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 مقدمه : 

)ع( خدابنده، نیرالمومنیحضرت ام مارستانیشما با  ب یهمکار نهیاز فراهم شدن زم یرسندضمن ابراز خ

در زمینه قوانین و مقررات مورد نیاز و اطالع از دستورالعمل  د،یشما بعنوان عضو جد ازیاطالعات مورد ن

کارکنان از سبب شناخت  نیقوان نیبا ا ییهای جاری حاکم بر بیمارستان در ذیل آورده شده است. آشنا

 شود.  یاست،  م یاز عدم آگاه یحقوق آنان که ناش عییو مانع تض دهیخود گرد فیحقوق و تکال

 هیکارکنان و سازمان ته نیب یاعتماد ساز نیو همچن یبرنامه اعتباربخش یاجرا یکتابچه در راستا نیا

 یتمندیرضا تایخدمات و نها تیفیک یآن ارتقا جهیآن، نت تیکه بدون شک در صورت رعا دهیگرد

 ازیکتابچه ن نیا یو مل یکشور یازهایو مقررات بر اساس ن نیقوان راتییخواهد بود .با توجه به تغ مارانیب

معتبر خواهد بود  یو مقررات ذکر شده تا زمان نیاست که قوان یهیو اصالح مستمر دارد و بد یبه بازنگر

 ابالغ نگردد. یدیکه قانون جد

است در صورت  یهیبد د،ینما یاریخود  ازیبه سواالت مورد ن ییا را در پاسخگوکتابچه شم نیاست ا دیام

به سواالت کارکنان  ییآماده پاسخگو مارستانی، همکاران در دفتر بهبود کیفیت ب یوجود هرگونه ابهام

 .باشند  یم زیعز

 

 

 

 پرستاری خدمات مدیر                                                         مدیریت بیمارستان                                                    

 ینصرت تایب                                                                                                     یمحمد یعل          
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 ري می باشد:یادگیري و شناخت موارد زیر قبل از شروع به کار ضرو

 كليه كاركنان: 

 بيمارستانو ارزش های  آشنايي با رسالت و چشم انداز  .1

 -دادين تنساتاری   –دادين االلاي    -آشنائي باا دادينان بيمارساتان پسنتنسات بيمارساتان      .2

 سوتنوايزها(

آشنا شدن با فضای فيزيكي بخش لوا و روش هاای اساتيابي باه بخاش و دااينهای لانو         .3

 اضطناری و آساناورها

 نا شدن با طبقات و واحدهای بيمارستانآش .4

 لوا يااگينی شنح وظايف لوا و استورالعمل های دنبوط به حنفه .5

 دنشور حقوق بيمار .6
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 اطالع ااشتن از فنآيند رسيدگي به شكايات  و فنآيند گزارش نيدل استيك .8

 دن اوره احيای قلبي ريوی طبق بنناده زدانبندی اوره های آدوزشيگذران .9
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 آشنائي با نحوه كار با كادپيوتن بخش، روش ثبت اارو و ساين ارلواست ها با كادپيوتن .1

 آشنائي و يااگينی روش تكميل كليه فنم های دوجوا ار بخش .2

 راه حل ايمني و روش رعايت آنها 9 آشنا شدن با داائل دنبوط به ايمني بيمار از جمله .3

 و آشنائي با فنم های دنبوطه ADR –حااثه  -نحوه گزارش لطا .4

 يااگينی روش كاركنا كليه تجهيزات دوجوا ار بخش .5

 يااگينی دقنرات و قوانين دنبوط به بخش  .6

 آشنا شدن با كاراكس و نحوه نوشتن آن .7

 خش و تزشكان دنتبط با بخشكاب اطالعات الزم ار لصوص نوع بيماران باتنی ار آن ب .8

 يااگينی نحوه رعايت صحيح بهداشت است و استورالعمل های دنبوطه .9

 يااگينی اصول كنتنل عفونت و رعايت آنها .11

 يااگينی روند آدوزش به بيمار و اهتمام به اجنای آن  .11

 يااگينی اصول احتياطات استاندارا  .12

 يااگينی فنآيندهای التصاصي بخش  .59
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 يخچه بيمارستان:رتا

است.كه تعداا تخت های دصوب اين  پجننال(عموديآدوزشي، بيمارستان ادينالمودنين پع(، بيمارستان غين

سالت بنای اين بيمارستان  دي باشد. زنجان تزشكي علوم اانشگاه ارداني دناكز از يكي تخت و  167بيمارستان 

احداث فعال تخت 98وتقنيبا تندنبعد 13111 زينبنای و هزار دتن دنبع   25به دااحت  ارزديني  1378سال ار

شادل  وباشد  ديلدابنده  شهنستانار . كه تنها بيمارستان به بهنه بنااری رسيده است 1378ه و ار سال شد

دي ال (و زنان وزايمان اياليزپشش تخت فع، ICU ، اطفال ونوزااانجناحي عمودي، االلي ،باتنی  های بخش

های عمودي  چشم ،جناحي های های زنان ،عمل ارتوتدی ، جناحياتاق فعال پ چهار اتاق عمل با وباشد 

 ،  آزدايشگاه، تاتولوژی، راايولوژی: واحدهای تاراكلينيك اين دنكز عبارتند از (واورژانس ووارولوژی

CT.SCAN دنديباش ار حال فعاليت  بصورت شبانه روزیو اارولانه كه 

یددن بیمارسددتان مسددتقر مددی باشددد کدده    واحدددهای مختلددف دیگددری جدددا از ریاسددت و مدددیریت در ا   

و اداری بیمدداران بعهددده ایددن واحدددها مددی باشددد از جملدده واحددد امددور       پشددتیبانیوظیفدده خدددمات  

مدددالی،  پددد یرش و مددددارد پزشدددکی، درآمدددد ،بهبدددود کیفیدددت و اعتباربخشدددی،تغ یه و ر یدددم     

ت ، و کنتدددرل عفوندددت ، آمدددوزش ، فنددداوری اطالعدددا ، بهداشدددت حرفددده ای درمانی،بهداشدددت محدددی 

 ، کارپردازی تدارکات ، تلفن خانه ، نگهبانی و...CSRتاسیسات ، خدمات ، رختشویخانه ، 

بخددش درمددانی ایددن بیمارسددتان بددا حضددور متخصصددین رشددته هددای مختلددف داخلددی ، جراحددی          

 قلب ، زنان و زایمان و... در ارائه خدمات درمانی به مراجعین فعال است. اطفال،،

ارای تخصدددا هدددای داخلدددی ، اطفدددال و ندددوزادان ، ارتوپددددی ،  کلینیدددک تخصصدددی بیمارسدددتان د 

 و زایمان ،اعصاب و روان می باشد   ارولو ی، قلب و عروق ، چشم پزشکی ، داخلی ، زنان

 های جغنافيايي و فنهنگي دنام دنطقه: ويژگي

 علودتندنبا يهزارك5از شيشهنستان شامالغنب كشاوربا با    نيتن تيو تن جمع نيشهنستان لدابنده  بزرگتن

 گان يشهن ا6شهنستان  نيا باشديپع(ديدارنبيشهنستان شهندقدس ق ني.دنكزاباشديد تيهزارنفن جمع181و

 نيشهننشا  نستانشه تيهزار نفن از جمع81روا،گنداب ،كنسف و نوربهار اارا كه نيبنام سهنورا، سجاس ،زر

 روستا سكونت اارند.ر ا يودابق

ارجاه و   48دنبع ار جنوب استان زنجان، بين طول شنقي كيلودتن 4811لدابنده با وسعتي دعاال  شهنستان

اقيقه قنار اارا. از شمال به شهنستان زنجان و ابهان و از جناوب باه     7ارجه و  36اقيقه، و عنض شمالي 35

بخش دنكازی، افشاار، بزيناه روا و     4باشد. شهنستان لدابنده از  شهنستان كبوارآهنگ و بيجار دحدوا دي

 است. روستای لالي از سكنه تشكيل شده 33و روستا  342سجاسنوا و 
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توان آب و هاوای آن را اقلايم    آب و هوای شهنستان كوهاتاني است و با توجه به شنايط لاص كوهاتاني دي

ها ار تاباتان و اعتدال آنهاا   دعتدل كوهاتاني نيز به شمار آورا. لصوصيات اين آب و هوا، گندای شديد اره

   شديد دنتفعات ار زداتان و اعتدال آن ار تاباتان است.ار زداتان و بن عكس سندای 

و سااين  قه وجوا بقعه حضنت قيدارنبيپع(، غار كتله لور، داجد جاادع ساجاس   های دهم اين دنط از ويژگي

باشد. ساكنان اين شهنستان و روستاهای اطناف اغلاب تانز زباان و     دناطق ايدني و فنهنگي و تفنيحي دي

 شند.كشاورز و اادپنور دي با

ناددار  لاوفياشناق ف خيدلقب به ش یسهنورا نيشهاب الد خياز بزرگان و دشاهين شهنستان دي توان به  ش

  اشاره كنا. جهان اسالم

 

 :دعنفي بيمارستان

 اين بيمارستان از بيمارستان های اانشگاه علوم تزشكي زنجان دي باشد: 

 سنتنست بيمارستان: اكتن علي دقدم -

 ارستان: علي دحمدیددين االلي بيم -

 ددين تنستاری بيمارستان: بيتا نصنتي -

 اكتن فناز سليماني دائول فني: -

 علي دداح ددين ادور دالي: -

   سوتنوايزر آدوزشي:علي قائم تناه-

 :های دوجوا ار اين بيمارستان عبارتند از ار حال حاضن تخصص

 جناحي عماودي،  اورولوژی، ارتوتدی، ان و زايمان،جناحي زن كواكان، گوش و حلق وبيني، االلي،  قلب و عنوق ،

 ،دتخصص عفوني و راايولوژيات  نوزااان،

 باشد: به شنح ذيل ديادكانات تشخيصي و تاراكلينيكي بيمارستان اارای 

 اكاو،  ساونوگنافي،  ، ساي تاي اساكن،    راايولاوژی،  ،دناقبات هاای ااروياي    بانك لون، تاتولوژی، آزدايشگاه،

 گنافي

ليابااان ادااام، ليابااان شاافا، بيمارسااتان حضاانت   : مارستت او ش اتتمارا  متتاس   مارستت اوآدرس پستت ب   

 ادينالمؤدنينپع(

 www.amiralmomenin.zums.ac.irآدرس این رن ب: 

 06-34224300-024    لفن  ماس:

 87984- 45818  کد پس ب : 

  442-22442243فکس:  
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 :جغنافيايي بيمارستاندوقعيت 

 پع(نينالمؤدنيحضنت اد مارستانيفا، بش ابانيادام، ل ابانيل

 

  

 



 

 بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( خدابنده                                                                                                                 رکنان جدیدالورود  کتابچه توجیهی کا          

9 
 

 ((missionبیانیه رسالت

بنده بیمارستان  وند متعال  امیرالمومنین خدا تنها بیمارستان عمومی و دولتی شهرستان زری نظر دااگشنه علوم زپشکی زنجان  با استعانت از خدا

صصی می داند.رد این راه با توانمند سازی نیروی انسانی متعهد  رسالت خود ر ارتقای سطح سالمت جامعه و اراهئ مطلوبترین خدمات عمومی تخ
و 

 و مجرب خود ،با هب کارگیری تجهیزات زپشکی پیشرفنه ،فضای فیزیکی مناسب و شیوه اهی نوین مدرییت بیمارستانی ضمن تالش رد جهت حفظ محیط

رد اهی ملی اعتبار بخشی فعالیت می کند زیست با  هدف ارتقای مستمر کیفیت ، ایمنی بیمار و رضایت ذینفعان مطابق  .با استاندا

 

 

ز)  (visionبیانیه چشم اندا

تشخیصی،پاراکلینیک با بهترین سطح کیفیت،ایمنی بیمار و رضایت ذینفعان ربارب با استاندما 
رد اهی ملی امید آن را داریم  هک با  اراهئ خدمات ردمانی، ا

 .سالمت جامعه، بتوانیم استان را هب عنوان یکی از قطب اهی ردمانی کشور مطرح کنیماعتباربخشی ،جهت دستیابی هب باالرتین سطح 
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 (valuesبیانیه ارزش اه)

  می دانیم بهبود مستمر کیفیت و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنانما خود را متعهد هب. 

  قدم رب می داریم نجهت تکریم ارباب رجوع و رعایت منشور حقوق بیمار و رضایت ذینفعاما همواره رد. 

 را سرلوهح کار خود قرار قرار می دهیم ارتقای سالمت جامعه و حفظ محیط زیست. 

 تعهد ماست. مسئولیت پذریی و پاسخگویی 

  نهادینه کردن کار تیمی وتالش ما ،  است. فرهنگ بهره وری رد سازمان فرهنگ  ربانهم محوری

  ر مارد وکودکما هب ارزش اهی  .ج می نهیمار بیمارستان دوستدا

بنده ف کالن بیمارستان امیرالمومنین خدا  اهدا

G1-  تشخیصی و ردمانی
 بهبود و ارتقا مستمر کیفیت خدمات 

G2-مدرییت خطر و حفظ و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان 

G3- رد اهی فضای فیزیکی و تجهیزات زپشکی  مدرییت و ارتقای استاندا

G4-مدرییت و توانمند سازی نیروی انسانی 

G5-بهبود و ارتقای فرایند تعامل با بیمار و همراه و افزایش رضایت ذینفعان 

G6- جلب مشارکت خیرین و اتمین کننده اهی مالی 
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 سیاست اهی کالن بیمارستان 

د تخت اهی موجود -       رد و بهینه سازی فضای فیزیکی بیمارستان و افزایش تعدا  اجرای بسته اهی طرح تحول نظام سالمت   -                                                                       گسترش، استاندا

رد اه -                                                                                                                                                                                                                         ی                                                                                     فرهنگ عموم  یشارکت رد ارتقام -                                                                                                                                                 ی                                                                                                                            اعتباربخش  یاستقرار کامل استاندا

ک شی با استفاده از افزا  نفعانی ذ تی رضا شی افزا - کا یدگ یو استقرار نظام رس  یاانت رافه ام  شنهاداتی و پ  ات،ااقتنداتیهب ش

 ارسال کامل و هب موقع اسناد قی از طر یا مهی کسورات ب  شی از افزا  ی ر ی گر هب منظور تحقق کامل ردامد مرکز و جلوگ  مهی ب  یتعامل سازنده با سازمان اه-

گاه ییرپا،س  ،اورژانسی روند اراهئ خدمات  بستر  یو ارتقا ی ساز نهی به  -  یمارستان ی کنترل و کاهش عفونت ب -  و ردمان

 ماری ب  یمن ی ا یخطا وانجام منظم راند اه یفرهنگ گزارش ده  جی رتو قی طر مارازی ب  یمن ی فرهنگ ا یارتقا

  خطر رد حوزه مختلف تی ریهب منظور مد راهنی شگ ی پ  ینمودن ربانهم اه نهی نهاد

 یاب یو فرهنگ خودارز مارستانی ب  یاه ندی و بهبود فرا  ی حورفرهنگ ربانهم م  جادی ا قی از طر تی ف ی بهبود مستمر ک 

 و اموزش مستمر کارکنان یاموزش  یکالس اه ی ربگزار قی کارکنان از طر یتوانمند یارتقا

 منی و ا تی ف ی هب منظور اراهئ خدمات با ک  یتوانمند و کاف  یانسان  یروی ن  نی اتم 

کاراه یاستفاده از تمام  کار هی و نشاط کارکنان جهت بهبود روح  زهی انگ  شی ممکن هب منظور افزا  یراه ن کار ی هم  یو تعلق سازمان  یشناس  فهی و وظ  ی و وجدا

ه  نی ری مردم نهاد و خ  یکامل از سازمان اه تی حما
تس

کان حضور انها رد رعهص خدمت رسان  ندی فرا  لی و   ماری هب ب  یام

 سازمان کمک اه هب سمت  نی ا تی و هدا  یمردم  یونظارت رب جذب کمک اه تی وهدا  یزیربانهم ر
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 نام مسئول نام واحد/بخش نام مسئول نام واحد /بخش

