به بیمار جهت اطالع به پزشک از
  ...دندانپزشکی، آندوسکوپی و 

 کسب مهارت الزم در کاربرد تجهیزات و وسایل بخش
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
 ادامه در صفحه بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 كاشان
 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 CCU خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول 
 و فراخواندن اعضاي تیم و مشارکت در اقدامات احیاء) CPR(انجام اقدامات اولیه احیاء قلب و ریه 

 اقدامات ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي تجویز شده طبق دستور پزشک و سایر تدابیر پرستاري
 نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی بخشآماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از 

 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و 
آزمایشگاهی،آنزیمهاي قلبی، کنترل انجام آزمایشات تشخیصی تهـاجمی  بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب، انجام تستهاي 

 و غیر تهاجمی، کمک به بیمار و پزشک در انجام تستها، مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه
 بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی

 یق در صورت امکان طبق دستور پزشک تشویق بیمار به سرفه و تنفس عم
 کمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد

و گـزارش مـوارد    Weaningدقیقه بعد از تغییر پارامترهاي ونتیالتور یا پـس از   10-30بیمار ABGدر صورت اتصال بیمار به ونتیالتور کنترل 
 غیر طبیعی با نظر پزشک معالج

 شده که به حالت به پشت خوابیده قرار دارد Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا  Air Wayاستفاده از 
 ساعت 24-72مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد از 

 حفظ بهداشت دهان در هر شیفت
) اکسیژناسیون با ماسک یا نازال، ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار بـا تراکئوسـتومی  (ورت ممکنحفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر ص

 تا رسیدن پزشک
  ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ، حجم،غلظت و بوي ترشحات

  
  
 

   
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 ادامھ در صفحة بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
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دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 CCU خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
کمک به پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهـت بیمـار از نظـر کـارکرد     

  C.V.P Line,NGT,Chest.Tubeصحیح مانند
 رفع مشکل دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت Alarmتوجه به 

 کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراسیون

مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکـس  
 شده اند Pupil edemaچشمک زدن را از دست داده اند، باال آوردن سر تخت در بیمارانی که دچار 

اقبت روانشناختی، آشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی، سـاعات مالقـات، گـزارش وضـعیت بیمـار، حمایـت از بیمـار در زمـان         مر
 اضطراب

 کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص
 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : رعایت نکات استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه موارد

 تورگور پوستی و ادمکنترل 
 بررسی سیستم ادراري بیمار

 ساعت 1-4و محاسبه آن هر  I.Oکنترل 
 بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزم

  GCSداشتن آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیري سطح هوشیاري 
 و طرز کار و نگهداري آنها.... سیمتر و شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور،مانیتور، پالس اک

 کنترل حواس پنجگانه، رفلکسهاي عصبی،حرکات غیر ارادي و قدرت عضالنی و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه
 ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه

 آموزش به بیمار در صورت درك و قبول شرایط موجود
 م پیگیریهاي مربوط به بیمار در همان شیفت کاريانجا

 انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارودرمانی
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 عمومی جراحی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  مشکالت با دادن اختیار به وياي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و  جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه

بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمـومی بیمـار اطـالع بـه     
 پزشک 

 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو 
 مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،، مهارت، پژوهش برنامه ریزي اقدامات 

 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی
انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتمـاعی و  

ــر  ــوارد زی ــددجو در م ــوي م ــت :معن ــت،مو،دهان(بهداش ــه،متابولیک)پوس ــانی  (خواب،تغذی ــه درم ــاي تغذی ــذایی، روش ه ــاي غ ) رژیمه
تمرینات تنفسی، اکسیژن رسانی، (تنفس...) سوندگذاري،شستشوي مثانه،مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از کلستومی، انواع تنقیه و (،دفع

حرکـت در تخـت،خروج   (تحرك ....) بررسی عالئم حیاتی،توزین روزانه و (پانسمان ، گردش خون...) ساکشن، مراقبت از تراکئوستومی و 
تعــادل .....) از تخـت، انتقــال بـه صــندلی،تغییر وضـعیت، انجــام حرکـات فعــال و غیـر فعــال، بکـارگیري از  وســایل کمـک حرکتــی،        

مراقبت از پوست، انواع زخمهـا، پانسـمان   (مراقبت از سیستم پوششی...)کنترل جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و (الکترولیتها
مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه، بخور، داروهاي خوراکی،رکتال،تزریقی، مایعات وریدي با نظارت پزشک، تزریق خـون  ....) و 

وي تا حضور تیم احیاء ، ارائـه  و فراورده هاي خونی، پیشگیري و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها، ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی، ری
 .اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه

 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها
 به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبهبکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل 

 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی
بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یـادگیري در مـددجو،خانواده   

  منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی و جامعه به
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 ادامھ در صفحة بعد
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كي  /  وزارت -١ وزش پزش ان و آم ت و درم وم  : بھداش گاه عل دانش
 پزشكي كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 جراحی عمومی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 مراقبت و نظارت در توزیع غذاي بیماران

 حمایت اجتماعیراهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، 
 مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل

 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش
 همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري آنهاهمکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از 

 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات

 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول 

 پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار
 آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی بخش

و غیره،مراقبت الزم قبـل و    MRI,CT- Scan,X-RAY,LPآموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصی مانند 
 بعد از انجام آزمایشات

  کمک به بیمار در انجام مراقبت از خود
 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و 

ی شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمایشگاهی،آنزیمهاي قلبی، کنترل انجام آزمایشات تشخیصی تهـاجمی و غیـر   بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروق
  تهاجمی، کمک به بیمار و پزشک در انجام تستها، مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه

 بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی
 تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور پزشک 

 کمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد
و گزارش موارد  Weaningدقیقه بعد از تغییر پارامترهاي ونتیالتور یا پس از  10-30بیمار ABGدر صورت اتصال بیمار به ونتیالتور کنترل 

 غیر طبیعی با نظر پزشک معالج
 شده که به حالت به پشت خوابیده قرار دارد Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا  Air Wayاستفاده از 

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 جراحی عمومی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 ساعت 24-72از مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد 

 حفظ بهداشت دهان در هر شیفت
اکسیژناسیون با ماسک یـا نـازال، ونتیالسـیون مکـانیکی در بیمـار اینتوبـه یـا بیمـار بـا          (حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن

 تا رسیدن پزشک) تراکئوستومی
تکنیـک صـحیح و ارزیـابی رنـگ، حجم،غلظـت و بـوي       ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لـزوم بـا رعایـت    

 ترشحات
 C.V.Pکمک به پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند

Line,NGT,Chest.Tube 
 دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل Alarmتوجه به 

 نظر عالئم پنومونی آسپراسیونکنترل بیمار از 

مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشـمک  
 شده اند Pupil edemaزدن را از دست داده اند، باال آوردن سر تخت در بیمارانی که دچار 

 ي خانواده با محیط فیزیکی، ساعات مالقات، گزارش وضعیت بیمار، حمایت از بیمار در زمان اضطرابمراقبت روانشناختی، آشنا ساز
  کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص

 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : رعایت نکات استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه موارد
 کنترل تورگور پوستی و ادم

 م ادراري بیماربررسی سیست
 بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزم

  GCSداشتن آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیري سطح هوشیاري 
 و طرز کار و نگهداري آنها.... شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور،مانیتور، پالس اکسیمتر و 

 هاي عصبی،حرکات غیر ارادي و قدرت عضالنی و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطهکنترل حواس پنجگانه، رفلکس
 ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه

 آموزش به بیمار در صورت درك و قبول شرایط موجود
 تشخیص آرتیمی هاي مختلف، اطالع به پزشک و انجام اقدامات فوري

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 جراحی عمومی خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 آموزش تکنیک هاي آرام سازي به بیمار جهت تسکین درد و کاهش اضطراب

 اقدامات ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي تجویز شده طبق دستور پزشک معالج و سایر تدابیر پرستاري
 انجام پیگیریهاي مربوط به بیمار در همان شیفت کاري

 مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارودرمانیانجام اقدامات 
آموزش به بیمار و خانواده جهت مراقبت از خود بعد از انجام عمل جراحی و هنگام ترخیص در مـورد مراقبـت و اقـدامات    

 الزم در منزل
  نظارت و انجام مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از عمل

  :باشد ین صورت میدر صورت وجود بیمار دچار سوختگی شرح وظایف بد
 ...)نوع سوختگی، نوع ماده سوزاننده، محل سوختگی، اندازه و عمق سوختگی و (بررسی وضعیت مددجو از نظر سوختگی 

وضعیت قلبی، هوشیاري، وضعیت تنفسی، ادم، وجود بیماریهاي دیگـري  (بررسی وضعیت مددحو از نظر وضعیت جسمی و روانی 
 ...)یه، عمدي بودن یا غیرعمدي بودن سوختگی، وضعیت روحی و روانی مثل دیابت ، اختالل در عملکرد کل

، بررسی وثبت تعداد ، عمق و راحتی تنفس ، مراقبت از لولـه  .. در صورت تهویه غیرموثر ناشی از ادم حنجره، انسداد راه هوایی و 
 ...تراشه، اکسیژن درمانی، ساکشن و فراهم نمودن هواي مرطوب و 

م مایعات با اقدام به دسترسی راه وریدي ، استفاده از مایعـات وریـدي بـر طبـق دسـتور ، سـوندگذاري       جهت جبران کاهش حج
 ...دستگاه ادراري، کنترل وثبت جذب و دفع ، وزن ، عالئم حیاتی، عالئم سیستم عصبی، کنترل انتهاها و 

یه ژنیتال ، حفظ بهداشت فـردي، حفـظ نظافـت    کاهش احتمال عفونت با استفاده از روش ایزوله ، مراقبت از سوند ادراري و ناح
 پوست بیمار، استفاده از لباس و ملحفه استریل، مراقبت از پوست و کنترل و بررسی عالئم عفونت 

آمادگی روانی، استفاده از ضددردهاي تجویزي، کوتاه نمودن موهـاي    ترمیم صدمات پوستی، اقدام به پانسمان، برقراري ارتباط ،
هـاي مـرده    در صـورت نیـاز دبریـد الیـه     گی، شستشوي بدن، انتخاب نوع پانسمان با توحه به نوع زخم،اطراف محل سوخت

 ...پوست، بانداژ و کشت برداري از زخم و 
  ...پیشگیري از تغییر شکل مفاصل با پوزیشن مناسب، نظارت بر استمرار حرکات فیزیوتراپی و 

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 کاردان  هوشبري : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل

شامل دسـتگاههاي بیهوشـی، ساکشـن،    (اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاري 
 سرپرستارو گزارش هرگونه نقصی یا خرابی به ...) مانیتورینگ، پالس اکسیمتر و 

 اطالع از داروهاي موردنیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش مواد ناکافی و یا کمبودها
 آشنایی با روشهاي استریلیزاسیون و ضد عفونی و کاربرد آن

 آماده نمودن کلیه دستگاهها و لوازم موردنیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی
آزمایشـات ضـروري، نـوار قلـب،       ماننده اجازه عمـل، (مینان از کامل بودن مدارك پزشکی موردنیاز کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی براي اط

 )...مشاوره، آماده بودن خون، ناشتا بودن، نداشتن دندان مصنوعی و پروتز و 
 : اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار

دستبند و مشخصات، هدایت بیمار به تخت عمـل، همراهـی بیمـار از     ،عمل لیست  ،کنترل و آمادگی قبل از عمل، کنترل نام بیمار با پرونده 
گیري، ثابت نمـودن سـر بیمـار، در     هوشی، کنترل عالیم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی، رگیابتدا تا انتهاي عمل، دادن توضیحات در مورد ب

ه جاي یکدیگر،  اجراي دستورات و همکـاري بـا پزشـک، ثبـت دقیـق      ه باداختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی جهت پرهیز از استف
 کلیه موارد در فرم مربوطه

 :اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار
کمک و همکاري با پزشک در به هوش آوردن بیمار، کنترل عالیم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی، کنتـرل بیمـار از نظـر بازگشـت عکـس      

رانکارد، کمک بـه  پورود به مرحله هوشیاري، محافظت از سر و اندام تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به لعملها و رفلکسها و  ا
 ریکاوريبه حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال 

ارائـه گـزارش مکتـوب آخـرین     همراهی بیمار تا ریکاوري و انتقال بیمار به ریکاوري و تحویل بالینی بیمار بیهوش و مراقبت در بیدار نمودن و 
به مسـئول ریکـاوري و کنتـرل عالیـم حیـاتی بیمـار در       ...) عالیم حیاتی، سطح هوشیاري، رفلکسها، رنگ پوست، خونریزي و (وضعیت بیمار 

 ریکاوري و تحویل با هوشیاري کامل در زمان ترخیص از ریکاوري و تحویل بیمار به پرسنل بخش
 .ارد ثبتی که از قبل از بیهوشی تا پایان عمل ثبت گردیده استتکمیل نمودن کلیه گزارشات و مو

 آماده نمودن و ضدعفونی کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت استفاده مجدد
 هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان تحت نظر مسئول مربوطه همکاري در اجراي برنامه

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحھ بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 کاردان  هوشبري : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 

 گیري در مورد میزان مایعات و خون موردنیاز بیمار بیهوشی و تصمیم پزشک متخصص مشورت با 
 ریوي در بخشهاي مراقبتهاي ویژه و بخشهاي موردنیاز –گذاري و احیاء قلبی  لوله

بررسی بیمار از نظر احتیاج به دستگاه تنفس مصنوعی همچنین بررسی وضعیت بیمار از نظر گازهاي خونی در بخشهاي 
 مراقبتهاي ویژه

با توجه به وضعیت بیمار و ) اي عمومی، ناحیه(گیري در مورد نوع بیهوشی  بیهوشی و تصمیم پزشک متخصص مشورت با 
 نتایج آزمایشات بعمل آمده

 کنترل داروهاي مخدر و بیهوشی موجود و داروهاي مصرف شده و ثبت آن در پرونده
 وع و تاریخ انقضاء به نحو مطلوبن کنترل داروهاي استوك بخش و ترالی اورژانس از نظر تعداد ،

 آماده نمودن لوازم ترالی بیهوشی جهت عملهاي بعد
 اطمینان یافتن از صحت کار الرنگوسکوپها 

 آگاه نمودن بیمار از مراحل بیهوشی و ارائه مراقبتهاي جسمی و روحی
 ...) ادن وضعیت صحیح به بیمار و هاي کنار برانکارد، د باالبردن نرده(تالش هرچه بیشتر در جهت افزایش ایمنی بیمار 

 آشنایی و آگاهی کامل با تکنیکهاي نوین کاري و داروهاي بیهوشی
 همکاري نمودن با سایر اعضاء تیم بیهوشی اتاق عمل

 همکاري و کمک در نظارت بر وسایل بیهوشی بهد از عمل، در پایان روز و به طور هفتگی
 انسکسب آمادگی الزم و سرعت عمل در شرایط اورژ

 نجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوقا
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

      

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 کاردان اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه -1
ساکشـن، دسـتگاه   : شـامل (راحـی قبـل از شـروع عمـل     جاطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات موردنیاز جهت عمل  -2

 وگزارش هرگونه نقص یا خرابی...) ک و الکتروکوتر، چراغ سیالتی
 اطالع از وجود لوازم و امکانات موردنیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی، کمبودها و نقایص -3
 هاي استریلیزاسیون و ضدعفونی و بکارگیري آنهاشنایی باروشآ -4
 ایمنی پاکیزگی،رسانی، درجه حرارت، رطوبت،  کنترل اطاق عمل از نظر نور کافی، سیستم برق -5
 راحی الزم بر طبق لیست عمل جراحیجآماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسایل  -6
مانند اجازه عمل، آمادگیهاي عمل، داروهـاي قبـل از   (موردنیاز  یبیمار قبل از جراحی براي اطمینان از کامل بودن مدارك پزشک  کنترل پرونده -7

 ..).عمل، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیورآالت و 
 هاي وسایل کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته -8
 شرح وظایف پرستار سیرکولر -9
 برقراري ارتباط با بیمار 
 کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی 
 کتنرل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات 
  اي به وي وارد نگردد و پوشش او حفظ شود روي تخت به نحوي که هیچ گونه صدمههدایت بیمار به تخت عمل و قراردادن بیمار بر. 
 ها برحسب نوع و ناحیه عمل غتنظیم تخت جراحی و چرا 
 قرار دادن کلیه دستگاهها و تجهیزات  در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز 
 بیمار حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفافات و وضعیت 
 کمک به پرستاري اسکراب و جراحان در پوشیدن گان، دستکش و غیره 
 هاي استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها بازنمودن پوششهاي اولیه بسته 
  با توجه به همگن بودن جنسیت(پرپ منطقه عمل ( 
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
  ادامه در صفحه بعد 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 کاردان اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 ،آوري آنها پس از استفاده جراحی و جمعبه همراه تیم ... گاز، لنگاز، درن و   شمارش و ثبت نخ 
 کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل 
 پیش بینی نیازمندیهاي گروه جراحی و آماده نمودن آنها 
 توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار، گزارش به تیم و تامین نیاز وضعیت جدید در جهت اصالح تغییر بوجود آمده 
 سیاست بیمارستان و ثبت مشخصـات بـر روي ظـرف حـاوي نمونـه و گزارشـات       آوري نمونه بر طبق  اري و جمعدنگه

 العمل و دریافت رسید مربوط به آن و فرستادن آن به آزمایشگاه طبق دستور
  ثبت و کنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحی مانند زمان تورنیکت 
 کمک در پانسمان محل جراحی 
  انتقال به ریکاوريبرداشتن پوششها و آماده نمودن بیمار جهت 
 تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده بود. 
 خارج نمودن وسایل مربوط به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي 

 شرح وظایف پرستار اسکراب - 10
 شستن دست بر طبق دستور العمل 
 پوشیدن گان و دستکش استریل 
 پوشش استریل و قراردادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روي آنها شـامل وسـایل جراحـی، نـخ،      پوشاندن میزها با

 ...درنها، گاز و 
  در شـروع و در طـول   ...) گاز ، پنس، قیچی، سـوزن، نـخ، درنهـا و    (شمارش و کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده

 عمل و پایان عمل به همراه فرد سیرکولر
 ی درون ستهاي جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحیکنترل لوازم جراح 
  و پوشاندن بیمار با پوششهاي استریل) درپ(کمک در شستن نهایی پوست بیمار  

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحھ بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

     

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 کاردان  اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عمل 
  کمک به پانسمان محل عمل 
 برداشتن پوششهاي استریل و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري 
 گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصل به بیمار به مسئول ریکاوري 
  تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده است 
 و انتقال آنها به مرکز استریلیزاسیون برحسب سیاست بیمارستانآوري وسایل مورد استفاده  جمع 
 هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان  همکاري در اجراي برنامه 

 رعایت حریم بیمار در اتاق عمل و هنگام تحویل وي به بخش - 11
 همکاري جهت افزایش ایمنی اتاق عمل براي بیمار و سایر اعضاء تیم جراحی  - 12
 در پایان روز و به صورت هفتگی ،و ، نظافت  و ضدعفونی اتاق عمل قبل و بعد از عمل همکاري و کنترل در شستش  - 13
 داشتن سرعت عمل و آمادگی براي مساعدت به موقع در شرایط اورژانس  - 14
 ارائه گزارش به مسئول مافوق در مورد اقدامات انجام شده  - 15
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  - 16

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 CSRپرستار واحد : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 همکاري و ارائه اقدامات اصولی به منظور جلوگیري از گسترش عفونتهاي اتاق عمل -1
 همکاري درشمارش وسایل جراحی هنگام تحویل وسایل -2
 نظارت و همکاري بر نحوه نشستن ستها بعد از پایان عمل جراحی به خصوص ستهاي ظریف -3
 خت وسایل داخل ستهاي اعمال جراحیاآشنایی و  شن -4
 )استوك(ساعت در بیمارستان  48مدت  ل استریل حداقل برايیاسذخیره نمودن و -5
6- Packing )ستها براساس لیست اتاق عمل) بندي بسته 
 چیدمان صحیح و نصب برچسب بر روي ستها -7
 تحویل و تحول وسایل و ستها پس از خشک شدن کامل و استریلیزاسیون از دریچه مخصوص -8
 و بکاربردن مواد ضدعفونی کنندهآشنایی کامل با اصول ضدعفونی  -9

 آشنایی کامل با نحوه کارکرد دستگاه اتوکالو و فور - 10
 CSRجلوگیري از ورود افراد متقرفه به مرکز  - 11
 ...)پوشیدن دستکش،ماسک ، کاله و (رعایت بهداشت فردي  - 12
 داشتن آگاهی از تفکیک وسایل و ستهاي قابل استریل باحرارت خشک و حرارت مرطوب - 13
  ور محوله طبق دستور مقام مافوقانجام سایر ام -14

  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 پرستار  کنترل عفونت: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 شناخت منابع عفونتهاي بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش .1
 به کارگیري نتایج پژوهشها و مطالعات جدید در انجام مراقبتها براي پیشگیري و کنترل عفونت بیمارستانی .2
 هاي آموزشی براي پرستاران، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیري و کنترل عفونت اجراي برنامههمکاري در توسعه و  .3
 .شود هاي آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت براي پرستاران و سایر گروهها برگزار می شرکت در جلسات و دوره .4
 .اي براي کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت رهتشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دو .5
 ارزیابی وسایل و تجهیزات الزم براي عفونتهاي خطرناك و ارائه راهکارهاي مناسب به کمیته .6
 افزایش سطح آگاهی کارکنان بیمارستان از طریق انواع آموزشهاي موردنیاز براي رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت .7
 زانه از بخشهاي مختلف بیمارستانی براي کشف موارد جدید احتمالی و پیگیري موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و عالیم بالینیبازدید رو .8
 لیستهاي مربوطه به بهداشت فردي کارکنان تنظیم و تکمیل چک .9

 ماه 2پیگیري تشکیل کمیته کنترل عفونت بیمارستان ماهیانه حداکثر  در  .10
ستاندارد قررات یا ارزیابی و ارزشیابی اجراي ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهاي بیمارستانی و کنترل روشهاي انظارت بر اجراي م .11

 ضدعفونی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
 ي مراقبتی با همکاري کمیته کنترل عفونتپذیر براساس استانداردها کنترل روشهاي مراقبتهاي بالینی بخشهاي ویژه و سایر قسمتهاي آسیب .12
 در واحدهاي بیمارستان) تصادفی(اي و راندومی  هاي دوره ریزي جهت انجام کشت برنامه .13
 بررسی پرونده بیماران در بخشها و گزارشهاي آزمایشگاهی و تهیه گزارش از عفونتهاي بیمارستانی براي ارائه به گروه کنترل عفونت .14
 و همکاري با آزمایشگاه.... د عفونی نظیر چرك ، زخمهاي جراحی ، ادرار و نمونه برداري از موار  .15
  آشپزخانه، نظافت و غیره در همکاري با بخش بهداشت بیمارستان –تهیه گزارش ازموارد عفونی کادر پرستاري  .16
 ا کردن بیشتر آنها با عفونتترتیب جلساتی به منظور بحث و گفتگو با پرستاران درباره عفونت و کنترل آنها دادن اطالعات و آشن .17
 تهیه گزارش از موارد عفونی در بین کارکنان و بیماران بیمارستان .18
 هاي کمیته و امکانات موجود نظارت و کمک در ایزوالسیون بیماریهاي عفونی باتوجه به خط مشی .19
  آموزش نحوه مراقبت از بیماران ایزوله به کادر پرستاري بیمارستان .20
 هاي بیمارستانی فونت بیمارستانی براي تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی و بروز عفونت درهمه گیريهمکاري با تیم کنترل ع .21
 ریزي و تعیین خط مشی در جهت کنترل کمک به کنترل عفونت بیمارستان به منظور برنامه .22
 در داخل بیمارستانتهیه و ارائه اطالعات تخصصی پرستاري در زمینه شناسایی، پیشگیري، مانیتورینگ و کنترل عفونت  .23
 نظارت و مراقبت ، تحقیق و بررسی و  کنترل عفونت در بیمارستان .24
 هایی به بخشهاي مختلف، مشارکت در امر تهیه گزارشات مرتبط با سرویسهاي مختلف و نیز تهیه استانداردهاي کیفی  ارائه توصیه .25
 و دریافت دستورالعملهاي اجرایی شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطالعات و گزارشات .26
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .27

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 تست ورزش و اکوکاردیوگرافی  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  : شرح وظایف عمومی 

  اي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به وي جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه-1
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک -2

 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو  -11
 اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و  -12
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی -13
نوي انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و مع -14

 مددجو
 جو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتهاارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مدد -15
 بکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه -16
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی -17
عیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده و جامعه به بررسی نیازهاي آموزشی، ت-10

  منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی
 راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی -11
 مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل مشارکت با-12
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش-13
 کت جامعه و پیگیري آنهاهمکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشار-14
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی -15
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات-16
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی-17
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -18

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 

 ادامھ در صفحة بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 تست ورزش و اکوکاردیوگرافی  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 آموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصیخاص  -١٩
 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و -20

  :شرح وظایف اختصاصی 
  ......)با ناظر بیمه ، حسابداري و  (پذیرش بیمار و انجام هماهنگی هاي الزم  -1
  دادن آرامش روحی ، روانی به بیمار جهت کاهش اضطراب  -2
  سینه یا وجود درد در قفسه سینه گرفتن شرح حال از بیمار  در خصوص وجود بیماریهاي خاص ، احساس سنگینی در قفسه -3
  آماده نمودن بیمار جهت انجام تست مربوطه ، دادن پوزیشن مناسب به بیمار جهت انجام اکو -4
  قطع مصرف داروي قلبی ، ناشتا نبودن بیمار ، کمک به بیماران بدحال جهت انتقال به تخت  -5
  تعویض لباس بیمار -6
 بیمار قبل از شروع تست  BPکنترل  -7
 ) ،چسباندن چست لید ، وصل الکترودها Shave(اقدامات الزم جهت مانیتورینگ   -8
 اقدامات الزم جهت انجام تست ورزش و ثبت زمان شروع آن  -9

 همراهی با پزشک در حین انجام تست و کنترل فشارخون در طول مدت انجام تست -10
 تن ، کنترل از نظر سنگینی قفسه سینه و در حال درد کنترل وضعیت حال عمومی بیمار و توانایی او در راه رف -11
 به پزشک معالج ECGاطالعات تغییرات  -12
 کنترل دستگاه و اطمینان از خاموش بودن دستگاه در پایان هر شیفت  -13
 آموزش بیمار جهت شروع مجدد دارو درمانی با نظر پزشک معالج -14
  ارائه آمار ماهیانه به واحدهاي ذیربط-15
 انجام سایرامور محوله طبق دستور مقام مافوق -16

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: واحد سازماني -٢

 پرستار واحد آندوسکوپی : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  : شرح وظایف عمومی 

  اي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به وي جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه-1
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک -2
 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو  - ٣
 اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و  - ۴
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی - ۵
نوي انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و مع - ۶

 مددجو
 جو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتهاارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مدد - ٧
 بکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه - ٨
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی - ٩

عیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده و جامعه به بررسی نیازهاي آموزشی، ت-10
  منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی

 راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی -11
 مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل مشارکت با-12
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش-13
 کت جامعه و پیگیري آنهاهمکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشار-14
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی -15
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات-16
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی-17
  هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -18
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    معاون درمان مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی -2

 پرستار واحد آندوسکوپی : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 آموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصی خاص - 19

 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و - 20

  :شرح وظایف اختصاصی 
  کسب دستور از سرپرست مربوطه  -1
 .......کولونوسکوپی و  –کنترل و چک کردن دستگاه آندوسکوپی  -2
 کنترل وسایل مورد نیاز و تکمیل و جایگزین کردن وسایل مصرفی -3
 چک کردن وتکمیل ترالی اورژانس بخش آندوسکوپی  -4
 ثبت موارد مصرف داروهاي مخدر در دفتر مخصوص -5
 و گرفتن رضایت شخصیهمکاري با منشی بخش جهت پذیرش بیماران و آماده کردن فرمها  -6

 گرفتن شرح حال بیمار ، راهنمایی و آماده کردن بیمار از لحاظ روحی و آموزشهاي الزم قبل از آندوسکوپی  -7
 .....آماده کردن وسایل لوازم و مورد نیاز جهت انجام آندوسکوپی و  -8
 ...)دستکش و  –دن گان پوشی(دادن پوزیشن مناسب به بیمار جهت انجام آندوسکوپی ، رعایت اصوال حفاظت فردي  -9
 .....تزریق داروهاي آرام بخش ، مسکن و  IV Lineگرفتن   - 10
تورینگ واکسیژن تراپی بی حرکت نگهداشتن بیمار ، کنترل حال عمومی بیمار و اطالع به پزشک ، کنترل عالئم حیاتی بیمار قبل ،  حین و بعد از آندوسکوپی و مانی  - 11

 بیمار

 پایان کار آندوسکوپی کمک و همکاري با پزشک تا  - 12
 کنترل دستگاهها در پایان کشیک - 13

  انجام اقدامات سریع درمانی در مواقع اورژانس  - 14
 پرکردن فرم بیوپسی همراه با مشخصات کامل بیمار - 15
 هماهنگی با بخش پاتولوژي جهت ارسال نمونه ها  - 16
 کنترل عالئم حیاتی در اتاق ریکاوري پس از انجام آندسکوپی  - 17
 در صورت لزوم در جابجایی از تخت به برانکارد یا ویلچرکمک به بیمار  - 18
 پیگیري مشاوره هاي بیمار - 19

 ...دادن آموزشهاي الزم به بیمار بعد از انجام آندوسکوپی و  - 20
 هماهنگی با بخش جهت فرستادن بیمار - 21
 گزارش دادن حال بیماران بدحال به پرستار بخش و تحویل بیمار  - 22
 تجهیزاتی در هر روز یا هر هفته  تهیه کردن کلیه کمبودهاي داروئی و - 23

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -24
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    معاون درمان مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

 



١۶٩ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 کارشناس پرستاري اتاق عمل  : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  : شرح وظایف عمومی 

  اي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به وي جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه-1
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک -2
 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو  - ٣
 اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و  - ۴
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی - ۵
نوي انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و مع - ۶

 مددجو
 جو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتهاارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مدد - ٧
 بکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه - ٨
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی - ٩

عیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده و جامعه به بررسی نیازهاي آموزشی، ت-10
  منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی

 راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی -11
 مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل مشارکت با-12
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش-13
 کت جامعه و پیگیري آنهاهمکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشار-14
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی -15
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات-16
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی-17
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -18

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 ادامھ در صفحة بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 کارشناس پرستاري اتاق عمل  : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 آموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصی خاص -19

 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و -20

  :شرح وظایف اختصاصی 
 دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل - ١
شامل دستگاههاي بیهوشی، (اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاري  - ٢

 گزارش هرگونه نقصی یا خرابی به سرپرستارو ...) ساکشن، مانیتورینگ، پالس اکسیمتر و 
 اطالع از داروهاي موردنیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش مواد ناکافی و یا کمبودها - ٣
 آشنایی با روشهاي استریلیزاسیون و ضد عفونی و کاربرد آن - ٤
 آماده نمودن کلیه دستگاهها و لوازم موردنیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی - ٥
آزمایشات ضروري، نوار   ماننده اجازه عمل،(نده بیمار قبل از جراحی براي اطمینان از کامل بودن مدارك پزشکی موردنیاز کنترل پرو - ٦

 )...قلب، مشاوره، آماده بودن خون، ناشتا بودن، نداشتن دندان مصنوعی و پروتز و 
 : اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار - ٧

دستبند و مشخصات، هدایت بیمار به تخت عمل، همراهی بیمار از ابتدا تا  ،لیست عمل  ،رل نام بیمار با پرونده کنترل و آمادگی قبل از عمل، کنت
گیري، ثابت نمودن سر بیمار، در اختیار  هوشی، کنترل عالیم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی، رگیانتهاي عمل، دادن توضیحات در مورد ب

ه به جاي یکدیگر،  اجراي دستورات و همکاري با پزشک، ثبت دقیق کلیه موارد ادبیهوشی جهت پرهیز از استف گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز
 در فرم مربوطه

 :اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار - ٨
لعملها ازگشت عکس کمک و همکاري با پزشک در به هوش آوردن بیمار، کنترل عالیم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی، کنترل بیمار از نظر با

رانکارد، کمک به حفظ بو رفلکسها و  ورود به مرحله هوشیاري، محافظت از سر و اندام تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به 
 ریکاوريبه پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال 

هوش و مراقبت در بیدار نمودن و ارائه گزارش مکتوب همراهی بیمار تا ریکاوري و انتقال بیمار به ریکاوري و تحویل بالینی بیمار بی - ٩
به مسئول ریکاوري و کنترل عالیم حیاتی ...) عالیم حیاتی، سطح هوشیاري، رفلکسها، رنگ پوست، خونریزي و (آخرین وضعیت بیمار 

 بیمار در ریکاوري و تحویل با هوشیاري کامل در زمان ترخیص از ریکاوري و تحویل بیمار به پرسنل بخش
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 کارشناس پرستاري اتاق عمل  : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 .تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از قبل از بیهوشی تا پایان عمل ثبت گردیده است - ١٠
 آماده نمودن و ضدعفونی کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت استفاده مجدد - ١١
 هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان تحت نظر مسئول مربوطه همکاري در اجراي برنامه - ١٢
 گیري در مورد میزان مایعات و خون موردنیاز بیمار بیهوشی و تصمیم پزشک متخصص مشورت با  - ١٣
 ریوي در بخشهاي مراقبتهاي ویژه و بخشهاي موردنیاز –گذاري و احیاء قلبی  لوله - ١٤
بررسی بیمار از نظر احتیاج به دستگاه تنفس مصنوعی همچنین بررسی وضـعیت بیمـار از نظـر گازهـاي خـونی در بخشـهاي        - ١٥

 مراقبتهاي ویژه
بـا توجـه بـه وضـعیت بیمـار و      ) اي عمومی، ناحیه(گیري در مورد نوع بیهوشی  بیهوشی و تصمیم پزشک متخصص مشورت با  - ١٦

 نتایج آزمایشات بعمل آمده
 کنترل داروهاي مخدر و بیهوشی موجود و داروهاي مصرف شده و ثبت آن در پرونده - ١٧
 نوع و تاریخ انقضاء به نحو مطلوب ز نظر تعداد ،کنترل داروهاي استوك بخش و ترالی اورژانس ا - ١٨
 آماده نمودن لوازم ترالی بیهوشی جهت عملهاي بعد - ١٩
 اطمینان یافتن از صحت کار الرنگوسکوپها  - ٢٠
 آگاه نمودن بیمار از مراحل بیهوشی و ارائه مراقبتهاي جسمی و روحی - ٢١
 ...) نار برانکارد، دادن وضعیت صحیح به بیمار و هاي ک باالبردن نرده(تالش هرچه بیشتر در جهت افزایش ایمنی بیمار  - ٢٢
 آشنایی و آگاهی کامل با تکنیکهاي نوین کاري و داروهاي بیهوشی - ٢٣
 همکاري نمودن با سایر اعضاء تیم بیهوشی اتاق عمل - ٢٤
 همکاري و کمک در نظارت بر وسایل بیهوشی بهد از عمل، در پایان روز و به طور هفتگی - ٢٥
 ل در شرایط اورژانسکسب آمادگی الزم و سرعت عم - ٢٦
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق-27

  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع:واحد سازماني -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 منشی  واحد اکوکاردیوگرافی   : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  

  )کنترل دفترچه بیمار ،  معرفی به ناظر بیمه و حسابداري (پذیرش بیمار و انجام امور اداري مربوطه  -1
 نوبت دهی به بیماران -2
 ثبت مشخصات بیمار در فرم مخصوص و دفترمربوطھ - ٣  
 راهنمایی بیمار به اتاق اکوکاردیوگرافی و تسکین روحی  روانی بیمار  -4
 تحویل جواب به بیمار و راهنمایی هاي الزم -5
 ماهکنترل برگھ ھای دفترچھ بیمار ، ممھور نمودن آنھا ، کنترل برگھ ھا با توجھ بھ نوع بیمھ در پایان ھر - ۶
ارسال آمار ماھیانھ بھ واحدھای مربوطھ -٧  
 ......)ژل و  –فیلم دستگاه (پیگیري تهیه لوازم مورد نیاز واحد  -8
 هماهنگی با پزشک مربوطه تا پایان انجام اکوکاردیوگرافی -9

 اطمینان از خاموش بودن دستگاه در پایان کشیک -10
  بخشهاي مربوطهپاسخگویی به تلفن ها و هماهنگیهاي الزم با  -11
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -12
  
  

  
  

  
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

 
  



١٧٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: واحد سازماني -٢

 منشی  واحد آندوسکوپی   : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  

  کسب دستور و برنامه کار از مسئول واحد -1
 انجام امور اداري مربوط به پذیرش و نوبت دهی جهت مراجعین سرپایی و هماهنگی با بخش هاي مربوطه جهت بیماران بستري -2
 مشخصات بیمار و اخذ رضایت از بیمارتکمیل فرم مربوطھ با  -٣
 اطمینان یافتن از وجود آمادگی در بیمار جهت انجام آندوسکوپی -4
 ثبت در دفاتر و کامپیوتر پس از انجام آندوسکوپی -5
 هماهنگی با پزشکان متخصص داخلی جهت انجام مشاوره ها  -6
 کنترل فرمها و قبوض در پایان ماه و ارسال آمار به واحدهاي مربوطه -7
 گوئی به تلفنپاسخ -8
  طبق دستور مقام مافوق انجام سایر امور محوله -9
  
  

  
  

  
  

  
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

 
  



١٧۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: واحد سازماني -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 کمک بهیار واحد آندوسکوپی  : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  کسب دستور  برنامه کار از سرپرست مربوطه -1
 )تخت –ویلچر  –برانکارد (کمک در حرکت ، نقل و انتقال بیمار  -2
 ....)مصنوعی ، پروتزو خارج نمودن دندان (اماده کردن بیمار جهت انجام اقدامات تشخیصی مربوطه  -3
جهت انجام آندوسکوپی، کولونوسکوپی و جمع آوري و شستشوي دستگاهها پس از اتمام کار هر ....) گان و  –دستکش (آماده کردن وسایل الزم  -4

 بیمار
سپس خشک ) محفظه ساکشن و پنس ها  –کولونوسکوپی  –دستگاه آندوسکوپی (نظافت و شستشو و ضد عفونی نمودن وسایل و تجهیزات  -5

 نمودن آنها در پایان روز
 ضدعفونی و آماده نمودن تخت بیمار -6
 شمارش البسه و ملحفه قبل از تحویل و بعد از تحویل از لنژري -7
 ....همراهی با پزشک تا پایان آندوسکوپی  و مراقبت از بیمار جهت جلوگیري از سقوط و  -8
 ....)تجهیزات مصرفی و  –رو دا( دریافت سفارشات واحد مربوطه  -9

 شستشوي وسایل طبق برنامه مدون و ضدعفونی نمودن دستگاهها -10
 مرتب نگهداشتن بخش مربوطه و آماده نمودن آن جهت روز بعد -11
 در حین همراهی با پزشک..... پوشیدن گان و ماسک و  -12
 وبسی به واحد پاتولوژي در پایان شیفتتحویل نمودن بیوبسی بیمار به پرستار در پایان کار و ارسال کلیه نمونه هاي بی -13
 نظافت ترالی مخصوص وسایل بیهوشی -14
 رعایت اصول ایمنی حفاظت فردي -15
 طبق دستور مقام مافوق انجام سایر امور محوله -16

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید کننده نهایی
  

  



١٧۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع:واحد سازماني -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 سوپروایزر رادیولوژي  : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  .واحد مربوطه طرح ریزي و انجام برنامه هاي آموزشی و تحقیقاتی با همکاري و نظارت رادیولوژیست  -1
  .مطالعه به منظور انتخاب روشهاي مناسب براي کار با پرتوهاي یونساز -2
  .دادن دستورات الزم به بیماران بمنظور انجام رادیولوژي -3
  .بیماردر صورت نیاز انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع الزم و سایر عوامل فنی جهت رادیوگرافی  -4
  .بررسی و کنترل قسمتهاي مختلف دستگاههاي رادیوگرافی و اعالم موارد نقص دستگاه به مقام مربوط  -5
  .راهنمایی ، کنترل تکنسینهاي رادیولوژي به هنگام انجام امورفوق الذکربراساس دستورات رادیولوژیست   -6
  .ت ارائه به سرپرست مربوطه بررسی آمار و گزارش اقدامات بصورت ماهانه جه -7
  .مطالعه در مورد تکنیکهاي پیچیده و پیشرفته و ارائه نتایج مربوط به آن  -8
  .نظارت بر نحوه نگهداري و کاربرد دستگاهها و همکاري با سازمانها و مراکز ذیصالح کنترل پرتوهاي تحت نظارت رادیولوژیست  -9

  .نظارت بر نحوه کار افراد تحت نظر  -10
  .شرکت در برنامه هاي آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی  -11
  .اقدام در جهت تهیه لوازم،داروهاي مورد نیاز ، فیلم در سایزهاي مختلف جهت واحد رادیولوژي  -12
  .پیگیري ، نصب و تعمیر دستگاههاي رادیولوژي -13
  .آموزش تئوري و عملی افراد تحت نظر  -14
  .  نظارت و کنترل و ارائه نظر در زمینه انتخاب روشهاي مناسب به منظور حفاظت افراد در برابر پرتوها تحت نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه -15
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

    ادامھ در صفحة بعد



١٧۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: واحد سازماني -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 سوپروایزر رادیولوژي  : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  ) .ساعتی حضور و غیاب و پاس (نظارت در رعایت نظم و انضباط اداري پرسنل  -16
  . پیگیري در جهت تامین نیروي انسانی مورد نیاز واحد مربوطه -17
  .انجام گرافیهاي ساده ، اختصاصی و پرتابل در صورت نیاز  -18
  .تامین ملحفه و لباس جهت بیماران  -19
  .نظارت بر نظافت بخش ، و چک ترالی احیاء  -20
  .خش بیماران کنترل و نظارت بر روند پذیرش و انتقال بین ب -21
  آشنایی با مراحل اولیه احیاء -22

  .تهیه برنامه کشیک ماهانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحد ذیربط  -23 
  .واحدارزشیابی سالیانه کارکنان ، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان جایگزینی و تامین  نیرودر  -24
  .نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان  -25
  .کسب خط مشی و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه  -26
  .بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن  -27
  .برنامه ریزي در جهت اجراي استانداردها  -28
  .جهت آموزش و آگاه سازي کارکنان جدید الورود به مقررات اداري ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد  برنامه ریزي -29
  هماهنگی تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه با نظارت مقام مافوق -30
  .د ها برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واح -31
  .شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان مربوطه و مشکالت واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت  -32
  ... )شامل درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبودها ، نقایص و (ثبت گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط  -33
 . دستور مقام مافوق  انجام سایر امور محوله طبق -34

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  نهاییتایید کننده 

 
  



١٧٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

  خشسرپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  کسب خط مشی ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه -1
 بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت -2
  برنامه ریزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتی -3
 مختلفتنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهاي  -4
 )تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  -5
 در هر شیفت بر بالین بیمار برنامه ریزي جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، -6
برنامه ریزي جهت آگاه سازي کارکنان  جدید الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتی و شناخت کامل   نسبت به واحد از  -7

 فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت هاي مرکزنظر محیط 
 ...برنامه ریزي جهت آموزش به خانواده و  -8
 پیش بینی  نیازهاي واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیري جهت تأمین آن -9

 فتبرنامه ریزي جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شی -10
 برنامه ریزي جهت حفظ و نگهداري و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاري -11
 تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه  -12
 برقراري امنیت شغلی در جهت ایجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده  -13
 د انگیزه جهت افزایش رضایت شغلیتوجه به نیازهاي کارکنان به ایجا -14
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها -15
 ایجاد هماهنگی و همکاري بین کادر پرستاري و سایر واحدها -16
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت -17
         تگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شودنظارت در امر سرویس کلیه دس -18

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

  

 ادامھ در صفحة بعد



١٧٨ 
 

  
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

  خشسرپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش الزم  -19
 .....)مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها شامل درخواست ها، وقایع غیر (ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط -20
 کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش..... مشارکت و همکاري در برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و  -21
 مشارکت و همکاري در آموزش دانشجویان پرستاري و سایر کا رآموزان در واحد مربوطه -22
 حقیقات کاربردي پرستاري مشارکت و همکاري در پژوهشها و ت -23
 برپایی کنفرانس هاي داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران  -24
 تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاري واحد مربوطه -25
 کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاري واحد مربوطه -26
و / چک لیست/ مشاهده.../ ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاري  از طریق بررسی رضایت مندي بیماران، همکاران و  -27
 ... 
 نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهاي رفتار شغلی و اخالقی کارکنان -28
 .... یماران، خانواده،دانشجویان و ارزشیابی و اثر بخشی آموزش هاي داده شده به کارکنان، ب -29
 کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص -30
 کنترل و چک روزانه ترالی احیاء  -31
 کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل -32
از بخش، سوانح، کمیته دارو و اي  ریزي جهت کشتهاي دوره مشارکت در کمیته هاي بیمارستانی بخصوص کمیته کنترل عفونت و برنامه -33

 ) بر حسب ضرورت( درمان و تجهیزات و کمیته مرگ و میر
 نظارت بر تکمیل فرم  آمار مرگ و میر و سوانح و کلیه فرمهاي آمار ماهیانه -34
 کنترل و نظارت تمیزي و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضاي فیزیکی بخش و کادر خدماتی-35
 ه تحویل گرفتن بیمارکنترل و نظارت بر نحو -36

  )احیا( CPRآشنایی کامل به  -37      
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

  
  ادامه در صفحه بعد



١٧٩ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
  خشسرپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزي مسئولین بیمارستان از بخشها -38  
صرف و عوارض ناشی ازآنهاموارد م آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهاي موجود در بخش، میزان داروها ، -39  
همکاري با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهاي آموزشی پرسنل و همکاري در فراهم آوردن امکانات -40

 آموزشی موردنیاز
شرکت در جلسات ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي پرستاري ، برنامه ریزي جهت آموزش به بیماران در -41

 هنگام ترخیص
ام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوقانج-42  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید



١٨٠ 
 

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 سرپرستاربخش اورژانس  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  کسب خط مشی ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه .1
 بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت .2
 نداردهاي مراقبتیبرنامه ریزي در جهت اجراي استا .3
 تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهاي مختلف   .4
 )تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  .5
 برنامه ریزي جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار .6
اداري استانداردهاي مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر برنامه ریزي جهت آگاه سازي کارکنان  جدید الورود به مقررات  .7

 محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت هاي مرکز
 )مراقبت از خود و توان بخشی........(خانواده و / بیماران/ برنامه ریزي جهت آموزش به مددجویان .8
 تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیري جهت تأمین آنپیش بینی  نیازهاي واحد مربوطه از نظر امکانات،  .9

 برنامه ریزي جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش در هر شیفت   .10
 برنامه ریزي جهت حفظ و نگهداري و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاري  .11
 ربوطه تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد م .12
 برقراري امنیت شغلی در جهت ایجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده  .13
 توجه به نیازهاي کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی .14
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها .15
 واحدهاایجاد هماهنگی و همکاري بین کادر پرستاري و سایر  .16
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت .17
 نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود .18

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش الزم   .19
 .....)شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها (ارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربطثبت و گز .20
 کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش..... مشارکت و همکاري در برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و  .21

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین



١٨١ 
 

    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید
واحد  مسئول

 تشکیالت
    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 سرپرستاربخش اورژانس: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 کا رآموزان در واحد مربوطهمشارکت و همکاري در آموزش دانشجویان پرستاري و سایر  .22
 مشارکت و همکاري در پژوهشها و تحقیقات کاربردي پرستاري  .23
 برپایی کنفرانس هاي داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران  .24
 تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاري واحد مربوطه .25
 کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاري واحد مربوطه .26
/ چک لیست/ مشاهده.../ مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاري  از طریق بررسی رضایت مندي بیماران، همکاران و ارزشیابی  .27

 ... و 
 نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهاي رفتار شغلی و اخالقی کارکنان .28
 .... ارزشیابی و اثر بخشی آموزش هاي داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و  .29
 کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص  .30
 کنترل و چک روزانه ترالی احیاء  .31
 کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل .32
 )بر حسب ضرورت( کمیته دارو ودرمان و تجهیزات و کمیته مرگ ومیر مشارکت در کمیته هاي بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح ،  .33
 نظارت بر تکمیل فرم آمار مرگ و میر ، خودکشی ها ، سوانح و فرمهاي آمار ماهیانه .34
 کنترل و نظارت تمیزي و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضاي فیزیکی بخش و کادر خدماتی .35
 کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار .36
 )احیا( CPRنایی کامل به آش .37
  همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزي مسئولین بیمارستان از بخشها   .38
  موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهاي موجود در بخش ، میزان داروها ، .39
  سنل و همکاري در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیازهمکاري با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهاي آموزشی پر .40
 شرکت در جلسات ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي پرستاري ، برنامه ریزي جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص   .41
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .42

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید



١٨٢ 
 

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 سوپر وایزر اورژانس: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  .بیمارستان می باشدسوپر وایزر اورژانس به عنوان رابط بین اورژانس و سوپر وایزر  -1
 .نظارت کامل و  مستمر بر حسن اجراي امور پرستاري و بالینی پرستاران در واحد اورژانس -2
 .هماهنگ کننده بخش اورژانس و کلیه بخشهاي بیمارستان جهت انتقال بیماران -3
 .پیگیري کارهاي پاراکلینیکی و مشاوره هاي بیماران -4
 ... )مرتب کردن تخت، جابجایی بیماران و (در انجام امور محوله نظارت کامل بر کارهاي نیروهاي کمک بهیار  -5
 .رابط بین اورژانس و تریاژ -6
 .تأمین تجهیزات پزشکی و داروهاي مورد نیاز بخش اورژانس -7
 .حتی االمکان جلوگیري از ایجاد تخت اکسترا  در اورژانس با انتقال بیماران به بخشها -8
 اء در موقع لزوم و هماهنگی الزم در انجام عملیات احیاهماهنگی سریع در باز کردن درب اتاق احی -9

 نظارت کامل بر حضور فیزیکی رزیدنت ها و اینترن هاي بخش اورژانس - 10
 جلوگیري از تحویل تجهیزات پزشکی مورد نیاز اورژانس به بخشها به جز دستگاه ونتیالتور - 11
 خش اورژانساقدامات الزم جهت تأمین ملحفه و در صورت نیاز لباس جهت بیماران ب - 12
 نظارت بر گزارش نویسی پرستاران واحدها و چک کردن امور پرستاري آنان - 13
 گزارش نویسی در پایان هر شیفت و تحویل حضوري بخش به سوپروایزر شیفت بعد  - 14
 کنترل و تحویل وسایل و تجهیزات و نظارت بر تقسیم تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدها - 15
 در استیشن به جز موارد خیلی ضروريجلوگیري از تجمع پرستاران واحدها  - 16
 نظارت بر حضور فیزیکی پرستاران در واحدهاي مربوطه - 17
 تقسیم پرستاران در ابتداي شیفت در واحدها - 18
 نظارت کامل در تقسیم بیماران موقع ورود از تریاژ به اورژانس - 19
 سریع و تحویل به واحدهانظارت کامل بر کارهاي نمونه بر جهت جلوگیري از تجمع نمونه در بخش و دریافت جواب  - 20
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید



١٨٣ 
 

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 سوپر وایزر اورژانس: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 

 نظارت کامل بر کارهاي نگهبان جهت جلوگیري از تجمع همراهان و تردد افراد متفرقه در بخش و ایجاد نظم - 21
 نظارت کامل بر کارهاي نیروهاي خدمات جهت نظافت کامل بخش - 22
 نیروهاي واحد تریاژ پزشک،پرستار،بیماربر در محل کار خودنظارت کامل بر حضور تمام وقت کلیه  - 23
 نظارت بر تحویل فوري بیمار توسط کادر درمانی واحد تریاژ موقع ورود بیمار به واحد تریاژ - 24
 تحویل بیماران به صورت فیزیکی و بالینی از پرستاران شیفت قبل  - 25
 برقراري ارتباط با بیماران و معرفی خود  - 26
 انجام کلیه اقدامات پرستاري مورد نیاز بیماران بر اساس دستورات پزشکان مربوطه  - 27
 کنترل و چک ترالی احیاء و وسایل موجود در اتاق احیاء - 28
 کنترل پذیرش بیماران بدحال و انجام اقدامات ایزوالسیون - 29
 یی خاصدر صورت تغییر رژیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذا  - 30
 کنترل و نظارت بر روند پذیرش و انتقال بین بخشی بیمار - 31
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 32

 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 )نمونه بر واحد اورژانس(خدمتگزار : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  تحویل برگه هاي درخواست همراه با نمونه آزمایش از پرستار مسئول -1
 ثبت نمونه هاي تحویلی در دفتر مخصوص -2
 و حمل صحیح نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه ...بردن نمونه هاي مختلف از قبیل ادرار، مدفوع، و  -3
 تحویل نمونه هاي ارسالی به مسئول پذیرش آزمایشگاه و اخذ رسید -4
 جهت استفاده در بخش..... آماده کردن لوله، قوطی نمونه مدفوع و خلط،شیشه هاي محیط کشت و  -5
 استفاده صحیح و نگهداري وسایل حمل نمونه هاي آزمایش -6
 از آزمایشگاه و تحویل آن به منشی بخش و در صورت نبودن منشی بخش تحویل آزمایشات به مسئول شیفتگرفتن جواب آزمایشات  -7
 استفاده از وسایل ایمنی حفاظت فردي و رعایت نکات بهداشتی -8
 داشتن کارت تندرستی و انجام واکسیناسیون -9

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 10
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  
شرح وظایف پست سازمانی فرم  

 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 كاشان
 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: واحد سازماني -٢

 پرستار مسئول درمانگاه  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  كسب خط مشي ودستورالعمل ھاي الزم از سرپرست مربوطھ .١
 بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت .2
 مراقبتیبرنامه ریزي در جهت اجراي استانداردهاي  .3
 تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت  .4
 )تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  .5
 برنامه ریزي جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار .6
نظر برنامه ریزي جهت آگاه سازي کارکنان  جدید الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از  .7

 محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت هاي مرکز
 )مراقبت از خود و توان بخشی........(خانواده و / بیماران/ برنامه ریزي جهت آموزش به مددجویان .8
 پیش بینی  نیازهاي واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیري جهت تأمین آن .9

 ه ریزي جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در درمانگاه برنام .10
 برنامه ریزي جهت حفظ و نگهداري و تحویل تجهیزات واحد مربوط .11
 تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه  .12
 ئه شده برقراري امنیت شغلی در جهت ایجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارا .13
 توجه به نیازهاي کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی .14
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها .15
 ایجاد هماهنگی و همکاري بین کادر پرستاري و سایر واحدها .16
 بهبود وضعیت شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت .17
 نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود .18
 .....)شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها (ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط .19
 کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش..... آموزش ضمن خدمت بازآموزي و مشارکت و همکاري در برنامه ریزي  .20

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

   دکترسید احمد حسینی مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
   دکتر مهرداد حسین پور سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

   محمد واحدي پور مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع : واحد سازمانی -2

 پرستار مسئول درمانگاه: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 مشارکت و همکاري در آموزش دانشجویان پرستاري و سایر کا رآموزان در واحد مربوطه .21
 مشارکت و همکاري در پژوهشها و تحقیقات کاربردي پرستاري  .22
 برپایی کنفرانس هاي داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران  .23
 تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاري واحد مربوطه .24
 کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاري واحد مربوطه .25
و / چک لیست/ مشاهده.../ کادر پرستاري  از طریق بررسی رضایت مندي بیماران، همکاران و  ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط .26

 ... 
 نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهاي رفتار شغلی و اخالقی کارکنان .27
 .... ارزشیابی و اثر بخشی آموزش هاي داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و  .28
 پرونده بیماران سرپاییکنترل و چک  .29
 کنترل و چک روزانه ترالی احیاء  .30
 کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل .31
 مشارکت در کمیته هاي بیمارستانی بر حسب ضرورت .32
 ....)و  EEG –تست ورزش  –آندوسکوپی  –مراجعین درمانگاه ( نظارت بر تکمیل فرمهاي آمار ماهیانه  .33
 زي و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضاي فیزیکی بخش و کادر خدماتیکنترل و نظارت تمی .34
 کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار .35
 )احیا( CPRآشنایی کامل به  .36
  همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزي مسئولین بیمارستان از  واحد مربوطه  .37
  رف و عوارض ناشی ازآنهاموارد مص آشنایی و آگاهی کامل ازمیزان داروها ، .38
  همکاري با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهاي آموزشی پرسنل و همکاري در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز .39
 شرکت در جلسات ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي پرستاري  .40
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .41

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین
    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



١٨٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي :واحد سازماني -٢

 نوزادان خشسرپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  کسب خط مشی ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه .1
 بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت .2
 برنامه ریزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتی .3
 تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهاي مختلف .4
 )تقسیم کار(کارکنان تحت نظارت تعیین وظایف  .5
 در هر شیفت بر بالین بیمار برنامه ریزي جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، .6
یکی، وسایل و برنامه ریزي جهت آگاه سازي کارکنان  جدید الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیز .7

 زات و آشنایی با سایر قسمت هاي مرکزتجهی

 ...برنامه ریزي جهت آموزش به خانواده و  .8
 پیش بینی  نیازهاي واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیري جهت تأمین آن .9

 برنامه ریزي جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت .10
 فظ و نگهداري و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاريبرنامه ریزي جهت ح .11
 تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه  .12
 برقراري امنیت شغلی در جهت ایجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده  .13
 رضایت شغلیتوجه به نیازهاي کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش  .14
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها .15
 ایجاد هماهنگی و همکاري بین کادر پرستاري و سایر واحدها .16
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت .17
 صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز .18

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش الزم  -  19
 .....)شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها (ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط -20
 کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش..... برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و مشارکت و همکاري در  -21

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامھ در صفحة بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 نوزادان خشسرپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 مشارکت و همکاري در آموزش دانشجویان پرستاري و سایر کا رآموزان در واحد مربوطه - 22
 مشارکت و همکاري در پژوهشها و تحقیقات کاربردي پرستاري  -23
 برپایی کنفرانس هاي داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران  -24
 تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاري واحد مربوطه -25
 کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاري واحد مربوطه -26
 ... و / لیستچک / مشاهده.../ همکاران و ي بیماران، ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاري  از طریق بررسی رضایت مند - 27

 نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهاي رفتار شغلی و اخالقی کارکنان -28
 .... ارزشیابی و اثر بخشی آموزش هاي داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و  -29
 کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص -30
 کنترل و چک روزانه ترالی احیاء  -31
 کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل -32
اي از بخش، سوانح، کمیته دارو و درمان و  ریزي جهت کشتهاي دوره مشارکت در کمیته هاي بیمارستانی بخصوص کمیته کنترل عفونت و برنامه -33

 ) تبر حسب ضرور( تجهیزات و کمیته مرگ و میر
 نظارت بر تکمیل فرم  آمار مرگ و میر و سوانح و کلیه فرمهاي آمار ماهیانه -34
 کنترل و نظارت تمیزي و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضاي فیزیکی بخش و کادر خدماتی-35

 کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار -36

  )احیا( CPRآشنایی کامل به  -37      
  دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزي مسئولین بیمارستان از بخشها همراهی و گزارش -38
  موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهاي موجود در بخش، میزان داروها ، -39
  نات آموزشی موردنیازهمکاري با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهاي آموزشی پرسنل و همکاري در فراهم آوردن امکا  -40
  شرکت در جلسات ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي پرستاري ، برنامه ریزي جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص -41
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -42

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 



١٩٠ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 مدیر خدمات پرستاري: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 خدمات به بیمارانء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهاي ارائه  هاي ارتقا ریزي در زمینه برنامه -1

 ریزي ماهیانه پرسنل پرستاري بخشه ریزي ماهیانه دفتر پرستاري و نظارت بر برنامه برنامه -2

 هاي کشیک کلیه کارکنان بیمارستان در دفتر پرستاري آوري برنامه جمع -3

 ها کمیتههاي درون سازمانی و پیگیري موارد پرستاري مطرح شده در  شرکت فعال در نهادهاي سیاستگذاري و کمیته -4

 :گردآوري اطالعات از مرکز شامل -5

  ...مصاحبه با کارکنان و  هاي کارکنان، نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش پرونده -6
 ...برحسب نوع بستري ، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده و : مددجویان  -7
، ) بهیاران، کمک بهیاران، تکنسینها و کاردانهاي اتاق عمل و هوشبري و سایر کادر وابستهپرستاران، (نیروي انسانی : منابع شامل -8
 ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات 

مبتنی بر نیازها جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی ) درازمدت  میان مدت، کوتاه مدت،(تعیین اهداف  -9
 هاي مرکز مطبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط یبیمار با توجه به خط مش/ مددجو

 تعیین خط مشی و اتخاذ روشهاي مناسب و تعیین جدول زمان بندي براي رسیدن به اهداف موردنظر -10

 ...)آموزشی، پژوهشی، کنترل عفونت و (هاي خاص باشرح وظایف مدون  برنامه ریزي جهت تشکیل و شرکت در کمیته -11

 ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف موردنظر ارائه راهکار بهینه به مسئول و -12

 برنامه ریزي مناسب جهت شرایط بحرانی واضطراري -13
 تدوین واجراي برنامه هاي آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیري -14

 درمانی و توانبخشی مرکز ریزیهاي بهداشتی، ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه -15

 جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز براي دستیابی به اهداف -16

 ایجاد هماهنگی در برنامه هاي آموزشی بالینی دانشجویان گروههاي پرستاري -17

 مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهاي مرکز - 18
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 



١٩١ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 مدیر خدمات پرستاري: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  هاي پرستاري برنامهتعیین و پیشنهاد بودجه موردنیاز واولویت بندي آنها جهت اجراي  -19
 مشارکت در طرحهاي پژوهشی -20
 تالش مستمر جهت کسب اطالع از آخرین پدیده هاي پرستاري و به کارگیري روشهاي نوین پرستاري -21
 )کنترل عفونت(برنامه ریزي و پیشنهاد جهت پیشگیري از عفونت  -22
 هاي کنترل عفونت نظارت و ارزشیابی بر چگونگی اجراي برنامه -23
 به موقع کشت از بخشها و پیگیري نتایج و سعی در جهت برطرف نمودن موارد نقصنظارت بر انجام  -24
 )در محیط کار... واکسیناسیون و (همکاري در برنامه ریزیهاي الزم جهت ایمنی پرسنل پرستاري  -25
 اي کارکنان پرستاري انجام برنامه ریزي و همکاري با سایر واحدهاي ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه -26
 ارائه راهکارهاي اساسی در برنامه ریزي جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاري سایر واحدهاي ذیربط -27
 تعیین برآورد سطوح مختلف نیروي انسانی موردنیاز بخشهاي پرستاري براساس استانداردهاي علمی -28
 ه امکانات و شرح وظایف مصوبهاي مختلف شغلی با توجه ب تعیین حدود  و انتظارات و عوامل عملکردي در رده -29
 به کارگیري نیروي انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهاي مختلف کاري -30
 پیش بینی کادر پرستاري موردنیاز و تالش جهت برطرف کردن کمبود پرسنل -31
 کنترل برنامه چرخش منظم پرسنل در شیفتهاي مختلف با درنظر گرفتن اولویتها -32
 رستاري در بخشها در روزهاي تعطیل و ساعات غیراداريبرنامه ریزي جهت پوشش کامل پ -33
 پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست جهت واحدهاي ذیربط -34
 بخشها عزل و نصب سوپروایزرها و سرپرستاران با استفاده از نظرات شوراي پرستاري و کسب اطالعات از نظر رئیس بیمارستان و در موارد خاص رؤساي -35
 دیده در بخشهاي خاص ري نیروهاي دورهبکارگی -36
 تهیه بانک اطالعاتی از پرسنل واجد شرایط احراز پست جهت انتخاب پرستار، سرپرستار و سوپروایزر -37
 کارکنان گروه پرستاري... تصمیم گیري در مورد مرخصیها ، ماموریتها و  -38
 رهبري و هدایت واحدهاي ذیربط درجهت تحقق اهداف سازمانی -39

 ...ناسب پرستاري با برقراري ارتباط مؤثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و ارائه الگوي م - 40
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 



١٩٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 مدیر خدمات پرستاري: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  گروه پرستاري) تشویق و تنبیه(اتخاذ تدابیر الزم وارائه راهکارهاي اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزه در کارکنان  -41
 اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها -42
 ماهیانه مدیران خدمات پرستاري در معاونت درمان دانشگاهشرکت درجلسات  -43
 برنامه ریزي و نظارت بر جلسات ماهیانه پرسنلی بخشها و تشکیل جلسات مستمر ماهیانه با سرپرستاران و سوپروایزرها  -44
 ی حل مسالهآوریهاي علم تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکالت واحدهاي ذیربط با بهره مندي از فن -45
ها، شرح وظایف، آموزش ضمن خدمت، آموزش مستمر  آشناسازي پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مشی: تامین نیازهاي آموزشی کارکنان شامل -46

 ...هاي پرستاري و  کاربردي تازه
 رسیدگی و پیگیري مشکالت کارکنان گروه پرستاري -47
 گزارشات نهایی از پیشرفتها، فعالیتها و مشکالت به مقامات ذیربطاخذ گزارشات پرستاري و تجزیه و تحلیل آن و ارائه  -48
 بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث و بحرانها و اعالم آن به مراجعه ذیصالح -49
 برنامه ریزي جهت تهیه تجهیزات بیمارستان با درنظر گرفتن اولویتها و پیگیري جهت تهیه آنها تا حصول نتیجه  -50
 ه صحیح از وسایل و تجهیزات و نصب دستورالعمل کاربردي به زبان فارسیکنترل و نظارت بر نحوه استفاد -51
 ایجاد زمینه مناسب جهت انجام پژوهشهاي کاربردي در حرفه پرستاري -52
 ...)چک لیست و (نظارت و کنترل کیفیت مراقبتهاي پرستاري بر اساس استانداردهاي تعیین شده با استفاده از ابزارهاي مناسب  -53
 پرونده نویسی و گزارش نویسی کادر پرستارينظارت وکنترل بر  -54
 هماهنگی فعالیتهاي مختلف واحد پرستاري با سایر قسمتهاي بیمارستان -55
 نظارت بر حسن اجراي شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان پرستاري -56
 نظارت بر اجراي دقیق موازین شرعی و هدایت پرسنل تحت سرپرستی -57
 همراهان ، کلیه همکاران و مسئولین مافوق بیماران،بکارگیري اخالق پرستاري و رفتار مناسب با -58
 ...عفونتهاي ثانویه و  بررسی آماري از برآیند خدمات پرستاري شامل حوادث، آمار مرگ و میر، سوء مراقبت و رفتار، -59
 نظارت بر ارزشیابی مستمر عملکرد کارکنان پرستاري در طول سال -60

