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 فصل اول

 معرفی بیمارستان
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 مرکزمعرفی 

 ر زمینی به به حول و قوه الهی  و در سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( احداث بیمارستان ایثار ایجرود د

شروع به افتتاح و  0731سال گردید  و در آغاز  0753متر مربع در سال  7853زیر بنای متر مربع و 7103مساحت

 می باشد.تخت فعال  01مصوب و تخت  71دارای این بیمارستان فعالیت نمود. 

 

 لیست بخش های درمانی و واحد های پاراکلینیکی مرکز:

 اورژانس 

 بخش جراحی 

  بخش اطفال و نوزادان 

  بخشICU 

 بخش داخلی 

 آزمایشگاه 

 داروخانه 

 رادیولوژی 

 بلوک زایمان 

  اتاق عمل 

 درمانگاه های تخصصی 

 ساختار تشکیلاتی 

  سیاختار نییروی انسیانی از نمیر میدیریت و نمیارت سیازمانی بیمارستان  دارای یک ساختار ماتریسی میی باشید. در ایین

بصورت عمودی تابع ریاست بیمارستان و سلسله مراتب مدیریتی بوده و از نمر تخصصی و فنیی زییر نمیر مسیوول واحید 

میر فعالیت می نمایند. به عنوان مثال کادر پرستاری  ضمن اینکه از نمر استخدامی تابع سیستم مدیریتی مرکیز هسیتند از ن

 فنی ) توزیع شیفت ها ، کنترل و ارزیابی ..( تحت نمر مترون مرکز انجام وظیفه می نمایند.

 

 ساختارنیروی انسانی 

  مرکز از نیروهای متنوع نیروی انسانی با تخصص ها و تجارب مختلف بهره می برد. مجموع تعیداد نییروی انسیانی مرکیز

نوع رابطه استخدامی این نیروها به اشکال نفر می باشد. از نمر  60اعم از کادر درمانی ، اداری مالی و خدمات پشتیبانی  

توزیع نییروی انسیانی بیر حسیب مانی، قراردادی ،  برون سپاری  میباشند. پیرسمی ، آزمایشی ، مختلف از قبیل استخدام 

 نوع فعالیت به شرح جدول زیر می باشد:
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 ساختار نیروی انسانی

 

 راهنمای طبقات:

 

 طبقه دوم
 

دفتر بهبود  اسناد پزشکی

 کیفیت

آمار و 

مدارک 

 پزشکی

  دفتر پرستاری
 کارگزینی

بهداشت 

 محیط

 

 امور مالی

 

 دفتر ریاست

 

 طبقه اول
 

واحد  کارپردازی

فناوری 

 اطلاعات

  آزمایشگاه داروخانه انبار
 رادیولوژی

 
 اورژانس

 
درمانگاه 

های 

 تخصصی

پذیرش و 

 اطلاعات

 

 طبقه زیرزمین
 

  نمازخانه تاسیسات
آشپزخانه و سلف 

 سرویس

 
انبار دارو و 

 ملزومات

 
CSR 

 رختشویخانه
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 : (Mission)رسالت مرکز 

ثار ماموریت ای ، در شهرستان ایجرود  زنجانبیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  تنهابعنوان  بیمارستان 

با هدف افزایش استانداردهای تعیین شده در سطح  حیطه ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی در  کشور 

از طریق ارتقامراجعین رضایتمندی   می باشد.خدمات درمانی و بهبود مستمر کیفیت  ءو اعتماد سازی 

 :(Vision)ز مرک چشم انداز

 به گواه شاخص های عملکردی در پنج سال آینده: ما بر آنیم تا 

  با ارایه مراقبتهای درمانی با کیفیت برتر و استان زنجان  )عمومی( شهرستان جنرال هایبیمارستان یکی از برترینبه عنوان

با ارایه دهنده مراقبتهای درمانی  شهرستان در عنوان بهترین بیمارستان .همچنین بهمناسب ترین هزینه ها شناخته شویم

 .کارکنان انتخاب شویمپزشکان و ، توسط بیماران  ها استانداردبالاترین 

 (:Valuesارزش های مرکز)

  در این مسیر به اصول و ارزشهای ذیل معتقدیم: 