 بیتا نصرتی ددينيت تنستاری علی محمدی ددينيت

 علی قائم پناه سوتنوايزر آدوزشي مسعود کالنتری ددينيت دنابع انااني

 زهرا اوصانلو ددينيت تنستاری پسوتنوايزر با ليني( علی مداح ددين دالي

 ناصر محمدی ددينيت تنستاری پسوتنوايزر با ليني( بیگدلی لیع دائول بهبوا كيفيت

 فریده جعفری ددينيت تنستاری پسوتنوايزر با ليني( ابراهیم رجبی دائول ددارز تزشكي

دائول تاسياات و 

 سالتمان
 فریبا قاسمی كارشناس كنتنل عفونت علیرضا صیادی

 ناهید شاه نباتی بخش االلي اصغر رمضانی كارتنااز

 فاطمه موال بخش جناحي عمودي سعید قاسمی ينيت اطالعات سالدتدد

بهداشت دحيط، رلتشويخانه 

 و ددينيت تاماند
 منیزه بابایی ICUبخش  ربابه محمدی

 سکینه محمدی بخش اطفال سارا محمدی بهداشت حنفه ای

 پروین احمد زاده بخش نوزادان محمد بهرامی اارولانه

 زلیخا احمدی بلوز زايمان ومریم گنج خانل تصوينبنااری

 زهرا محمدی و زايمان بخش زنان فاطمه مهدیزاده آزدايشگاه

 نعمت اله خلجی اياليز ----- دائول تغذيه

 مجید عبدالهی CSRاتاق عمل و  کبری اسمعیلی تجهيزات تزشكي

 مهران بیگدلی اورژانس خدیجه اکبری دائول حقوق گينندگان لددت

 علی اله کردلو كلينيك تخصصي  فاطمه موال ياتدائول رسيدگي به شكا

 فریبا قاسمی دائول بحنان خدیجه اکبری كارشناس ايمني بيمار

 معرفی مسئولین بخش ها/واحد ها
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 راهنمای طبقات بیمارستان امیرالمومنین خدابنده 

 نام بخش/واحد طبقه

 

 طبقه اول

 نوزادان بلوک زایمان اتاق عمل

 واکسیناسیون زنان و زایمان جراحی عمومی

NICU ICU CSR 

   شنوایی سنجی 

 

 

 

 طبقه همکف

 اطفال دیالیز اورژانس/تزریقات

رادیولوژی)سونوگرافی و سی تی  آزمایشگاه داخلی

 اسکن(

 صندوق پذیرش و ترخیص  پاتولوژی

 ITمسئول  کارشناس تجهیزات پزشکی بخش مراقبت های دارویی

 امور مالی مدیر خدمات پرستاری ریاست و مدیریت

 درآمد حراست دارک پزشکیم

 نماینده گان بیمه  دبیر خانه مدیریت منابع انسانی

  مسئول خدمات یتدارکات و کارپرداز

 کارشناس کنترل عفونت دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی دفتر پرستاری

 سالن اجتماعات کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت حرفه ای

 رختشویخانه یستغذیه و سلف سرو اموال 

 نماز خانه بوفه انبار 

  آشپرخانه پایگاه دیده وری
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 کد های فعال بیمارستان

 شماره کد نام کد توضیحات

تنفاي بيمار و نياز به احيای قلبي و تنفاي -ارصورت ايات قلبي  CPR 99بزرگسال  

تنفاي نوزاا و نياز به احيای قلبي و تنفاي -ارصورت ايات قلبي  CPR 11   دنوزا 

تنفاي نوزاا و نياز به احيای قلبي و تنفاي -ارصورت ايات قلبي  CPR 33   اطفال 

تنفاي نوزاا و نياز به احيای قلبي و تنفاي -ارصورت ايات قلبي  
   مادران پرخطر

CPR 
13 

و نياز به ادداا و اتش سوزی  ارصورت بنوز سوانح طبيعي دانند سيل، زلزله 

 رساني
 44 بحران

آدااه باش و انجام اقدادات الزم توسط تيم آتش نشاني جهت حضور ار  كد

 دحل آتش سوزی
 121 کد آتش نشانی

جهت استفااه از لددات آدبوالنس هوايي ار ارائه لددات فوريت های تيش 

بيمارستاني ار او بخش انتقال بين دناكز  ارداني و استفااه از لددات فوريت 

 های تزشكي تيش بيمارستاني
وژانس هوایی ا  313 

جهت تخليه كادل بيمارستان ار دواقع بحناني به دنظور كاهش تلفات و حفظ 

 جان بيماران 

کد تخلیه 

 بیمارستان
66 

با توجه به اهميت كنتنل عفونت و بهداشت است اين كد به عنوان شات و 

 شوی صحيح بهداشت است انتخاب گنايد
 5 کد بهداشت دست
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 مارستانیب یها تهیکم ستیل

 

 لیست کمیته های بیمارستان

 تواتر برگزاری دبیر کمیته نام کمیته  ردیف 

  دو ماهانه  یگدلیب یعل شیسنجش و پا تهیکم 1

ی کبری اسمعیل کمیته اقتصاد دارو و درمان و تجهیزات 2  ماهانه 

 ماهانه یقاسمفریبا  کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا 3

 ماهانه سارا محمدی کمیته بهداشت محیط  4

 فصلی جلیلی  دکتر میته دارو و درمان و تجهیزات ک 5

 ماهانه قاسمیفریبا  کمیته کنترل عفونت 6

 ماهانه مهران بیگدلی  تریاژ-تعیین تکلیف-کمیته اورژانس 7

 ماهانه رجبیابراهیم  کمیته مدیریت اطالعات و فناوری اطالعات 8

 ماهانه  سارا محمدی و بهداشت کار یحفاظت فن کمیته  9

 ماهانه سکینه محمدی  ماه  59تا 1کمیته مرگ و میر  11

 ماهانه خلجی  نعمت اهلل کمیته اخالق پزشکی و رفتار حرفه ای 11

 ماهانه زلیخا احمدی و ایمنترویج زایمان طبیعی  12

 ماهانه بابایی  منیژه مرگ و میر و آسیب شناسی و نسوج 13

 دو ماهانه فاطمه مهدی زاده کمیته طب انتقال خون 14

 ماهانه اعظم امینی کمیته تغذیه با شیر مادر 15

 ماهانه پروین احمد زاده کمیته پری ناتال 16

  ماهانه  احمد زاده نیپرو و احیای نوزادKMCکمیته  17

 ماهانه خدیچه اکبری کمیته ایمنی بیمار 18
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 : مارستانیب تیوب سا

فعال  مارستانیبی هایها وتوانمند تیفعال از یجهت اطالع رسان نینو یحطرا با تیوب سا نیا

ی بخش ها یومعرف مارستانیب خچهیتار یاصل یبخش ها یدارا تیوب سا نیاست . ا دهیگرد

 مارانیب ی، راهنما مارستانیطرف قرارداد ب یآن ، سازمان ها وشرکت ها یکینیوپاراکل یبستر

عکس  یگالر ی،دارا تیوب سا نیا نی. همچنباشدیها م ، بهداشت وکنترل عفونت نیومراجع

،  مارانیب یراهنما ی،تراکتها وبروشورها مارستانیب همکار پزشکان ی، معرف مارستانیب یها

شده  یطراح تیظرف با استفاده از توانندی م تیسا دکنندگانی.بازدباشد یم مارستانیب اخبار

ارسال نموده  مارستانیبدر  نیهت اطالع مسئولو انتقادات خودرا ج شنهاداتیدرآن ، نظرات ،پ

و هم چنین می توانند خطاها پزشکی را از طریق لینک گزارش خطاهای پزشکی در سایت 

 بیمارستان گزارش نمایند.

 

 

 ناصلی وب سایت بیمارستاصفحه 
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 مارستانیب یمنشور اخالق

قانه به مردم دانسته و خود را متعهد بلکه مفتخر به خدمت صاد مارستان،یب نی. کارکنان ا1

 به رضای مخلوق است. وابسته دارند که رضای خالق مانیا

و آماده سازی فضای مناسب به  دیجد هاییاز فن آور نهیو استفاده به ریی. کوشش در بکارگ2

 مرکز است. نیا تهاییجزء اولو انیو ارزنده تر به مشتر مطلوب منظور ارائه خدمات

و  نیتوام با برخورد مسئوالنه نسبت به مراجع ییوشروو خ تیمی. داشتن صداقت، صم3

  باشد. یم همما  فهیوظ عملکرد پاسخگو بودن در مقابل

و تالش در  مارانیو به موقع ب حیمطلوب ، درمان صح تیفیخدمت با ک هی. تالش در جهت ارا4

 هدف ما است. آنها تیجهت جلب رضا

و دلسوزی در ارائه خدمت و تالش برای  تیدر امور، داشتن جد بینظم و ترت ،ی. وقت شناس5

 کارکنان است. فیجزء وظا نیتوقعات مراجع بهیی درک و پاسخگو

 یما م گرید فهیوظ مارینزاکت و احترام نسبت به ب تیظاهری، رعا ی. حفظ نظم و آراستگ6

 باشد.

 ف ماو توسعه همه جانبه هد ت،یفیبوده و ارتقاء مستمر ک یما در گرو کار گروه تی. موفق7

 است.

 یم یبقاء هرسازمان لیخدمات و دل تیفیک یی، داوران نها مارانیمرکز باور دارد که ب نی. ا8

 مارانیب تیرضا تیخدمات و در نها یو کم یفیو ارتقاء سطح ک حفظ در جهت نیباشند بنابرا

 نمود. میتالش مستمر خواه
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 رعایت حقوق گیرندگان خدمت

 مفاهیم و وا ه ها

 یمد  یمعرف یدرمان یخدمات بهداشت افتیکه خود را به ارائه دهنده خدمت جهت در ی: کسماریب

 کند.

افراد  یرا برا یخاص اراتیو اخت ازاتیجامعه که امت کی: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر حقوق

 .شود یم فیآنچه راست و سزاوار است تعر یدر تمام زبانها به معن حقوق شناسد. یم تیبه رسم

 وق بیمارمنشور حق

دااه تدوين و از ساوی دعاونات ساالدت وزارت     11بنای اولين بار ار اينان و ار  1381ار سال حقوق بيمار  دنشور

بهداشت، ارداني و آدوزش تزشكي ابالغ گنايد. تس از بنرسي و بازبيني، دتن نهايي دنشور حقوق بيمار ار آباان  

ي به دناكز تابعه ابالغ گنيد. دنشور جادع حقوق بيماار ار  از سوی وزين بهداشت، اردان و آدوزش تزشك 1388داه 

 باه  توجاه  اين دنشور باا بند به همناه بينش و ارزش و يك تبصنه تاياني تنظيم گنايده است.  37دحور كلي و  5

 گيننادگان  ذاتاي تماادي   كنادات  بنابنی تايه بن و ايناني و اسالدي فنهنگ بن دبتني و انااني واالی ارزش های

 ساالدت  لاددات  كننادگان وگيننادگان   ارائه ديان انااني رابطه تحكيم و ارتقا حفظ، هدف با و سالدت لددات

 .است شده تنظيم

 اريافت دطلوب لددات سالدت حق بيمار است محور اشل :

 باشد. اعتقااات فنهنگي و دذهبي ها، شاياته شأن و دنزلت اناان و با احتنام به ارزش – 1

 ااب و همناهي با دهنباني باشد. صاف،ان بن تايه صداقت، – 2

 نوع بيماری و جنايتي باشد. دذهبي، فنهنگي، فارغ از هنگونه تبعيض ازجمله قودي، -3

 بن اساس اانش روز باشد. – 4

 دبتني بن بنتنی دنافع بيمار باشد. – 5

 توزيع دنابع سالدت دبتني بن عدالت و الويت های ارداني بيماران باشد. – 6

 بخشي باشد. اردان و توان تشخيص، بن هماهنگي اركان دناقبت اعم از تيشگينی، دبتني – 7

های غينضانوری   اوراز تحميل ارا و رنج و دحدوايت همناه تأدين كليه ادكانات رفاهي تايه و ضنوری و به به – 8

 باشد.

 بيمااران رواناي،   ساالمندان،  زنان باراار، تذين جادعه ازجمله كواكان، های آسيب ای به حقوق گنوه توجه ويژه – 9

 دعلوالن ذهني و جامي و افناا بدون سنتنست ااشته باشند. زندانيان،

 وقت بيمار باشد. تنين زدان دمكن و با احتنام به ار سنيع – 11
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 سن و جنس گينندگان لددت باشد. با ار نظن گنفتن دتغينهايي چون زبان، -11

بان اسااس ضاوابط    ( به تا دين هزينه و ار دوارا الكتياو پغيان فاوری   بدون توجه  های اورژانس، ار دناقبت – 12 

 شده باشد. تعنيف

كه ارائه لددات دناسب دمكن نباشد الزم اسات تاس از ارائاه لاددات      ارصورتي های اورژانس، ار دناقبت – 13

 زدينه انتقال بيمار به واحد دجهز فناهم گناا. ضنوری و توضيحات الزم،

الوقاوع هاات لاددات     بنگشت و دنگ بيمار قنياب  حيات بيمار كه وضعيت بيمار غينقابلار دناحل تاياني  -14

 اجتمااعي،  توجه به نيازهای رواني، كاهش ارا و رنج بيمار، دنظور از آسايش، باهدف حفظ آسايش وی ارائه گناا.

لواهد  نای كه دياش ار زدان احتضار حق اارا ار آلنين لحظات زندگي لويش با ف دعنوی عاطفي وی و لانوااه

 همناه گناا.

 

 اطالعات بايد به نحو دطلوب و به ديزان كافي ار التيار بيمار قنار گينا. محور دشم :

 دفاا دنشور حقوق بيمار ار زدان تذينش. – 1

بيني بيمارستان اعم از لددات ارداني و غين ارداني و ضاوابط بيماه و    های قابل تيش ضوابط و هزينه -2

 های حمايتي ار زدان تذينش. دعنفي استگاه

 های شغلي ای اعضا گنوه تزشكي دائول ارائه دناقبت و ايگن راه نام دائولين و رتبه حنفه -3

 تشاخيص بيمااری،   های تشخيصي ارداني و نقاط قوت و ضعف هن روش و عاوارض احتماالي آ   روش -4

 نی بيمار.گي آگهي و عوارض آن و نيز كليه اطالعات تأثينگذار و روند تصميم تيش

 اصلي گنوه تزشكي ار طول زدان. نحوه استنسي به تزشك دعالج و اعضاء - 5

شده ار تنونده لاوا استنساي و تصاوين آن را اريافات و تصاحيح       به اطالعات ثبت تواند بيمار دي -6

 اشتباهات را ارلواست نمايد.

الدت باياد دحتانم   گينی آزااانه بيمار ار اريافت لددات سا  حق انتخاب و تصميم محور ستوم : 

 شمناه شوا.

 عنوان دشاور انتخاب و نظنلواهي از تزشك اوم به انتخاب تزشك دعالج ار چارچوب ضوابط و – 1

گينی هات قبول يا  ثبت اعالم نظن قبلي بيمار ار دورا اقدادات ارداني كه بيمار واجد ظنفيت تصميم –2

ناشاي از تاذينش ياا را آن دگان ار داوارا       های تيشنهاای تس از آگاهي از عوارض احتمالي را اردان

 اهد. قنار دي لواكشي يا دوارای كه ادتناع از اردان، شخص ايگنی را ار دعنض لطن

 گينی بيمار بايد آزااانه و آگاهانه دبتني بن اريافت اطالعات كافي و جادع باشد. انتخاب و تصميم-3

 شوا. هت تصميم گينی و انتخاب اااه ديزدان الزم و كافي به بيمار ج تس از ارائه اطالعات، -4
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ارائه لددات سالدت بايد دبتني بن احتنام به حنيم لصوصي بيمار و رعايت اصال   محور چهارم :

 رازااری باشد.

رعايت اصل رازااری راجع به اطالعات دنبوط به بيمار الزادي است دگن ار داوارای كاه قاانون آن را     – 1

 استثنا كناه باشد.

 دناحل دناقبت اعم از تشخيصي و ارداني بايد به حنيم لصوصي بيمار احتنام گذاشته شوا. ار كليه – 2

 ضنوری است بدين

 دنظور كليه اقدادات الزم جهت تضمين حنيم لصوصي بيمار فناهم گناا.

 شاوند،  فقط بيمار و گنوه ارداني و افناا دجاز از طنف بيمار و افناای كه به حكم قانون دجاز تلقي دي – 3

 توانند به اطالعات استنسي ااشته باشند. دي

همناهاي   فنا دتعهد لوا را همناه ااشته باشد. بيمار حق اارا ار دناحل تشخيصي ازجمله دعاينات، – 4

هاای   يكي از والدين كواز ار تمام دناحل اردان حق كواز هات دگن اينكه اين ادنبن لالف ضانورت 

 تزشكي باشد.

 .م كارآدد رسيدگي به شكايات حق بيمار استنظا استنسي به محور پنجم:

هن بيمار حق اارا ار صورت ااعای نقض حقوق لوا كه دوضوع اين دنشور اسات بادون الاتالل ار     -1

 كيفيت اريافت لددات سالدت به تعادالت ذيصالح شكايت نمايد.