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

   



١٩٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 مدیر خدمات پرستاري: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  بازدید مستمر از واحدها و شیفتهاي مختلف - 61
 همراهی با بازرسین وزارتخانه، سازمان و دانشگاه وارائه گزارش عملکرد و کسب راهکارهاي جدید - 62
 نظارت بر کنترل حضور و غیاب کارکنان پرستاري تحت نظارت - 63
 نظارت بر چگونگی استفاده از روشهاي خودارزیابی جهت ارزشیابی کارکنان - 64
 کارکنانکنترل و نظارت بر تهیه پرونده هاي بهداشتی و آموزشی  - 65
 ...مددجویان و / کنترل، نظارت و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی کارکنان، بیماران - 66
 ارزشیابی برنامه هاي تعیین شده مبتنی بر هدف مرکز و گزارش عملکرد - 67
 ارزشیابی عملکرد کمیته هاي تحت نظارت - 68
 ...مددجو، خانواده، کارکنان و / بررسی سطح رضایتمندي بیمار - 69
نحوه نگهداري و استفاده از داروهاي استوك بخشها و داروهاي مخدر و ایمونوگلوبولینها و داروهاي دفتر کنترل و نظارت بر  - 70

 پرستاري
همکاري در برنامه ریزیهاي الزم جهت فراهم کردن امکانات رفاهی براي پرسنل پرستاري و پیش بینی الزم براي برگزاري  - 71

 جشنهاي روزهاي خاص
 پرستاري در بخشهاي بیمارستان و سایر واحدهاي تابعه کنترل و نظارت بر ارائه خدمات - 72
 آوري و بکارگیري دستورالعملهاي اداري در رابطه با مسایل اداري و رفاهی پرسنل زیرمجموعه جمع - 73
 تنظیم برنامه گروه کد احیاء در بیمارستان و نظارت بر حضور به موقع اعضاي کد - 74
 انجام سایر امور محوله به دستور مقام مافوق - 75

  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین
    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

  
   



١٩۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

 سوپروایزر آموزشی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاري -1
 )بلندمدت  کوتاه مدت، میان مدت،(تعیین اهداف آموزشی  -2
 با در نظر گرفتن اولویتها) بیماران، رده هاي مختلف پرسنل پرستاري و پرسنل جدیدالورود/ مددجویان(تعیین نیازهاي آموزشی  -3
 ر و مدون جهت رفع نیازهاي آموزشی هاي آموزشی مستم تدوین برنامه -4
 اجراي برنامه هاي آموزشی با همکاري و مشارکت سایر گروهها -5
 تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهاي آموزشی بخشهاي مرتبط -6
 تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی مرتبط با خدمات مورد نیاز مددجویان -7
 کارورزي دانشجویان و کارآموزان گروههاي پرستاري و ماماییهماهنگی در اجراي برنامه  -8
 پیشنهاد و تهیه کتب، مجالت، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاري و مامایی -9

و کنترل عفونت  گروه کد احیاء قلب و ریه، حوادث غیرمترقبه، اورژانسها(تدوین برنامه هاي آموزشی مستمر جهت گروههاي خاص  - 10
 ...)و 

 تشکیل کمیته آموزشی ،پژوهشی پرستاري - 11
 پیشنهاد ایجاد زمینه هاي تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی - 12
هماهنگی ، همکاري و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان درکالس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد  - 13

 ذیربط
 ارتباط مناسب با کارکنان، تشویق و ایجاد انگیزه در آنان به منظور ارتقاء سطح علمی برقراري - 14
 همکاري و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی - 15
 همکاري و هماهنگی با سوپر وایزر بالینی  و کنترل عفونت در امر آموزش - 16
 اء سطح آموزشهمکاري و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان درجهت ارتق - 17
 ها جهت ارائه روشهاي اثربخش و مؤثر در ارائه خدمات کنگره شرکت فعال در سمینارها ، - 18

 مسئولین
  مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی -2

 سوپروایزر آموزشی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 ...)به شکل کنفرانس، جزوه ، پمفلت و (ها و نتایج تحقیقات جدید  ارائه تازه - 19
 همکاري و مشارکت در انجام طرحهاي پژوهشی و تحقیقاتی  - 20
 :هدایت و آموزش کارکنان - 21

  حسابرسی کیفی خدماتجهت  -
 ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه خدمات -

 بیمار/ ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو -                  
 هدایت و آموزش کارکنان در اجراي برنامه هاي آموزشی واحدهاي ذیربط - 22
 ی جهت کارکنان و بیمارانهدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلمها و پمفلتهاي آموزش - 23
 ثبت و گزارش کلیه فعالیتهاي آموزشی به مدیر خدمات پرستاري - 24
 کنترل و نظارت بر آموزشهاي انجام شده در واحدهاي ذیربط با استفاده از ابزار مناسب - 25
 کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها - 26
کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده، بررسی رضایتمندي  ارزیابی اثربخشی آموزشهاي انجام شده از طریق - 27

 مددجویان، بررسی رضایتمندي کارکنان
 ه هاي مختلف پرستاري در شیفتهاي مختلف در برنامه هاي آموزشی کنترل و نظارت بر شرکت فعال رد - 28
 مشارکت درکمیته ارزشیابی کارکنان پرستاري - 29
 يشرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستار - 30
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 31

  
 

  
  
 
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 سوپروایزر بالینی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاري

 مشارکت و همکاري درجمع آوري اطالعات پیرامون مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی
 واحدهاي ذیربط با همکاري سایر مسئولین همکاري با مدیر پرستاري در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی هاي

 ارائه پیشنهادات الزم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاري
 ...مددجویان و / مشارکت و همکاري در برنامه ریزي هاي آموزشی کارکنان، دانشجویان، بیماران 

 مددجویان /برنامه ریزي و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزي ترخیص بیماران 
 تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد واحدهاي ذیربط

 ایجاد هماهنگی بین واحدهاي مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذیربط
 و اقدام جهت حل آنها...) بیماران، محیط و  مربوط به کارکنان،(تشخیص نیازها و مشکالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري 

 مشارکت در توزیع کارکنان پرستاري بر اساس تواناییها و نیازها در واحدها و شیفتهاي مختلف
 ایجاد شرایط کاري مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

 ي مؤثرترشرکت در برنامه هاي آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشها
 ...)توانبخشی و  رفاهی، نظارت و ارزشیابی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی،(شرکت در کمیته هاي مختلف بیمارستانی و پرستاري 

 شرکت در جلسات دفتر پرستاري و طرح نمودن مشکالت بیمارستان و پرسنل و ارائه نظرات و پیشنهادات
 ...)تامین نیروي انسانی، تجهیزات و امکانات و (فوریتها  تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز

 ...هماهنگی با واحد مددکاري بیمارستان در ارجاع  مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و 
 )...رعایت مقررات اداري، رعایت ضوابط کاري ، اخالقی و (نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاري 

 دریافت گزارش امور بیمارستان از شیفت قبلی به صورت کتبی و شفاهی و ارائه گزارش به مسئول مافوق
 نظارت و کنترل بر حضور و غیاب پرسنل در شیفتهاي مختلف

 بازدید روزانه از کلیه قسمتهاي بیمارستان و ارائه گزارش به مسئول مافوق
 ده بهینه از نیروي انسانینقل و انتقال پرسنل برحسب نیاز بخشها واستفا

 هدایت و راهنمایی کارکنان جهت ارائه مراقبت با کیفیت مطلوب به بیماران
 و همکاري و هماهنگی با ستاد امداد درمان نظارت و کمک به پذیرش بیماران جهت بستري ، مشاوره و ارجاع به مراکز دیگر

  عزام بیماراننظارت و بازدید مستمر از اورژانس در مورد نحوه پذیرش و ا
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 سوپروایزر بالینی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  نظارت و کنترل بر نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري به بیماران بستري در بخشها به ویژه بیماران بدحال -1
 تنظیم گزارش اقدامات انجام شده براي بیماران بدحال وارائه گزارش به مسئول مافوق -2
 در بخش موجود... کنترل و نظارت بر دفاتر ، اوراق پرونده، چارت عالئم حیاتی و  -3
 برقراري ارتباط مناسب با کادر پرستاري و هدایت و رهبري آنها حین انجام کار -4
 همکاري و نظارت بر عملیات احیاء قلبی ، ریوي و ارائه گزارش نتایج حاصله به مسئول مافوق -5
 نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي بهداشتی و نظافت بیمارستان -6
 ...)چک لیست و (دمات پرستاري مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خ -7
 بازدید مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مقام مافوق -8
 هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبتها -9

 کارکنان، کمک و حمایت از آنهاارائه راهنماییهاي الزم به  -10
ها، شرح وظایف و  خط مشی آشناسازي کارکنان جدیدالورود با مقررات،: مشارکت و همکاري در جهت تامین نیازهاي آموزشی کارکنان شامل -11

(... 
 و گزارش به مافوق...) بیماران بدحال، پذیرش شده، ترخیصی، فوت شده و (ثبت حوادث ، وقایع غیرمترقبه ، آمار  -12
 ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق اوامر عملکردي، رفتارهاي شغلی و اخالقی و گزارش به مافوق -13
 همکاري و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات از طریق حسابرسی کیفی، بررسی رضایتمندي مددجویان، بررسی رضایتمندي کارکنان -14
 فیت ارائه خدمات پرستاريهاي آموزشی بر کی همکاري و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه -15
 هاي مدون، جهت دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده همکاري و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط مشی -16
 ...کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداري تجهیزات، داروها و  -17
 نظارت و کنترل بر نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی و نقل و انتقال آنها -18
 کاري و همراهی با بازرسین ضمن بازدید از بیمارستانهم -19
 نظارت و کنترل بر ورود  و خروج آمبوالنس از بیمارستان -20

 دستور مقام مافوقانجام سایر امور محوله طبق  - 21
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین
    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 مسئول شیفت بخش: شغل/ عنوان پست  -4 کاشان: محل جغرافیایی خدمت -3
  : شغل/ شماره پست  -6  موقت  مستمر / ثابت  : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می پستوظایف  -7

 شغل              
  گروه پرستاري  سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن اجراي اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاء -1
 ظافت بخشکنترل و نظارت بر انجام ن -2
 کنترل و نظارت بر انجام اقدامات خاص پرستاري -3
 کنترل و تحویل وسایل و تجهیزات پزشکی بخش مربوطه -4
 مشارکت و همکاري در انجام احیاء  -5
 کنترل و چک ترالی احیاء -6
 کنترل و نظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه -7
 سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آنکنترل و چک داروهاي مورد نیاز و اطالع به  -8
 کنترل ورود و خروج همراهان و افراد متفرقه به بخش  -9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت - 10
 کنترل بر پذیرش بیماران بد حال و  انجام اقدمات ایزوالسیون - 11
 صدر صورت تغییر رژیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خا - 12
 کنترل و نظارت بر پذیرش و ترخیص و انتقال بیماران - 13
 پیگیري امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران - 14
 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک - 15
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 16

 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ
    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 کودکان  خشبپرستار : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  مشکالت با دادن اختیار به وياي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و  جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه .1
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک  .2
 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو .3
 ی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ریزي اقدامات مراقبت .4
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی .5
نوي انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و مع .6

سوندگذاري،شستشوي (، دفع)رژیمهاي غذایی، روش هاي تغذیه درمانی(خواب،تغذیه،متابولیک)پوست،مو،دهان(بهداشت: مددجو در موارد زیر
تمرینات تنفسی، اکسیژن رسانی، ساکشن، مراقبت از تراکئوستومی و (تنفس...) مثانه،مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از کلستومی، انواع تنقیه و 

حرکت در تخت،خروج از تخت، انتقال به صندلی،تغییر وضعیت، انجام (تحرك ....) بررسی عالئم حیاتی،توزین روزانه و (پانسمان ، گردش خون...) 
کنترل جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و (تعادل الکترولیتها.....) حرکات فعال و غیر فعال، بکارگیري از  وسایل کمک حرکتی، 

مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه،بخور، داروهاي ....) مراقبت از پوست، انواع زخمها،پانسمان و (مراقبت از سیستم پوششی...)
خوراکی،رکتال،تزریقی، مایعات وریدي با نظارت پزشک، تزریق خون و فراورده هاي خونی، پیشگیري و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها، 

تا حضور تیم احیاء ، ارائه اقدامات پرستاري در بیماران بدحال و فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی، ریوي 
 .گزارشات مربوطه

 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها .7
 مک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبهبکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به ک .8
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی .9

بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده و  .10
 ور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعیجامعه به منظ

 راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی .11
 مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل .12
 پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهشانجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور  .13
 همکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري آنها .14
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی .15

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 کودکان  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 بهبود مداوم کیفیت خدماتمشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت  .16
 نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی .17
 هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  .18
 پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار .19
 بررسی وضعیت سالمت کودك و گزارش موارد انحراف از معیارهاي استاندارد سالمتی .20
 ایجاد محیطی شاد ومناسب  .21
 ایجاد زمینه مناسب جهت بازي به منظور تامین رشد وتکامل و کاهش اضطراب کودك  .22
 )از طریق هماهنگی با مسئوالن(ایجاد زمینه جهت کمک به تحصیل کودکانی که به مدت طوالنی بستري می شوند  .23
 ...)مسمومیت ، برق گرفتگی وآسپیراسیون ، سقوط، سوختگی، (حفاظت کودك از حوادث و خطرات جسمی  .24
 حمایت روانی کودك و والدین جهت پیشگیري از محرومیت هاي عاطفی آنها  .25
 )با توجه به امکانات( ایجاد تسهیالت مناسب جهت حضور و اقامت یکی از والدین در کنار کودك  .26

  ...)ون و شستن دست، ایزوالسی(کاربرد خط مشی مناسب در پیشگیري از عفونت و انتقال آن .   27 
  برقراري اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارو درمانی  - 28 

  تدارك تغذیه مناسب با سن و تشخیص بیماري کودك و آموزش آن به والدین با تاکید بر تغذیه با شیر مادر -29
  مراقبت و نظارت در توزیع غذاي کودك -30
  فلبیت و عوارض تزریقات وریدي اقدامات ضروري جهت پیشگیري از ترومبو -31
   IOکنترل  -32
  پیشگیري از کم آبی و دریافت اضافی مایعات در کودکانی که مایع وریدي دریافت می کنند -33
 آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهاي مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی بخش -34
 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و  -35
بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمایشگاهی،آنزیمهاي قلبی، کنترل انجام آزمایشات تشخیصی تهاجمی  -36

 می، کمک به بیمار و پزشک در انجام تستها، مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطهو غیر تهاج
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 ادامھ در صفحھ بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 کودکان خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  

 بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی -37
 انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد  -38
 ساعت 24-72مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد از  -39
اکسیژناسیون با ماسک یا نازال، ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با (حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن -40

 تا رسیدن پزشک) تراکئوستومی
 ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ، حجم،غلظت و بوي ترشحات -41
 C.V.Pکمک به پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند -42

Line,NGT,Chest.Tube  
 دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل Alarmتوجه به  -43
 کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراسیون -44

مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها، استفاده از پماد یا قطره چشمی، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک  -45
 شده اند Pupil edemaرا از دست داده اند، باال آوردن سر تخت در بیمارانی که دچار  زدن
 مراقبت روانشناختی، آشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی، ساعات مالقات، گزارش وضعیت بیمار، حمایت از بیمار در زمان اضطراب -46
 .....بیمار،پرستار،دستگاهها، وسایل، محیط و : رعایت نکات استریل،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه موارد -47
 کنترل تورگور پوستی و ادم -48
 بررسی سیستم ادراري بیمار -49
 بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام الزم -50
 و نگهداري آنهاو طرز کار .... شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور،مانیتور، پالس اکسیمتر و  -51
 ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه -52

  چرب کردن لب و زخم بدن با پمادهاي مخصوص -53             
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -54

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 پزشكي كاشان
 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتيجتمع م: واحد سازماني -٢

 تست ورزش و اکوکاردیوگرافی  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  : باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  : شرح وظایف عمومی 

  اي موثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به وي و برقراري ارتباط حرفهجلب اعتماد و اطمینان مددجو -1
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک -2

 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو  -18
 تشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پرونده -19
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی -20
تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به  -21

 مددجو
 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها -22
 بکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه -23
 اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی -24
ه بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده و جامع-10

  به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی
 و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی راهنمایی -11
 مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل-12
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش-13
 گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري آنهاهمکاري با -14
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی -15
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات-16
 و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی نظارت-17
  هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -18

 آموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصیخاص  -٢٠
 .را به صورت کامل گذرانده باشد CPRباسیون و انجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتو-20

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    معاون درمان مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٢٠٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی -2

 تست ورزش و اکوکاردیوگرافی  خشپرستار ب: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  :شرح وظایف اختصاصی 

  ......)با ناظر بیمه ، حسابداري و  (پذیرش بیمار و انجام هماهنگی هاي الزم  -1
  دادن آرامش روحی ، روانی به بیمار جهت کاهش اضطراب  -2
  فتن شرح حال از بیمار  در خصوص وجود بیماریهاي خاص ، احساس سنگینی در قفسه سینه یا وجود درد در قفسه سینهگر -3
  آماده نمودن بیمار جهت انجام تست مربوطه ، دادن پوزیشن مناسب به بیمار جهت انجام اکو -4
  انتقال به تخت  قطع مصرف داروي قلبی ، ناشتا نبودن بیمار ، کمک به بیماران بدحال جهت -5
  تعویض لباس بیمار -6
 بیمار قبل از شروع تست  BPکنترل  -7
 ) ،چسباندن چست لید ، وصل الکترودها Shave(اقدامات الزم جهت مانیتورینگ   -8
 اقدامات الزم جهت انجام تست ورزش و ثبت زمان شروع آن  -9

 طول مدت انجام تستهمراهی با پزشک در حین انجام تست و کنترل فشارخون در  -10
 کنترل وضعیت حال عمومی بیمار و توانایی او در راه رفتن ، کنترل از نظر سنگینی قفسه سینه و در حال درد  -11
 به پزشک معالج ECGاطالعات تغییرات  -12
  کنترل دستگاه و اطمینان از خاموش بودن دستگاه در پایان هر شیفت  -13
 دارو درمانی با نظر پزشک معالجآموزش بیمار جهت شروع مجدد  -14
  ارائه آمار ماهیانه به واحدهاي ذیربط-15
 انجام سایرامور محوله طبق دستور مقام مافوق -16

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    معاون درمان مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

 
  



٢٠۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: واحد سازماني -٢

 پرستار واحد آندوسکوپی : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  : شرح وظایف عمومی 

  پاسخ صحیح به سؤاالت، درخواستها و مشکالت با دادن اختیار به وياي موثر و  جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه-1
 بررسی و شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک -2

 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو  -١٠
 ت، پژوهش، برنامه ریزي اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پروندهتشخیص پرستاري مبتنی بر دانش،مهار -١١
 مشارکت و همکاري در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی -١٢
عی و انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پیگیري آن، با توجه به تأمین نیازهاي جسمی، روانی، اجتما -١٣

 معنوي مددجو
 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها -١۴
 بکار گیري روشهاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر اعضاي تیم در موقعیتهاي خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه -١۵
 و پیشگیري از حوادث احتمالی اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی -١۶
ه به بررسی نیازهاي آموزشی، تعیین سطح انگیزش فراگیر، توسعه برنامه هاي آموزشی، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو،خانواده و جامع-10

  منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی
 ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایت اجتماعی راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم -11
 مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پیگیري اقدامات مراقبتی در منزل-12
 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونتها از آموزش تا پژوهش-13
 محیطی،حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاري و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري آنهاهمکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت -14
 مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزشی، پژوهشی -15
 مشارکت در ارائه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات-16
 طبق موازین شرعینظارت و کنترل بر مراقبت از جسد -17
  هاي آموزش مربوطه  با مشارکت در دوره) احیاء( CPRآشنایی کامل به اصول  -18
 آموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی براي انجام آزمایشهاي تشخیصی خاص -19
 .ت کامل گذرانده باشدرا به صور CPRانجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط پرستاري که دوره اینتوباسیون و -20

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    معاون درمان مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید
    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه کننده نهاییتایید 



٢٠۵ 
 

  
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی -2

 پرستار واحد آندوسکوپی : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 :شرح وظایف اختصاصی

 .......کولونوسکوپی و  –کنترل و چک کردن دستگاه آندوسکوپی  - 10
 کنترل وسایل مورد نیاز و تکمیل و جایگزین کردن وسایل مصرفی - 11
 چک کردن وتکمیل ترالی اورژانس بخش آندوسکوپی  - 12
 موارد مصرف داروهاي مخدر در دفتر مخصوصثبت  - 13
 همکاري با منشی بخش جهت پذیرش بیماران و آماده کردن فرمها و گرفتن رضایت شخصی - 14
 گرفتن شرح حال بیمار ، راهنمایی و آماده کردن بیمار از لحاظ روحی و آموزشهاي الزم قبل از آندوسکوپی  - 15

 .....ندوسکوپی و آماده کردن وسایل لوازم و مورد نیاز جهت انجام آ - 16
 ...)دستکش و  –پوشیدن گان (دادن پوزیشن مناسب به بیمار جهت انجام آندوسکوپی ، رعایت اصوال حفاظت فردي -8
 .....تزریق داروهاي آرام بخش ، مسکن و  IV Lineگرفتن   - 9 

حیاتی بیمار قبل ،  حین و بعد از آندوسکوپی و مانیتورینگ واکسیژن بی حرکت نگهداشتن بیمار ، کنترل حال عمومی بیمار و اطالع به پزشک ، کنترل عالئم  - 10
 تراپی بیمار

 کمک و همکاري با پزشک تا پایان کار آندوسکوپی - 11
 کنترل دستگاهها در پایان کشیک - 12
  انجام اقدامات سریع درمانی در مواقع اورژانس - 13
 پرکردن فرم بیوپسی همراه با مشخصات کامل بیمار- 14
 اهنگی با بخش پاتولوژي جهت ارسال نمونه ها هم- 15
 کنترل عالئم حیاتی در اتاق ریکاوري پس از انجام آندسکوپی - 16
 کمک به بیمار در صورت لزوم در جابجایی از تخت به برانکارد یا ویلچر- 17
 پیگیري مشاوره هاي بیمار- 18
 ...دادن آموزشهاي الزم به بیمار بعد از انجام آندوسکوپی و - 19
 هماهنگی با بخش جهت فرستادن بیمار- 20
 گزارش دادن حال بیماران بدحال به پرستار بخش و تحویل بیمار - 21
 تهیه کردن کلیه کمبودهاي داروئی و تجهیزاتی در هر روز یا هر هفته - 22
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق- 23

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    معاون درمان مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
 

  



٢٠۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

سازمان امور اداري و  ٢ت ) ٧۴-۴( ٢٣۴ فرم         استخدامي كشور 
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 پزشكي كاشان
 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: واحد سازماني -٢

 پرستار  کنترل عفونت: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاري .28
 شناخت منابع عفونتهاي بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش .29
 به کارگیري نتایج پژوهشها و مطالعات جدید در انجام مراقبتها براي پیشگیري و کنترل عفونت بیمارستانی .30
 آموزشی براي پرستاران، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیري و کنترل عفونتهاي  همکاري در توسعه و اجراي برنامه .31
 .شود هاي آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت براي پرستاران و سایر گروهها برگزار می شرکت در جلسات و دوره .32
 .ن بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبتاي براي کارکنا تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره .33
 ارزیابی وسایل و تجهیزات الزم براي عفونتهاي خطرناك و ارائه راهکارهاي مناسب به کمیته .34
ـ بازدید روزانه از بخشهاي مختلف بیمارستانی براي کشف موارد جدید احتمالی و پیگیري موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشـات و عالیـم بـالی    .35 ت و نی و ثب

 .ارائه گزارشات الزم به کمیته مزبور 
و گـزارش  نظارت بر اجراي مقررات یا ارزیابی و ارزشیابی اجراي ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحـدهاي بیمارسـتانی    .36

 نتایج به کمیته مزبور
پذیر براساس استانداردهاي مراقبتی بـا همکـاري کمیتـه کنتـرل      قسمتهاي آسیبتهیه و تدوین دستورالعمل هاي کنترل عفونت در بخشهاي ویژه و سایر  .37

 عفونت
 در واحدهاي بیمارستان) تصادفی(اي و راندومی  هاي دوره ریزي جهت انجام کشت برنامه .38
 هاي کمیته و امکانات موجود نظارت و کمک در ایزوالسیون بیماریهاي عفونی باتوجه به خط مشی .39
  ز بیماران ایزوله به کادر پرستاري بیمارستانآموزش نحوه مراقبت ا .40
 هاي بیمارستانی همکاري با تیم کنترل عفونت بیمارستانی براي تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی و بروز عفونت درهمه گیري .41
  شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطالعات و گزارشات و دریافت دستورالعملهاي اجرایی .42
 دوره هاي آموزشی به منظور ارتقا دانش و مهارتهاي فردي و شغلی شرکت در .43
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .44
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

 



٢٠٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2 دانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 بهیار: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه -1
 نظارت سرپرست مربوطهاز مراکز بهداشتی درمانی و یا بخشهاي دیگر تحت / کمک در امر پذیرش، ترخیص، و یا انتقال مددجویان به  -2
 حمام دادن یا کمک در حمام کردن، تغییر وضعیت، ماساژ و دهان شویه: تامین نیازهاي بهداشتی اولیه مددجو شامل -3
ظارت توانند به تنهایی غذا بخورند ، بوسیله لوله معده بنا به دستور پزشک و ن کمک در تغذیه بیمارانی که نمی(اي مددجو  کمک در تامین نیازهاي تغذیه -4

 )سرپرست مربوطه
 تعویض بگ کلستومی: کمک در تامین نیازهاي دفعی مددجو -5
 کمک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن، استفاده از کیسه آب گرم یا یخ -6
 مراقبت در حفظ نظم و نظافت بخش، پاکیزگی کلیه لوازم بخش، حفظ اموال بخش -7
 انجام ساکشن و اکسیژن تراپیکنترل عالئم حیاتی، جذب و دفع مایعات و ثبت در پرونده و  -8
 همکاري و نظارت بر نحوه خروج بیمار از تخت و راه رفتن بیمار  -9

 تماس مداوم با مددجو و پاسخ به آن و مالحظه کلیه تغییرات حال مددجو و گزارش به سرپرست مربوطه -10
حیه عمل، کنترل نداشتن انگشتر و زیورآالت و دندان مصنوعی آماده نمودن مددجو براي اطاق عمل در صورت نیاز، کنترل شیو ناحیه عمل ، تمیز بودن نا -11

 اي و پوشاندن گان و سایر پروتزهاي فلزي، آمادگیهاي روده
 برقراري ارتباط و آماده کردن مددجو در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی، دادن وضعیت مناسب به بیمار -12
 ن، حفظ محیط مناسب جهت معاینه، در دسترس قرار دادن وسایل معاینهبرداشتن پوشش از محل معاینه و در معرض قرار دادن آ -13
 انجام پروسیجرهایی مانند تعویض پانسمان، تزریقات، کمپرسها تحت نظارت مسئول مربوطه -14
 پیشگیري از بروز حوادث اجتماعی در رابطه با حفظ امنیت بیمار -15
 پاسخ به زنگ اخبار بیمار و رفع نیازهاي بیمار -16
 با پزشک براي ویزیت و معاینهکمک و همراهی  -17
 کمک و همراهی در برنامه هاي آموزشی به بیمار  -18
 نظارت بر نظافت بیماران و محیط آنان و آشنا نمودن بیماران با اصول بهداشتی -19
 ارائه توجهات قبل و بعد از عمل جراحی -20
 تحت نظارت سرپرستار مربوطه طبق دستور پزشک... هاي ازمایشگاهی شامل خون، مدفوع، ادرار و خلط و  گرفتن نمونه -21
 ...)مانند کمک در به کاربردن چوب زیربغل و (کمک درامر توانبخشی مددجو  -22
 مراقبت از جسد طبق موازین شرعی -23
  ارائه گزارش از وضعیت بیماران بستري در بخش به مسئول مافوق -24
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -25

 مسئولین
 مربوطھ

 امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان
 :نسخه

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 

 

  



٢٠٨ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  
 

غل
ه ش

نام
ناس

ش
  

  واحد پرستاري: واحد سازمانی                                        سرپرستار:  عنوان پست سازمانی
  

  پرستار       :   بهداشتی و درمانی                                                  رشته شغلی:  رسته 

ب 
رات

 م
سله

سل
نی

زما
سا

  

  
  مدیر یا معاون خدمات پرستاري: عنوان سرپرست مستقیم 

ت 
یال

حص
 ت

طح
س

یاز
د ن

ور
م

  

  رشته هاي پرستاري یا مدیریت خدمات پرستاري و آموزش پرستاريدارا بودن مدرك کارشناسی ، کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از 
  

  

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 برنامه ریزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتی .1

 ایجاد هماهنگی و ارتباطات الزم با سایر بخشهاي بیمارستان جهت انجام امور محوله .2

 تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان خدمت ، ارائه کنندگان خدمت  .3

  مسئولیت حفظ و نگهداري اموال تحت اختیار .4
 برنامه ریزي، تقسیم وظایف و تنظیم شیفتهاي کارکنان .5

  برقراري نظم و ترتیب در پرونده بیماران بستري براساس استانداردها .6
  

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

اشتغال عملی در بخشهاي بستري و آشنایی با سلسله مراتب اداري و قوانین و دستورالعملهاي مربوط به نظام خدمات بهداشتی ، درمانی 
  سال 2و کسب تحارب مدیریتی از قبیل نظارت و ارزشیابی حداقل به مدت 

 و 
 ها

یی
وانا

 ت
ها،

زش
مو

آ
یاز

د ن
ور

ي م
تها

هار
م

  
استراتژیک بیمارستان ،آگاهی از قوانین و مقررات پرستاري،آموزش نحوه استفاده و کار با آشنایی با اهداف و برنامه هاي  .1

تجهیزات اختصاصی،آموزش احیاي قلبی و عروقی پیشرفته،ایمنی بیمار، بهداشت محیط و سالمت شغلی،مدیریت بحران،بهبود 
  ، نحوه نگارش مکاتبات اداري کیفیت،استانداردهاي مراقبتی،سیسیتم هاي کنترل عفونت ، اصول گزارش نویسی

  تونایی برقراري ارتباط موثر با پرستاران ، بیماران و همراهان ایشان  .2
  داشتن قدرت بیان و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل و تصمیم گیري جهت رفع مشکل .3

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتیرئیس مجتمع / مدیر

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢٠٩ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  
  

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد پرستاري: واحد سازمانیسوپروایزر آموزشی                          : عنوان پست سازمانی
  

  پرستار     :     بهداشتی درمانی                                                       رشته شغلی:   رسته 

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  مدیر خدمات پرستاري: عنوان سرپرست مستقیم
  
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

  پرستاري، آموزش پرستاريدارا بون مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته پرستاري ، مدیریت 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  )کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت( تعیین اهداف آموزشی - 1
  اولویت بندي نیازهاي آموزشی  - 2
  تدوین برنامه هاي آموزشی  مستمر و مدون جهت رفع نیازهاي آموزشی شغلی  - 3
  اجراي برنامه هاي آموزشی با همکاري و مشارکت سایر گروهها - 4
  کمیته هاي آموزشی و پژوهشی پرستاريتشکیل  - 5
  ارزشیابی برنامه هاي آموزشی - 6
  ثبت و گزارش کلیه فعالیت هاي آموزشی وارائه نتایح حاصله به مدیر خدمات پرستاري - 7
  همکاري و هماهنگی جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کالسهاي آموزش مداوم - 8

رد 
مو

 
ربه

تج یاز
ن

  

  
  سال آن در پستهاي مدیریتی و سرپرستی واحد پرستاري باشد 2پرستاري که ترجیحا  سال سابقه کار در مشاغل 5داشتن حداقل 

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
م

  

  گذراندن دوره مدیریت پرستاري، مبانی ارتباطات در پرستاري، حاکمیت بالینی، نیازسنجی آموزشی - 1
  بیان مناسبداشتن تبحر و توانمندي در برقراري ارتباط موثر و قدرت  - 2
  توانایی برنامه ریزي ، ساماندهی نظارت و ارزشیابی و تدوین برنامه هاي آموزشی - 3
  تمرکز قواي بصري و شنوایی  - 4
  توانایی کار با رایانه  - 5

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی
  

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢١٠ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 
 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  پرستاريواحد : واحد سازمانیسوپروایزر در گردش                              :  عنوان پست سازمانی
  

پرستار                                                                                                                       :    بهداشتی درمانی                                                           رشته شغلی:   رسته  

نی
زما

 سا
ب

رات
ه م

لسل
س

  

  
  مدیر خدمات پرستاري:  عنوان سرپرست مستقیم

  
  
  
  

ت 
یال

حص
 ت

طح
س

یاز
د ن

ور
م

  

  داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته پرستاري ترجیحا با گرایش مدیریت

 و 
ف

ظای
 و

ونه
نم

تها
ولی

مسئ
  

  
  )رعایت مقررات اداري و ضوابط کاري(نظارت و کنترل بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی  .1
  ...پرستاري و مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از چک لیست و نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات  .2
  بازدید مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور اطمینان از حسن ارائه خدمات .3

  

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  سال آن انجام وظیفه در سمت سرپرستاري باشد 2سال سابقه کار در بیمارستان که حداقل  5داشتن حداقل 

 
ها،

زش
مو

آ
 و 

 ها
یی

وانا
ت

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

آشنایی با اهداف و برنامه هاي استراتژیک بیمارستان، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاري، احیاي قلبی عروقی پیشرفته،  .1
  ایمنی و سالمت شغلی، مدیریت بحران و خطر، سیستم هاي کنترل عفونت بیمارستانی

  اي اساسی درهنگام بروز مشکلتوانایی اتخاذ تدابیر الزم و ارائه راهکاره .2
  توانایی بصري و شنوایی و قدرت تمرکز .3

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      دانشگاهمدیر توسعه و منابع انسانی 

  شرایط احراز شغلفرم 



٢١١ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 
 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد پرستاري: واحد سازمانیپرستار کنترل عفونت                       :   عنوان پست سازمانی
  

پرستار                                                                                                                       :   بهداشتی و درمانی                                                     رشته شغلی:     رسته  

ب 
رات

 م
سله

سل
نی

زما
سا

  

  
  مدیرخدمات پرستاري:  عنوان سرپرست مستقیم

  
  
  

ت 
یال

حص
 ت

طح
س

رد 
مو

یاز
ن

  

  دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد یا کارشناسی در رشته پرستاري  ترجیحا با گرایش آموزش

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  ه ا ي دور کشت برداري از استفاده با اورژانسها و عمل اتاقهاي جنرال، ویژه، بخشهاي در عفونت ارزیابی و پایش - 1
  استریلیتی درجه تعیین جهت شده استریل وسائل از کشت و بیمارستانCSRواحد ه اي دور کنترل - 2
   مراقبتی استانداردهاي اساس بر قسمتهاي آسبیب پذیر سایر و ویژه بخشهاي بالینی مراقبتهاي روشهاي کنترل - 3
 به نتایج وگزارش واحدهاي بیمارستانی درکلیه عفونت کنترل کمیته توسط شده توصیه ومقررات ضوابط ازاجراي وارزشیابی نظارت - 4

  کمیته مزبور
  وامکانات موجود کمیته هاي مشی خط به توجه با عفونی بیماران درایزوالسیون وکمک نظارت - 5
 آزمایشات وعالئم نتایج ازطریق گذشته موارد وپیگیري جدیداحتمالی موارد کشف براي بیمارستانی مختلف هاي ازبخش روزانه بازدید - 6

  مزبور کمیته به الزم گزارشات وارائه وثبت بالینی

رد 
مو

 
ربه

تج یاز
ن

  

 عفونت آموزشی کنترل هاي دوره وگذراندن عمل اتاق ویژه  یا بخشهاي در کار سابقه داشتن دربیمارستان، کاربالینی سابقه سال 3 حداقل داشتن

 بیمارستانی

  

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

از قوانین و مقررات پرستاري، احیاي قلبی عروقی پیشرفته، ایمنی و آشنایی با اهداف و برنامه هاي استراتژیک بیمارستان، آگاهی  - 1
 سالمت شغلی، مدیریت بحران و خطر، سیستم هاي کنترل عفونت بیمارستانی

 ، ریزي توانائی برنامه مربوطه، دستورالعملهاي و به قوانین ،تسلط مناسب بیان وقدرت دربرقراري ارتباط تبحروتوانمندي داشتن - 2

ومشارکت  همکاري با و واحد ذیربط جامع برنامه طبق آموزشی مستمرومدون هاي برنامه تدوین ظارت وارزشیابی،ن ، سازماندهی
  سایرگروهها

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

درمانی شهید سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی 
  بهشتی

    

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢١٢ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد پرستاري: واحد سازمانیپرستار                                          :    عنوان پست سازمانی
  

پرستار                                                                                                                       :        بهداشتی و درمانی                                                    رشته شغلی:  رسته  

ب 
رات

 م
سله

سل
نی

زما
سا

  

  
  سرپرستار بخش: عنوان سرپرست مستقیم 

  
  

ت 
یال

حص
 ت

طح
س

یاز
د ن

ور
م

  

 یا کارشناسی ارشد در رشته پرستاري حداقل کارشناسی مدرك بودن دارا

  

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

   درپرونده وثبت مددجو سالمت ازوضعیت اطالعات وکسب بررسی،شناخت .1
 براساس مراقبتی اقدامات ریزي وپژوهش،برنامه بردانش،مهارت پرستاري مبتی مددجووتشخیص بهداشتی مشکالت و نیازهاي تعیین،ثبت .2

  درپرونده آن وثبت واولویتها اهداف
   بصورت استاندارد شیفت درطول سازي مستند .3
 آزمایشها موقع به انجام پیگیري...و ودفع جذب حیاتی،میزان عالئم باردرهرشیفت،ثبت یک ازبیمارحداقل مراقبت روند ثبت .4

  بیمار مراقبتی ودستورات برنامه به توجه با الزم انجام سایراقدامات .5

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  حدنصاب امتیازدرآزمون آن دوره آموزش توجیهی جدیدالورود وکسب طی
 براي احراز پست پرستار در بخشهاي ویژه و اورژانس داراي حداقل سه سال تجربه  الزم است

  

 و 
 ها

یی
وانا

 ت
ها،

زش
مو

آ
یاز

د ن
ور

ي م
تها

هار
م

    
  داشتن عالقه و انگیزه کافی ، برقراري ارتباط موثر با بیمار

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  

  شرایط احراز شغلفرم 



٢١٣ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  
  

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد خدمات فوریتهاي پزشکی: واحد سازمانیپزشک عمومی                                          :عنوان پست سازمانی
  

  پزشک: درمانی                                                            رشته شغلی بهداشتی و :  رسته  

له 
سلس

ب 
رات

م
نی

زما
سا

  

  معاون درمان بیمارستان: عنوان سرپرست مستقیم
  
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

  دارا یودن مدرك تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی
  

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  دستیار وجود عدم صورت در نیاز حسب بر ساعات تمام در بخش در بستري اورژانسی غیر و اورژانسی بیماران سرپایی ویزیت.1
  .مربوطه متخصصان بخشهاي به ارجاع و بیمارستان اورژانس به کننده مراجعه سرپایی بیماران ویزیت 2.
  .مقیم صورت به موظفی کشیکهاي انجام 3.
  ...و نامه رضایت، پرونده خالصه، حال شرح هاي برگه مانند پزشکی مشاوره و بیماران به مربوطه هاي برگه تکمیل 4.
  .بیمارستان ) تنفسی و قلبی احیايCPR(  تیم در فعال عضویت 5.
  .عمومی پزشکی سطح در بیماران درمان و تشخیص،  معاینه 7.
  .لزوم صورت در تشخیصی اقدامات سایر و آزمایش درخواست 8.
  و کنترل قابل بیماریهاي خصوص در آن اطرافیان و بیمار لوژیکی اپیدمیو هاي بررسی و بیماران مراقبت و ارجاع،  پیگیري 9.

  .مراقبت
  

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  گذراندن دوره هاي کارآموزي و کارورزي در بخش اورژانس

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

  پیشرفته تنفسی و قلبی احیاي،  تحقیق روش و اصول،  قانون و طب:آموزشی شامل هاي گذراندن دوره .1
 هاي تست انجام و ها بیماري هاي نشانه و عالیم،  کردن لمس،  دادن گوش،  مشاهده شامل فیزیکی معاینه داشتن مهارت .2

 با آزمایشات ترین مناسب تجویز، آن اجراي و درمانی تشخیصی رویکرد بهترین انتخاب،  صحیح نویسی نسخه مهارت، فیزیکی
 شامل) اطالعات داري نگه و ثبت جمع آوري، آزمایشات و ها داده تحلیل و آزمایشات تفسیر و بیمار وضعیت و شرایط به توجه
 ها دستگاه از استفاده،  پزشکی کنندگان خدمات ارائه هماهنگی،  بیمار وضعیت پایش( آزمایشات، نتایج،ها گزارش،پزشکی سابقه

  .سالمت هاي برنامه برنامه ریزي، احیا ماسک،اتوسکوپی هاي ست،  افتالموسکوپ،اکسیژن ماسک شامل)تجهیزات و

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      توسعه و منابع انسانی دانشگاهمدیر 

  شرایط احراز شغلفرم 



٢١۴ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد پرستاري: واحد سازمانیکاردان هوشبري                               :عنوان پست سازمانی
  

                                 کاردان هوشبري:   رشته شغلی                            بهداشتی و درمانی                       :    رسته  

ب 
رات

 م
سله

سل
نی

زما
سا

  

  
  سرپرست اتاق عمل: عنوان سرپرست مستقیم 

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

 هوشبري مدرك کاردانی یا کارشناسی حداقل بودن دارا

  

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 عمل،آزمایشات اجازه مانند(نیاز مورد پزشکی مدارك بودن ازکامل اطمینان براي ازجراحی بیمارقبل پرونده کنترل - 1

 ،)...و خون بودن ضروري،نوارقلب،مشاوره،آماده

  غیرطبیعی موارد وگزارش حیاتی عالئم مشخصات،کنترل ودستبند عمل ولیست پرونده بیماربا نام ازعمل،کنترل قبل آمادگی کنترل - 2
 حین ودفع هوائی،جذب حیاتی،راه ،عالئم بیهوشی سطح یکدیگر،کنترل جاي به آنها پرهیزازاستفاده جهت بیهوشی گازهاي کنترل - 3

  بیهوشی از وپس
 ها ورفلکس ها العمل عکس بیمارازنظر بازگشت وتجهیزات،کنترل ها نگهداري دستگاه و مصرف چگونگی بر مستمر نظارت و کنترل - 4

 هوشیاري مرحله به وورود

 وتجهیزات دستگاهها وکارائی بودن ازسالم یافتن اطمینان عمل، اتاق وتجهیزات اموال استفاده وحسن ونگهداري حفظ درجهت تالش - 5

 اسرع در تجهیزات خرابی گزارش)...مترو اکسی مانیتور،پالس ساکشن، بیهوشی، دستگاههاي شامل(هرشیفت کاري ازشروع قبل بیهوشی

 مسئولین به وقت

رد 
مو

ه 
جرب

ت
یاز

ن
  

 آن امتیازدرآزمون حد نصاب وکسب توجیهی جدیدالورود آموزش دوره طی

  

 و 
 ها

یی
وانا

 ت
ها،

زش
مو

آ
یاز

د ن
ور

ي م
تها

هار
م

  

،  کودکان سازي وآماده بیهوشی با در رابطه حداقل بیهوشی کارکنان اطمینان ازمهارت کسب جهت اي دوره هاي توانمندي آزمون - 1
 اي درآزمون دوره شده شناسائی هاي رفع نارسائی منظور به اصالحی اقدامات درد،انجام ومدیریت اي منطقه هاي حسی بی

  کارکنان توانمندي
   )فرد،خانواده،جامعه( اطمینان بیمار و اعتماد درجلب داشتن تبحروتوانمندي - 2
 وهمکاران بیمار مؤثربا اي ارتباط حرفه برقراري - 3

  بیمار جهت امن محیطی در ایجاد ،تالش - 4

د 
تایی

ان
دگ

کنن
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه  

  شرایط احراز شغلفرم 



٢١۵ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد پرستاري:  واحد سازمانیکاردان اتاق عمل                            : عنوان پست سازمانی
  

                              کاردان اتاق عمل:  بهداشتی و درمانی                                                 رشته شغلی:    رسته  

 
سله

سل
ب 

رات
م نی

زما
سا

  

  
  

  سرپرست اتاق عمل: عنوان سرپرست مستقیم 
  

ح 
سط

رد 
مو

ت 
یال

حص
ت

یاز
ن

  

 اتاق عمل کاردانی یا کارشناسی حداقل مدرك بودن دارا

  

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 براي ازجراحی بیمارقبل پرونده ،کنترل...و حرارت،رطوبت،پاگیزگی،ایمنی رسانی،درجه برق نورکافی،سیستم ازنظر عمل اتاق کنترل - 1

وهمراه  خون بودن ضروري،نوارقلب،مشاوره،آماده عمل،آزمایشات اجازه مانند(نیاز مورد بودن مدارك پزشکی ازکامل اطمینان
 نام ازعمل،کنترل قبل آمادگی وسائل،کنترل هاي وبسته لوازم ازاستریل بودن واطمینان کنترل…و وزیوراالت مصنوعی وسائل نداشتن

 وروانی جسمی آمادگی غیرطبیعی،کنترل بیمارازنظر موارد وگزارش حیاتی عالئم مشخصاتکنترل ودستبند عمل ولیست پرونده بیماربا

مانندزمان  جراحی گروه شده درخواست زمانهاي وثبت عمل،کنترل درحین استریل نکات رعایت جراحی ،کنترل عمل جهت
  جراحی هرست شناسنامه برطبق ازعمل قبل جراحی هاي ست درون جراحی لوازم تورنیکت،کنترل

 عمل درطول جراحی تیم توسط استریل نکات بررعایت نظارت - 2

  عمل اتاق وتجهیزات اموال استفاده وحسن ونگهداري حفظ درجهت تالش - 3
  ریکاوري مسئول بیماربه به متصله ووسائل شده انجام اقدامات کلیه گزارش - 4

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

  آن آزمون در نصاب امتیاز حد کسب الورود و جدید آموزش توجیهی دوره طی

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

 اي دوره هاي توانمندي ،آزمون آموزشی انجام نیازسنجی وبراساس آموزشی سوپروایزر طبق نظر الزم شغلی آموزشی هاي دوره - 1

  وپیشرفته پایه ریوي- قلبی احیاي اجراي صحیح درزمینه کارکنان اطمینان ازمهارت کسب جهت
   )فرد،خانواده،جامعه( اطمینان بیمار و اعتماد درجلب داشتن تبحروتوانمندي - 2
 وهمکاران بیمار مؤثربا اي ارتباط حرفه برقراري - 3

  بیمار جهت امن محیطی در ایجاد تالش - 4

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

درمانی رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  

  احراز شغلشرایط فرم 



٢١۶ 
 

 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد پرستاري: واحد سازمانیبهیار                                                  :   عنوان پست سازمانی
  

  بهیار:     بهداشتی و درمانی                                                     رشته شغلی:  رسته  

ب 
رات

 م
سله

سل
نی

زما
سا

  

  
  سرپرستار بخش: عنوان سرپرست مستقیم

ت 
یال

حص
 ت

طح
س

رد 
مو

یاز
ن

  

  بهیاري   دارا بودن دیپلم

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 اولیه بهداشتی نیازهاي بخش،تامین به بیمارازبخش وانتقال درمانی مددجویان ازمرکزبهداشتی وانتقال درامرپذیرش،ترخیص کمک - 1
 دردادن کمک:شامل مددجو اي تغدیه نیازهاي درتامین ودندان،کمک دهان بهداشت تامین ومو بهداشت پوست تامین:مددجوشامل

 بیمار دفع نیازهاي معده گاواژ ،تامین لوله وسیله وتغذیه به بخورند غذا تنهائی به توانند نمی که بیمارانی به غذا

 ...و گرم،یخ،پاشویه ازکیف آب بدن استفاده طبیعی حرارت درجه درحفظ کمک - 2

 رفتن وراه بیمارازتخت خروج به ها،کمک تخت نمودن آماده - 3

  آزمایشگاهی هاي نمونه گرفتن - 4

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  آن نصاب امتیازدرآزمون حد توجیهی بدو ورود و کسب آموزشی دوره طی

 و 
 ها

یی
وانا

 ت
ها،

زش
مو

آ
یاز

د ن
ور

ي م
تها

هار
م

  

ساکشن آشنایی با تئوریهاي پرستاري، اصول پانسمان، درمان داخل وریدي، تامین نیاز غذایی از طریق سوند، اکسیژن درمانی، نحوه  - 1
  ترشحات حلق و بینی، کنترل عالئم حیاتی، تزریقات، اخالق پرستاري، آشنایی با بیماریهاي واگیر و غیر واگیر، کنترل عفونت

   )فرد،خانواده،جامعه( اطمینان بیمار و اعتماد درجلب داشتن تبحروتوانمندي - 2
 داشتن مهارتهاي ارتباطی و رفتاري - 3

 بیمار جهت امن محیطی در ایجاد تالش - 4

  

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢١٧ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

غل
ه ش

نام
ناس

ش
  

  واحد پرستاري: واحد سازمانیکمک بهیار                                     :    عنوان پست سازمانی
  

  کمک بهیار:  بهداشتی و درمانی                                                       رشته شغلی: رسته  

ب 
رات

 م
سله

سل
نی

زما
سا

  

  
  سرپرستار بخش: سرپرست مستقیمعنوان 

  

ت 
یال

حص
 ت

طح
س

یاز
د ن

ور
م

  

  متوسطه کامل دارا بودن دیپلم

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

درخوردن  ،کمک مربوطه سرپرست صالحدید مددجوبرحسب اولیه بهداشتی نیازهاي مربوطه،تامین ازسرپرست کار دستوروبرنامه کسب - 1
  .کارنیستند این قادربه که به مددجویانی غذا

  بهداشتی اصول رعایت با آنها نیازبیماروشستشووضدعفونی به بنا مددجویان به ولگن لوله دادن - 2
  ...چرخدارو وصندلی برانکارد به رفتن،انتقال وانتقال راه ونقل مددجودرحرکت به کمک - 3
 وسائل وشوي کار،شست ازاتمام پس آنها آوري پانسمان وجمع پرستار وسائل توسط امورمراقبتی انجام جهت الزم وسائل کردن آماده - 4

  بیمار ها بایا بدون تخت کردن مرکزاستریلیزاسیون،آماده به بیمارستان سیاست برحسب انتقال لزوم ودرصورت
  بیمار به مناسب وضعیت ارتباط،دادن برقراري:شامل پزشک معاینه بیماربراي کردن آماده - 5
  معاینه، مورد عضو قراردادن ودرمعرض پوشش معاینه،برداشتن براي مناسب محیط حفظ - 6
  مقدس شرع با امورپزشکی انطباق طرح واصول موازین شرعی رعایت با معاینه جهت نیاز مورد وسایل قراردادن دردسترس - 7

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
  آن امتیازدرآزمون نصاب حد جدیدالورود وکسب توجیهی آموزش دوره طیت

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

و م
ها 

ی 
انای

 تو
ها،

زش
مو

آ
  

 مهارتهاي ارتباطی و رفتاري داشتن - 1

 بیمار جهت امن محیطی در ایجاد تالش - 2

 مهارت استفاده از فشارسنج، کار با اندام هاي مصنوعی - 3

 آموزش کمک هاي اولیه  - 4

 آشنایی با نحوه استریلزاسیون وسایل و تجهیزات بیمارستانی - 5

 آشنایی با بیماریهاي واگیر و غیرواگیر - 6

 آشنایی با دفع زباله هاي عفونی - 7

  
  

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢١٨ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

غل
ه ش

نام
ناس

ش
  

  واحد پرستاري: واحد سازمانیسرپرستار اتاق عمل                       :   عنوان پست سازمانی
  

پرستار                                                                                                                       : بهداشتی و درمانی                                                   رشته شغلی:    رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  مدیر خدمات پرستاري: عنوان سرپرست مستقیم 

رد
مو

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

ن
  

  
  دارا بودن مدرك کارشناسی ، کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته هاي پرستاري ، آموزش پرستاري و مدیریت خدمات پرستاري

  

تها
ولی

مسئ
 و 
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  پیگیري و نظارت بر تکمیل تجهیزات پزشکی اتاق عمل و حفظ و نگهداري از اموال و تجهیزات پزشکی .1
  خدمات پرستاري به منظور ارائه بهترین مراقبتهاي پرستاري و در حد استانداردهاي تعیین شدهکنترل و نظارت بر  .2
  برقراري نظم و ترتیب در پرونده بیماران بر اساس شاخصهاي مدارك پزشکی .3
  نظارت بر استریلیزاسیون وسایل ، تجهیزات و دستها .4
  نل و نوع بخشتعیین وظایف کادر اتاق عمل بر اساس نیاز بیماران ، تعداد پرس .5
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  سال وکسب تجارب مدیریتی از قبیل نظارت و ارزشیابی 2حداقل به مدت CSRداشتن سابقه کار در بخش جراحی و 
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  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

پزشکی آموزشی درمانی شهید رئیس امور اداري مجتمع 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: واحد سازماني -٢

 سرپرستار اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاري .1
 بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت .2
 مراقبتیبرنامه ریزي در جهت اجراي استانداردهاي  .3
 )تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  .4
برنامه ریزي جهت آموزش و آگاه سازي کارکنان  جدید الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتی و شناخت کامل نسبت به  .5

 واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت هاي مرکز
 لب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه تشکیل جلسات گروهی و ج .6
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها .7
 ایجاد هماهنگی و همکاري بین کادر پرستاري و سایر واحدها .8
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت .9

 امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شودنظارت در  .10
 کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش..... مشارکت و همکاري در برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و  .11
 مشارکت و همکاري در آموزش دانشجویان در واحد مربوطه .12
 و تحقیقات کاربردي کارکنان  مشارکت و همکاري در پژوهشها .13
 برپایی کنفرانس هاي داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه اي کارکنان اتاق عمل  .14
 کنترل حضور و غیاب پرسنل اتاق عمل واحد مربوطه .15
 نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهاي رفتار شغلی و اخالقی کارکنان .16
 .... شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و ارزشیابی و اثر بخشی آموزش هاي داده  .17
 نظارت بر تمیزي و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضاي فیزیکی بخش و کادر خدماتی .18
 نظارت بر نحوه تحویل و انتقال بیمار .19
  )احیا( CPRآشنایی کامل به  .20

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 سرپرستار اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  از بخشهاهمراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزي مسئولین بیمارستان  .1
  موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها آشنایی و آگاهی کامل از انواع عملهاي جراحی موجود در بخش، میزان داروها ، .2
همکاري با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهاي آموزشی پرسنل و همکاري در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز و  .3

  ...رات ، خط مشی ها ، شرح وظایف وآشناسازي پرسنل جدیدالورود با مقر
 شرکت در جلسات ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي کارکنان  .4
 نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار و پرونده و ترتیب انجام عملهاي جراحی بر حسب اولویت .5
 نظارت بر نظافت و ضدعفونی دستگاهها و فضاي فیزیکی اتاق عمل وکادر خدمات .6
 )روزانه ، هفتگی ، ماهانه (اتاق عمل  washingنظارت بر   .7
عفونی و کنترل نظافت و ضد عفونی کردن اتاق عمل و وسایل بعد از اتمام ) case(نظارت بر رعایت نکات الزم در مورد کیسهاي   .8

 عملهاي عفونی
 نظارت بر کارکرد صحیح اتوکالو .9

  CSRو پیچیدن وسایل و ستهاي اتاق عمل در واحد  packingنظارت بر نحوه  .10
 CSRآموزش پرسنل شاغل در  .11
 کنترل نتایج کشتهاي اتاق عمل و اخذ تصمیمات الزم در موارد مشکوك .12
 آگاهی و آشنایی کامل به عملکرد پرسنل اسکراب و سیرکولر .13
  برقراري ارتباط حسنه بین تیم جراحی و پرسنل اتاق عمل .14
 درجمع آوري اطالعات پیرامون اتاق عملمشارکت و همکاري  .15
  همکاري با مدیر پرستاري در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی هاي اتاق عمل با همکاري سایر مسئولین .16
 ارائه پیشنهادات الزم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاري اتاق عمل .17
 ، دانشجویانمشارکت و همکاري در برنامه ریزي هاي آموزشی کارکنان .18
 برنامه ریزي و هماهنگی جهت پذیرش بیمار در اتاق عمل و انتقال به بخش مربوطه پس از اتمام عمل .19

 تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد واحدهاي ذیربط .20
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 سرپرستار اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 واحدهاي ذیربطایجاد هماهنگی بین واحدهاي مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در  .1
 و اقدام جهت حل آنها...) مربوط به کارکنان، بیماران، محیط و (تشخیص نیازها و مشکالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري  .2
 مشارکت در توزیع کارکنان اتاق عمل بر اساس تواناییها و نیازها در شیفتهاي مختلف .3
 ها برحسب نیاز شرکت در کمیته اتاق عمل و سایر کمیته .4
 ...)تامین نیروي انسانی، تجهیزات و امکانات و (مین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها تا .5
 ...)رعایت مقررات اداري، رعایت ضوابط کاري ، اخالقی و (نظارت مستمر بر رفتار شغلی کارکنان اتاق عمل  .6
 ...)چک لیست و (با استفاده از ابزار مناسب  نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري مبتنی بر استانداردها .7
 بازدید مستمر از واحدهاي اتاق عمل به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مقام مافوق .8
 ارائه راهنماییهاي الزم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها .9

سابرسی کیفی، بررسی رضایتمندي مددجویان، بررسی رضایتمندي همکاري و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات از طریق ح .10
 کارکنان

 هاي آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاري همکاري و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه .11
  دریافت گزارش امور جاري اتاق عمل از شیفت قبل .12
 یمی عملهاي جراحیهاي تنظ برنامه ریزي جهت آمادگی موارد اورژانس بدون ایجادخلل در برنامه .13
 پیش بینی و درخواست وسایل جراحی و داروهاي موردنیاز براي عملهاي مختلف براساس اسناندارد .14
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .15

  
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: واحد سازماني -٢

 کاردان اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه -1
ساکشـن، دسـتگاه   : شـامل (راحـی قبـل از شـروع عمـل     جاطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات موردنیاز جهت عمل  -2

 وگزارش هرگونه نقص یا خرابی...) الکتروکوتر، چراغ سیالتیک و 
 نقایص اطالع از وجود لوازم و امکانات موردنیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی، کمبودها و -3
 هاي استریلیزاسیون و ضدعفونی و بکارگیري آنهاشنایی باروشآ -4
 ایمنی رسانی، درجه حرارت، رطوبت، پاکیزگی، کنترل اطاق عمل از نظر نور کافی، سیستم برق -5
 راحی الزم بر طبق لیست عمل جراحیجآماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسایل  -6
مانند اجازه عمل، آمادگیهاي عمل، داروهـاي قبـل از   (موردنیاز  یطمینان از کامل بودن مدارك پزشکبیمار قبل از جراحی براي ا  کنترل پرونده -7

 ...)عمل، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیورآالت و 
 هاي وسایل کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته -8
 :ایفاي نقش سیار قبل از عمل -9
 بیمار برقراري ارتباط و ارائه آموزش هاي الزم به 
 کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی 
 کتنرل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات 
 اي به وي وارد نگردد و پوشش او حفظ شود هدایت بیمار به تخت عمل و قراردادن بیمار بر روي تخت به نحوي که هیچ گونه صدمه. 
 سب نوع و ناحیه عمل ها برحغتنظیم تخت جراحی و چرا  
 قرار دادن کلیه دستگاهها و تجهیزات  در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز 

 :ایفاي نقش سیار حین عمل - ١٠

 حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفافات و وضعیت بیمار 
 کمک به پرستاري اسکراب و جراحان در پوشیدن گان، دستکش و غیره 
 هاي استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها دن پوششهاي اولیه بستهبازنمو 
  پرپ منطقه عمل 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

پزشكي آموزشي درماني شھید  جتمعم: واحد سازماني -٢
 بھشتي

 کاردان اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 ،آوري آنها پس از استفاده به همراه تیم جراحی و جمع... گاز، لنگاز، درن و   شمارش و ثبت نخ 
 کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل 
 و آماده نمودن آنها پیش بینی نیازمندیهاي گروه جراحی 
 توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار، گزارش به تیم و تامین نیاز وضعیت جدید در جهت اصالح تغییر بوجود آمده 
 آوري نمونه بر طبق سیاست بیمارستان و ثبت مشخصـات بـر روي ظـرف حـاوي نمونـه و گزارشـات        اري و جمعدنگه

 العمل و دریافت رسید دستور مربوط به آن و فرستادن آن به آزمایشگاه طبق
  ثبت و کنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحی مانند زمان تورنیکت  

 : ایفاي نقش سیار پس از پایان عمل-١١

 کمک در پانسمان محل جراحی 
 برداشتن پوششها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري 
  موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده بودتکمیل نمودن کلیه گزارشات و. 
 خارج نمودن وسایل مربوط به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي  
 کمک درجابجایی و انتقال بیمار به ریکاوري و ارائه گزارش شفاهی و کتبی درمورد وضعیت ناحیه جراحی 

 :ایفاي نقش پرستار اسکراب درحین عمل  - 10
 طبق دستور العمل شستن دست بر 
 پوشیدن گان و دستکش استریل 
      ،پوشاندن میزها با پوشش استریل و قراردادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روي آنها شـامل وسـایل جراحـی، نـخ

 ...درنها، گاز و 
  ر طـول  در شـروع و د ...) گاز ، پنس، قیچی، سـوزن، نـخ، درنهـا و    (شمارش و کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده

 عمل و پایان عمل به همراه فرد سیرکولر
 کنترل لوازم جراحی درون ستهاي جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحی 
  و پوشاندن بیمار با پوششهاي استریل) درپ(کمک در شستن نهایی پوست بیمار 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: واحد سازماني -٢

 کاردان  اتاق عمل: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 7- باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف: 

  شغل              
 نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عمل  
  جراحی درصورت خیس بودن شان ها جهت جلوگیري از سوختگی باکوتراطالع به تیم  

 :ایفاي نقش پرستار اسکراب درپایان عمل - 11
  کمک به پانسمان محل عمل 
 برداشتن پوششهاي استریل با رعایت موازین شرعی و حریم بیمار و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري 
  وسایل متصل به بیمار به مسئول ریکاوريگزارش کلیه اقدامات انجام شده و 
  تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده است 
 آوري  و شستشوي وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مرکز استریلیزاسیون برحسب سیاست بیمارستان جمع 

 تان هاي آموزشی و پژوهشی بیمارس همکاري در اجراي برنامه- 12
  ...بازآموزي و –شرکت درآموزش هاي ضمن خدمت - 13
 مشارکت دربرنامه شست و شوي اتاق عمل طبق سیاست هاي جاري بیمارستان- 14

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  15 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٢٢۵ 
 

 

  
  دکتر بهشتیمجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید 

 
 

  خدمات پرستاري: واحد سازمانیکارشناس بیهوشی                                   :  عنوان پست سازمانی
کارشناس بیهوشی                                                                                                               :   بهداشتی و درمانی                                                            رشته شغلی:  رسته  

  
  سرپرستار اتاق عمل: عنوان سرپرست مستقیم

  

  .هوشبري کارشناسی داشتن به مشروط خون گردش تکنولوژي ارشد کارشناسی یا بیهوشی رشته در کارشناسی تحصیالت بودن دارا

  . عمل از قبل بیمار آزمایشات و بالینی وضعیت ارزیابی .1
  با( اي ناحیه یا عمومی) بیهوشی نوع مورد در بیمار رضایت لحاظ با و( متخصص هماهنگی با) گیري تصمیم و مشاوره انجام .2
  .پاراکلینیکی آزمایشات نتایج بیمارو بالینی وضعیت به توجه .3
  .آن ز ا استفاده روش و دارو مقدار و نوع نظر از متحصص پزشک تجویز اساس بر بیهوشی از قبل داروهاي تزریق .4
  .هوشیاري سطح و حیاتی عالئم کنترل و عمل حین در بیمار وضعیت تعیین در همکاري .5
  نظر زیر آن اتمام و نگهداري و بیهوشی القاي جمله از آن مختلف مراحل در شرکت و 3 ریسک تا بیماران به بیهوشی دادن .6
  .بیهوشی متخصص .7
  .ترخیص و کامل هوشیاري تا ریکاوري به بیمار انتقال و عمل طول در بیمار داشتن نظر تحت .8
  .شریانی خون گازهاي بررسی با مصنوعی تنفس دستگاه به نیاز نظر از بیمار بررسی .9

  ... . و اورژانس -  ویژه بخشهاي در ریوي قلبی احیاي و تراشه لوله کارگذاري،  شریانی گیري رگ .10
  ... و زایمان حین -  عمل از بعد بیدردي مانند بیدردي متداول پروسیچرهاي اجراي .11
  در آن نتایج بکارگیري و شغلی توانمندیهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشی و مهارتی، کارآموزي هاي دوره در فعال شرکت

  .محوله وظایف انجام
احیاي  – عمل اتاق کادر تجهیزات آموزش - عمل اتاق مقررات و قوانین از آگاهی-  بیمارستان استراتژیک هاي برنامه اهداف با آشنایی .1

 از دفیبریالتور استفاده آموزش- بیمار حقوق شناخت و آشنایی – عمل اتاق تجهیزات و وسایل استریلیزاسیون -  پیشرفته عروقی و قلبی
 و بهبود کیفیت – خطر و بحران مدیریت – شغلی سالمت و ایمنی – محیط بهداشت – بیمار ایمنی -(  تخصصی تجهیزات سایر و ونتیالتور،

  . بالینی حاکمیت – مراقبتی استانداردهاي
، و دستی بدنی مهارتهاي(  دارویی دوز تعیین جهت) ریاضی از استفاده توانایی،  ریزي برنامه، ،بیمار ارزیابی، کنترلی تجهیزات مانیتورینگ .2

 مراقبت،  ق تخصصی وفو تخصصی جراحیهاي در هوشبري ویژه به بیهوشی داروهاي و وسایل و تجهیزات، روشها، جدید اصول از استفاده
   بیمار آموزش  CPR) مفزي و ریوي قلبی احیاي در مشارکت بیهوشی مختلف مراحل در بیماران از

د 
تایی

ان
دگ

کنن
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

  شرایط احراز شغلفرم 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: سازمانيواحد  -٢

 ماما: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
انجام مانورهاي لئو پولد ودر صورت نیاز معاینات واژینال و تشخیص مـوارد غیـر طبیعـی و اطـالع بـه      ، گرفتن شرح حال کامل معاینه فیزیکی ) 1