 اارند از نحوه رسيدگي به شكايات لواآگاه شوند. بيماران حق – 2

كنندگان لددات سالدت بايد تس از رسيدگي و اثبات دطابق دقنرات ار  از لطای ارائهلاارت ناشي  – 3

 تنين زدان دمكن جبنان شوا. كوتاه

 

اعماال كلياه    گينی باشد، كه بيمار به هن اليل فاقد ظنفيت تصميم *ار اجنای دفاا اين دنشور ارصورتي

البتاه چنانچاه    نوني جايگزين لواهد باوا. گيننده قا عهده تصميم دذكور ار اين دنشور به –حقوق بيمار 

تواناد از طنياق دناجاع     گيننده جايگزين بنلالف نظن تزشك، دانع اردان بيمار شوا تزشك داي  تصميم

 گينی را بنمايد. ذينبط ارلواست تجديدنظن ار تصميم

ن دعقوالنه تواند ار بخشي از روند اردا ادا دي گينی است، چنانچه بيماری فاقد ظنفيت كافي بنای تصميم

 تصميم بگينا، بايدتصميم او دحتنم شمناه شوا.
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 اس اندارد ملب پواش

 ، ،استانداراهای دلي توشش بيماران و كاركنان22/2/1387/س دورله  9817به استناا بخشناده شماره 

ت افزايش ضنيب ادني حفظ سالدت و ايمني كاركنان و بيماران، رعايت دوازين و ضوابط عنفي و اجتماعي،

توشش افناا ار دؤساات تزشكي و ضوابط دنتبط با آن به شانح   استانداراهای فنای و شغلي كاركنان،

 شوند: ذيل ابالغ دي

دتحدالشاكل   هاای دختلاف،   لباس فنم باياتي دتناسب با حنفه و ار راه ار اجنای اين استورالعمل، -1

 باشد.

كفاش و جاوراب،    دقنعاه،  شلوار، روتوش،لباس فنم كاركنان آدوزشي بهداشتي ارداني دؤنث شادل  -2

 باشد. دي بدون زيور االت

 باشد. كفش و جوراب دي شلوار، لباس فنم كاركنان آدوزشي بهداشتي ارداني دذكن شادل روتوش، -3

 و شلوار باشد. تيناهن بلند تا زين زانو شادل روسنی،( لباس بيمار پدؤنث -4

 باشد. شلوار دي شادل تيناهن و( لباس بيمار باتنی پدذكن -5

 شوا. شنل بلند و گشاا به توشش بيماران افزواه دي (تمام داينهای جابجايي بيماران پدؤنث -6

ارائاه لاددات دطلاوب     ها را تأدين كند: شناسايي آسان، لباس بيمار باتنی بايد حداقل اين ويژگي -7

 يم شخصي بيماربنلورااری بيمار از راحتي و آسايش كافي و رعايت كنادت و حن ارداني،

و حاين انجاام اعماال    ( های ويژه پگان ار لباس راايولوژی، رعايت شئون توشش اراالل اتاق عمل، -8

كاهش سطح هوشياری اهميات او   الزادي است و قبل و بعد از بيهوشي بنای بيماران اچار التالل حواس،

 كند. چندان تيدا دي

 باشد. ها دي اس دخصوص اين بخشهای ويژه، كاركنان دكلف به توشيدن لب ار بخش -9

گشاا و حد اقل تا زانو باا ضاخادت دناساب باه      اتو كشيده، ها باته، اكمه تميز، روتوش بايد سالم، -11

( كشي يا كوتاه پبااالتن از دا    چابان، شلوار نبايد تنگ، نحوی كه لباس زين روتوش قابل رويت نباشد و

 باشد

 ی روی لباس فنم دصوب دمنوع است.ا استفااه از هنگونه توشش غين حنفه -11

 باشد. استفااه از هنگونه دااه بواار تند يا حااسيت زا ار دحل كار دمنوع دي -12

با تنجه و تاشنه تهن و بيصدا باشاد و نكاات ايمناي ارآن     قابل شاتشو، كفش بايد تميز جلوباته،-13

 لحاظ شوا.

های ارائه لددات اردااني   و نالن دصنوعي ار دحيط ها بايد كوتاه و تميز باشد، استفااه از الز نالن -14

 دمنوع است.
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سامت فانا ار جلاوی     حاوی  نام لانوااگي كادل و حنف اول نام، نصب كارت شناسايي عكس اار، -15

الزادي  راحتي از فاصله يك دتنی قابل لواندن باشد  و نصب آن بنای تمادي كاركنان لباس به نحوی كه به

 است.
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 ایمنی بیمار

 .است بیماران به نرساندن آسیب بیمارستان هر در الزام مهمترین و اولین

 شد  یم افتهیتوسعه  یسالمت بخصوص در کشورها یموارد مورد توجه نظام ها نیاز مهمتر یکیجز  ماریب یمنیمسأله ا

که درصد  تاس ز آنا یرا انجام دهند. آمارها حاک یخصوص اقدامات نیکشورها در ا ریکه سا دهیامر سبب گرد نیو ا

 یو صدمات ناش عوارض ها دچار مارستانیبخصوص ب یبهداشت یها ستمیدر مواجهه با س مارانیاز ب یقابل اغماض ریغ

در  یو نظام مند کیستمیس یها تیشود، اما فعال یانها افزوده م هیبر مشکالت اول یگردند و مشکل یاز ارائه خدمات م

سازمان بهداشت  شنهادیپ نیبنابرا اشد،ب یدر حال توسعه موجود نم یهاموارد بخصوص در کشور نیجهت کاهش ا

 ماریب یمنیا یارتقا یها ندیبر فرآ یمبن کیستمیس نظام جامع کی جادیخصوص ا نیدر ا شرویپ یو سازمان ها یجهان

و  ماریب یمنیاستقرار فرهنگ ا قیباشد که از طر یم دهید صدمه مناسب به افراد ییعوارض و پاسخگو نیجهت کاهش ا

 نیدر ب یتمندیرضا شیها، افزا نهیامر موجب کاهش هز نیباشد. ا یم ریپ  امکان یمناسب سازمان یساز و کارها جادیا

ارائه شده است. فرهنگ  ماریب یمنیاز فرهنگ ا یمختلف فی. تعاردیگرد خواهد جامعه سالم کی جادیو ا انیمشتر

است که تعهد ، روش و  یرفتار یو الگوها یها تیها، ادراد ها، صالحنگرش  ،یگروه و یفرد یماحصل ارزش ها یمنیا

 ..دینما یم انیب یمنیا تیرینظر مد از سازمان را کیمهارت 
 

ایمنی بیمار شامل )مدیر پرستاری،  گروهواد راندهای ایمنی( توس  ) ماریبی مدیریتی ایمنی دهایبازد

کیفیت( به صورت ماهیانه  بهبود ریمدنترل عفونت و مدیریت داخلی، کارشناس ایمنی بیمار، سوپروایزر ک

تکمیل و سپس گزارش ایمنی بیمار از بخش  مربوطهو چک لیست  شده  انجامی درمانی ها بخشاز 

تا جهت برطرف کردن مشکالت ایمنی موجود در بخش  شود یمو تحویل سرپرستار بخش داده  شده هیته

 اقدامات اصالحی انجام شود.

ی باکس جداساز به بد ساید، ها بخش زیتجه هت ارتقای سطح ایمنی بیماران مانند،اقدامات الزم ج

 داروها( امضاء بودنمانند دو پرخطر )ی داروهابه  مربوطهی ها یمش خ و عمل به  وجود ،پرخطری داروها

اندازی سیستم  راه باالی سر بیمار(، کارت و شناسایی صحیح بیمار)وجود دستبند شناسایی هماهنگ با

ایمنی  کارشناس مداوم مسئول بخش و پرستاران، نظارت چک لیست جراحی ایمن، لیتکم گزارش خطا،

 .شود یمبیمار و مدیر پرستاری و... در بیمارستان اجرا 

 شرح وظایف مسئول ایمنی بیمار

جناب آقای دکتر علی مقدم سرپرست بیمارستان مسئول ایمنی بیمار،بیمارستان حضرت امیرالمومنین 

 نده می باشد.خداب

 شرح وظایف و ماموریت های مسئول ایمنی بیمار که ضروری است حداقل شامل موارد ذیل باشد:

 .مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان5
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 .هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان2

ر دستیابی به سطح یک استاندارد های .تدوین،اجرا و بازنگری ساالنه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظو9

 بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار با همکاری ذی نفعان

همکاری فعاالنه در تدوین خ  مشی ها و روش های اجرایی در بیمارستان به منظور اشائه .شرکت و 4

 ارائه خدمات بهینه 

 بیمار در بیمارستان .خود ارزیابی استاندارد های الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی1

.طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای درد و بصیرت کارکنان از استاندارد های الزامی 1

 بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

 .بررسی فرهنگ ایمنی بیمار به صورت سالیانه و اقدام اصالحی به منظور ارتقای ان 7

 منی بیمار و پیگیری انجام اقدام اصالحی و بازخورد به کارکنان.شرکت در بازدید های مدیریتی ای8

.همکاری در انجام ممیزی بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های 3

 مدیریتی و تحلیل علل ریشه ای وقایع 

 واسته در بیمارستان.نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخ51

.شرکت و همکاری فعاالنه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی راهبری 55

 موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار 

 .اقدام اصالحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان 59

برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتب  به ایمنی بیمار داخل .بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب 54

 بیمارستان

 .نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف 51
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 رشناس هماهنگ کنننده فعالیت های ایمنی بیمار شرح وظایف کا

ی ایمنی بیمار بیمارستان امیرالمومنین سرکار خانم خدیجه اکبری کارشناس هماهنگ کننده فعالیت ها

 خدابنده می باشد.

شرح وظایف و ماموریت های کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار به تایید ریاست بیمارستان که 

 ضرروری است حداقل شامل موارد زیر باشد:

به سطح  همکاری در تدوین،اجرا و بازنگری ساالنه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی .5

 یک استاندارد های بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار 

همکاری در خود ارزیابی استاندارد های الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در  .2

 بیمارستان

 همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار به صورت سالیانه و اقدام اصالحی به منظور ارتقای ان .9

 ریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدام اصالحی و بازخورد به کارکنانشرکت در بازدید های مدی .4

همکاری در انجام ممیزی بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های  .1

  مدیریتی و تحلیل علل ریشه ای وقایع

استه در ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخو .1

 بیمارستان

 راهبری و مدیریت موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار .7

شرکت فعاالنه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پی گیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمار  .8

 جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع 

 زماناقدام اصالحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سا .3

شرکت و همکاری فعاالنه در تدوین خ  مشی ها و روش های اجرایی در بیمارستان به منظور  .51

 اشائه ارائه خدمات بهینه

بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتب  به ایمنی بیمار  .55

 داخل بیمارستان

زارش به مسئوالن ایمنی بیمار مشاهده و بازدید از بخش ها و واحد های بیمارستانی و گ .52

 بیمارستان 

  

 



 

 بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( خدابنده                                                                                                                 رکنان جدیدالورود  کتابچه توجیهی کا          

28 
 

 راه حل ایمنی بیمار عبارتند از : 3

 پوستر زیر در کلیه بخش ها نصب گردید است

 

 

 اارويي: نام و تلفظ دشابه جهت جلوگينی از لطای   توجه به ااروهای با -1

 شوند. های با رنگ زرا و جداگانه چيده دي ااروهای شبيه هم ار باكس-

ها انجام شوا پشناسايي بيمار از طنيق استبند شناسايي، تطبياق دشخصاات    يت فنايند اارواهي ار بخشرعا -

 و ...( بيمار با كاراكس بن بالين بيمار، صد ا زان بيمار ار حين اارو اهي،

 :توجه به دشخصات فنای بيمار جهت جلو گينی از لطا -2

ذينش بيماار الزادياات و صاحت اطالعاات ان ار هنگاام      وجوا استبند شناسايي ار است بيماران از بدو تا  -

 1گاناا   گناا و ار هنگام ااديت بيمار توسط تنساتار چاك داي    تذينش، با بيمار يا يكي از باتگان وی چك دي

 باشند دائول بخش و سو تن وايزر كشيك دوظف به كنتنل اين ادن دي
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شاوا كاه    شوا و باند به نحوی باته دي صله باته دي ار صورتي كه به دنظور ارائه دناقبت استبند باز شد بالفا -

 شوا های الزم به بيمار اااه دي آزراگي تو ست نگناا ار حفظ و دناقبتان از لحاظ ليس و گم شدن آدوزش بسب

هن چند شماره تخت ار تابلوی باالسنی بيمار نوشته شده است ولي هيچگاه از شماره اتاق يا تخت بيمار جهات   -

 ها و يا انتقال بيمار استفااه نشوا ا انجام دناقبتاارو اهي و ي

 باشند. با استبند وی دي دحتنم ار حين دعاينه بيمار دلزم به تطابق نام بيمار تزشكان -

 ارتباط دؤثن ار زدان تحويل بيمار: -3

 ند اردان است بنقناری ارتباط صحيح با بيمار دهمتنين عادل ار ايجاا حس اعتماا و هن چه بهتن اجنا شدن فناي -

 تبااط صاحيح الزادياات و   باشد لذا رعايت اصاول ار  ظادات ديانتظادات : اولين لط ارتباط بيمار با بيمارستان انت

ها و كنتنل وروا و لنو  افناا و تن هيز از ار گيانی لفظاي و فيزيكاي     بنقناری نظم و انظباط بخشای همچنين بن

 الزاديات.  

ا حفظ نمواه و با ارائاه  بيمارستان را تنز و ار هنگام ازاحام لونانای لوا ر تذينش: باياتي با نينوی جانشين

 قنار نمايد.تو ضيحات الزم ارتباط صحيح با ارباب رجوع بن

 تاريخچاه بيماار گان فتاه     تنياژ دلزم به دعنفي لوا وبا رعايت حس همدرای واحتنام دتقابال،  تنستار اورژانس:

و  يحات الزم به بيماربا توجه به شنايط فن هنگي و سن و تحصيالت بيماار حفظ حنيم شخصي و ارائه تو ض شوا، دي

استفااه از الفاظي دانند دتشكنم و لطفاً الزاديات، ااشتن حاس صاداقت و راز ااری و تشاويق بيماار باه بياان       

 احااسات ار كاهش استنس دؤثن است

از ايگن دناجعين است و كلياه داوارا ذكان    تن  ارتباط با بيمار اورژاناي و همناهان به اليل شنايط لاص سخت -

 تذينش بيمار ار بخش نيز بايد رعايت گناا و عوادل دخنب ارادش بيمار باياتي حذف شوا. هنگام شده ار

 گناا استفااه از كارت شناسايي عكس اار الزاديات. تاكيد بن ارتباط يكي از دوارا ارزشيابي تنسنل دنظور دي -

 ر دحل صحيح بدن بيمارانجام تنو سيجن صحيح ا -4

دحل عمل طبق استور تزشك دشخص و با تنونده بيمار، شنح حال بيمار و اباناز لاوا بيماار صاحه گذاشاته       -

 شوا. دي

شوا و ار اتاق عمال   دحل عمل قبل از انتقال بيمار به اتاق عمل توسط تنستار دنبوطه بنرسي و صحه گذاری دي -

اطمينان از اين كه تمام ددارز و تصوينها ار اساتنس و كنتانل    چك ليات جناحي ايمن تكميل شده و حصول

 اند الزاديات. شده

 كنتنل غلظت دحلو لهای الكتنو ليت-5

يا بيشتن و سو لفات دنيازيم  % 9ار دورا الكتنو ليت هايي دانند تتاسيم و فافات تتاسيم وسديم كلنايد با غلظت 

 ت:يا بيشتن توجه به نكات زين الزاديا %51با غلظت 

 حتي االدكان اربخش نگهداری نشوا و ار دورا نحوه رقيق كنان و دصنفان آدوزش به تنسنل اااه شوا. -

 از بقيه ااروها جدا شده و بن چاب قن دز زاه شوا.  -

 كنتنل استور تزشك او بار چك شوا و عالئم حياتي بيمار به صورت دتوالي چك و ثبت گناا. ار هنگام -
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 ارو اردانياطمينان از صحت ا -6

هاا قاناراااه    باشند، فنم گزارش لطاهای اارويي ار التيار بخش يكي از علل صدده به بيمار لطاهای اارويي دي

شوا تا با  ها اطالع رساني دي گناا، ار دورا نتايج ان به بخش دطنح دي RCAشده و داهانه تايش شده و ار كميته 

 يدا نمايد.استفااه از تجارب كاب شده، ادار لطاها كاهش ت

 ها اجتناب از اتصال ناارست سوند و لو له -7

كليه اتصاالت از لحاظ كاركنا صحيح پار دورا ارن ها و سو ندها لنوجاي انهاا دنتبااً كنتانل گاناا(، رعايات       

و تو جه به تاريخ انقضاء چك و نظارت به عهده دائول بخش و سو تان   (بهداشت پدانند ضد عفوني نموان دناسب

 ني است.وايزر بالي

 تزريقات استفااه صن فا يكباره از وسايل -8

 نمايد باشد و عدم رعايت استانداراهای ان، ايمني بيمار را تهديد دي تزريق يكي از را های تجويز اارو دي

واكان، از سننگ يك بار دصانف اساتفااه و حتاي االدكاان از وياال تاك اوزی        بنای هن تزريق اعم از اارو و -

ورت استفااه از ويال چند اوزی بنای هن بار كشيدن از سن سوزن استنيل اساتفااه و ارب وياال   و ار ص استفااه

 1 حتماً ضد عفو ني گناا

ان را به نحو صحيح افع و سننگ و سن سوزن را ازقبل از استفااه  ح غين استنيل،ار صورت تماس سوزن با سطو-

 از نظن تارگي و تاريخ انقضاءكنتنل نماييد

بنای جلو گينی از عفونت دن تبط با دناقبت سالدتي: استورالعمل بهداشت اسات باياد    اشت استبهبوا بهد-9

 گناا. اجنا 
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 ار كليه بخش ها الزادي است. RIGHTS 8اصول اجنای صحيح اارو اهي به بيمار بن اساس 

 توستن زين ار كليه بخش ها نصب شده است.
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 گزارش لطاهای ارداني:

و دناقبتي شادل لطاهای تزشكي، تنستاری و تاراكلينيكي و ... دي باشد كه گزارش تماادي ايان   لطاهای ارداني 

 لطاها الزادي است.