  پزشک
وانجام زایمان در ) بررسی وضعیت حالت وگزارش آن در مراحل مختلف (کنترل ونظارت بر مراحل زایمان ودرمان از پذیرش تا ترخیص بیمار )2

  صورت لزوم
  ...همراهی با پزشک هنگام ویزیت و اطالع از شرح حال مددجو ، آزمایشات ، مشاوره ها و )3
  ورت عالئم غیر طبیعی اطالع به پزشک کنترل صداي قلب جنین وثبت آن در ص)4
  کنترل عالئم حیاتی مادر و ثبت آن) 5
  بررسی و کنترل خونریزي و وضعیت عمومی مددجو و در صورت لزوم اطالع به پزشک ) 6
  حضور فعال در کنار مددجو به هنگام انجام معاینات واژینال در مراحل مختلف زایمان) 7
  .انمادستور و نظارت بر انجام شیو و )8
  و دادن مایعات وریدي و انواع تزریقات Ivlineبرقراري ) 9

  .کنترل عفونت و ایزوالسیون. اطمینان از کیفیت ارائه خدمات با رعایت اصول آسپتیک )10
  آموزش مددجو در رعایت بهداشت و مراقبت از خود و نوزاد و در صورت لزوم آموزش به خانواده )11
  اي آن در صورت لزوم و فراخواندن اعضاء تیم جهت اقدامات احیاي مادر و نوزاد و اجر CPRآشنایی کامل به )12
  .گزارش نویسی کامل در طول مراحل مراقبت از مددجو و نوزاد از زمان پذیرش تا انتقال در هر شیفت ) 13
  
  
 
 
 
 

 مسئولین
 مربوطھ

  :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیرپرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: سازمانيواحد  -٢

 ماما: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  ... )و  نظیر سونی کید( آشنایی با دستگاههاي مورد استفاده در بخش و طرز بکار گیري آنها) 14
  .طبق دستور پزشک ... ) خون و ادرار و ( درخواست و انجام آزمایش ) 15
  .طبق دستور پزشک ...) سونوگرافی  ، رادیوگرافی و ( درخواست روشهاي پاراکلینیکی ) 16
  .پزشکی انجام معاینات واژینال در صورت لزوم و ثبت پیشرفت زایمان  در فرم مخصوص و اطالع به پزشک در فوریتهاي) 17
  .و تقویت و تشدید دردهاي زایمان با نظر پزشک متخصص زنان و زایمان) تحریک زایمان( در صورت لزوم اینداکشن ) 18
  در صورت امکان استفاده از مانیتورینگ خارجی با حضور پزشک) 19
  مراقبت کامل از نوزاد تا هنگام تحویل به مادر و ترخیص از بخش) 20
میت تغذیه با شیر مادر ، تنظیم خانواده  و کنترل و نظارت بر اجراي صحیح آن و همچنین آموزش در جهت مراقبتهاي آموزش مددجو در اه) 21

  )جلوگیري از هپیوترمی نوزاد  –توجه از بند ناف  –واکسیناسیون  -شیردهی   -تغذیه  -استحمام ( بهداشتی مادر  و نوزاد 
  م جهت انتقال به اتاق عمل آماده سازي بیمار و انجام اقدامات الز) 22
  . دسنبند مشخصات به مچ دست نوزاد  –سنجش آپکار و بررسی سالمت ظاهري نوزاد و بستن بند ناف ) 23
  اعالم جنسیت و نشان دادن نوزاد به مادر ) 24
پستانها و مثانه ودر صورت اتساع مثانه   –پرینه  –کنترل وضعیت رحم  –کنترل خونریزي ( کنترل کامل وضعیت عمومی مادر پس از زایمان ) 25

  . تا زمان انتقال به بخش و در صورت نیاز اطالع به پزشک ) اقدام در جهت  تخلیه آن
  
 
 
 
 
 

 مسئولین
 مربوطھ

  :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: سازمانيواحد  -٢

 ماما: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
، دادن بیحسی موضعی و انجام اپی زیاتومی وترمیم پارگی درجه یک و دو و ترمیم )سه مرحله زایمان ( انجام مراحل مختلف زایمان با نمایش سر ) 26

  . اپی زیاتومی در صورت لزوم 
  )به جز گذاردن فورسپس ( انجام فوریتهاي مامایی در صورت عدم حضور پزشک ) 27
  ) ,NST,OCTانجام (ارزیابی سالمت جنین ) 28
پروالپس بند ناف  ، 80زیر FHR ،فتال دیسترس جنینی  ،حاملگی  خارج رحم  ،اعم ازشوك (هستند Unstableهمراهی بیمارانی که در وضعیت ) 29
  تا زمان تحویل به اتاق عمل ) 

  . رعایت کلیه قوانین حرفه اي و موازین اخالقی ) 30
  سونداژ مثانه  –رزرو خون  –مایشات مورد لزوم درخواست آز –در بیماران سزارین ) 31
  انجام کورتاژ در صورت لزوم ) 32
  . اثر کف پاي نوزاد در پرونده  –ثبت اثر انگشت مادر  –قرار دادن مادر پس از زایمان در وضعیت راحت ) 33
  درخواست آزمایشات مورد نیاز براي نوزاد دچار ناسازگاري خونی ) 34
  . زم در خصوص مادرانی که با وضعیت طبیعی زایمان نموده اند و طبق دستور پزشک ترخیص می گردندانجام معاینات ال) 35
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق ) 36
 
 
 
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

  :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر پرستاري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

  
 

  

غل
ه ش

نام
ناس

ش
  

  واحد پرستاري: واحد سازمانی                            ماما                                           : عنوان پست سازمانی
  

  ماما:  رشته شغلی       درمانی                                                                         ,بهداشتی: رسته  

ب 
رات

 م
سله

سل
نی

زما
سا

  

  ماماي مسئول: عنوان سرپرست مستقیم
  
  
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

  دارا بودن مدرك کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مامایی

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  انجام کلیه مراقبتهاي دوره اي مادر باردار .1
  پذیرش زاءو در اتاق درد و زایمان  .2
  معاینه فیزیکی و مامایی  و تشخیص موارد غیر طبیعی و ارحاع به پزشک .3
  کنترل عالئم حیاتی مادر و صداي قلب جنین و ثبت آن در فرمهاي مربوطه .4
  انجام تحریک رایمانی و تقویت و تشدید دردهاي زایمانی با نظر پزشک معالج .5
  دادن بی حسی موضعی و انجام اپی ریاتومی و ترمیم پارگی , انجام مراحل مختلف زایمان  .6
  سنجش آپگار و بررسی سالمت ظاهري نوزاد .7

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  گذراندن دوره کارموزي و کارورزي در بخش زایمان
  

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
م

  

اورزانس هاي مامایی و , با آخرین تجهیزات کادر مامایی آشنایی ,آشنایی با آخرین دستور العمل ها ي مصوب وزارت بهداشت  .1
, اختالالم رشد جنین , اخالق و مقررات مامایی , اداره زایمان طبیعی , زایمانی شناخت داروهاي جدید و داروهاي تکمیلی
اصول تغدیه در , عفونت هاي پس از زایمان , بهداشت نوزاد و کودك, احیا نوزاد؛ بیماریهاي داخلی و جراحی در بارداري

  آزمایشات کاربردي در مامایی, مادران شیرده و باردار
  دقت و تمرکز زیاد, داشتن قدرت جسمانی باال  .2
  توان عملکرد به موقع در موارد اورژانسی و اضطراري .3

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

 رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢٣٠ 
 

  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد پرستاري: واحد سازمانیماماي مسئول                                            :عنوان پست سازمانی
  

                                                                                                                             ماما                                                                         :  بهداشتی درمانی                                                                رشته شغلی: رسته  

ب 
رات

 م
سله

سل
نی

زما
سا

  

  مدیر خدمات پرستاري: عنوان سرپرست مستقیم
  
  
  
  

ت 
یال

حص
 ت

طح
س

یاز
د ن

ور
م

  

, آموزش یهداشت , داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مامایی  و یا کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژي 
  اپیدومیولوژي

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  سرپرستی کادر مربوطه و ارائه راهنمایی ها و آموزشهاي شغلی الزمکنترل و  .1
  پیش بینی نیازهاي واحد و تامین داروها و تجهیزات مورد نیاز بخش .2
  تقسیم کار و تنظیم برنامه کارکنان تحت سرپرستی در شیفتهاي مختلف, تعیین وظایف  .3
  انبرنامه ریزي  به منظور بهبود کیفیت خدمات مامایی در بخش زایم .4
  امکانات بخش و ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضعیت, وضعیت بیماران , شرکت در جلسات بیمارستانی و ارائه نیازهاي کارکنان  .5
  مشارکت در امر آموزش و ارزشیابی دانشجویان مامایی .6

  

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  سال سابقه کار در بخش زایمان 5داشتن حداقل 

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

ي 
تها

هار
و م

یاز
د ن

ور
م

  
بیماریهاي داخلی و , احیا نوزاد, ارزیابی سالمت جنین, اداره طبیعی زایمان , آموزش در خصوص اخالق و مقررات مامایی  .1

, کاهش درد زایمان, اصول صحیح تغذیه در مادران باردار و شیرده , مدیریت در مامایی, فوریتهاي مامایی , جراحی در زنان
  ملگی خارج از رحمحا, عفونت هاي پس از زایمان

  تمرکز و قدرت تصمیم گیري و تجریه و تحلیل مسائل, خالقیت , داشتن قدرت جسمانی باال  .2

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      بهشتیسرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید 

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢٣١ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: واحد سازماني -٢

 متصدي پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  
  کنترل  برنامه  نرم افزاري آزمایشگاه -1
 کنترل برگه هاي بیمه مراجعین ، قیمت گذاري برگه هاي بیمه -2
 پذیرش بیماران سرپایی و بستري بیمارستان -3
 اعالم تاریخ ارائه نتایج به مراجعین -4
 آزمایشات و ارائه کد مشخصات به بیمارجهت مراجعه به صندوقمحاسبه قیمت  -5
 آماده نمودن لوله هاي مورد نیاز نمونه هاي مختلف -6
 لوله هاي آزمایش) برچسب(کنترل و ثبت آزمایشات درخواستی بیماران بروي لیبل  -7
 تایپ لیست کار روزانه قسمتهاي مختلف آزمایشگاه بصورت کامپیوتري -8
 بیماران و بخشها چاپ نتایج و ارائه به  -9

 تهیه لیست بیمه و لیست درآمد روزانه و ماهیانه - 10
 پیگیري نقایص موجود در پرونده هاي ترخیص از نظر پذیرش و جوابدهی آزمایشات - 11
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 12
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 نمونه گیر آزمایشگاه :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  

 آماده سازي تجهیزات و ابزار نمونه گیري -1
 تهیه نمونهراهنمایی مراجعین سرپایی در  -2
 بیمار در مورد آزمایشات خاص/ اطمینان یافتن از وجود آمادگی مراجعین  -3
 انجام خونگیري از بیماران سرپایی -4
 ......)پوشیدن دستکش و (رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردي  -5
 کنترل و تطابق دادن نوع آزمایش بالوله و یا ظرف  مخصوص نمونه تحویلی  به بیمار -6
 ....)نام بیمار ، نوع آزمایش و( روي نمونه ها ) برچسب ( لیبل کنترل دقیق مشخص  -7
 در صورت بروز مشکل بعد از خونگیري در مراجعین ، دادن پوزیشن مناسب به فرد و اطالع به سوپروایزر آزمایشگاه -8
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -9  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي



٢٣٣ 
 

   

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 کارشناس آزمایشگاه :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  
  بخشهاي بیمارستان و تطابق دادن آزمایش درخواستی با نوع و مقدار نمونه ارسالیکنترل نمونه هاي ارسال شده از پذیرش و  -1
 –ایمنولوژي  –هورمون شناسی  –کامل ادرار  –انگل شناسی  –میکروب شناسی  –سرولوژي  –بیوشیمی  –هماتولوژي ( انجام آزمایشات دریافتی  -2

  ) بانک خون 
  در دفاتر مربوطه ، ثبت لیست کار روزانه و ارسال به بخش جواب دهیثبت اسامی ، تاریخ ، نوع آزمایش و نتایج  -3
  انجام آزمایش مجدد بر روي موارد مشکوك در صورت لزوم  -4
  همکاري در کنترل و نظارت بر آماده سازي محلولهاي مورد  استفاده -5
  کمک به سایر بخشهاي آزمایشگاه در صورت افزایش پذیرش  -6
  رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردي و کمک در بهبود وضعیت بهداشتی و نظارت بر انجام آن توسط کارکنان  تحت نظر  -7
  همکاري در جمع آوري  و ارائه آمار مورد نیاز مقام مافوق -8
  کمک در امر آموزش دانشجویان و کارورزان -9

  نظارت و همکاري با کاردان بخش مربوطه در آزمایشگاه -10
  تهیه و تنظیم گزارشات الزم پیرامون وظایف محوله و ارائه به مسئول ذیربط -11
  زشیشرکت در جلسات آموزشی آزمایشگاه جهت ارتقاء سطح آگاهی و انجام اقدامات الزم در زمینه انطباق برنامه هاي آموزشی با روشهاي جدید آمو -12
  اي بهداشتیشرکت در برنامه هاي اپیدمیولوژي و سایر برنامه ه -13
  تهیه وتنظیم مقاالت علمی و مشارکت در امور تحقیقاتی ، پژوهشی و بررسی کارهاي قابل نشر -14
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -15

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي



٢٣۴ 
 

  

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 کاردان آزمایشگاه :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  
  تحویل گرفتن نمونه هاي ارسالی از بخشها و تطابق دادن آزمایش درخواستی ا نوع و مقدار نمونه ارسالی  -1
 –ایمنولوژي  –هورمون شناسی  –کامل ادرار  –انگل شناسی  –میکروب شناسی  –سرولوژي  –بیوشیمی  –هماتولوژي ( انجام آزمایشات دریافتی  -2

  ) بانک خون 
  ثبت اسامی ، تاریخ ، نوع آزمایش و نتایج در دفاتر مربوطه ، ثبت لیست کار روزانه و ارسال به بخش جواب دهی -3
  ري و انجام کشت از بیماران بستري در بخش در صورت درخواست بخشنمونه گی  -4
  کمک به سایر بخشهاي آزمایشگاه در صورت افزایش پذیرش  -5
  کمک در بهبود وضعیت بهداشتی و رعایت اصول ایمنی فردي -6
  همکاري با کارشناسان در تنظیم مقاالت علمی ، پژوهشی و بررسی  کارهاي قابل نشر  -7
  آزمایش مجدد بر روي موارد مشکوك در صورت لزومانجام   -8
  مشارکت در برنامه هاي اپیدمیولوژي و سایر امور بهداشتی درمانی -9

  بررسی و تنظیم گزارش کارهاي جاري آزمایشگاهی و ارائه آن به مسئولین ذیربط -10
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -11

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي



٢٣۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 سوپروایزر  آزمایشگاه :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  کسب خط مشی و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه  -1
  .طرح ریزي و انجام برنامه هاي آموزشی و تحقیقاتی با همکاري و نظارت  مسئول فنی  واحد مربوطه  -2
  .مطالعه به منظور انتخاب روشهاي مناسب جهت انجام آزمایش -3
  .صورت لزوم دادن دستورات الزم به بیماران و مراجعین به منظور  انجام آزمایش در  -4
  انجام امور مربوط به آماده بودن و بکار انداختن دستگاهها و سایر عوامل فنی جهت انجام آزمایشات  -5
  .بررسی و کنترل قسمتهاي مختلف دستگاههاي آزمایشگاه و اعالم موارد نقص دستگاه به مقام مربوط  -6
  ساس دستورات  مسئول فنی راهنمایی و کنترل کارکنان آزمایشگاه به هنگام انجام آزمایشات بر ا -7
  .بررسی آمار و گزارش اقدامات بصورت ماهیانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه  -8
  مطالعه در مورد تکنیکهاي جدید و پیشرفته آزمایشگاهی -9

  نظارت بر نحوه نگهداري و کاربرد دستگاهها  -10
  .هاي مربوطهنظارت بر نحوه کار افراد تحت نظر، تقسیم وظایف و سرپرستی و هماهنگی فعالیت -11
  .شرکت در برنامه هاي آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی  -12
  .برآورد و  اقدام در جهت تامین و تهیه لوازم و مواد مصرفی و کیت هاي مورد نیاز -13
  پیگیري ، نصب و تعمیر دستگاههاي مورد نیاز و هماهنگی با واحد تجهیزات پزشکی -14
  .افراد تحت نظر  آموزش تئوري و عملی -15
  نظارت و کنترل و ارائه نظر در زمینه انتخاب روشهاي مناسب به منظور حفاظت  و ایمنی کارکنان  -16
  ) .حضور و غیاب و پاس ساعتی (نظارت در رعایت نظم و انظباط اداري پرسنل  -17
یست اضافه کار و طرح مشارکت ،حضور و غیاب پرسنل و تاسیساتی ، تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل واحد ، تنظیم ل( پیگیري امور واحد مربوطه  -18

  ....)ارزشیابی کارکنان و 
  پیگیري در جهت تامین نیروي انسانی مورد نیاز واحد مربوطه  -19
  )دستگاهها و وسایل و محیط( نظارت بر نظافت و ضد عفونی واحد مربوطه  -20
  دفاتر مربوطه و لیست کارتالش در جهت هماهنگی و انجام آزمایشات درخواستی و ثبت نتایج  در  -21
 فراهم نمودن بستر الزم جهت ارتقاء آگاهی و سطح علمی  کارکنان تحت پوشش و انجام اقدامات الزم در زمینه انطباق برنامه هاي آموزشی با -22

  روشهاي جدید آموزشی
  اخذ تدابیر الزم جهت رفع مشکالت داخلی و افزایش حس همکاري و وجدان کاري -23
  پیگیري و انجام دقیق برنامه کنترل کیفی و مستند سازي در واحد مربوطه  -24
  انجام آزمایش مجدد بر روي موارد مشکوك در صورت لزوم -25
  هماهنگی با سازمان انتقال خون جهت تهیه و تحویل به موقع خون و فراورده هاي خونی -26



٢٣۶ 
 

  حضور در جلسات و کمیته هاي بیمارستان بر حسب ضرورت -27
  گزارشات الزم پیرامون وظایف محوله و ارائه به مسئول ذیربطتهیه و تنظیم  -28
  همکاري با سیار گروههاي بهداشتی درمانی در زمینه هاي مربوط -29
  شرکت در برنامه هاي اپیدمیولوژي و سایر برنامه هاي بهداشتی -30
  تهیه وتنظیم مقاالت علمی و مشارکت در امور تحقیقاتی ، پژوهشی و بررسی کارهاي قابل نشر  -31
 جام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوقان -32

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي

   



٢٣٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: واحد سازماني -٢

 خدمتگزار  واحد  آزمایشگاه  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 شستشوي ظروف شیشه اي و استریل کردن آنها - ١
 شستشو و اسید واش کردن لوله هاي مربوط به آزمایشات - ٢
 آماده سازي ظروف و لوله هاي نمونه گیري براي ارسال به بخش ها - ٣
سرویس هاي بهداشتی ، اتاق پزشکان ، پرسنل آزمایشگاه   –سطوح ازمایشگاه و میز کار و  نظافت کلیه واحدهاي بخش تمیز کردن روزانه کف و  - ۴

 ، پذیرش سالن انتظار بیماران ، یخچالها در هر شیفت
 شستشوي الم ها ، پیپ ها و آماده سازي آنها در هر شیفت براي شیفت کاري بعد - ۵
  ایشگاه به مقصدرساندن نامه هاي ارسالی از آزم -6
  کمک در انجام کارهاي خدماتی سایر بخش ها در صورت نیاز مبرم سایر واحدها -7
  گرفتن وسایل و موارد مورد درخواست از انبار -8
  کارشناس ازمایشگاه/ نظافت و ضدعفونی دستگاهها و تجهیزات با نظارت سوپروایزر  -9
  )زباله ها باید به اتاقک زباله حمل شود( یض پاکتها جمع آوري زباله در پایان هرشیفت و تعو  -10      

 استفاده از پیش بند هنگام شستشوي وسایل –استفاده از وسایل حفاظت فردي  -11
  شستشوي تی پس از هر بار استفاده در مکان مخصوص و قرار دادن آن در مکان مخصوص پس از استفاده  -12
  نظافت کلی هر قسمت مطابق بابرنامه بخش  -13
 نظافت کلی شیشه ها و دربها طبق برنامه تنظیمی -14
 استفاده از وسایل نظافتی بخش براي همان بخش -15
 استفاده از لباس فرم مخصوص -16
 اطمینان از وجود مایع دستشویی در اتاقها و سرویس هاي بهداشتی -17

  داشتن کارت تندرستی معتبر و کارت واکسیناسیون -18       
 ریافت سفارشات واحد مربوطه از انبار و داروخانهارسال و د -19
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -20

 
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید کننده نهایی
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد خدمات پاراکلینیکی:واحد سازمانیکارشناس آزمایشگاه                           :  عنوان پست سازمانی
  

                                                                                                                             کارشناس آزمایشگاه                                                                      :  بهداشتی و درمانی                                                    رشته شغلی: رسته  

له 
سلس

ب 
رات

م
نی

زما
سا

  

  سوپروایزر آزمایشگاه: عنوان سرپرست مستقیم
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

   آزمایشگاهی علوم رشته در کارشناسی تحصیالت بودن دارا 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

   بیوشیمی سرولوژي، هماتولوژي، شناسی، میکروب شناسی، هورمون جمله از اختصاصی آزمایشات انجام .1
  آزمایشگاهی مختلف روشهاي کردن استاندارد منظور به استاندارد کمیته با همکاري .2
  آزمایشگاهی مختلف بخشهاي در تجهیزات و آزمایشات کیفی کنترل انجام .3
  آن بررسی جهت الزم اقدامات انجام از قبل نمونه مناسب نگهداري و پذیرش .4
  ایمنوهیستوشیمی و معمول روش به آمیزي رنگ و میکروتوم با برش - ها نمونه گیري قالب .5
  مربوطه آزمایشگاه در دانشجویان عملی دروس آموزش امر در همکاري .6
  شناسی آسیب و سیتولوژي هاي الم کاورگذاري و مونتاژ .7
 ...  و انقضاء تاریخ ، موجودي) آن به مربوط امور در دقت و ها کیت مصرف چگونگی و کیفیت کنترل و نظارت .8

  آزمایش جهت دریافتی هاي نمونه سازي آماده .9
  .ذیربط مراجع به مثبت موارد گزارش و مایکوباکتریومها وجود نظر از ها نمونه دقیق بررسی .10

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

 انجام در آن نتایج بکارگیري و شغلی توانمندیهاي و ارتقاء معلومات جهت در آموزشی و مهارتی کارآموزي، هاي دوره در فعال شرکت
  .محوله وظایف

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

         صحیح هاي روش ، آزمایشگاه در ایمنی و حفاظت اصول ، پزشکی تشخیص آزمایشگاههاي در کیفیت آموزش تضمین .1
  .آماري هاي افزار نرم با آشنایی ، عمومی الکترونیک ، آزمایشگاه در استفاده هاي مورد کیت و تجهیزات ، گیري نمونه

 روتین آزمایشگاهی تشخیص مهارتهاي علمی، اصول طبق انسان بدن انساج و مایعات دیگر خون، آزمایشگاهی مهارت در بررسی .2
آزمایش  ،گزارشدهی آزمایشات کوتاه و کامل نام خواندن بالینی، آزمایشگاههاي در کیفی کنترل روشهاي اعمال واختصاصی،

  بیمار به ،آموزش

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 
 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد خدمات پاراکلینیکی: واحد سازمانیکاردان آزمایشگاه                             :  عنوان پست سازمانی
  

کاردان آزمایشگاه                                                                                                             :  بهداشتی ، درمانی                                                        رشته شغلی:  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  آزمایشگاهکارشناس و سوپروایزر : عنوان سرپرست مستقیم
  
  
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  .آزمایشگاهی علوم رشته در کاردانی مدرك تحصیلی بودن دارا

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  .شده تعریف استانداردهاي براساس محوله هاي بخش در آزمایش انجام .1
  آزمایش انجام از قبل کمیت نظر از و کیفیت نظر از هم نمونه کنترل 2.
  .آنها مصرف تاریخ و کمیت و کیفیت نظر از محلولها کنترل 3.
  .مقام مسئول به گزارش نارسایی، و مشکل هرگونه داشتن صورت در و آزمایش انجام حین و آزمایش انجام از قبل دستگاه کیفی کنترل 4.
  .آمده بدست نتایج تثبیت جهت شده تعیین مواد و استانداردها از استفاده 5.
  .نرمال حد از کمتر و بیش هاي نمونه روي مجدد آزمایش انجام 6.
  .بیماري سابقه داشتن صورت در نرمال حد از بیش و کمتر نتایج آمدن بدست صورت در افراد سابقه کنترل 7.
  .سیتولوژي و شناسی آسیب آزمایشهاي انجام در مشارکت 8.
  آزمایشات بعضی خصوص در و بیمار از غیرمعقول آمده بدست نتایج صورت در حال شرح گرفتن 9.

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

 درانجام آن نتایج بکارگیري و شغلی توانمندیهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشی و مهارتی کارآموزي، هاي دوره در فعال شرکت
  .محوله وظایف

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

 ایمنی ، آزمایشگاه در ایمنی و حفاظت اصول ، پزشکی تشخیص آزمایشگاههاي در کیفیت آموزشهایی در خصوص تضمین .1
  . عمومی الکترونیک ، آزمایشگاه در استفاده مورد هاي کیت و تجهیزات ، نمونه گیري صحیح هاي روش ، زیستی

 روتین آزمایشگاهی تشخیص مهارتهاي علمی، اصول طبق انسان بدن انساج و مایعات دیگر خون، آزمایشگاهی مهارت در ررسی .2
  .به بیمار ،آموزش

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

  شرایط احراز شغلفرم 
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد خدمات پاراکلینیکی: واحد سازمانی                  تکنسین آزمایشگاه            :  عنوان پست سازمانی
 

تکنسین آزمایشگاه                                                                                                             :  بهداشتی و درمانی                                                           رشته شغلی: رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  سوپروایزر آزمایشگاه: عنوان سرپرست مستقیم

  
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  دارا بودن مدرك دیپلم تجربی یا کاردانی در رشته علوم آزمایشگاهی

 و 
ف

ظای
ه و

مون
ن

تها
ولی

مسئ
  

  نمونه گیري و تقسیم و تحویل آن به بخشهاي آزمایشگاهی و قالب گیري نمونه هاي ارسالی .1
  برش نمونه ها و کیتهاي آزمایشگاهی جهت انجام آزمایش انگل شناسی .2
 و میکروبشناسی, انگل شناسی, آماده سازي الم هاي پاتولوژي, رنگ آمیزي الم,آزمایشات ساده  انجام .3

 بایگانی بلوکها و المها و حفظ سوابق مربوطه .4

  شرکت در برنامه هاي اپیدمیولوژیکی براي جمع آوري نمونه هاي مورد آزمایش و اطالعات ضروري.   4      

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  واحد آزمایشگاه و کسب مهارت هاي عملی الزماشتغال عملی در 

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
م

  

اصول , آسیب شناسی, آزمایشهاي مایعات بیولوژیک , بیماریهاي منتقله جنسی, گذراندن دوره هاي آموزشی بیوشیمی خون  .1
, عفونتهاي ادراري, صحیح نمونه برداريروش , خونگیري صحیح, انواع هپاتیت, بانک خون, انگل شناسی, اپیدمیولوژي

  روشهاي صحیح ضد عفونی, کار با دستگاهها, هماتولوژي
  ,کا با دستگاههاي آزمایشگاهی, مهارت در نمونه گیري  .2
  دقت و تمرکز باال در هنگام ثبت جواب آزمایشات .3

  

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

مجتمع پزشکی آموزشی درمانی  رئیس امور اداري 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢۴١ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت - ١
 پزشكي كاشان

پزشكي آموزشي درماني شھید  مجتمع: واحد سازماني - ٢
 بھشتي

 )مسئول واحد (کارشناس تغذیه  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 کسب دستورالعمل و خط مشی الزم از سرپرست مربوطه  .1
شناخت بررسی وضع تغذیه بیماران درابتداي بستري از طریق تکمیل برگه اطالعات تغذیه اي موجود در پرونده درمانی به منظور  .2

  مشکالت تغذیه اي موجود
 تهیه و تنظیم برنامه هاي هفتگی ، ماهیانه و فصلی براي تهیه و سرویس غذا .3
 تنظیم برنامه غذایی بیماران متناسب با نوع بیماري درآنها و تجویز پزشک .4
 ارائه مشاوره و آموزش تغذیه متناسب با نوع بیماري ودرصورت لزوم همراهان وي .5
 .اجراي مراقبت هاي ویژه تغذیه اي ، تغذیه وریدي و تغذیه روده اي جهت بیماران نیازمندبرنامه ربزي درخصوص  .6
 نظارت بر تهیه صحیح فرموالسیون محلولهاي گاواژ .7
 برنامه ریزي جهت تهیه فهرست غذاي بیمارستان .8
مربوط به هر بیمار و نهایتا تایید نظارت بر کیفیت غذاهاي تهیه شده از نظر مطابقت با استاندارد هاي تغذیه اي و دستورات رژیمی  .9

 .آن
 نظارت بر تنظیم صحیح سینی غذاي هریک از بیماران .10
 تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با توصیه هاي تغذیه اي  .11
 نظارت و سرپرستی بر ورود مواد اولیه به انبارهاي مواد غذایی .12
  ن تحت سرپرستی نظارت و سرپرستی بر عملکرد و نحوه برخورد و آموزش کارکنا .13
 شرکت درجلسات و کمیته بیمارستانی  و ارائه نیازهاي کارکنان واحد هاي مربوطه و مشکالت واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت   .14
 ...) شامل درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبود هاو نقایص و(ثبت گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط  .15
 آمار و اطالعات الزم درزمینه رژیم درمانی جهت برنامه ریزي هاي آتی جمع اوري  .16
 شرکت در جلسات آموزشی جهت باال بردن مهارتهاي فردي  .17
 ارائه گزارش ماهیانه به مقام مافوق .18
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  .19

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید کننده نهایی



٢۴٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 

دانشگاه : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت - ١
 علوم پزشكي كاشان

پزشكي آموزشي درماني شھید  مجتمع : واحد سازماني - ٢
 بھشتي

 کارشناس تغذیه  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              
تغذیه اي موجود در پرونده درمانی به منظور بررسی وضع تغذیه بیماران درابتداي بستري از طریق تکمیل برگه اطالعات  .1

  شناخت مشکالت تغذیه اي موجود
  تنظیم برنامه غذایی بیماران متناسب با نوع بیماري در آنها و تجویز پزشک معالج  .2
  ارائه مشاوره و آموزش تغذیه متناسب با نوع بیماري به بیمار و درصورت لزوم همراهان وي  .3
 مراقبت هاي ویژه تغذیه اي ، تغذیه وریدي و تغذیه روده اي جهت بیماران نیازمندبرنامه ربزي درخصوص اجراي  .4
 نظارت بر تهیه صحیح فرموالسیون محلولهاي گاواژ .5
 برنامه ریزي جهت تهیه فهرست غذاي بیمارستان .6
ه هر بیمار و نهایتا تایید نظارت بر کیفیت غذاهاي تهیه شده از نظر مطابقت با استاندارد هاي تغذیه اي و دستورات رژیمی مربوط ب .7

 .آن
 نظارت بر تنظیم صحیح سینی غذاي هریک از بیماران .8
 تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با توصیه هاي تغذیه اي  .9

 نظارت و سرپرستی بر ورود مواد اولیه به انبارهاي مواد غذایی .10
 شرکت در جلسات آموزشی جهت باال بردن مهارتهاي فردي  .11
 روزانه و ماهیانه به مقام مافوق ارائه گزارش .12

  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .13
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی
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  واحد خدمات عمومی و بهداشت: واحد سازمانیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی          : عنوان پست سازمانی
  

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی                                                                  :بهداشتی ، درمانی                                                   رشته شغلی: رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  مسئول خدمات اداري و حرفه اي: عنوان سرپرست مستقیم

  
  
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

  .تغذیه تغذیه، در بهداشتی علوم تغذیه، علوم هاي رشته از یکی در دکترا یا ارشد کارشناسی یا کارشناسی مدرك تحصیلی بودن دارا

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  .بیماران درمانی رژیم و تغذیه امور به مربوط هاي برنامه اجراي و تدوین و تهیه.1
  .بیمارستان بیماران براي درمانی رژیم و تغذیه امور در مشاوره انجام و مشورتی نظرات ارائه 2.
  .بیمارستان کارکنان و بیماران براي فصلی و ماهانه هفتگی، غذایی هاي برنامه تدوین و تهیه 3.
  .بیماران اي تغذیه وضعیت به مربوط آمار و اطالعات تحلیل و آوري جمع 4.
  .اي شرایط تغذیه گرفتن درنظر با غذایی هاي رژیم و بهداشتی اصول به باتوجه غذا مصرف و توزیع پخت، نگهداري، تهیه، بر نظارت  5.
  .تغذیه با مرتبط هاي حوزه با بخشی درون و بخشی برون فعالیتهاي در الزم مشارکتهاي انجام 6.
  مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردي تحقیقات در مشارکت 7.

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

 درانجام آن نتایج بکارگیري و شغلی توانمندیهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشی و مهارتی کارآموزي، هاي دوره در فعال شرکت
  .محوله وظایف

  

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

 در درمانی هاي رژیم و بالینی تغذیه – زندگی شیوه بهبود در تغذیه نقش – تغذیه در مشاوره آموزش آشنایی با اصول .1
 و سالمندان ، ،میانساالن جوانان و نوجوانان درکودکان، تغذیه بهبود -  کشوري تغذیه هاي کالن برنامه با آشنایی – بیمارستانها

  جامعه اي تغذیه فرهنگ ارتقاء -  بحران در تغذیه مدیریت– باردار مادران
مسائل  تشخیص و ارزیابی اي، تغذیه مسائل از پیشگیري و ،درمان غذایی مواد هاي ارزش تعیین ریاضی جهت از استفاده توانایی .2

 افزایش منظور به شغلی موقعیت مدیریت جامعه، و ،گروه فرد،خانواده سالمت ارتقا جهت ریزي تغذیه اي،برنامه
  آنها ارزشیابی و غذا با مرتبط جاري هاي برنامه اثربخشی،کنترل

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      انسانی دانشگاهمدیر توسعه و منابع 

  شرایط احراز شغلفرم 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 مسئول فنی داروخانه: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
اي مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهاي مربوط به امور دارو و تهیه طرح ها و پیشنهادات اصالحی و برنامه ریزي در جهت اجر -1

 و تبدیل داروخانه به بخش مراقبتهاي دارویی استانداردهاي مراقبتی

 موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها  آشنایی و آگاهی از بیماریهاي موجود در بخشهاي بیمارستان، میزان داروها ، -2
 فراهم آوردن بستر مناسب جهت تامین و توزیع علمی دارو و ملزومات پزشکی در بیمارستان در راستاي ارتقا کیفیت دارو درمانی بیماران  -3
 تجهیزات به بخشها و انجام روشهاي کاربردي براي اصالح نظام دارویی و مصرف بهینه دارو در مرکز  نظارت بر نحوه توزیع صحیح دارو و -4
و ثبت بررسی نسخ از نظر تداخالت دارویی، میزان داروي تجویز شده و مطابقت داروي تحویلی به بیمار با نسخه  به منظور کاهش اشتباهات دارویی  -5

 تور پزشک معالج و آموزش نکات مورد لزوم به بیمار در راستاي حفظ ایمنی بیمار چگونگی مصرف دارو توسط بیمار طبق دس
 نظارت و ارائه طریق به کارکنان در مورد چگونگی نگهداري داروها در بخش و داروخانه  -6

 به بیماران و تیم پزشکی  DICاطالع رسانی دارویی در قالب مرکز  -7

 .و بررسی نسخ پزشکان در کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو ADRبررسی گزارشات   -8

 تدوین و به روزرسانی فرمولري بیمارستان  -9

 در زمینه مالی و کاهش کسورات داروخانه  HISنظارت بر ورود اطالعات صحیح به سیستم  -10

 واحد مشارکت و همکاري در برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت و بازآموزي کارکنان و تهیه برد آموزشی در -11
 شرکت در جلسات ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي امور مربوط به واحد داروخانه بیمارستان برحسب نیاز  -12
 شرکت در کمیته دارو ، درمان و تجهیزات و ارائه نظرهاي مشورتی در صورت لزوم -13
 ترین و مناسب ترین داروي موجود براي نسخه شدن توسط پزشکارائه راهنمایی به تیم پزشکی و بیماران در خصوص داروهاي نایاب و توصیه در دسترس -14

زا و همکاري با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت آموزش حین خدمت  پرسنل درمانی بیمارستان در مورد داروهاي شیمیایی، گیاهی، سمی و آتش -15
 وردنیازنیازهاي آموزشی عرصه دارو و تجهیزات وهمکاري در فراهم آوردن امکانات آموزشی م

 .هاي کارآموزي، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري نتایج آن در انجام وظایف محولهشرکت فعال در دوره -16
 مشارکت در تحقیقات کاربردي و پژوهش در عرصه نظام سالمت مرتبط با امور دارویی -17

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -18
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: واحد سازماني -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

  مسئول امور دارویی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
  : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  کسب خط مشی ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه -1
 و تبدیل داروخانه به بخش مراقبتهاي دارویی برنامه ریزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتی -2
 تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهاي مختلف -3
 )تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  -4
یزي جهت آگاه سازي کارکنان جدید الورود به مقررات واحد و استانداردهاي مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط برنامه ر -5

 فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت هاي مرکز
 برنامه ریزي جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش -6
 تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه  -7
 برقراري امنیت شغلی در جهت ایجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده  -8
  توجه به نیازهاي کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی -9

 خانه با سایر واحدهاایجاد هماهنگی و همکاري بین کارکنان واحد دارو -10
 .....)شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها (ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط -11
 مشارکت و همکاري در برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت و بازآموزي کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش -12
 نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهاي رفتار شغلی و اخالقی کارکنانو  کنان واحد مربوطهتکمیل فرم ارزشیابی مصوب کار -13
 کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه -14
 کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل -15
 نظارت و کنترل اسناد خرید دارو وایجاد هماهنگی با کارپردازان دارو وتجهیزات -16
 ت داروهاي مورد نیاز مرکز و برآورد تعداد هر یک از اقالم دارویی بر حسب نیاز و بررسی و اظهار نظر در مورد تهیه و خرید داروتهیه لیس -17
 نظارت و ارائه طریق کارکنان در مورد چگونگی نگهداري داروها در بخش و داروخانه -18
و انجام روشهاي کاربردي براي اصالح نظام دارویی و مصرف منطقی  نظارت مستمر بر نحوه تامین و توزیع علمی داروها در سطح بیمارستان -19

 دارو در مرکز و ارائه پیشنهادات مناسب جهت تسهیل در امور مربوطه

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

 



٢۴۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: واحد سازماني -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

  مسئول امور دارویی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
  : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
همکاري با زا و آموزش حین خدمت کارکنان داروخانه و پرسنل درمانی بیمارستان در مورد داروهاي شیمیایی، گیاهی، سمی و آتش - 20

 سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهاي آموزشی در عرصه مراقبتهاي دارویی
تعیین و برآورد نیاز مرکز به داروهاي مخدر و الکل سفید و مطلق و نظارت مستمر بر الگوي مصرف بیمارستان و کنترل موجودي  - 21

  ن ذخیره مناسب مخدر از معاونت غذا وداروي دانشگاهداروهاي مخدر مرکز و تنظیم درخواستهاي منظم و به موقع براي تامی
  نظارت بر کار داروسازان و تکنیسینهاي امور دارویی در زمینه داروهاي مخدر  - 22
 برآورد نیاز دارویی بیمارستان براساس الگوي مصرف دارو در بخشهاي مختلف - 23
 نظارت بر نحوه انبارداري دارو در داروخانه و انبار واحد مربوطه - 24
 رسانی دارویی و بررسی نسخ پزشکان در کمیته تجویز و مصرف منطقی دارواطالع  - 25
 مشارکت در کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان - 26
 نظارت بر تکمیل فرمهاي آماري ماهیانه در واحد مربوطه - 27
 کنترل و نظارت بر تمیزي و ضد عفونی کردن فضاي فیزیکی واحد مربوطه - 28
  دید مسئولین بیمارستان از واحدمربوطههمراهی و گزارش دهی دقیق در هنگام باز - 29
  موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها آشنایی و آگاهی از بیماریهاي موجود در بخشهاي بیمارستان، میزان داروها ، - 30
  همکاري باسوپروایزرآموزشی درزمینه شناخت نیازهاي آموزشی پرسنل وهمکاري در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز - 31
 ت ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي امور مربوط به واحد داروخانه بیمارستان برحسب نیاز شرکت در جلسا - 32
 مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهاي مربوط به امور دارو و تهیه طرح ها و پیشنهادات اصالحی - 33
 نظارت بر تهیه دارو و لوازم درخواستی از انبار دارو و تجهیزات - 34
 . جهت کاهش کسورات داروخانه و پیگیري تغییر قیمت هاي دارو پیگیري - 35
هاي کارآموزي، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري نتایج آن در انجام شرکت فعال در دوره - 36

 وظایف محوله
 مشارکت در تحقیقات کاربردي در عرصه نظام سالمت مرتبط با امور دارویی - 37
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  - 38

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٢۴٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 مسئول فنی داروخانه: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
اي مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهاي مربوط به امور دارو و تهیه طرح ها و پیشنهادات اصالحی و برنامه ریزي در جهت اجر -1

 ش مراقبتهاي داروییو تبدیل داروخانه به بخ استانداردهاي مراقبتی
 موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها  آشنایی و آگاهی از بیماریهاي موجود در بخشهاي بیمارستان، میزان داروها ، -2
 فراهم آوردن بستر مناسب جهت تامین و توزیع علمی دارو و ملزومات پزشکی در بیمارستان در راستاي ارتقا کیفیت دارو درمانی بیماران  -3
 ه توزیع صحیح دارو و تجهیزات به بخشها و انجام روشهاي کاربردي براي اصالح نظام دارویی و مصرف بهینه دارو در مرکز نظارت بر نحو -4
بررسی نسخ از نظر تداخالت دارویی، میزان داروي تجویز شده و مطابقت داروي تحویلی به بیمار با نسخه  به منظور کاهش اشتباهات دارویی  -5

 و ثبت چگونگی مصرف دارو توسط بیمار طبق دستور پزشک معالج و آموزش نکات مورد لزوم به بیمار در راستاي حفظ ایمنی بیمار 
 ق به کارکنان در مورد چگونگی نگهداري داروها در بخش و داروخانه نظارت و ارائه طری -6

 به بیماران و تیم پزشکی  DICاطالع رسانی دارویی در قالب مرکز  -7

 .و بررسی نسخ پزشکان در کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو ADRبررسی گزارشات   -8
 تدوین و به روزرسانی فرمولري بیمارستان  -9

 در زمینه مالی و کاهش کسورات داروخانه  HISنظارت بر ورود اطالعات صحیح به سیستم  -10
 مشارکت و همکاري در برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت و بازآموزي کارکنان و تهیه برد آموزشی در واحد -11
 ن برحسب نیاز شرکت در جلسات ماهیانه براي همفکري در تصمیم گیریهاي امور مربوط به واحد داروخانه بیمارستا -12
 شرکت در کمیته دارو ، درمان و تجهیزات و ارائه نظرهاي مشورتی در صورت لزوم -13
ترین و مناسب ترین داروي موجود براي نسخه شدن ارائه راهنمایی به تیم پزشکی و بیماران در خصوص داروهاي نایاب و توصیه در دسترس -14

 توسط پزشک
زا و همکاري با سوپروایزر آموزشی در زمینه در مورد داروهاي شیمیایی، گیاهی، سمی و آتشآموزش حین خدمت  پرسنل درمانی بیمارستان  -15

 شناخت نیازهاي آموزشی عرصه دارو و تجهیزات وهمکاري در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
غلی و بکارگیري نتایج آن در انجام وظایف هاي کارآموزي، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهاي ششرکت فعال در دوره -16

 .محوله
 مشارکت در تحقیقات کاربردي و پژوهش در عرصه نظام سالمت مرتبط با امور دارویی -17

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 18
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٢۴٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 پزشکی کاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 تکنسین امور دارویی : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 اعالم کمبودهاي دارویی و تجهیزات به مسئول مربوطه
بندي نمودن  کنترل تاریخ انقضاء، تعداد آنها و درج تاریخ انقضاء به صورت مشخص بر روي دارو و طبقهتحویل گرفتن دارو و تجهیزات پزشکی ارسالی از انبار و 

 اولویت مصرف آنها
 نگهداري و رعایت اصول نگهداري داروها و تجهیزات مطابق با شرایط مندرج در بروشورهاي دارو و تجهیزات

 قالم درخواستیتنظیم درخواست دارو و تجهیزات و پیگیري دریافت کامل ا

 جهت هر بخش HISتحویل دارو و تجهیزات مطابق گزارش ثبت شده در برنامه 
 HISثبت کلیه دارو و تجهیزات از نظر تعداد و قیمت دربرنامه 

 بسته بندي و تهیه پودر ها ،محلول ها، شربت ها تحت نظارت مسئول فنی داروخانه
 مربوطهکمک در تهیه ترکیبات دارویی به مسئول فنی واحد 

 کنترل دوره اي داروهاي موجود در بخشها از نظر موجودي، تاریخ انقضاء ، شرایط نگهداري و غیره
 .ثبت قیمت داروها بر روي نسخ بیماران و صدور فیش هاي معمولی جهت پرداخت وجه دارو 

 .کنترل و اعمال دقت موردنیاز جهت حفظ و نگهداري دارو و تجهیزات 
 اري و ارائه به مافوق در صورت نیاز تنظیم گزارش کارهاي ج

 تجهیزات در دفاتر مربوطهثبت تغییر و تحول دارو و -١٣
 پیچی مراجعین سرپایی بصورت روزانه انجام نسخه-14
 سازي نسخ و راهنمایی مراجعین به صندوق جهت پرداخت وجه بندي، آماده بسته-15
 نوشتن دستورالعمل پزشک بر روي برچسب دارو -16

  )و ثبت درپورتال تامین اجتماعی HISثبت در(رسانی امور مربوط به نسخ بروز-17
 آموزش درخصوص نحوه مصرف و عواض دارویی به مراجعین سرپایی-18
  .پیگیري جهت کاهش کسورات داروخانه و پیگیري تغییر قیمت هاي دارو-19
  . ارائه گزارش به مسئول داروخانه و مشورت جهت رفع مشکل -20
  .یکی فعال در داروخانه طبق برنامه تنظیمیحضور فیز-21
  .نظارت و پیگیري تحویل نسخ به بیمه و عدم تاخیر درتحویل نسخ -22
 امور محوله طبق دستور مقام مافوقانجام سایر -23

 
 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی
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  واحدهاي پارکلینیکی: واحد سازمانیمسئول امور دارویی                       :   عنوان پست سازمانی
  

  کارشناس امور دارویی  : بهداشتی درمانی                                                          رشته شغلی: رسته 

ب 
رات

ه م
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س
نی

زما
سا

  

  
  معاون درمان بیمارستان:  عنوان سرپرست مستقیم

  
  

ح 
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ت 
یال

حص
ت

یاز
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  دارا بودن دکتراي حرفه اي داروسازي

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  کسب خط مشی ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه .1
 دارویی برنامه ریزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتی و تبدیل داروخانه به بخش مراقبتهاي .2

 تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهاي مختلف .3

 )تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  .4

برنامه ریزي جهت آگاه سازي کارکنان جدید الورود به مقررات واحد و استانداردهاي مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد  .5
 با سایر قسمت هاي مرکز از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی

 برنامه ریزي جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش .6

 تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه  .7

 برقراري امنیت شغلی در جهت ایجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده  .8

  ستور مقام مافوقانجام سایر امور محوله طبق د .9

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  سال و کسب تجارب مدیریتی و عملی الزم 2اشتغال عملی در داروخانه بیمارستان حداقل به مدت 

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

و م
  

، ADRو قوانین ADRآشنایی با نحوه خرید، نگهداري و سیستم توزیع دارو و تجهیزات در بیمارستان، آشنایی با نحوه ثبت  .1
،  آشنایی با استاندارد هاي انبار دارویی ، گذراندن دوره هاي بازآموزي مدون داروسازي،  آشنایی با DICآشنایی با قوانین 

  تداخالت دارویی، آشنایی با ایمنی بیمار ، کنترل عفونت ، قوانین بیمه اي
 HISمهارت هفتگانه کامپیوتر، کار با نرم افزار  .2

  

د 
تایی

ان
دگ

کنن
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی  

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

 

  احراز شغلشرایط فرم 



٢۵٠ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی
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  خدمات داروئی: واحد سازمانی                            )دکتر داروساز(کارشناس امور دارویی :سازمانیعنوان پست 
                                                                                                                             کارشناس امور داروئی                    :   بهداشتی درمانی                                                                                  رشته شغلی:    رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  مسئول امور دارویی: عنوان سرپرست مستقیم 
  

  .در صورت اشتغال به عنوان مسئول امور دارویی می بایست نسبت به معاون درمان بیمارستان و رئیس بیمارستان پاسخگو باشد
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

  دارا بودن مدرك دکترا در رشته داروسازي و پروانه مسئول فنی

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 فراهم آوردن بستر مناسب جهت تامین و توزیع علمی دارو و ملزومات پزشکی در بیمارستان در راستاي ارتقا کیفیت دارو درمانی بیماران  .1

 نظارت بر نحوه توزیع صحیح دارو و تجهیزات به بخشها و انجام روشهاي کاربردي براي اصالح نظام دارویی و مصرف بهینه دارو در مرکز  .2

بررسی نسخ از نظر تداخالت دارویی، میزان داروي تجویز شده و مطابقت داروي تحویلی به بیمار با نسخه  به منظور کاهش اشتباهات دارویی  .3
 نگی مصرف دارو توسط بیمار طبق دستور پزشک معالج و آموزش نکات مورد لزوم به بیمار در راستاي حفظ ایمنی بیمار و ثبت چگو

 نظارت و ارائه طریق به کارکنان در مورد چگونگی نگهداري داروها در بخش و داروخانه  .4

 :در صورت داشتن  سمت مسئول دارویی شرح وظایف زیر اضافه می شود

  ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطهکسب خط مشی  .1
 برنامه ریزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتی و تبدیل داروخانه به بخش مراقبتهاي دارویی .2

 تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهاي مختلف .3

 )تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  .4

د الورود به مقررات واحد و استانداردهاي مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط برنامه ریزي جهت آگاه سازي کارکنان جدی .5
 فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت هاي مرکز

  برنامه ریزي جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش .6

به 
جر

ت
رد 

مو یاز
ن

  

  آموزي و توجیهیاشتغال عملی در داروخانه و گذراندن دوره کار
  سال در داروخانه الزامی است 2در صورت داشتن سمت مسئول امور دارویی داشتن تجربه  اشتغال عملی حداقل به مدت 

ها، 
زش

مو
آ

 و 
 ها

یی
وانا

ت
ي 

تها
هار

، آشنایی با سیستم توزیع دارو و تجهیزات در بیمارستان، آشنایی با تجهیزات  HISمهارت هاي  هفتگانه کامپیوتر، آشنایی با نرم افزار م
  ، ، آشنایی باتداخالت دارویی DIS، آشنایی با قوانین ADRو قوانین ADRپزشکی، آشنایی با نحوه ثبت 

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

آموزشی درمانی شهید رئیس امور اداري مجتمع پزشکی 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢۵١ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 کارشناس رادیولوژي :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  طرح ریزي وانجام برنامه هاي آموزشی و تحقیقاتی با همکاري و نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه  -1
 مطالعه بمنظور انتخاب روشهاي مناسب براي کار با پرتوهاي یونساز -2

 بمنظور انجام رادیولوژيدادن دستورات الزم به بیماران  -3
 .آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژي بنحویکه مشاهده عضو بیمار براي عکسبرداري امکان پذیر باشد -4
مورد نظر بیمار  سکوپی از عضوانجام  امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع الزم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی و یا فلور -5

 .بعمل می آید

 بررسی و کنترل قسمتهاي مختلف دستگاههاي رادیوگرافی و اعالم موارد نقص دستگاه به مقام مربوط  -6
 کنترل تکنسین هاي رادیولوژي بهنگام انجام امور فوق بر اساس دستورات رادیولوژیست  –راهنمایی  -7
 نتایج مربوط به آن مطالعه در مورد تکنیکهاي پیچیده و پیشرفته و ارائه  -8
 همکاري در نحوه نگهداري و کاربرد دستگاهها و همکاري با سازمانها  و مراکز ذیصالح کنترل پرتوها تحت نظارت رادیولوژیست  -9

 نظارت بر نحوه کار افراد تحت نظر مسئول کشیک مربوطه - 10
 لیشرکت در برنامه ریزي آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغ - 11
 آنژیوگرافی و سایر کارهاي اختصاصی با پزشک متخصص رادیولوژي مربوطه –تشریک مساعی در انجام کارهاي روزمره از جمله فلوروسکوپی  - 12
 کنترل کلیدهاي  دستگاه رادیوگرافی - 13

 رادیولوژیست واحد مربوطههمکاري با کارشناسان مربوط در زمینه انتخاب روشهاي مناسب بمنظور حفاظت افراد در برابر پرتوها تحت نظارت  - 14
 استفاده از وسایل حفاظتی مناسب جهت بیمار و همراه بیمار - 15
 انجام گرافی هاي ساده براساس برنامه تنظیم شده زمانی - 16
 اطمینان یافتن از آمادگی بیمار قبل از انجام گرافی - 17
 تحویل تمامی کلیشه ها اعم از بستري و سرپایی به پذیرش بعد از خاتمه کار - 18
 .در پشت برگه هاي درخواست ) تعداد و سایز فیلم هاي مصرف شده  –کد پرسنلی  –درج ساعت خاتمه گرافی (دن برگه هاي درخواست به مهر پرسنلی ممهور نمو - 19
  انجام گرافی پرتابل بر اساس برنامه تنظیمی و ثبت پرتابل انجام شده در دفتر مخصوص - 20
 ) پزشک معالج  –عالئم بالینی  –سن  –تاریخ  –نوع مراجعه  –نام بیمار ( پاکت نمودن کلیشه هاي تهیه شده و درج مشخصات بیمار  - 21
 حضور در شیفت تا حضورکارکنان  شیفت بعدي –تحویل شیفت به نوبت بعد  - 22
 همکاري در انجام پروسسینگ فیلم هاي رادیولوژي در مواقع ضروري - 23

 استفاده از لباس فرم ، مارکر ، فیلم بچ ، کارت شناسایی  - 24
 آموزش دانشجویانهمکاري در  - 25
 ثبت برگه هاي درخواست و سونو گرافی انجام شده حسب مورد  - 26
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 27

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید کننده نهایی



٢۵٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 کاردان رادیولوژي  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 دادن دستورات الزم به بیماران بمنظور انجام رادیولوژي .1
 .آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژي بنحویکه مشاهده عضو بیمار براي عکسبرداري امکان پذیر باشد .2
بیمار بعمل  آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع الزم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی و یا فلورسکوپی از عضو مورد نظرانجام  امور مربوط به  .3

 .می آید

 بررسی و کنترل قسمتهاي مختلف دستگاههاي رادیوگرافی و اعالم موارد نقص دستگاه به مقام مربوط  .4
 کنترل تکنسین هاي رادیولوژي بهنگام انجام امور فوق بر اساس دستورات رادیولوژیست  –راهنمایی  .5
 کنترل کلیدهاي  دستگاه رادیوگرافی .6
 همکاري با کارشناسان مربوط در  زمینه انتخاب روشهاي مناسب بمنظور حفاظت افراد در برابر پرتوها تحت نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه .7
 ز وسایل حفاظتی مناسب جهت بیمار و همراه بیماراستفاده ا .8
 انجام گرافی هاي ساده براساس برنامه تنظیم شده زمانی .9

 اطمینان یافتن از آمادگی بیمار قبل از انجام گرافی .10

 تحویل تمامی کلیشه ها اعم از بستري و سرپایی به پذیرش بعد از خاتمه کار .11
 .در پشت برگه هاي درخواست ) تعداد و سایز فیلم هاي مصرف شده  –کد پرسنلی  –درج ساعت خاتمه گرافی ( ممهور نمودن برگه هاي درخواست به مهر پرسنلی .12
  انجام گرافی پرتابل بر اساس برنامه تنظیمی و ثبت پرتابل انجام شده در دفتر مخصوص .13
 ) پزشک معالج  –عالئم بالینی  –سن  –تاریخ  –نوع مراجعه  –نام بیمار ( پاکت نمودن کلیشه هاي تهیه شده و درج مشخصات بیمار  .14
 حضور در شیفت تا حضورکارکنان  شیفت بعدي –تحویل شیفت به نوبت بعد  .15
 همکاري در انجام پروسسینگ فیلم هاي رادیولوژي در مواقع ضروري .16
 استفاده از لباس فرم ، مارکر ، فیلم بچ ، کارت شناسایی  .17
 آنژیوگرافی و سایر کارهاي اختصاصی با پزشک متخصص رادیولوژي مربوطه –فلوروسکوپی تشریک مساعی در انجام کارهاي روزمره از جمله  .18
 ثبت برگه هاي درخواست و سونوگرافی هاي انجام شده حسب مورد  .19
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .20
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  واحد رادیولوژي: واحد سازمانیکارشناس رادیولوژي                             : عنوان پست سازمانی
کارشناس رادیولوژي                                                                                                            :   بهداشتی، درمانی                                                                   رشته شغلی:  رسته  

له 
سلس

ب 
رات

م
نی

زما
سا

  

  ولوژيسوپروایزر رادی:  عنوان سرپرست مستقیم
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته رادیولوژي
  
  
  
  

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  .الزم درخواستی هاي اسکن همچنین و ماموگرافی تخصصی، ، عادي گرافیهاي انجام .1
همکاري  با آنها جانبی عوارض از آگاهی و رادیولوژي در استفاده مورد تخصصی فوق و تخصصی هاي داده با آشنایی .2

  .رادیولوژي متخصصین
  عضو از عکسبرداري براي بیمار نمودن آماده .3
  . فلورسکوپی یا رادیوگرافی جهت فنی عوامل سایر و الزم تشعشع مدت به باتوجه دستگاه گیري بکار و نمودن آماده .4
  .مربوطه مسئولین به نقص موارد اعالم و رادیوگرافی و رادیولوژي دستگاههاي کنترل و بررسی .5
  .آنها بر نظارت و شده تهیه هاي کلیشه ثبوت و ظهور .6
  .رادیوگرافی دستگاههاي کیفیت کنترل بر نظارت و یافته انجام هاي گرافی کیفیت کنترل .7

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

 و شغلی توانمندیهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشی و مهارتی کارآموزي، هاي دوره در فعال کسب تجربه از طریق شرکت
  .محوله وظایف درانجام آن نتایج بکارگیري

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
م

  

, MRIآموزش فیزیک , CTآموزش اصول فیزیک , آشنایی با فضاهاي فیزیک استاندارد رادیولوژي , آموزش فیزیک رادیولوژِي .1
 حفاظت آناتومی رادیولوژي سطحی و مقطعی آموزش,  تاریکخانه رادیولوژي اصول , آشنایی با سیستم هاي مدرن رادیونراپی

 ریوي قلبی و احیاي برداري، تصویر نوین هاي روش با آشنایی استاندارد، احتیاطات ، شغلی سالمت و ایمنی ، بهداشت و فیزیکی
  کیفیت بهبود هاي برنامه با آشنایی عفونت، کنترل ، وبحران خطر مدیریت ، پیشرفته

 ابزارهاي رادیولوژي یابی عیب اطالعات، و آمار ابزارهاي کارگیري به ، اطالعات تحلیل مهارت بیمار، با رفتاري ارتباطی و مهارت.2
حفاظت  رادیوگرافی، تخصص و پیشرفته و ساده هاي تکنیک انجام پزشک، سرپرستی و نظارت با حاجب ماده تزریق ، ورادیوگرافی

  اشعه مقابل در
  

د 
تایی

ان
دگ

کنن
  

نام و نام   عنوا ن پست سازمانی
  خانوادگی

  امضا

      رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  احراز شغلشرایط فرم 
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

 

مه 
سنا

شنا غل
ش

 

  واحد رادیولوژي: واحد سازمانیکاردان رادیولوژي                                :  عنوان پست سازمانی
  

                                                                                                                        کاردان رادیولوژي                           :  بهداشتی ، درمانی                                                        رشته شغلی:  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  ارشناس و سوپروایزر رادیولوژيک: عنوان سرپرست مستقیم

  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  تراپی و رادیو  رادیولوژي هاي رشته از یکی در کاردانی تحصیالت بودن دارا

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  .رادیولوژي انجام از قبل بیماران به الزم دستورات ارائه.1
  .مربوطه مسئولین به خرابی موارد اعالم و ایمنی نکات رعایت با رادیوگرافی از قبل دستگاه نمودن آماده و اندازي راه 2.
  .یونیزان پرتوهاي برابر در پرسنل و بیمار حفاظت منظور به مناسب روشهاي و حفاظتی پوشش بکارگیري 3.
  .باشد پذیر امکان درخواستی رادیوگرافی براي بیمار عضو مشاهده که نحوي به مناسب حالت گرفتن جهت بیمار راهنمایی 4.
  .رادیوگرافی جهت فنی عوامل سایر و تابش شرایط به توجه با دستگاه گیري بکار 5.