 جهت گزارش لطاهای ارداني تس از تكميل فنم گزارش لطا دي توانيد:

 به افتن بهبوا كيفيت تحويل اهيد. (1

 را تيوست كنيد.ار سايت بيمارستان ار قامت دنبوط به گزارش لطاهای باليني دوارا  (2

 ار صندوق گزارش لطاهای بالينيپار هن بخش( بيندازيد. (3
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 کنترل عفونت

مراقبت و  یشود که برا یآغاز م یاست و از زمان یمیقد اریبس ایدر دن یمارستانیب یکنترل عفونت ها خچهیتار

 یسازمان جهان راًی. اخدیگرد سیتاس مارستانیب ایدر نقاط مختلف دن یالدیقرن چهارم م از مارانیدرمان ب

 یم یاز مراقبت بهداشت یناش یها را ارائه کرده و آنها را عفونت ها عفونت نیاز ا یجامع تر فیبهداشت تعر

 را مطرح کرده است . "است زتریمراقبت سالم تر مراقبت تم "خواند و شعار 

 د.کمیته کنترل عفونت در بیمارستان ماهانه تشکیل جلسه می ده:کنترل عفونت کمیته

 باشد. عضای زين ديبيمارستان دتشكل از ا تيم كنتنل عفونت ار :تيم كنتنل عفونت بيمارستان

 تزشك كنتنل عفونت  -1

 كارشناس كنتنل عفونت -2

های بيماری زا دنتبط با لوا  تعنيف عفونت بيمارستاني: عفونتي كه به صورت دحدوا يا دنتشن و ار اثن واكنش

 :شوا به شنطي كه يمارستان ايجاا ديعادل عفوني يا سموم آن ار ب

 ساعت بعد از تذينش بيمار ار بيمارستان ايجاا شوا. 24حداقل  -

 ار زدان تذينش، فنا نبايد عالئم آشكار عفونت دنبوطه را ااشته باشد و بيماری ار اوره نهفته لوا نباشد. -

 NNISچهار نوع عفونت اصلي بن اساس تعاريف استاندارا 

 ا( عفونت لوني PNEU-PNEUتنودوني( پ ( ذات النيه  ب( عفونت دحل زلم راریعفونت اا( الف

باه واحاد كنتانل     تنسنل جديدالوروا ار بدو وروا و قبل از شنوع به كار جهت آدوزش كنتنل عفونات 

و ار صورت نياز اقدادات اصالحي و اثن بخشي نيز انجاام   های الزم را ارائه عفونت دناجعه نمواه و آدوزش

 شوا دي تنونده بهداشتي تشكيل شده و

 يمارستانيعفونت ب تياهم

 : باشنديد تياز چند جنبه حائز اهم يمارستانيب یعفونتها

 مارانيب يو نالوش نيدنگ و د -

 مارستانيار ب مارانيب یطول ددت باتن شيافزا -

 يو اردان يصياقدادات تشخ ماران،يشدن اقادت ب ياز طوالن يناش یها نهيهز شيافزا -

 هداشت است:ب
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 :بهداشت است تيرعا تيهما

 از يكيو  نيدواز نيتن يبعنوان اساس باشديسااه د اريبا يكه روش( Hand Hygiene پبهداشت است تيرعا

 مارانيب يمنيا شيو افزا يكنوبيو گاتنش دقاودت ضدد يمارستانيب یار كاهش عفونت ها داتيتمه نيتن هياول

 شوا يد دحاوب

روا.اغلب عفونت های  يبه شمار د يمارستانياز عفونت های ب نیيشگيراه ت نيدهم تن ييشاتن است ها به تنها

  ..ابندي يتوست كاركنان انتقال د ژهيراه تماس به و از يمارستانيب

 .داد کاهش را بیمارستاتی عفوتتهای % 51 میتوان دستها شستن با

سي سي كه ار گوای كف  3تا  2بون پحدوا : با دقدار كافي دايع صاHand wash شاتن است با آب و صابون-

ها، اور د  به  ها، زين نالن كليه سطوح است، البالی انگشتان، اور انگشت شصت، روی نالن (گينا است جای دي

با  -با حوله كاغذی يكبار دصنف استها ر كادالً لشك نماييد  -شوا  ثانيه شاته و سپس آبكشي دي 41-61ددت 

 ااه شده شين آب را ببنديد و سپس آننا ار سطل آشغال بيندازيد.همان استمال كاغذی استف

ها/ قبل  دوارا شاتن است با آب و صابون: ار صورت رويت آلواگي واضح استها با دواا تنوتيني يا كثيفي است

اب بار ر 6يا  5از غذا لوران/ بعد از رفتن به استشويي/ ار صورت شك دواجهه با هن باكتنی اسپورزا /تس از هن 

 كنان است با دحلول الكلي، يكبار شاتشوی است دفيد است.

با دقدار كافي دحلول كليه سطوح است، البالی انگشتان، اور انگشت HAND RUB:ضد عفوني كنان است يا 

فقط روی است  Hand rubشوا دحلول  ثانيه ضد عفوني دي 21-31ها و اور د  به ددت  شات، روی نالن

 شوا. لشك استفااه دي

هاای ديكانوب شناساي     فعاليت سنيع وسيع الطيف بوان /ويژگي:  Hand rubايای استفااه از دحلول الكلي دز

هاا را ار داوارای كاه دحادوايت      عالي /عدم احتمال بنوز دقاودت ديكنوبي /سهولت رعايت بهداشات اسات  

صل از عدم ضنورت ها با توجه به صنفه جويي حا استنسي به آب و سينك استشويي وجوا اارا و كاهش هزينه

 استفااه از حوله و استمال يكبار دصنف
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 :تعنيف دواجهه شغلي 

 اي زيت يبا ش يدگيبن ايفنورفتن سوزن ار توست  قيبدن از طن يبالقوه عفون عاتيدا نيسا ايتماس با لون، بافت 

دبتال به  ايشده  دهيلناش ايدانند توست تنز لوراه  پ دهيا بيتوست آس اي يدخاط یبا غشا دواا نيتماس ا

 قنار اهد. HIV  ،HBV  ،HCVرا ار دعنض عفونت  يتواند تنسنل اردان يد است كه (تياردان

 .ديدجدا سنسوزن با او است اجتناب كن ی. از سنتوش گذارديبه سنسوزن است نزن قي* هنگز بعد از تزر

 



 

 بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( خدابنده                                                                                                                 رکنان جدیدالورود  کتابچه توجیهی کا          

36 
 

 دادات الزم ار هنگام دواجهه شغلي:اق

 از ،سالين نندال يا فناوان آب با دخاطي غشاء یشاتشو ،(داساژ نه فشار نهپ ولنم آب و صابون با زلم شاتشوی 

ار  ،بنيزيد بينون را دايع اهان ار دايع شدن تاشيده صورت ار ،نشوا استفااه كننده عفوني ضدي  دااه هي 

صورت اطالع اااه شوا.تيگينی آزدايشات الزم و را و ار  پلانم قاسمي(شيفت صبح به كارشناس كنتنل عفونت

 نياز استفااه از اارو های تنوفيالكاي انجام شوا و فنم گزارش نيدل استيك تكميل گناا.

   فرآیند پیگیری موراد نیدل استیک                            

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 شروع

فرو رفتن سرسوزن بدست کارکنان یا تماس 

 مخاط با خون و یا سایر ترشحات آلوده بدن بیمار

 شستشوی زخم با صابون و آب ولرم

 کارکنان

 خودداری از مالش موضعی چشم

 کارکنان

گزارش فوری سانحه به سوپر وایزر بالینی و 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 نکارکنا

بررسی میزان خطر بیماریزایی ناشی از تماس 

 کارکنان

 سوپروایزر کنترل غفونت

آیا واکسن هپاتیت تزریق 

 کرده اید؟
 سیون جهت تزریق واکسنارجاع به مسئول واکسینا

 سوپروایزر کنترل عفونت

 ساعت 72بررسی میزان تیتر آنتی بادی هپاتیت بی درکمتر از  

 سوپروایزر کنترل عفونت

1 
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 خیر  

 

  

  بله  

 

 

 

  

 

 

 خیر  

 

 بله 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

میزان تیتر آنتی بادی 

از  11هپاتیت ب کمتر

 میباشد؟

 آزمایشات درخواستی برای پرسنل

LFT        HCVAB          CBC   

HIV                 CR                      

 آزمایشات درخواستی برای بیمار

HCVAB 

HIV 

 آزمایشات درخواستی برای پرسنل

HBSAG        LFT            CBC 

HCVAB     HN        CR       

 آزمایشات درخواستی برای بیمار

HBSAG          HCVAB 

HIV 

ا بیمار آنتی ژن مثبت آی

 است؟

 تزریق ایمونوگلوبولین و شروع واکسن هپاتیت بی 

 ماه بعد  12-6-3-1.5تکرار آزمایشات پرسنل 

 پایان
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اطالع  یو جزء موارد فور تیحائز اهم وعیاز نطر ش ها یماریاز ب یتعداد :یفور ریو غ یفور یها یماریگزارش ب

ور  دهیموارد را به د نیاز شبانه روز ا یموظفند در هر ساعت یکادر پرستار باشند یبه مرکز بهداشت م یتلفن

 مرکز بهداشت اطالع دهند. ریواگ یها یماریو مبارزه با ب یریشگیموارد را به واحد پ شانیاعالم و ا مارستانیب

 داده شود. لیتحو یا و به مسئول بهداشت حرفه لیفرم گزارش حادثه تکم دیهمچنین با  یهنگام بروز مواجه شغل در

 اند. دهیبخش ها نصب گرد هی( گزارش شوند به صورت پوستر در کلی)تلفن یبه صورت فور دیکه با ییها یماریب

 ش نشاني:آت

ها شادل آدوزش تئوری و عملي  بينند اين آدوزش كاركنان بيمارستان ساليانه ار زدينه آتش نشاني آدوزش دي

نمايد وحداقل سالي يك  باشد ار آدوزش تئوری يك نفن دائول آدوزش آتش نشاني با بيمارستان همكاری دي دي

تشتيباني و بهداشتي ارداني آدوزش  –اعم از اااری بار دباحث اوليه اطفائ حنيق را به كليه تنسنل بيمارستان 

شوا وگنوههای دختلف تنسنل با توجه به بنناده زدانبندی از  اهد. كارگاه آدوزشي ار چند نوبت بنگزار دي دي

كنند. اين آدوزشها بنای تنسنل جديدالوروا  قبل تعيين شده توسط سوتنوايزر آدوزش ار اين كارگاه شنكت دي

 د.باش الزادي دي

اين بيمارستان اارای تيم آتش نشاني بواه و بنای هن كدام از بخش ها رابط آتش نشاني دشخص شده و آدوزش 

های الزم اااه شده است.تنسنل جدالوروا باياتي رابط آتش نشاني بخش ها را شنالته و جهت گاب اطالعات 

 به ايشان دناجعه كنند.

 آدوزش تئوری شادل:

  ها صحيح افناا هنگام وقوع حااثه دخصوصاً آتش سوزیچگونگي عكس العمل اوليه 

 آشنايي با انواع دواا آتش زا 

 آشنايي با نحوه اطفا انواع دختلف آتش سوزيها 

 رعايت نكات ايمني جهت جلوگينی از وقوع بحنان 

 شوا. آدوزش عملي به صورت دانور ساليانه انجام دي 

باشد كه به طور لواكار آتش سوزی را  ا و حنارت ديكليه بخش های بيمارستان دجهز به ااكتورحااس به او

باشد و  كند و اارای كپاول های آتش نشاني تن و آدااه استفااه و ار دعنض ايد به تناسب بخش دي اعالم دي

 شوا. ساالنه جهت شارژ آنها اقدام دي

های لنوجي از  راه باشد و عالئم تابلوهای عدم استعمال الانيات ار بيمارستان به تعداا كافي دوجوا دي

 ها باز هاتند. بيمارستان وجوا اارا و اين راه
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تابلو های هشدار دكان های تنلطن روی ارب كليه دكان های تن لطن نصب دي باشند و اقدادات تيشگينانه ار 

را را بيمارستان انجام دي گينا و كليه تنسنل جديدالوروا باياتي از اين دوارا اطالع ااشته و از دائول بخش دوا

 تيگينی كنند.

 های اكايژن و...( گناا پفيكس بوان كپاول نگهداری از دواا قابل اشتغال و لطن ناز به روش ايمن انجام دي

 شوا. با دهار نموان يك از اضالع پحنارت، اكايژن و دواا سو لتني( آتش دهار دي :های عمودي اطفاءحنيق روش

 شوا. كن بن انجام دي : اين روش با آب و يا ای اكايدسناكنان-الف

پدزايای استفااه از آب، فناوان و ارزان است و غين قابل تجزيه توسط حنارت است و دعايب ان اين است كه 

 باشد باشد( دي سنگين است و هاای الكتنيايته و تخنيب كننده دي

 شوا ديلفه كنان: لفه كنان، با تو شاندن آتش به وسيله لاز و شن وداسه و تتوی ليس انجام  -ب

 : ار ابتدای آتش سوزی دؤثن است و با قطع جنيان و يا ريختن لاكنيز انجام تذين استحذف داا ه سولتني-  

 شوا. ای: با استفااه از تن كيبات هالن و يا جوش شينين انجام دي كنتنل واكنشهای زنجينه -ا

 

 

 آتش سوزی:

پيك جن قه الكتنيكي(، يك دنبع سو لت بنای شنوع آتش سوزی وجوا دثلث آتش الزاديات، جن قه آتش  

 پبنزين، چوب يا تارچه( و اكايژن پهوا(

 ها: آب، توار لشك، گاز ای اكايد كن بن و فوم انواع دختلف اطفا كننده
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كپاول آتش نشانيانواع   

 

 

 

      

  

A,B,E A,B,C,E A 

 آب توار دی اکسیدکربن 

 

 مدیریت بحران

 وكنتانل  رهبنی تشكيالت، سازداندهي، ريزی، بنناده شادل تويا و تيوسته اقدادات بنگيننده ار بحنان ددينيت

 باه  بحانان  ضاد  دنابع از استفااه با يا رويداا واقعه لطنتذينی كاهش فنآيند بحنان ددينيت واقع ار .باشد دي

 .است اثنبخش و كارا ای گونه

 :بحنان ددينيت اهداف

 بحنان به دنجن فاكتورهای و لطنات بيني تيش  

 احتمالي های بحنان با دقابله بنای آدااگي و ريزی بنناده  

 زا بحنان شنايط رفع بنای دناسب راهكارهای ارائه و ها بحنان با دقابله 

 صن غين الزم ار صاحنه  جلوگينی از سن ارگمي و التالل ارائه لددات، دمانعت از ازاحام همناهان و عنا

 عمليات ادداای

 انجام كار صحيح و بهتنين رانددان تنسنل حتي ار شنايط بحنان و افزايش ظنفيت تذينش دصدوم 

 دمانعت از كمبوا دنابع، اعم از تجهيزاتي و دواا دصنفي ايجاا ادنيت و حفاظت از ادوال 

 رواني ار تنسنل و بيماران -های روحي جلوگينی از بنوز واكنش 

 تيشگينی از التالل ار لددت رساني به بيماران باتنی ار دنكز 

  44كاد  اهاد و   بيمارستان جهت آدااگي بنای بحنان طبق استاندارا اعتبار بخشي كميته بحنان تشكيل داي 

 طبق دصوبات كميته بنای اعالم بحنان انتخاب شده است.

 

 

A B C E 

 تجهيزات الكتنيكي گازها دايعات جاددات دعمولي
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 دناطق تن لطن:

و آدوزشي التصاصي به اين واحدها اااه شده است اين دناطق دناطق تن لطن شناسايي شده و ادكانات حفاظتي 

آشانا   "باشد، تنسنل اين واحدها با لطانات واحاد لاوا كاادالً     ، لنژری و آشپزلانه ديCSSDشادل: تأسياات،

 باشند. دي

 كپاول آتش نشاني:

از كاف زداين    های آتش نشاني قن دز رنگ دحتوی كف ار يك و نيم دتانی  های بيمارستان كپاول ار كليه بخش

 ها نيز بن روی آنها دوجوا است. گناا و استورالعمل نحوه استفااه از كپاول اند كه ساالنه چك دي نصب شده

 ااكتور:

های بيمارستان ااكتاور   بنای ايمني بيشتن و انجام لواكار عمليات ار زدان بحنان پآتش نشاني( ار كليه قامت 

 گناند. يانه چك و ارزيابي ديهايي ار سقف هن اتاق نصب شده است كه سال

 شوا. طور ساليانه بنای كليه تنسنل انجام دي  دانورهای آتش نشاني و بحنان به
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 در زمینه شرح وظایف مجموعه فایل الکترونیکی در اختیار بخش ها قرار دارد.

 شرح شغل و شرح وظایف -الف 

عبارت است از مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل بهه ایهن    شغل :

 عنوان شناخته شده باشد .  

مجموعه وظایفی است که برای یک شغل تعیین می گردد و کارمند مکلف به انجام آن می باشد . شرح وظایف  شرح وظایف :

 تفکیک نوع شغل  به بخش ها ارسال گردیده است .    و شرح شغل هر یک از پرسنل به

 حقوق و مزایا -ب

 

 هزینه ها -1

% + بیمه خدمات درمانی سهم دولت  5/13کل حکم حقوقی+کسورات بازنشستگی سهم دولت هزینه حقوق پرسنل رسمی=

 نباز و فرزندان شهداو جانبازو فرزندان شهدا+بیمه عمر سهم دولت+پس انداز کارکنان سهم دولت +بیمه تکمیلی سهم جا

به این منظور برای هزینه حقوق و دستمزد پرسنل رسمی کل آیتم های حکم حقوقی و هر آنچه کهه سههم دولهت مکلهف بهه      

سهم دولهت را هزینهه     پرداخت آن می باشد مانند: کسورات بازنشستگی و بیمه عمر و پس انداز کارکنان دولت و بیمه تکمیلی

 .می باشدحقوق و دستمزد پرسنل رسمی 

  

بیمه عمر سهم  + %20=کل حکم حقوقی +کسورات تامین اجتماعی سهم دولت هزینه حقوق و دستمزد پرسنل پیمانی

 دولت +پس انداز کارکنان سهم دولت+ بیمه تکمیلی سهم جانباز و فرزندان شهدا

ی و ههر آنچهه سههم دولهت کهه      به این منظور برای هزینه حقوق و دستمزد پرسنل پیمانی و طرحی کل آیتم های حکم حقوق

سههم    مکلف به پرداخت آن می باشد مانند: کسورات تامین اجتماعی و بیمه عمر و پس انداز کارکنان دولهت و بیمهه تکمیلهی   

 .دولت را هزینه حقوق و دستمزد پرسنل پیمانی و طرحی می باشد

 % +بیمه عمر 21ی سهم دولت کل حکم حقوقی+کسورات تامین اجتماعهزینه حقوق و دستمزد پرسنل قراردادی=

 حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمی -2

%+بیمه خهدمات درمهانی سههم کارمنهد     9)بازنشستگی سهم کارمند–حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمی= کل حکم حقوقی 

 +بیمه عمر سهم کارمند+پس انداز کارکنان سهم کارمند+بیمه تکمیل سهم کارمند+مالیات +سایر کسورات (

        

 حقوق قابل پرداخت به پرسنل پیمانی و طرحی-9
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)بیمهه تهامین اجتمهاعی سههم کارمند+بیمهه عمهر سههم        -حقوق قابل پرداخت به پرسنل پیمانی و طرحی=کل حکهم حقهوقی  

 کارمند+بیمه تکمیلی سهم کارمند+مالیات+سایر کسورات(

 :حقوق قابل پرداخت به پرسنل قراردادی-4       

)بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند+بیمه عمهر سههم کارمند+بیمهه    -رسنل قراردادی=کل حکم حقوقیحقوق قابل پرداخت به پ

 )تکمیلی سهم کارمند+مالیات+ سایر کسورات

ریهال   111/841ریال برای سرپرست خهانواده و   111/111/1در خصوص حق مسکن کارکنان رسمی ،پیمانی و طرحی مبلغ *

ریال به عنوان حق مسکن کارمند      مهی   111/11/11زن سرپرست خانواده باشد مبلغ  برای دیگر کارمندان توضیح اینکه اگر

 .باشد

 .در مورد کارکنان قراردادی حق مسکن جزء آیتم های حکم حقوقی می باشد

 :نحوه محاسبه کسورات -1      

 %9مندی(*)حق اوالد+حق عائله -کسورات بازنشستگی سهم کارمند=کل آیتم های حکم مشمول بازنشستگی-

 .توضیح اینکه بیمه بازنشستگی سهم کارمند جانبازان و فرزندان شهدا توسط دولت پرداخت می شود*

 %5/13)حق اوالد+ حق عائله مندی(*-کسورات بازنشستگی سهم دولت=کل آیتم های حکم مشمول بازنشستگی-

 %7)حق اوالد+حق عائله مندی(*-تماعیکسورات تامین اجتماعی سهم کارمند=کل آیتم های حکم مشمول بیمه تامین اج-

)حهق اوالد+ حهق عائلهه منهدی(     -کسورات تامین اجتماعی سهم دولت=کل آیتم های حکم مشهمول بیمهه تهامین اجتمهاعی    -

*21% 

 % می باشد (  23کسورات تأمین اجتماعی سهم دولت پرسنل مشاغل کارگری 

 :نحوه محاسبه کسورات بیمه خدمات درمانی-1     

ریهال در سهال    16/243/320مه خدمات درمانی سهم دولت=کل آیتم های حکم مشمول بازنشستگی تا سقف کسورات بی-

 سهم دستگاه اجرایی  % 2% و  همچنین مبلغ  2*  )حق اوالد +حق عائله مندی(– 95

 95سال ریال در  321/243/16کسورات بیمه خدمات درمانی سهم کارمند=کل آیتم های حکم مشمول بازنشستگی تا سقف -

 )تبعه یک(----%2*  )حق اوالد +حق عائله مندی(–

 :تبعه دو درجه یک بیمه خدمات درمانی

سهال مهی    18منظور از تبعه دو درجه یک در بیمه خدمات درمانی شامل فرزندان پیش از سه نفر و همچنین فرزنهدان بهاالی   

ریال برای هر نفر از خهود پرسهنل کسهر     111/311باشد که در حال تحصیل می باشند است که مبلغ پرداختی در حال حاضر 

 .میگردد

 :تبعه دو درجه دو بیمه خدمات درمانی 
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منظور پدر و مادر پرسنل و همچنین فرزندان که فارغ التحصیل شده اند ولی هنوز تحت پوشش بیمه ای والدین خود میباشند 

 .ی واریز می گرددریال از پرسنل کسرو به حساب صندوق بیمه خدمات درمان 889/378مبلغ 

 :بیمه عمر -7    

ریهال از   111/91ریال توسهط دولهت و همچنهین مبلهغ      111/91مبلغ  95بیمه عمر ساالنه می باشند با حقوق فروردین سال 

 .واریز می گردد  حقوق پرسنل کسر و به حساب صندوق بیمه گر

  :بیمه تکمیلی -8    

ریال برای هر نفر می باشد توضیح اینکه این مبلغ برای خانواده  713/358مبلغ  که بر اساس قرارداد ساالنه می باشد که امسال

 .محترم جانبازان و فرزندان شهدا توسط دولت واریز خواهد شد

 :نحوه محاسبه مالیات -3     

سهقف مالیهات +حهق اوالد +     111/111/13) –مالیات کارکنان رسمی، پیمانی =)جمع کل آیتم های حکهم حقهوقی    -

 % 11مندی+بیمه تامین اجتماعی دو وهفت درصد +بیمه عمر( * عائله 

 .نکته: در خصوص بیمه دو و هفت درصد مربوط به کارمندانی که صندوق تامین اجتماعی می باشند

سقف مالیات+ عائله مندی+بیمه  111/111/13)-مالیات کارکنان انجام کار حرفه ای و غیر حرفه ای=کل حکم حقوقی   -      

 %11و خواربار+مسکن(* عمر+بن

توضیح اینکه در خصوص کارمندان رسمی و هیئت علمی رسمی نیز مبلغ مسکوره بیمه درمانی به سقف معافیت مالیاتی آنها *

   .اضافه می شود

 .ریال می باشد 111/111/13به میزان   95نکته: سقف معافیت مالیاتی در سال 

تم های حکم حقوقی که در مورد این عزیزان مبلغ بابهت بن،خواربهارو مسهکن    حقوق قرارداد حرفه ای و غیر حرفه ای: جمع آی

 .پرداخت میگردد

در مورد کسورات بیمه تامین اجتماعی همانند کارکنان پیمای می باشد ولی در مورد این افراد حق اوالد و عائله مندی و بهن و  

% بیمهه  3% سهم کارمنهد و  7سهم دولت و همچنین % 21خواربارو مسکن جمع و از جمع کل آیتم حکم حقوقی کسر و از آن 

  .بیکاری محاسبه می شود

 .سایر موارد همانند کارکنان رسمی و پیمانی می باشد

 اضافه کار -51   

 نرخ یک ساعت اضافه کاری= حق شغل +حق شاغل+ حق مدیریت

                                                                                                   176 

 مالیات-خالص دریافتی پرسنل رسمی=)ساعت اضافه کاری* نرخ یک ساعت اضافه کاری(
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)مالیهات+ بیمهه تهامین اجتمهاعی     –خالص دریافتی پرسنل پیمانی و طرحی = ساعت اضافه کاری*نرخ یک ساعت اضافه کاری 

 سهم کارمند(

 نحوه محاسبه پاداش  -55     

 %11مالیات  –ی= کل مبلغ پاداش خالص دریافت

 %11به این صورت که کل پاداش منهای مالیات 

 نحوه محاسبه کارانه -52

 بر اساس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد محاسبه می گردد .

کهار   اضافه منظور از پرداخت مبتنی بر عملکرد در این دستورالعمل، ایجاد ارتباط بین دریافتی غیرمستمر کارکنان که جایگزین

در ایهن روش، محاسهبات در دو سهطح صهورت      بخش محهل فعالیهت آنهان اسهت.     باشد، با درآمدهای و کارانه به روش قبل می

 گیرد؛   می

گهردد و در  در سطح اول، براساس عملکرد هر بخش، درآمد قابل توزیع به کارکنان غیرپزشک شاغل در آن بخش محاسهبه مهی  

 گردد. از کارکنان و امتیازات مکتسبه، سهم هر فرد تعیین می سطح دوم، براساس عملکرد هر یک

 551ر سهه مهاه یهک بهار و  بها اسهتفاده از فهرم ارزشهیابی         باشد که ه می 1/1تا  8/1ضریب کیفی عملکرد بخش ، ضریبی بین 

 شود . امتیازی سنجیده می

بتهدا سههم واحهدهای پشهتیبان از درآمهد      گیرد. ادر واحدهای پشتیبان محاسبات پرداخت عملکردی در سه مرحله صورت می

شهود و در انتهها    شود. سپس بر اساس آن، سهم هر واحد از مجموع واحدهای پشتیبان تعیین میمبنای بیمارستان محاسبه می

 گردد.نیز سهم هر فرد در واحد محل فعالیت خود، تعیین می

 گردد: رکنان شاغل در هر بخش/واحد، توزیع میهای ذیل میان کا درآمد قابل توزیع ماهانه بخش/واحد براساس مالک

 الف( امتیاز حضور.

 ب( امتیاز نوع شغل.

 ج( ضریب کیفی عملکرد فرد.

 الف( امتیاز حضور  

( در نظهر  2.8( و ضریب حضور در ساعات غیرموظف برابر )1برای محاسبه امتیاز حضور، ضریب حضور در ساعات موظف برابر )

 گرفته شده است:

 حضور موظف =امتیاز حضور در ساعات موظفساعات × 1   

 ساعات حضور غیرموظف =امتیاز حضور در ساعات غیرموظف×  2.8

های تشخیصی درمانی، قوانین و مقررات مالک محاسبه امتیاز حضور در ساعات موظف و غیرموظف برای کارکنان شاغل در بخش

 مربوطه می باشد.  

 گردد.   امتیاز حضور کارکنان در ساعات موظف، اضافه میساعت آنکالی، یک امتیاز به  4به ازای هر 



 

 بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( خدابنده                                                                                                                 رکنان جدیدالورود  کتابچه توجیهی کا          

46 
 

 ب( امتیاز نوع شغل  

 گردد: به روش ذیل، محاسبه می« امتیار مدرک تحصیلی»و « امتیاز شغل»امتیاز نوع شغل براساس 

 امتیاز شغل =امتیاز نوع شغل× امتیاز مدرک تحصیلی 

 گردد: تعیین می امتیاز شغل و امتیاز مدرک تحصیلی براساس جداول مربوطه

 کیفی عملکرد فرد ج( ضریب

امتیهازی و   111باشد که هر سه ماه یک بار و  با اسهتفاده از پرسشهنامه    می 1/1تا  8/1ضریب کیفی عملکرد فرد، ضریبی بین 

 شود.   سنجیده می 4براساس پیوست شماره 

 امتیاز کسب شده =ضریب کیفی عملکرد فرد÷  111

 گردد: /واحد، براساس امتیازات هر فرد و به روش ذیل تعیین می کارکنان در بخشپرداخت عملکردی هر یک از 

 امتیاز حضور موظف =امتیاز موظف فرد× امتیاز نوع شغل × ضریب کیفی عملکرد فرد 

 امتیاز حضور غیرموظف =امتیاز غیرموظف فرد× امتیاز نوع شغل × ضریب کیفی عملکرد فرد 

 درآمد قابل توزیع بخش =مبلغ هر امتیاز ÷احد مجموع کل امتیاز کارکنان بخش/و

 امتیاز موظف فرد =پرداخت عملکردی ساعات موظف فرد× مبلغ هر امتیاز 

 امتیاز غیرموظف فرد =پرداخت عملکردی ساعات غیرموظف فرد× مبلغ هر امتیاز 

ماده، امتیاز خهدمت نیهز اضهافه     ، عالوه بر سه شاخص مذکور در این1394های تشخیصی و درمانی، از تیرماه سال برای بخش

 خواهد شد.  