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

 و شغلی توانمندیهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشی و مهارتی کارآموزي، هاي دوره در فعال کسب تجربه از طریق شرکت
  .محوله وظایف در انجام آن نتایج بکارگیري

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
م

  

بیمار، آموزش فوریتهاي  ایمنی فردي، بهداشت و فیزیکی حفاظت آموزش,آشنایی با دستگاههاي مرسوم تصویربرداري پزشکی .1
, فنون پرتونگاري تخصصی , آشنایی با پروسسورهاي لیزري و حرارتی, آشنایی با آرتیفکتهاي تصاویر رادیولوژي, پزشکی

 ، شغلی سالمت و ایمنی ,تریح استخوان و مفاصل,کنترل کیفی در بخشهاي پرتونگاري, تمهاي دوزیمتري پرتوهاي یونیزان سیس
 بحران، مدیریت خطر، مدیریت پایه، ریوي و قلبی احیاي ، تصویربرداري نوین هاي روش با آشنایی استاندارد، احتیاطات

  عفونت کنترل
 ابزارهاي یابی عیب اطالعات، و آمار ابزارهاي کارگیري به ، اطالعات تحلیل مهارت بیمار، با رفتاري و ارتباطی مهارت .2

 و پیشرفته و ساده هاي تکنیک انجام پزشک، سرپرستی و نظارت با حاجب ماده تزریق گیري، گزارش ورادیوگرافی، رادیولوژي
  تخصص رادیوگرافی

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  خانوادگینام و نام   عنوا ن پست سازمانی

      رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  احراز شغلشرایط فرم 



٢۵۵ 
 

  ایران اسالمی جمهوري

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 کارشناس  آمار مدارك پزشکی :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  
  تعیین و تنظیم آمار روزانه بخش هاي بستري -1
 )هاپارا کلینیک ( تهیه و تنظیم آمار ماهیانه بخش هاي بستري و سرپایی -2

 تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل شاخص هاي آماري سالیانه -3
 پاسخگویی به سازمانهاي مختلف و واحدهاي بیمارستان در مورد آمارهاي درخواستی با هماهنگی مسئول مربوطه  -4
 ارسال آمار به سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت با هماهنگی مسئول مربوطه  -5
 )در صورت وجود(رثبت اطالعات در کامپیوت -6
 پاسخگویی به محققان در زمینه اطالعات آماري -7
 بایگانی آمارهاي واحدهاي مختلف بیمارستان -8
 جمع آوري اطالعات مربوط به بیماران فوت شده و بایگانی مدرك فوت آنها -9

 خارج نمودن کارتهاي ایندکس بیماران ترخیص شده از فایل جاري - 10
 ارك پزشکیراهنمایی و کمک به کارآموزان رشته مد - 11
 تهیه آمارهاي مختلف زایمان طبیعی و سزارین - 12

 ارائه آمار خودکشی به صورت ماهیانه - 13
 ارائه آمار نزاع به صورت ماهیانه - 14
 ارائه آمار متولدین و متوفیان به صورت ده روزه - 15
 تکمیل فرم اورژانسهاي بیمارستان - 16
 IUFDارائه آمار مرگهاي  - 17
 تکمیل سامانه آماري آواب - 18
 امه حوادث کشوري به صورت فصلیثبت حوادث در برن - 19
 ماهه 6ثبت تروما به صورت  - 20
 رفع ایرادات و ابهامات احتمالی در فرم هاي ارسالی طی تماس با مسوول تکمیل فرم - 21
 و رسم نمودار و تهیه گزارشات مورد نیاز و نصب در بورد بیمارستان Excelتجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار  - 22

 امور محوله طبق دستور مافوقانجام سایر  - 23
  
  
  
 
  

 
 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    مدیر  توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  نھایيتائید كننده 
    



٢۵۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت - ١
 پزشكي كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
امور کـد گـذاري و   (کارشناس مدارك پزشکی :شغل/ پست  عنوان -4

 )کامپیوتر

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
   ICD-10کد گذاري پرونده هاي بیماري و جراحی از کتاب  -1
 ثبت اطالعات در کارتهاي ایندیکس بیماري و جراحی -2
 بایگانی کارتهاي  ایندیکس بیماري و جراحی -3
 کنترل و بررسی کمی فرم هاي پرونده هاي بستري  -4
 )سیستم اطالعات بیمارستانی( HISجراحی و حسابداري در برنامه  - ثبت اطالعات مربوط به برگه پذیرش -5
 ممهور نمودن پرونده ها به مهر ورود به کامپیوتر -6
 گرفتن گزارشات آماري درباره بیماریها و اعمال جراحی از کامپیوتربراي محققان با هماهنگی مسئول مربوطه  -7

 اقدامات درمانی جهت محققانارائه کدهاي تشخیصی و  -8
 ارجاع پرونده هاي داراي نقص به بخشها جهت رفع نقایص موجود -9

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 10
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
    



٢۵٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 کارشناس مسئول مدارك پزشکی :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  کسب خط مشی و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه  -1
 )کامپیوتر، آمار بیمارستان پذیرش و ترخیص بیماران، بایگانی،( نظارت بر واحدهاي تحت پوشش -2
 نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها درزمان پذیرش تا ترخیص بیمار -3
 نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی -4

 مکان قسمت مدارك پزشکی وجا  -وسایل - روشهاي کار -بررسی و تحقیق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشکی -5
 تهیه کلیه فرمهاي پرونده هاي بیمارستانیدرخواست و نظارت بر  -6
 تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستري -7
 شرکت در کمیته هاي بیمارستانی و عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارك پزشکی  -8
 همکاري در تجزیه و تحلیل کیفی مدارك پزشکی با کمیته هاي مربوطه  -9

 نظارت بر صدور جواز دفن و گواهی والدت - 10
 ر درخواست پرونده از واحدهاي مختلف بیمارستاننظارت ب - 11
 همکاري درتحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی پزشکان و دانشجویان - 12
 بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق - 13

 تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی  - شرکت در برنامه هاي آموزشی - 14
 آموزش تئوري و عملی افراد تحت نظر  - 15
 نظارت در رعایت نظم وانضباط اداري پرسنل  - 16
 پیگیري تامین نیروي انسانی در واحد مربوطه  - 17
 تهیه برنامه کشیک پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و امتیاز طرح مشارکت کارکنان با هماهنگی واحدهاي ذیربط  - 18
 پوشش  ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکنان تحت - 19
 برنامه ریزي ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه  - 20
 .نظارت بر عمکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش - 21
 ثبت وگزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبودها و نقایص - 22
 موزان رشته پذیرش و مدارك پزشکی راهنمایی و کمک به کارآ - 23

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 24
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي

   



٢۵٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 )اختصاص واحد پذیرش( کارشناس مدارك پزشکی -کاردان :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق ستپ وظایف -7
  شغل              

  
  براساس مدارك معتبر) الکتیو - سرپایی - اورژانس(پذیرش بیماران و تشکیل پرونده جهت بیماران بستري -1
 جهت معالجه یا عمل جراحیثبت مشخصات آورنده یا اعزام کننده بیمار و اخذ رضایت نامه  -2
 )HIS(ثبت اطالعات مربوط به بیمار و شماره دهی از طریق کامپیوتر و ثبت اطالعات در سیستم اطالعات بیمارستان -3
 برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهاي مختلف -4
 بررسی مدارك بیماران در زمان پذیرش  -5
 ان و اطالعات مربوط به متوفیان در دفتر مربوطه ثبت گواهی فوت بیمار -6
 پاسخ به مکاتبات مربوط با پزشکی قانونی و ارگانهاي دیگر با استفاده از سوابق و اطالعات پزشکی و با هماهنگی مسئول مربوطه  -7
 ثبت گواهی والدت نوزادان -8
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي

  
  



٢۵٩ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 بایگان مدارك پزشکی :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف - 7

  شغل                 
  
  گرفته شده ازحسابداري ترخیصتفکیک و تنظیم پرونده هاي تحویل  -1
 تفکیک پرونده ها براساس شماره جدید یا قدیم -2
 الصاق پوشه براي هر پرونده و ثبت شماره جدید بر روي پوشه   -3
 اصالح پرونده هاي دو شماره اي -4
 انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش استاندارد تعیین شده  -5

 نشجویان مراجعه کننده به واحد جهت امور تحقیقاتی و آموزش محققان و دا -پاسخگویی و همکاري با پزشکان -6
 بایگانی پرونده هاي اورژانس و سرپایی  -7
 گرفتن نقص پرونده ها و ارسال پرونده هاي داراي نقص به بخش هاي مربوطه جهت رفع نقص    -8
 ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد  -9

 یا اورژانس   سرپایی  -تشکیل پرونده سفید براي بیماران بستري  - 10
 تحویل پرونده هاي مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق  - 11
 امحا پرونده هایی که مشمول قانون مرور زمان شده  - 12
 دریافت پرونده و ثبت در دفتر ورود پرونده - 13
 .پیگیري جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بخش ها شده است - 14
 دستور مسوول مدارك پزشکی و نگهداري تا زمان بازگشت پرونده اخذ درخواست کتبی دریافت پرونده پزشکی با - 15

 پیگیري پرونده هاي ارسال شده به نظام پزشکی و پزشکی قانونی - 16
 تالش جهت رعایت اصل محرمانگی اطالعات با رعایت اصول واگذاري پرونده - 17
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 18

  
  
  
  
  
  
 
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
 

  



٢۶٠ 
 

  آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتیمجتمع پزشکی 

 
  

سنا
شنا مه  غل

ش
  

  واحد پذیرش و مدارك پزشکی: واحد سازمانی               پزشکی مدارك و آمار کارشناس مسئول:  عنوان پست سازمانی
                                                                                                                             پزشکی مدارك و پذیرش مسئول:  رشته شغلی                     بهداشتی ، درمانی                                                        : رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  مدیر یا رئیس بیمارستان: عنوان سرپرست مستقیم

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  .پزشکی مدارك رشته در ارشد کارشناسی و کارشناسی تحصیالت بودن دارا
  .پزشکی مدارك کارشناسی بودن دارا به مشروط درمانی بهداشتی خدمات مدیریت ارشد کارشناسی تحصیالت بودن دارا

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 )پذیرش و ترخیص بیماران، بایگانی، کامپیوتر، آمار بیمارستان( نظارت بر واحدهاي تحت پوشش .1

 ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها درزمان پذیرش تا ترخیص بیمارنظارت بر  .2

 نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی .3

 مکان قسمت مدارك پزشکی وجا  -وسایل -روشهاي کار -بررسی و تحقیق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشکی .4

 بیمارستانیدرخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمهاي پرونده هاي  .5

 نظارت بر صدور جواز دفن و گواهی والدت .6

 نظارت بر درخواست پرونده از واحدهاي مختلف بیمارستان .7

 همکاري درتحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی پزشکان و دانشجویان .8

  بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق .9

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  سال و کسب تجارب مدیریتی و شغلی الزم 2اشتغال در واحد پذیرش و مدارك پزشکی حداقل به مدت 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

مدیریت , کدگذاري بیماریها, گذراندن دوره هاي آموزشی آشنایی با جمع آوري و تحلیل آمار منابع ساختاري بیمارستان .1
  نحوه تدوین خط مشی , مطالعات آماري در پرونده هاي پزشکی, سازي مدارك پزشکیمستند, اطالعات بهداشتی

مهارت درمدیریت بخش مدارك پزشکی ، مهارت در برنامه ریزي و تحلیل نتایج، مهارت در گزارش , مهارت در کار با رایانه  .2
 دهی کلی از فعالیتهاي مختلف بیمارستان

  حواسداشتن سالمت روحی و روانی، دقت و تمرکز  .3

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

 

  شرایط احراز شغلفرم 



٢۶١ 
 

  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی
 

  

 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد پذیرش و مدارك پزشکی: واحد سازمانی               کارشناس آمار و  مدارك پزشکی     :  عنوان پست سازمانی
  

                                                                                                                             مسئول پذیرش و مدارك پزشکی                       :  بهداشتی و درمانی                                                                رشته شغلی:  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
                                مسئول پذیرش و مدارك پزشکی                                                                                                    : عنوان سرپرست مستقیم

  
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

کارشناسی ارشد در رشته مدارك پزشکی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  دارا بودن تحصیالت کارشناسی ،
  به شرط دارا بودن کارشناسی مدارك پزشکی

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  تعیین و تنظیم آمار روزانه و ماهیانه بخش هاي بستري و سرپایی .1
 سالیانهتهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل شاخص هاي آماري  .2

 خارج نمودن کارتهاي ایندکس بیماران ترخیص شده از فایل جاري .3

 IUFDتهیه آمارهاي مختلف زایمان طبیعی و سزارین، خودکشی ،نزاع، متولدین و متوفیان، مرگهاي  .4

 ثبت حوادث در برنامه حوادث کشوري به صورت فصلی .5

   ICD-10کد گذاري پرونده هاي بیماري و جراحی از کتاب  .6
 اطالعات در کارتهاي ایندیکس بیماري و جراحیثبت  .7

 بایگانی کارتهاي  ایندیکس بیماري و جراحی .8

 کنترل و بررسی کمی فرم هاي پرونده هاي بستري  .9

  )سیستم اطالعات بیمارستانی( HISجراحی و حسابداري در برنامه  - ثبت اطالعات مربوط به برگه پذیرش .10

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

  و کارورزي در این واحد و کسب تجارب علمی و شغلی الزمگذراندن دوره کارآموزي 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

آموزشهاي کد گذاري بیماریها به تفکیک تخصصی مربوط به هر بیمارستان،تجزیه و تحلیل آماري در بیمارستانها ، اصول  .1
مستندسازي کمی و کیفی مدارك پزشکی، روش تحیق، مدیریت اطالعات بهداشتی و درمانی، استانداردهاي تبادل اطالعات 

ضایت نامه هاي پزشکی، کدگذاري اقدامات تشخیصی، مطالعات آماري در ، رHISسالمت، ارزیابی عملکرد، آشنایی با برنامه 
  مدارك پزشکی، 

مهارت کار با رایانه، مهارت در استفاداز نرم افزار هاي آماري و تحقیقاتی ، مهارت در ارزیابی اطالعات و تشخیص مغایریتها  .2
  مهارت تحلیل و گزارش دهی آماري، 

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢۶٢ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

غل
ه ش

نام
ناس

ش
  

  واحد پذیرش و مدارك پزشکی: واحد سازمانیکاردان آمار و مدارك پزشکی                      :  عنوان پست سازمانی
  

                                                                                                                             مسئول پذیرش و مدارك پزشکی                   :  بهداشتی و درمانی                                                                    رشته شغلی:  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  مسئول پذیرش و مدارك پزشکی: عنوان سرپرست مستقیم
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  در رشته مدارك پزشکیدارا بودن تحصیالت کاردانی 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  براساس مدارك معتبر) الکتیو - سرپایی -اورژانس(پذیرش بیماران و تشکیل پرونده جهت بیماران بستري .1
 ثبت مشخصات همراه یا اعزام کننده بیمار و اخذ رضایت نامه جهت معالجه یا عمل جراحی .2

 )HIS(طریق کامپیوتر و ثبت اطالعات در سیستم اطالعات بیمارستان ثبت اطالعات مربوط به بیمار و شماره دهی از .3

 بررسی مدارك بیماران در زمان پذیرش  .4

 ثبت گواهی فوت بیماران و اطالعات مربوط به متوفیان در دفتر مربوطه  .5

 پاسخ به مکاتبات مربوط با پزشکی قانونی و ارگانهاي دیگر با استفاده از سوابق و اطالعات پزشکی و با هماهنگی مسئول مربوطه  .6

  ثبت گواهی والدت نوزادان .7

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  گذراندن یک دوره آموزشی کوتاه مدت تحت نظر مسئول مدارك پزشکی و کسب قابلیتهاي الزم

ی 
انای

 تو
ها،

زش
مو

آ
 و 

ها یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

دوره آموزشی آشنایی با جمع آوري و تحلیل آمار منابع ساختاري بیمارستان، کدگذاري، اصطالحات پزشکی، مدیریت  .1
  اطالعات بهداشتی و درمانی، مستندسازي مدارك پزشکی، نحوه تدوین خط مشی مدارك پزشکی

  مهارت برقراري ارتباط موثر ، کار با رایانه .2
د 

تایی
ان

دگ
کنن

  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

 

  شرایط احراز شغلفرم 



٢۶٣ 
 

  ایران اسالمی جمهوري
شرح وظایف پست سازمانی فرم  

  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 پزشكي كاشان
آموزشي درماني شھید ، پزشكي  جتمعم: واحد سازماني -٢

 بھشتي
 فیزیوتراپیکارشناس : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل            

 .مطالعه بر روي افراد بیمار و کسب اطالع از آنان دررابطه با مشکل جهت درمان مناسب با معلولیت آنها -١
 مشاهده اختالالت و دفورمیتی ها ، مشاهده عمومی و موضعی بیمار -٢
  .انجام تست هاي فیزیکی و ارزشیابی  قدرت عضالت معلولین جسمی یا روانی با موازین تستهاي استاندارد -٣
 نظر وبا تجویز پزشکان معالجتعیین و تشخیص هدف درمانی در درمان معلولین جسمانی روانی با در نظر گرفتن نوع معلولیت هر یک از آنها تحت  -۴
  )( gateوراه رفتن بیمار)   (postureارزیابی  -۵
  ثبت تاریخچه ، تهیه و تنظیم گزارش روزانه و گزارش نهایی از پیشرفت بیمار -۶
  شرکت و همکاري در تیم درمانی جهت رسیدن به هدف درمانی بیمار -٧
  یمار تعیین و انجام برنامه درمانی هماهنگ با روحیه و وضع جسمانی ب -٨
 مستقل کردن بیمار در انجام فعالیتهاي روزانه  -٩

 براي معلولین با در نظر گرفتن نوع معلولیت و آموزش الزم جهت کاربرد آن به بیماران) اسپیلنت (تشخیص ، طرح ریزي و ساختن وسائل کمکی - 10
  انجام فیزیوتراپی بیماران نظیر ماساژ دادن و و دیاترمی و غیره - 11
 .ها و جلسات به منظور ارتقا معلومات تخصصی و بروز رسانی اطالعات جهت درمان موثرتر بیمارانشرکت درسمینار - 10
 .راهنمایی دانشجویان در دوره هاي کارآموزي فیزیوتراپی در بیمارستان- 12
  تهیه و تنظیم آمار بخش فیزیوتراپی  جهت ارائه به مقام مافوق - 14
 پمفلت آموزشی جهت مراقبت در منزل هو ارائ) ورزشهاي مناسب (ارائه آموزش هاي الزم به بیمار - 15
  . انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 16
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

   



٢۶۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 آموزشي درماني شھید بھشتي ،پزشكي مجتمع: واحد سازماني -٢ كاشان

 )مسئول واحد(کارشناس فیزیوتراپی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

  .مطالعه بر روي افراد بیمار و کسب اطالع از آنان دررابطه با مشکل جهت درمان مناسب با معلولیت آنها-1
  .تستهاي فیزیکی و ارزشیابی قدرت عضالت معلولین جسمی یا روانی با موازین تستهاي استانداردانجام -2
  مشاهده اختالالت و دفورمیتی ها ، مشاهده عمومی و موضعی بیمار -3
  وبا تجویز پزشکان معالجتعیین و تشخیص هدف درمانی در درمان معلولین جسمانی روانی با در نظر گرفتن نوع معلولیت  هر یک از آنها تحت نظر -3
  ثبت تاریخچه ، تهیه و تنظیم گزارش روزانه و گزارش نهایی از پیشرفت بیمار-4
  شرکت و همکاري در تیم درمانی جهت رسیدن به هدف درمانی بیمار-5
  تعیین و انجام برنامه درمانی هماهنگ با روحیه و وضع جسمانی بیمار -6
 اي روزانهمستقل کردن بیمار در انجام فعالیته-7
 براي معلولین با در نظر گرفتن نوع معلولیت و آموزش الزم جهت کاربرد آن به بیماران) اسپیلنت (تشخیص ، طرح ریزي و ساختن وسائل کمکی  -8
  انجام فیزیوتراپی بیماران نظیر ماساژ دادن و و دیاترمی و غیره -9

  )( gateوراه رفتن بیمار)   (postureارزیابی  - 10
 .مایی دانشجویان در دوره هاي کارآموزي فیزیوتراپی در بیمارستانراهن- 11
 تهیه و تنظیم آمار بخش فیزیوتراپی - 12
  .........)تاسیساتی، تعمیراتی، و نظافت واحد و(پیگیري امور مربوط به واحد - 13
 نان با هماهنگی واحدهاي ذیربطکار و طرح مشارکت ماهیانه کارک تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه- 14
 ارزشیابی سالیانه کارکنان، جایگزینی و تامین نیرو در واحد- 15
 نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان- 16
 مشی و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه کسب خط- 17
  مات و کیفیت آنبررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خد- 18
 ریزي در جهت اجراي استانداردها برنامه- 19
 سازي کارکنان جدیدالورود به مقررات اداري ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد ریزي جهت آموزش و آگاه برنامه- 20
 قام مافوقهماهنگی تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه با نظارت م- 21
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها - 22
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان واحد مربوطه و مشکالت واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت- 23
  ...)، حوادث، کمبودها، نقایص وشامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه(ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط - 24
  پمفلت آموزشی جهت مراقبت در منزل هو ارائ) ورزش هاي مناسب(ارائه آموزش هاي الزم به  بیمار- 25
 .شرکت درسمینارها و جلسات به منظور ارتقا معلومات تخصصی و بروز رسانی اطالعات جهت درمان موثرتر بیماران - 26
 .  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 27

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
 



٢۶۵ 
 

  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

 

سنا
شنا مه  غل

ش
  

  واحدهاي پاراکلینیکی: واحد سازمانیکارشناس فیزیوتراپی                         : عنوان پست سازمانی
کارشناس امور توانبخشی                                                                   : بهداشتی درمانی                                                          رشته شغلی: رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  کارشناس مسئول توانبخشی: عنوان سرپرست مستقیم
    

  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

, کاردرمانی, مشاوره توانبخشی, فیزیوتراپی ورزشی, کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته هاي فیزیوتراپی , دارا بودن مدرك کارشناسی 
  توانبخشی مدیریت, اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی 

 و 
ف

ظای
ه و

مون
ن

تها
ولی

مسئ
  

  تست و ارزیابی و درمان مددجویان با استفاده از آخرین یافته هاي علمی در رشته فیزیوتراپی, پذیرش  .1
  گرمادرمانی و سایر درمانهاي مورد نظر براي بیماران بستري, انجام فیزیوتراپی براي مددجویان نظیر ماساژ دادن  .2
  اساس تشخیص و نوع بیماري یا معلولیت و تعیین ساعات درمانی مورد نیاز تعیین نوع و هدف درمان بر .3
  انجام اقدامات الزم آموزشی و درمانی جهت خودکفا نمودن معلولین .4
  تالش در جهت جلوگیري از پیشرفت معلولیت از طریق تعیین برنامه درمانی متناسب بر حسب نوع معلولیت .5

  

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

شرکت فعال در دور ه هاي کارآموزي و مهارتی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهاي شغلی براي انجام وظایف کسب تجربه از طریق 
  محوله

رد 
مو

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ یاز
ن

  

 انتقال و نقل و جایی جابه -  توانبخشی برقی تجهیزات ایمنی – آن ونگهداري توانبخشی تجهیزات صحیح آمورش کاربرد .1
هاي  برنامه با آشنایی – تراپی فیزیو بخش اورژانس تجهیزات با کار نحوه – فیزیوتراپی بخش هاي اورژانس– بیماران صحیح

 بهداشت – بحران مدیریت – خطر مدیریت – شغلی سالمت و ایمنی – عفونت کنترل – بیمار ایمنی– بیمارستان بهبودکیفیت
  محیط

 درمانی ارتباط برقراري،  ارزیابی،حرکتی، کالمی، شناختی، خودیاري مهارتهاي آموزش، بیمار با رفتاري و ارتباطی مهارت .2
 و فیزیکی عوامل از استفاده،اجتماعی،جسمانی، شناختی روان اختالالت از ناشی مشکالت شناخت،  علمی اصول براساس مناسب
 پژوهش و تحقیق،هدایت بیمار و آموزش، بدن اعضاي کار بازگرداندن یا بهبود و درمان به کمک جهت در مکانیکی عوامل

 اختالالت تمیز و شناسایی، آنها از پیشگیري و زبان و گفتار اختالالت بهبود براي درمانی گفتار روشهاي اجراي و ریزي برنامه،
  خانواده و بیمار به آموزش، زبان و گفتار

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی رئیس امور 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  

  شرایط احراز شغلفرم 



٢۶۶ 
 

  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحدهاي پاراکلینیکی: واحد سازمانیکارشناس مسئول فیزیوتراپی               : عنوان پست سازمانی
   

کارشناس امور توانبخشی                                                                   : بهداشتی درمانی                                                            رشته شغلی: رسته  

له 
سلس

ب 
رات

م
نی

زما
سا

  

  معاون درمان بیمارستان: عنوان سرپرست مستقیم
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

, کاردرمانی, مشاوره توانبخشی, فیزیوتراپی ورزشی, کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته هاي فیزیوتراپی , دارا بودن مدرك کارشناسی 
  توانبخشیمدیریت , اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  توسط کارشناسان واحد  توانبخشی امور انجام نحوه بر نظارت .1
  علمی هاي یافته آخرین از استفاده با مددجویان درمان و ارزیابی و تست، پذیرش .2
  تجهیزات و ملزومات بخش و تامین آنها, بررسی نیازهاي پرسنلی .3
  تقسیم وظایف بین کارشناسان بخش .4
 براي موردنظر درمانهاي سایر و( دیاترمی)گرمادرمانی، دادن ماساژ نظیر مددجویان براي فیزیوتراپی انجام درمشارکت  .5

  . بستري بیماران
  درمانی جلسات و ساعات تعیین و معلولیت یا بیماري نوع و تشخیص براساس درمان هدف و درمان تعیین .6
  دستگاههاي و درمانی فعالیتهاي از استفاده و بیمار جسمانی وضع و روحیه با هماهنگ الزم درمانی برنامه انجام و تعیین .7
  بیماري نوع براساس توانبخشی و فیزیوتراپی .8
  .  مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردي تحقیقات در مشارکت .9

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

  سال و کسب تجارب مدیریتی و شغلی 2اشتغال در این واحد حداقل به مدت 

ها، 
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

و م
ها 

ی 
انای

تو
  

 انتقال و نقل و جایی جابه -  توانبخشی برقی تجهیزات ایمنی – آن ونگهداري توانبخشی تجهیزات صحیح آموزش کاربرد .1
 برنامه با آشنایی – تراپی فیزیو بخش اورژانس تجهیزات با کار نحوه – فیزیوتراپی بخش هاي اورژانس– بیماران صحیح

 – بحران مدیریت – خطر مدیریت – شغلی سالمت و ایمنی – عفونت کنترل – بیمار ایمنی– بیمارستان هاي بهبودکیفیت
  محیط بهداشت

 درمانی ارتباط برقراري،  ارزیابی،حرکتی، کالمی، شناختی، خودیاري مهارتهاي آموزش، بیمار با رفتاري و ارتباطی مهارت .2
 عوامل از استفاده،اجتماعی،جسمانی، شناختی روان اختالالت از ناشی مشکالت شناخت،  علمی اصول براساس مناسب
هدایت  و آموزش، بدن اعضاي کار بازگرداندن یا بهبود و درمان به کمک جهت در مکانیکی عوامل و فیزیکی

 آنها از پیشگیري و زبان و گفتار اختالالت بهبود براي درمانی گفتار روشهاي اجراي و ریزي برنامه، پژوهش و تحقیق،بیمار
  خانواده و بیمار به آموزش، زبان و گفتار اختالالت تمیز و شناسایی،

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی  

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

  شرایط احراز شغلفرم 



٢۶٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
  کارشناس بهداشت حرفه اي: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می پستوظایف  -7

  شغل              
 ...قبیل توري پنجره ها،کپسول اطفاء حریق، تابلوي برق و بازدید از وضعیت ایمنی کلیه قسمت هاي بیمارستان از .1
کمک به تنظیم برنامه هاي اجرایی در زمینه مبارزه با بیماري ها،مسمومیت ها،سوانح و حوادث ناشی از کار با کمک و همکاري  .2

 پزشک
 نظارت دائمی بر نحوه اجراي امور بهداشتی .3
 د شاغل براي ادامه معاینات و تکمیل پرونده هاتشکیل پرونده هاي بهداشتی و پزشکی و ارجاع افرا .4
 طبقه بندي نتایج بدست آمده از بررسی هاي روزمره محیطی،بهداشتی و پزشکی و تهیه گزارش مربوط .5
 نظارت و اجراي برنامه هاي آموزشی در زمینه بهداشت حرفه اي و انجام کلیه مسایل مربوط به آن .6
 لوگیري از حوادث ناشی از کاراجراي برنامه اي از پیش تنظیم شده جهت ج .7
 تشخیص قطعی عوامل زیان آور موجود در محیط هاي کار و شناسایی عالیم و آثار اولیه بیماري هاي و مسمومیت هاي شغلی .8
اندازه گیري،نمونه برداري و ارزشیابی و ارایه طریق به منظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه هاي از پیش تعیین  .9

 شده
 شناسایی فراورده هاي گوناگون به وجود آورنده عوامل زیان آور محیط کار .10
 تشخیص و ارایه راه حل مسایل عمده ایمنی و تهیه گزارش مقدماتی مربوط به حوادث .11
 شناسایی عوامل مهم فیزیکی و شیمیایی  .12
 دتشخیص روش هاي اولیه و فراورده هاي گوناگونی که عوامل زیان آور را به وجود می آورن .13
 تشخیص عدم انطباق بعضی از شرایط کار با قابلیت هاي افراد شاغل .14
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .15

  
 
 

 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  تعیین کننده وظایف
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   تأیید کننده وظایف
    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

 

  



٢۶٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
  کارشناس بهداشت عمومی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد وظایف شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می -7

  اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف .1
  همکاري با مراکز بهداشتی و درمانی در اجراي برنامه هاي مورد نیاز .2
  و معیار هاي تعیین شده  نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن باضوابط .3
   تجزیه و تحلیل ارزشیابی اطالعات مربوط به عملکرد برنامه ها                                                                      .4
  نگهداري ضوابط ، اطالعات و داده هاي موجود در برنامه و بهره گیري از آن در برنامه ریزي هاي آینده    .5
  داشت به بیماران، پرسنل و مراجعین درمورد کلیه برنامه هاي بهداشتی بصورت مستمر آموزش به .6
  ...نصب پوستر و هشدارهاي بهداشتی و توزیع پمفلت ، نمایش فیلم و .7
  آموزش درباره بهداشت عمومی وفردي براي پرسنل و بیماران و همراهان وآموزش هاي الزم به بیماران مبتال به بیماریهاي واگیر  .8
 اران شرکت در سمینارها و جلسات آموزشی و بازآموزي جهت باال بردن سطح اطالعات و آگاهی هاي فردي و انتقال اطالعات بهداشتی به پرسنل و بیم .9

 نظارت بر تکمیل کارت مشخصات نوزاد و زایمان  .10
 و تحویل آن به مادران Bتکمیل کارت واکسیناسیون نوزاد انجام واکسیناسیون قطره فلج اطفال ، ب ث ژ، هپاتیت  .11
 انجام واکسیناسیون فردي و مشارکت در واکسیناسیون همگانی .12
 بازدید روزانه از یخچال مخصوص نگهداري واکسن و ثبت دماي آن روي جدول مربوطه .13
 به مرکز بهداشت شهرستان کنترل روزانه فرم پذیرش بیماران مشکوك به بیماریهاي واگیر نیازمند مراقبت و گزارش فوري موارد مشمول گزارش تلفنی .14
 نظارت بر جدا سازي بیماران مبتال به بیماریهاي واگیر .15
 پیگیري تهیه نمونه هاي الزم از موارد بیماریهاي واگیر به منظور ارسال به آزمایشگاه .16
ر مورد گزارشات فوري توزیع جدول بیماریهاي واگیر مشمول گزارش تلفنی در بخش هاي مختلف بیمارستان و جلب همکاري پزشکان و پرسنل د .17

 بیماریهاي واگیر

 تهیه و توزیع طرحهاي مختلف بیماریها ، حذف کزاز نوزادان ، مبارزه با سرخک و غیره به پزشکان مسئولین بیمارستان .18
 مذکور  بازدید روزانه ازکلیه بخش ها جهت گزارش فوري موارد فلج شل حاد به مرکز بهداشت شهرستان و جمع اوري ماهیانه گزارش موارد  .19
 ثبت فعالیتهاي روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیتها وارسال به مرکز بهداشت شهرستان و استان .20
 همکاري و هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان در خصوص اطالع و اجراي بخشنامه ها و دستور العملها  .21
                            انجام سایرامور محوله طبق دستورمقام مافوق        .22

 
 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ

    مدیر مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  تعیین کننده وظایف
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   تأیید کننده وظایف

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  کننده نهاییتایید 
 

  



٢۶٩ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتیمجتمع : واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
  کارشناس بهداشت محیط: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می پستوظایف  -7

  شغل             
  آموزش مستمر به بیماران، پرسنل و مراجعین در مورد کلیه برنامه هاي بهداشتی -1
 بازدید و کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی و کلر باقیمانده -2
 مع آوري، انتقال، نگهداري و دفع صحیح زبالهبازدید و کنترل بر نحوه ج -3
 بازدید و کنترل بر روي برنامه شستشو و نظافت صحیح کلیه قسمتها و بخشهاي بیمارستان -4
 شرکت در سمینارها، جلسات آموزشی، بازآموزي و کالسهاي آموزشی جهت باال بردن سطح اطالعات و انتقال به بیماران -5
 م شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب، فاضالب، مواد زائد جامد و رختشویخانهتالش در جهت ارتقاء شاخصهاي اعال -6
 ... )بوفه، فروشگاه و ( بازدید و کنترل مراکز فروش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی در محدوده بیمارستان  -7
 حفظ و ارتقاء جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشور -8
 مختلف بیمارستان و راهنماي جهت رفع اشکاالت بهداشتی همکاري با مسئولین بخشهاي -9

 ثبت فعالیتهاي روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیتها و ارسال به مرکز بهداشت به همراه فرم آمار -10
 همکاري در اجراي استانداردها و مقررات بهداشت محیط -11
 محیط با مسئولین مربوطههمکاري در برنامه ریزي و پایش برنامه بهداشت  -12
 همکاري با ادارات و موسسات مختلفی که با بهداشت محیط ارتباط دارند -13
 مطالعه پیرامون به کار بردن روشهاي جدید عملیاتی به منظور افزایش بازده و کارآیی -14
 ...آموزش بهداشت شامل نیازسنجی، برگزاري کالس، تهیه پمفلت، پوستر، جزوه آموزشی، نمایش فیلم و  -15
 کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و بکارگیري روشهاي مناسب -16
 بازدید و کنترل بر سیستم دفع فاضالب بیمارستان  -17
 بازدید و کنترل بر تهیه و نگهداري از مواد شوینده و ضدعفونی کننده -18
 بازدید و کنترل بر امر ضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل و محیط -19
 ي دانشجویان با هماهنگی مقام مافوق و مربی مربوطههمکاري در امر آموزش و کارآموز -20
 همکاري در رسیدگی به شکایات بیماران، همراهان، مراجعین و پرسنل از موارد و مسائل بهداشتی بیمارستان -21
 مشارکت و همکاري در هنگام بروز بالیا، اپیدمی ها و ارائه خدمات الزم -22
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -23

 
 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  تعیین کننده وظایف
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   تأیید کننده وظایف
    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
   استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
  )مسئول واحد(کارشناس بهداشت محیط: شغل/ عنوان پست  -4 کاشان: محل جغرافیایی خدمت -3
 : شغل/ شماره پست  -6 موقت  مستمر / ثابت  : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می پستوظایف  -7

  شغل              
  آموزش مستمر به بیماران، پرسنل و مراجعین در مورد کلیه برنامه هاي بهداشتی -1
  شرکت فعال در کمیته بهداشت و عفونت و طرح موضوعات مربوطه -2
 میکروبی و شیمیایی و کلر باقیماندهنظارت بر کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر  -3
 نظارت و کنترل بر نحوه جمع آوري، انتقال، نگهداري و دفع صحیح زباله -4
 برنامه ریزي و نظارت بر برنامه شستشو و نظافت صحیح کلیه قسمتها و بخشهاي بیمارستان -5
 طالعات و انتقال به بیمارانشرکت در سمینارها، جلسات آموزشی، بازآموزي و کالسهاي آموزشی جهت باال بردن سطح ا -6
 برنامه ریزي و تالش در جهت ارتقاء شاخصهاي اعالم شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب، فاضالب، مواد زائد جامد و رختشویخانه -7
 ... )بوفه، فروشگاه و (نظارت بر مراکز فروش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی در محدوده بیمارستان  -8
 اء جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشورحفظ و ارتق -9

 هماهنگی با مسئولین بخشهاي مختلف بیمارستان و راهنماي جهت رفع اشکاالت بهداشتی -10
 ثبت فعالیتهاي روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیتها و ارسال به مرکز بهداشت به همراه فرم آمار -11
 راي استانداردها و مقررات بهداشت محیطابالغ و اجرا و نظارت بر اج -12
 همکاري در برنامه ریزي و پایش برنامه بهداشت محیط با مسئولین مربوطه -13
 همکاري با ادارات و موسسات مختلفی که با بهداشت محیط ارتباط دارند -14
 مطالعه پیرامون به کار بردن روشهاي جدید عملیاتی به منظور افزایش بازده و کارآیی -15
 ...ت شامل نیازسنجی، برگزاري کالس، تهیه پمفلت، پوستر، جزوه آموزشی، نمایش فیلم و آموزش بهداش -16
 کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و بکارگیري روشهاي مناسب -17
 نظارت و کنترل بر سیستم دفع فاضالب بیمارستان -18
 برنامه ریزي و نظارت بر تهیه و نگهداري از مواد شوینده و ضدعفونی کننده -19
 ه ریزي نظارت بر امر ضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل و محیطبرنام -20
 همکاري در امر آموزش و کارآموزي دانشجویان با هماهنگی مربی مربوطه -21
 رسیدگی به شکایات بیماران، همراهان، مراجعین و پرسنل از موارد و مسائل بهداشتی بیمارستان -22

ارائه خدمات الزم                                                                                                   مشارکت و همکاري در هنگام بروز بالیا، اپیدمی ها و  - 23
                                                                                                                                                                        

  :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ
    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  تعیین کننده وظایف
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   تأیید کننده وظایف

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  کننده نهاییتایید 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع : واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/  وزارت -1
  )مسئول واحد(کارشناس بهداشت محیط: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می پستوظایف  -7

  شغل              
 تهیه و تنظیم آمار واحد - 24
 ... )تاسیساتی، تعمیراتی، نظافت واحد و ( پیگیري امور مربوط به واحد  - 25
 هنگی واحدهاي ذیربطتهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هما - 26
 ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد - 27
 نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان  - 28
 کسب خط مشی و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه - 29
 مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آنبررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین  - 30
 برنامه ریزي در جهت اجراي استانداردها - 31
 برنامه ریزي جهت آموزش و آگاه سازي کارکنان جدیدالورود به مقررات اداري، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد  - 32
 مربوطه با نظارت مقام مافوقهماهنگی تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد  - 33
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها  - 34
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان واحد مربوطه و مشکالت واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت - 35
 ...)غیر مترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و شامل درخواستها، وقایع (ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط   - 36
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 37

  
  
  
  
  
 

  :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ
    مدیر مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  تعیین کننده وظایف
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   تأیید کننده وظایف
    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی
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  واحد خدمان عمومی و بهداشت: واحد سازمانیکارشناس بهداشت محیط                            : عنوان پست سازمانی
                                                                                                                             کارشناس بهداشت محیط                                                :  بهداشتی درمانی                                                                   رشته شغلی:  رسته  
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  مسئول خدمات اداري و حرفه اي: عنوان سرپرست مستقیم 
  
  
  
  

ت 
یال
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ح ت

سط
یاز

د ن
ور
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  کارشناسی ارشد  در رشته بهداشت محیط, دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی و کلر باقیماندهبازدید و کنترل سالم بودن آب مصرفی  .1

 بازدید و کنترل بر نحوه جمع آوري، انتقال، نگهداري و دفع صحیح زباله .2

 بازدید و کنترل بر روي برنامه شستشو و نظافت صحیح کلیه قسمتها و بخشهاي بیمارستان .3

 ت باال بردن سطح اطالعات و انتقال به بیمارانشرکت در سمینارها، جلسات آموزشی، بازآموزي و کالسهاي آموزشی جه .4

 تالش در جهت ارتقاء شاخصهاي اعالم شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب، فاضالب، مواد زائد جامد و رختشویخانه .5

 ... )بوفه، فروشگاه و ( بازدید و کنترل مراکز فروش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی در محدوده بیمارستان  .6

 حفظ و ارتقاء جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشور .7

 همکاري با مسئولین بخشهاي مختلف بیمارستان و راهنماي جهت رفع اشکاالت بهداشتی .8
 

به 
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د ن
ور

م
  

  گذراندن دوره هاي کارآموزي و کارورزي و کسب تجارب الزم

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 
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یاز
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 ایمنی،  بیمارستانها بهداشت، فاضالب و آب بهداشتی کنترل و نظارت، محیط بهداشت مقررات و استانداردها آموزش آشنایی با - 1
، فاضالب آب و برداري نمونه روشهاي، محیط سالمت فوریتهاي و طبیعی بالیاي اثرات کاهش، هاي بیمارستانی پسماند و پرتوها
آشنایی با .ها اپیدمی وقوع هنگام در محیطی بهداشت اقدامات با آشنایی،ولگرد حیوانات و موذي جوندگان و حشرات با مبارزه

آشنایی با سیستم فیلترها  و هوارسانها و سیستم فشار منفی و مثبت , آخرین دستور العمل در خصوص کنترل عفونت در بیمارستان
  دستگاههاي مکانیزه شستشو, اطفاء حریق, و محیط هاي پرخطر

 واطالعات آمار ابزارهاي کارگیري به، اطالعات تحلیل مهارت، کارگروهی انجام مهارت،ها دستورالعمل آموزش مهارت - 2
جمع ، فاضالب دفع و تصفیه و جمع آوري، آب سازي سالم و تصفیه زمینه هاي در) محیط آالینده عوامل وکنترل شناسایی،

  , زائد جامد مواد دفع و آوري

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام خانوادگینام و   عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی
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  واحد خدمات عمومی و بهداشت: واحد سازمانیکارشناس بهداشت حرفه اي                      :  عنوان پست سازمانی
  

                                                                                                                             کارشناس بهداشت حرفه اي                          :  درمانی                                                                    رشته شغلی, بهداشتی: رسته  
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  مسئول خدمات اداري و حرفه اي: عنوان سرپرست مستقیم
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  دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه اي

 و 
ف

ظای
ه و

مون
ن

تها
ولی

مسئ
  

  نتایج پیگیري و فرمها تکمیل در و همکاري ادواري آزمایشات و معاینات انجام - 1
  ذیربط معاینات به مسئولین  آمار ارائه - 2
   مشاغل متصدیان براي آموزشی هاي برنامه انجام در همکاري - 3
  موجود استانداردهاي و نرمها براساس کاري هاي محیط آور زیان عوامل گیري اندازه در مشارکت - 4
 شاغل افراد هاي قابلیت با کار شرایط از بعضی انطباق عدم تشخیص در همکاري - 5

  . مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردي تحقیقات در مشارکت - 6

به 
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ت
یاز

د ن
ور

م
  

  در آن نتایج بکارگیري و شغلی توانمندیهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشی و مهارتی، کارآموزي هاي دوره در فعال شرکت
  .محوله وظایف انجام

  

یاز
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ي م

تها
هار
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ها 

ی 
انای

 تو
ها،

زش
مو

آ
  

 محیط آور زیان عوامل ارزیابی و برداري نمونه روشهاي با آشنایی – اي حرفه بهداشت استانداردهاي و کار قوانین با آشنایی .1
 شاخص استخراج - اي حرفه بهداشت طرحهاي اجراي نحوه -کار محیط آور زیان عوامل و شغلی تماس حدود آشنایی با -کار

 حرفه بهداشت آزمایشگاه با آشنایی -  ایمنی و اي حرفه بهداشت مدیریت اجرایی روشهاي با آشنایی - اي  حرفه بهداشت هاي
 عوامل با آشنایی -  کار محیط شیمیایی عوامل با آشنایی -  کار محیط فیزیکی با عوامل آشنایی - آزمایش روشهاي و اي

 نامه آئین با آشنایی -  کار محیط روانی عوامل با آشنایی -  کار محیط عوامل ارگونومیکی با آشنایی -کار محیط بیولوژیکی
  . پیشگیري روشهاي و کار از بیماریهاي ناشی با آشنایی، کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته

 عوامل گیري اندازه، شناسائی، شغلی ابزارهاي کنترل در دقت، آمارگیري،  گیري گزارش،  نظارت،  ریزي داشتن مهارت برنامه .2
 و تشخیص، شاغل افراد روانی و جسمی هاي قابلیت با کار شرایط انطباق عدم تشخیص، کار محیط آور شیمیائی زیان و فیزیکی

 عالئم و آثار تشخیص، شاغل افراد به بهداشت آموزش،  کار از ناشی حوادث علل و کار محیط مسائل ایمنی حل راه ارائه
   شغلی عمده مسمومیتهاي

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢٧۴ 
 

  ایران اسالمی جمهوري
شرح وظایف پست سازمانی فرم  

 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                      ) 1( شماره فرم
 

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 مددکار اجتماعی :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 -هالل احمر -کمیته امداد  -بهزیستی(و ارجاع افراد نیازمند به مراکز و سازمانهاي حمایتی  مصاحبه با بیماران و خانواده آنان وشناسایی افراد بی بضاعت -1

 .در سطح شهر و کشور ...) بیمارستانها و مراکز درمانی براي بیماران سرطانی و 

 .بیمارستان جهت حل این مشکالت شناسایی بیماران داراي مشکل در استفاده از خدمات بیمارستانی و ارائه راه حل و همکاري با مدیر و رئیس -2
 .با مهر و تایید مددکاري در خصوص میزان و نحوه پرداخت هزینه ها) غیر اورژانسی(پذیرش بیماران آزاد الکتیو -3
 .مصاحبه و بررسی مسائل و مشکالت خانوادگی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، حقوقی بیماران جهت راهنمایی و مساعدت به آنان -4
 .اجتماعی و اقتصادي-بیمار و خانواده اش از نظر روانیتشخیص وضعیت  -5
 . آموزش فرایندهاي حل مسئله به مددجویان -6
 .دفاع از حقوق مددجویان و مذاکره با قانونگذاران و نوشتن نمونه قوانین و خط مشی -7
 . جهت رفع مشکالت آنانبررسی امکانات مالی و اجتماعی شهر و استفاده از منابع براي بیماران و اتخاذ راه حلهاي مناسب  -8
 .بررسی وضعیت مالی بیماران و اعالم نظر تخصصی و حل مشکالت پرداخت هزینه هاي درمانی از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع موجود -9

 .جذب افراد خیر جهت رسیدگی به امور مالی خانواده هاي بی بضاعت -10
 .خانواده به منظور حل مشکل آنانمشاوره و ایجاد ارتباط مطلوب و سالم بین بیمار، موسسه و  -11
 .ارتباط با خانواده و سایر افراد مرتبط با بیماري جهت حل مشکل درمانی و روانی اجتماعی بیمار -12
 .ارتباط با پزشک و سایر کادر درمانی و نیز تماس با تمام واحدهاي داخل بیمارستان در خصوص حل مشکالت بیمار -13
 .اي اجتماعی موجود در جامعه و استفاده از آنها به نفع بیماران و خانواده ایشان و سازمانه (NGOs)ارتباط و همکاري با  -14
 .خانواده هاي شاهد و جانبازان و معلولین , ارتباط و هماهنگی با سازمانها و ادارات سطح شهر در مورد اقشار آسیب پذیر -15
 .حل مشکالت آنها ور ارجاع بیمار وظارتباط با مددکاران سایر مراکز درمانی و حمایتی به من -16
 .ارائه کمک ها و حمایت هاي مادي و غیر مادي به بیماران نیازمند -17
 .اریاتهیه و تنظیم مدارك الزم براي استفاده از اعتبارات مالی کمیساریاي عالی امور پناهندگان سازمان ملل و پیگیري تا دریافت وجه از کمیس -18
 . تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادي و اجتماعی بیماران به منظور ارائه کمکهاي مالی و اجتماعی  -19
 .راهنمایی و هدایت بیماران به مراکز تهیه وسایل پزشکی و کمک پزشکی -20

  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي

    



٢٧۵ 
 

  

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 مددکار اجتماعی :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 .تهیه گزارش از وضعیت اقتصادي، اجتماعی بیماران و ارائه به کمیسیونهاي پزشکی و از کار افتادگی -21
 .منزل بیمارانی که مشکالت اجتماعی و اقتصادي خاص دارندبازدید -22
 .تماس با خانواده بیماران در خصوص تحویل بیمارانی که همراه ندارند و رسیدگی به مساله هزینه هاي بیمارستانی آنان-23
 .پیگیري اقدامات مددکاري تا حصول نتیجه و قادر سازي بیماران و سایر مددجویان-24
 .اجتماعی بیماران در زمان بستري و پس از ترخیص تا بهبودي کاملپیگیري امور -25
 .برنامه ریزي و سیاستگذاري جهت تغییر ساختار هاي اجتماعی آسیب زا براي اقشار آسیب پذیر-26
 .ثبت دفتري اطالعات مربوط به بیماران سرپایی و بستري در واحد جهت ارائه عملکرد ماهیانه یا سالیانه-27
 .پیگیري مسائل مربوط به کودك آزاري و وقوع جرم و جنحه در مورد کودکان مراجعه کننده به بیمارستان به دستور پزشک مربوطهبررسی و -28
 .همکاري با مسئولین بیمارستان در مورد مشکالت بیماران در بخشهاي درمانی-29
 .تري و سرپایی که به درمان نیاز دارندتماس با موسسات درمانی در ارتباط با هماهنگی و کاهش مشکالت بیماران بس-30
 .مشارکت در تحقیق و پژوهش پیرامون مسائل اجتماعی موثر در بروز بیماریها و روند درمان-31
 . تهیه بانک اطالعاتی در مورد منابع اجتماعی، رفاهی و پزشکی موجود در جامعه و به روز نگاهداشتن این اطالعات-32
 .ربوطه و انجام مکاتبات الزمتهیه گزارش ها، آمارهاي م-33
 ... .مشارکت در برنامه هاي کنترل و پیشگیري بحرانهاي اجتماعی از قبیل سیل و زلزله و  -34
 .شرکت فعال در دوره هاي مهارتی و آموزشی جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهاي شغلی و به کارگیري نتایج آن در انجام وظایف محوله-35
 .در بحرانهاي طبیعی از طریق اداره مددکاري و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت متبوعهمکاري و مشارکت -36
 .پاسخگویی و اعالم نظر تخصصی در خصوص بیماران و خانواده ایشان به مراجع مرتبط-37
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -38

  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
  

 
    



٢٧۶ 
 

  
  پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتیمجتمع 

 

 
  

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد مددکاري: واحد سازمانیمددکار                                                       :   عنوان پست سازمانی
  

مددکار بهداشتی درمانی                                                                                                        : بهداشتی و درمانی                                                                     رشته شغلی: رسته  

له 
سلس

ب 
رات

م
نی

زما
سا

  

  
  رئیس بیمارستان مدیر یا:  عنوان سرپرست مستقیم

  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

اجتماعی  مددکار هاي گرایش با اجتماعی علوم هاي رشته از یکی در دکترا یا ارشد کارشناسی ، کارشناسی مدرك تحصیلی بودن دارا
   سالمت اجتماعی رفاه ، اجتماعی شناسی آسیب اجتماعی، مددکار خانواده، مطالعات ، اجتماعی رفاه و تعاون و اجتماعی وخدمات

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  ملی کارت و شناسایی مدارك و بیمه فاقد بیماران بستري و پذیرش.1
  بیماران به مساعدت و کمک جهت بیماران هاي خانواده از اطالعات اخذ و مصاحبه 2.
  مالی و اجتماعی اقتصادي وضعیت مورد در خانوادگی وضعیت از اطالعات کسب و بضاعت بی افراد شناسایی 3.
  الزم هاي راهنمایی ارائه و انتظامی و قضائی مراجع طریق از شده معرفی بیماران قضائی مشکالت و مسائل به رسیدگی 4.
  خیریه موسسات بهزیستی، امداد، کمیته جمله از نهادها به بضاعت بی هاي خانواده و بیماران معرفی 5.
 به ...و  بودن معتاد -بودن الهویه مجهول -هوشیاري عدم - خانواده نداشتن قبیل از مختلف علل به بخشها در مانده بیماران تحویل  6.

  بهزیستی به تحویل و آنجا از مجوز گرفتن و دادگستري
  مدیریت هماهنگی با نیازمند بیماران مالی مشکالت رفع جهت در مردمی کمکهاي جذب 7.
  ها پرونده مطالعه با بیماران از الزم مبلغ اخذ در تصمیم 8.

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

 در انجام آن نتایج بکارگیري و شغلی توانمندیهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشی و مهارتی کارآموزي، هاي دوره در فعال شرکت
  .محوله وظایف

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
م

  

 عوامل – اجتماعی مددکاري در ارجاع سیستم – اجتماعی سالمت – اورژانس بخش در مددکاران آموزش در خصوص فعالیت .1
 مسائل با مددکاران آشنایی -بازپدید پدید، نو بیماریهاي با کار در مددکاران نقش – روند درمان کننده تسهیل اجتماعی

 نقش – درمان دیر و العالج صعب بیماران با مشاوره هاي تکنیک – بیماران با مددکاري اجتماعی در انسانی تعامالت – حقوقی
 مددکاري در مصاحبه هاي تکنیک – رضایت جلب منظور به خانواده با و ارتباط عضو اهداء و اعضاء پیوند در اجتماعی مددکار

  . بیمارستانها
 در تحقیق ، سالمت اطالعات ،فناوري پزشکی مدارك افزارهاي ، نرم پزشکی افزارهاي نرم ، ها داده پایگاه از مهارت استفاده .2

 برنامه ،طراحی گیري تصمیم و مشکل بیماران،ارزیابی با اجتماعی،مشاوره-روانی هاي آسیب و ،اجتماعی موضوعات خانوادگی
  رفاهی هاي

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      آموزشی درمانی شهید بهشتیسرپرست مجتمع پزشکی 

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  

  شرایط احراز شغلفرم 



٢٧٧ 
 

  ایران اسالمی جمهوري
شرح وظایف پست سازمانی فرم  

 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم
 

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 کاردان تجهیزات پزشکی : شغل/ عنوان پست  -4 کاشان: محل جغرافیایی خدمت -3
 62:شغل/ شماره پست  -6 موقت  مستمر / ثابت  : شغل/ نوع پست  -5

 :باشدفوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می پستوظایف  -7
  شغل              

  انجام بخشی از امور تعمیراتی تجهیزات پزشکی با توجه با توانایی هاي شخص - ١
  نظارت مقام مافوق تهیه قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و نصب آنها با - ٢
  پیگیري خرید قطعات یدکی توسط واحد تدارکات - ٣
 دیدهاي دوره اي طبق برنامه ریزي بعمل آمدهانجام باز - ٤

  تعمیرات تجهیزات پزشکی و استاندارد کردن آنها طبق نظر مقام مافوق کمک در انجام تحقیقات و آزمایش هاي الزم در زمینه - ٥
  تهیه گزارشات فنی مربوط به تجهیزات پزشکی مرکز - ٦

 کمک در انجام امور اداري واحد تجهیزات - ٧

 .اندازي تجهیزات پزشکی بر اساس استانداردهاي تعیین شدهکمک در نصب و راه  - ٨

 همکاري جهت تهیه شناسنامه هاي تجهیزات پزشکی   - ٩

  طبق دستور مقام مافوق در زمینه شغلی انجام سایر امور محوله -10

 
  
  
  
  
  

                                                                                          
 
 

 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ

    مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  تعیین کننده وظایف
    سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان   تأیید کننده وظایف
    توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاهمدیر  تایید کننده نهایی

 
    



٢٧٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 تکنسین تجهیزات پزشکی : شغل/ عنوان پست  -4 کاشان: محل جغرافیایی خدمت -3

  63: شغل/ شماره پست  -6 موقت  مستمر / ثابت  : شغل/ نوع پست  -5
 :باشدفوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می پستوظایف  -7

  شغل              
  انجام بخشی از امور تعمیراتی تجهیزات پزشکی با توجه به توانایی هاي شخص -١
 تهیه قطعات یدکی تجهیزات پزشکی  -٢
 کمک در انجام بازدیدهاي دوره اي طبق برنامه ریزي بعمل آمده -٣
 همکاري جهت تهیه شناسنامه هاي تجهیزات پزشکی  -٤

  تجهیزات پزشکی مرکزهمکاري جهت تهیه گزارشات فنی مربوط به  -٥
 انجام امور اداري واحد تجهیزات -٦
 .کمک در آموزش چگونگی کار با لوازم و دستگاههاي پزشکی -٧
  .کمک در نصب و راه اندازي تجهیزات پزشکی بر اساس استانداردهاي تعیین شده -٨

       طبق دستور مقام مافوق در زمینه شغلی انجام سایر امور محوله - 10
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ

    مدیر مجتمع بیمارستانی  شهید بهشتی کاشان  تعیین کننده وظایف
    سرپرست مجتمع بیمارستانی  شهید بهشتی کاشان   تأیید کننده وظایف
    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 کارشناس تجهیزات پزشکی : شغل/ عنوان پست  -4 کاشان: محل جغرافیایی خدمت -3
 62: شغل/ شماره پست  -6 موقت  مستمر / ثابت  : شغل/ نوع پست  -5

 :باشدفوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می پستوظایف  -7
  شغل              

 انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی تا حد امکان  -١
 نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها -٢
 نظارت بر کار گروههاي تعمیرات تجهیزات پزشکی و کارگاههاي مربوطه -٣
 نظارت بر نحوه انجام کالیبراسیون دستگاهها -۴
 شدهاندازي تجهیزات پزشکی براساس استانداردهاي تعیین نصب و راه -۵
 با توجه به مستنداتی که از سوي ارزشیابی شونده ارائه میگردد ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی -۶
 ها و رفع مشکالت مربوط به تجهیزات پزشکیتعقیب و پیگیري جهت انجام پروژه -٧
 تگاههااندازي  و کالیبراسیون دسهاي تعمیراتی و راهرسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه -٨
 آالت و دستگاههاي پزشکیآوري اطالعات الزم در زمینه نگهداري، تعمیرات و تهیه لوازم ماشینجمع -٩

 تهیه دستورالعمل و آموزش به کارکنان واحدها درخصوص نحوه کار با دستگاهها - ١٠
  شغلی شرکت در دوره هاي آموزشی شغلی و عمومی به منظور افزایش مهارتهاي   -11 
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ

    مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  تعیین کننده وظایف

    سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان   تأیید کننده وظایف

     مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه تایید کننده نهایی
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  واحد نگهداشت: واحد سازمانی)      تجهیزات پزشکی( کارشناس نگهداشت:  عنوان پست سازمانی
  

مهندسی تجهیزات پزشکی                                                                                                         :  مهندسی                                                                      رشته شغلی,فنی :   رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  بیمارستانمدیر : عنوان سرپرست مستقیم 
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  مهندسی یرق یا الکترونیک, کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته مهندسی پزشکی, دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 نجام تعمیرات تجهیزات پزشکی تا حد امکان ا .1

 نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها .2

 انجام کالیبراسیون دستگاههانظارت بر نحوه  .3

 اندازي تجهیزات پزشکی براساس استانداردهاي تعیین شدهنصب و راه .4

 با توجه به مستنداتی که از سوي ارزشیابی شونده ارائه میگردد ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی .5

 ها و رفع مشکالت مربوط به تجهیزات پزشکیاتعقیب و پیگیري جهت انجام پروژه .6

 آالت و دستگاههاي پزشکیطالعات الزم در زمینه نگهداري، تعمیرات و تهیه لوازم ماشینآوري اجمع .7

 تهیه دستورالعمل و آموزش به کارکنان واحدها درخصوص نحوه کار با دستگاهها .8

  

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

  سال در واحد تجهیزات پزشکی و کسب تجارب عملی و شغلی الزم 4اشتغال عملی حداقل به مدت 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

دستگاههاس ,   CCU  ICU, آنژیوگراقی: تجهیزات پزشکی اختصاصی هر بخش شامل, آموزش استانداردهاي تجهیزات پزشکی  .1
  ,کالیبراسیون, چراغهاي اتاق عمل, دستگاههاي اکسیژن ساز, دفیبریالتور, ونتیالتور, MRIاسکن , رادیوتراپی

  برنامه ریزي و هماهنگی در جهت خرید تجهیزات پزشکی مناسب و با کیفیت, داري پیشگیرانه تجهیزات پزشکیمهارت در نگه .2

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      بهشتیسرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید 

  

  شرایط احراز شغلفرم 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: سازمانیواحد  -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 رئیس امور اداري بیمارستان: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهاي تحت سرپرستی  .1
  .صدور دستورات الزم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها  .2
 .سازماندهی فعالیتهاي مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهاي تحت سرپرستی  .3
  انجام مکاتبات اداري و پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداري درون و برون سازمانی و درصورت نیاز ارجاع به دیگر واحد ها  .4
  .تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجراي آن  .5
  .صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط  .6
  .نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه  .7
  .و جلسات مختلف و تهیه گزارشات الزم جهت استحضار مقام مافوق  شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها .8
 .تهیه مجموعه  وظایف و پستهاي سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به مدیریت توسعه سازمان  ومنابع انسانی دانشگاه .9

  .... .تشریک مساعی با واحدهاي ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و  .10
 مشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستی  برنامه ریزي و ت .11
 اجراي خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر الزم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر  .12
 ساماندهی و برنامه ریزي در جهت تامین یا تعدیل نیروي انسانی واحد هاي داخلی بیمارستان .13
 جاري اتخاذ تدابیر الزم به منظور پیشرفت و بهبود امور .14
 تهیه آمار و گزارشات الزم جهت ارائه مقام مافوق .15
 نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان .16
 نظارت بر اجراي امور ارزشیابی سالیانه کارکنان جهت صدور احکام حقوقی آنان .17
  همکاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی .18
  ن با همکاري مسئولین مربوطه نظارت  بر امر آموزش کارکنا .19
  نظارت بر اجراي طرح تکریم ارباب رجوع  و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد  .20
 پیگیري و نظارت بر انجام امور مربوط به رفاه کارمندان  .21
 .نظارت بر اجراي امور مربوط به اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در واحدهاي تحت سرپرستی  .22
  .بق دستور مقام مافوق انجام سایر امور محوله ط .23

  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  نهاییتایید کننده 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  کشوراستخدامی  سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
 

 
 

دانشگاه : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 علوم پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتیمجتمع  :واحد سازمانی -2

 کارشناس آموزش و ارزشیابی کارکنان :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 انجام اقدامات الزم در زمینه ثبت نام شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشی  -1
 انجام حضور و غیاب کارکنان در زمان برگزاري دوره هاي آموزشی  -2
 پیگیري در خصوص صدور گواهی اموزشی و ثبت در برنامه آموزشی  -3
 احتساب دوره هاي آموزشی گذرانده شده کارکنان و درج در برنامه پرسنلی جهت ثبت آن در امتیاز حق شاغل احکام  -4
 پاسخگویی به ارباب رجوع  بصورت تلفنی و حضوري در جهت رفع مشکالت اداري کارکنان  -5
 پیگیري امور اموزشی کارکنان در جهت گذراندن ساعات آموزشی مورد نیاز سالیانه -6
 کار با سامانه اموزش کارکنان و اطالع رسانی به کارکنان در خصوص استفاده از سامانه مذکور -7
 کارگاههاي آموزشی بمنظور ارتقاء دانش  و مهارتهاي فرديشرکت در جلسات و  -8
 ثبت فرم هاي ارزشیابی در برنامه نرم افزاري ارزشیابی کارکنان  -9

 انجام امور مربوط به طرح مشارکت کارکنان   -10
 همکاري در انجام امور مربوط به اعطاي طبقه  تشویقی و اعالم به واحد صدور احکام -11
 نامه جهت اینترنت ، پویایی اینترنت و تکمیل فرم هاي مربوطه همکاري در خصوص صدور معرفی  -12
 همکاري در بررسی شناسنامه آموزشی کارکنان جهت ارتقاي رتبه  -13
 تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیتها  جهت ارائه به مقام مافوق -14
 انجام مطالعات الزم در خصوص آخرین دستورالعملها و بخشنامه ها در زمینه شغلی -15
 اسنامه آموزشی جهت کارکنان و بایگانی سوابق اموزشی ایشانتهیه شن -16
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -17

 مسئولین
 مربوطھ

 سازمانیپست  عنوان
و نام  نام

خانواد
 گی

 امضاء تاریخ
 :نسخه

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 
كننده  تأیید

 وظایف
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

تایید كننده 
 نھایي

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
   

دانشگاه : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 علوم پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 کارشناس امور اداري  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق ستپ وظایف -7

  شغل              
  

 ثبت مرخصی استحقاقی ، استعالجی و ماموریت کارکنان در نرم افزار پرسنلی و صدور حکم مرخصی استعالجی  -١
  همکاري در تهیه مانده مرخصی ساالنه کارکنان -٢
  همکاري در انجام  امور مربوط به  بیمه تکمیلی و رفاه کارکنان -٣
  ...وصدور گواهی جهت معرفی کارکنان به بانک ها و سایر موسسات رفاهی  -۴
 همکاري در تهیه لیست اضافه کار -۵
  مطالعه و بررسی اخرین دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مورد عمل   -۶
  تهیه و تنظیم آمار ماهیانه  نیروي انسانی جهت ارائه به واحد آمار -٧
خروج بیش از حد مجاز در یکماه همکاري در بررسی حضور و غیاب کارکنان و انجام مکاتبات مربوط به کارکنانیکه تاخیر در ورود و تعجیل در   -٨

 .دارند 
 همکاري در تهیه شرح وظایف پستهاي سازمانی واحد هاي مختلف -٩

 انجام امور مربوط به رفاه کارکنان و تهیه جزوات آموزشی در راستاي اجراي برنامه اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی  -١٠
  اداري پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوري جهت رفع مشکالت -١١
  شرکت در جلسات و کارگاههاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي -١٢
  تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیتها جهت ارائه به مقام ما فوق -١٣
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -١۴

  
  
  
  
 
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی 
 کاشان 

   

كننده  تأیید
 وظایف

سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی  شهید 
 بهشتی کاشان  

   

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید كننده نھایي 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 کارشناس جذب نیرو و صدور احکام    :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
جهت افزایش ضریب حقوقی ساالنه با اطالع مقام مافوق و با  4و  3طرحی و قراردادي تبصره صدور احکام ساالنه کلیه پرسنل اعم از رسمی ، پیمانی ،  .1

  رعایت قوانین و مقررات مربوط
 تکمیل اطالعات پرونده پرسنل و تهیه فرم خالصه سوابق  پرونده  .2
جرائی جمع آوري مستندات مربوط به سوابق بخش خصوصی کارکنان از قبیل سیاهه ریز حقوقی و سابقه بیمه ، تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به کمیته ا .3

 دانشگاه و صدور حکم جهت احتساب سوابق مورد بحث پس از تایید کمیته مربوطه 

نظیم صورتجلسه ، تشکیل کمیته فرعی طبقه بندي مشاغل و صدور احکام مربوطه بعد از تایید بررسی خالصه سوابق  پرسنل از نظر ارتقاي رتبه و طبقه ، ت .4
 در کمیته 

 ...)خدمت نیمه وقت و  –مرخصی بدون حقوق  –عائله مندي  –اوالد  –انتصاب  –انتقال  –جابه جایی ( صدور احکام متفرقه  .5
 اد کارکنان پیمانی و قراردادي هماهنگی و همکاري با هسته گزینش دانشگاه جهت تمدید قرارد .6
 تمدید استخدام پیمانی پس از تکمیل فرم هاي ضوابط استخدام پیمانی و صدور احکام  .7

 محاسبه تاریخ بازنشستگی پرسنل و هماهنگی با اداره امور بازنشستگان جهت ارسال پرونده  .8
 صدور ابالغ براي کارکنان تیم احیا و صدور احکام مربوطه .9

 ختلف بر حسب نیاز جهت تبادل اطالعات و ایجاد هماهنگی و یکسان سازي در اجراي دستورالعمل ها شرکت در جلسات م .10
 مطالعه قوانین و بخشنامه هاي اداري و استخدامی  .11
 انجام مکاتبات درون سازمانی حسب مورد  .12
 همکاري و هماهنگی درجهت اختصاص پستهاي کارکنان و اصالح تشکیالت سازمانی  .13
 زم جهت ارائه  به مقام مافوقتهیه گزارشات ال .14
 شرکت در جلسات و کارگاههاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي .15
 تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیتها جهت ارائه به مقام مافوق .16
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .17

  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی  شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید کننده نهایی



٢٨۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
 

   

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 کارشناس مسئول آموزش و ارزشیابی :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 نظارت برانجام امور ارزشیابی سالیانه کارکنان .1
 پیگیري در خصوص تهیه و تکثیر فرم هاي ارزشیابی کارکنان و ارسال براي مسئولین واحد ها و مشاوره جهت نحوه  تکمیل آنها  .2

 پیگیري الزم در جهت تسریع در انجام امور ارزشیابی سالیانه کارکنان .3
 بازبینی فرم هاي ارزشیابی تکمیل شده و رفع نقص با هماهنگی مسئولین واحد ها   .4
 و  اعالم به واحد صدور احکام) ساله ارزشیابی کارکنان 5بررسی نمرات ( امور مربوط به اعطاي طبقه تشویقی و  ارتقاي رتبه  انجام .5
 پیش بینی نیازهاي آموزشی کارکنان با هماهنگی مسئولین واحدها با تکمیل فرم نیازسنجی  .6
 درمان در زمینه اخذ مجوز هاي دوره آموزشی بر اساس نیاز سنجی انجام شده  پیگیري مصوبات جلسات کمیته راهبردي دانشگاه و تعامل با معاونت  .7
 ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان  .8
 دریافت آخرین دستورالعمل ها در خصوص ارزشیابی و آموزش و اطالع رسانی به مسئولین مربوطه در واحد ها .9

 کارکنان در جهت گذراندن ساعات آموزشی موردنیاز سالیانه کارکنان پیگیري امور آموزشی .10
 بروز رسانی سامانه آموزش کارکنان و اطالع رسانی به کارکنان در خصوص استفاده از سامانه مذکور    .11

 بررسی شناسنامه آموزشی کارکنان جهت ارتقاي رتبه آنان  .12
 بررسی نارسائیها و نقایص آن  ارزشیابی دوره هاي آموزشی پس از پایان دوره به منظور .13
 انجام امور مربوط به اموزش کارکنان در حوزه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی .14
 مطالعه آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه  .15
 پاسخگویی به ارباب رجوع بصورت تلفنی و حضوري جهت رفع ابهامات و مشکالت اداري .16
 ه منظور ارتقا دانش و مهارتهاي فردي شرکت در جلسات و کارگاههاي آموزشی ب .17
 تهیه پیشنهادات الزم جهت ارائه به مسئولین مربوطه  .18
 تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیت ها جهت ارائه به مقام مافوق  .19
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .20

  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی  شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

 مسئول
 واحدتشكیالت

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه 



٢٨۶ 
 

   
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: سازمانیواحد  -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: درمان و آموزش پزشکیبهداشت و / وزارت  -1

 کارشناس مسئول امور رفاهی کارکنان : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
نـه  تنظیم لیست گواهی حقوق ، اضافه کار و سایر مزایاي کارکنان از قبیل عیدي ، سنوات ، حق مسکن ، بن لباس ، بن لوازم التحریـر ، کمـک هزی   -1

  ...مهد ، حق محرومیت از مطب و
 هماهنگی و برگزاري اردوهاي سیاحتی زیارتی با هماهنگی مسئولین مربوطه  انجام -2
و انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی درمان کارکنان از قبیل اطالع رسانی ، تکمیل فرم ، تنظیم لیست بیمـه شـدگان و افـراد تحـت تکفـل ایشـان        -3

  توزیع کارت پس از ارسال اطالعات به بیمه طرف قرارداد 
  انجام امور مربوط به ثبت نام فرزندان دانش آموز نمونه کارکنان مرکز و پیگیري امور مربوط به آن -4
  برنامه ریزي و انجام امور مربوط به تسهیالت وام اختصاص داده شده به کارکنان بیمارستان  -5
  اعالم وضعیت مرخصی کارکنان بصورت ساالنه  -6
کارکنان و انجام مکاتبات مربوط به کارکنانیکه تاخیر در ورود و تعجیل درخروج بیش از حد مجاز  در یکمـاه   بررسی حضور و غیاب و ورود و خروج  -7