 )امتیاز خدمت در ساعات موظف + امتیاز حضور موظف( =امتیاز موظف فرد× امتیاز نوع شغل × ضریب کیفی عملکرد فرد 

)امتیاز خدمت در ساعات غیرموظف + امتیاز حضور غیرموظف( =امتیهاز غیرموظهف   × امتیاز نوع شغل × ضریب کیفی عملکرد فرد 

 فرد

 

 آیین نامه های انضباطی –ج 

هیات عالی نظارت ، تخلفات اداری عبارت است  4/8/1378دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  2مطابق حکم ماده 

از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست مستخدم و رعایت نکردن نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسهیدگی  

داری است و به دو دسته: قصور و تقصیر تقسیم می شود. قصور کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محولهه و  به تخلفات ا

قانون رسیدگی بهه تخلفهات اداری، انهواع    8تقصیر نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط است. در این بیمارستان نیز طبق ماده 

 مورد برشمرده شده که عبارت اند از : 38تخلف  در 

 عمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداریا 

  ،نقص قوانین و مقررات مربوط 

 ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل 
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 ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت 

 اخاذی 

 اختالس 

 رات نسبت به اشخاصتبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقر 

 ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری 

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

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

 نهافشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگا 

 سرپیچی از اجرای دستور مقامهای باالتر در حدود وظایف اداری 

 کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده 

 سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر 

 ارایه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری 

 ت تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواهی تلقی می شودگرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررا 

   تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به  اشخاصی که حق دریافهت آن را

 دارند

 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری 

 رعایت نکردن حجاب اسالمی 

 المیرعایت نکردن شئون و شعایر اس 

  اختفا، نگهداری، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر 

  استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر 

 داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی 

 هرنوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی 

  و اوراق رسمی یا دولتیجعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد 

  دست بردن در سواالت، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی 

 افشای سواالت امتحانی یا تعویض آنها 

 دادن نمره یا امتیاز برخالف ضوابط 

 غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی 

 سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری 

  و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت ها 

  استراق سمع بدون مجوز قانونی 

 کارشکنی وشایعه پراکنی 

   وادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری 

   ایراد خسارت به اموال دولتی 
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  اعمال فشارهای فردی برای تحصیل  مقاصد غیرقانونی 

 ا تحریک به برپایی تحصنشرکت در تحصن،  اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ی 

 واعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی اعتصاب وتظاهرات غیرقانونی 

 عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند 

 همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی 

 در سازمان هایی که مرام نامه یا اساس نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها عضویت 

 عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و  فعالیت به نفع آنها 

 مجازات ها :

د مختلهف پهیش بینهی شهده اسهت      قانون رسیدگی به تخلفات اداری بهرای افهرا   9تنبیه هایی که در این بیمارستان طبق ماده 

 عبارتند از :

 الف( اخطارکتبی بدون درج در پرونده استخدامی

 ب( توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

 ج( کسرحقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا سه سال

 د( انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

 یایی خدمت به مدت یک تا پنج ساله ( تغییر محل جغراف

 و( تنزیل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

 ز( تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دوسال  

سهال سهابقه    25ال سابقه کار دولتی )در مورد مستخدمان زن( و کمتهر از  س21ح ( بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 

روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشهخیص   45تا  31خدمت دولتی ) در مورد مستخدمان مرد( با پرداخت 

 هیات صادر کننده رای

سهال سهابقه   25خدمان زن( و بهیش از  ط( بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی)بهرای مسهت  

 خدمت دولتی)برای مستخدمان مرد( بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

 ی( اخراج از دستگاه متبوع

 ک( انفصال دایم ازخدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون
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 ارزشیابی -د 

   

سمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی کارکنان است، که به منظهور دسهتیابی بهه    ارزیابی عملکرد به عنوان یک ارزیابی دوره ای، ر  

گیرد. شناخت کارکنان ساعی و اعطای پاداش به آنها، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکهرد آنهان و    اهداف مختلف مورد استفاده قرار می

ن، ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل فعالیتههای  سایر کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد می باشد. در گذشته مدیرا

دادند، در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف اصلی از ارزیهابی   کارکنان انجام می

ن قرار گیرد تا آنها بتواننهد  عملکرد این است که اطالعات ضروری در باره نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری و در دسترس مدیرا

 تصمیمات بجا و الزم را در جهت باالبردن ارتقاء کمی و کیفی کارکنان اتخاذ نمایند.

 معیارهای سنجش :

 
 امتیاز (: 41شاخا های اختصاصی) -5

طبق قهانون   ها، برنامه ها و شرح وظایف آنها می باشد. که شاخصهای اختصاصی معیار اصلی سنجش عملکرد کارکنان در مأموریت   

 و مقررات مبنای ارزیابی عملکرد آنها قرار می گیرد.

گردد.بهدین گونهه کهه برنامهه      های اختصاصی ارزیابی، بر اساس برنامه عملیاتی و شرح وظهایف افهراد تهیهه و تهدوین مهی      شاخص   

ح وظهایف و امهور محولهه    عملیاتی هریک از واحدها تبدیل به شاخصهای قابل سنجش در خصوص هریک از کارمندان بر اساس شر

می شود و ارزیابی کننده می تواند نسبت به تغییر آن با رعایت مقررات اقدام نماید. .بدیهی است در خصوص ههر یهک از کارمنهدان    

،شاخصها متفاوت خواهد بود. تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد مهدیران و کارمنهدان توسهط معاونهت هها و واحهدهای       

 گیرد و جهت بررسی و تاییدنهایی به واحد متولی ارزیابی عملکرد ارسال می گردد .   یذیربط انجام م

 امتیاز (:  11فرم شاخا های عمومی ) -2

های عمومی، معیار های مشترک ارزیابی عملکرد کارکنان است که زمینة تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی آنها را فراهم  شاخص     

 می نماید.  

محور ذیل برای سه گروه ارزیابی شونده)مدیران میانی، مدیران پایه، کارکنهان( طراحهی و ابهالغ گردیهده     شاخصهای عمومی در سه 

 است:

  : امتیاز دارد( 11بخش مجزا تشکیل گردیده که هر کدام  2امتیاز )این محور از  21ابتکار و خالقیت 

  : امتیاز  21آموزش 

  : امتیاز  21رضایتمندی 

 

، بندهای مشخصی متناسب با سطح کارمند )مدیر میانی، پایه ، کارکنهان( بهه همهراه معیهار و اسهتاندارد      در هر یک از این محورها 

امتیازدهی هر بند وجود دارد. ستون امتیاز عملکرد می بایست به تفکیک هر بند و بر مبنای معیارههای امتیهازدهی مشهخص شهده     

 ه مشخص می گردد. تکمیل شود. سپس امتیاز کل آن محور در ستون امتیاز مکتسب

تذکر: امتیاز برخی از شاخص های فوق در سه سطح: عالی، خوب و متوسط در جلوی هر شاخص مشخص گردیهده و بها نظهر مهدیر     

 کل یا رئیس مرکز مربوطه امتیاز دهی می شوند.
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 فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد:  

 

رزیابی عملکرد، حدود انتظارات خود را در چارچوب وظایف شغلی و شرح وظایف، به ارزیابی کننده موظف است در آغاز دورة ا -1

ارزیابی شونده اعالم نماید. چنانچه فعالیتی مورد پذیرش ارزیابی شونده قرار نگیرد، با ارائه دالئل منطقی نظهر ارزیهابی کننهده نافهذ     

 خواهد بود . 

و میزان تهالش و کوشهش ارزیهابی شهونده در انجهام وظهایف محولهه،        ارزیابی کننده موظف است به منظور آگاهی از کیفیت  -2

عملکرد وی را به طور مستمر و به دقت مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای تقویت عملکرد و اقداماتی را نیز برای اصالح و بهبهود  

 عملکرد در طول دوره ارزیابی به عمل می آورد .  

نظر همکاران و مراجعان را در مورد عملکرد و رفتار ارزیابی شونده اخهذ و در پایهان دوره   ارزیابی کننده در طول دوره ارزیابی  -3

 مورد بهره برداری قرار می دهد.

تذکر: مدیر فعلی واحد به عنوان ارزیابی کننده بوده و برای ههر مهدت زمهانی کهه در پسهت مهدیریت قهرار دارد مهی بایسهت افهراد           

 ر و تحوالت مدیریت نفی کننده وظیفه مدیر نمی باشد.زیرمجموعه را ارزیابی نماید و تغیی

ارزیابی شونده موظف است فرمهای ارزیابی عملکرد را پس از توزیع توسط واحد متولی ارزیابی عملکهرد تکمیهل نمهوده و بهه      -4

 همراه مدارک مورد نیاز جهت تایید به ارزیابی کننده تحویل نماید.

ر اساس نتایج ارزیابی بعمل آمده در طول دوره، شاخص ههای منهدرج در فهرم و حهدود     ارزیابی کننده در پایان دورة ارزیابی ب -5

انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده عملکرد و رفتار وی را مورد ارزیابی قرار داده و امتیازات ثبهت شهده   

 شده در محل مربوطه ( را بررسی می نماید.  توسط ارزیابی شونده) برای هر عامل با توجه به دامنه امتیاز مشخص 

پس از بررسیهای به عمل آمده ارزیابی کننده بازخوردهای الزم را به ارزیابی شونده ارائه و پس از تاییهد فرمهها توسهط تاییهد      -6

 حویل می نماید.کننده نهایی ، لیست امتیازات ارزیابی و فرمهای مذکور را برای اقدامات بعدی به واحد متولی ارزیابی عملکرد ت

 مهر امضاء مقام مسئول و ارزیابی کننده جهت تایید فرم های ارزیابی، به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد.تذکر:  

تذکر: در ارزیابی ساالنه مالک، ارائه اسناد و گواهی معتبر با ثبت اتوماسیون می باشد و امتیاز به فعالیتهای انجام گرفته در راسهتای  

 ثبت شده و گواهی های صادره در همان دوره تعلق خواهد گرفت.  وظایف شغلی 

 

واحد متولی ارزیابی عملکرد پس از دریافت فرم های ارزیابی و مستندات مربوطه، نسهبت بهه بررسهی و تاییهد مهدارک اقهدام        -7

 ود.نموده و در صورت نقص مدارک ارسالی، مستندات جهت رفع نواقص به واحد مورد ارزیابی عودت داده می ش

 گردد.   پس از تایید واحد متولی ارزیابی عملکرد، فرم های ارزیابی در دو نسخه تهیه می -8

نسخه اول به همراه لیست امتیازات از طریق واحد متولی ارزیابی عملکرد جهت انجام مراحل بعدی در اختیهار منهابع انسهانی قهرار     

ل خواهد شد. ضمناَ  لیست امتیازات هر سال بصورت مجلد یا لوح به ذینفع تحوی نسخه دوم نیز  توسط واحد مربوطهخواهد گرفت. 

 فشرده در واحد متولی ارزیابی عملکرد نگهداری می شود.

ت کر : فرم های دارای خدشه و قلم خوردگی مورد تایید واحد متولی ارزیابی عملکرد نمی باشد و مورد بررسدی قدرار   

 گیرند. نمی

در فرم نهایی ارزیابی کارمندان و مدیران اعدم از اشدتباه در مجمدوع امتیدازات     ت کر: مسئول هرگونه ایراد و قصوری 

محاسبه شده در شاخصها و محورها و ... پس از تایید واحد ارزیابی عملکرد، شخا ارزیدابی شدونده بدوده و تغییدر و     

 اصالح فرم ارزیابی عملکرد امکان پ یر نمی باشد.
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ود معترض باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ رویت فرم نهایی در سال ارزیابی، بایهد  در صورتی که کارمند به نتیجه ارزیابی خ -9

نسبت به تکمیل فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه مستندات بهه واحهد متهولی ارزیهابی عملکهرد اقهدام نمایهد.        

 اعتراض قابل رسیدگی نخواهد بود.کارکنانی که بعد از مهلت تعیین شده نسبت به نتیجه ارزیابی معترض شوند 

ت کر: در صورت امتناع کارمند از امضاء و یا دریافت و تکمیل فرم ارزیابی،  مقام تایید کننده مدی تواندد از اختیدارات    

را مرقدوم و  "از امضای فرم ارزیابی خودداری نمدوده اندد  "قانونی خود استفاده و به جای امضای ارزیابی شونده عبارت

 درج گردد. تاریخ و امضا

امضاء فرم ارزیابی به منزله اطالع رسانی مفاد آن به کارمند است و امتناع از امضداء آن و ببدت نظدرات توسد       ت کر:

 ارزیابی شونده، مالد درخواست بررسی و تجدید نظر نمی باشد.

ررسهیهای خهود را بهه    واحد متولی ارزیابی عملکرد موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از دریافت اعتهراض نتیجهه ب   -11

 کمیته پاسخگویی به اعتراضات گزارش نماید.

کمیته پاسخگویی به اعتراضات که متشکل از رئیس واحد متولی ارزیابی عملکرد کارکنان یا باالترین مسئول ارزیابی و دو نفر  -11

نتهایج تحقیقهات بهه عمهل آمهده ،بها       به انتخاب رئیس واحد متولی ارزیابی یا باالترین مقام اجرایی موسسه می باشد، پس از بررسی 

 اکثریت آراء تصمیم خود را مبنی بر تایید و یا تغییر نتیجه ارزیابی کارمند شاکی حداکثر ظرف مدت دو ماه اعالم می کند.

ت کر: واحد متولی ارزیابی عملکرد مکلف است در صورت تغییر نتیجه ارزیابی توس  کمیته پاسخگویی به اعتراضات ، 

 ا به شاکی اعالم نماید.  رای کمیته ر

 

 نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان: 

میانگین امتیاز مکتسبه از مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصهی در طهول دوره، مبنهای امتیهازدهی بهرای       .1

 باشد. ارتقای رتبه کارمندان )با رعایت سایر شرایط( می

 کی از فاکتورهای کارمند نمونه می باشد.امتیاز ارزیابی عملکرد به عنوان ی .2

باشهد از یهک طبقهة شهغلی      85مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متهوالی حهداقل    .3

 تشویقی ) حداکثر یک بار در طول خدمت ( برخوردار می شوند . 

اخت هرگونه پهاداش از جملهه پهاداش خهدمات برجسهته      نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ، مبنای پرد .4

 قانون برنامه پنجم توسعه( می باشد .   51)موضوع بند الف ماده 

مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا پنج سال متنهاوب بهه تفکیهک  حهداقل      .5

 ورس ( از اولویت برخوردار هستند . باشد ، در معرفی به دوره های آموزشی خارجی ) ب 85

 مدیران و کارکنان بر اساس نمره ارزیابی از مزایای فوق العاده کارایی بهره مند می شوند. .6

درصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل ، برای هر گونه ارتقاء شغلی از جمله : انتصاب در  85.کسب حداقل 7

 الزامی است . در مورد مدیران میانی ، میانگین امتیاز دو سال گذشته مبنای عمل می باشد .  پست های مدیران پایه 

درصهد کهل امتیهازات     51مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از  .7

اء تصویب و ابالغ مهی گهردد در صهورت نداشهتن شهرایط      پیش بینی شده کمتر باشد ، بر اساس دستورالعملی که از سوی هیات امن

 بازنشستگی ، بازخرید و یا فسخ قرارداد می گردند.
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تدد کر: کارمندددانی کدده از پددر کددردن فددرم ارزیددابی امتندداع ورزنددد، از نتددایج حاصددل از ارزیددابی از جملدده تمدیددد 

وم خواهند شد و تبعات احتمالی آن بر عهدده  قرارداد،انتصاب،ارتقاء رتبه، ارتقاء شغلی، اعطای طبقه تشویقی و ... محر

 شخا کارمند می باشد. 

 

 ضواب  اجرایی ارتقاء طبقه و رتبه شغلی -ه

نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشدکده هدای علدوم پزشدکی      آیین 41در اجرای تبصره ماده 

 اشد :کشور، ضواب  ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارمندان به شرح ذیل می ب

 نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلی: -5

کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذیل و بر اساس شرایط احراز تحصیلی و تجربی بهه یهک طبقهه شهغلی اسهتحقاقی در      

 یابند. جدول حق شغل ارتقاء می

 ها( جدول ارتقاء طبقه شغلی بر اساس تحصیالت، سنوات تجربی)کلیه رسته

 طبقه شغلی

 صیالتتح
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 

            24 18 12 6 1 پایان دوره ابتدایی

           25 21 15 11 5 1 پایان دوره راهنمایی )سیکل(

          25 21 15 11 5 1  دیپلم

         25 21 15 11 5 1   کاردانی

       24 21 16 12 8 4 1    کارشناسی

      24 21 16 12 8 4 1     ی ارشدکارشناس

     24 21 16 12 8 4 1      ای دکترای حرفه

    1 4 8 12 16 21 24       (Ph.Dدکترای تخصصی )

کارمندانی که در بدو استخدام دارای شرایط تحصیلی و تجربی این ضهوابط باشهند، در طبقهه و رتبهه شهغلی اسهتحقاقی قهرار        

 خواهند گرفت.

 های شغلی باالتر: قاء کارمندان به رتبهنحوه ارت -2

 باشد: مدت سنوات تجربی الزم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح جدول ذیل می

 

 جدول مدت سنوات تجربی قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر
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 ها رتبه

 ربیمدت سنوات تج
 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

   21 8 1 مدت سنوات تجربی الزم برای مشاغل تا سطح کاردانی

 24 18 12 6 1 مدت سنوات تجربی الزم برای مشاغل سطح کارشناسی و باالتر

 

تخصهیص  های شغلی تحهت عنهاوین کهاردانی و کارشناسهی      شود که به رشته مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی گفته می

 یابد و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد.   می

های خبره و عالی مستلزم مستندسازی تجربیات توس  کارمندان می باشد. تجربیدات مددون شدده     ارتقاء به رتبه

 باشد: دارای ویژگیهای زیر بوده و با تایید کمیته مربوط قابل اعمال می

 ایستی مرتب  با شغل مورد تصدی باشد.تجربیات ب -5

 های پیشین استفاده نشده باشد. برای کسب رتبه -2

ها و تهدیدها( مرتب  با شدغل را کده بدر ابدر      ها، فرصت مسائل، چالشها و مشکالت )موانع، محدودیت -9

 تجربیات کارمندان شناسایی شده، بیان نماید.

 و مشکالت ارائه گردد.   های مناسب جهت رفع موانع گیری و راه حل نتیجه -4   

باشدد.    مالد ارزیابی کارمندان برای ارتقاء رتبه براساس میانگین نمرات ارزشیابی ساالنه در دوره مدورد نظدر مدی   

 برای ارتقاء کارمند به یک رتبه باالتر، تحقق شرای  زیر الزامی است:

 الف( برای ارتقاء به رتبه پایه:

 ن مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه  کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی،درصد امتیاز از میانگی 61کسب حداقل  .1

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه. 311گذراندن  .2

 ب( برای ارتقاء به رتبه ارشد:

 ارتقاء رتبه شغلی، درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول 71کسب حداقل  .1

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه. 251گذراندن  .2

 ج( برای ارتقاء به رتبه خبره:

 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی، 81کسب حداقل  .1

 شی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه.ساعت دوره آموز 211گذراندن  .2

 د ( برای ارتقاء به رتبه عالی:

 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی، 91کسب حداقل  .1
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 ت امناء دانشگاه.ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان  مصوب هیأ 151گذراندن   .2

 

ای بدا   های ارشد و خبره توس  سدتاد دانشدگاه در کمیتده    ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء به رتبه

 گیرد: ترکیب ذیل مطرح و مورد تصویب قرار می

 معاون پشتیبانی رئیس کمیته، .5

 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری یا عناوین مشابه،)دبیر( .2

 نی،مدیر نیروی انسا .9

 باالترین مسئول طبقه بندی مشاغل، .4

 رتبه خبرهنماینده مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت جهت ارتقاء  .1

ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء به رتبه عالی ابتدا در کمیته دانشگاه مطرح و در صورت تأییدد بده   

 گردد. مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع ارسال میمنظور تصویب با مستندات مربوطه به مرکز توسعه 

 

 ضواب  و مقررات مرخصی -و

 

روز کهاری مرخصهی اسهتحقاقی بها اسهتفاده از حقهوق و        31کارمند به ازای یک سال خدمت از  مرخصی استحقاقی روزانه :

خواست کتبی کارمند و تأییهد ریهیس   مزایای مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد برخوردار می گردد که الزاما می بایست با در

محترم مرکز استفاده گردد. )درخواست و تأیید می بایست قبل از تاریخ مرخصی تنظیم گردد.( در صورت عهدم رعایهت مهوارد    

 فوق عدم حضور به عنوان غیبت تلقی می گردد.

تفاده از مرخصهی اسهتحقاقی   در صورتیکه مدت خدمت کارمند کمتر از یکسال باشد به تناسب ماهههای خهدمت مجهاز بهه اسه     

 و نیم روز مرخصی برای هر ماه( 2خواهد بود.)

 روز مرخصی استحقاقی غیبت تلقی می گردد و می بایست به عنوان کسر کار در کارکرد ماههای مربوطه درج گردد. 31مازاد 

یا مقام مجاز از طرف ایشهان  کارمند مجاز است در موارد اضطرار با تأیید رئیس محترم مرکز و  مرخصی استحقاقی ساعتی :

 ساعت از مرخصی ساعتی استفاده نماید. 3در خالل ساعت اداری حداکثر 

ساعت مرخصهی سهاعتی یهک روز      8ساعت در ماه بوده که در پایان سال به ازای هر  7سقف مجاز استفاده از مرخصی ساعتی 

 مرخصی استحقاقی از کارمند  کسر می گردد.

عت در روز (  به عنوان غیبت تلقی شده و می بایست به عنوان کسر کار در کهارکرد ماهههای مربوطهه    سا 3مازاد میزان مجاز ) 

 درج گردد.
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کارمند در صورت ابتال به بیماری که مانع انجام خدمت می گهردد مهی توانهد بها ارائهه گهواهی پزشهک         مرخصی استعالجی :

لت مرخصی استعالجی توسط رئیس محترم مرکز قابل تأیید مهی  روز از مرخصی استعالجی استفاده نماید.در این حا 3حداکثر 

 باشد.

روز(  مهی باشهد.    3روز متناوب در سال) هر نوبت حهداکثر   12برای کلیه کارمندان سقف مجاز استفاده از مرخصی استعالجی 

روز بها نظهر کمیسهیون     31روز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمهد دانشهگاه و مهازاد بهر      31مازاد بر مدت مذکور تا 

 پزشکی مورد تأیید دانشگاه و مطابق با مقررات تصمیم گیری خواهد شد.

روز تابع مقررات  3برای کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق و مزایای روزهای مرخصی استعالجی مازاد بر 

ائه شده و پرداخت حقوق         می بایست توسط سهازمان  قانون تأمین اجتماعی می باشد.به این معنی که تأیید گواهی های ار

 بیمه تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

روز مرخصی استعالجی استفاده نمایند میهزان مرخصهی  مهی     3در صورتیکه کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی بیشتر از 

 بایست از روزهای کارکرد کسر شده و در گزارش کارکرد لحاظ گردد.

روز است کهه در صهورت عهدم     31حداکثر میزان مرخصی قابل استفاده ساالنه برای هر کارمند  خصی استحقاقی :ذخیره مر

 روز قابل ذخیره است. 15استفاده از این مقدار 

در صورتی که بنا به تشخیص رئیس محترم مرکز عدم حضور کارمند به برنامه ها و امور جهاری مرکهز    مرخصی بدون حقوق :

 ند کارمند مجاز است طبق ضوابط و مقررات از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.لطمه وارد نک

برای کارمند قراردادی حداکثر میزان مرخصی بدون حقوق یک ماه بوده که الزاما می بایست در مدت مجاز قرارداد لحاظ گردد. 

شده مجاز به استفاده از مرخصی بهدون   کارمند رسمی ، پیمانی و قراردادی صرفا در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره

سال می باشد . مدت مرخصی بهدون حقهوق جهزء     3حقوق می باشد. برای کارمند رسمی حداکثر میزان مرخصی بدون حقوق 

سابقه بازنشستگی محسوب نمی گردد مگر آنکه با موافقت بیمارستان  و صندوق بازنشستگی ذیربط کسهورات بازنشسهتگی بهه    

  کارمند پرداخت گردد. صورت کامل از سوی

ماه با اسهتفاده از حقهوق و مزایهای مربهوط      9بانوان کارمند  می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر   مرخصی زایمان:

 برخوردار گردند.

برای کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق و مزایای روزهای مرخصی استعالجی زایمان تا شهش مهاه  تهابع    

 ماه توسط بیمارستان پرداخت می گردد .   9قررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مازاد بر شش ماه تا م
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با توجه به اینکه مرخصی زایمان الزاما از روز زایمان آغاز می گردد الزم است مدارد ذیل در اسرع وقدت توسد    

هت اقدامات بعدی به منابع انسانی مرکدز  کارمند یا بستگان درجه یک وی )با ارائه اصل مدرد شناسایی معتبر(ج

 ارائه گردد.

 اعالم تاریخ دقیق زایمان مندرج در گواهی پزشکی )اصل(-5

 تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه مادر  -2

 تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه نوزاد)رویت اصل شناسنامه الزامیست.(  -9             

داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نماید ، می توانند تا هنگام دو سالگی فرزنهد   بانوانی که فرزند شیرخوار پاس شیر :

شیرخوار خود از یک ساعت مرخصی  ) پاس شیر ( در خالل ساعات اداری با تأیید رئیس محترم مرکز و یا مقام مجاز از طهرف  

 ایشان استفاده نمایند . 

 از برخورداری حق ذیل موارد در موسسه کارمندان خانواده نهاد تحکیم وتکریم منظور بهمرخصی اضطراری : 

عالوه بر سقف مرخصی استحقاقی  ساالنه را دارند . مرخصی مذکور قابل ذخیره یا بازخریهد نمهی    مرخصی اضطراری روز هفت

 باشد .
 ازدواج دائم کارمند   -
 ازدواج فرزند کارمد   -
 مادر ، خواهر و برادر ،  پدر همسر ، فرزند ،  : شامل یک درجه فوت بستگان -

همچنین به کارمندانی که همسرشان وضع حمل می نماید ، مدت پانزده روز مرخصی اضطراری مراقبهت از همسهر تعلهق مهی     

 گیرد . این مرخصی نیز قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد . 

 ماه مرخصی مازاد بر مرخصهی اسهتحقاقی  ، ساالنه از یک  باشند می اشعه با کار معرض در کارکنانی که پرتوکاران : مرخصی

   . این مرخصی قابل ذخیره و بازخرید نمی باشد . گردند می برخوردار
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 ضواب  خروج از خدمت  -ز

 گردند : کارمندان در یکی از حاالت ذیل از خدمت در بیمارستان خارج می

 ربط، بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی  -          

 قبول استعفاء،  -         

 بازخریدی،  -        

 ربط، اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی -        

 فوت -        

 پایان طرح ) کارکنان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( -        

 پایان مدت قرارداد    -       

 

 د مجدد با کارمند پیمانی یا قراردادی مقدور نخواهد بود :درصورت عدم تحقق هر یک از شرای  ذیل ، انعقاد قراردا

 استمرار بقاء پست سازمشانی کارمند پیمانی یا قراردادی،  -      

 کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند،  -       

 جلب رضایت مردم و ارباب رجوع،  -       

 ی شغل مورد تصدی. زمینهارتقاء سطح علمی و تخصصی در   -       
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 معرفی موارد اختصاصی

 بخش اه/واحد اه
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 طبقات بیمارستان نقشه

 :نقشه طبقه اول در بخش ها موجود است نقشه طبقه اول
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 نقشه طبقه همکف:نقشه طبقه همکف در بخش ها موجود است 
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 نام بخش: اور انس 

 عمومی(دکتر حسن توکلی)جراح رئیس بخش: 

 آقای مهران بیگدلی)کارشناس پرستاری(نام مسئول بخش: 

 254شماره داخلی بخش: 

 بیمارستان همکف موقعیت : طبقه 

 تخت 52تعداد تخت:

 مقررات داخلی بخش:

کلیه تعویض شیفت ها با رعایت موارد ذیل و با موافقت مسئول بخش اور انس و پس از تایید مترون محترم -5

 انجام خواهد شد.

به هنگام تعویض شیفت ها دقت شود که در هر شیفت حداقل یک نفر خانم و آقا وجود داشته باشد به -لفا

 عبارتی تمامی پرسنل خانم یا آقا در یک شیفت نباشند.

حتما پس از انجام تعویض شیفت یک نفر از پرسنل با تجربه به عنوان مسئول شیفت در برنامه حضور داشته -ب

 باشد.

 ت ها بایستی به هنگام تغییر و تحول شیفت ها نکات ذیل را رعایت نمایند.مسئولین شیف-2

کلیه مسئولین شیفت ها موظف هستند طبق دفتر چک لیست موجود،تمامی تجهیزات و وسایل بخش را به -الف

 دقت کنترل کرده و کمبود ها را به مسئول شیفت گزارش کنند

رد پرسنل حاضر در همان شیفت را داشته باشند و در صورت مسئولین شیفت ها بایستی نظارت کامل بر عملک-ب

 کوتاهی یا مشکل موارد را به سوپروایزری و مسئول بخش گزارش دهند.

کلیه دستگاه ها در شیفت های صبح و دستگاه  دی سی شود در پایان هر شیفت طبق چک لیست از نظر -پ

 عملکرد کنترل شده و در صورت خرابی سریعا گزارش شود.

سئول نظارت بر کار خدمات بر عهده مسئول بخش و در زمان عدم حضور ایشان بر عهده مسئولین شیفت ها م-ت

 خواهد بود.

 بخش اورژانس
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در صورت مراجعه به گاز گرفتگی حیواناتفبایستی ابتدا در دفتر مربوطه ببت و سپس به آقای عبداللهی -ج

 مسئول هاری شبکه)در هر ساعت از شبانه روز(اطالع داده شود.

صورت مراجعه خودکشی بایستی فرم مربوطه پر شده و سپس در شیفت صبح) غیر تعطیل( به خانم خدایی  در-د

 و در سایر روز ها به سوپروایزری اطالع داده شود.

موارد مربوط به بیماری های قابل گزارش فوری،نزاع دسته جمعی،مسمومیت غ ایی)بیش از دو نفر(تیر -ه

 د،قتل و ... سریعا به اطالع مسئول بخش رسانده شود.خورده،چاقو خورده،مرگ های مشکو

تمامی وسایل تحویلی خود را در هنگام تحویل شیفت با دفتر چک لیست موجود کلیه خدمات موظفت هستند -9

 کنترل کرده و به خدمه شیفت بعدی تحویل دهید.

 د نظر داشته باشد.موارد ذیل را منیروهای جدیدالورود بایستی به هنگام ورود به بخش اور انس -4

 در ابتدای امر به واحد کنترل عفونت جهت تشکیل پرونده بهداشتی مراجعه نمایند.-الف

از مسئول بخش و راب  آموزشی اور انس)آقای بهرامی(بخواهد نکات آموزشی مربوط به تجهیزات پزشکی را -ب

 برای آنها اموزش دهند.

ط به بیماران)منجمله آموزش،تغ یه،آشنایی با  بخش،انجام کلیه پرسنل بخش موظف هستند تمامی موارد مربو-1

خدمات و دستورات پزشک و ...(را به دقت در پرونده بیماران ببت کرده تا به هنگام ضرورت قابل دفاع در مراجع 

 مربوطه باشد.

 ایت شود.رعایت یونیفرم و ورود و خروج طبق قوانین و مقررات  بیمارستان بایستی به دقت توس  پزرسنل رع-1

 بیماران الزامی است. CPRرعایت نکات ذیل مربوط به -7

 توس  مسئولین شیفت بایستی به دقت پر شود. CPRو برگه  CPRدفتر -الف

و خدمات انجام شده به دقت  CPRدر صورت فوت بیمار،در گزارش پرستاری علت فوت و حدت زمان انجام -ب

 مکتوب شود.

فت های صبح)غیر تعطیالت(بر عهده منشی بخش و در سایر شیفت ها به تحویل جسد و کنترل مدارد در شی-ج

عهده مسئولین شیفت ها خواهد بود و بایستی در دفتر تحویل جسد مشخصات متوفی ببت شده و امضا از 

 بستگان متوفی گرفته شود.
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 نام بخش: جراحی عمومی 

 دکتر سید ناصر سید اسماعیلی )متخصا ارولو ی(رئیس بخش: 

 خانم فاطمه موال)کارشناس پرستاری(نام مسئول بخش: 

 217شماره داخلی بخش: 

 روبروی بخش زنان -موقعیت: طبقه اول بیمارستان

 تخت 29تعداد تخت: 

 کیس های بستر ی در بخش

جراحی عمومی )آپاندیسیت ، کله سیست ، هرنی  _ )لوزه ، گوش ، رینوپالستی ، سپتوپالستی و ... ( ENTجراحی 

و  TURP، سیستوسکوپی ،  BPHجراحی ارولوژی )  _جراحی چشم ) کاتاراکت ، ناخنک و ...(  _وروئید و ...( ، هم

جراحی ارتوپدی ) تعویض مفصل زانو ، تعویض مفصل هیپ ، ترمیم انواع شکستگی ، ترمیم عصب ، ترمیم  _...( 

  دفورمیتی های مادرزادی اندام ها و ...(

 تجهیزات و وسایل بخش:

شوک ، مانیتورینگ سیار ، ساکشن سیار و پرتابل ، تشک مواج ، الرنگوسکوپ ، افتالموسکوپ ، اتوسکوپ ECG  ،D.Cگاه دست

 ، اتو رفراکتومتر ، نگاتوسکوپ ، ترالی احیا ، اره گچ بری

 خدمات قابل ارائه 

 پذیرش بیماران جراحی اورژانسی و الکتیو -1

 وقع ادمیت ارسال آزمایشات بیمار ، گرافی های بیمار م -2

 آمادگی های بیمار قبل از عمل اعم از مشاوره ها و مراقبت ها و دستورات دارویی قبل از عمل -3

مراقبت های بعد از عمل جراحی از جمله تعویض پانسمان زخم های جراحی و بستن آتل و برقراری تراکشن در  -4

 حین بستری و ترخیصو آموزش بیماران در کلیه ی مراحل اعم از : ادمیت ،  بیماران ارتوپدی