 .دارند 
  اعالم شروع بکار کارکنان جدید رسمی  ، پیمانی و قراردادي به مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه   -8
  انجام سایر امور پرسنلی و مکاتبات اداري حسب دستور مقام مافوق  -9

  تهیه آمار و اطالعات درخواستی مسئولین مربوطه حسب مورد  -10
  انجام امور مربوط به ساماندهی نیروي انسانی  -11
  ار بخشی و حاکمیت بالینیانجام امور مربوط به به رفاه کارکنان و تهیه جزوات اموزشی در راستاي اجراي برنامه اعتب -12
  مطالعه و بررسی آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مورد عمل  -11
  شرکت در جلسات و کارگاههاي اموزشی به منظور ارتقا دانش و مهارت هاي فردي  -12
  پاسخگویی به ارباب رجوع بصورت تلفنی و حضوري جهت رفع مشکالت اداري -13
  یانه فعالیت ها جهت ارائه به مقام مافوق تهیه و تنظیم گزارش ماه -14
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -15

 
 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطھ

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی  شهید بهشتی کاشان  تعیین کننده وظایف
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   تأیید کننده وظایف
    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید کننده نهایی



٢٨٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
 

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 متصدي امور دفتري  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  در نرم افزار پرسنلی و صدور حکم مرخصی استعالجی    4ثبت مرخصی استحقاقی و استعالجی نیروهاي قراردادي تبصره  -1
 توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاهبه مدیریت  4اعالم شروع بکار نیروهاي جدید الورود قراردادي تبصره  -2
 4بررسی و تکمیل پرونده پرسنلی نیروهاي قراردادي تبصره  -3
 ارائه معرفی نامه و نامه ضمانت به پرسنل جهت ارائه به بانک ها و سازمانهاي مخاطب  -4
 در پرونده پرسنلی  4و 3بایگانی نامه هاي مربوط به نیروهاي  تبصره  -5
 ثبت نمرات ارزشیابی کارکنان در نرم افزار پرسنلیکمک به واحد ارزشیابی در  -6
 کمک در انجام امور مربوط به حق مشارکت کارکنان  -7
 تهیه گزارشات ماهیانه فعالیت ها جهت ارائه به مقام  مافوق -8
 انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق  -9
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی  شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین

 كننده وظایف تأیید
سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی  شهید بهشتی 

 کاشان  
   

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه   تایید كننده نھایي 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
 

  

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 )حضور و غیاب کارکنان(متصدي تایمکس   :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق ستپ وظایف -7

  شغل              
  

 کارکنان با هماهنگی مسئول مربوطهصدور کارت تایمکس جهت حضور و غیاب  -1
 نظارت بر نحوه ثبت حضور و غیاب کارکنان و جلوگیري از تخلفات مربوطه -2
 گزارش ساعت کارکرد کارکنان و اعالم به امور اداري بیمارستان) پرینت(کنترل  -3
 گزارش موارد غیبت ، مرخصی ساعتی و پاس اداري به مسئول امور اداري -4
 رتهاي فردي و شغلیکسب آموزش جهت افزایش مها -5
 ارائه گزارش به مقام مافوق -6
 لین ذیربطبرقراري ارتباط با سایر واحدهاي دانشگاه جهت کسب اطالعات و به روز نمایی برنامه هاي مرتبط با حضور و غیاب کارکنان با هماهنگی مسئو -7
 کارکنان هماهنگی با مسئولین واحدها جهت محاسبه کارکرد پرسنل تحت نظر و بررسی برنامه کاري -8
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

   دکتر سید احمد حسینی مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

   دکتر مهرداد حسین پور سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

   محمد واحدي پور مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید كننده نھایي
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
 
 
 

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 مسئول امور طرح نیروي انسانی :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  
 پیگیري صدور ابالغ کارکنان طرحی از مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه -1
 و اعالم تاریخ شروع بکار ایشان به مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه صدور ابالغ داخلی براي کارکنان طرحی -2
 اعالم پایان کار و ارسال پرونده پرسنلی کارکنان طرحی به مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  -3
 انجام مکاتبات  مربوط به کارکنان طرحی که مدت خدمت آنها به اتمام رسیده جهت تعیین جایگزین ایشان -4
 یید انجام کار ماهیانه پرسنل طرحی تا -5
 محاسبه مرخصی استحقاقی استفاده شده کارکنان طرحی در طول مدت خدمت  -6
  پاسخگویی به ارباب رجوع بصورت تلفنی و حضوري جهت رفع مشکالت اداري  -7
 انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق -8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی  شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید كننده نھایي



٢٩٠ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
 

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 مسئول بایگانی پرسنلی :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 حفظ و نگهداري نامه ها ، اوراق، اسناد و مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی  -1
  بایگانی پرونده ها طبق  دستورالعمل هاي مربوطه  -2
 پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور -3
 ،گواهی آموزشی و ارزشیابی سالیانه کارکنانپیگیري امور مربوط به بایگانی مرخصی هاي، استعالجی ها  -4
 تحویل پرونده هاي مخدومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق  -5
 بررسی نامه هاي ارسالی از طریق برنامه دبیر خانه و بایگانی نامه ها -6
 تشکیل پرونده جدید جهت پرسنل جدید الورود -7
 برگ شماري و الك و مهر نمودن پرونده هایی که به سایر واحدهاي تابعه دانشگاه ارسال میگردد و پیگیري وصول پرونده  -8
 .اعالم وصول پرونده هاي پرسنلی که از سایر واحدها به مرکز ارسال میگردد -9

 .3تکمیل و رفع نواقص مربوط به پرونده هاي پرسنلی کارکنان قراردادي تبصره  -10
 رش ماهیانه فعالیتها جهت ارائه به مقام ما فوقتهیه گزا -11
 .پاسخگویی به ارباب رجوع بصورت تلفنی و  حضوري در مورد رفع مشکالت اداري کارکنان  -12
 انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق -13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي



٢٩١ 
 

 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 مسئول بایگانی پرسنلی :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

   
 حفظ و نگهداري نامه ها ، اوراق، اسناد و مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی  - 14
  بایگانی پرونده ها طبق  دستورالعمل هاي مربوطه  - 15
 پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور - 16
 پیگیري امور مربوط به بایگانی مرخصی هاي، استعالجی ها ،گواهی آموزشی و ارزشیابی سالیانه کارکنان - 17

 تحویل پرونده هاي مخدومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق  - 18
 بررسی نامه هاي ارسالی از طریق برنامه دبیر خانه و بایگانی نامه ها - 19
 تشکیل پرونده جدید جهت پرسنل جدید الورود - 20
 برگ شماري و الك و مهر نمودن پرونده هایی که به سایر واحدهاي تابعه دانشگاه ارسال میگردد و پیگیري وصول پرونده  - 21
 .حدها به مرکز ارسال میگردداعالم وصول پرونده هاي پرسنلی که از سایر وا - 22
 .3تکمیل و رفع نواقص مربوط به پرونده هاي پرسنلی کارکنان قراردادي تبصره  - 23
 تهیه گزارش ماهیانه فعالیتها جهت ارائه به مقام ما فوق - 24
 .پاسخگویی به ارباب رجوع بصورت تلفنی و  حضوري در مورد رفع مشکالت اداري کارکنان  - 25
 نظر مافوقانجام سایر امور محوله طبق  - 26

  
  
 

 
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي



٢٩٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتیمجتمع : واحد سازمانی -2

 مسئول کارگزینی  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 برنامه ریزي و سرپرستی امور مختلف کارگزینی .1
 خصوص چگونگی اجراي آنها مطالعه و بررسی آخرین دستور العمل ها و بخشنامه ها و اظهار نظر در .2
 شرکت در جلسات کمیته کارکنان و اجراي مصوبات مربوط به تشویق و تنبیه کارکنان .3
 ...انجام مکاتبات اداري از جمله  صدور معرفینامه جهت استفاده از اینترنت ، پویایی اینترنت و  .4
 صدور ابالغ اعزام به ماموریت کارکنان .5

 مشارکت کارکنان نظارت بر انجام امور مربوط به طرح .6
 نظارت بر  انجام امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان  .7
 شرکت در جلسات و کارگاههاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي .8
 پاسخگویی به ارباب رجوع بصورت تلفنی و حضوري جهت رفع مشکالت اداري  .9

 تهیه پیشنهادات الزم جهت ارائه به مسئولین مربوطه .10
 اتخاذ تدابیر الزم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاري .11
 همکاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی .12
 تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیتها جهت ارائه به مقام مافوق .13
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .14

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی  شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

 مسئول
 واحدتشكیالت

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه 

 
 



٢٩٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 مسئول دبیرخانه  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  

  ثبت مشخصات و جریان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در برنامه اتوماسیون اداري  -1
 تفکیک و توزیع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیري آنها  -2
 تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به مقام  مافوق -3
 و سایر واحدها به مرکز ارسال میگردد دریافت و اعالم وصول نامه هایی که از ادارات -4
 بوطهپیگیري انجام امور مربوط به صدور مکاتبات پزشک قانونی و سایر ارگانها با هماهنگی واحد پذیرش و مدارك پزشکی بیمارستان و مسئولین مر -5
 ارجاع نامه به گیرنده آن دربرنامه اتوماسیون اداري -6

 .اي برنامه اتوماسیون اداري نمی باشند پرینت نامه و ارسال آن به گیرندگانی که دار -7
 و ثبت و شماره گذاري آنها)خارج از واحد دانشگاه (اسکن نمودن کلیه نامه هاي وارده  -8
 پرینت نامه هاي ارسالی به واحد هاي خارج از سازمان از جمله بانک ها و بیمه ها و ممهور نمودن آنها -9

 وطه ثبت کلیه فاکس هاي دریافتی و ارسال به واحد مرب - 10
 بایگانی کلیه نامه ها دربرنامه اتوماسیون اداري  - 11
 پیگیري کلیه نامه طبق دستور مقام مافوق - 12
 انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق - 13
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
   



٢٩۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتیمجتمع : واحد سازمانی -2

 نامه رسان :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  
  بین افراد واحدها ي مختلف و اخذ رسید در صورت لزومروزنامه ها، کتب، جزوات، امانات و توزیع آنها   پرونده ها، احکام ، دعوت نامه ها ،  دریافت نامه ها، نشریات، -9

 اقدام در پست کردن نامه ها و یا ارسال محموالت و امانات از طریق شرکت پست  - 10
 ثبت مشخصات نامه ها ، نشریات وارده در دفاتر مربوط و تحویل آنها  - 11
 تحویل گرفتن انواع نامه ها ، مدارك و احکام محرمانه و فوري و نظایر آنها  - 12
 حمل و توزیع انواع مکاتبات و مدارك و محموالت و امکانات در خارج از محل کار با وسیله نقلیه مناسب در شهر - 13
 گزارش کامل موارد تحویل شده با ذکر علت به واحد مربوط - 14

 به گیرنده آندرج اطالعات فاکس ها و نامه هایی که بصورت دستی به سازمان ارسال شده است دربرنامه اتوماسیون اداري و ارسال  - 15
 انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق - 16
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
كننده  تأیید

 وظایف
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی  دانشگاه  تایید كننده نھایي
    



٢٩۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی -2

 متصدي امور ماشین نویسی و تایپ  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  
  .ثبت اطالعات و متن مکاتبات اداري دربرنامه اتوماسیون اداري و ارجاع ان به واحد هاي درخواست کننده جهت تایید -1
قراردادها ، دفترچه هاي راهنما ، برنامه کشیک پزشکان متخصص اورژانس ها ، یادداشت ها، گزارشها ، مقاالت ، نامه تایپ کلیه بخشنامه ها ، صورتجلسات، کمیته هاي  -2

 .....هاي چاپی و 

 انجام کلیه امورتایپی درکمال دقت و صرفه جویی درمصرف کاغذ -3
 غلط گیري و تطبیق موارد تایپ شده با نسخه اصلی پیش نویس  -4
 تجهیزات واحد مربوطه از قبیل کامپیوتر ، پرینتر و غیرهحفظ و نگهداري لوازم و  -5
 محفوظ نگهداشتن اطالعات و  متبول نامه ها و رعایت شئونات اخالقی از نظر محرمانه پنداشتن آنها  -6
 جه در صورت بروز اشکال در سخت افزار و یا برنامه نرم افزاري کامپیوتر، اطالع سریع و پیگیري در جهت رفع مشکل تا حصول نتی -7

 مطالعه و آشنایی با جدید ترین روشها و تکنیک ها در خصوص اجراي برنامه هاي کامپیوتري  -8
 .همکاري با کلیه واحدها در انجام امور تایپی  -9

 شرکت در جلسات و دوره هاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي - 10
 فوق ثبت فعالیتهاي روزانه و گزارش ماهیانه جهت ارائه به مفام ما - 11
  .  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي

    



٢٩۶ 
 

 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 
 

 
نام

ناس
  واحد منابع انسانی: واحد سازمانیرئیس امور اداري                              :   عنوان پست سازمانیش

  کارشناس امور اداري        :  اداري ، مالی                                                             رشته شغلی: رسته 

له 
سلس

ب 
رات

م
نی

زما
سا

  

  
  رئیس یا  مدیر مرکز: عنوان سرپرست مستقیم    
  

ح 
سط

یال
حص

ت
رد 

مو
ت  یاز

ن
  

   )اقتصاد گروه و صنایع مهندسی گروه مدیریت، و اداري گروه(ارشد، دکترا  کارشناسی کارشناسی ، مدرك بودن دارا   

  

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 .حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهاي تحت سرپرستی سازماندهی فعالیتهاي مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و  )1

انجام مکاتبات اداري و پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداري درون و برون سازمانی و درصورت نیاز ارجاع به دیگر  )2
  واحد ها 

  .تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجراي آن  )3
  .ه گزارشات الزم جهت استحضار مقام مافوق شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهی )4
تهیه مجموعه  وظایف و پستهاي سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به مدیریت توسعه سازمان  ومنابع انسانی  )5

 .دانشگاه

  .... .تشریک مساعی با واحدهاي ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و  )6
 یا تعدیل نیروي انسانی واحد هاي داخلی بیمارستان ساماندهی و برنامه ریزي در جهت تامین )7

  نظارت  بر امر آموزش کارکنان با همکاري مسئولین مربوطه  )8
  نظارت بر اجراي طرح تکریم ارباب رجوع  و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد  )9

  .پیگیري و نظارت بر انجام امور مربوط به رفاه کارمندان   )10

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

  )به ترتیب دکترا ،کارشناسی ارشد،کارشناسی(سال تجربه کار بر اساس میزان تحصیالت 3تا  1داشتن حداقل 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

گذراندن دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون کار و تامین اجتماعی ، قوانین و مقررات  .1
آشنایی با برنامه اتوماسیون اداري، اصول برنامه ریزي، ارزیابی عملکرد، استخدامی ، آشنایی با  نرم افزار پرسنلی، 

  نظام حقوق و دستمزد، بهره وري نیروي انسانی
  داشتن سالمت جسمانی و روانی ، تمرکز ، دقت باال و توانایی تصمیم گیري و تجزیه و تحلیل مسائل در مواقع الزم .2
  داشتن قدرت برنامه ریزي و خالقیت .3
  برقراري ارتباط موثر بین همکاران و ارباب رجوعداشتن قدرت  .4

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢٩٧ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

  

نام
ناس

ش
غل

ه ش
  

  واحد منابع انسانی: واحد سازمانیکارشناس منابع انسانی                           :   عنوان پست سازمانی
کارشناس امور اداري                                                                                                           :  مالی                                                                  رشته شغلی, اداري:  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  رئیس امور اداري: عنوان سرپرست مستقیم
  
  
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

برنامه ریزي و تحلیل , کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت, دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی
  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,سیستمها 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  و اجراي آنهامطالعه و بررسی قوانین و مقررات اداري و استخدامی  .1
  بررسی مکاتبات اداري و پاسخ به مکاتبات اداري خارج از واحد .2
  برنامه ریزي جهت نیازسنجی نیروي انسانی سالیانه و همکاري در تامین نیروي انسانی مورد نیاز .3
  جمع آوري آمار نیروي انسانی و ارائه آن به مسئولین ذیبط حسب مورد .4
  میزان رضایت شغلی و رفاهی آنانانجام نظرسنجی از کارکنان در خصوص  .5
  انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام ماقوق .6

  
  

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  اشتغال عملی در واحد کارگزینی وکسب قابلیتهاي علمی و عملی الزم

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

ارزیابی , بهره وري نیروي انسانی, و تامین اجتماعی قانون کار, قانون خدمات کشوري, آشنایی با قوانین و مقررات اداري .1
  نیازسنجی نیروي انسانی, اصول برنامه ریزي, نرم افزار اتوماسیون اداري, مدیریت اثربخشی, نرم افزار پرسنلی, عملکرد

  برقراري ارتباط موثر با کارکنان , مهارت هفنگانه کامپیوتر .2

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام خانوادگینام و   عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢٩٨ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 
 

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  واحد منابع انسانی: واحد سازمانیمسئول امور دفتري و بایگانی            :   عنوان پست سازمانی
                                                                                                                             مسئول خدمات اداري                                                   :   اداري ، مالی                                                             رشته شغلی:    رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  رئیس امور اداري: عنوان سرپرست مستقیم
  
  
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  دارا بودن تحصیالت فوق دیپلم یا لیسانس در یکی ار زشته هاي گروه اداري و مدیریت

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  ثبت مشخصات و جریان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در برنامه اتوماسیون اداري  .1
 تفکیک و توزیع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیري آنها  .2

 تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به مقام  مافوق .3

 و سایر واحدها به مرکز ارسال میگردد دریافت و اعالم وصول نامه هایی که از ادارات .4

پیگیري انجام امور مربوط به صدور مکاتبات پزشک قانونی و سایر ارگانها با هماهنگی واحد پذیرش و مدارك پزشکی  .5
 بیمارستان و مسئولین مربوطه

  ارجاع نامه به گیرنده آن دربرنامه اتوماسیون اداري .6

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  تایپ و دبیرخانه و کسب قابلیتهاي عملی الزماشتغال عملی در واحدهاي 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

دوره هاي آموزشی گردش مکاتبات اداري، دوره آموزشی مهارتهاي هففتگانه کامپیوتر، آیین نگارش و مکاتبات اداري، برنامه اتوماسیون 
  ور دفترياداري، مدیریت اسناد و مودارك و فن بایگانی، اداره ام

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٢٩٩ 
 

  و درمانی شهید دکتر بهشتی مجتمع پزشکی آموزشی

 
 

غل
ه ش

نام
ناس

ش
  

  منابع انسانی: واحد سازمانیکارگزین                                       :    عنوان پست سازمانی
  

  کارگزین       :   اداري ،مالی                                                            رشته شغلی:    رسته 

له 
سلس

ب 
رات

م نی
زما

سا
  

  
  رئیس امور اداري: عنوان سرپرست مستقیم 

  
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

امور اداري و مدیریت ، اقتصاد ، : دارا بودن مدرك تحصیلی  فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته ها ي گروه 
  امور مالی و حسابداري

  

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

جهت افزایش ضریب حقوقی ساالنه با  4و  3احکام ساالنه کلیه پرسنل اعم از رسمی ، پیمانی ، طرحی و قراردادي تبصره صدور  )1
  اطالع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 تکمیل اطالعات پرونده پرسنل و تهیه فرم خالصه سوابق  پرونده  )2

ی کارکنان از قبیل سیاهه ریز حقوقی و سابقه بیمه ، تنظیم صورتجلسه و ارسال جمع آوري مستندات مربوط به سوابق بخش خصوص )3
 آن به کمیته اجرائی دانشگاه و صدور حکم جهت احتساب سوابق مورد بحث پس از تایید کمیته مربوطه 

دي مشاغل و صدور احکام بررسی خالصه سوابق  پرسنل از نظر ارتقاي رتبه و طبقه ، تنظیم صورتجلسه ، تشکیل کمیته فرعی طبقه بن )4
 مربوطه بعد از تایید در کمیته 

 ...)خدمت نیمه وقت و  –مرخصی بدون حقوق  –عائله مندي  –اوالد  –انتصاب  –انتقال  –جابه جایی ( صدور احکام متفرقه  )5

  

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

  گذراندن دوره آموزشی شغلی و تخصصی و اشتغال عملی در واحد هاي پرسنلی و کارگزینی 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

گذراندن دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون کار و تامین اجتماعی ، قوانین و مقررات استخدامی ، آشنایی با   .1
  با برنامه اتوماسیون اداري،  نظام حقوق و دستمزد، مهارت هاي هفتگانه کامپیوتر نرم افزار پرسنلی، آشنایی

  داشتن سالمت جسمانی و روانی .2
  دقت و تمرکز و جدیت در کار .3

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      توسعه و منابع انسانی دانشگاه مدیر

  
  

  شرایط احراز شغلفرم 



٣٠٠ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

غل
ه ش

نام
ناس

ش
  

  منابع انسانی: واحد سازمانیکارگزین مسئول                                  :  عنوان پست سازمانی
  

کارگزین                                                                                                                      : مالی                                                               رشته شغلی, اداري :  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  رئیس امور اداري: عنوان سرپرست مستقیم

  
  
  

ت
یال

حص
ح ت

سط
 

یاز
د ن

ور
م

  

  امور اداري و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و حسابداري : دارا بودن تحصیالت لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته ها ي گروه 
  

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  نظارت و کنترل الزم بر صحت احکام صادره کارگزینی توسط کارکنان تحت سرپرستی - 1
  مکاتبات اداري واحد و انجام پیگیري جهت اخذ پاسخ الزمتهیه پیش نویس  - 2
  بررسی و کنترل شناسنامه آموزشی کارکنان از جهت گذراندن دوره آموزشی مورد نیاز سالیانه - 3
  همکاري در تهیه آمار و ارقام درخواستی مراجع ذیربط  - 4
  همکاري در تهیه گواهی حق مشارمت کارکنان - 5
 انه کارکناننظارت برانجام امور ارزشیابی سالی - 6

و  اعالم به واحد صدور ) ساله ارزشیابی کارکنان 5بررسی نمرات ( انجام امور مربوط به اعطاي طبقه تشویقی و  ارتقاي رتبه  - 7
  احکام

  شرکت در جلسات کمیته کارکنان و اجراي مصوبات مربوط به تشویق و تنبیه کارکنان - 8
  

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  واحدهاي کارگزینیسال اشتغال در  4دارا بودن حداقل 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

, قانون مدیریت خدمات کشوري, طبقه بندي مشاغل , بهره وري نیروي انسانی, آموزش آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی - 1
نرم افزار , افزار پرسنلینرم , نظام حقوق و دستمزد, قوانین و مقررات بازنشستگی, قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

  ,نرم افزار ارزشیابی , آموزش کارکنان
  مهارتهاي مدیریتی, ارزیابی عملکرد, تجزیه و تحلیل سیستم , مهارت هفتگانه کامپیوتر - 2

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

  شرایط احراز شغلفرم 



٣٠١ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  
 

سنا
شنا مه  غل

ش
  

  واحد خدمات عمومی و بهداشت: واحد سازمانینامه رسان                                             :  عنوان پست سازمانی
نامه رسان                                                                                                                    :   خدمات                                                                        رشته شغلی:   رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  رئیس امور اداري: عنوان سرپرست مستقیم

  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت یاز
د ن

ور
م

  

  دارا بودن مدرك دیپلم متوسطه

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

کتب و نشریات و امانات و تحویل آن به گیرنده در قبال اخذ , روزنامه ها , دعوتنامه ها, پرونده ها ,نشریات, دریافت نامه ها  .1
  رسید

  اقدام در خصوص پست کردن نامه ها و ارسال مراسالت و محموالت از طریق اداره پست  .2
  نامه هاي محرمانه و سایرنامه هایی که ارسال آنها از طریق اتوماسیون اداري امکان پذیر نباشد,احکام , توزیع نامه  .3
 مراقبت از مراسالت و جلوگیري از مفقود شدن اسناد و مدارك و امانات پستی .4

  ام سایر امور طبق دستور مقام مافوقانج .5
  

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  اشتغال عملی در واحد دبیرخانه و کسب تجارب شغلی و عملی الزم

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

  آشنایی با برنامه اتوماسیون اداري .1
  مهارت در کار با رایانه .2
  دارا بودن حسن امانتداري و رازداري .3

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٣٠٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 رئیس حسابداري   :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  داري اموال ، انبارنقش سرپرستی ونظارت برامور دریافت ،پرداخت ، درآمد ، رسیدگی ، تنظیم اسناد، اعتبارات ،دفتر داري ، صندوق  -1
  نظارت بر خرج -2
  مطابقت اسناد هزینه با قوانین و مقررات مالی -3
  ایجاد تعهد بر حسب اعتبارات  – 4
  تائید اسناد پرداخت -5
  تائید اسناد درآمدي -6
ن مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال اسناد و مدارك مربوطه به مراجع ذیصالح و همچنی -7

  اي
  مراقبت در وصول درآمدهاي برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات ابالغی مصوب با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه -8
  اجراي قرارها و دادنامه هاي صادره از سوي دیوان محاسبات یا سایر مراجع قانونی دیگر  -9

  رفع نقص از اسناد و صورت حسابهاي واخواهی شده  -10
  تهیه صورت تفریغ بودجه کامل مورد عمل حوزه امور مالی وارسال آن به مراجع ذیربط -11
  تنظیم و ارسال صورت مجالس تحویل و تحول در موقع تغییر سمت با رعایت مقررات جهت استحضار مقام مافوق -12
  و ارائه راهنمایی هاي الزم به کارکنان تحت سرپرستی اداره امور واحد حسابداري -13
  ماه یکبار براي کارکنان تحت سرپرستی  6آموزش روش هاي جدید مالی هر  --14
  جابجایی نیرو در قسمتهاي مختلف براي جلوگیري از رشد تک بعدي -15
  فراهم نمودن زمینه رشد کارکنان در قالب برنامه هاي آموزشی -16
  نظارت تامین هماهنگی الزم دراجراي مقررات مالی و محاسباتی در دستگاه اجراییاعمال  -17
  نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداري و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه و صحت و سالمت آنها -18
  نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی -19
  
  
  
  
  

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي



٣٠٣ 
 

   

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

   
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی -2

 رئیس حسابداري   :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  نگاهداري و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار شامل ضمانت ها و سفته و غیره  - 20
  نگاهداري حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور -21
  تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات –مسئولیت در برابر تامین اعتبار  -22
  بر با موافقت نامه هاي مبادله شده کنترل و تطبیق پرداخت ازمحل ردیف هاي خاص برا -23
در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت اموراقتصاد و دادش و در مورد اعتبارات عمرانی با تائید ) دیون بال محل ( نظارت بر اعتبارات تحت عنوان  -24

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
  بات و حسابرس دانشگاهاعالم مراتب دستورات دوم اسناد هزینه به دیوان محاس -25
  همکاري با بازرسان دیوان محاسبات و حسابرس دانشگاه در امور بازرسی و بررسی اسناد و مدارك مالی دستگاه  -26
  نظارت بر بودجه ریزي عملیاتی و پیش بینی بودجه سالیانه با رعایت اصل جامعیت و شاملیت  -27
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -28
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
 



٣٠۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشكي -١

 حسابدار درآمد : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل           

  بررسی نسخ دریافتی از واحدهاي سرپایی و رفع اشکال جهت ارسال به بیمه -1
   بررسی مدارك و مبالغ صورتحساب هاي بستري و تنظیم لیست و تهیه دیسکت بیمه  -2
       هرماه به تفکیک بستري و سرپاییتنظیم فرم درامد جهت جمع بندي درامد  -3
  تنظیم نامه ها و فرمهاي مربوط به هر بیمه جهت ارسال  -4
 دریافت تعرفه هاي درمانی مورد نیاز و توزیع بین واحدها       -5
 نظارت دقیق بر اجراي تعرفه در کلیه بخشها و مراکز بیمارستانی-6
 ن واریز به موقع آن به حسابهاي مربوطه نظارت دقیق بر نحوه واریز وجوه نقد و همچنی-7
 ثبت اسناد درامد درنرم افزار تعهدي -8
 بایگانی فیشهاي واریزي به صورت جداگانه -9

 ارسال به موقع وجوه نقد به ستاد داشگاه  -10
 محاسبه حق الزحمه پزشکان و کسر کسورات قانونی-11
 رداد و ثبت و پیگیري علل آن دریافت لیست کسورات بیمه اي از سازمانهاي طرف قرا-12
 پی گیري دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مختلف از استان ها جهت برنامه ریزي بهینه جهت واحد درامد -13
 اخذ پرینت بانکی ماهانه و کنترل با فیشهاي دریافتی و رفع مغابرتها-14
 ثبت و ضبط درامدهاي غیر درمانی و واریز به حساب مربوطه -15
 سامی مصدومین ترافیکی در سایت مربوطهثبت ا-16
  ثبت اطالعات درامدي در سایت پویا سامانه-17
 .آشنایی کامل با آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه -18
  .شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي و آموزشی درجهت ارتقا معلومات و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري آن درانجام وظایف محوله-19
 ام سایر امورمحوله طبق دستورمقام مافوقانج -20

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣٠۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: سازمانيواحد  -٢ كاشاندانشگاه علوم پزشكي : وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشكي -١

 حسابدار  مسئول درآمد : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل         

  برنامه ریزي و سرپرستی امور افراد زیرمجموعه واحد درآمد-1
  انجام مکاتبات اداري مربوط به واحد درآمد-2
  بررسی نسخ دریافتی از واحدهاي سرپایی و رفع اشکال جهت ارسال به بیمه -3
   صورتحساب هاي بستري و تنظیم لیست و تهیه دیسکت بیمه  بررسی مدارك و مبالغ -4
       تنظیم فرم درامد جهت جمع بندي درامد هرماه به تفکیک بستري و سرپایی -5
  تنظیم نامه ها و فرمهاي مربوط به هر بیمه جهت ارسال  -6
  دریافت تعرفه هاي درمانی مورد نیاز و توزیع بین واحدها      - 7 
  بیمارستان HISاجراي قرارداد هاي بیمه اي و ثبت دربرنامه  -8
 نظارت دقیق بر اجراي تعرفه در کلیه بخشها و مراکز بیمارستانی-9 

 نظارت دقیق بر نحوه واریز وجوه نقد و همچنین واریز به موقع آن به حسابهاي مربوطه -10
 ثبت اسناد درامد درنرم افزار تعهدي -11
 ي واریزي به صورت جداگانه بایگانی فیشها-12
  ارسال به موقع وجوه نقد به ستاد دانشگاه  -13
 ثبت و تنظیم فرم هاي بودجه و ارسال آن به واحد بودجه دانشگاه-14
 محاسبه حق الزحمه پزشکان و کسر کسورات قانونی بر اساس قراردادهاي موجود-16
 اد و ثبت و پیگیري علل آن دریافت لیست کسورات بیمه اي از سازمانهاي طرف قرارد-17
 پی گیري دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مختلف از استان ها جهت برنامه ریزي بهینه جهت واحد درامد -18
 اخذ پرینت بانکی ماهانه و کنترل با فیشهاي دریافتی و رفع مغابرتها-19
 ثبت و ضبط درامدهاي غیر درمانی و واریز به حساب مربوطه -20
 می مصدومین ترافیکی در سایت مربوطهثبت اسا-21
 ثبت اطالعات درامدي در سایت پویا سامانه-22

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣٠۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشکی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی -1
 کاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: سازمانیواحد  -2

 حسابدار  مسئول درآمد : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6   موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -
  شغل         

 .آشنایی کامل با آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه -23

شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي و آموزشی درجهت ارتقا معلومات و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري آن درانجام - 24
  .وظایف محوله

  شرکت درجلسات و کمیته هاي مربوط به درآمد و کسورات بیمارستان واجراي مصوبات مربوط  - 25
  محاسبه حق مشارکت کارکنان- 26
  بیمارستان  HISاجراي قرارداد هاي بیمه اي و ثبت دربرنامه - 27
  تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیت ها جهت ارائه به مقام مافوق - 28
  زم جهت ارائه به مسئولین مربوطهتهیه پیشنهادات ال- 29
  انجام سایر امورمحوله طبق دستورمقام مافوق - 30
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
 
 

 



٣٠٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 کاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتیمجتمع : سازمانیواحد  -2

  )کارکنان طرحی و قراردادي(حسابدار حقوق و مزایا : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  .بررسی و مطالعه قوانین و مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به رشته شغلی-1
  .آشنایی الزم با آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه -2
 تهیه لیست حقوقی کارکنان و تهیه دیسکت بیمه و مالیات -
 تهیه لیستهاي اضافه کار و تهیه دیسکت -2
 تهیه فیش بر اساس لیستهاي تنظیم شده -3
 تنظیم لیست پاداش و ذخیره مرخصی بازنشستگان -4
 تنظیم لیست پرداخت بن غیر نقدي و حق لباس پرسنل -5
 ز مطب پزشکان تهیه و تنظیم لیست حق محرومیت ا-6
 تهیه و تنظیم کشیک آنکالی پزشکان-7
  )4و 3تبصره (تهیه و تنظیم حق سنوات و بازخرید مرخصی پرسنل قراردادي-8
 تهیه و تنظیم کمک هزینه ازدواج و فوت پرسنل -9

  تهیه و تنظیم کمک هزینه مهد کودك -10
  )4و 3تبصره ( پرداخت پاداش پایان سال کارکنان طرحی و قراردادي-11
  .پرداخت حق الزحمه دانشجویانی که بصورت کاردانشجویی در بیمارستان فعالیت می نمایند -12
  )4و3تبصره (تنظیم اسناد حسابداري تعهدي حقوق و مزایا کارکنان طرحی و قراردادي -13
  .فاوت حقوق و مزایاي کارکنان مذکورو پرداخت ما به الت) 4و 3تبصره (درج اطالعات احکام جدید کارگزینی کارکنان طرحی و قراردادي -14
  .پرداخت حق الزحمه کارکنانیکه از سایر سازمانها دربیمارستان فعالیت می نمایند -14
  .پرداخت حق الزحمه کارکنانیکه بصورت مامور درواحد هاي واگذار شده به بخش خصوصی فعالیت می نمایند -15
  .رکیسی دربیمارستان فعالیت می نمایند پرداخت حق الزحمه کارکنانیکه بصورت قرارداد پ-16
  .شرکت فعال دردوره هاي آموزشی مرتبط باشغل و پیاده نمودن نتایج آن درانجام وظایف محوله-17
  .بررسی حقوق و مزایاي کارکنانیکه متقاضی دریافت وام از بانک می باشند جهت تایید قدرت پرداخت اقساط ماهیانه -18
  مربوط به صندوق قرض الحسنه بیمارستانانجام امور حسابداري -19
 انجام سایر امورمحوله طبق مقام مافوق-20

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

     سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی  دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣٠٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
دانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 کاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتیمجتمع : سازمانیواحد  -2

  )کارکنان رسمی و پیمانی(حسابدار حقوق و مزایا : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .بررسی و مطالعه قوانین و مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به رشته شغلی-1
  .آشنایی الزم با آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه -2
 تهیه لیست حقوقی کارکنان رسمی و پیمانی و تهیه دیسکت بیمه و مالیات -3
 تهیه لیستهاي اضافه کار  رسمی و پیمانی و تهیه دیسکت -4
 تهیه فیش بر اساس لیستهاي تنظیم شده -5
 تنظیم لیست پرداخت حق لباس کارکنان -6
  یمانیتنظیم اسناد حسابداري تعهدي حقوق و مزایاي کارکنان رسمی و پ-7
  .درج اطالعات احکام جدید کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و پرداخت ما به التفاوت حقوق و مزایاي کارکنان مذکور-8
  .شرکت فعال دردوره هاي آموزشی مرتبط باشغل و پیاده نمودن نتایج آن درانجام وظایف محوله-9

  .انک می باشند جهت تایید قدرت پرداخت اقساط ماهیانه بررسی حقوق و مزایاي کارکنانیکه متقاضی دریافت وام از ب- 10
  انجام سایر امورمحوله طبق مقام مافوق- 11
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

     سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی  دانشگاه  تایید کننده نهایی
   



٣٠٩ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 کاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: سازمانیواحد  -2

 کارشناس دفترداري و کنترل داخلی : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 تهیه و تنظیم اطالعات و گزارشهاي مالی مورد نیاز مسئولین -1
 نظارت بر نگهداري مناسب اسناد و مدارك مالی-2
 نظارت بر بایگانی اسناد بطور موثر-3
 نظارت بر تحویل اسناد و مدارك و سایر منابع موجود در آرشیو مالی-4
 اتخاذ ترتیبات مناسب به منظور تدارك به موقع دفاتر مالی-5
  ایجاد کنترل داخلی به منظور حفظ ثبات رویه در امور مالی-6
  .محولهشرکت فعال دردوره هاي آموزشی مرتبط باشغل و پیاده نمودن نتایج آن درانجام وظایف  -7
  انجام سایر امورمحوله طبق دستور مافوق-8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣١٠ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع : سازمانیواحد  -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  - 1   

 متصدي ارسال اسناد مالی: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 ارسال اسناد مربوط به اداره دارایی و اخذ فیش مربوطه از انها-1
 بردن چکها به بانک و واریز به حساب ذینفع و اخذ رسید از بانک جهت الصاق آن به سند   -2
 وصول چکهاي دریافتی از بیماران و واریز به حسا ب درامد   -3
  ارسال صورتحساب به سازمانهاي طرف قرارداد-4
 پی گیري مدارك ناقص بیمه اي از طریق مراجعه به آدرس بیماران    -5
 کنترل و تنظیم صورتحسابهاي بیماران تصادفی و نیازمند -6
 اعی ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتم-7
  انجام سایر امورمحوله طبق دستور مقام مافوق-8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣١١ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 پزشكي كاشان
 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتيمجتمع : سازمانيواحد  -٢

 مسئول اعتبارات و تعهدات: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 تامین اعتبار مخارجی که مورد تشخیص مقام مجاز خرج قرارگرفته درحدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته           -1
  تخصیصکدگذاري وطبقه بندي آنها برحسب –تجزیه وتحلیل اسناد هزینه اي   - 2 
  تامین اعتبار اسناد شناسایی شده وارائه کدکنترل جهت کلیه اسنادبراساس نوع هزینه وشماره سریال سند خودکار تامین اعتبار   -3
    2برگشت دادن رسیدانبارها به مرحله پیش نویس، دادن کدکنترل به آنها وتائید آنها تا مرحله شناسایی کداعتبار ودادن تفصیلی   -4

  ه کلیه ردیفهاي رسید انبار وضمیمه کردن پرینت آن به اسنادمربوطه ب
  وبررسی ، تنظیم ودرصورت نیاز اصالح آنها 2تهیه گزارشهاي جامع تفصیلی  -5
  صدور به موقع درخواست وجه وپیگیري دروصول آنها  -6
  2فصیلی اختصاصی ،ردیف ابالغی وسایر منابع براساس ت –تنظیم کلیه وجوه دریافتی بودجه جاري  -7
انتقال اطالعات اسنادثبت شده هزینه اي به دفتر اعتبارات وتنظیم ونگهداري دفاتر اعتبارات برحسب برنامه ومواد هزینه وسایر طبقه  - 8

 بندیهاي بودجه اي 
   تهیه آمارها وگزارشات بودجه اي الزم جهت اعمال مدیریت برکنترل بودجه   -9

 ماهه بودجه براي هریک ازحسابهاي مستقل جهت ارائه به واحد بودجه وبرنامه ریزي منابع دانشگاه 3تهیه صورت عملکرد  - 10
پیگیري و مقایسه مانده آنها با مانده ) پیش پرداخت -علی الحساب –تنخواه گردان پرداخت  (نگهداري حسابهاي بدهکاري اشخاص - 11

  2لیحساب تامین اعتبار ازنظر تفصی
تطبیق اقالم مندرج دردفتر اعتبارات جاري واختصاصی وسایر منابع وردیفهاي عمومی بادفاتر معین هزینه اداره دفترداري وتنظیم  - 12

  .حسابها وکشف مغایرتهاي موجود وپی گیري دررفع آنها
  .آشنایی کامل با آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه - 13
  .کارآموزي و آموزشی درجهت ارتقا معلومات و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري آن درانجام وظایف محولهشرکت فعال در دوره هاي - 14
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق- 15
  

 
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣١٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ 

 مسئول رسیدگی و صدور اسناد حسابداري  : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

مطابق با قوانین و ) تجهیزات پزشکی ،کارگري ،تملک دارائی  ،ی تاسیسات،اسناد مصرفی ( رسیدگی و کنترل کلیه اسناد هزینه کارپردازان -1
  .مقررات مالی به خصوص آئین نامه مالی معامالتی دانشگاهها 

و شرکت هاي طرف ) آشپزخانه ، لنژري(رسیدگی کلیه صورت حساب هاي مربوط به قرارداد واحد هاي واگذار شده به بخش خصوصی -2
همچنین قراردادهاي مربوط به انجام کارهاي تاسیساتی ، عمرانی و تهیه صورت وضعیت پرداخت جهت هرکدام  و) آژانس ، شهرداري ( قرارداد 
  از آنها

  رعایت کامل و صحیح قوانین مربوط به کسر صحیح کسورات قانونی درقراردادها و فاکتور هاي اجرتی -3
  هاي قابل پرداخت  تنظیم سند هزینه دستی جهت هر کدام از فاکتورها و یا صورت وضعیت-4
صدور سند رسید هاي انبار درسیستم تعهدي نظام نوین مالی ، ارائه کد کنترل داخلی به هریک از اسناد و اختصاص تفصیلی دو مربوطه به -5

  .اسناد مذکور 
  .تانکارتنظیم سند شناسایی هزینه جهت اسناد مربوطه درسیستم تعهدي نظام نوین مالی جهت درج مبالغ درسوابق طرف بس-6
  .تنظیم سند پرداخت جهت سند هاي شناسایی شده پس از دستور مسئول مالی -7
تنخواه و پیش پرداخت به کارپردازان و فروشندگان و طرف قراردادها و کسر مبالغ  –تنظیم کلیه اسناد مربوط به پرداخت علی الحساب -8

  .پرداختی از سند هزینه قطعی درزمان تسویه حساب 
  سند هاي مربوط به قبوض گاز ، برق و تلفن تنظیم کلیه-9

تنخواه و پیش پرداخت به کارپردازان و فروشندگان و طرف قراردادها و کسر مبالغ  –رسیدگی و اعمال نظارت بر مانده علی الحساب - 10
  .پرداختی از سند هزینه قطعی درزمان تسویه حساب 

  .ساب تفصیلی یک ، تفصیلی دو، مانده حسابها و رفع اشکالهاي موجود در سیستم گزارشگیري از سیستم تعهدي و بررسی از نظر ماهیت ح- 11
  .تهیه گزارشات و آمارهاي مربوط اسناد هزینه کارپردازان ، قراردادها و مطالبات آنها با توجه به دستور مقام مافوق - 12
رداد و درخواست شرکت مبنی بر آزاد سازي سپرده طبق قوانین تهیه لیست مربوط به آزاد سازي سپرده برخی از قراردادها درزمان اتمام قرا- 13

  .و مقررات و انجام تعهدات مربوطه توسط طرف قرارداد 
  . مطالعه قوانین و مقررات مالی و مقررات مالی و محاسباتی و تبصره هاي بودجه ساالنه و رعایت دقیق مفاد آنها دررسیدگی - 14
 فوقانجام سایر امورمحوله طبق دستورما- 15

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
   



٣١٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتيمجتمع : سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 مسئول صدورچک    : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 ثبت اسناد در سیستم دفترداري نقدي  -1
 ثبت تنخواه دریافتی از امور مالی دانشگاه در سیستم نقدي و تعهدي و کنترل آنها با امور مالی دانشگاه و اخذ پرینت بانکی-2
 صدور چک توسط نرم افزار تعهدي-3
 و کنترل فیشهاي دریافتیتهیه دیسکت و نامه مالیاتی جهت ارائه به اداره دارایی -4
 تهیه فیشهاي سپرده و تنظیم جدول مربوطه جهت استرداد به صاحبان طرف قرارداد -5
  تهیه جدول حاملهاي انرژي جهت گزارش به امور مالی دانشگاه-6
  .آشنایی کامل با آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه  -7
  .ارتقا معلومات و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري آن درانجام وظایف محوله شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي و آموزشی درجهت-8
  .پیگیري دروصول درخواست وجه صادرشده و تهیه مغایرت آن با اسناد امورمالی دانشگاه-9

  2تنظیم کلیه وجوه دریافتی بودجه جاري ، اختصاصی ، ردیف ابالغی و سایر منابع بر اساس تفصیلی - 10
  تهیه مغایرت بانکی - 11
  انجام سایر امورمحوله طبق دستورمافوق- 12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  وظایفکننده  تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣١۴ 
 

  

  
  ایران اسالمی جمهوري

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 مسئول رسیدگی و صدور اسناد حسابداري  : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 رسیدگی و کنترل کلیه  اسناد هزینه و سایر پرداختها مطابق با قوانین و مقررات مالی به خصوص آئین نامه مالی معامالتی دانشگاهها-1
 محاسباتی و تبصره هاي بودجه ساالنه و رعایت دقیق مفاد انها در رسیدگیمطالعه قوانین و مقررات مالی و -2
 رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه و اعمال نظارت بر تنخواه پرداختی به کارپردازها-3
 رعایت قوانین مربوط به کسر صحیح کسورات قانونی قراردادها-4
 بررسی کلیه مدارك و اسناد مالی جهت تشخیص حسا ب در سیستم مکانیزه -5
 صدور اسناد در پیش نویس نرم افزار تعهدي-6
  تهیه امار درخواستی مسئول امور مالی -7
 انجام سایر امورمحوله طبق دستورمافوق-8

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣١۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 کارشناس دفترداري و کنترل داخلی : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  
 تهیه و تنظیم اطالعات و گزارشهاي مالی مورد نیاز مسئولین -1
 نظارت بر نگهداري مناسب اسناد و مدارك مالی-2
 نظارت بر بایگانی اسناد بطور موثر-3
 نظارت بر تحویل اسناد و مدارك و سایر منابع موجود در آرشیو مالی-4
 اتخاذ ترتیبات مناسب به منظور تدارك به موقع دفاتر مالی-5
  ایجاد کنترل داخلی به منظور حفظ ثبات رویه در امور مالی-6
  انجام سایر امورمحوله طبق دستور مافوق-7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣١۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
 استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع : سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 متصدی ارسال اسناد مالی: شغل/  پستعنوان  -۴ كاشان: خدمتمحل جغرافیایي  -٣
 

 : شغل/  پستشماره  -۶  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -۵
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 ارسال اسناد مربوط به اداره داریی و اخذ فیش مربوطه از انها-1
 بردن چکها به بانک و واریز به حساب ذینفع و اخذ رسید از بانک جهت الصاق ان به سند   -2
 وصول چکهاي دریافی از بیماران و واریز به حسا ب درامد   -3
 ارسال صورتحساب به سازمانهاي طرف قرارداد-4
 پی گیري مدارك ناقص بیمه اي از طریق رفتن به ادرس بیماران    -5
 کنترل و تنظیم صورتحسابهاي بیماران تصادفی و نیازمند -6
  ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی-7
  انجام سایر امورمحوله طبق دستور مقام مافوق-8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

   



٣١٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشكي -١

 حسابدار درآمد : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

  :باشد میالذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل  فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  بررسی نسخ دریافتی از واحدهاي سرپایی و رفع اشکال جهت ارسال به بیمه -1
   بررسی مدارك و مبالغ صورتحساب هاي بستري و تنظیم لیست و تهیه دیسکت بیمه  -2
       د هرماه به تفکیک بستري و سرپاییتنظیم فرم درامد جهت جمع بندي درام -3
  تنظیم نامه ها و فرمهاي مربوط به هر بیمه جهت ارسال  -4
 دریافت تعرفه هاي درمانی مورد نیاز و توزیع بین واحدها       -5  

 نظارت دقیق بر اجراي تعرفه در کلیه بخشها و مراکز بیمارستانی- 6 
 همچنین واریز به موقع آن به حسابهاي مربوطه نظارت دقیق بر نحوه واریز وجوه نقد و -7
 ثبت اسناد درامد درنرم افزار تعهدي -8
 بایگانی فیشهاي واریزي به صورت جداگانه -9

 ارسال به موقه وجوه نقد به سناد داشگاه  - 10
 محاسبه حق الزحمه پزشکان و کسر کسورات قانونی- 11
  دریافت لیست کسورات بیمه اي از سازمانهاي طرف قرارداد و ثبت و پیگیري علل آن - 12
 پی گیري دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مختلف از استان ها جهت برنامه ریزي بهینه جهت واحد درامد - 13
 اخذ پرینت بانکی ماهانه و کنترل با فیشهاي دریافتی و رفع مغابرتها- 14
 امدهاي غیر درمانی و واریز به حساب مربوطه ثبت و ضبط در- 15
 ثبت بیمارن مصدومین ترافیکی در سایت مربوطه- 16
  ثبت اطالعات درامدي در سایت پویا سامانه- 17

 انجام سایر امورمحوله طبق دستورمقام مافوق - 18

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید
    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣١٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 حقوق و مزایاحسابدار : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 تهیه لیست حقوقی کارکنان و تهیه دیسکت بیمه و مالیات - 1 
 تهیه لیستهاي اضافه کار و تهیه دیسکت -2
 تهیه فیش بر اساس لیستهاي تنظم شده -3
 تنظیم لیست پاداش و ذخیره مرخصی بازنشستگان -4
 تنظیم لیست پرداخت بن غیر نقدي و حق لباس پرسنل -5
 تهیه و تنظیم لیت حق محرومیت از مطب پزشکان -6
 تهیه و تنظیم کشیک آنکالی پزشکان-7
 و تنظیم حق سنوات و بازخرید مرخصی پرسنل قرارداديتهیه -8
 تهیه و تنظیم کمک هزینه ازدواج و فوت پرسنل -9

  تهیه و تنظیم کمک هزینه مهد کودك - 10
  انجام سایر امورمحوله طبق مقام مافوق- 11

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣١٩ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 اعتبارات و تعهداتمسئول : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 تامین اعتبار مخارجی که مورد تشخیص مقام مجاز خرج قرارگرفته درحدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته           -1
  کدگذاري وطبقه بندي آنها برحسب تخصیص–تجزیه وتحلیل اسناد هزینه اي   - 2 
  شماره سریال سند خودکار تامین اعتبار تامین اعتبار اسناد شناسایی شده وارائه کدکنترل جهت کلیه اسنادبراساس نوع هزینه و  -3
    2برگشت دادن رسیدانبارها به مرحله پیش نویس، دادن کدکنترل  به آنها وتائید آنها تا مرحله شناسایی کداعتبار ودادن تفصیلی   -4

  مربوطه به کلیه ردیفهاي رسید انبار وضمیمه کردن پرینت آن به اسناد
  وبررسی ، تنظیم ودرصورت نیاز اصالح آنها 2تهیه گزارشهاي جامع تفصیلی  -5
  صدور به موقع درخواست وجه وپیگیري دروصول آنها  -6
  2اختصاصی ،ردیف ابالغی وسایر منابع براساس تفصیلی  –تنظیم کلیه وجوه دریافتی بودجه جاري  -7
اعتبارات برحسب برنامه ومواد هزینه وسایر طبقه  انتقال اطالعات اسنادثبت شده هزینه اي به دفتر اعتبارات وتنظیم ونگهداري دفاتر -  8

 بندیهاي بودجه اي 
   تهیه آمارها وگزارشات بودجه اي الزم جهت اعمال مدیریت برکنترل بودجه   -9

 ماهه بودجه براي هریک ازحسابهاي مستقل جهت ارائه به واحد بودجه وبرنامه ریزي منابع دانشگاه 3تهیه صورت عملکرد  - 10
پیگیري و مقایسه مانده آنها با مانده ) پیش پرداخت -علی الحساب –تنخواه گردان پرداخت  (نگهداري حسابهاي بدهکاري اشخاص - 11

  2حساب تامین اعتبار ازنظر تفصیلی
ي وتنظیم تطبیق اقالم مندرج دردفتر اعتبارات جاري واختصاصی وسایر منابع وردیفهاي عمومی بادفاتر معین هزینه اداره دفتردار - 12

  .حسابها وکشف مغایرتهاي موجود وپی گیري دررفع آنها
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق- 13
  

  
  
 
 

 
 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

     مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

 



٣٢٠ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
 

   

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 پزشكي كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 مسئول دفتر ریاست بیمارستان    : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  

دریافت نامه ها ،اوراق ، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خالصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا  -1
  .دفاتر مربوط 

نامه با اولویت نامه هاي ضروري و غیر ضروري ،  گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط و پیگیري تفکیک و توزیع  -2
  کردن آنها

انجام اقدامات الزم در زمینه نگهداري و بایگانی کردن پرونده ها ، اوراق ، نامه ها ،  گزارشات و سایر اسناد و مدارك واحدمربوط  -3
  در محلهاي مخصوص 

  تنظیم لیست متقاضیان مالقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات مالقات براي آنها  -4
  تهیه و تنظیم گزارشات  الزم  پیرامون مطالب و وقایع  مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط  -5
شده و در صورت ابالغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهاي تابعه برحسب خط مشی تعیین  -6

  .لزوم پیگیري آنها 
  آماده کردن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات و سمینارها براي اطالع و مطالعه قبلی سرپرست  -7
 تنظیم اوقات جلسات که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه  -8
ی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهاي متقاضیان و مراجعه کنندگان پاسخگویی به مراجعین و راهنمای -9

 .که تقاضاي آن بدون مالقات با مقام ذیربط امکان پذیر است
 تهیه پیش نویس برخی از نامه ها و گزارشات و جدولهاي مختلف به زبان فارسی و محتمال خارجی  -10
 متن ، دریافت و ارسال نامه هاي الکترونیکی و دورنگار استفاده از نرم افزارهاي پردازش -11
  انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل -12
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -13

 



٣٢١ 
 

 

  انایر اسالمی جمهوري
شرح وظایف پست سازمانی فرم  

  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم
 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 بهیار کمک: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  
 آماده کردن کیف آب گرم و کیف یخ -1
 تخلیه کیسه ادراري -2
 ارسال و دریافت سفارشات بخش از داروخانه -3
 .بیمارانی که قادر به راه رفتن می باشنداز بخشها به رادیولوژي و سایر قسمتها در معیت .... بردن برگه هاي عکسبرداري و  -4
 انتقال بیماران از بخش به سایر بخشها و یا واحدهاي پاراکلینیک -5
هاي آزمایشگاهی و ارسال آن به آزمایشگاه و تحویل گرفتن جواب آزمایشات از آزمایشگاه و تحویل آن به پرستار  آوري نمونه جمع -6

 بخش
 د ترخیص در صورت عدم حضور منشی بخشارسال پرونده بیماران ترخیص شده به واح -7
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -8

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 كاشان

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 اورژانسنگهبان بخش : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  

  برخورد مناسب با ارباب رجوع -1
 مناظر، محوطه و نظایر آن طبق دستورات صادره از مقام مافوق حفظ و حراست واحد مربوطه، -2
 تجهیزات واثاثیه و سایر کاالها طبق دستور و ثبت در دفاتر مربوطهکنترل ورودو خروج افراد ، وسایط نقلیه، حمل و نقل اموال،  -3
سوزي، خرابی، دزدي و خرابیهاي غیرمترقبه در ساختمان ، اموال، کاالهاو  پیش بینی الزم به منظور جلوگیري از بروز آتش -4

 تجهیزات تحت کنترل
مسئولین بیمارستان و نیروي انتظامی و انجام اقدامات سوزي، دزدي و خرابی به  اطالع فوري اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش -5

 احتیاطی اولیه
 گزارش و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی و تحویل به شیفت بعد -6
 پاسخگویی به مکالمات تلفنی، راهنمایی بین کارکنان و ارباب رجوع و هماهنگی بین مراجعین و کارکنان ذیربط -7
 عد از ساعت مالقات  و در صورت لزوم غیر از ساعت مالقاتهمکاري در خروج همراهان بیماران ب -8
 استفاده از لباس فرم نگهبانی -9

 حضور مستمر در بخش و درصورت نیاز به ترك بخش اطالع به مسئول شیفت و تعیین جایگزین - 10
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 11

 
 
 
 
 
 
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 كاشان
 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 نگهبان بیمارستان: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  برخورد مناسب با ارباب رجوع .1
 مناظر، محوطه و نظایر آن طبق دستورات صادره از مقام مافوق واحد مربوطه، حفظ و حراست .2
 کنترل ورودو خروج افراد ، وسایط نقلیه، حمل و نقل اموال، تجهیزات واثاثیه و سایر کاالها طبق دستور و ثبت در دفاتر مربوطه .3
اي غیرمترقبه در ساختمان ، اموال، کاالهاو سوزي، خرابی، دزدي و خرابیه پیش بینی الزم به منظور جلوگیري از بروز آتش .4

 تجهیزات تحت کنترل
سوزي، دزدي و خرابی به مسئولین بیمارستان و نیروي انتظامی و انجام اقدامات  اطالع فوري اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش .5

 احتیاطی اولیه
 گزارش و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی و تحویل به شیفت بعد .6
هاي مربوطه، راهنمایی بین کارکنان و ارباب رجوع و هماهنگی بین مراجعین و کارکنان  پاسخگویی به مکالمات تلفنی، ارسال نامه .7

 ذیربط
 همکاري در خروج همراهان بیماران بعد از ساعت مالقات  و در صورت لزوم غیر از ساعت مالقات .8
 استفاده از لباس فرم نگھباني .٩

 مکس، حضور و غیاب اعضاء هیات علمی و ثبت ورود و خروج پزشکاننظارت بر ثبت کارت تای .10
 کنترل برگه ترخیص بیماران در هنگام ترخیص  .11
 ثبت ساعت تردد وسایط نقلیه و کلیه آمبوالنسها در بیمارستان در دفتر نگهبانی .12
شوند و بایگانی فرم  ج میثبت مشخصات کلیه اقالم اموالی که با مجوز  رئیس یا مدیر بیمارستان از درب بیمارستان خار .13

 مخصوص خروج کاال در نگهبانی
 شوند ثبت مشخصات اجساد متوفیانی که توسط همراهان یا آمبوالنس از بیمارستان خارج می .14
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .15

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 پزشکی کاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 خدمتگزار بخش: شغل/  پستعنوان  -4  کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  )ها باید به اتافک زباله حمل شود زباله(آوري زباله در پایان هر شیفت و تعویض پاکتها  جمع -1
 استفاده از وسایل حفاظت فردي، استفاده از پیش بند هنگام شستشوي وسایل -2
 )لگن ، رسیور ، لوله ادراري و غیره(شستشوي کلیه وسایل به صورت شیفتی  -3
 نظافت کلیه واحدهاي بخش، سرویسهاي بهداشتی ، اتاقها و استیشن پرستاري در هر شیفت -4
 و غیره) کمدبیمار(یخچالها و الکر نظافت کلیه اتاقها و وسایل مربوط به آن مانند  -5
 شستشوي تی پس از هربار استفاده در مکان مخصوص و قراردادن آن در مکان مخصوص پس از استفاده -6
 نظافت کلی هر قسمت مطابق با برنامه بخش -7
 ها و دربها طبق برنامه تنظیمی نظافت کلی شیشه -8
 استفاده از وسایل نظافتی بخش براي همان بخش -9

 لباس فرم مخصوصاستفاده از  - 10
 اطمینان از وجود مایع دستشویی در اتاقها و سرویسهاي بهداشتی - 11
 داشتن کارت تندرستی معتبر و کارت واکسیناسیون - 12
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 13

  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

سازمان امور اداري و  ٢ت ) ٧۴-۴( ٢٣۴ فرم        كشور استخدامي   

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 نماینده مدیریت کیفیت: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 مستندسازي نظام کیفیت از طریق گروههاي اجرایی و جلب مشارکت کارکنانریزي، ساخت و  اقدام به طرح -1
 انجام اقدامات مناسب براي فرآهم نمودن منابع کافی به منظور اجراي اثربخش سیستم -2
 نظارت بر عملکرد و فعالیت واحدهاي سازمانی در ارتباط مستقیم با سیستم کیفیت تدوین شده و گزارش آن به رئیس بیمارستان -3
 ل اطمینان از در اختیار داشتن مستندات نظام کیفیت در کلیه سطوح سازمانیحصو -4
 گیریهاي الزم جهت رفع اصالح آن اعتراضات مشتریان به منظور تعیین نقاط ضعف سیستم و پی/ بررسی و تجزیه و تحلیل شکایات  -5
 با کیفیت در سازمان نظارت بر آموزش کارکنان به منظور افزایش توان و مهارت آنان و ایجاد فرهنگ کار -6
 اطمینان یافتن به درك و اجراي مفاد خط مشی اعالم شده توسط پرسنل بیمارستان -7
 )خارجی/ داخلی (مندي کارفرمایان و مشتریان  تحلیل رضایت -8
 ندر کلیه فعالیتها و فرآیندهاي بیمارستا) بیماران، پرسنل، دانشجویان(اطمینان از درك نیازمندیها و انتظارات مشتریان  -9

 جلوگیري از تدوین و انتشار مستنداتی که با خط مشی و اهداف کیفی اعالم شده مغایر هستند - 10
 )مدت و بلندمدت میان(اطمینان از اثربخشی سیستم کیفیت و حصول به اهداف کیفی  - 11
 سازمانی در ارتباط با سیستم کیفیت تدوین شده ارتباط با طرفهاي برون - 12
 حفظ نظام کیفیت به طرق مختلفحصول اطمینان از استقرار، اجراء و  - 13
 نظارت بر حسن اجراي فعالیتهاي ممیزي داخلی و خارجی - 14
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -١۵

 
 

  :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین
     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

        

دانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 کاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 بیمارستانمدیر : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداري و مالی بیمارستان -1
 مختلف بیمارستاناتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي  -2
 هاي مصوب بیمارستان هدایت بیمارستان در اجراي برنامه -3
 هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهاي تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهاي اداري، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی -4
 .هاي بیمارستانی و غیره کمیته شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداري، آموزش، -5
 تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجراي آن -6
 کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی وبرنامه کلی از رئیس بیمارستان -7
 تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهاي بیمارستان -8
 حل مناسب جهت ریاست بیمارستان راه –تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکالت واحدهاي بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد  -9

 ها نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجراي برنامه - 10
 ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهاي تحت سرپرستی - 11
 تقسیم فعالیتها بین مسئوالن واحدهاي تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان - 12
 یجاد تدابیر الزم و ارائه راهکارهاي اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنانا - 13
 نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهاي تحت سرپرستی - 14
 شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزي و معاونتهاي دانشگاه - 15
 اهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهاي مختلف بیمارستانمدیریت شکایات بیماران و همر - 16
 ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهاي تحت پوشش - 17
  هماهنگی بامترون بیمارستان در بخشهاي درمانی و واحدهاي مربوطه - 18

  
  
 

  :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین
     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 کاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 بیمارستانمدیر : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 بخشهاي مربوطههماهنگی و پیگیري در جهت تقاضاي اموال پالکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي  -19
 نظارت بر کیفیت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بیمارستان -20
 پیگیري امور رفاهی پرسنل تحت امر -21
 پیگیري جهت تهیه لیست پرداختهاي پرسنلی و پرداخت به موقع -22
 پیگیري جهت رضایتمندي بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت امر -23
 رکنان تحت امرنظارت بر حسن اجراي شرح وظایف سطوح مختلف کا -24
 نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهاي تحت سرپرستی -25
 صدور دستورات الزم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها -26
 دهی فعالیتهاي مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهاي تحت سرپرستی سازمان -27
 صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه -28
 تنظیم بودجه واحد مربوطهنظارت در  -29
 شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق -30
ه مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهیه شد -31

 و جاري در واحدها
به نیازهاي کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازي و تهیه گزارشات مربوط آوري اطالعات مربوط  جمع -32

 پیرامون آن جهت مقام مافوق
ید، مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات موردنیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهاي مربوط  به خر -33

 توزیع، نگهداري و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل
 ریزي طرحهاي بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهاي مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروري به منظور ایجاد برنامه -34

 سهولت در پذیرش بیماران

  مافوقانجام سایر امور محوله طبق دستور مقام  - 35
 مسئولین
 مربوطھ

  :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 کاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 رئیس بیمارستان: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 .پاسخگویی به مشکالت خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد -1
رضایت . (شود اي که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهاي الزم به منظور رعایت استانداردهاي حرفه -2

 )گرا مشتري
 سازمان جلب همکاریهاي برون -3
 توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردي بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوقپیشنهاد  -4
 ها و جلسات و ارائه راهکارهاي علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات مشارکت در کمیته -5
هدایت بیمارستان در اجراي نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهاي استراتژیک دانشگاه و مسئولیت  -6

 هاي مصوب دانشگاه و هیئت امناء برنامه
 هدایت و هماهنگی فعالیتهاي آموزشی، اداري، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان -7
 ها به منظور توجه به سیاستهاي کلی آموزش دانشجویان ایفاي نقش ابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده -8
 اصالحی در مورد فعالیتهاي بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربطاعالم پیشنهادات و نظرات  -9

 ها پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه -10
 مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداري بیمارستان -11
 انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بیمارستان -12
 نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار -13
 بینی نیروي انسانی و سایر نیازهاي بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه نظارت بر پیش -14
 نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاري بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی -15
 کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهاي تحت سرپرستی -16
 انتصاب و عزل کارکنان -17
 ائه گزارش به مقام مافوقها و ار شرکت در سمینارها و کنگره -18

  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 19
 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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دانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 کاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 کارشناس تجهیزات پزشکی : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              
 سرپرستی و نظارت بر کار گروههاي تعمیرات تجهیزات پزشکی و کارگاههاي مربوطه .1
 اندازي دستگاهها هاي تعمیراتی و راه رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه .2
 آالت و دستگاههاي پزشکی اطالعات الزم در زمینه نگهداري، تعمیرات و تهیه لوازم ماشینآوري  جمع .3
 اندازي تجهیزات پزشکی براساس استانداردهاي تعیین شده نصب و راه .4
 آالت پزشکی به تکنسینهاي تعمیرات تجهیزات پزشکی آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداري لوازم و ماشین .5
 ها و رفع مشکالت مربوط به تجهیزات پزشکی انجام پروژهتعقیب و پیگیري جهت  .6
 آالت پزشکی انجام تحقیقات نظري و عملی پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداري و تعمیر لوازم و ماشین .7
 نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها .8
 دستگاههاي پزشکینظارت در بررسی پیشنهادهاي ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسایل و لوازم  .9

 تهیه طرحهاي تجهیزاتی بیمارستان .10
 نظارت در انجام تحقیقات و آزمایشهاي الزم در زمینه ساخت و تعمیرات تجهیزات پزشکی و استاندارد کردن آنها .11
 نویس استانداردها نظارت در تهیه پیش .12
 تهیه دستورالعمل و آموزش به کارکنان واحدها درخصوص نحوه کار با دستگاهها .13
 ت بر نحوه انجام کالیبراسیون دستگاههانظار .14
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .15