 اجرای دستورات بعد از عمل جراحی -5

 اسکن، سونوگرافی ، آزمایشات و گرافی ها CTانجام خدمات پاراکلینیکی شامل  -6

 انجام خدماتی نظیر نظافت ، شستشوی بخش و مرتب کردن تخت ها توسط خدمات -7

  ب و ترخیص از بیمارستان توسط منشی بخشراهنمایی بیماران و تکمیل مدارک مورد نیاز بیمه ای بیماران جهت تسویه حسا

 بخش جراحی عمومی
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 نام بخش: بلوز زايمان

 رئيس بخش: لانم اكتن كيميايي دقدم

 نام دائول بخش: لانم احمدی، كارشناس دادايي

 255شماره االلي بخش: 

 دوقعيت : طبقه اوم بيمارستان

 لددات قابل ارائه ار بخش بلوز زايمان:

 انقباضات رحمی و عالئم زایمانی جهت انجام زایمان طبیعی بستری مادران باردار ترم و یا با 

 بستری مادران باردار نیازمند سزارین و یا انتقال مادر باردار جهت سزارین به اتاق عمل 

  43نوزادان یا اعزام در باردار زیر   بستری مادران باردار دچار زایمان زودرس و در صورت نیاز انتقال نوزاد به بخش 

 ت داشتن شرایط اعزام به مراکز سطوح باالترهفته در صور

 بستری مادران دچار اورژانس های مامایی و پر خطر و درصورت نیاز اعزام مادر با آمبوالنس به مراکز سطوح باالتر 

  61بستری مادران باردار در حال سقط با دستور سقط درمانی بعد از هفته 

 تجهيزات و وسايل بخش:

 تخت احیاء نوزاد -فشارسنج -سونوکید -پالس اکسی متر -مانیتور قلبی بزرگسال -یتورفتال ماان -تخت ژنیکولوژی- 

 کات وارمردار و.... -ساکشن

 

 

 

 

 

 

 

 بخش بلوک زایمان
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 نام بخش: زنان و زايمان

 رئيس بخش: لانم اكتن لان دحمدی

 نام دائول بخش: زهنا دحمدی، كارشناس تنستاری

 262شماره االلي بخش: 

 روبنيو بخش جناحي عمودي-اندوقعيت: طبقه اوم بيمارست

 تخت 23تعداا تخت فعال: 

 لددات قابل ارائه ار بخش زنان:

 مراقبت از مادران و نوزادان سالم 

 مراقبت از مادران باردار پرخطر 

 بستری مادران زایمان طبیعی و سزارین 

 تجهيزات و وسايل بخش:

 پالس  -ترازوی نوزاد و بزرگسال -ساکشن -دارکات نوزاد وارمر -فتال مانیتورینگ -مانیتورینگ قلبی -دیسی شوک

 اکسی متر

 دوارا قابل توجهه 

 

 مسئول آموزش به بیمار بخش: زهرا محمدی

 آموزش پرسنل جدیدالورود توسط مسول بخش و سایر همکاران انجام میشود

 یخچال دارویی و استوک توسط مسئول شیفت و قبل از تحویل بیماران –چک ترالی اورژانس 

 ادران و آموزش شیردهی و مراقبت در منزل در هر شیفت انجام میشود آموزش م

 خانم سیفی شیفت صبح  ;مسئول واکسیناسیون 

 خانم سیفی شیفت صبح  ;مسئول آموزش شیردهی 

 چک تجهیزات اتاق تریتمنت در هر شیفت توسط مسئول شیفت 

 ت مسئول نظارت بر کار خدمات در هر شیفت : مسئول شیف              

 

 بخش زنان
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 نام بخش: نوزااان

 ،دتخصص اطفال و نوزااان  رئيس بخش: آقای اكتن شبينی

 احمدزااه، كارشناس تنستاری تنوين نام دائول بخش: لانم

 249شماره االلي بخش: 

 روبنوی بلوز زايمان -بيمارستاناول دوقعيت: طبقه 

 تخت نوزااان 13 تعداا تخت:

 لددات قابل ارائه ار بخش نوزااان:

 ستری نوزادان دچار زردیب 

 سپسیس  بستری کیس های پنومونی و 

 هیپوگلیسمی 

 تشنج 

  دیسترس تنفسی 

 تجهيزات و وسايل بخش:

 فتوی  -کات نوزاد -انکوباتور نوزادintensive- دستگاه نازال سیپپ -ونتیالتور نوزاد -فتوی ساده- 

 مانیتورینگ قلبی و.... -تخت احیای نوزاد

 

  

 

 

 

 

 

 بخش نوزادان
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 االلي نام بخش:

 علينضا علوی زااهپدتخصص االلي( رئيس بخش: آقای اكتن

 (كارشناس تنستاریپنام دائول بخش: لانم شاه نباتي

 246شماره االلي بخش: 

 روبنوی بخش اطفال-بيمارستان همكفدوقعيت: طبقه 

 دي شوا. تخت دي باشد كه ار دواقع لزوم تا سه تخت باتنی اكاتنا نيز زاه 23اين بخش جمعا تعداا تخت: 

 اعصاب ارائه لددت دي شوا–عفوني -قلب-لددات قابل ارائه ار اين بخش:به بيماران االلي

 

 :االلي  لددات قابل ارائه ار بخش

  ارائه خدمات به بیماران داخلی 

 ارائه خدمات به بیماران قلب 

  ارائه خدمات به بیماران عفونی 

 ارائه خدمات به بیماران اعصاب 

 

 خش:تجهيزات و وسايل ب

 یک عدد دستگاه پمپ انفوزیون می باشد.-یک عدد دستگاهی دی سی شوک-یک عدد دستگاه مانیتورینگ قلبی 

 

 

 

 

 

 

 بخش داخلی



 

 بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( خدابنده                                                                                                                 رکنان جدیدالورود  کتابچه توجیهی کا          

68 
 

 

 

 ICUبخش:نام 

 متخصص بیهوشی-محمد حسین قنبرپوررئیس بخش: دکتر 

 )کارشناس پرستاری(منیژه باباییخانم سرپرستار بخش: 

 کنار بخش اورژانس  –موقعیت بخش:طبقه همکف 

 های بستری:جراحی.داخلی.ارتوپدی.قلب.مسمومیت.سوساید.عفونیکیس 

 تخت  4تعداد تخت: 

  :موجود در بخش تجهیزات

.پاراوان سربی. برانکارد.تشک مواج همراه موتور.ساکشن. EKGونتیالتور.مانیتورینگ . ترالی احیا.دستگاه الکتروشوک. دستگاه  

 تگاه اشعه. میکرو دراپ الرنکوسکوپ.نگاتوسکوپ.افتالموسکوپ.نبوالیزر. دس

 

 :در بخش خدمات قابل ارائه

 عفونی-سوساید-مسمومیت-قلب-ارتوپدی-داخلی-جراحی–کیس های بستری 

 پذیرش بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه 

 تت نظر بودن بیماران از نظر قلب و عروق و تنفس و سط هوشیاری 

  دستگاه تهویه مکانیکیدر صورت نیاز به تنفس مصنوعی لوله گذاری و وصل به 

 بیمارانی که کاهش سطح هوشیاری داشته ونیاز به مراقبت ویژه دارند 

  احیای قلبی ریوی 

  درمان بیماران مبتال به آمبولی ریه 

 بیمارانی که نیاز به مانیتورینگ و تحت نظر بودن از نظر قلب و آریتمی دارند 

 صادفی. بیماران تشنجی بیماران دیالیزی . بیماران دچار مسمومیت. بیماران ت 

  . انجام گرافی های پرتابل. سونوگرافی اکوCT .اسکنEKG 

  رسید گی به شکایات روی و روانی حاد بیماران در حین بستری و بعداز ترخیص و همراهان بیمار 

  مراقبت از بیماران در حال مرگ 

 رسیدگی به بهداشت و اصول ضد عفونی بخش و وسایل موجود و کنترل عفونت 

 تس از هماهنگی با ستاد هدایت اسعزام بیماران جهت ادامه درمان با صالحدید متخصصین محترم مرکز پا 

 ICUبخش 
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 نام بخش: اطفال

 رئیس بخش: آقای دکتر فاز سلیمانی)متخصا اطفال و نوزادان(

 نام مسئول بخش: خانم سکیته محمدی)کارشناس پرستاری(

 227شماره داخلی بخش: 

 روبروی بخش داخلی-ارستانموقعیت: طبقه همکف بیم

 تخت 52تعداد تخت: 

 :دستور العمل های ایمنی بخش اطفال

  استریل کردن کامل محل رگ گیری و نمونه گیری بیماران 

  ایزو السیون بیماران 

  شستشوی مداوم دست پرسنل قبل و بعد از انجام هر کاری برای بیماران 

  باال بودن نرده ها 

  چک کامل پریز ها ی برق 

  کا مل تجهیزات الکتریکی بخش چک 

  معدوم کردن سر سوزن بال فاصله پس غاز استفاده 

 در ابتدای هر شیفت ابتدا پرستار خود را به بیماران معرفی میکند وآموزش آنها رو چک مکنند

 هر پرستار مسئول گان ولباس و دستبند بیمار خود میباشد

 

 

 

 

 

 بخش اطفال
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 نام بخش: اتاق عمل 

 )متخصص بیهوشی(ن جاويد ثابتيرئيس بخش: آقای اكت

 آقای دجيد عبدالهي پكارشناس اتاق عمل(نام دائول بخش: 

 311شماره االلي بخش: 

 كنار بلوز زايمان-طبقه اولدوقعيت: 

  تخت 4تعداا تخت: 

 مقررات اتاق عمل 

 ورد به بخش ممنوع مگر پرسنل بخش که با پوشیدن کفش و لباس مخصوص اتاق عمل 

 الکتیو در ساعات کاری صبح انجام میشود و اگر به اتمام نرسد تا عصر ادامه میابد کلیه عمل جراحی 

شیفت های عصر وشب و تعطیالت فقط عمل های اورژانسی انجام میشود مگر اینکه به عمل تکریم ارباب رجوع یا درخواست 

 ت عمل الکتیو در نظرگرفته میشود جراح محترم از قبل یک شیفت را جهت اعمال جراحی الکتیو با تامین نیروی الزم جه

 روزهای جمعه واشینگ کلی اتاق عمل هست و عمل الکتیو به هیچ عنوان انجام نمیشود 

 سال الزامی است  18ل الزامی است و رضایت پدر ومادر برای زیر مع رضایت عمل برای کلیه

 رضایت گرفته شوددر مورد عمل های با ریسک باال باید از چندین نفر از نزدیکان درجه اول 

 رضایت عمل درمورد بیماران اورژانس با نظر پزشک انجام میشود 

باید توسط همراه بیمار با امضا و اثر انگشت صورت گیرد ومراجعین باید یک فقره تایید ه از TLرضایت بستن لوله های رحمی 

 شبکه بهداشت داشته باشند و در پرونده ضمیمه گردد 

 مقررات داخلی اتاق عمل 

 کلیه همکاران اتاق عمل موظف به پوشیدن لباس مخصوص وکفش اتاق عمل مورد تایید بیمارستان باشند

 هیچ پرسنلی اجازه خروج از اتاق عمل نداره بجز پرسنل بیهوشی برای

 تمام پرسنل موظف به نصب اتیکت در اتاق عمل به تن داشته باشند 

 شند پرسنل در طول روز باید یونیفرم به تن داشته با

 د.یفه می نماینپرسنل هر قسمت بیهوشی و اتاق عمل و خدمات تکنسین دارویی طبق شرح وظایف ابالغیه از کارگزینی انجام وظ

 

 بخش اتاق عمل
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 نام بخش: ازمایشگاه 

 رئیس بخش: آقای دکتر محمود عراقی

 فاطمه مهدی زادهنام مسئول بخش: 

 253شماره داخلی بخش: 

 یولو ی کنار بخش راد-طبقه همکفموقعیت: 

 :بخش فیزیکی ساختار   

اتاق که هر کدام جهت بخش ویژه ای ازمایشگاه  1 این بخش در طبقه همکف واقع شده است که متشکل از 

 کاربری دارد. 

بخش میکرب شناسی ، انگل  ،بخش پ یرش و نمونه گیری )بستری و سرپایی(، بخش خون شناسی ، بانک خون

 بخش هورمون شناسی، سرولو ی بخش بیوشیمی خون و ادرار، ،شناسی

-53:91)شب و( 21-59:91)عصر ،(54-17:91) صبح کاری شیفت  سه در آزمایشگاه:  آزمایشگاه کار ساعت  

 .شود می اداره( 17:91

 طول در بخشها در وبستری اورزانس بیماران و ظهر 59 الی صبح 8 ساعت از سرپایی بیماران:  بیماران پ یرش   

 .شوند می یرشپ  روز شبانه تمام

تستهای قابل انجام در آزمایشگاه :لیست تست های قابل انجام و لیست آزمایشات اور انسی در آزمایشگاه و 

 سایر بخش های بیمارستان موجود است.

 :دستگاههای مورد استفاده در آزمایشگاه به شرح زیر می باشد

 –یخچا ل بانک خون  –-هود المینا ر –یکروسکوپ م -سانتریفو  –االیزا  –الکترولیت آناالیزر  –اتو آناالیزر 

یخچال نگهداری  –بن ماری سرولو ی  –دستگاه اندازه گیری گازهای خونی  –شیکر پالکتی  –فریزر بانک خون 

 کوآگلومتر-سدیمان ریدر-انکوباتور–شمارنده سلولهای خونی)سل کانتر(  –روتاتور  –کیتها آزمایشگاهی 

 

 

 بخش آزمایشگاه
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 داری تصویر برنام بخش: 

 :میزا آقا تیموریرئیس بخش

 مریم گنج خانلونام مسئول بخش: 

 221شماره داخلی بخش: 

 آزمایشگاهکنار بخش -طبقه همکفموقعیت: 

 :بخش فیزیکی ساختار   

 اتاق کنترل(-اتاق برق-)اتاق دستگاه سی تیفضا های مربوط به دستگاه سی تی اسکن

 2اتاق رادیو گرافی -                                                                          5اتاق رادیوگرافی -

 اتاق کنترل رادیوگرافی -اتاق تاریکخانه                                                                                -

 اتاق ریکاوری -                              اتاق پ یرش                                                       -

 پاویون- اتاق وسایل تمیز و کثیف                                                                -

 انبار-

 تجهیزات موجود در بخش:

 ر)دو دستگاه(دستگاه پروسسو-آنالوگ(                                    -extreme DRدستگاه رادیولو ی)-

 دستگاه سی تی اسکن زیمنس-       دستگاه سونوگرافی)داپلر و پرتابل(                                         -

 دستگاه پالس اکسی متر  -دستگاه دسی شود                                                                       -

 دستگاه انژکتور برقی-                                                               دستگاه ساکشن              -

 خدمات قابل ارائه در بخش:

 ساعته به بیماران اور انسی 24ارائه خدمات 

 تصویر برداري بخش
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 کلیه گرافی های ساده-

 سیستو گرافی-باریم سوالو-باریم میل-VP-RUG-BE-VGI-VCUGگرافی های رنگی شامل:

 سونوگرافی ارائه خدمات-

 ارائه خدمات سی تی اسکن
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 کلینیک وِیژه تخصصی نام بخش: 

 دکتر علی مقدمرئیس بخش: 

 علی ا... کردلونام مسئول بخش: 

 12494224111شماره داخلی بخش: 

 نیبانک قوام یشهدا ، طبقه فوقان دانیبه م دهیحضرت امام )ره( نرس ابانیخموقعیت: 

 درمانگاه یزیکیف ساختار   

 متر 1511 مترا  :

 طبقه 3 تعداد طبقات :

 طبقه اول :  -1

 پذیرش و سالن انتظار مرکزی، متخصص قلب و عروق ، اطفال ، زنان و زایمان و مامایی ، ارتوپدی ، جراحی ، داخلی

 طبقه دوم : -2

تاری ، متخصص اعصاب و روان ، متخصص چشم ، گوش و حلق و بینی ، عفونی ، مغز و اعصاب ، مدیریت ، خدمات پرس

 تزریقات و پانسمان برادران و خواهران

 طبقه سوم : -3

: فیزیوتراپی ،جراحی ، زنان زایمان و نازایی ، داخلی ، اطفال ، پزشک عمومی ، متخصص قلب و عروق ، اطفال ، پاراکلینیک 

 ی ،زنان و زایمان و مامایی ، ارتوپدی ، جراحی ، داخلی ، پروسیجرهای تخصص

 خدمات پاراکلینیک : 

 آزمایشگاه ، اکو کاردیوگرافی ، تست ورزش

 : خدمات پرستاری 

، شستشوی گوش و ... می  ECGتزریقات و پانسمان ، انواع تزریقات عضالنی و وریدی ، بخیه ، گرفتن قند خون و نوار قلب 

 باشد

 کلینیک وِیژه تخصصی 