  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

واحد  مسئول
 تشکیالت

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه 
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 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 راننده: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7 -1
  شغل               -2
3-   
 بازدید و کنترل کلیه قسمتها، تجهیزات و وسایل و ولوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکت و گزارش تعمیرات موردنیاز -4
 تنظیف و حفاظت خودرو و کلیه قطعات و تجهیزات وسائط نقلیه -5
 ساده و تعویض بعضی از قطعات و الستیکها و درخواست لوازم و نیازمندیها و ارائه گزارش به مسئول مربوطهانجام تعمیرات  -6
 ثبت خروج و ورود آمبوالنس، علت و مکان ماموریت و ساعت بازگشت در دفتر مربوطه در واحد نقلیه و همچنین اطالع به نگهبان -7
 مافوق همکاري با بیمارستانهاي دیگر در صورت دستور مقام -8
 اعزام یا انتقال بیماران به مراکز درمانی شهر و سایر شهرستانها جهت ادامه درمان -9

 گزارش شرح ماموریتهاي درون و برون شهري به مقام مافوق - 10
 گزاش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل اتومبیل و سایر نیازمندیها - 11
 مقصد و ارائه آن پس از تایید به مقام مافوق ماموریت و تایید آن در مرکز/ دریافت و تحویل برگه اعزام  - 12
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 13

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین

    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 پزشکی کاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 ) CPR(گروه احیا : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  
 .باشد باشد که شرح وظایف هریک به شرح ذیل می و سوپروایزر کشیک می D.C.B.Aگروه  4کد احیا متشکل از رئیس تیم و / گروه 

  :رئیس تیم
مسئول . باشد گروه پزشکی دیگر همزمان باحضور مسئول تیم ارجح میحضور دو . باشد حضور رئیس تیم در هنگام احیا الزامی می -1

 .هاي بیهوشی، قلب و داخلی باشد دستیار  رشته/ تیم باید متخصص 
 .ها به صالحدید رئیس تیم احیا، حضور بالدرنگ ایشان الزامی است دستیاران سایر رشته/ در صورت نیاز به حضور متخصصان  -2
 اعضاء تیمتقسیم کار جهت هریک از  -3
 به کارگیري افراد غیرعضو تیم احیاء برحسب ضرورت -4
 دسترو توقف عملیات احیاء با توجه به نحوه پاسخ بیمار به انجام عملیات احیاء -5
 تکمیل پرونده و فرمهاي مربوط به احیاي بیمار پس از توقف عملیات احیا -6
 ثبت شرح عملیات احیاء در پرونده بیمار -7
دستیار مؤظف به پیگیري نتایج / پزشک معالج (دستیار / لیات احیا ، تحویل بیمار به پزشک معالجدر صورت پاسخ بیمار به عم -8

 )باشد هاي الزم و اقدامات الزم نگهدارنده می پاراکلینیکی، انجام مشاوره
 .خواهد داشت دستیار ، پزشک مسئول تیم تداوم مراقبت را تا تحویل بیمار به عهده/ در صورت عدم حضور پزشک معالج : تبصره
 .در صورت عدم حضور عضو اصلی گروه احیاء باید فرد جانشین تعیین گردد: تبصره
  .اعالم کد باید در تمام نقاط بیمارستان بصورت واضح قابل شنیدن باشد: تبصره
  .خشها اعالم گرددتنظیم برنامه و لیست گروه احیاء توسط ریاست بیمارستان به صورت ماهیانه صورت پذیرفته و به کلیه ب: تبصره

  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول

 
 ادامھ در صفحھ بعد



٣٣٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 دانشگاه علوم پزشکی: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1
 کاشان

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2

 )CPR(گروه احیا : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 شرح وظایف سوپروایزر
 .در هنگام احیاء یا اعالم کد گروه احیا، حضور سوپروایزر کشیک الزامی است -1
 مسئولیت نظارت بر انجام عملیات احیاء -2
 ثبت زمان اعالم کد گروه احیاء -3
 کدثبت زمان حضور هریک از اعضاي  -4
 ثبت زمان شروع عملیات احیا -5
 ثبت زمان انجام اینتوباسیون در صورت نیاز -6
 ثبت زمان انجام شوك در صورت نیاز -7
 ثبت نواقص در انجام عملیات و مشکالت دارویی و تجهیزاتی حین احیا -8
 شرکت کنندگانتکمیل فرم مخصوص کد احیاء و اعالم گزارش مربوط به دفتر پرستاري بیمارستان با درج امضاء هریک از  -9

  Aشرح وظایف گروه 
 .در هنگام احیا یا اعالم کد احیا حضور سرپرستار، پرستار بخش بصورت فعال الزامی است -1
 )، خارج کردن دندان مصنوعی و غیره Airwayساکشن، گذاشتن (بازکردن راههاي هوایی  -2
 .ثانیه انجام پذیرد 15گذاري داخل ناي درمدت کمتر از  در صورت نیاز به لوله -3

  Bشرح وظایف گروه 
 حضور فعال در هنگام اعالم کد احیاء -1
 دادن وضعیت مناسب به بیمار -2
 درصد 100انجام تهویه هوایی با آمبوبگ و رساندن اکسیژن  -3

  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
 

 ادامھ در صفحھ بعد



٣٣٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2
دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 پزشکی کاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -CPR( 3(گروه احیا : شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  
  Cشرح وظایف گروه 

 حضور فعال در ھنگام اعالم كد احیاء -١
 بیمار مانند تشخیص عدم وجود نبض بیمارکنترل سیستم گردش خون  -2
 انجام ماساژ قلبی -3
 کنترل خونریزي -4
 برقراري گردش خون با انجام ماساژ قلبی -5
 دادن پوزیشن مناسب براي انجام شوك -6
 

  Dشرح وظایف گروه 
 حضور فعال در هنگام اعالم کد احیاء -1
 سازي داروهاي موردنیاز آماده -2
 تجویز دارو و مایعات موردنیاز -3
 یات احیاء از لحظه اعالم کد تا هنگام حضور پزشک مسئول تیمرهبري عمل -4
 

  
  
  
  
 

 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 مربوطھ

 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان    

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
واحد  مسئول

 تشکیالت

   



٣٣۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2
دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 پزشکی کاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 مامور حراست: شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل ، تاسیسات و مدارك محرمانه -1
 برنامه ریزي، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات حراستی -2
ه امور مربوطه به حراست و انجام اقدامات الزم به منظور ارائه آموزشهاي الزم به کارکنان مؤسسه متبوع مراقبت و نظارت بر کلی -3

 مشی و هدفهاي تعیین شده براي مقابله باحوادث غیرمترقبه و همچنین حسن اجراي خط
ظتی الزم و نظارت بر حسن اجراي آنها و هاي حراستی و دستورالعملهاي حفا ها ، مقررات و توصیه نامه ها، آیین تهیه و ابالغ بخشنامه -4

 ارائه پیشنهادات اصالحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهاي حراستی
بندي شده و انجام بررسیهاي مستمر به منظور حصول اطمینان از  ریزي و تامین عوامل الزم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه برنامه -5

 مخابراتی وارائه گزارشات الزمرعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و 
 سیم و باسیم دستگاه متبوع انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس، دورنگار، بی -6
تهیه و کشف رمز، دریافت، ثبت و صدور و نگهداري و ارسال و مراسالت کلیه پیامهاي تلکس، فاکس و تلفنگرامهاي رمز و اقدام به  -7

 هاي الزم به منظور پیشگیري از کشف آنها تعویض به موقع و ارائه توصیه تهیه کلیدهاي رمز و نظارت بر تغییر و
 تنظیم ماشین رمز و تغییر سیستم داخلی آن در مواقع ضروري -8
 ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوط دریافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه -9

 دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزومکنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی  - 10
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 11
  
  
  
  
  
 

 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    

  



٣٣۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2
دانشگاه علوم پزشکی : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 کاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 مامور نیروي انتظامی: شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  
 ...برقراري نظم و حفظ انتظامات در اماکن، بیمارستان و همچنین پیشگیري از بروز حوادث احتمالی ، حریق و  -1
 مراقبت و نگهبانی از حوزه بیمارستان -2
 ...)مانند تصادفات، درگیریها و (رش و صورتجلسات ازحوادث و وقایع و تسلیم آن به مقام ذیربط تیه و تنظیم گزا -3
نظمی  در صورت مشاهده بی(برقراري نظم ، هدایت وراهنمایی همراهان و مالقات کنندگان طبق برنامه تنظیمی از مسئولین بیمارستان  -4

 )اجراي قوانین مربوطه
 رجوع به واحدهاي مربوطه در صورت نیاز ربابهماهنگی ورود افراد متفرقه و ا -5
 کنندگان در ساعات غیرمالقات جلوگیري از ورود مالقات -6
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -7
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه

  کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     
 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2
دانشگاه : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 علوم پزشکی کاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 آموزشیکارشناس خدمات : شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 وظایف عمومی
 آوري شده گروهها و بررسی و تنظیم اطالعات جمعآوري اطالعات الزم در زمینه کلیه نیازهاي آموزشی  جمع -1
 بررسی واظهار نظر در مورد احتیاجات مالی واعتبارات الزم براي گروهها -2
 ارزشیابی کار و فعالیتهاي اعضاء هیات علمی و کوشش در رفع مشکالت و موانع کار و تهیه گزارشات الزم در این زمینه -3
 و اینترنها و ارسال آنها به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاههاي دستیاران  نامه همکاري و تایید پایان -4
 فراهم نمودن موجبات تامین رفاه دستیاران و اینترنها در پاویونها -5
 آموزشی درخواست، پیگیري و تهیه و تحویل وسایل آموزشی و کمک -6
 انشگاهی آوري و تکمیل مدارك و سوابق مربوط به متقاضیان تدریس در مؤسسات آموزش عالی و د جمع -7
 آوري آمار واطالعات موردنیاز در بانک اطالعات دانشگاه همکاري در زمینه جمع -8
 تنظیم و ثبت آراء و صورتجلسات گروههاي آموزشی و اخذ امضاء شرکت کنندگان وارسال صورتجلسه به واحدهاي مربوطه -9

 نامه و مقررات آموزش و غیره ها، آئین ، اجراي برنامههمکاري در بررسی مشکالت مربوط به امور آموزشی بیمارستان از نظر کادر آموزشی - 10
 ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور رفع نیازهاي آموزشی - 11
، مواد موردتدریس، محتواي دروس، نحوه )مدت کالسها(کمک در تهیه و تنظیم مقررات آموزشی و شرایط الزم جهت برقراري هر دوره  - 12

 امتحانات با همکاري دانشگاه
هاي آموزشی پس از پایان دوره توسط مرکز  هاي شرکت کنندگان در دوره اري در خصوص اقدامات الزم جهت صدور گواهینامههمک - 13

 توسعه دانشگاه
 همکاري با کارشناسان مربوط در جهت انجام وظایف محوله - 14

 
 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه

 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    

 
 

 ادامھ در صفحھ بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2
دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 پزشکی کاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 آموزشیکارشناس خدمات : شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  وظایف اختصاصی در رابطه با اتندینگ
 ) اعضاء هیات علمی(ارسال گواهی انجام کار به سرپرست محترم دانشکده پزشکی در بیستم هرماه  -1
 )M.R )Morning Reportحضور و غیاب در  -2
 ریزي کالسها و راندهاي آموزش جهت هریک از متخصصین برنامه -3
 تهیه برنامه کشیک ماهانه و تکثیر و پخش آن به بخشهاي مختلف بیمارستان جهت اطالع -4
 )جهت اعضا غیر هیات علمی(گواهی انجام کار و ساعات کارکرد ماهانه و ارسال آن به معاونت پشتیبانی و درمان  -5
 پرکردن کارنامه آموزشی اعضاي هیات علمی وارسال آن به معاونت آموزشی -6
 گواهی محرومیت از مطب پزشکان هردو ماه یک بار به معاونت درمان -7
 معاونت درمانارسال برنامه آنکالی پزشکان به  -8
 هاي هرماه پزشکان بیمارستان به حسابداري بیمارستان گواهی آنکالی -9

هاي مرخصی استحقاقی و استعالجی و ارسال آن به سرپرست دانشکده در پایان هرماه جهت  گواهی انجام کار همراه با برگه - 10
 اعضاء هیات علمی و معاونت درمان و پشتیبانی جهت اعضاء غیرهیات علمی

 یزي تاریخ کنفرانسها و ژورنالهاي گروه براي هر نفر و اطالع به شخص مربوطهر برنامه - 11
 تهیه صورت جلسات گروه و ارسال آن به دفتر ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه - 12
 ...)موالژ، اسالید، فیلم، اورهد و(آموزشی  سازي کالس جهت هر استاد اعم از حضور و غیاب و تهیه وسایل کمک آماده - 13
 هاي آموزشی اجراي به موقع برنامهنظارت بر  - 14

 
 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه

 مربوطھ
 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
واحد  مسئول

 تشکیالت

 ادامھ در صفحھ بعد
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  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 شهید بهشتیمرکز پزشکی آموزشی درمانی : سازمانیواحد  -2
دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 پزشکی کاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 کارشناس خدمات آموزشی: شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5  : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 وظایف اختصاصی در رابطه با رزیدنتها
 معرفی جهت روتیشن هریک از رزیدنتها به بخشهاي مختلف -1
 معرفی جهت گذراندن طرح دستیاري به مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی -2
 مدیریت تحصیالت تکمیلیگواهی انجام کار ماهانه و ارسال آن به  -3
 سازي فرمهاي ارزشیابی هرماه یکبار و ارسال آن به تحصیالت تکمیلی و بایگانی یک نسخه از آن در پرونده هر شخص تایپ و آماده -4
نوشتن سئواالت امتحانی و تکثیر آنها، برگزاري امتحانات، و تهیه کلید جهت تصحیح و اعالم نتایج آزمون و اخذ امضاء مسئوالن  -5

 بوطه و ارسال آن به تحصیالت تکمیلیمر
هاي رزیدنتها به تحصیالت تکمیلی و بایگانی یک نسخه از آن در پرونده هر شخص، حضور و غیاب در کشیکها در  ارسال مرخصی -6

 پایان هرماه
 تهیه و تکثیر برنامه کشیک رزیدنتها و ارسال آن به مراکز مربوطه -7
 نمراتبندي  و جمع) دشواري و تمیز(تعیین ضرایب  -8
 ...)مورتالیتی و  –کنفرانس  –ژورنال  - M.R(حضور وغیاب رزیدنتها در کلیه فعالیتهاي آموزشی  -9

  
 شرح وظایف اختصاصي در رابطھ با دانشجویان و اینترنھا

 ھاي آموزشي گروه تھیھ و تنظیم برنامھ .١
 بندي دانشجویان و اینترنھا برحسب برنامھ تنظیم شده گروه .٢
 ھ با اساتیدھماھنگي و ارسال برنام .٣
 ھا بھ دانشكده پزشكي و معاونت آموزشي ارسال برنامھ .٤
 ، کالس و راند و سایر فعالیتهاي آموزشی M.Rحضور و غیاب اینترنها و دانشجویان در  .5

  
 

 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    

 ادامه در صفحه بعد
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: سازمانیواحد  -2
دانشگاه علوم : بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 پزشکی کاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 آموزشیکارشناس خدمات : شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 نوشتن سئواالت امتحانی و تکثیر آنها جهت دانشجویان پزشکی و اینترنها -1
 تعیین نمرات و تایپ و ارسال آنها به آموزش بالینی دانشکده جهت انترنها و دانشجویان پزشکی -2
 هاي مختلف، پاویون ، بایگانی در دفتر گروه و همچنین مراکز تهیه برنامه کشیک اینترنها و  تکثیر و ارسال آن به بخش -3
و دفتر خدمات در هر ماه جهت امور رفاهی اینترنها و  دادن لیست مربوطه اسامی اینترنها به دفتر مدیریت ، دفتر پرستاري -4

 دانشجویان
 ارسال مرخصیهاي استفاده شده اینترنها به حوزه مدیریت آموزش در پایان هر ماه -5

  
  شرح وظایف اختصاصی در رابطه با امور اداري

 صادرههاي وارده و  هاي مدیر گروه و معاونت آموزشی بیمارستان و کلیه نامه بایگانی نامه -1
 هاي  اداري و آموزشی مربوط به گروه در دفتر ثبت و ارسال آن به مراکز مختلف ثبت نامه -2
 ...)، راند، کشیک و  MRاعم از شرکت در (ثبت عملکرد روزانه اعضاي گروه در دفتر  -3
 هاي علمی در بورد آموزش و بخشها نصب آگهی -4
 ...)ها، معرفی کارگاهها و  نامه اعم از پایان( هاي اداري و آموزشی گروه آماده کردن و پاسخگویی به نامه -5
 آموزشی درخواست مواد موردنیاز گروه اعم از خرید وسایل آموزشی و کمک -6
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -7
  
  

 
 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه

 مربوطھ
 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه     
واحد  مسئول

 تشکیالت
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢
 پزشكي كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 مدیرگروه: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
از سوي معاونت تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی ارائه شده  -1

 آموزشی بامشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به معاونت آموزشی
 هاي اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هریک از اعضاي گروه ابالغ برنامه -2
 نظارت بر کلیه فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه -3
 ي اعضاء گروه و تسلیم آن به معاونت آموزشیتهیه سرفصل دروس هر نیمسال با همکار -4
 ها به مراجع ذیربط ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحوالت و تسلیم این برنامه تجدیدنظر مستمر در برنامه -5
تشکیل و اداره جلسات شوراي گروه وارسال گزارش کار، مصوبات و پیشنهادات و نظریات جمعی به معاونت آموزشی براي  -6

 .ها و مصوباتی که معاونت آموزشی ارسال کرده است نامه ها و آئین ماهنگی اجرایی با طی مراحل قانونی و ابالغ بخشنامهه
 انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات موردنیاز گروه به معاونت آموزشی -7
همکاري گروههاي دیگر آماده انجام دادن آن است به معاونت آموزشی براي پیشنهاد طرحهاي پژوهشی که گروه راسا؛ با  -8

 تصویب در شوراي پژوهشی
 ارزیابی کار ساالنه اعضاء گروه و گزارش آن به معاونت آموزشی -9

 )گروه(بررسی و تایید مرخصی اعضاء هیات علمی  - 10
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 11
 

  
  
  
  
 

 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 مربوطھ

  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     
کننده  تعیین

 وظایف

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
واحد  مسئول

 تشکیالت
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢
 كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 اعضاء هیئت علمی گروه اطفال: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 روز در ھفتھ ٢گزارش صبحگاھي حداقل حضور فعال و اداره  -١
 اداره کنفرانسهاي اینترنی و رزیدنتی بعد از گزارش صبحگاهی -2
 صبح 10ویزیت بخش قبل از ساعت  -3
 حضور در ژورنال کالب هفتگی طبق برنامه تنظیمی گروه -4
 حضور و اداره گراند راند هفتگی طبق برنامه تنظیمی گروه -5
 کننده آموزش عملی و تئوري به رزیدنتها، کارورزان و کارآزموزان و درمان بیماران مراجعهاي یکبار و  حضور در درمانگاه هفته -6
 )کارورزان(انجام راند بخش روزانه براي اینترنها  -7
 )اطفال(حضور در اتاق عمل و آموزش علمی به رزیدنتها و انجام اعمال جراحی  -8
 برگزاري کنفرانسهاي هفتگی براي رزیدنتها و کارورزان -9

 )طبق برنامه ارسالی دانشکده پزشکی(ي کالسهاي تئوري کارآموزان برگزار - 10
 نامه هاي کارورزي و دستیاري راهنمایی پایان - 11
 برگزاري امتحانات معرفی به ارتقاء براي دستیاران - 12
 انجام ارزشیابی دستیاران به طور ماهانه - 13
 دوره کارآموزان و کارورزان ارزشیابی پایان - 14
 ان بیماران در  شیفتهاي آنکالی و تصمیم نهایی در مورد بیماران راهنمایی دستیاران در امر درم - 15
 گیریهاي کلی در گروه شرکت در جلسه گروه هرماه جهت تصمیم - 16
 ،کارآموزان و کارورزان اي براي رزیدنتهاي سال اول طبق برنامه دوره Skill labحضور در  - 17
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 18

 
 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه

 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

پزشكي دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢
 كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 مسئول کتابخانه: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 ها مطابق سیستم جاري در کتابخانه کتب و مجالت جدید و تنظیم آن در قفسهگذاري و ثبت ومهرکردن  شماره -1
 تحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و ثبت در دفاتر مربوطه و تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است -2
 نویسی و تهیه فهرست کتب و مجالت موجود در کتابخانه بندي کتب و مجالت و کاتالوگ طبقه -3
 .بندي شده است اي کتابداري درمورد کتب خاص که براساس زبان یا موضوع طبقه انجام امور حرفه -4
بندي و بسط و تعمیم و تجدیدنظر در آنها برحسب احتیاجات خاص و کنترل نهایی کتابهاي فهرست  تعیین و تهیه فهرست طبقه -5

 بندي شده شده و طبقه
 ه شود و انجام فعالیتهاي مربوط به سفارش و دریافت کتابانتخاب کتب جدید که باید براي کتابخانه تهی -6
 هاي جدید هاي موجود و ایجاد کتابخانه پیشنهاد تامین اعتبارات الزم جهت تکمیل و توسعه کتابخانه -7
 ها از نظر مواد خواندنی کنندگان و کتابخانه مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعه -8
 اداره کتابخانه جهت مراجعینتعیین مقررات الزم جهت استفاده از کتب و  -9

 هاي کالس کارآموزي کتابداري جهت پرسنل کتابخانه تهیه و تنظیم برنامه - 10
 آوري اطالعات موردنیاز ها و مجامع علمی و فرهنگی سایر واحدهاي دانشگاهی به منظور جمع اخذ تماس با کتابخانه - 11
 .یا تصحیح روشهاي موجودایجاد هماهنگی در روش کتابداري در واحد و فعالیت در جهت تکمیل  - 12
 هاي اصول کتابداري شرکت در کنفرانسها و سمینارهاي مربوط جهت تصحیح روشهاي موجود و آشنایی با تازه - 13
 .هایی که در کتابخانه جهت مطالعه عموم قرار داشته است آوري روزنامه نظارت بر جمع - 14
 ه مرکزيتحویل کتب و ژرونالهاي سالهاي قبل و غیرقابل استفاده به کتابخان - 15
 پژوهش در اینترنت جهت تهیه اطالعات علمی روز دنیا در ارتباط با نیازهاي آموزشی - 16
 بندي جهت استفاده مراجعین از اینترنت تنظیم برنامه زمان - 17
 نظارت بر پرینت جزوات و مقاالت - 18

 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    

 
 

 ادامه در صفحه بعد



٣۴٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢
 پزشكي كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 مسئول کتابخانه: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهاي ذیربطکار و طرح مشارکت  تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه - 19
 ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد - 20
 نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان - 21
 مشی و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه کسب خط - 22
 نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آنبررسی وضعیت موجود در واحد تحت  - 23
 ریزي در جهت اجراي استانداردها برنامه - 24
 سازي کارکنان جدیدالورود به مقررات اداري ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد ریزي جهت آموزش و آگاه برنامه - 25
 جهت حل مشکالت واحد مربوطه با نظارت مقام مافوقهماهنگی تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در  - 26
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها - 27
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان واحد مربوطه و مشکالت واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت - 28
 ...)درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و شامل (ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط  - 29
 انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق - 30

  
  
  
  
  
  
 

 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢
 كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 کتابدار: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  

 ها مطابق سیستم جاري در کتابخانه گذاري و ثبت ومهرکردن کتب و مجالت جدید و تنظیم آن در قفسه شماره -1
 ست کتب امانتی که مسترد نگردیده استتحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و ثبت در دفاتر مربوطه و تهیه فهر -2
 نویسی و تهیه فهرست کتب و مجالت موجود در کتابخانه بندي کتب و مجالت و کاتالوگ طبقه -3
 .بندي شده است اي کتابداري درمورد کتب خاص که براساس زبان یا موضوع طبقه انجام امور حرفه -4
در آنها برحسب احتیاجات خاص و کنترل نهایی کتابهاي فهرست بندي و بسط و تعمیم و تجدیدنظر  تعیین و تهیه فهرست طبقه -5

 بندي شده شده و طبقه
 تهیه کارت عضویت جهت مراجعین -6
 پژوهش در اینترنت جهت تهیه اطالعات علمی روز دنیا در ارتباط با نیازهاي بخش آموزش -7
 بندي جهت استفاده مراجعین از اینترنت تنظیم برنامه زمان -8
 و مقاالت نظارت بر پرینت جزوات -9

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 10
  
  
  
  
 

 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 مربوطھ

 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
واحد  مسئول

 تشکیالت
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

نام
ناس

ش
غل

ه ش
  

  واحد خدمات آموزشی: واحد سازمانی                  کتابدار                           :    عنوان پست سازمانی
کتابدار                                                                                                              :  فرهنگی                                                      رشته شغلی, آموزشی : رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  

  مسئول کتابخانه: سرپرست مستقیمعنوان 
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  دارا بودن تحصیالت کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته کتابداري پزشکی

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  کتابخانه در جاري سیستم مطابق ها قفسه در آن تنظیم و جدید مجالت و کتب ومهرکردن ثبت و گذاري شماره  - 1
   نگردیده مسترد که امانتی کتب فهرست تهیه و مربوطه دفاتر در ثبت و آن گرفتن پس و مراجعین به کتب دادن تحویل  - 2
  کتابخانه در موجود مجالت و کتب فهرست تهیه و نویسی کاتالوگ و مجالت و کتب بندي طبقه  - 3
  .است شده بندي طبقه موضوع یا زبان براساس که خاص کتب درمورد کتابداري اي حرفه امور انجام  - 4
 و شده فهرست کتابهاي نهایی کنترل و خاص احتیاجات برحسب آنها در تجدیدنظر و تعمیم و بندي طبقه فهرست تهیه و تعیین  - 5

  شده بندي طبقه
  مراجعین جهت عضویت کارت تهیه  - 6
  آموزش بخش نیازهاي با ارتباط در دنیا روز علمی اطالعات تهیه جهت اینترنت در پژوهش  - 7
  اینترنت از مراجعین استفاده جهت بندي زمان برنامه تنظیم  - 8
  

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي و کارورزي و کسب تجربه عملی و شغلی الزم جهت انجام وظایف محوله

ها، 
زش

مو
آ

 و 
 ها

یی
وانا

ت
رد 

مو
ي 

تها
هار

آشنایی با , آمار در کتابداري, اصالحات کتابداري, استانداردهاي کتابداري, ايآموزش آشنایی با دستورالعمل هاي کتابخانه  - 1م
, سایت هاي اینترنتی, آمورش زبان انگلیسی, آشنایی با منابع مرجع روزآمد پزشکی, موتورهاي جستجوي عمومی و تخصصی

  نمایه سازي, خدمات مرجع
  ن و اساتیدبرقراري ارتباط موثر با دانشجویا, مهارت هفتگانه کامپیوتر - 2

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 
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  بهشتی مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر

 
  
  

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  واحد خدمات آموزشی: واحد سازمانی)                       کارشناس(مسئول کتابخانه:  عنوان پست سازمانی
کتابدار                                                                                                                      :  آموزشی و فرهنگی                                                             رشته شغلی:  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  معاون آموزشی و پژوهشی: عنوان سرپرست مستقیم

  
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت یاز
د ن

ور
م

  

  )ترجیحاً در رشته کتابداري پزشکی(کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته کتابداري, دارا بودن تحصیالت کارشناسی 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  نظارت بر بخش امانت کتابخانه و پیگیري کتب امانتی .1
  نظارت بر فهرست نویسی کتب و مجالت و طبقه بندي آنها .2
  سفارش و دریافت کتب و مجالت, فعالیتهاي مربوط به انتخاب انجام  .3
  پیشنهاد تامین اعتبارات جهت تکمیل و توسعه کتابخانه .4
  آموزش استفاده کنندگان کتابخانه در مورد نحوه استفاده از منابع الکترونیکی .5
  کمک در تامین نیازهاي مطالعاتی مراجعین با استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی .6

  
  

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  سال و کسب قابلیتهاي عملی الزم 2اشتغال عملی در واحد کتابخانه حداقل به مدت 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

, آشنایی با اصطالحات کتابداري, آشنایی با استانداردهاي کتابداري, آشنایی با آئین نامه ها و دستورالعملهاي کتابخانه اي .1
آشنایی با منابع , آشنایی با موتورهاي جستجوي عمومی و خصوصی , آمار در کتابداري, بانکهاي اطالعاتی و کامپیوترآشنایی با 

تکنیکهاي برنامه , پایگاههاي اینترنتی, آموزش زبان انگلیسی, آشنایی با سیستم هاي نوین تکنولوژِي, مرجع روزآمد پزشکی
  نمایه سازي, مدیریت کتابخانه, ریزي

  روابط اجتماعی و مهارت در کار با رایانه , مهارتهاي مدیریتیداشتن  .2

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      دانشگاهمدیر توسعه و منابع انسانی 

   

  شرایط احراز شغلفرم 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 كاشاندانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 مسئول تاسیسات/ کارشناس تاسیسات : شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

و   آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضالب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل: مهندسی مربوط به نگهداري از ساختمانها و تاسیسات مرکزي از قبیل انجام امور فنی و .1
 هوارسانها

 هاي نوسازي قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات تهیه طرح .2
 نوسازي قطعات مربوط به تاسیسات .3
 بوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزيتهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مر .4
 هاي علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات انجام تحقیقات و بررسی .5
 مرکزي تولید نیرو محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههاي مرکزي فشار ضعیف یا شبکه  .6
 وسایل تاسیساتیها و تعمیر  کشی ساختمان سرپرستی و نظارت بر لوله .7
 رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهاي بزرگ و تاسیسات مرکزي .8
 نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی .9

 برداري و نگهداري تاسیسات  ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره ها و تکنسین آموزش و راهنمایی کاردان .10
 فنیهاي  شرکت در کمیسیون .11
 نظارت بر کار شرکتهاي پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهاي مربوطه .12
 همکاري با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهاي فنی .13
 ارکنان با هماهنگی واحدهاي ذیربطکار و طرح مشارکت ماهیانه ک تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه .14
 ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد .15
 نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان .16
  مشي و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطھ كسب خط .١٧
 نظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آنبررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به م .18
 ریزي در جهت اجراي استانداردها برنامه .19
 سازي کارکنان جدیدالورود به مقررات اداري ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد ریزي جهت آموزش و آگاه برنامه .20
 مربوطه تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد .21
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها .22
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان واحد مربوطه و مشکالت واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت .23
 ...)کمبودها، نقایص و شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، (ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط  .24
    انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق .25

 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 مربوطھ

 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢
 كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 کاردان تاسیسات: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 نگهداري وسایل تاسیساتی تهویه و تبرید  -1
 کشی ساختمانی و تعمیر وسایل تاسیساتی لوله -2
 تعمیرتهویه و حرارت مرکزي -3
 کوئل فنبرداري از دستگاههاي تهویه و تعمیر وسایل تهویه و  بهره -4
 رسانی نصب مخازن هوایی آب و تعمیر پمپهاي سوخت -5
 محاسبه و برآورد قیمت سانترالهاي بزرگ و تاسیسات کارگاهی -6
آب، برق، تلفن، گاز، فاضالب، : کمک در انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداري از ساختمانها و تاسیسات مرکزي از قبیل -7

 هوارسانها و  آسانسور،  تهویه مطبوع،  فن کوئل
 تهیه طرحهاي نوسازي قطعات ساده کوچک مربوط به تاسیسات -8
 برداري و نگهداري تاسیسات ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره آموزش وراهنمایی تکنسین  -9

 بررسی و تشخیص عیوب دستگاههاي تاسیساتی - 10
 همکاري با کارشناسان مربوطه در زمینه تعیین مشخصات و دستورالعملهاي فنی - 11
  سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق انجام - 12

 

  
  
  
  
 

 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 مربوطھ

  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     
کننده  تعیین

 وظایف

 رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      
کننده  تأیید

 وظایف

 مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
واحد  مسئول

 تشکیالت
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ شھید بھشتيمركز پزشكي آموزشي درماني : سازمانيواحد  -٢

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 تکنسین تاسیسات: شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 كمك در تعمیر تھویھ و حرارت مركزي -١
 و ھوارسان  كوئل برداري از دستگاھھاي تھویھ و تعمیرات جزئي دستگاھھاي تھویھ و فن كمك در بھره -٢
 تهویه مطبوعهاي مختلف تاسیساتی و آبرسانی و  برداري و نگهداري سیستم بهره -3
 تعمیر پمپ و دستگاهها وتعویض لوله دیگهاي بخار -4
 ها و هوارسانی کوئل تعمیر فن -5
 بندي لوله و لوله کشی انجام امور عایق -6
 نصب موتورهاي آب و برق و مخازن و محاسبه ظرفیت و بازده آنها -7
 گازرسانی به شبکه و خروج آن برحسب نیاز -8
 و انجام تعمیرات فصلي یسرپرست -٩

 سایل تاسیساتی تهویه و تبریدنگهداري و - 10
آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضالب، آساننسور، تهویه مطبـوع  : انجام امور فنی مربوط به نگهداري از ساختمانها و تاسیسات مرکزي از قبیل - 11

 و هوارسان  ، فن کوئل
 هاي تعمیراتی یا نوسازي تاسیساتی نظارت بر کارگاه - 12
 ، ترانسفورماتورها و اگزوز فن هافشار قوي و ضعیف  برقهاي  تعمیر شبکه - 13
 پیاده کردن طرح روشنایی ساختمان - 14
 تعمیرات جاري و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاههاي برقی و دستگاه برقی سردکننده - 15
  انجام سایر امور محولھ طبق دستور مقام مافوق - ١٦

 

  
  
  
 

 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
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  درمانی شهید دکتر بهشتیمجتمع پزشکی آموزشی و 

 
 

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  واحد نگهداشت: واحد سازمانیتکنسین تاسیسات                                   :  عنوان پست سازمانی
تکنسین تاسیسات                                                                                                               : مهندسی                                                               رشته شغلی, فنی :  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  مسئول تاسیسات: عنوان سرپرست مستقیم 
  
  
  
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

  دارا بودن مدرك دیپلم یا کاردانی در رشته هاي فنی و تاسیسات

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  نگهداري وسایل تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی .1
  انجام امور لوله کشی و تعمیر وسائل تاسیساتی .2
 تهویهسیستم , آسانسور, برق فاضالب , انجام امور تاسیساتی در خصوص سیستم هاي آب  .3

  بازرسی و تعمیر چیلرهاي جذبی و تراکمی و دیگ بخار و پمپها و دیزل ژنراتورها .4
  بررسی و تشخیص عیوب دستگاههاي تاسیساتی .5
  بازرسی مستمر از تاسیسات سیستم طبق جدول زمانبندي .6

  
  

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

  انجام کار عملی در واحد تاسیسات و کسب قابلیتهاي الزم

ی 
انای

 تو
ها،

زش
مو

آ  ها
ي 

تها
هار

و م
یاز

د ن
ور

م
  

, اطفا حریق, عالئم و تابلوها, سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی, تاسیات آسانسور, تعمیر چیلرها, سیم پیچی, آشنایی با برق صنعتی .1
  ایمنی و سالمت شغلی

 بهینه سازي مصرف انرژي در بویلرها , مهارت در انجام کار گروهی .2

  
ان

دگ
کنن

د 
تایی

  
  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

 
   

  شرایط احراز شغلفرم 
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  کارشناس تاسیسات: عنوان پست سازمانی

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  مسئول واحد تاسیسات: عنوان سرپرست مستقیم 
  
  
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

, فوف لیسانس یا دکترا در یکی از رشته هاي تاسیسات و مهندسی مکانیک با گرایش تاسیسات حرارتی , دارا بودن تحصیالت لیسانس 
  برودتی 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 سیستم هاي برودتی و حرارتی, آسانسور, فاضالب, برق, مهندسی مربوط به نگهداشت ساختمانها و تاسیسات آب , انجام امور فنی  - 1

 تهیه طرحهاي نوسازي قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات  - 2

 سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی - 3

 بر تهیه قطعات یدکی از نظر کیفی و نصب و انتقال موتورها و تعمیر آنهانظارت  - 4

 بررسی و اظهار نظر در مورد تغییر مشخصات فنی پروپه هاي تاسیسات در حال اجرا - 5

  اعالم نظر کارشناسی در زمینه کمیت و کیفیت مصالح مورد نیاز پروژه هاي تاسیساتی - 6
  

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  تجربه در امور طراحی و نگهداشت تاسیسات جهت انجام بهینه وظایف در این شغلسال  4دارا بودن حداقل 

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

و م
  

صرفه جویی در مصرف , تاسیسات گرمایی , گذراندن دوره هاي آموزشی در خصوص تاسیسات تعویض هوا و تهویه مطبوع  - 1
دیگ و , سرویس و نکهداري چیلر, توزیع آب مصرفی, تاسیسات بهداشتی ساختمان, تاسیسات آسانسور, عالئم و تابلوها, انرژي

  مدیریت مصرف انرژي, مدیریت کنترل پروژه, لوله کشی بهداشتی ساختمان, عایق بندي و تنظیم صدا, آبگرمکن
لرها و پیاده سازي سیستم مهارت در بهینه سازي مصرف انرژي در بوی, کار با نرم افزارهاي مربوطه , مهارت در تحزیه و تحلیل  - 2

  مدیریت انرژي

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 بهیار واحد اکوکاردیوگرافی : شغل/  پستعنوان  -4
  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه -١
 مراقبت در حفظ نظم و نظافت بخش، پاکیزگی کلیه لوازم بخش، حفظ اموال بخش -٢
 کنترل عالئم حیاتی -٣
 همکاري و نظارت بر نحوه پذیرش ، انتقال و ترخیص مراجعین  -۴
 آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی، دادن وضعیت مناسب به بیمار -۵
 ط مناسب جهت انجام تست مربوطه و در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیازحفظ حریم خصوصی بیمار و ایجاد محی -۶
 پیشگیري از بروز حوادث اجتماعی در رابطه با حفظ امنیت بیمار -٧
 ارائه توجهات قبل و بعد از انجام تست مربوطه  -٨
 مراقبت از جسد طبق موازین شرعی -٩

  ارائه گزارش از وضعیت بخش به مسئول مافوق  - ١٠
  محوله طبق دستور مقام مافوقنجام سایر امور  - ١١

  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه

 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 واحد تشکیالت مسئول مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

    

پزشكي دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١
 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ كاشان

 )مسئول واحد (کارشناس بهداشت محیط: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 هاي بهداشتی آموزش مستمر به بیماران، پرسنل و مراجعین در مورد کلیه برنامه -1
 شرکت فعال در کمیته بهداشت و عفونت و طرح موضوعات مربوطه -2
 ی و شیمیایی و کلر باقیماندهنظارت بر کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروب -3
 آوري، انتقال ، نگهداري ودفع صحیح زباله نظارت وکنترل بر نحوه جمع -4
 ...کپسول اطفاء حریق و  ها، نظارت بر وضعیت بهداشتی و ایمنی کلیه قسمتهاي بیمارستان از قبیل توري پنجره -5
 بخشهاي بیمارستانریزي و نظارت بر برنامه شستشو و نظافت صحیح کلیه قسمتها و  برنامه -6
 نظارت بر وضعیت بهداشت آشپزخانه و تهیه و توزیع مواد غذایی -7
 شرکت در سمینارها، جلسات آموزشی، بازآموزي و کالسهاي آموزشی جهت باالبردن سطح اطالعات و انتقال به بیماران -8
 ب، فاضالب، موادزائد جامد آشپزخانه و رختشویخانهریزي و تالش در جهت ارتقاء شاخصهاي اعالم شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آ برنامه -9

 ...)بوفه، فروشگاه و (نظارت بر مراکز فروش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی در محدوده بیمارستان  -10
 حفظ و ارتقاء جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشور -11
 فع اشکاالت بهداشتیهماهنگی با مسئولین بخشهاي مختلف بیمارستان و راهنمایی جهت ر -12
 ثبت فعالیتهاي روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیتها و ارسال به مرکز بهداشت به همراه فرم آمار -13
 ابالغ و اجرا ونظارت بر اجراي استانداردها و مقررات بهداشت محیط -14
 وطهریزي و پایش برنامه بهداشت محیط با مسئولین مرب همکاري در برنامه -15
 همکاري با ادارات وموسسات مختلفی که با بهداشت محیط ارتباط دارند -16
  مطالعه پیرامون به کاربردن روشهاي جدید عملیاتی به منظور افزایش بازده و کارآیی -17
 ...آموزش بهداشت شامل نیازسنجی، برگزاري کالس،تهیه پملفت ، پوستر، جزوه آموزشی ، نمایش فیلم و  -18
 حشرات و جوندگان و به کارگیري روشهاي مناسبکنترل و مبارزه با  -19
 نظارت و کنترل بر سیستم دفع فاضالب بیمارستان -20
 ریزي و نظارت بر تهیه و نگهداري از مواد شوینده و ضدعفونی کننده برنامه -21
 ریزي و نظارت بر امر ضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل و محیط برنامه -22
 یانهمکاري در امر آموزش و کارآموزي دانشجو -23
 رسیدگی به شکایات بیماران، همراهان، مراجعین و پرسنل از موارد و مسائل بهداشتی بیمارستان -24

 
 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  - ١                

 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢ پزشكي كاشان

 )مسئول واحد (کارشناس بهداشت محیط: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 ها و ارائه خدمات الزم مشارکت و همکاري در هنگام بروز بالیا، اپیدمی -25
 تهیه و تنظیم آمار واحد  -26
  .........)تاسیساتی، تعمیراتی، و نظافت واحد و(پیگیري امور مربوط به واحد  -27
 کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهاي ذیربط تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه -28
 ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد -29
 ظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنانن -30
 مشی و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه کسب خط -31
  بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن -32
 ریزي در جهت اجراي استانداردها برنامه -33
 الورود به مقررات اداري ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحدسازي کارکنان جدید ریزي جهت آموزش و آگاه برنامه -34
 هماهنگی تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه با نظارت مقام مافوق -35
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها -36
 نان واحد مربوطه و مشکالت واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیتشرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارک -37
  ...)شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و(ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط  -38
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -39

  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول



٣۵۵ 
 

 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع :واحد سازمانی -2

 مسئول واحد ترخیص  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  مطالبات مربوط به فرانشیز هاي دریافتینظارت بر صحت عملکرد واحد ترخیص و پیگیري  .21
نظارت و کنترل بر صحت وصولی هاي درآمد بخش هاي خدمات سرپایی و واریز به حسابهاي غیر قابل برداشت بیمارستان طبق قوانین و  .22

 مقررات مالی دانشگاه
 پیگیري مستمر وصول مطالبات بیمه اي تا مرحله واریز به حسابهاي دولتی غیر قابل برداشت .23
 تهیه و تنظیم گزارشات درآمدي ماهیانه و هماهنگی با واحد درآمد دانشگاه دررابطه با این گزارشات و ارائه به مدیریت مافوق .24
 تقسیم کار بین کارکنان واحد ترخیص و نظارت بر عملکرد روزانه آنها .25
 اتخاذ تدابیر الزم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاري .26
 ارائه مقام مافوقتهیه گزارشات الزم جهت  .27
 پاسخگویی به مراجعان .28
 تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز جهت ارائه به مقام مافوق .29
 شرکت در جلسات و کارگاههاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي .30
 شرکت درکمیته هاي بیمارستانی  .31
 تهیه پیشنهادات الزم جهت ارائه به مسئولین مربوطه .32
 وله طبق دستور مقام مافوقانجام سایر امور مح .33

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي

   



٣۵۶ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 
 

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  اداره حسابداري: واحد سازمانیرئیس اداره حسابداري                              : عنوان پست سازمانی
حسابدار                                                                                                                      :   مالی                                                                      رشته شغلی, اداري :   رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  مدیر بیمارستان/ رئیس: عنوان سرپرست مستقیم

  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ، امور مالی و حسابداري ، اقتصاد ، مدیریت 
  امور بانکی

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

،  اموال داري صندوق،  داري دفتر، اعتبارات، اسناد تنظیم،  رسیدگی،  درآمد،  پرداخت، دریافت برامور ونظارت سرپرستی - 1
  انبار

 مالی مقررات و قوانین با هزینه اسناد مطابقت  - 2

 انجام هزینه ها بر اساس اعتبارات مصوب - 3

 تایید اسناد پرداخت و درآمدي - 4

 در مراقبت همچنین و ذیصالح مراجع به مربوطه مدارك و اسناد ارسال و کنترل و ماهانه حساب تنظیم بر مراقبت و نظارت - 5
 اي برنامه بودجه اجراي حسن

 و قوانین کامل رعایت با مصوب ابالغی اعتبارات حدود در مخارج پرداخت و مقررات برابر درآمدهاي وصول در مراقبت - 6
 مربوطه مقررات

 ذیربط مراجع به آن وارسال مالی امور حوزه عمل مورد کامل بودجه تفریق صورت تهیه - 7

  اجرایی دستگاه در محاسباتی و مالی مقررات دراجراي الزم هماهنگی تامین نظارت اعمال - 8

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  سال اشتغال در پست حسابدار و کارشناس مالی 4داشتن سابقه حداقل 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

آئین نامه مالی و معامالتی , حسابداري حقوق و دستمزد, حسابداري تعهدي, اصول حسابداري گذراندن دوره هاي آموزشی - 1
مقرري , حسابداري مالی , حسابداري دولتی اعتبارات هزینه اي, آشنایی با قوانین بودجه و تبصره هاي ساالنه, دانشگاهها 
حسابداري , قانون محاسبات عمومی کشور, مالی دولت قانون تنظیم بخشی از مقررات, قانون دیوان محاسبات کشور, بازنشستگی

  دولتی تملک دارائیهاي سرمایه اي
  نرم افزار اتوماسیون اداري, نرم افزار حسابداري تعهدي, نرم افزار مالی, مهارت کار با رایانه  - 2
  کنترل و نظارت,تصمیم گیري , داشتن مهارتهاي مدیریتی شامل برنامه ریزي  - 3

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  ن پست سازمانیعنوا 

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٣۵٧ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  واحد بودجه و امور مالی: واحد سازمانیحسابدار امین اموال                                  : عنوان پست سازمانی
مسئول خدمات مالی                                                                                                             : مالی                                                                      رشته شغلی, اداري : رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  رئیس امور مالی: عنوان سرپرست مستقیم

  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

دارا بودن فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ، امور مالی و حسابداري یا گواهینامه پایان تحصیالت 
  فیزیککامل متوسطه در یکی از رشته هاي گروه امور خدمات اداري ، امور مالی و حسابداري ، بازرگانی ، علوم تجربی ، ریاضی 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  سند انتقال, قبض انبار , تطبیق کلیه اموال ورودي به واحد با اسناد قانونی مربوطه از قبیل فاکتور خرید  .1
  الصاق برچسب مناسب بر روي اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرم هاي اموال واحد .2
  بار در سال و تنظیم لیستهاي جدید اموالتجدید صوزت برداري از اموال بخشهاي مختلف حداقل دو  .3
  تشخیص و فهرست بندي اموال مازاد و اسقاطی با تایید کارشناسان مربوطه و نگهداري آنها در انبار مربوطه .4
  اخذ مجوز الزم براي فروش اموال اسقاطی و مازاد با تایید باالترین مقام دانشگاه و تهیه صورت اموال مورد مزایده .5
  یاهه اموال واحد به مدیریت امور مالی دانشگاهتنظیم و ارسال س .6
  انجام تحویل و تحول اموال بین صاحبان قبلی و فعلی اموال با تنظیم و تکمیل صوزتجلسه و فرم هاي مربوطه .7

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  سال در واحدهاي انبار و حسابداري 2دارا بودن سابقه کار به مدت 

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

رد 
مو

یاز
ن

  

آئین نامه مالی و معامالتی , قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت, حسابداري اموال با رایانه, آموزشهاي اصول حسابداري .1
قانون , آئین نامه اموال دولتی, محاسبه هزینه استهالك اموال, حسابداري دولتی تملک دارائیهاي سرمایه اي, دانشگاهها

  انبارداري بر اساس قیمت تمام شده, مزایده مناقصه و, محاسبات عمومی کشور
  داشتن حسن امانتداري و صداقت د تعهد در نگهداري اموال .2
  مهارت در کار با رایانه و انجام امور محاسباتی .3

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٣۵٨ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

مه 
سنا

شنا غل
ش

  

  بودجه و امور مالیواحد :  واحد سازمانیکارشناس امور مالی                            : عنوان پست سازمانی
حسابدار                                                                                                                      :  اداري، مالی                                                                رشته شغلی:  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  رئیس امور مالی:  عنوان سرپرست مستقیم
  
  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

دارا بودن تحصیالت لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ، امور مالی و حسابداري ، 
  اقتصاد ، مدیریت امور بانکی 

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  نظر اجراي قوانین و مقررات مالیرسیدگی به پیش پرداختها، علی الحسابها،اسناد و مدارك مربوطه از  .1
  انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات و حساب ماهانه در موعد مقرر .2
  رسیدگی و نظارت بر اسناد مالی و پرداختها .3
  همکاري در تهیه و تنظیم بودجه واحد بر اساس خط مشی تعیین شده .4
  ات دولتی ناشی از قراردادهاي تنظیمیانجام مکاتبات مالی و وصول وجوه مطالب .5
  درخواست تنخواه گردان در چارچوب اعتبارات و پرداخت کلی هزینه ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته .6
  تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم هاي محاسباتی و بودجه تفصیلی و ارائه گزارش هاي الزم .7

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

کارآموزي ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري نتایج آن در شرکت فعال در دوره هاي 
  انجام وظایف محوله

  

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
م

  

آموزش آشنایی با اصول حسابداري ، حسابداري دولتی اعتبارات هزینه اي ، آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها،  .1
حسابداري دولتی تملک دارائیهاي سرمایه اي ، حسابداري مالی با رایانه، درآمدها و انواع آن ، حسابداري قیمت تمام شده 
، قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی، آشنایی با قوانین بودجه و تبصره هاي ساالنه ، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون 

  دیوان محاسبات کشور
  ، تمرکز و توانایی تجزیه و تحلیل باالدارا بودن دقت  .2

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  

  شرایط احراز شغلفرم 



٣۵٩ 
 

  
  آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتیمجتمع پزشکی 

 
  

نام
ناس

ش
غل

ه ش
  

  بودجه و امور مالی: واحد سازمانیحسابدار                                            :  عنوان پست سازمانی
حسابدار                                                                                                                      :   اداري ، مالی                                                              رشته شغلی:  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  رئیس امور مالی:  عنوان سرپرست مستقیم
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

اري ، گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ، امور مالی و حسابد
  اقتصاد ، مدیریت امور بانکی

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

تهیه لیست حقوقی کارکنان و تهیه دیسکت بیمه و مالیات ، اضافه کار ،پرداخت پاداش پایان سال و بازخرید ذخیره مرخصی  .1
بازنشستگان ،بن غیر نقدي و حق لباس پرسنل حق محرومیت از مطب پزشکان ، کشیک آنکالی پزشکان حق سنوات و بازخرید 

 مرخصی پرسنل قراردادي 

تنظیم فرم درامد  واحدهاي سرپایی و بررسی صورتحساب هاي بستري و تنظیم لیست و تهیه دیسکت بیمه و بررسی نسخ دریافتی از .2
 ارسال به سازمان هاي بیمه گر

  .رسیدگی و کنترل کلیه اسناد هزینه مطابق با قوانین و مقررات مالی به خصوص آئین نامه مالی معامالتی دانشگاهها  .3
   ط به قرارداد واحد هاي واگذار شده به بخش خصوصیرسیدگی کلیه صورت حساب هاي مربو .4

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  گذراندن دوره آموزشی مربوطه و کسب امتیاز الزم

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

  
، نرم افزار حسابداري تعهدي، نرم افزار اتوماسیون اداري، نرم افزار بیمه اي،داشتن دقت و تمرکز باال جهت  HISمهارت در کار با سیستم 

  انجام وظایف محوله
  داشتن حسن امانتداري و تعهد در انجام وظایف

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

درمانی شهید رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی 
  بهشتی

    

      سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



٣۶٠ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 مدیریت / منشی دفتر ریاست  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  
  برخورد مناسب و پاسخگویی به مراجعین -1
 پاسخگویی به موقع به تلفنها و در صورت لزوم برقراري ارتباط  با ریاست و مدیریت بیمارستان -2
 مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوطتهیه و تنظیم گزارشات الزم پیرامون مطالب و وقایع  -3
 ابالغ دستورات مافوق به اشخاص و موسسات ذیربط و یا واحد هاي تابعه برحسب خط مشی تعیین شده -4
ذیربط  راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواستهاي متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضاي آنان بدون مالقات با مقام -5

 .کان پذیر است ام
 تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی جهت مالقات با مقام مربوطه و تعیین ساعت مالقات براي آنها  -6
 آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات و سمینارها براي اطالع مقام مربوط -7
 مرتب نمودن میز ، دفتر کار و لوازم دفتر ریاست ومدیریت -8
 ه مخابره نمودن نامه ها از طریق نمابرانجام امورمربوط ب -9

 تنظیم ساعات جلسات ، کمیته ها و هماهنگی و پیگیري هاي مربوطه  -10
 انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق -11

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي

   



٣۶١ 
 

 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
 

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  رئیس بیمارستان: واحد سازمانی                             مسئول دفتر            : عنوان پست سازمانی
                                                                                                                             مسئول دفتر                      : مالی                                                              رشته شغلی, اداري :  رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  رئیس بیمارستان: عنوان سرپرست مستقیم

  
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

   امور اداري و مدیریت ، علوم اجتماعی ، روان شناسی: دارا بودن تحصیالت فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته هاي گروه 

 و 
ف

ظای
ه و

مون
ن

تها
ولی

مسئ
  

  پاسخگویی به مکالمات تلفنی و مراجعات حضوري  .1
  مصوبات شوراها و کمیسیونها, اقدام الزم در خصوص به امضا رساندن نامه ها  .2
  شوراها , هماهنگی در جهت تشکیل جلسات  .3
  فوق العادهحضوري و هماهنگی  براي مالثاتهاي ضروري و , تنظیم اوقات مالقات مراجعین به صورت تلفنی .4
  پیگیري نامه ها و آماده سازي پرونده ها به منظور طرح در جلسات و کمیته ها .5

  

یاز
د ن

ور
ه م

جرب
ت

  

  اشتغال عملی در حوزه هاي دبیرخانه و رواط عمومی و کسب تجارب عملی الزم

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

اصول , آئین نگارش و مکاتبات اداري, روانشناسی شخصیت, ارتباط موثر, کامپیوترگذراندن دوره هاي آموزشی مهارت هفتگانه  .1
حفاظت اسناد و , اداره امور دفتري, خالصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري, فن بیان و آئین سخنوري, گزارش نویسی

  مدارك طبقه بندي شده
  نرم افزار اتوماسیون اداري, مهارت کار با رایانه  .2
  می باال و توانایی برخورد مناسب با ارباب رجوعروابط عمو .3

  

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  

  شرایط احراز شغلفرم 



٣۶٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 زشكي آموزشي درماني شھید بھشتيمجتمع پ: واحد سازماني -٢ كاشان

 )فناوري اطالعات(کارشناس کامپیوتر  : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 افزاري و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آنها چک کردن سیستم ها از نظر سخت -1
  دانشگاه ITانجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت با هماهنگی مرکز  -2
  آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکالت سخت افزاري و نرم افزاري  -3
  بازدید از قسمت ها و بررسی مشکالت سخت افزاري و شبکه اي و رفع مشکالت موجود -4
 کاري درنصب و راه اندازي و آموزش نرم افزارهاي مختلفهم -5
 نظارت بر امنیت شبکه درواحد مربوطه -6
 نظارت مستمر بر کاربرد صحیح دستگاههاي رایانه شبکه -7
 کارشناسی فنی درتهیه نرم افزارهاي مربوط به بیمارستان -8
 ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید -9

 کارشناسی ، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات واحد  -10
 نصب و اصالح سیستم عامل رایانه هاي مرکز و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه هاي کاربردي مورد نیاز -11
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -12

  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

  



٣۶٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 زشكي آموزشي درماني شھید بھشتيمجتمع پ: واحد سازماني -٢ كاشان

 )فناوري اطالعات(کارشناس  مسئول کامپیوتر  : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5

  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7
  شغل              

 به کارکنان واحد تحت مدیریتهدایت و سرپرستی وظایف محوله  -1

 هماهنگی برنامه هاي واحد تحت سرپرستی با خط مشی سازمان -2

 ارتقا کارایی واحد تحت مدیریت درزمینه هاي فن آوري اطالعات -3

 ارائه نظریه هاي مشورتی درمورد سیستم هاي طراحی شده به مراجع ذیربط -4

 بررسی تقاضاي خرید سخت افزار -5

 ر هاي کاربرديبررسی تقاضاي خرید نرم افزا -6

 طراحی برنامه هاي توسعه فن آوري اطالعات درسازمان -7

 پیش بینی نیازهاي سازمان درزمینه نیروي انسانی ، تجهیزات و تسهیالت مورد نیاز و اقدام درجهت تامین آنها -8

 سازمانطراحی فرایند هاي اجرایی مرتبط با تامین نیازهاي سخت افزاري و نرم افزاري و شبکه فناوري اطالعات   -9

 نظارت برکاربرد مناسب فناوري اطالعات درسازمان -10

 پیش بینی نیازهاي آموزشی سازمان درخصوص فناوري اطالعات و برنامه ریزي دراین زمینه -11

 برنامه ریزي درخصوص نگهداري و استفاده بهینه از امکانات -12

 شرکت درکمیسیونها ، سمینارها و کنگره هاي مرتبط با فناوري اطالعات -13

 به بخش خصوصی ITظر مشورتی در خصوص قرارداد واگذاري خدمات سخت افزاري ، نرم افزاري ، شبکه و سایر قراردادهاي مرتبط با ارائه ن -14

 نظارت بر عملکرد و خدمات طرف قرارداد با دانشگاه درزمینه فناوري اطالعات -15

 تهیه و ارائه گزارش درخواستی مقام مافوق -16

 ام مافوقانجام سایر امورمحوله طبق دستور مق -17
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
  



٣۶۴ 
 

 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

نام
ناس ه 

غل
ش

  

  واحد فناوري اطالعات: واحد سازمانیکارشناس مسئول فناوري اطالعات             : عنوان پست سازمانی
برنامه  نویس سیستم                                                                                                           :  فن آوري اطالعات                                                             رشته شغلی:  رسته  

له 
سلس

ب 
رات

م
نی

زما
سا

  

  بیمارستانمدیر یا رئیس : عنوان سرپرست مستقیم
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

داشتن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته هاي مهندسی رایانه گرایش نرم افزار یا سخت افزار، معماري 
  سیستم هاي رایانه اي، انفورماتیک ، مهندسی سیستم

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  افزار سخت خرید و اظهار نظردر خصوص تقاضاي  بررسی - 1
  کاربردي هاي افزار نرم خرید در خصوص تقاضاي  بررسی و اظهار نظر - 2
  درسازمان اطالعات آوري فن توسعه هاي برنامه طراحی - 3
  آنها تامین درجهت اقدام و نیاز مورد تسهیالت و تجهیزات ، انسانی نیروي درزمینه سازمان نیازهاي بینی پیش - 4
  سازمان  اطالعات فناوري شبکه و افزاري نرم و افزاري سخت نیازهاي تامین با مرتبط اجرایی هاي فرایند طراحی - 5
  درسازمان اطالعات فناوري مناسب برکاربرد نظارت - 6
  زمینه دراین ریزي برنامه و اطالعات فناوري درخصوص سازمان آموزشی نیازهاي بینی پیش - 7
  امکانات از بهینه استفاده و نگهداري درخصوص ریزي برنامه - 8

به 
جر

ت
رد 

مو
یاز

ن
  

شاغل این پست بعد از کسب تجارب علمی و طی وره هاي آموزشی شغلی و تخصصی با اشتغال عملی در زمینه هاي      سخت افزار ،  نرم 
  سال قابلیت هاي الزم را به دست می آورد 2افزار و شبکه حداقل به مدت 

  

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

آموزشی آشنایی با بانکهاي اطالعاتی آماري، آشنایی با منابع اطالعاتی و اینترنتی، آشنایی با نرم افزارهاي گذراندن دوره هاي  - 1
آماري، آموزش نرم افزار فتوشاپ پیشرفته ، استانداردهاي فرایند هاي گردش اطالعات، برنامه ریزي استراتژیک، اینترنت 

 پیشرفته

افزار  سخت با شبکه آشنایی بر تسلط و بیمارستان شبکه شناخت ... و HIS همچون داخلی افزارهاي نرم بر داشتن مهارت تسلط - 2
  اي رایانه هاي سیستم یابی عیب

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید 
  بهشتی

    

      بهشتی سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

 

  شرایط احراز شغلفرم 



٣۶۵ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 پزشكي كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 )امور راهنمایی مراجعین( متصدي اطالعات  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  
  حسن برخورد و رعایت نزاکت و ادب در برخورد با مراجعین -1
 بخشها و دفاتر اداري بیمارستان جهت اطالع رسانی به مراجعین –آگاهی و اطالع کامل از محل اماکن  -2
 پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان به واحدهاي مربوط و دادن ویلچربه آنان درصورت نیاز و اخذ کارت شناسایی  -3
 تحویل گرفتن آمار روزانه بیماران بستري بخشها و بیماران ترخیص شده -4
 برقراري تماس تلفنی با مقامات مختلف قبل از هدایت مراجعین نزد ایشان  -5
 ایجاد بی نظمی توسط همراهان یا مراجعین ،  اطالع فوري به انتظامات ونگهبانی بیمارستاندر صورت بروز مشکل و  -6

 اطالع رسانی به مراجعین در خصوص حضور پزشکان و سوپروایزر کشیک از طریق ابزار الزم یا تابلو اعالنات  -7
 پیج کلیه موارد درخواستی از واحد هاي بیمارستان -8
  ر مقام مافوقانجام سایر امور محوله طبق دستو -9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  نھایي تایید كننده

   



٣۶۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 كاشان

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتيجتمع م: واحد سازماني -٢

 کارشناس روابط عمومی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 .اجراي امور مطبوعاتی و هماهنگی با واحد  سمعی بصري و روابط عمومی دانشگاه جهت ارسال گزارش هاي خبري  -1

 همکاري در تهیه و تنظیم برنامه هاي انتشاراتی و اطالعات در چهارچوب ضوابط و موازین -2
نشریات تبلیغاتی ، فنی و مجالت داخلی سازمان ، برنامه صدا وسیماي  جمع آوي اطالعات ، اخبار و آمار الزم به منظور تهیه بولتن ها ، -3

 شهرستان و استان با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه
نظارت و کمک در تهیه مقدمات الزم و اجرا جهت برگزاري جشنها ، کنفرانسها ، سمینارها و مالقاتها و انجام هماهنگیهاي الزم با مقامات  -4

 مربوط
 یفاتی و پذیرایی از لحظه ورود تا خروج میهمانان طبق برنامهانجام امور تشر -5
 تهیه آمار و اطالعات در ارتباط با میهمانان -6
 بررسی اخبار و رویدادهاي وزارتخانه متبوع و موسسات و مطالب منتشره در رسانه هاي گروهی و تهیه گزارش -7
 تعیین خط مشی برنامه هاي انتشاراتی و اطالعاتی سازمان متبوعتحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در  -8
 دریافت عرایض و شکایات و ارجاع آن به واحدهاي مربوط -9

 تهیه تقویم مناسبتها در طول سال و انجام امور مربوط -10
 انجام امورمربوط به اجراي آئین نامه هاي مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات  -11
 ازین الزم براي برنامه هاي انتشاراتی مطالعه و بررسی و رعایت مو -12
 .کارکنان مرکز .... هماهنگی و پیگیري امور رفاهی ، تفریحی ، زیارتی و  -13

  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

      مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: سازمانيواحد  -٢
 كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 مسئول کتابخانه: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 ها مطابق سیستم جاري در کتابخانه گذاري و ثبت ومهرکردن کتب و مجالت جدید و تنظیم آن در قفسه شماره - 31
 مراجعین و پس گرفتن آن از طریق سیستم الکترونیکی مشترك بین تمامی کتابخانه هاي دانشگاهتحویل دادن کتب به  - 32
 نویسی و تهیه فهرست کتب و مجالت موجود در کتابخانه بندي کتب و مجالت و کاتالوگ طبقه - 33
 .بندي شده است اي کتابداري درمورد کتب خاص که براساس زبان یا موضوع طبقه انجام امور حرفه - 34
بندي و بسط و تعمیم و تجدیدنظر در آنها برحسب احتیاجات خاص و کنترل نهایی کتابهاي فهرست  و تهیه فهرست طبقه تعیین - 35

 بندي شده شده و طبقه
 کمک به اساتید و رزیدنتها و دانشجویان در سرج مقاالت جدید و استفاده از پورتال منابع الکترونیکی دانشگاه   - 36
 کتابخانه تهیه شود و انجام فعالیتهاي مربوط به سفارش و دریافت کتابانتخاب کتب جدید که باید براي  - 37
 هاي جدید هاي موجود و ایجاد کتابخانه پیشنهاد تامین اعتبارات الزم جهت تکمیل و توسعه کتابخانه - 38
 ها از نظر مواد خواندنی کنندگان و کتابخانه مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعه - 39
 استفاده از کتب و اداره کتابخانه جهت مراجعینتعیین مقررات الزم جهت  - 40
 هاي کالس کارآموزي کتابداري جهت پرسنل کتابخانه تهیه و تنظیم برنامه - 41
 آوري اطالعات موردنیاز ها و مجامع علمی و فرهنگی سایر واحدهاي دانشگاهی به منظور جمع اخذ تماس با کتابخانه - 42
 .لیت در جهت تکمیل یا تصحیح روشهاي موجودایجاد هماهنگی در روش کتابداري در واحد و فعا - 43
 هاي اصول کتابداري شرکت در کنفرانسها و سمینارهاي مربوط جهت تصحیح روشهاي موجود و آشنایی با تازه - 44
 .هایی که در کتابخانه جهت مطالعه عموم قرار داشته است آوري روزنامه نظارت بر جمع - 45
 ستفاده به کتابخانه مرکزيتحویل کتب و ژرونالهاي سالهاي قبل و غیرقابل ا - 46
 پژوهش در اینترنت جهت تهیه اطالعات علمی روز دنیا در ارتباط با نیازهاي آموزشی - 47
 بندي جهت استفاده مراجعین از اینترنت تنظیم برنامه زمان - 48
 نظارت بر پرینت جزوات و مقاالت - 49

 
 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه

 مربوطھ
 کننده وظایف تعیین  مدیرمجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 تایید کننده نهایی سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه   
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: سازمانيواحد  -٢
 پزشكي كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 کتابخانهمسئول : شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهاي ذیربطکار و طرح  تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه - 50
 ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد - 51
 نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان - 52
 مشی و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه کسب خط - 53
 د تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آنبررسی وضعیت موجود در واح - 54
 ریزي در جهت اجراي استانداردها برنامه - 55
 سازي کارکنان جدیدالورود به مقررات اداري ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد ریزي جهت آموزش و آگاه برنامه - 56
 کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه با نظارت مقام مافوقهماهنگی تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت  - 57
 برقراري حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها - 58
 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهاي کارکنان واحد مربوطه و مشکالت واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت - 59
 ...)شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و (یربط ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذ - 60
 انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق - 61

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 مربوطھ

 کننده وظایف تعیین  مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 تایید کننده نهایی سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه   



٣۶٩ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: سازمانيواحد  -٢ف
 كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 کتابدار: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  

 ها مطابق سیستم جاري در کتابخانه گذاري و ثبت ومهرکردن کتب و مجالت جدید و تنظیم آن در قفسه شماره - 11
 فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده استتحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و ثبت در دفاتر مربوطه و تهیه  - 12
 نویسی و تهیه فهرست کتب و مجالت موجود در کتابخانه بندي کتب و مجالت و کاتالوگ طبقه - 13
 .بندي شده است اي کتابداري درمورد کتب خاص که براساس زبان یا موضوع طبقه انجام امور حرفه - 14
تجدیدنظر در آنها برحسب احتیاجات خاص و کنترل نهایی کتابهاي فهرست شده بندي و بسط و تعمیم و  تعیین و تهیه فهرست طبقه - 15

 بندي شده و طبقه
 تهیه کارت عضویت جهت مراجعین - 16
 پژوهش در اینترنت جهت تهیه اطالعات علمی روز دنیا در ارتباط با نیازهاي بخش آموزش - 17
 بندي جهت استفاده مراجعین از اینترنت تنظیم برنامه زمان - 18
 ینت جزوات و مقاالتنظارت بر پر - 19
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 20

  
  
  
  
  
  
  
 

 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 کننده وظایف تعیین  مدیرمجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 تایید کننده نهایی سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه   
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

  
 

سنا
شنا مه  غل

ش
  

  واحد خدمات آموزشی: واحد سازمانی                  کتابدار                           :    عنوان پست سازمانی
                                                                                                                             کتابدار                                                                            :  فرهنگی                                                      رشته شغلی, آموزشی : رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  مسئول کتابخانه: عنوان سرپرست مستقیم

  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  دارا بودن تحصیالت کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته کتابداري پزشکی

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  کتابخانه در جاري سیستم مطابق ها قفسه در آن تنظیم و جدید مجالت و کتب ومهرکردن ثبت و گذاري شماره  - 1
   نگردیده مسترد که امانتی کتب فهرست تهیه و مربوطه دفاتر در ثبت و آن گرفتن پس و مراجعین به کتب دادن تحویل  - 2
  کتابخانه در موجود مجالت و کتب فهرست تهیه و نویسی کاتالوگ و مجالت و کتب بندي طبقه  - 3
  .است شده بندي طبقه موضوع یا زبان براساس که خاص کتب درمورد کتابداري اي حرفه امور انجام  - 4
 و شده فهرست کتابهاي نهایی کنترل و خاص احتیاجات برحسب آنها در تجدیدنظر و تعمیم و بندي طبقه فهرست تهیه و تعیین  - 5

  شده بندي طبقه
  مراجعین جهت عضویت کارت تهیه  - 6
  آموزش بخش نیازهاي با ارتباط در دنیا روز علمی اطالعات تهیه جهت اینترنت در پژوهش  - 7
  اینترنت از مراجعین استفاده جهت بندي زمان برنامه تنظیم  - 8
  

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي و کارورزي و کسب تجربه عملی و شغلی الزم جهت انجام وظایف محوله

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

آشنایی با , آمار در کتابداري, اصالحات کتابداري, استانداردهاي کتابداري, دستورالعمل هاي کتابخانه ايآموزش آشنایی با  - 3
, سایت هاي اینترنتی, آمورش زبان انگلیسی, آشنایی با منابع مرجع روزآمد پزشکی, موتورهاي جستجوي عمومی و تخصصی

  نمایه سازي, خدمات مرجع
  ارتباط موثر با دانشجویان و اساتید برقراري, مهارت هفتگانه کامپیوتر - 4

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 پزشكي كاشان
 مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی: واحد سازمانی -2

 کارشناس مسئول خدمات آموزشی  : شغل/ عنوان پست  -4 کاشان :محل جغرافیایی خدمت -3

 : شغل/ شماره پست  -6 موقت  مستمر / ثابت  : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می پستوظایف  -7

  شغل              
  برنامه ریزي و سرپرستی امور مختلف واحد آموزش پزشکی -1
  اتولوژي ، سمیولوژي و کارآموزان وکارورزان پزشکی  پاعالم و ارسال نمرات کلیه کورسهاي فیزیو -2
  یش نویس کلیه نامه هاي اداري ، آموزشی دفتر معاونت آموزشی و همکاري با منشی گروهها در این زمینه پ –3
  سه شوراي آموزشی و تنظیم و تدوین صورتجلسه آن حضور در جل – 4
  انجام کلیه امور  برنامه اتوماسیون اداري دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان –5
زشکان و نامه هاي اداري و آموزشی و برنامه هاي واحدآموزش پثبت وضبط نامه هاي الکترونیکی دربرنامه اتوماسیون اداري و ارسال یک نسخه از کشیک آنکالی هاي  – 6

  براي معاونت درمان دانشگاه و ستاد هدایت 
  اعالم نیازها و درخواستهاي حوزه معاونت با هماهنگی معاونت آموزشی وپژوهشی – 7
  اسخگویی کلیه مسائل اجرایی حوزه معاونت آموزشی وپژوهشی و نظارت بر حسن اجراي کلیه امتحانات پ – 8
  انه  تنظیم لیست حق الزحمه کشیک آنکالی پزشکان با همکاري منشی گروههاوجمع آوري لیست اضافه کار دستیاران گروههاي مختلف آموزشی بصورت ماه– 9

  هیانه پزشکان ،رزیدنتهاواینترنهاوارجاع آن به مسئولین ذیربطجمع آوري وبه روزرسانی آمارما – 10
  شرکت درجلسات و کارگاههاي آموزشی به منظور ارتقا دانش و مهارت هاي فردي- 12
  انجام سایر امورمحوله طبق دستورمقام مافوق- 13
  
  
  
  
  
  
  
  

مسئولین 
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی

تعیین كننده 
 وظایف

 مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 
 

  

تأیید كننده 
 وظایف

 سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  
 

  

 سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
   

    



٣٧٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
كي  / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم وم  : بھداش گاه عل دانش

 پزشكي كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  انباردار: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 .تطبیق مشخصات کاالهاي خریداري شده با درخواست خرید و فاکتور آن  -1
 .از نظر کمی و کیفی و اسناد خرید کاالي خریداري شده توسط کارپردازي کنترل کاال  -2
 .صدور قبض انبار براي کاالي خریداري شده پس از تحویل به انبار  -3
  .تنظیم رسید کامپیوتري انبار اجناس خریداري شده و نرخ گذاري آنها و ارسال به امور مالی بیمارستان  -4
  .خروجی از انبار حسب درخواست بخش هاي مختلف بیمارستان تنظیم و صدور حواله انبار جنس   -5
  .رسید و حواله  انبار اجناس تحویلی بخش ها و واحد هاي مختلف از فروشگاه  بیمارستان, تنظیم درخواست خرید  -6
  . امات مافوق  پیگیري درخواست هاي مراجعین جهت امانت گرفتن یا فروش اقالم مصرفی و تنظیم صورتجلسه خروج با تایید مق -7
  .کنترل کاالهاي خریداري شده و موجود در انبار از نظر حفظ کیفیت و جلوگیري از فاسد شدن آنها  -8
  .حفظ و نگهداري کاالهاي موجود در انبار با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی -9

  .ا و امضا کلیه اسناد مربوطه ثبت کاالهاي  دریافتی  و تحویلی و نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کااله -10
  .تحویل و تخلیه بار اقالم خریداري شده و طبقه بندي و مرتب نمودن کاال در محلهاي مشخص شده  -11
در فواصل معین و مطلـع نمـودن امـور تـدارکات و کـارپردازي      ) انبار گردانی (رسیدگی به موجودي انبار و صورت برداري از کاالهاي موجود در انبار  -12
  .هت تجدید سفارش خرید کاالهاي مورد نیاز واحد    ج

  تنظیم گزارش فعالیت جاري واحد انبار و ارائه آن به مسئول مربوطه  -13
  .شرکت در جلسات و کارگاههاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي و شغلی  -14
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -15
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
  

    



٣٧٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

كي / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم وم : بھداش گاه عل دانش
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  معاون درمان: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

 ) پشتیبانی و توسعه، آموزشی و پژوهشی(هماهنگی با سایر معاونت هاي مرکز  .1
  برنامه ریزي و ارائه طرح براي ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان  .2
  نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان  .3
  اکمیت بالینی نظارت و کنترل برنحوه اجراي برنامه هاي گروه ح  .4
  رسیدگی به شکایات و درخواستهاي داخلی بیمارستان در حوزه درمان  .5
  نیازسنجی به منظور افزایش امکانات درمانی بیمارستان و ارائه گزارش  .6
  بررسی ضرورت گسترش واحدهاي درمانی در بیمارستان با توجه به امکانات، نیازها و سیاستهاي مصوب  .7
  ... پیگیري و نظارت و تأمین خدمات مربوطه به امور بیماران خاص در بیمارستان اعم ازبیماران دیالیزي، دیابتی و .8
  بررسی نحوه تأمین و توزیع نیروي انسانی در بخشهاي درمانی بیمارستان و ارائه گزارش جهتتأمین نیرو به معاون درمان بیمارستان   .9

  جهیزات پزشکی و انجام امور کارشناسی مربوطه با توجه به نظر کاربران بررسی و ارائه گزارش جهت تأمین ت .10
  برقراري نظام آماري و اطالعات کامل و مکفی در مورد کلیه امور درمانی بیمارستان و بکارگیري نرم افزارهاي روز   .11
  ایجادهماهنگی هاي درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی اموردرمانی دربیمارستان  .12
  شود  نامه ریزي براي اجراي دستورالعمل هاي مرتبط با حوزه درمان که از سوي مسئولین ذیربط به بیمارستان ابالغ میبر .13
 هماهنگی بین بخشی و تدوین پروتکل هاي درمانی استاندارد در راستاي اجراي دستورالعمل هاي مراقبتهاي مدیریت شده  .14
  حقق اهداف منظور شده براي کمیته هاي ذیربط مشارکت جدي در کمیته هاي بیمارستانی در جهت ت .15
  بررسی تجزیه و تحلیل شاخصهاي درمانی و برنامه ریزي در جهت ارتقاي مستمر شاخصها  .16
  هدایت گروههاي درمانی و رؤساي بخشهاي بستري از طریق جلسات و کمیته هاي اختصاصی  .17
  انداردهاي مدیریت وزیست محیطی در سطح بیمارستان سرپرستی گروههاي بهداشت و کنترل عفونت و مشارکت در استقرار است .18
مدیریت خدمات پرستاري و مراقبتی،مدیریت کنترل و هماهنگی امور درمان، شوراي پزشکان، گروه حاکمیت (نظارت و مدیریت ادارات مختلف حوزه معاونت درمان  .19

   )دارویی و اداره تجهیزات پزشکی بالینی، گروه مراقبت
  نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه در کلیه بخشهاي درمانی در فواصل زمانی متعدد  .20
 نظارت بر حسن اجراي طرح تکریم و ارزشهاي متعالی و طرح انطباق امور پزشکی با شرع مقدس در سطح بیمارستان  .21

  
 

  
 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام  پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

       



٣٧۴ 
 

       

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

      
كي   / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم وم  : بھداش گاه عل دانش

 پزشكي كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  )مسئول واحد(انباردار: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .سازماندهی فعالیتهاي مربوط و تقسیم کار واحد تحت سرپرستی -1
  .نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحد تحت سرپرستی -2
  .صدور درخواست خرید کاالهاي مورد نیاز واحد هاي مختلف بیمارستان با هماهنگی مسئول ذیربط -3
  .تطبیق مشخصات کاالهاي خریداري شده با درخواست خرید و فاکتور آن -4
  .ي خریداري شده توسط واحد تدارکات کنترل کاال از نظر کمی و کیفی و اسناد خریداري کاال-5
  .صدور قبض انبار براي اموال خریداري شده پس از تحویل آنها به انبار -6
  .صدور حواله انبار براي اموال تحویلی از انبار به بخش هاي مختلف  -7
  .فاسد شدن آنها نظارت و کنترل بر کاالهاي خریداري شده و موجود درانبار از نظر حفظ کیفیت و جلوگیري از -8
  .پیگیري درخواست هاي تنظیم شده جهت تامین اعتبار ، خرید و ارسال  به واحد تدارکات   -9

  .تنظیم درخواست خرید کامپیوتري پس از خریداري اجناس توسط واحد تدارکات  -10
  .تنظیم درخواست و رسید انبار جهت تنظیم سند بیماران تصادفی    -11
  .راق چاپی مورد نیاز بیمارستان تنظیم درخواست او-12
در فواصل معین و مطلع نمودن امور تدارکات و کارپردازي ) انبار گردانی (رسیدگی به موجودي انبار و صورت برداري از کاالهاي موجود درانبار  -13

  .جهت تجدید سفارش خرید کاالهاي مورد نیاز واحد 
  .ایت نکات حفاظتی و ایمنی حفظ و نگهداري کاالهاي موجود در انبار با رع-14
  .تهیه و تکمیل و ارسال فرم انبار گردانی در پایان هر سال به مراجع ذیربط -15
  .پیگیري درخصوص تهیه کارت شارژ  و مواد مصرفی  واحد هاي مختلف بیمارستان   -16
  . تهیه آمار و گزارشات الزم جهت ارائه به مقام مافوق  -17
  .اههاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فرديشرکت در جلسات و کارگ -18
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -19
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣٧۵ 
 

 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

كي   / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم وم   : بھداشت و درم گاه عل دانش
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  )واحد داروخانه(حسابدار تعهدي : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .ثبت فاکتورهاي خرید دارو و تجهیزات درسیستم حسابداري تعهدي -1
  .نرخ گذاري فاکتورهاي خرید درسیستم حسابداري تعهدي -2
  .درخواست خرید و پیرینت ثبت شده درسیستم  حسابداري تعهدي, حسابداري همراه با فاکتور  ارسال رسید هاي نرخ گذاري شده به-3
  .تطابق رسید هاي دریافتی از واحد داروخانه درسیستم حسابداري تعهدي با دارو و تجهیزات ارسال شده از نظر نوع و مقدار   -4
  .تعهدي  ثبت رسید هاي دریافتی از واحد داروخانه درسیستم حسابداري -5
  )   .حواله توزیع و مصرف(ثبت دارو و تجهیزات تحویلی به بخشهاي بیمارستان و واحد هاي پاراکلینیک درسیستم حسابداري تعهدي  -6
  .حضور فیزیکی فعال درواحد داروخانه طبق برنامه تنظیمی -7
  .تهیه و تنظیم  آمار وگزارشات الزم جهت ارائه به مسئولین مربوطه     -8
  .تحویل گزارش خرید یا رسید هاي دریافتی دارو و تجهیزات به مقام مافوق درصورت نیاز   -9

  .شرکت در جلسات و کارگاههاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي-10
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣٧۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

كي / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم وم : بھداش گاه عل دانش
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  کارشناس ناظر اسناد پزشکی : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .  HISنظارت بر ثبت صحیح دارو و تجهیزات مصرفی در پرونده بیمار و کنترل آن با برنامه -1
  .  HISنظارت بر ثبت صحیح آزمایشات و گرافی بیمار طبق دستور پزشک و کنترل آن با برنامه -2
  .منشی بخش به  HISنظارت بر ثبت صحیح ویزیت و مشاوره بیماران و آموزش نحوه صحیح ثبت آنها در برنامه -3
  .نظارت بر تکمیل پرونده بیمار جهت ارسال به واحد ترخیص و رفع نواقص آن   -4
  .ی نظارت بر به روز رسانی بررسی پرونده بیمار پس از ترخیص توسط واحد بررسی کسورات و ارسال به موقع پرونده به کارشناسان بیمه جهت بررس -5
  .اسان بیمه از نظر کسورات احتمالی   کنترل پرونده هاي بررسی شده توسط کارشن -6
  .شرکت درجلسات و کمیته هاي کسورات و درآمد بیمارستان و پیگیري و اجراي مصوبات مربوط -7
  . تهیه آمار و گزارشات الزم جهت ارائه به مقام مافوق -8
  .شرکت در جلسات و کارگاههاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي -9

  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
 



٣٧٧ 
 

 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 پزشكي كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  مسئول پذیرش و نوبت دهی درمانگاه: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .کسب دستور و برنامه کار از مسئول مربوطه -1
  . کنترل تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیماران و نوبت دهی به آنان طبق برنامه تنظیمی درمانگاه ها  -2
  . روماتولوژي و غدد , خون , اعصاب , پوست , کلیه , قلب , تشکیل پرونده بیماران درمانگاه کبد و گوارش -3
  .شماره گذاري پرونده هاي آموزشی بیماران و بایگانی انها -4
  .کنترل وسایل معاینه اتاق پزشکان  و ست پانسمان اتاق جراحی از نظر کامل بودن  -5
  .پاسخگویی تلفنی به مراجعین راهنمایی و  -6
  . تهیه آمار و گزارشات الزم جهت ارائه به مستول مربوطه -7
  .شرکت در کالسهاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي -8
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
 
  



٣٧٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

كي   / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم وم  : بھداش گاه عل دانش
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  منشی درمانگاه: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  . کنترل تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیماران و نوبت دهی به آنان در نگهبانی و اختصاص شماره ویزیت به آنان -1
  . کنترل شماره هاي ویزیت اختصاص یافته به بیماران -2
  .اعالم اسامی بیماران جهت ویزیت توسط پزشکان بر اساس شماره هاي ویزیت اختصاص یافته به آنان -3
  .د داخل و خارج درمانگاهکنترل ترد  -4
  .راهنمایی و پاسخگویی تلفنی به مراجعین  -5
  .جهت شستشو و ضد عفونی  CSRتحویل وسایل به لنژري و -6
  . تهیه آمار و گزارشات الزم جهت ارائه به مستول مربوطه -7
  .شرکت در کالسهاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي -8
  .محوله طبق دستور مقام مافوق  انجام سایر امور -9
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
 
  
  
  



٣٧٩ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

كي   / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم گاه  : بھداش وم دانش عل
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  )واحد درمانگاه(متصدي ثبت نسخ بیمه : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  . نورو درمانی و گچ گیري , تشکیل و ثبت پرونده بیماران جراحی عمومی و پوست -1
  . ثبت و دریافت فرانشیز بیمه هاي درمانی خاص-2
  . HISثبت نسخ دربرنامه -3
  .بیمهتفکیک نسخ ویزیت پزشکان بر اساس نوع   -4
  .تهیه آمار روزانه ویزیت پزشکان درمانگاه   -5
  .شماره گذاري نسخ و تهیه آمار ماهانه ویزیت پزشکاه جهت ارسال به واحد درآمد -6
  .شرکت در کالسهاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي -7
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

 
        

  



٣٨٠ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
كي   / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم وم  : بھداش گاه عل دانش

 پزشكي كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  )واحد اکو و تست ورزش ( متصدي خدمات بیمار : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  .کسب دستور برنامه از مسئول مربوطه -1
  . ویلچر و تخت , کمک به بیمار درحرکت و نقل و انتقال توسط برانکارد -2
  ... و Shave, آماده کردن بیمار و کمک به آن جهت  تعویض لباس -2
  .تست ورزش درپایان هر شیفت کاري , نوارقلب , و دستگاههاي اکو )  محفظه ساکشن و اکسیژن( ضدعفونی تجهیزات نظافت و شستشو و -3
  .ضدعفونی و آماده نمودن تخت بیمار  -4
  .شمارش البسه و ملحفه قبل و بعد از تحویل از واحد لنژري   -5
  .همکاري با پرستار تست ورزش جهت انجام تست ورزش -6
  .از         ....) تجهیزات مصرفی و, دارو ( سفارشات واحد مربوطه دریافت  -7
  .نظافت هفتگی ترالی مخصوص وسایل بیهوشی  -8
  .مرتب نگه داشتن بخش مربوطه و آماده نمودن آن جهت فعالیت در روز بعد-9

  .رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردي -10
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -9
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
 



٣٨١ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

كي / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم گاه : بھداش دانش
 علوم پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  صندوق دار: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .تسلط و آشنایی کافی بر تعرفه هاي درمانی و کد هاي مربوطه -1
  . تحویل پرونده از واحد بررسی کسورات  -2
  . اخذ ریز صورتحساب پرونده بیماران -2
  .تهیه فیش بانکی پرداختی توسط بیمار -3
  .اخذ فیش هاي پرداختی از بانک  و الصاق آن به پرونده بیمار  -4
  .از فیش بانکی به صورتحساب بیمار و ارسال به واحد درآمد  الصاق یک نسخه  -5
  .صدور برگه ترخیص بیمار -6
  .واریز وجوه دریافتی بیماران سرپایی به حساب بانکی و تحویل اعالمیه بانکی به مسئول مربوطه -7
   .پاسخگویی به مسئول مربوطه درمورد چگونگی وضعیت صندوق و عملکرد آن -8
  .کالسهاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري آن درانجام وظایف محوله شرکت در  -7
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -9
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی

       
   



٣٨٢ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

كي / وزارت  -١    وم   : بھداشت و درمان و آموزش پزش گاه عل دانش
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  ترخیص حسابدار: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .تسلط و آشنایی کافی بر تعرفه هاي درمانی و کد هاي مربوطه  -1
  .و رفع نواقص آن ) شامل کپی برگه دستور بستري دفترچه بیمه ، تاییدیه ناظر بیمه  و خالصه پرونده(مدارك پرونده تحویل پرونده از منشی بخش و بررسی -2
  . بررسی و محاسبه ویزیت ، تخت ، مشاوره ، کدهاي جراحی و بیهوشی و اقدامات پاراکلینیکی بیماران  -3
  .بررسی و چک نهایی پرونده از نظر صحیح بودن تعرفه ها -4
  .و تحویل آن به صندوق دار  126اخذ پیرینت فرم -5
  .اخذ پیرینت ریز صورتحساب و الصاق آن به پرونده   -6
  .ارسال پرونده به ناظرین بیمه جهت تایید   -7
  . شرکت در کالسهاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري آن درانجام وظایف محوله -8
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
  

  
   



٣٨٣ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

كي  / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم وم  : بھداش گاه عل دانش
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  امین اموال: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .سند انتقال یا مدارك اهدا کاال و تایید اسناد فوق الذکر , قبض انبار , تطبیق فهرست کلیه اموال ورودي به واحد با اسناد قانونی مربوطه از قبیل فاکتور خرید -1
  . رسیدگی به وضعیت صورت حسابها و بررسی و تطبیق آنها با آئین نامه هاي اموال  -2
  .الصاق برچسب مناسب برروي اموال و درج شماره و مشخصات آن درفرم هاي اموال واحد -2
  .تجدید صورت برداري از اموال بخشهاي مختلف حداقل دو بار درسال و تنظیم لیست جدید اموال -3
  .اموال واحد به روش نوین و نگهداري حساب آنها با درج مشخصات کامل  کنترل   -4
  .تشخیص و فهرست بندي و جمع آوري اموال مازاد و اسقاطی با تایید کارشناسان مربوطه و نگهداري انها درانبار مربوطه    -5
  .دفاتر قانونینگهداري صورت ریز کلیه ي اموال منقول و غیر منقول و حق االشتراك و ثبت آنها در-6
  .تنظیم و ارسال سیاهه هاي اموال واحد به مدیریت امور مالی دانشگاه جهت اقدام الزم -7
  .صدور مفاصا حساب اموالی براي کادر شاغل در واحد بدلیل بازنشستگی یا انتقال -8
مفقودي یا آسیب دیدنتجهیزات به مراجع ذیربط و ,  نظارت مداوم بر اموال موجود دربخشهاي مختلف واحد و گزارش به موقع مواردي از قبیل سرقت-9

  .پیگیري آن 
  .انجام محاسبات آماري به منظور تعیین موجودي و تشخیص ضرورت خرید کاالهاي مورد درخواست واحد ها-10
  .صدور پروانه خروج و تهیه اسناد انتقالی جهت اموال تحت ابواب جمعی -11
  .بوض و حواله هاي انبار و اسناد انتقال و تطبیق با صورتحساب هاي مربوطه بایگانی اسناد و مدارك مربوط به ق-12
  .تشخیص اسناد تنظیمی و تفکیک طبقاتی اموال با رعایت حد نصاب معامالت -13
  .صدور پروانه خروج جهت اموال تعمیري و پیگیري الزم جهت برگشت آنها به واحد -14
  .اء دانش و مهارتهاي فردي و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري آن درانجام وظایف محوله شرکت در کالسهاي آموزشی به منظور ارتق -15
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -16
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
  

   



٣٨۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

وم  : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ دانشگاه عل
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  کارپرداز: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  کسب خط مشی و دستورالعمل هاي الزم از مقام مافوق و اجراي انها در چهارچوب قوانین و مقررات جاري-1
  ت جزء دریافت درخواست هاي خرید که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد و تهیه اجناس مورد تقاضا برابر آئین نامه مالی معامالتی در حد معامال-2
  .استعالم بها قبل از خرید اجناس  گزارش آن به مسئولین مافوق درخصوص معامالت متوسط -3
 .ادهاي خرید و انجام مکاتبات الزم دراین مورد تهیه پیش نویس آگهی هاي مناقصه یا قرارد-4
 .بررسی و رسیدگی به اسناد خرید از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه و امضا آنها  -5
 .صدور اسناد هزینه هاي روزانه و ارائه آنها به مسئولین ذیربط جهت تایید و اقدامات الزم  -6
 .در چهار چوب قوانین و مقررات جاري ...تاسیساتی و صدور اسناد قرارداد هاي شرکت هاي خدماتی ،  -7
  .شرکت در جلسات اداري و ارائه نظرات مفید جهت انجام بهینه امور کارپردازي -8
  .همکاري و نظارت در تهیه ملزومات الزم جهت برگزاري سمینار ها ، کار گاههاي آموزشی و سایر مراسم مشابه مطابق دستور مافوق -9

  .داخت و واریز فیش هاي نقدي به بانک هاي مربوطه با اخذ رسید بایگانی در پرونده مر بوطه نظارت بر پر-10
  .اعزام به ماموریت هاي اداري داخل و خارج از واحد جهت انجام امور محوله و ارائه گزارش الزم به مافوق -11
  .جاري  تایید و امضا کلیه اسناد و قبوض و مدارك پیوستی مطابق قوانین و مقررات-12
  .شرکت در کالسهاي آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي و توانمندیهاي شغلی و بکارگیري آن درانجام وظایف محوله  -13
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -14
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
  

كي  / وزارت  -١ وزش پزش ان و آم ت و درم وم  : بھداش گاه عل دانش
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

  متصدي سمعی و بصري: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  .آماده سازي تجهیزات کمک آموزشی کالسها و مورد نیاز استادان -1
  .ارائه خدمات سمعی و بصري براي گروه هاي آموزشی -2
  .گزارش اعالم نیاز خرید و تعمیرات تجهیزات مورد نیاز آموزش -3
  .سرویس هفتگی و ماهانه تجهیزات -4
  .همکاري در جلسات دفاع از پایان نامه -5
  .تکثیر سی دي هاي مورد نیاز دانشکده و دانشجویان -6
  .پوینت و اسکن از تصاویر و کلیشه براي اساتید و دانشجویان تهیه فایل هاي پاور -7
  .نصب نرم افزار هاي مورد نیاز اساتید -8
  .تصویر برداري و مستند سازي امورات بیمارستان -9

  .همکاري در تهیه و تنظیم برنامه هاي آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصري و کاربرد آنها -10
  .ها و کالسهاي آموزشی در جهت ارتقا مهارت هاي فردي و شغلی  شرکت فعال در دوره-11
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -12
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  بودجه و امور مالی: واحد سازمانیانبار دار                                                               :  عنوان پست سازمانی
  مسئول خدمات مالی       :   اداري و مالی                                                                                  رشته شغلی: رسته 

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  مسئول خدمات اداري و حرفه اي: عنوان سرپرست مستقیم 

  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ، امور مالی و حسابداري و یا گواهینامه پایان 
اداري ، امور مالی و حسابداري ، بازرگانی ، علوم تجربی ، ریاضی  تحصیالت کامل متوسطه در یکی از رشته هاي گروه امور خدمات

   فیزیک

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 خرید کاالي مورد نیاز واحد با هماهنگی مسئول مربوطه صدور درخواست  .1

 تطبیق مشخصات کاالي خریداري شده با درخواست خرید و فاکتور آن طبق نمونه اصلی .2

 کیفی و اسناد خرید کاالي خریداري شده توسط کارپردازي واحدکنترل کاال از نطر کمی و  .3

 طبقه بندي و مرتب نمودن کاال در محلهاي مشخص شده .4

 صدور قبض انبار براي اموال خریداري شده پس از نحویل آنها به انبار .5

 دور حواله انبار براي اموال تحویلی از انبار به خشهاي مختلف .6

 ردانی در پایان هر سال به مراجع ذیربطتهیه و تکمیل و ارسال فرم انبارگ .7

  
  

به 
جر

ت
یاز

د ن
ور

م
  

  اشتغال عملی در واحدهاي حسابداري و انبار و کسب تجارب عملی الزم  

ي 
تها

هار
و م

ها 
ی 

انای
 تو

ها،
زش

مو
آ

یاز
د ن

ور
م

  

ایمنی،مدیریت کاال آشنایی با اصول انبارداري ، حسابداري انبار ، ارزیابی موجودي کاال، حفاظت فیزیکی،سیستم حفاظتی و  .1
 اطفاي حریق, درانبار، نرم افزار انبار ،مدیریت موجودي و چرخش خرید

  
 داشتن دقت ، تمرکز، توانایی جسمی باال .2

  
 داشتن احساس مسئولیت و امانتداري .3

  
  

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      درمانی شهید بهشتیسرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی 

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 
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  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

ناس
ش

مه 
نا

غل
ش

  

  مالیواحد بودجه و امور : واحد سازمانیکارپرداز                                                 :  عنوان پست سازمانی
مسئول خدمات مالی                                                                                                             :  مالی                                                                     رشته شغلی, اداري : رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  اداري و حرفه اي بیمارستانمسئول خدمات : عنوان سرپرست مستقیم

  

ح 
سط

ت 
یال

حص
ت

یاز
د ن

ور
م

  

  دارا بودن تحصیالت فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ، امور مالی و حسابداري

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

 استعالم بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق - 1

 از انبار و تهیه و خرید احناس مورد تقاضادریافت درخواست خرید  - 2

 تحصیل نمونه کاال و ارائه آن به مسئول ذیربط از جهت تطبیق با مشخصات کاالي مورد تقاضا - 3

 دریافت استعالم بها پس از تامین اعتبار و تنخواه گردان الزم به منظور خرید اجناس یا خدمات - 4

 تور رسمیتنظیم فاکتور هزبنه اجناس خریداري شده مطابق فاک - 5

 با صدور اسناد قانونی مربوطه پس از پرداخت آن و بایگانی... , گاز, برق , پرداخت قبوض آب  - 6

 تحویل اجناس خریداري شده به انبار در قبال اخذ رسید - 7

  صدور اسناد هزینه روزانه و ارائه آن به مسئولین ذیربط جهت تایید و پرداخت - 8
  

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

امین , تجربه در امر خرید و فروش کاال ؛ یا امور اداري و مالی که با اشتغال در پست هاي سازمانی نظیر حسابدارسال  4داشتن حداقل 
  اموال یا انباردار قابل حصول است

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

مدیریت , متقابل و انواع آنتجارت , مدیریت خرید, گذراندن دوره هاي آموزشی زوشهاي خرید ماال در سیستم دولتی .1
ارزیابی موجودي , مدیریت موجودي و چرخه خرید, ترخیص کاال از گمرك, شناخت فرایند شرکتهاي بیمه اي, موجودي

  روشهاي پرداخت در خریدهاي خارجی, آشنایی با مفهوم ریسک, کاال
  ناسبخرید بهینه با باالترین کیفیت و قیمت م, دارا بودن مهارت در ارزیابی کاال  .2
  داشتن حسن تعهد و امانتداري و وجدان کاري .3

  

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 پزشكي كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی -2

 مسئول خدمات  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
تنظیف ، حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات و تامین سوخت ، روشنایی ، تلفن و نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات عمومی از قبیل  .1

.... 
 .نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تعمیرات جزئی و نگهداري ساختمانها و تاسیسات  .2
 .نظارت بر امور نقلیه ، تلفنخانه ، باغبانی ، لندري ، آشپزخانه و خدمات واحد هاي مربوطه  .3
 .سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تنظیم برنامه کار رانندگان تحت سرپرستی نظارت بر امر  .4
 .تهیه پیش نویس مکاتبات اداري مربوط به امور خدمات مورد احتیاج واحد و پیگیري نتیجه آنها .5
ب و ارجاع به واحد بررسی تقاضاهاي مربوط به خرید لوازم و اجناس یا خدمات مورد احتیاج و ارسال به مقام مافوق جهت تایید و تصوی .6

 .تدارکات 
 .نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط  .7
 .نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران امور خدمات واحد و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط  .8
 .شرکت در جلسات و کمیته هاي مربوط و پیگیري مصوبات آن  .9

 .اي آموزشی به منظور ارتقا دانش و مهارتهاي فردي شرکت در دوره ها و کالسه .10
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .11

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

     
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: بهداشت و درمان و آموزش پزشکی/ وزارت  -1

 معاون آموزشی پژوهشی : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  
برنامه ریزي سالیانه فعالیتهاي آموزشی و تشکیل کمیته هاي آموزشی و پژوهشی ، نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و مصوبات کمیته ها ،  -1

  .آنها همچنین ارزشیابی 
  .توجه و نظارت بر امکانات و تکنولوژي آموزشی ، نحوه کاربرد آنها و ارائه پیشنهاد جهت بهینه کردن آن ، همچنین پیگیري جهت تهیه آن  -2
  .نظارت بر حضور و فعالیت اعضاء هیأت علمی در بخشها و ارزشیابی نحوه انجام فعالیتهاي آموزشی آنان  -3
  .در مراکز ارزشیابی کیفیت آموزش  -4
  .نظارت بر اجراي موازین اسالمی و اخالق پزشکی  -5
ایجاد محیط و فضاهاي مناسب آموزشی ، دقت و توجه به امور رفاهی آموزش گیرندگان و ارائه خدمات آموزشی به آنان طبق ضوابط و مقررات  -6
.  
  .ظرفیت بخش کنترل معرفینامه هاي آموزش گیرندگان ، هماهنگی در تقسیم آنان طبق  -7
  .برقراري ارتباط موثر با واحدهاي ذیربط و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتهاي آموزشی مرکز به مراجع مسئول  -8
  .انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

     

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: سازمانيواحد  -٢
 پزشكي كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 مدیرگروه: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
براساس خط مشی ارائه شده از سوي تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه  -1

 معاونت آموزشی با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به معاونت آموزشی
 هاي اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هریک از اعضاي گروه ابالغ برنامه -2
 نظارت بر کلیه فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه -3
 ل دروس هر نیمسال با همکاري اعضاء گروه و تسلیم آن به معاونت آموزشیتهیه سرفص -4
 ها به مراجع ذیربط ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحوالت و تسلیم این برنامه تجدیدنظر مستمر در برنامه -5
ی به معاونت آموزشی براي تشکیل و اداره جلسات شوراي گروه وارسال گزارش کار، مصوبات و پیشنهادات و نظریات جمع -6

 .ها و مصوباتی که معاونت آموزشی ارسال کرده است نامه ها و آئین هماهنگی اجرایی با طی مراحل قانونی و ابالغ بخشنامه
 انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات موردنیاز گروه به معاونت آموزشی -7
پژوهشی که گروه راسا؛ با همکاري گروههاي دیگر آماده انجام دادن آن است به معاونت آموزشی براي پیشنهاد طرحهاي  -8

 تصویب در شوراي پژوهشی
 ارزیابی کار ساالنه اعضاء گروه و گزارش آن به معاونت آموزشی -9

 )گروه(بررسی و تایید مرخصی اعضاء هیات علمی  - 10
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 11
 

  
  
  
 

 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 مربوطھ

 کننده وظایف تعیین  معاون آموزشی پژوهشی مجتمع پزشکی ، آموزشی درمانی شهید بهشتی     

 کننده وظایف تأیید سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 تایید کننده نهایی سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه    
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢
 پزشكي كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 مدیرگروه: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی ارائه شده از سوي معاونت  - 12

 آموزشی بامشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به معاونت آموزشی
 خدماتی هریک از اعضاي گروه هاي اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و ابالغ برنامه - 13
 نظارت بر کلیه فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه - 14
 تهیه سرفصل دروس هر نیمسال با همکاري اعضاء گروه و تسلیم آن به معاونت آموزشی - 15
 اجع ذیربطها به مر ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحوالت و تسلیم این برنامه تجدیدنظر مستمر در برنامه - 16
تشکیل و اداره جلسات شوراي گروه وارسال گزارش کار، مصوبات و پیشنهادات و نظریات جمعی به معاونت آموزشی براي  - 17

 .ها و مصوباتی که معاونت آموزشی ارسال کرده است نامه ها و آئین هماهنگی اجرایی با طی مراحل قانونی و ابالغ بخشنامه
 وه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات موردنیاز گروه به معاونت آموزشیانجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گر - 18
پیشنهاد طرحهاي پژوهشی که گروه راسا؛ با همکاري گروههاي دیگر آماده انجام دادن آن است به معاونت آموزشی براي  - 19

 تصویب در شوراي پژوهشی
 ارزیابی کار ساالنه اعضاء گروه و گزارش آن به معاونت آموزشی - 20
 )گروه(بررسی و تایید مرخصی اعضاء هیات علمی  - 21
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 22
 

  
  
 

 مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 مربوطھ

  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     
کننده  تعیین

 وظایف

 کننده وظایف تأیید رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه    
واحد  مسئول

 تشکیالت
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١ مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢
 كاشان

 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3 اعضاء هیئت علمی گروه اطفال: شغل/  پستعنوان  -4

  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5 : شغل/  پستشماره  -6
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
 روز در ھفتھ ٢حضور فعال و اداره گزارش صبحگاھي حداقل  - ١٩
 اداره کنفرانسهاي اینترنی و رزیدنتی بعد از گزارش صبحگاهی - 20
 صبح 10ویزیت بخش قبل از ساعت  - 21
 ژورنال کالب هفتگی طبق برنامه تنظیمی گروهحضور در  - 22
 حضور و اداره گراند راند هفتگی طبق برنامه تنظیمی گروه - 23
 کننده اي یکبار و آموزش عملی و تئوري به رزیدنتها، کارورزان و کارآزموزان و درمان بیماران مراجعه حضور در درمانگاه هفته - 24
 )کارورزان(انجام راند بخش روزانه براي اینترنها  - 25
 )اطفال(حضور در اتاق عمل و آموزش علمی به رزیدنتها و انجام اعمال جراحی  - 26
 برگزاري کنفرانسهاي هفتگی براي رزیدنتها و کارورزان - 27
 )طبق برنامه ارسالی دانشکده پزشکی(برگزاري کالسهاي تئوري کارآموزان  - 28
 نامه هاي کارورزي و دستیاري راهنمایی پایان - 29
 ارتقاء براي دستیارانبرگزاري امتحانات معرفی به  - 30
 انجام ارزشیابی دستیاران به طور ماهانه - 31
 دوره کارآموزان و کارورزان ارزشیابی پایان - 32
 راهنمایی دستیاران در امر درمان بیماران در  شیفتهاي آنکالی و تصمیم نهایی در مورد بیماران  - 33
 گیریهاي کلی در گروه شرکت در جلسه گروه هرماه جهت تصمیم - 34
 ،کارآموزان و کارورزان اي براي رزیدنتهاي سال اول طبق برنامه دوره Skill labحضور در  - 35
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 36

  
 

 مربوطھ مسئولین پست سازمانی عنوان و نام خانوادگی نام تاریخ امضاء :نسخه
 کننده وظایف تعیین  مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان     

 کننده وظایف تأیید سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان      

 تایید کننده نهایی سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه    
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شرح وظایف پست سازمانی فرم  
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دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 کارشناس گروه آموزشی   :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  پیگیري تدوین برنامه جامع آموزشی گروه و به روز رسانی  آن- 1
  پیگیري تدوین برنامه آموزشی  هفتگی گروه  واطالع رسانی مناسب آن به فراگیران-2
  معادل سازي فعالیتهاي آموزشی گروه ، تکمیل فرم بانک اطالعات اعضاء گروه وارسال آن به  بانک اطالعاتمستند سازي و -3
  همکاري با اعضاء هیئت علمی  در تدوین وبازنگري طرح درس وطرح دوره ونظارت بر حسن اجراي آن-4
  پیگیري  اجرا  لوگ بوك مقاطع مختلف-5
عملیاتی آموزش کار آموزان وکارورزان  تدوین شده براساس برنامه آموزش ضروري مصوب  هماهنگی  وپیگیري اجراي کامل برنامه-6

  شوراي آموزش پزشکی عمومی
  کمک دربرگزاري جلسات توجیهی  درابتداي هر دوره براي کارآموزان وکارورزان  همراه با ارائه برنامه آموزشی  ولوگ بوك-7
  مه آنکالی پزشکان بخش  و ارسال بموقع آن به واحدهاي ذیربط تنظیم  وتایپ برنامه کشیک رزیدنتها  وبرنا-8
  تنظیم  وتایپ برنامه کشیک اینترنها وارسال بموقع آن به واحدهاي ذیربط -9

  مشارکت در عملیاتی نمودن  روشهاي ارزشیابی نوین- 10
  نصب اطالعیه ها ي مهم در بورد گروه - 11
  .با اعضاء هیئت علمی  که فاقد سیستم اتوماسیون می باشند اطالع رسانی  درمورد کلیه نامه هاي مرتبط- 12
  نصب کلیه برنامه هاي آموزشی گروه وکشیک ها در بورد گروه- 13
  انجام حضور وغیاب فراگیران کلیه مقاطع- 14
  نظارت بر پوشیدن روپوش سفید آرم دار ونصب اتیکت توسط کلیه دانشجویان و اینترنها- 15
  نتها  واینترنهاي بخشثبت مرخصی پزشکان،رزید- 16
  تایپ کلیه سواالت امتحانی گروه در مقطع دانشجوئی، اینترنی ورزیدنتی - 17
براي  EDCمشارکت در  استاندارد سازي آزمونها، تحلیل آزمونها  وهمکاري در برگزاري صحیح  آزمون،  ارسال برگه هاي پاسخنامه به - 18

  واعضاء گروه تحلیل آزمون وبازگرداندن نتایج تحلیل به مدیر 
  تنظیم لیست نمرات دانشجویان واینترنها  وارسال بموقع آنها به دانشکده پزشکی- 19
  تنظیم وتایپ صورت جلسات گروه وارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده  وبیمارستان- 20
  یمارستانتنظیم وتایپ  گزارش فعالیت ماهانه اعضاء هیئت علمی وارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده وب- 21
  ونظارت بر حسن استفاده از آنها..) ویدئو پروژکتور،کامپیوتر (پیگیري امور خرید وتعمیر تجهیزات آموزشی گروه- 22



٣٩۴ 
 

  پیگیري  وتنظیم امور مربوط به کالس درس گروه - 23
  ارسال درخواست وسایل مورد نیاز گروه وپیگیري تهیه بموقع آنها- 24
  درزمینه تقسیم  دانشجویان واینترنها،هماهنگی بادانشکده  پزشکی - 25
مختلف درمورد همکاري با دفتر توسعه آموزش درامر فرایند هاي ارزشیابی از جمله ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان ، نظر سنجی از فراگیرانمقاطع - 26

  کیفیت آموزش ، نیازسنجی آموزشی ، نظر سنجی درمورد مدیر گروه 
  درونی و بیرونی گروهپیگیري ارزشیابی  -27
  همکاري درفرایندهاي مرتبط با جشنواره هاي آموزشی از جمله جشنواره شهید مطهري-28
  همکاري درطراحی و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم مرتبط با گروه -29
  تقریر و تایپ خالصه پرونده بیماران بر اساس نظر مدیر محترم گروه مربوطه -30
  ه طبق دستور مقام مافوقانجام سایر امورمحول- 31
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    معاون آموزشی پژوهشی مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
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ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
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دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 پزشكي كاشان
 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: واحد سازماني -٢

 مسئول طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان  : شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل           
 شفاف سازي ، مستندسازي نحوه ارائه خدمات ارباب رجوع با هماهنگی مقام مافوق -1
 اطالع رسانی مقررات مورد اجرا در مرکز با هماهنگی امور اداري -2
 نهاي مناسب ورودي و در معرض دید مراجعیننصب تابلوهاي راهنما در مکا -3
 تهیه وتوزیع بروشورهاي اطالع رسانی و آموزشی با هماهنگی واحد روابط عمومی  -4
نصب نام ونام خانوادگی عوامل متصدي انجام کار ، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان همچنین پیگیري  -5

 با هماهنگی مسئولین مربوطهتهیه اتیکت شناسایی کارکنان 
 تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم -6
 پیش بینی و پیگیري تهیه امکانات و فضاي مناسب جهت استقرار و رفاه ارباب رجوع -7
 نظر سنجی از مراجعان در کلیه واحدهاي بیمارستانی و دریافت نظرات ،انتقادات و پیشنهادات ایشان  -8
 طراحی فرمهاي نظر سنجی بسته به نیاز واحد و در اختیار قراردادن آن به مراجعین  -9

 ریاست جهت بررسی و اخذ تصمیم / بررسی شکایات ارباب رجوع و ارائه نتایج به مدیریت  -10
 تجزیه و تحلیل و آنالیز اطالعات نظر سنجی و ارائه نتایج به مقام مافوق جهت بهبود سیستم و رفع مشکالت -11
 هاد اسامی کارکنان برگزیده یا خاطی طبق فرمهاي نظر سنجی جهت تشویق یا تنبیه پرسنل طبق مقررات پیشن -12
 و بهبود فرایندها جهت همکاري با تیم مدیریتی بیمارستان ) مشتري(ارائه پیشنهاد در خصوص اصالح روشهاي ارائه خدمات به مردم  -13
 ریاست بیمارستان/ بازرسان با نظارت مدیریت  در خصوص اجراي طرح تکریم در بیمارستان ، همکاري با -14
 دانشگاه/ ارائه نتایج آنالیزشده نظر سنجی ها به تیم مدیریتی بیمارستان جهت پایش عملکرد شرکتهاي پیمانکار طرف قرارداد بیمارستان  -15
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -16

  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    مدیر تشکیالت آموزش وبودجه برنامه اي دانشگاه  واحد تشکیالت مسئول
  



٣٩۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 كاشان
 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: واحد سازماني -٢

 کارشناس اسناد پزشکی: شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
 . تحویل پرونده از منشی بخش هاي درمانی و تایید آن  -1
 .می گردد) تجهیزات، آزمایشگاه،رادیولوژي،ویزیت و اقدامات بالینی و کلیه اقداماتی که شامل کسور بیمه اي دارو، (بررسی مستندات پرونده  -2
 .ارجاع نواقص پرونده به مسئول و کارکنان بخش جهت رفع آنها -3
 .پرونده به صندوق دارو تحویل  126گرفتن فرم  -4
 .گرفتن ریز صورتحساب هاي نهایی و تحویل به واحد حسابداري -5
 .بازبینی پرونده بعد از اعمال کسورات و اصالح موارد خطاي ناظر بیمه اي  -6
 .تایید نهایی و تحویل پرونده به واحد درآمد -7
 .تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیت هاجهت ارائه به مقام مافوق  -8
 .جلسات و کارگاههاي آموزشی به منظور ارتقا دانش و مهارت هاي فردي شرکت در -9

 .انجام سایر امورمحوله طبق دستور مقام مافوق -10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣٩٧ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 كاشان
 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي جتمعم: سازمانيواحد  -٢

 تلفنچی : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  

  برقراري ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگویی به مراجعات تلفنی افراد -1
کارکنان واحد مربوطه با کارکنان سایر مؤسسات و سازمانهاي داخل یا خارج شهر، طبق مقررات و برقراري ارتباط تلفنی بین  -2

 دستور مافوق
 نظارت مداوم بر دستگاههاي مرکزي تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تعمیرات مورد نیاز -3
 حفظ و نگهداري دستگاه تلفن و پاسخگویی به موقع مکالمات -4
 مخابرات و در صورت ترك تعیین جایگزین جهت جلوگیري از بروز مشکالتعدم ترك  -5
 اعالم به موقع کارکنان، پزشکان و اعضاء تیم احیاء -6
 رعایت و حفظ شئونات اخالقی در مکالمات تلفنی -7
 جلوگیري از اشغال بودن تلفن در طوالنی مدت -8
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق -9

  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
 



٣٩٨ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
دانشگاه علوم پزشكي : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 كاشان
 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي مجتمع: سازمانيواحد  -٢

 اورژانسنگهبان بخش : شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  برخورد مناسب با ارباب رجوع -1
 مناظر، محوطه و نظایر آن طبق دستورات صادره از مقام مافوق حفظ و حراست واحد مربوطه، -2
 کنترل ورودو خروج افراد ، وسایط نقلیه، حمل و نقل اموال، تجهیزات واثاثیه و سایر کاالها طبق دستور و ثبت در دفاتر مربوطه -3
سوزي، خرابی، دزدي و خرابیهاي غیرمترقبه در ساختمان ، اموال، کاالهاو  به منظور جلوگیري از بروز آتش پیش بینی الزم -4

 تجهیزات تحت کنترل
سوزي، دزدي و خرابی به مسئولین بیمارستان و نیروي انتظامی و انجام اقدامات  اطالع فوري اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش -5

 احتیاطی اولیه
 کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی و تحویل به شیفت بعد گزارش و شرح -6
 پاسخگویی به مکالمات تلفنی، راهنمایی بین کارکنان و ارباب رجوع و هماهنگی بین مراجعین و کارکنان ذیربط -7
 همکاري در خروج همراهان بیماران بعد از ساعت مالقات  و در صورت لزوم غیر از ساعت مالقات -8
 نگهبانیاستفاده از لباس فرم  -9

 حضور مستمر در بخش و درصورت نیاز به ترك بخش اطالع به مسئول شیفت و تعیین جایگزین - 10
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق - 11

 
 
 
 
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی



٣٩٩ 
 

   
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

   
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 پزشكي كاشان
 مركز پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتي: سازمانيواحد  -٢

 نگهبان بیمارستان: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3

 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5
 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7

  شغل              
  برخورد مناسب با ارباب رجوع
 مافوقمناظر، محوطه و نظایر آن طبق دستورات صادره از مقام  حفظ و حراست واحد مربوطه،

 کنترل ورودو خروج افراد ، وسایط نقلیه، حمل و نقل اموال، تجهیزات واثاثیه و سایر کاالها طبق دستور و ثبت در دفاتر مربوطه
سوزي، خرابی، دزدي و خرابیهاي غیرمترقبه در ساختمان ، اموال، کاالهاو تجهیزات  پیش بینی الزم به منظور جلوگیري از بروز آتش

 تحت کنترل
سوزي، دزدي و خرابی به مسئولین بیمارستان و نیروي انتظامی و انجام اقدامات  فوري اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش اطالع

 احتیاطی اولیه
 گزارش و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی و تحویل به شیفت بعد

 مراجعین و کارکنان ذیربط پاسخگویی به مکالمات تلفنی، راهنمایی کارکنان و ارباب رجوع و هماهنگی بین
 همکاري در خروج همراهان بیماران بعد از ساعت مالقات  و در صورت لزوم غیر از ساعت مالقات

 استفاده از لباس فرم نگھباني
 کنترل برگه ترخیص بیماران در هنگام ترخیص 

 ثبت ساعت تردد وسایط نقلیه و کلیه آمبوالنسها در بیمارستان در دفتر نگهبانی
شوند و بایگانی فرم مخصوص  مشخصات کلیه اقالم اموالی که با مجوز  رئیس یا مدیر بیمارستان از درب بیمارستان خارج میثبت 

 خروج کاال در نگهبانی
 شوند ثبت مشخصات اجساد متوفیانی که توسط همراهان یا آمبوالنس از بیمارستان خارج می

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید کننده نهایی
 



۴٠٠ 
 

   

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 

دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١
 پزشكي كاشان

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: سازمانیواحد  -2

 خیاط :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  

برنامه ریزي و اقدام بر اساس حجم سفارشات و تهیه مقدمات الزم به منظور ارائه خدمات طبق برنامه زمانبندي مشخص و با کیفیت  - ١
  .مطلوب

  .برآورد پارچه و سایر مواد و لوازم مورد نیاز  - ٢
  .ودیگر بخش هاي بیمارستان  CSRتحویل البسه و دیگر منسوجات پاره شده از واحد لندري ،  - ٣
 .تعمیر و انجام روغن کاري چرخهاي خیاطی مورد استفاده در کارگاه  پیگیري - ۴
در سریع ترین زمان ممکن و با ...نودوزي و ترمیم کلیه البسه و پارچه هاي معیوب نظیر ملحفه و تشک ، خوشخواب ،رویه صندلی و - ۵

 .کیفیت مناسب 
 . تفکیک و دسته بندي کلیه اقالم ترمیم شده و ارجاع آن به واحد مربوطه - ۶
دوخت و تهیه کلیه منسوجات شامل روپوش ، کاله ، ملحفه ، پرده ، رومیزي ، روسري ،گان ، شان ، کاور تجهیزات وسایر مایحتاج  - ٧

 .بیمارستان  درکمال دقت و صرفه جویی منطبق با برنامه زمانبندي
 حفظ و نگهداري لوازم و وسایل کارگاه - ٨
  فردي شرکت در دوره هاي آموزشی جهت افزایش مهارتهاي - ٩

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -١٠
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیرمجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
    



۴٠١ 
 

 
   

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 پزشكي كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی -2

 متصدي چاپ و تکثیر :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  

برنامه ریزي ، اقدام و تمهید مقدمات الزم به منظور ارائه خدمات با کیفیت و به موقع به واحد ها و بخش هایی که از خدمات واحد  - ١
  .چاپ و تکثیر استفاده می کنند 

طبق برنامه زمانبندي مشخص و با .... و مواد مصرفی مورد نیاز واحد نظیر کاغذ ، منگنه ، جوهر چاپگر و  تامین به موقع ملزومات - ٢
  .مالحظه سطح موجودي و زمان تحویل سفارش 

تهیه و ارائه نسخه هاي کپی از کلیه مدارك ، اسناد ، اوراق و مکتوبات شامل مدارك و اسناد پزشکی و شناسنامه اي و سایر اسناد و  - ٣
 .... مکتوبات طبق نیاز و درخواست واحد هاي مختلف بیمارستان ، بیماران ، همراهان بیماران ، دانشجویان و

 .انجام مجموعه فعالیت هاي مورد نیاز جهت نگهداري و تعمیرات دستگاههاي تکثیر  - ۴
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

    مدیرمجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین
كننده  تأیید

 وظایف
    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
    



۴٠٢ 
 

   

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 پزشكي كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی جتمعم: واحد سازمانی -2

 متصدي رختشویخانه :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  

  .که از خدمات واحد لندري استفاده می کننداقدام به منظور ارائه خدمات با کیفیت و به موقع به واحد ها و بخش هایی  -١
  .تامین به موقع مواد مصرفی ، ملزومات و مواد شوینده مورد نیاز واحد -٢
 . تحویل البسه ، پارچه و ملحفه کثیف از کلیه بخش هاي بیمارستان و انجام ثبت هاي الزم و قراردادن آنها در برنامه شستشو  -٣
 ....عفونی از غیر عفونی ، رنگی از سفید وتفکیک و دسته بندي البسه و پارچه هاي  -۴
 .تفکیک البسه و دیگر منسوجات معیوب و ارسال آن به واحد خیاط خانه و تحویل گرفتن البسه ترمیم شده  -۵
 .شستشو وگند زدایی البسه و پارچه هاي بیمارستانی با استفاده از مواد شوینده مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  -۶
 .ک نمودن کلیه اقالم شستشو شده مطابق مالحظات بهداشتی خش -٧
 .بازرسی البسه ، ملحفه ها و دیگر منسوجات شستشو شده و کنترل آنهااز نظر سالم بودن و عدم پارگی و پوسیدگی  -٨
 .اطو کشی ، تا زدن و دسته بندي پارچه ها و البسه و مهیاسازي جهت ارجاع به واحد هاي مرتبط  -٩

 .منسوجات شستشو و ترمیم شده مطابق با دفاتر ثبت در کلیه واحد هایی که متقاضی شستشو یا ترمیم البسه ، پارچه و ملحفه بوده اند توزیع کلیه  -١٠
 .انتقال البسه و پارچه هاي اتاق عمل به واحد مرکزي استریلیزاسیون جهت ضدعفونی نمودن البسه و پارچه ها  -١١
 بهداشت فردي و محیطی  انجام کلیه اقدامات الزم در زمینه حفظ -١٢
 .انجام کلیه فعالیت هاي مرتبط با امور نگهداري و تعمیرات دستگاهها و تجهیزات واحد لندري  -١٣

  
  
  
  
  
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    مدیرمجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
    



۴٠٣ 
 

  
   

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

  
دانشگاه علوم : بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

 پزشكي كاشان
 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2

 رئیس بخش  :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3

 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
بخش به معاونت آموزشی و ....پیش بینی ، پیشنهاد و پیگیري تامین نیاز هاي آموزشی ، درمانی ، پژوهشی ، تجهیزاتی ، لوازم ، کتب ، نشریات و-1

  پژوهشی بیمارستان با هماهنگی مدیر گروه مربوطه 
  نظارت مستقیم بر نحوه اداره بخش توسط سرپرستار مربوطه  -2
  .بازسازي بخش یا تجهیزات آن پیگیري تعمیر و  -3
  نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل در امور درمان ، تنظیم پرونده ها و انجام دقیق خدمات پاراکلینیکی -4
بیمارستان درشرایط بحرانی ، تنظیم تعداد تخت هاي بر حسب  Bed Managerنظارت مستقیم بر نحوه بستري بیماران دربخش و همکاري با  -5

  .با هماهنگی مدیر گروه تعداد پزشکان 
  .نظارت مستقیم بر جابجایی سرپرستار بخش  -6
اعمال تغییرات اعالم شده (تایید حق مشارکت و حسن انجام کار تنظیم شده توسط سرپرستار بخش و ارسال به دفتر پرستاري جهت تایید نهایی  -7

  )بر اساس راند سوپروایزران 
  .عاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان پیشنهاد تشویق یا تنبیه پرسنل به م -8
  .توجه به رضایتمندي بیماران و پیگیري شکایات بیماران بستري در بخش  -9

  .ارسال گزارش کار ماهیانه به معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان  -10
  .شرکت درجلسات بر حسب نیاز با دعوت رئیس یا معاونین آموزشی و درمان بیمارستان - 11
  
  
 

 مسئولین
 مربوطھ

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان

كننده  تعیین
 وظایف

    معاون آموزشی پژوهشی مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

كننده  تأیید
 وظایف

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  تایید كننده نھایي
 

  



۴٠۴ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشكي آموزشي درماني شھید بھشتيمجتمع : سازمانيواحد  -٢ دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/ وزارت  -١

 راننده: شغل/  پستعنوان  -4 کاشان: خدمتمحل جغرافیایی  -3
 : شغل/  پستشماره  -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/  پستنوع  -5

 :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پستوظایف  -7
  شغل              

  
 بازدید و کنترل کلیه قسمتها، تجهیزات و وسایل و ولوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکت و گزارش تعمیرات موردنیاز -1
 تنظیف و حفاظت خودرو و کلیه قطعات و تجهیزات وسائط نقلیه -2
 گزارش به مسئول مربوطهانجام تعمیرات ساده و تعویض بعضی از قطعات و الستیکها و درخواست لوازم و نیازمندیها و ارائه  -3
 ثبت خروج و ورود آمبوالنس، علت و مکان ماموریت و ساعت بازگشت در دفتر مربوطه در واحد نقلیه و همچنین اطالع به نگهبان -4
 همکاري با بیمارستانهاي دیگر در صورت دستور مقام مافوق -5
 مه درماناعزام یا انتقال بیماران به مراکز درمانی شهر و سایر شهرستانها جهت ادا -6
 گزارش شرح ماموریتهاي درون و برون شهري به مقام مافوق -7
 گزاش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل اتومبیل و سایر نیازمندیها -8
 ماموریت و تایید آن در مرکز مقصد و ارائه آن پس از تایید به مقام مافوق/ دریافت و تحویل برگه اعزام  -9
  مقام مافوقانجام سایر امور محولھ طبق دستور  - ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ و نام خانوادگی نام پست سازمانی عنوان مربوطھ مسئولین

     مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  کننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   کننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه نهاییتایید کننده 
   



۴٠۵ 
 

  
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

 
  

نام
ناس

ش
غل

ه ش
  

  واحد خدمات عمومی و بهداشت: واحد سازمانیراننده                                                  :  عنوان پست سازمانی
تندروسبک                                                                                                                      نقلیه وسائل راننده:   خدمات                                                                           رشته شغلی:   رسته  

ب 
رات

ه م
لسل

س
نی

زما
سا

  

  
  د نقلیهمسئول واح: عنوان سرپرست مستقیم

  
  
  

ت 
یال

حص
ح ت

سط
یاز

د ن
ور

م
  

  دارا بودن گواهینامه پایان دوره تحصیالت متوسطه و گواهینامه پایه دو رانندگی

تها
ولی

مسئ
 و 

ف
ظای

ه و
مون

ن
  

  موردنیاز تعمیرات گزارش و حرکت از بعد و قبل خودرو متعلقات و ولوازم و وسایل و تجهیزات، قسمتها کلیه کنترل و بازدید- 1
  نقلیه وسائط تجهیزات و قطعات کلیه و خودرو حفاظت و تنظیف- 2
  مربوطه مسئول به گزارش ارائه و نیازمندیها و لوازم درخواست و الستیکها و قطعات از بعضی تعویض و ساده تعمیرات انجام- 3
  نگهبان به اطالع همچنین و نقلیه واحد در مربوطه دفتر در بازگشت ساعت و ماموریت مکان و علت، آمبوالنس ورود و خروج ثبت- 4
  مافوق مقام دستور صورت در دیگر بیمارستانهاي با همکاري- 5
  درمان ادامه جهت شهرستانها سایر و شهر درمانی مراکز به بیماران انتقال یا اعزام- 6
  مافوق مقام به شهري برون و درون ماموریتهاي شرح گزارش- 7
  نیازمندیها سایر و اتومبیل وسایل درخواست و خودرو وضعیت چگونگی گزاش- 8
  مافوق مقام به تایید از پس آن ارائه و مقصد مرکز در آن تایید و ماموریت/  اعزام برگه تحویل و دریافت-9

رد 
مو

به 
جر

ت
یاز

ن
  

  سال سابقه رانندگی جهت تسلط و کسب مهارت الزم 5یا  4داشتن حداقل 

 و 
 ها

یی
وانا

ا، ت
شه

وز
آم

یاز
د ن

ور
ي م

تها
هار

م
  

  اطفا حریق, ایمنی, بهداشت کار, آشنایی با مسائل فنی خودرو, کامل به قوانین راهنمایی و رانندگیآشنایی  .1
  توانایی جسمانی جهت نشستن طوالنی مدت, مهارت کامل در رانندگی .2

ان
دگ

کنن
د 

تایی
  

  امضا  نام و نام خانوادگی  عنوا ن پست سازمانی

رئیس امور اداري  مجتمع پزشکی آموزشی درمانی 
  شهید بهشتی

    

      سرپرست  مجتمع  پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

      مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه

  شرایط احراز شغلفرم 



۴٠۶ 
 

 
ایران اسالمی جمهوري  

شرح وظایف پست سازمانی فرم  
  استخدامی کشور سازمان امور اداري و  2ت ) 74-4( 234 فرم                ) 1( شماره فرم

 پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی مجتمع: واحد سازمانی -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان: بھداشت و درمان و آموزش پزشكي/  وزارت -١

  مسئول نقلیه :شغل/ پست  عنوان -4 کاشان: خدمت جغرافیاییمحل  -3
 : شغل/ پست  شماره -6  موقت مستمر /  ثابت : شغل/ نوع پست  -5
  :باشد الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می فوق پست وظایف -7

  شغل              
  
  ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداري و گرفتن کوپن بنزین و انجام امورمربوط به بیمه وسایط نقلیه  -1
 تعمیرات ، تهیه بنزین و شماره گذاري اتومبیل هارسیدگی به تصادفات ، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به  -2
 کنترل حضور و غیاب رانندگان و تهیه برنامه کشیک ماهیانه جهت ایشان -3
 نظارت در براورد هزینه تعمیر وسایط نقلیه و پیگیریهاي الزم به منظور تعمیر آنها -4
 برنامه ریزي جهت اعزام بیماران با آمبوالنس -5
 اي ایاب و ذهاب کارکنان و نقل و انتقال پزشکان آنکالبرنامه ریزي و کنترل سرویس ه -6
 گزارش و ارسال آمارهاي مربوطه واحد به مقام مافوق -7
 بازدیدو کنترل کلیه قسمتها ، تجهیزات ، وسایل و متعلقات خودروها -8
 گزارش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل اتومبیل و سایر نیازمندیها -9

 ق دستور مقام مافوقانجام سایر امور محوله طب -10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :نسخه امضاء تاریخ خانوادگیو نام  نام سازمانیپست  عنوان مربوطھ مسئولین

    مدیر مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان  كننده وظایف تعیین

    سرپرست مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان   كننده وظایف تأیید

    سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه  كننده نھایي تایید
 

 
 



۴٠٧ 
 

   مزایا و حقوق:  چهارم فصل
  

  طرحی و پیمانی رسمی، کارکنان مزایاي و حقوق
.  گیرد می  صورت کشوري خدمات قانون اساس بر طرحی و پیمانی رسمی، کارکنان مزایاي و حقوق پرداخت نظام

 و حقوق  کرد می    تبعیت کشوري استخدام  ازقانون  88 سال از قبل تا کارکنان این مزایاي و حقوق پرداخت قانون
 و آب بدي العاده فوق تطبیق، ،فوق العاده شغل ،تفاوت شاغل حق شغل، حق هاي آیتم شامل کارکنان این مزایاي

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

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

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

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

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

 هاي رتبه از دریکی و معاف ها رتبه از برخی نمودن طی از دستورالعمل طبق هستند برخوردار الزم مهارت و تجربه
  . گیرند می قرار باالتر
  . یابد می اختصاص باالتر و کارشناسی مشاغل به فقط عالی و ارشد هاي رتبه

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

    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
 حق امتیاز از تجربه و خدمت ،سنوات مهارت آموزشی، هاي دوره تحصیالت، نظیر عواملی اساس بر شاغلین کلیه

  . گردند می مند بهره شاغل
 قراردادي بصورت کار سابقه یا و باشند دارا را خصوصی بخش در کار سابقه استخدام از قبل کارکنانیکه- 1 توضیح

 خدمت سنوات احتساب تقاضاي درخواستی طی یستی با  آزمایشی یا پیمانی بصورت استخدام از پس باشند دارا را
 قبلی کار محل از باشدرا شده ذکر شغل نوع آن در که حقوقی ریز سیاهه شده تکمیل فرم  و نموده اعالم کتبا را خود
 طرح جهت کارگزینی واحد به را استخدام از قبل بیمه حق پرداخت مدت بابت بیمه سابقه همراه به و دریافت خود

 سنوات به مدت این مذکور کمیته توسط بحث مورد سوابق تایید صورت در نمایند ارائه دانشگاه اجرایی کمیته در
  .بود نخواهد قبول قابل بازنشستگی لحاظ به رسمی کارکنان تجربی سوابق ضمنا. گردد می اضافه ایشان تجربی
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 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

 انسانی منابع مدیریت به دانشگاه اجرایی کمیته در طرح جهت  مربوطه مسئولین نظریه اخذ از پس را مذکور  گواهی
 نتیجه  و اقدام ردآن تاییدیا به نسبت  شغلی رشته با تحصیلی رشته ارتباط به بسته کمیته این. نماید می ارسال دانشگاه

 مدرك اعمال حکم صدور به نسبت تایید صورت در کارگزینی واحد سپس و نماید می اعالم اي صورتجلسه طی را
 نتیجه باشد تحصیلی مدرك و سوابق رد بر مبنی دانشگاه اجرایی کمیته راي صورتیکه در. نماید می اقدام تحصیلی

  . گردد می اعالم کارمند به کتبا
 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

 و 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

  . گردند می برخوردار مذکور
براي مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص و مهارت ، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و :فوق العاده شغل - 2

امتیازو  1500باالتر امتیاز و براي مشاغل همسطح کارشناسی و  700شرایط بازار کار براي مشاغل تا سطح کاردانی 
  .امتیاز تعیین می گردد  2000براي مشاغل باالتر حداکثر 

مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که    ثابت و فوق العاده هاي  حقوق  در صورتی که: تفاوت تطبیق- 3
  و فوق العاده هاي حقوق(قبلی   به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد تا میزان دریافتی

به عنوان تفاوت تطبیق ، براي کارمند ) 1387مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 
بعدي مستهلک   با ارتقاء هاي   شده و  تلقی  ثابت کارمند  یتطبیق در حکم حقوق  تفاوت   این  . .منظور می شود
محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه وي نیز   تفاوت در  این   بود  اهدنخو  بعدي نیز  افزایش هاي  نشده و مانع از

  .مالك عمل قرار گرفته است
 به همچنین و اسارت مدت و جبهه در داوطلبانه  خدمت مدت و جانبازي درصد با متناسب:  ایثارگري العاده فوق- 4

می  1500به بعد امتیاز آن  91مستخدمین سال براي .  باشد می 1550 آن امتیاز سقف و گیرد می تعلق  شاهد فرزندان
  .باشد

  گیرد می تعلق مشاغلی متصدیان به کار محیط شرایط سختی العاده فوق:   کار محیط شرایط سختی العاده فوق- 5
  گرفته قرار نامطلوب عوارض یا بیماریها به ابتال معرض در شاغل مربوطه وایمنی بهداشتی شرایط رعایت وجود با که

 بخش نوع با متناسب باشد، داشته بدنبال مطلوب نا عوارض یا بیماري بروز احتمال آنان وظایف ماهیت اینکه یا و
 بخش در امتیاز 1000 حداکثر تا  اداري واحدهاي در امتیاز 96 حداقل از آن امتیاز کار سختی میزان و خدمت محل
 میزان به باشند می بیمارستان احیا تیم در عضویت براي کتبی ابالغ داراي که کارکنانی.  گردد می تعیین ویژه هاي
  . شد نخواهد بیشتر امتیاز 1000 از آن سقف حاضر حال در که گردد می اضافه ایشان کار سختی امتیاز به امتیاز 180
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 حفاظت ضرورت و مختلف امور در) پرتوها( اشعه کاربرد افزون روز گسترش به توجه با : اشعه حق العاده فوق- 6
 دارند قرار پرتوها مستمر مجاورت در یا و معرض در که مستخدمینی به ، اشعه آور زیان اثرات برابر در کارکنان

 انرژي کمیسیون تصویب از پس خدمتی معافیت از استفاده و مرخصی کار، ساعات کسر اشعه، حق قبیل از تسهیالتی
 در که کارکنانی گردد می اعطاء ایران اتمی انرژي سازمان یک شماره العمل دستور براساس و دستگاه هر اتمی

. شوند می شناخته) ب( گروه دارند قرار پرتوها مجاورت در که کارکنانی و) الف( گروه دارند قرار پرتوها معرض
مربوطـه و براساس درصدي از مجموع حقوق و  کمیسیون توسط شده تعیین درصد براساس اشعه با کار العاده فوق

    .است  پرداخت کسور بازنشستگی قابل  مزایاي مشمول

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

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

  . شود می پرداخت باشند می فرزند و همسر
  .   است گردیده حذف مذکور قانون از اوالد  هزینه کمک براي فرزند تعداد سقف 91 سال از. 1 تبصره
 و 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
 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
 یا و) باشد مطلقه یا کرده فوت همسر( نبوده همسر داراي که  افتاده کار از ، بازنشسته شاغل، زن کارمندان.4 تبصره
 این صورتیکه در و شوند می مند بهره مندي عائله هزینه کمک مزایاي از باشند معلول یا و افتاده کار از آنان همسر

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

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

 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 ،ایثارگري مدیریت العاده فوق شاغل، ،حق
  . بود خواهد پرداخت قابل العاده فوق این مربوطه بودجه اعتبار

 تمام 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

  : 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 ترکیب - 7
 گیرد نمی تعلق کاري نوبت العاده فوق نمایند می فعالیت عصر و صبح نوبتی دو هاي شیفت در که کارکنانی به 

 هاي 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

 درصد کمترین)  کار عصر( دائم نوبتی یک و درصد بیشترین) شبکار( دائم نوبتی یک  فوق کاري هاي نوبت بین در
 و بوده ثابت درصدي تاکنون 88 سال از طرحی و پیمانی ، رسمی کارکنان براي العاده فوق این مبلغ. باشد می دارا را
  . است شده تعیین 87 سال در کاري نوبت درصد اساس بر

  : 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

 باالتر  شغلی طبقه یک به زیر شرایط تحقق صورت در کشوري خدمات مدیریت  قانون مشمول شاغل کارمندان
  : یابند می ارتقا شغل حق جدول در
 طبقه 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
 و 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
 حداکثر 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
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 یک 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

 سال 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

 چهار 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

 ازاي 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

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



۴١٣ 
 

  : شغل حق جدول هاي رتبه در کارمندان ارتقاي نحوه
 می ذیل جدول شرح به باالتر و کارشناسی و کاردانی سطح تا مشاغل متصدیان رتبه ارتقاي براي الزم تجربه مدت
  : باشد

  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 مـدیریت  توسـعه  شـوراي  شـغلی  نظـام  تخصصـی  کمیتـه  تایید مستلزم کارمندان براي خبره رتبه کسب -3    

 دانشـگاه  سـتاد  در بهداشـت  وزارت اداري تحـول  و مـدیریت  توسـعه  مرکـز  نماینده حضور با که جمهور رئیس انسانی
  .  باشد می ، شود می تشکیل

  عالی رتبه به ارتقا براي
  ساالنه عملکرد ارزیابی نمره از امتیاز درصد 85 حداقل کسب-1    
   دولت کارمندان آموزشی نظام چارچوب در آموزشی دوره ساعت 150 گذراندن-2    
 سـرمایه  و مـدیریت  توسـعه  شـوراي   شـغلی  نظـام  تخصصـی  کمیتـه  تایید مستلزم کارمندان براي عالی رتبه کسب-3    

 باشـد  مـی   بهداشـت  وزارت اداري تحول و مدیریت توسعه مرکز به الزم مدارك ارسال سپس و جمهور رئیس انسانی
 .  
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   3 تبصره کارکنان مزایاي و حقوق
 هیئت 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

  .مبنا عدد در حقوق ضریب حاصلضرب با است برابر 3 تبصره قراردادي کارکنان مبناي حقوق:  مبنا حقوق
    بود خواهد 20 قبول قابل گروه حداکثر و 70 ترتیب به 11 گروه از بعد متوالی گروههاي مبنا اعداد فواصل:  مبنا عدد

.  نماید می   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
  : 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
 هزینه کمک+ هوا و آب بدي العاده فوق+  زندگی تسهیالت از محرومیت+    کاري نوبت العاده فوق+ کار سختی

  سایر+  اوالد
 نقاطی در که مستخدمینی به زندگی تسهیالت از محرومیت العاده فوق   : زندگی تسهیالت از محرومیت العاده فوق

 درصد 15 میزان به  زندگی تسهیالت از محرومیت العاده فوق است زندگی الزم تسهیالت فاقد که کنند می خدمت
 .باشد می  مبنا حقوق از

  . باشد می مبنا حقوق درصد 5 میزان به:  هوا و آب بدي العاده فوق
 براي درصد 85 تا اداري کارکنان براي  درصد 8  حداقل از کارکنان کار سختی ضریب:  کار سختی العاده فوق

 می بیمارستان احیا تیم در عضویت براي کتبی ابالغ داراي که کارکنانی.  شود می تعیین ویژه هاي بخش کارکنان
  . گردد می اضافه ایشان کار سختی امتیاز به مبنا حقوق درصد 15 میزان به باشند
 زیر جدول هاي ضریب اساس بر 3 تبصره قراردادي کارکنان کاري نوبت العاده فوق:  کاري نوبت العاده فوق

  . شود می پرداخت
 فوق زمانی حاالت از هریک در آن مشابه عناوین یا کشیک بصورت نوبت برحسب و منظم غیر بصورت کارکنانیکه

 کار اضافه العاده فوق از مربوط مقررات رعایت با و نبوده نامه آئین این مشمول باشند هایی مسئولیت انجام دار عهده
  . شد خواهند برخوردار ساعتی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 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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 مزایا 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( 

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

  . گیرد می تعلق باشند فرزند داراي که نیز  زن  کارکنان به مرد  کارکنان
 عصر و صبح در آنان کار نوبتهاي و کنند می کار نوبتی طور به ماه درطول که کارکنانی کار قانون  56 ماده براساس

 ویا شب و صبح در نوبتها صورتیکه در و%15 گیرد قرار شب و عصر و صبح در نوبتها چنانچه و% 10 شود می واقع
 به صورتیکه در.  کرد خواهند دریافت کاري نوبت العاده فوق عنوان به مزد بر عالوه%  5/22 قرارگیرد شب و عصر

  . است پرداخت قابل پایه حقوق%  35  میزان به کاري نوبت العاده فوق نمایند وظیفه انجام شبکار دایم شیفت صورت
 یا پایه حقوق%  35 میزان به 4  تبصره قراردادي کارکنان  امنا هیئت جذب العاده فوق:  امنا هیئت جذب العاده فوق
  . باشد می  اعتبار وجود درصورت شغل مزد

  مزایا سایر
 ارباب رضایت تحصیالت، ، سابقه میزان براساس  بیمارستان ماهیانه درآمد از سهمی:  ) پرکیس( مشارکت حق

 گذار تاثیر موارد سایر از.  شود می پرداخت و محاسبه امتیازآن  فرد عملکرد و شبکاري تعداد کاري، اضافه رجوع،
  . کرد اشاره روز 25 از بیشتر استحقاقی مرخصی و استعالجی مرخصی ایام به توان می مشارکت حق امتیاز بر

 به شده تعیین ساعات در موظفند کارمندان کلیه کشوري خدمات مدیریت قانون 93 ماده استناد به:   کار اضافه
 خدمات به تعطیل ایام یا و مقرر اداري وقت از خارج ضروري مواقع در درصورتیکه و بپردازند مربوطه وظایف انجام
 پرداخت قبال در محوله وظایف انجام و کار محل در حضور به مکلف دستگاه نیاز اعالم اساس بر باشد نیاز آنها

  . بود خواهند مقررات برابر کار اضافه
 شود می محاسبه ذیل شرح به) طرحی ، پیمانی ، رسمی(  کارمند یک کار اضافه العاده فوق ساعت یک نرخ:  تبصره 
:  

  176 بر تقسیم)   مدیریت العاده فوق+  شاغل حق+  شغل حق( مبلغ
  :  به شرح زیر محاسبه می گردد 3نرخ یک ساعت اضافه کار کارکنان قراردادي تبصره 
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  160تقسیم بر ) حداقل حقوق دولت +فوق العاده جذب (
  )ریال اعالم شده است  4000000( 93حداقل حقوق در سال . حداقل حقوق هر ساله از سوي دولت اعالم می شود 

  .    باشد می  عادي کار ساعات مبلغ بر مازاد% 40 میزان هب  4 تبصره قراردادي پرسنل کار اضافه
  :  وري بهره ارتقا قانون 
  بهیاران کمک  بهیاران، ، پرستاران شامل که)  ها بیمارستان( درمانی مراکز در شاغل بالینی کارکنان شامل قانون این 

 هاي فوریت    شغلی رشته شاغلین و ماماها هوشبري، کارشناسان و عمل،کاردانان اتاق کارشناسان و ،کاردانان
  . شود می دهند، می خدمت ارائه بیماران به مستقیم بصورت که  پزشکی

  
  

  :نحوه محاسبه اضافه کاري براساس قانون ارتقا بهره وري
توسط کارشناس مربوطه در  تعیین ساعت کارکرد ماهانه کارکنان استفاده کننده از مزایاي قانون ارتقا بهره وري - 1

  :معاونت درمان دانشگاه 
با توجه به اینکه کلیه پرداخت ها در سیستم پرسنلی  . باشد می هفته در ساعت 44 کارکنان کار ساعات میزان

ساعت . بصورت ماهانه محاسبه میشود ، الزم است این ساعت کارکرد هفتگی به ساعت کارکرد ماهانه تبدیل شود 
  :به شرح زیر محاسبه می گردد  کارکرد ماهانه

 x= تعداد روزهاي جمعه و تعطیل رسمی در ماه 

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

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

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

 پنج باال به سال 16 و ساعت چهار - سال 16 ساعت، سه - سابقه سال 12 ساعت، دو - سابقه سال هشت ساعت،
 بر و شود می محاسبه و تبدیل امتیاز به کشوري خدمات مدیریت قانون در کار سختی. شود می کم هفته در ساعت
 و ساعت 5/1 درصد 75 تا 51 از ساعت، یک درصد 50 تا 26 از ساعت، نیم درصد 25 تا 8 ازاي به کار سختی اساس

 ساعات کسر مدت.  شود می کم هفته در پرستاري کادر شاغالن کاري ساعات میزان از ساعت 2 درصد100 تا 76
  . است شده تعیین هفته در ساعت 1 متعارف غیر هاي کاري نوبت در کار بابت کار
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  بر اساس قانون ارتقا بهره وري) صبح ، عصر و شب (تعیین ساعات شیفت هاي کاري سه گانه -3
 مشمولین.  شد خواهد محاسبه 5/1 ضریب با دارند اشتغال تعطیل ایام و شب هاي نوبت در که کارکنانی کار ساعات

 بر ساعت) 80( حداکثر ماهانه نیاز صورت در توانند می و نداشته را متوالی ساعت دوازده از بیش کار اجازه ماده این
 از یک هیچ ضریب این اعمال با.  دهند انجام کاري اضافه کارفرما توافق با نامه آئین این 2 ماده دستورالعمل اساس

براساس قانون فوق الذکر شیفت . باشند نمی تعطیل  ایام و شب هاي شیفت طی در خوابیدن صرف به مجاز کارکنان
  .ممنوع       می باشد) ساعت  18(یا شب و صبح روز بعد ) ساعت  18(هایی مانند عصر و شب 

 جزء 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

  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 

  ساعت  30/6= ساعات شیفت صبح و عصر ایام غیر تعطیل 
  

  :فه کار بر اساس قانون ارتقا بهره وري محاسبه ساعت اضا
  .که روش محاسبه آن ذکر گردید )  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

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

                                  .                                                                                                                             باشند می شود می بخش دریک خدمت
    کارکنان رفاهی امور

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

 می واریز مذکور حساب به و  کسر او  دریافتی از کارکنان انداز پس بابت مبلغی هرماه و افتتاح او نام به ها بانک
 نام به که اي جداگانه سپرده حساب به  دولت انداز پس  حساب عنوان به دولت  میزان همین به مبلغی هرماه و.  شود

 بدیهی.  شد خواهد واریز  کارمند حساب به هردوحساب به متعلق سود و.کند می واریز  شد خواهد افتتاح کارمند
 زمان در  انداز پس حساب موجودي.  ندارد وجود کارمند هر نام به انداز پس حساب دفترچه صدور به نیازي است

 کارکنان براي دولت سهم و مستخدم سهم هاي حساب موجودي کلیه. باشد می برداشت قابل غیر کارمند اشتغال
 کارکنان مورد دیگرودر دالیل به خدمت از خروج ویا افتادگی کار از و خریدي باز ، بازنشتگی هنگام به رسمی
 موجودي کارمند فوت صورت در. شود می پرداخت آنان وجه در یکجا بطور قرارداد خاتمه ویا لغو هنگام به  پیمانی
  . شد خواهد پرداخت و تقسیم قانونی وراث بین سپرده سود و اصل از اعم  انداز پس حساب
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 کارگزینی واحد به بایستی دولت انداز پس حساب افتتاح جهت پرسنل:  دولت انداز پس حساب کردن باز نحوه
 مدیر و اداري امور مسئول امضاي به ، آن تکمیل و نسخه دردو انداز پس حساب فرم  گرفتن تحویل از بعد و مراجعه

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

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

 کارکنان مذکور هزینه کمک دریافت جهت است پرداخت قابل  ماهانه بصورت  4 تبصره قراردادي کارکنان براي
 به)  فرزند شناسنامه اول تصویر و خود شناسنامه  صفحه دوم و اول تصویر(  مدارك ارائه به نسبت بایست می مشمول

  . شود می تعیین دولت طرف از سال هر مهد هزینه کمک مبلغ.  نمایند اقدام رفاه واحد
 کار محیط ایمنی و بهداشتی شرایط تامین جهت و کارکنان استخدامی – اداري نامه آئین 50 ماده استناد به:  شیر حق

 شاغل کارکنان کلیه براي ماست مانند آن مناسب لبنی مواد آن معادل یا شیر لیتر چهارم یک میزان روزانه کارکنان
  . است شده داده اختصاص بایگانی و پرتونگاري واحدهاي آزمایشگاه، رادیولوژي، قبیل از پرخطر هاي بخش در

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

 در که اي ناخواسته حوادث در همواره کادردرمان. باشد می شغلی استرس از درمانی کادر رهایی براي راهکار
 از ناشی خسارات با مواجهه براي راهکار بهترین تواند می مسئولیت بیمه لذا، و قراردارند دهد می رخ  درمانی مراکز
  .باشد حوادثی چنین وقوع
 دستورالعمل استناد به و کشوري خدمات مدیریت قانون 86 ماده اجرایی نامه آئین اجراي راستاي در:  لباس حق

 آنان وظایف انجام کارکنانیکه از آندسته به بایست می کار مناسب محیط ایجاد جهت اداري امور سازمان 15 شماره
  . گردد تحویل و تهیه لباس است مخصوص لباس داشتن مستلزم

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

 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
 هزینه کمک براي پرداخت قابل سقف کشوري خدمات مدیریت قانون دهم فصل دستورالعمل استناد به:  غذا هزینه

 باالترین تشخیص با شده تعیین درروز ساعت 8 حداقل آنها کار ساعت که کارمندانی براي غذا مستقیم غیر یا مستقیم
  . است گردیده تعیین درروز)  صبحانه یا شام یا ناهار( غذایی وعده یک براي تنها دستگاه مجاز مقام

 از بازنشسته، شاغل، کارکنان فرزندان و خود دایم ازدواج صورت در ازدواج هزینه کمک:  ازدواج هزینه کمک
 صورتی در فرزند ازدواج هزینه کمک.  است پرداخت قابل آنان از هریک براي بار یک فقط متوفی و افتاده کار
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 کارمند هردو شوهر و زن صورتیکه در.  نباشد مذکور مقررات مشمول کارمند خود فرزند آن که است پرداخت قابل
   گیرد می تعلق مرد ترجیحا آنان از یکی به فرزند ازدواج هزینه کمک باشند

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

 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
 سالیانه ضریب احتساب و مقررات رعایت با که است گردیده تعیین امتیاز 6500 میزان به  کشوري خدمات مدیریت

  .  بود خواهد پرداخت قابل مشمولین به
       1393 سال در هزینه کمک این محاسبه نحوه

  ریال 7845500=  6500) * 1207( 1393 سال ریالی ضریب
 که نمایند می تبعیت اجتماعی تامین قانون از هزینه کمک این پرداخت نظر از اجتماعی تامین قانون مشمول کارکنان

 می پرداخت ایشان به آخر سال 2 حقوق میانگین معادل بیمه حق پرداخت سابقه روز 720 حداقل داشتن درصورت
  .  شود

  
   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

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

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

 می 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

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

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

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

 نمایید مراجعه پیشنهادات جامع نظام لینک به)  چپ سمت(  دانشگاه سایت طریق از توانید می پیشنهادات ارائه جهت
  . است شده درج شده ارائه پیشنهادات پیگیري نحوه همچنین ، فرم تکمیل راهنماي و پیشنهادات فرم قسمت دراین. 
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 دانشگاه سایت به توانید می ماموریت و مشارکت حق کار، اضافه ، حقوقی فیش دریافت جهت:  حقوقی فیش -٦
  لینک چپ درسمت و رجوع دانشگاه منابع و مدیریت توسعه معاونت حوزه به ها معاونت لینک در و مراجعه
 عبور رمز و کاربري نام شما از قسمت این در.  یابید دسترسی حقوقی فیش به)  سریع دسترسی قسمت( مذکور

.  بزنید را فیش مشاهده و نمایید وارد ملی شماره و حقوقی حساب شماره بایست می ترتیب به که شود می درخواست
 در.  شوید متصل کارکنان آموزش سامانه به)  توسعه معاونت سایت اول صفحه(  فوق آدرس در توانید می همچنین

 شناسنامه  به عبور کلمه عنوان به شناسنامه شماره و  کاربري نام  عنوان به ملی شماره درج با میتوانید سامانه این
 . کنید پیدا دسترسی خود آموزشی

  کارکنان رفاهی نامه شیوه -٧

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

  . کنید پیدا دسترسی کارکنان ورزشی نامه
 سمت به توانید می...)  و کارکنان تکمیلی بیمه به مربوط اطالعات قبیل از(رفاهی اطالعات سایر گرفتن براي همچنین

 امور مدیریت اول صفحه چپ قسمت در سپس و عمومی امور مدیریت لینک به توسعه معاونت اول صفحه راست
  . نمایند مراجعه کارکنان رفاه اداره قسمت به عمومی

  ها دستورالعمل و ها بخشنامه -٨

 و ها بخشنامه 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

  
   بهشتی بیمارستان سایت

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

  . یابید دسترسی و فرم ارسال پیشنهادات 
  بازنشستگی

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

 وشصت تخصصی غیر مشاغل براي خدمت سابقه سال سی داراي که را کارمندانی است موظف سازمان - 1 تبصره
 سال پنج و شصت و تخصصی مشاغل براي خدمت سابقه سال پنج و سی ي دارا که را کارمندانی همچنین و سن سال
   نماید بازنشسته کارمند تقاضاي بدون  را باشند می سن
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 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
 تخصصی کارمندان.  باشد می سال هفتاد تخصصی مشاغل براي سنی سقف.  نماید نشسته باز را باشند می خدمت

 داشته خدمت سابقه سال بیست از بیش صورتیکه در است سال پنج و بیست از کمتر انها خدمت سابقه که الذکر فوق
  . شوند می خرید باز اینصورت غیر در و دهند خدمت ادامه سابقه سال پنج و بیست به رسیدن تا توانند می باشند
  : بیمه حق یا بازنشستگی کسور پرداختسابقه

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

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

  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

                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

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

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

 . 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
 شغل با متناسب را کارکنان آموزش نظام بیمارستان بخشی اثر و کارایی سطح ارتقا منظور به است موظف سازمان

.  یابد افزایش سازمان فرایندهاي در مستمر مشارکت جهت کارکنان انگیزه تا نماید طراحی اي بگونه نظر مورد
 شده معرفی کارمندان.  بگذرانند  خدمت ضمن آموزشهاي ساعت 50 میزان به حداقل سال درطول موظفند کارکنان

  . باشند می دوره اجراي هزینه پرداخت به مکلف قبولی نمره کسب عدم صورت در ها دوره این به
 مفاد با مطابق آموزش امتیاز تمامی از برخورداري جهت کارمندان براي ساالنه آموزشی ساعات سقف – تبصره
 مدرك دارندگان ساعت 150 حداکثر ، دیپلم فوق ، دیپلم تحصیلی مدرك دارندگان براي ها، گواهینامه اعطاي
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 ساعت 120 حداکثر باالتر، و لیسانس فوق تحصیلی مدرك دارندگان و ساعت 130 حداکثر ، لیسانس تحصیلی
  . بود نخواهد بعد سالهاي براي سازي ذخیره قابل و پذیرش مورد  آن بر مازاد هاي دوره و بود خواهد

 آنها 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

 خدمت بدو توجیهی هاي آموزش 

 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
 اسالمی جمهوري اساسی قانون کار محیط شغلی و فردي حقوق مرکز استخدامی اداري نامه آیین کلیات استخدامی

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

  .مربوط
 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 فردي و عمومی نگرش و مهارت دانش افزایش و سازمانی فرهنگ ارتقا و اخالقی فضایل رشد منظور به اطالعات
  . گردد می ارائه کارمندان اطالعات فناوري

   مدیران آموزش
 دانش 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
  : ها گواهینامه انواع
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 دستورالعمل 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

   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

  آموزش ها در زمینه آموزش هاي شغلی باشد ) 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 مستند سازي –تبصره 
بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازمانی می گردد  پس از تایید کمیته آموزش  تجربیاتی که موجب افزایش

  .ساعت آموزشی براي فرد در نظر گرفته شود  200حداکثر می تواند تا معادل 
  
  گواهینامه تخصصی    

  :شریط الزم براي اخذ گواهینامه تخصصی 
  دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا گواهینامه مهارتی - 1
  :ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر  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 مستند سازي  –بصره ت
تجربیاتی که موجب افزایش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازمانی می گردد  پس از تایید کمیته آموزش 

  . ساعت آموزشی براي فرد در نظر گرفته شود 200حداکثر می تواند تا معادل 
  پژوهشی سطح یک –گواهینامه تخصصی 

  پژوهشی  –شرایط الزم براي اخذ کواهینامه تخصصی 
  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا گواهینامه تخصصی - 1
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  :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 علمی یا  100اجراي یک یا چند طرح تحقیقاتی در زمینه شغل مورد تصدي معادل - 3

  پژوهشی –ساعت اموزش تخصصی ویژه اخذ گواهینامه تخصصی  100طی 
  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 یک - 1تبصره 
  .سال به مدت زمان دریافت گواهینامه آنان اضافه خواهد شد 

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

  .ساعت آموزشی براي فرد در نظر گرفته شود  200حداکثر می تواند تا معادل 
  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 

  طول یکسال  ساعت آموزش در 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 که :داشتن حداقل دو خدمت برجسته شامل )4

  .موجب افزایش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازمانی گردد 
  سال منتهی به صدور گواهینامه  5به باال در ارزشیابی عملکرد  85داري از امتیاز برخور)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 گردیده - 1تبصره 
عالیت هاي جدید بوده و در صورتی که سقف ساعات آموزشی گذرانده فرد بیش و سطوح بعدي نیازمند آموزش و ف

از ساعات مورد نیاز اخذ گواهینامه نوع دوم باشد ساعات مازاد آموزشی براي گواهینامه نوع دوم بعدي محاسبه نمی 
  .گردد 
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شته هاي بهداشتی پژوهشی سطح یک ودودر ر–آزمون جامع پیش بینی شده بري اخذ گواهینامه تخصصی - 2تبصره 
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 

  .سطح کشوري برگزار خواهد شد 
تواند بطور همزمان از امتیازات مترتب بر دوره هاي آموزشی شامل تبدیل وضع استخدام آزمایشی به سازمان می 

رسمی، تمدید قراردادپیمانی ، ارتقا شغلی در رتبه هاي شغلی، انتصاب و ارتقا به پست هاي مدیریت حرفه اي ،امتیاز 
این دستورالعمل را داشته باشند به کارمندان حق شاغل و اخذ گواهینامه نوع دوم مشروط بر اینکه شرایط الزم در 

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

  :فرایند اعطاي گواهینامه نوع دوم 
ن آن با کارمندان متقاضی موظفند نسبت به جمع آوري و ارائه مدارك و مستندات مورد نیاز و مطابقت داد

  .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 –مزایاي گواهینامه هاي مهارتی و تخصصی از تاریخ استحقاق و گواهینامه هاي تخصصی 

  .تاریخ پذیرش در آزمون قابل احتساب است 
  : گواهینامه هاي آموزشی مورد قبول

  .گواهینامه هاي داراي مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق - 1
  .دراي مجوز از کمیته راهبردي در سطح کشور و کمیته آموزش در سطح سازمان گواهینامه هاي آموزشی - 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 
  گی و تایید هیئت عالی گزینش اجرا شده گواهینامه آموزشی مصوب رشته شغلی مسئول گزینش که با هماهن- 4
  .گواهینامه هاي دوره تخصصی آموزش مداوم جامعه پزشکی صرفا براي مشمولین قانون مربوطه - 5

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

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

ساعت به  6گواهینامه هاي دوره هاي حضوري که در آن ساعت آموزشی قید نشده است بطور میانگین - 3تبصره 
  .ازاي هر روز در نظر گرفته می شود 
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ساعت در نظر گرفته می  2پزشکی صرفا بر اساس امتیاز و هر امتیاز معادل دوره هاي آموزش مداوم جامعه -4تبصره 
  .شود 
  : آموزشی هاي دوره ساعات محاسبه نحوه
  : درصورت و باشد شده درج آموزشی شناسنامه در و بوده تصدي مورد شغلی رشته با مرتبط باید آموزشی هاي دوره

  . 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

 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

 و بررسی مورد مستمر، و منظم فرآیندي طی را خود کارکنان و مدیران شایستگی مکلّفند دانشگاه اجرائی واحدهاي
 نتایج.  دهند اطالع ذینفعان به و ثبت کارگزینی افزار نرم و پرسنلی پرونده در را  آن نتایج و داده قرار ارزشیابی

 . بود خواهد گذار تاثیر آنان دریافتی مزایاي و استخدامی وضعیت در ساالنه ارزیابی

  .  باشد می سال همان ماه اسفند پایان تا سال هر ماه فروردین اول از ارزشیابی دوره
   عملکرد ارزیابی هاي فرم تکمیل نحوه

 60 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

  . شود می تایید) واحد مسئول(  کننده ارزیابی توسط و تکمیل شونده ارزیابی توسط عملکرد ارزیابی هاي فرم
 طبقه 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
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  مقررات سایر:  پنجم 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
   اداري تخلفات به رسیدگی هاي هیئت یا و قضائی مراجع قطعی احکام موجب به اخراج یا و دائم یا موقت انفصال) ه
   بازخریدي یا و استعفا) و
  موجه غیر و موجه غیبت) ز

  کارافتادگی از یا و بازنشستگی) ح
  تعلیق)ط
  پیمانی کارمند قرارداد فسخ) م

 است ممنوع ایشان به وجهی هرگونه پرداخت ، کارمند تکلیف تعیین تا غیبت و تعلیق ، موقت انفصال درایام:  تبصره
.  

 از قبلی اعالم ماه یک با  کتبی درخواست با توانند می  رسمی ،کارمند کشوري خدمات قانون 64 ماده اساس بر
 تاریخی از استعفا.  بود نخواهد دولت برابر در تعهداتش رافع او استعفاي مورد هیچ در. کند استعفا دولت خدمت

  . کند موافقت آن با رسمی حکم موجب به سازمان که یابد می تحقق
 خانه وزارت انحالل یا سازمانی پست حذف علت به صورتیکه در کشوري خدمات قانون  116 ماده براساس

 در خدمت به آماده حالت به مزبور مستخدمین نباشد احتیاج رسمی مستخدمین از اي عده وجود به دولتی یاموسسه
  . آیند می
 به آماده حالت به زیر حاالت در اجرایی هاي دستگاه رسمی کارمندان کشوري خدمات قانون 122 ماده اساس بر

  : آیند می در خدمت
  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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  مدیریت خطر: فصل ششم
  :تعاریف

 خطا بروز احتمال که کارهایی آمار، اساس بر ، رود می بشمار دنیا کارهاي پرخطرترین از سالمت خدمات ارائه
احتمال  با که سالمت خدمات بنابراین روند می بشمار خطرناك است مورد هزار از مورد یک از بیش درآنها
پذیرشهاي  از % 11 بستري درمان از ناشی آسیب احتمال و است همراه مورد 311 هر از مورد 1 خطا وقوع

که  رود می انتظار و گردیده محسوب پرخطر بسیار است گردیده برآورد امریکا و اروپایی کشور 7 در بیمارستانی
  شوند مدیریت مناسب اي بگونه خطرات این

مرز  تا یا ، گردند بیمار به آسیب به منجر تواند می و میدهد رخ پزشکی گروه توسط که اشتباهاتی یا خطاها
 اشتباهات در تشخیصی، اشتباهات شامل خطاها این . شوند می نامیده پزشکی خطاهاي روند پیش بیمار به آسیب
در  اشتباه تجهیزات، و فناوري از استفاده در اشتباه جراحی، پروسیجر در اشتباه درمانی، روشهاي و دارو تجویز
 . گردند می پاراکلینیک تستهاي تفسیر
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
نزدیک  موارد گذرند می بخیر ولی رفته پیش آسیب مرز تا که آنهایی به .شوند نمی آسیب به منجر خطاها همه
عارضه  بدون شوند نمی آسیب به منجر ولی افتند می اتفاق که مواردي به و گذشته، بخیر یا (NearMiss) خطا

( (No Harm) آمیز فاجعه اصطالحا همراهند جدي اي عارضه وقوع با که مواردي اما گویند می 
(Sentinel)  فراوان اهمیت داراي هستند پیشگیري قابل آنها از نیمی از بیش که رو آن از و شوند می گفته 

 جدي صدمه یا مرگ به منجر که هستند اي منتظره غیر وقایع (Sentinel) آمیز وقایع فاجعه . هستند

Death/Harm) (، شوند می آنها وقوع خطر یا فیزیولوژیک یا فیزیکی.  
  :تعاریف

 به بیماران، 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

از  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 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
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 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 

 :اي ریشه علت تحلیل و تجزیه اهداف
ازاینکه اگاهی منظور به :  
 است؟ افتاده اتفاقی چه 

 است؟ افتاده 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
 دسترسی سریع سایت بیمارستانبصورت الکترونیکی که در قسمت  .2
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  اطفا حریق: فصل هفتم
می بخشد، کوره هاي صنایع را داغ می کند،  آتش گرما می دهد روشنی. دنیاي پیشرفته صنعتی مدیون آتش است

پخت و پز را آسان میکند و بطور کلی میتوان گفت بدون آتش زندگی خیلی سخت و مشکل، صنایع و کارخانجات 
خدمت بزرگی به دنیا و جهان بشریت کرده و  ،بنابراین آتش. برگشتن جامعه به زمان عصر حجر خواهد بودتعطیل و 

  .به همین لحاظ از قدیم االیام مورد توجه و احترام بشر قرار گرفته است
ر می پیماید، حریق ممکن است به ه خطرات حریق همواره متناسب با پیشرفتهاي تکنولوژي برق آسا منحنی صعودي

بیمارستان ،   محوطه اي حمله ور شود، هیچ خانه ، مدرسه ، اداره ، کارخانه، آزمایشگاه ،   نوع ساختمان، تأسیسات یا
اگر چند سال . نیست که از خطر آتش سوزي مصون باشد ... قطار، خودرو و  کشتی ، هواپیما ، انبار ، جنگل ، مزرعه ،

دنش از آتش نیست همانطور که اگر چندین سال شخصی بیمار در جاي معینی حریقی رخ ندهد عالمت مصون بو
پس آتش سوزي جنبه عمومی داشته در هر جا و براي هرکس امکان  نشود دلیل مصون بودنش از بیماري نمی باشد

باید در نظر داشت که حفاظت از . اتفاق دارد و اغلب متضمن خسارات سنگین مالی و تلفات و جراحات جانی است
اینها اگر به وظایف خود . چ وجه در انحصار سازمانهاي آتش نشانی و یا واحدهاي آتش نشانی نمی باشد حریق به هی

خوب عمل کنند و وسایل کافی و تجهیزات به روز در دست داشته و آموزش و تمرین صحیح و مداومی نیز دارا 
یع و حرف و مدیران سازمانها و باشند تنها کمک یار خواهند بود و حفاظت اصلی با خود اشخاص و صاحبان صنا

که شخصی بدلیل بیمه عمر بودن و  استاین  هماننددر غیر اینصورت  دستگاههاي مختلف دولتی و غیر دولتی است
بدیهی است که . وجود بیمارستان در شهر مربوطه به سالمت خود و پیشگیري از خطرات و تصادفات توجه نکند 

  .نتیجه اي جز تباهی نیست 
  :دستیابی به ایمنی از حریقروش هاي 

  .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

می یابند و به چه نحوي می توان   اینکه حریق ها چگونه بروز می کنند، چطور گسترش در عمل ، با علم و آگاهی به
از طریق انجام برنامه هایی جداگانه براي فراهم نمودن ایمنی میتوان به شرح زیر اقدام   آنها را کنترل و خاموش نمود،

  :نمود
  حریق تدوین و اجراي استانداردها و آئین نامه هاي پیشگیري از بروز) الف 

  تدوین و اجراي استانداردها و آئین نامه هاي ساختمانی محافظت در برابر حریق) ب
  ایجاد سازمانهاي آتش نشانی و توسعه تدابیر و تعلیمات اطفاي حریق) ج

  : روشهاي عمومی اطفاء حریق
را کنترل و ) یره ايحرارت ، اکسیژن ، مواد سوختنی یا واکنش هاي زنج(اصوال اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق 

  :هاي عمومی بر اساس ماهیت حریق به اشکال زیر می باشد روش .محدود نموده یا قطع کرد، حریق مهار می شود
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این عمل  . سرد کردن یک روش قدیمی و متداول و موثر براي کنترل حریق، سرد کردن است :سرد کردن -الف
  . یکی ازخواص گاز دي اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می باشد . 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 آن : آب
کردن آتش مفید با شد به همان اندازه هم می  همان اندازه که استفاده از آب می تواند در خاموش. آشنا می باشند

   .تواند در استفاده نابجا ایجاد مخاطره و گسترش حریق یا خسارات نماید
  :مزایاي آب

 . فراوان و ارزان است ، خصوصا که براي این منظور تصفیه کامل آن الزم نیست -1
 -3 . ، الستیکی و برزنتی براحتی جاري می شودویسکوزیته پایین و قابلیت انتقال آسان داشته و در مجاري فلزي  -2

ظرفیت گرمایی . داراي ظرفیت گرمایی ویژه باالیی بوده که آن را بصورت یک سرد کننده مطلوب مطرح می کند 
مهمتر از آن اینکه گرماي نهان تبخیر آب بسیار باال بوده و . برابر روي و مس می باشد  10برابر آلومینیوم و  5آب 

 . دي هنگام تبخیر جذب می کندگرماي زیا
درجه  2000بطوري که در . غیر قابل تجزیه بر اثر حرارت است ، حتی در دماي باال نیز تجزیه نمی شود  -4

 .سانتیگراد تنها یک دهم مولکولهایش تجزیه می شوند
هر لیتر آب . است   CO2از برابر سرد کننده تر  5/6توان سرد کنندگی باالیی دارد بطوري که در حجم مساوي ،  -5

کیلو کالري گرما جذب نماید و هر متر مکعب آب نیز براي افزایش دمایی به  550می تواند هنگام تبخیر حدود 
 .کیلو کالري گرما جذب می کند 10000درجه گرمایی حدود  10اندازه 

 : معایب آب
 . سنگین وزن است لذا حمل ونقل آن در اطفاء متحرك مشکل است1 -
  . الکتریسیته است ، در محل هایی که جریان برق وجود دارد ، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهدهادي  2-
آ ب داراي خطر تخریب است ، زمانی که آب تحت فشار پاشیده شود قدرت تخریب بالیی دارد که گاهی کمتر 3- 

 . از خود حریق نیست
مانند داروها ، اثاثیه ، . ب دچار خسارت می گردند هنگام اطفاء حریق مواد و محصوالت در اثر ترکیب با آ -4

 . کارتنهاي بسته بندي ، رنگها و محصوالت تولیدي
به خاطر افزایش حجم آب هنگام تبخیر در هنگام پاشیدن به روي مایعات قابل اشتعال مثل نفت یا روغن باعث  -5

 . ی شودپرتاب شدن مایعات ، انفجار و پاشش آن شده و گسترش حریق را باعث م
کف . محدود است ) تل ذغال سنگ ، خاك اره و مانند آن ( بدلیل کشش سطحی آب نفوذ آن به داخل تل مواد 6-

کف در هنگام پاشیده شدن توسط سر لوله کف ساز با هوا و آب . آتش نشانی کف بصورت محلول تهیه می گردد 
گسترش فراوانی که دارد می تواند روي حریق را کف در هنگام استفاده ، با . مخلوط شده و حباب سازي می گردد 

  . پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن و صعود گازهاي ناشی از حریق می گردد
نکته مهم دراستفاده از کف ، توسعه خوب آن و پخش شدن روي سطح ماده احتراقی مخصوصا مایعات قابل اشتعال 

  . بدلیل سبکی آن می باشد
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. رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گرددمانع شاندن روي آتش با موادي است که خفه کردن، پو :خفه کردن -ب
مورد استثناء موادي . این روش اگرچه در همه حریق ها موثر نیست ولی روش مطلوبی براي اکثر حریق ها می باشد 

پراکسید هاي  نیترات و زنجیره هاي آلی اکسیژن دار مثل: است که در حین سوختن اکسیژن تولید می کنند، مانند 
دینامیت ، سدیم ، پتاسیم که از این قاعده  همچنین موادي که سرعت آتش گیري در آنها زیاد است مانند آلی

موادي که براي خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته . مستثنی هستند 
  .ر را می توانند انجام دهندپتوي خیس نیز این کا. خاك ، شن ، ماسه . باشند 

که معموال داراي بنیان کربنات ، سولفات یا فسفات است پودر هاي خاموش کننده استفاده از برخی از مواد شیمیایی 
این ترکیبات . 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 خاموش کننده . کار می روند به  اطفاء انواع حریق براحتی براي
پودر شیمیایی روي حریق پاشیده شده و باعث . به این ترکیبات پودر شیمیایی گفته می شود . توصیه می شود 

   .پوشاندن آتش و جلو گیري از رسیدن اکسیژن می گردد
تیگراد پایداري خوبی ندارند و امکان چسبندگی آنها در کپسول زیاد می درجه سان 60پودر ها در حرارت باالي 

هرچه قطر ذرات . میکرون می باشد  10-75قطر دانه هاي پودر بسته به نوع مواد و شرکت سازنده حدود . گردد 
 در سطح قاعده حریق به صورت جارویی  CO2پودر شیمیایی تحت فشار ازت یا.ریزتر باشد پودر موثرتر است 

پودر خشک این . پاشیده شده و در صورتی که افراد آموزش کافی دیده باشد براحتی آتش را خاموش می نمایند 
  . پودر براي خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال مثل سدیم ، پتاسیم ، منیزیم و مانند آن بکار می رود

بوده و  5/1و سنگین تر از هوا که داراي چگالیگاز دي اکسید کربن گازي است غیر قابل احتراق ، بی بو ، غیر سمی 
اول خفه کردن آتش با تشکیل یک : مکانیسم عمل آن هنگام حریق به سه صورت است . هادي الکتریسیته نیست 

  .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 شود  دي اکسید کربن م گازیکی از خصوصیات مه

براي حریق هاي  دي اکسید کربن .ب استآلذا در مواردي که مواد با ارزش دچار حریق می شوند مناسب تر از 
مانده باعث اتصال یا نیکی بسیار مناسب است زیرا بدلیل عدم هدایت برق و عدم وجود مواد باقیوالکتریکی و الکتر
  .خرابی نمی گردد

هالن در هنگام اطفاء بدون بجاي گذاشتن اثرات تخریبی و باقیمانده بر روي مواد و دستگاه ها می تواند بطور بسیار 
مکانیسم اثر هالن تا حدودي مشابه دي اکسید کربن بوده و چون سنگین تر از هوا هستند . موثري ایفاي نقش نماید 

بعالوه پاشش این مواد بر روي حریق می . سرعت روي حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن گردند می توانند ب
این مواد با نسبت افزایش حجم حدود . تواند باعث رقیق شدن اکسیژن هوا در اطراف حریق شده و آن را مهار نماید 

به . جم بیشتري نسبت به دي اکسید کربن دارند برابر هنگام تغییر فاز از حالت مایع به بخار بیش از برابر افزایش ح
هالن می تواند در . برابر دي اکسید کربن می باشد  2-3همین دلیل در وزن مساوي قدرت خاموش کنندگی آنها 

هنگام مجاورت با آتش از سرعت واکنش هاي زنجیره اي بکاهد و بصورت موثر تري آتش را مهار نماید به همین 
 براي خاموش کردن آتش میزان مورد نیاز هالن کمتر از یک چهارم میزان دي اکسید کربن دلیل در شرایط یکسان
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خاموش کننده هالن براي محدوده هاي کوچک ولی مهم تجهیزات یا مواد قابل اشتعال .مورد نیاز براي اطفاء است 
یسپاچینگ ، مراکز مخابراتی و مانند ماشینهاي الکترونیکی و الکتریکی ، حریق هاي مواد جامد پر ارزش ، سایتهاي د

 .مانند آن کاربرد دارد
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 
   .خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع را شامل می گردد

و (کنترل واکنش هاي زنجیره اي استفاده از برخی ترکیبات هالن  براي :کنترل واکنش هاي زنجیره اي -د
این عمل براي کنترل حریق مشکل تر و . موثر می باشد) جایگزینهاي آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین

   .گرانتر از سایر روشهاست ولی می تواند بصورت مکمل براي مواد پر ارزش بکار رود
بدلیل . قرار می گیرند دسته  4که بعنوان خاموش کننده آتش به کار می روند در  موادي :مواد خاموش کننده آتش

لزوم سرعت عمل و افزایش پوشش خاموش کننده ها ، می توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده بطور همزمان 
این گروه شامل . طبعا هر کدام از مواد یاد شده در اطفاء انواع حریقها داراي مزایا و معایبی می باشند . استفاده نمود 

  : گروههاي زیر است

  )آب، دي اکسید کربن(اد سرد کننده مو –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

  از خاموش کننده محتوي آب و آب کف استفاده می گردد  ، 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
می          توي پودر خشک شیمیایی استفاده یعنی گازها از خاموش کننده مح Cجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 

  .گردد
استفاده )  CO2( از خاموش کننده محتوي گاز کربنیک ) برق ( یعنی الکتریسیته    Eجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 

  .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 طبقات % 100در این راستا خاموش کننده هاي محتوي هالوژنه ها نیز وجود دارند که می تواند به به صورت * 

موش کننده هاي هالوژنه در تخریب الیه ازن نقش به سزایی دارند، محیط حریق را اطفاء نماید، ولی به علت اینکه خا
زیست جهانی اعالم کرده است که باید ساخت و استفاده از آنها در تمام دنیا ممنوع شود و تولید آن متوقف گردد، 
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هاي شیمی به دنبال  البته در آزمایشگاه.منسوخ شده است  در نتیجه استفاده از این مواد خیلی محدود بوده و یا بکلی
  .جایگزین کردن ماده اي به نام اینرژن هستند که در صورت موفقیت از این ماده به جاي هالون استفاده خواهد شد

 : طرز استفاده از خاموش کننده ها
 .خونسردي خود را در هر حال حفظ نمایید *
 .خروج بایستیددر فضاهاي رو باز پشت به باد و در فضاهاي بسته جلوي درب ورود یا  *
 .دي اکسید کربن را از محل خود خارج نمایید دستگیره حمل کپسول هاي تحت فشار و) پین(ضامن  *
 .سر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به طرف آتش نشانه گیري نمایید *
 .بن آتش را هدف گرفته و به صورت جاروب کردن آتش را اطفاء نمایید *
سیلندر داخل را از محل خود خارج نمایید و با وارد کردن ضربه به سوزن باالي درب کپسول ضامن کپسول هاي  *

 . پاشنده شلنگ کپسول را محکم در دست گرفته و با فشار به اهرم سر شلنگ را به سوي آتش نشانه گیري نمایید
سیلندر بغل را به آرامی تا انتها باز پاشنده شلنگ را در دست گرفته و فلکه   در مورد کپسول هاي سیلندر بغل اهرم *

 . نموده و با فشار به اهرم سر شلنگ را به سوي آتش نشانه گیري نمایید
کلیه کپسول هاي موجود در بازار فعلی با توجه به مکانیزم آنها به شکل استوانه اي شکل ساخته شده و لوله تخلیه  *

در غیر این . حتما باید کپسول سرپا و ایستاده استفاده گردد آنها در قسمت زیرین داخل کپسول تعبیه شده است لذا 
 . صورت گاز یا عامل فشار آن تخلیه شده و مواد اطفاء حریق از آن خارج نخواهد شد

کیلویی در  250کیلویی تا  1دي اکسید کربن از  کلیه کپسولهاي پودر و گاز، آب و گاز و بعضی از کپسول هاي *
کم و کوچک براي بار دوم قابل استفاده نمی باشند و جهت شارژ مجدد باید به نمایندگی  هر مرحله استفاده هر چند

دي اکسید کربن از این  کپسول هاي هالوژنه و بعضی کپسول هاي( .هاي مجاز تحویل داده تا شارژ گردد
 ).قاعده مستثنی می باشند
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  کنترل عفونت و بهداشت: فصل هشتم
  :   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

 تماس با بیماران فواصل در .4

 تهیه داروهاي بیماران از قبل .5

 رفتن به توالت از پس .6

 انجام اقدامات تهاجمی از قبل .7

 که 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

 .مراقبت از بیماران آسیب پذیر مثل نوزادان و افراد دچار سرکوب شدید ایمنی 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 جمع  دست از بعد .12
 .آوري سایر ترشحات بدن

 : از اندیکاسیون هاي رعایت بهداشت دست از سوي سازمان بهداشت جهانی عبارتند

 بیمار با تماس از قبل - الف

 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 نیز انجامدیگر  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

 .شود نیز انجام دیگر دست با عمل بمالیداین راست دست کف توسط چرخشی صورت به را چپ دست شست .6
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 انجام دیگر نیز دست با عمل این بمالید راست دست شده خم انگشتان با چرخشی صورت رابه چپ دست کف .7

 .شود

 .هستند تمیز شما هاي دست حال شوند خشک ها دست صبرکنید .8

 باید آالت زینت و جواهرات. داشته باشد وجود مکتوب مشی خط باید ها دست شستن رايب:دست شستن نحوه

 ها دست گردد و شستن می محدود مچ و به انگشتان دست شستن معمولی .گردد خارج ها دست از شستن، از قبل

 دست متفاوت شستن نحوه بیمار، خطر میزان به بسته .شود می ساعد و ها دست شامل جراحی اسکراب طریق به

  .است
  :نکته

 آن، تعویض یا دستکش پوشیدن نظرگرفتن در بدون. گردد ها دست شستن جایگزین نباید دستکش از استفاده .1

  .شسته شوند باید ها دست
در بین مواد ضدعفونی کننده، ( کشد  می طول ثانیه 20بیمار  تخت مجاورت در الکل با ها دست  rubمعموال .2

 .)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

 .اعمال کندپایدار  اثرات تا شود می اضافه

  :فردي حفاظت وسایل
 ، آنان ابتالي کارکنان وپیشگیري از محافظت ضمن عفونت از پیشگیري جهت فردي مورد استفاده حفاظت وسایل

 بدن دفعی مواد ترشحات، مایعات، خون، به هنگام دست زدن.گردد می و افراد بیماران سایر به عفونت انتقال مانع

  .باید دستکش تمیز پوشید عروقی تهاجمی اقدامات سایر و خونگیري زمان در وسایل آلوده و بیمار،
  :موارد ذیل است فردي شامل حفاظت وسایل

  پا) روکفشی( پاپوش ، صورت محافظ ، عینک ، گان ، ماسک ، دستکش
  :ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردي

  )مطابق احتیاطات استاندارد( دست  شستن .1
  پوشیدن گان .2
  موهاي سرپوشیدن کاله یا محافظت  .3
  )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
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 .یا محافظ صورت و قرار دادن عینک یا محافظ صورت در یک ظرف جدا جهت استفاده مجدد عینک .4

 کاله یا پوشش مو در صورت استفاده .5

 سرماسک از پشت  .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 احتمال  منظور به

 استفاده چشم یا صورت محافظ و ماسک از باید دفعی وجود دارد پاشیده شدن خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد

  .نماید با ترشحات جلوگیري چشم و بینی دهان، مخاط مواجهه از بایدمحافظ . نمود
  :گان
 بدن، شدن خون، مایعات پاشیده احتمال که بیمار از مراقبت هاي فعالیت کارهاي تهاجمی یا انجام حین گان

 بایدگان لباس شدن آلوده و کثیف و جلوگیري از پوست از منظور محافظت به دارد، وجود دفعی مواد و ترشحات

  .پالستیکی پوشید روپوش یا
  :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 فواصل انجام این  گیرد دستکش می صورت تهاجمی اقدامات و مختلف بیمار کارهاي یک براي اگر

 باشد، میکروارگانیسم زیاد تعداد حاوي اي که ممکن است هم چنین بعد از تماس با ماده. امور تعویض شوند

 .ها باید تعویض گردند دستکش

 دیگر، بیمار با تماس 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

 ست ها شسته شوندهمیشه بعد از خارج نمودن دستکش باید د. 

  :توجه
 .ها شود دست شستشوي جایگزین دستکش پوشیدن نباید هرگز

  :دستورالعمل کمکهاي اولیه فوري پس از بروز مواجهات شغلی در کارکنان بهداشتی درمانی
اولیه کمکهاي . اینکه جراحات و اتفاقات در حین انجام اقدامات و روشهاي درمانی شامل موارد ذیل است به توجه با

  :فوري مطابق با دستورالعمل جهت بهره برداري اعالم می شود
 درمانی بهداشتی کارکنان سرسوزن بدست رفتن فرو  
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 بیمار بدن آلوده ترشحات سایر یا خون و شدن پاشیده 

 باز بریدگیهاي 

  چشمها(ملتحمه( 

 براي مثال داخل دهان(مخاطی  غشاء( 

 شود اپیدرم پارگی به که منجر گازگرفتگی. 

  : بروز مواجهات شغلی هنگام تورالعملدس
 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

آزمایشات  انجام عفونی، متخصص جهت ویزیت حال، شرح اخذ جهت پرستاري دفتر به حضوري گزارش .4
 .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 آزمایشات  پرستاري دفتر به حضوري گزارش .5
 .درخواستی احتمالی و تکمیل آمار

 انجام هنگام استاندارد احتیاطات ورعایت بهداشتی ي پرونده تکمیل شغلی صدمات بروز از پیشگیري جهت: توجه

 .است پرخطرضروري اقدامات

  :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 
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 مدفوع  کشت و اي مرحله سه انگل آزمایش( سالمت  کارت آزمایشات انجام( 

 ساالنه مربوطه آزمایشات باید و باشد می سال 1خدماتی  پرسنل جهت سالمت کارت اعتبار که است ذکر به الزم*

 .شود تکرار

  :بیمارستان کارکنان واکسیناسیونبرنامه 
 موارد ممنوعیت واکسن موارد لزوم واکسیناسیون دوز و نحوه واکسیناسیون بیماري

 تخم مرغ سابقه حساسیت شدید به کلیه کارکنان بیمارستان میلی لیتر سالیانه 5/0 آنفلوانزا

 Bهپاتیت 
و  0ا میلی لیتر در عضله دلتوئید در زمانهاي 

 ماه بعد 6و  1

کلیه کارکنانی که در معرض خطر تماس 
 .با خون و مایعات بدن هستند

 حساسیت نسبت به مخمرها

 کزاز

میلی لیتر عضالنی در  5/0: سري اول
ماه بعد و دوزهاي  12و 6و1و0زمانهاي 

میلی  5/0به مقدار یادآور براي پرسنل ایمن 
 سال 10لیتر هر 

کارکنانی که سري اول واکسیناسیون را 
تکمیل ننموده اند و یا دوز یادآور واکسن را 

 .سال اخیر دریافت ننموده اند 10طی 

سابقه واکنش نرولوژیک یا حساسیت 
شدید به دنبال مصرف دوز قبلی، سه ماهه 

 اول حاملگی

   :انواع احتیاط
  :استاندارد هاي احتیاط )1
ناشناخته در بیمارستان، احتیاط هاي استاندارد  یا شده شناخته منابع از ها خطر انتقال میکروارگانیسم کاهش منظور به

 در ها آن بیماري نوع  که آن ، بدون ضروري است براي تمام بیماران  رعایت احتیاط هاي استاندارد . بکار می روند

  :رعایت شوند استاندارد احتیاط هاي باید ذیل موارد از یک باهر تماس و  مواجهه مواقع در . شود گرفته نظر 
 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

  .گردد توام هاي استاندارد احتیاط 
  :عبارتنداز که دارد وجود ها عفونت انتقال راه اساس بر احتیاط نوع سه
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  هوا .1
 قطرات .2

 تماس .3

  :هوایی هاي احتیاط
 یا میکرون 1از  تر کوچک اندازه با قطرات هسته ازطریق که هایی بیماري ازانتقال جلوگیري براي هوایی احتیاط

  عامل حاوي گردوغبار ذرات
  . 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

 مقدور 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

 حداقل و باشد داشته میکرومتري 1فیلتر  که شخصی ماسک از باید شوند می بیماران اتاق وارد که افرادي تمام .4

 .باشد فرد صورت اندازه با متناسب باید اختصاصی ماسک این.نمایند استفاده)  95Nماسک (دارد % 21کارآیی 

 قرار 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

  :قطرات احتیاط
 ، بزرگ اندازه  بدلیل. شود می استفاده احتیاط نوع این  از ) قطره(درشت  هاي آئروسل انتقال از جلوگیري براي
 سرفه یا عطسه صحبت، حین ذرات این.کنند نمی حرکت زیادي تا فاصله و مانند نمی معلق هوا  در قطرات  این

 . شوند می ایجاد برونکوسکوپی یا ساکشن مانند اعمالی انجام زمان یادر کردن

 به مقاوم پنوموکوك بیماري ، ،مننگوکوك مهاجم Bنوع  آنفوالنزاي هموفیلوس باکتري مانند هایی عفونت براي

 رعایت B19پاروویروس  و سرخجه ، اوریون آنفوالنزا، ویروس ، سرفه ،سیاه پنومونیه دارو،مایکوپالسما چند

  .است ضروري قطرات احتیاط
  :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



۴۴١ 
 

 . 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

  :تماسی هاي احتیاط
 عفونت دچار یا کلونیزه بیماران به مربوط که همه گیرشناسی ازلحاظ مهم هاي ارگانیسم انتقال از جلوگیري براي

 محیط آلوده یاسطوح ووسایل بااشیاء تماس(مستقیم  غیر تماس یا) بیمار لمس کردن(مستقیم  تماس طریق از و بوده

  .شود توصیه می تماسی احتیاط یابند،رعایت می انتقال) بیمار
  :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 . 

 دستکش درآوردن از پس فاصله بال الکل حاوي ماده یا دست شوینده طبی ماده یک با ها دست آلودگی رفع. 

 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. 

  پاك 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

 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. 

 و ماسک 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

 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. 
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 نشود خارج اتاق از ممکن حد تا شود توصیه بیمار به و باشد بسته اتاق درب. 

 برسند حداقل به و باشند محدود کنندگان مالقات. 

 رعایت  را دستکش و ماسک گان، از استفاده شستن، دست از قبیل بهداشتی اصول کلیه کنندگان مالقات تمام
 .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. 

 :خطر پر و آلوده پسماندهاي بهداشتی و مناسب دفع و انتقال نگهداري، آوري، جمع

 اسکالپ النس، بیستوري، کت، آنژیو( مصرفی برنده و تیز اشیاء سایر و سوزن سر دفع و نگهداري آوري، جمع .1

 از یکی به سپس و آوري جمع ایمن ظروف در مصرف از پس بالفاصله الزامیست که)  ...و شکسته هاي وین،ویال

 و شده خانگی شبه پسماند به تبدیل درمانی بهداشتی خطرناك هاي پسماند خطرسازي بی و امحاء استاندارد صور
 .گردند دفع مطلوب نحو به بیمارستانی پسماندهاي سایر با همراه

 قفل داراي گشاد، 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

 در مصرف از پس سریعاً وسایل این است الزامی برنده و تیز وسایل از ناشی جراحات از گیري پیش منظور به .3
 ارائه دسترس در گوناگون ابعاد با و کافی تعداد به ایمن ظروف بایستی لذا گردند، دفع ایمن آوري جمع ظروف

 یا و تزریقات ترالی روي در کوچک سایز در مثال (باشند داشته قرار ذیربط واحدهاي کلیه در خدمات دهندگان

 )...و تزریقات اتاق ، درمان اتاق در

 برنده و تیز اشیاء با آلودگی احتمال" مضمون با آوري جمع ظروف روي بر هشداردهنده برچسب از استفاده .4
 .است الزامی آنان آلودگی از پیشگیري و درمانی بهداشتی کارکنان توجه جلب منظور به "عفونی

 پر مزبور ظروف 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

 داشت نگه موقت اتاقک به انتقال جهت را عفونی پسماندهاي و برنده و تیز نوك پسماندهاي حاوي ایمن ظروف .6

 کردن، باز از برنده و تیز نوك هاي پسماند محتوي ایمن ظروف موم و مهر از بعد .نمائید موم و مهر پسماندها
 .نمائید اجتناب آن داخل سرنگ و سوزن سر فروش و مجدد استفاده و ظروف تخلیه

 الزامی خدمت ارائه محل در دولتی و خصوصی از اعم درمانی بهداشتی هاي واحد کلیه در ظروف این وجود .7
 .است
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  مدیریت بحران: فصل نهم
  :بحران

یا به صورت فزاینده ) Emergency(بحران رویدادي است که به طور طبیعی یا بوسیله بشر، به طور ناگهانی 
)Crisis ( بوجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که براي برطرف کردن آن نیاز به اقدامات

ایران یکی از ده کشور حادثه خیز جهان و چهارمین کشور بالخیز بعد از هند، . اشداضطراري، اساسی و فوق العاده ب
  .رود بنگالدش و چین به شمار می

  :درجه بندي بحران
  بینی نشده و غیر منتظره اي که یک واحد به تنهایی و با امکانات  عبارت است از هر رویداد پیش :1بحران درجه

  .باشد مانند آتش سوزي معمول خود قادر به مقابله با آن 

  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

  نیاز به تجهیز کلیه هرگونه رویداد غیر منتظره اي که ابعاد آن به حدي باشد که براي مقابله با آن  :3بحران درجه
امکانات و نهادهاي مسئول در سطح شهر و هماهنگ کردن و همکاري این نهادها و نهادهاي دیگر خارج از این 

 . جنگ: حوزه باشد مانند

هاي   فاجعه به حادثه اي گفته می شود که همه آحاد جامعه را در بر گرفته، مقابله با آن به مهارتها و روش :فاجعه
اي نیاز است که نوعاً مجبور به استمداد  داشته باشد، و براي جبران خسارات وارده به امکانات فوق العاده ویژه اي نیاز

نفراز  40000بیش از  1382فاجعه بم را می توان نام برد که طی آن زمین لرزه در سال . از کشورهاي دیگر می شویم
  .هم وطنانمان جان خود را از دست دادند

  :انواع بحران
  ...زلزله، سیل، بهمن، طوفان و : بحران هاي طبیعی .الف

   سیاسیو  اکولوژیک،  بحرانهاي تکنولوژیک: بحران هاي غیر طبیعی. ب
شوند و  خطرات تکنولوژیک بر اثر فرایندها و مواد ناشی از زندگی در جهان صنعتی ایجاد می :بحرانهاي تکنولوژیک
 :شامل موارد زیر هستند

  )آهن، هوا یا دریا ها، راه از راه جاده(ها  انساننقل و انتقال مواد و 
  آالت سنگین یا سریع استفاده از ماشین

  ...استفاده از الکتریسیته، دماي باال، فشار باال و 
   سازي، استفاده و دور ریختن مواد خطرناك تولید انبوه، ذخیره

تفاده بی رویه از منابع طبیعی روي می دهد و این بحران ها در نتیجه اقدامات مستقیم بشر و اس :بحرانهاي اکولوژیک
موجب تخریب کره خاکی و تخریب جو زمین گشته و بیش از آنکه نسل بشر را مورد تهدید قرار دهد، اثر مستقیمی 

 :بر نابودي گیاهان، منابع طبیعی و جانداران دیگر خواهد گذارد و شامل موارد زیر هستند
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تان به منظور سوزاندن و استفاده هاي ناشایست دیگر از محیط زیست، در تخریب جنگل ها و مراتع و بریدن درخ
  . زمره فاجعه هاي اکولوژیک محسوب می شوند

برخی از فاجعه هاي تکنولوژیک نظیر نشت ضایعات سمی و خطرناك و پخش آن در محیط زیست بشر می تواند به 
  . تخریب اکولوژي و محیط زیست کمک کند

مات آگاهانه و حساب شده انسان که موجب از بین رفتن جان انسانها و تخریب کلی جامعه اقدا :بحرانهاي سیاسی
جنگ، آشفتگی سیاسی، آشوبهاي اجتماعی و دیگر اقدامات . می شود به نام بحران هاي سیاسی شناخته می شوند

 . مخرب آگاهانه انسان در زمره حوادث سیاسی قلمداد می شود

  :اسی مشخصات و نتایج بحرانهاي سی
 کشته و زخمی شدن جمع کثیري از مردم  - 1

  نابود شدن اموال مردم  - 2
  نابسامانی هاي بلند مدت اقتصادي اجتماعی  - 3
   نابسامانی هاي بلند مدت اجتماعی - 4

  :نمونه هاي از بحرانهاي سیاسی
 هزار نفر معلول،  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  40

 اند به یک 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 تروریستی . فاجعه سیاسی تبدیل شود

  . 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 پاسخ _امی هاي سیاسی ناآر: اجتماعی _نا آرامی هاي سیاسی

 . 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، تشکیالت، 

ت بحران فرآیند کاهش خطرپذیري واقعه رویداده با استفاده از منابع ضد در واقع مدیری .رهبري وکنترل می باشد
   .  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   
  مقابله با بحران ها و ارائه راهکارهاي مناسب براي رفع شرایط بحران زا  
 ایجاد شرایط مناسب زیست  
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  :مدیریت جامع بحران
  طبیعی،صنعتی و جنگی(تهدید شناسی جامع(  
 همه ابعاد تهدیدات  
 همه فازهاي بحران  

  ،آموزش وپژوهشسیاست گذاري، تهدیدشناسی، برنامه ریزي راهبردي، برنامه ریزي عملیاتی 

  :ها اصول پایه براي مقابله با بحران
  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 

  :راهبردهاي مدیریت بحران
 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
نهادینه کردن الگوي آموزش مدیران ، کارشناسان و مردم در زمینه تداوم خدمت دستگاه ها ، مدیریت تدوین و  .4

  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
مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی با انجام مانوردر زمینه تداوم خدمت دستگاه ها   تدوین و نهادینه سازي ارزیابی .6

  مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی
  تدوین ونهادینه کردن الگوي تهدید شناسی ،ارزیابی آسیب پذیري ها وتدوین سناریوهاي تهاجم دشمن در کشور .7
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