 بیماران و سایر ذینفعان  احترام به حقوق 

 فرآیند محوری 

 در قبال عملکرد پاسخگویی 

  نمم و انضباطارتقاء 

 همدلی و صداقت 
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 زیست  حفظ محیط 

 

 

 

 

 

 :مارستانیب شده ییشناسا کیاستراتژ یها تیاولو فهرست

: S1 یمارستانیب یندهایفرا ءارتقا  

S2  :(اطفال و ،زنانیداخل مانند)  یدرمان هیپا یلدهایف در مارانیب رشیپذ جهت یدرمان خدمات تیوکم تیفیک وارتقاء توسعه 

S3  :کارکنان یساز وتوانمند آموزش 

S4  :یبخش اعتبار یاستانداردها استقرار با یرسان خدمت تیفیک شیافزا 

S5  :ماریب یمنیا ارتقاء  

S6  :مارستانیب یودرمان متخصص مجرب کادر ونگهداشت جذب 

S7  :یپزشک زاتیتجه حیصح وکاربرد نگهداشت 

S8  :مانند بخش دیالیز( زا درآمد یها بخش یانداز راه( 

S9  :مارستانیب یاطلاعات ستمیس از وکامل قیدق یبردار بهره 

 مشخص استانداردهای با سلامت خدمات ارائة مراکز سیستماتیک ارزیابی معنی به:(ACCREDITATION) اعتباربخشی

 تأکیید کارکنیان و بیمیار امنییت بهبیود و بیمار محوربودن کیفیت، مداوم بهبود بر که اعتباربخشی استانداردهایی. » است

 اعتباربخشیی. » شیود میی گرفتیه کیار به آن تفکر مبنای عنوان به و درمانی بهداشتی خدمات کیفیت تشریح دارد  برای

بیرای  بنییادی اصیول بیرروی تمرکز و شود می مربوط مراقبت کیفیت به آنچه درک و سلامت های مراقبت مشی خط«

 .میدهد راتشکیل( اعتباربخشی )اساس آن، نمودن پویا و درمان و بهداشت سیستم توسعة نمودن یکپارچه

 انواع اعتبار بخشی
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 است دونوع بخشی اعتبار

 اجباری – است کشوری– ملی بخشی اعتبار .1

 اختیاری- است داوطلبانه– اللملی بین عتباربخشیا .2

 اعتباربخشی فواید

 میکند ایجاد باز فضای. 

 میدهد افزایش را سازی مستند. 

 میدهد راافزایش وسازمانی ملی وری بهره. 

 میکند اندازی راه را ای مقایسه سیستم یک. 

 میشود ها هزینه کاهش باعث 

 ضیوابط براسیاس سیلامت مراقبیت بیا میرتبط هیای فعالیت انجام برای( قانونی)رسمی اجازة اعطای:مجوز پروانه

 بیه. است کارکنان لازم شرایط و تجهیزات و تکنولوژی عمومی،«  مجوز»  سری یک براساس پروانه بهداشت یا

 سیلامت مراقبیت سیاختن فراهم برای را آن دارندگان صلاحیت و توانایی پایه، استانداردهای و دیگرضوابط بیان

 تأییدمی نماید.

 فعالیت پروانه مجوز و ربخشی اعتبا تمایز وجوه

 از ای درمانی،مجموعیه بهداشیتی هیای مراقبیت دهنیده ارائیه مرکیز ییک ارزییابی فرایند عنوان به پروانه صدور 

 اسیتانداردهای. دهید قرارمیی موردبررسیی فعالییت، انجیام برای را لازم ساختارهای حداقل که است استانداردها

 بیرای الزامیاً کیه میشود ط مربو بیمارستان( انسانی ونیروی) یکی فیز تسهیلات و ایمنی تجهیزات، به پروانه صدور

 حیداقل استانداردهای این درمانی بهداشتی خدمات دهندة ارائه مرکز در اگر.هستند لازم پزشکی مراقبتهای ارائة

 آن وفعالییت گشایش برای دولت مجوز فعالیت پروانة درواقع،. میشود اعطا پروانه مرکز آن باشد،به داشته وجود

 ایین از یکیی فاقید کیه رکزیم.دارد بیماران برای را مؤثر های مراقبت ارائة امکان دهد می ن نشا که است مرکز

 داشیته فعالییت اجیازة نباید و سازد فراهم برای بیماران را مؤثری و مطمون مراقبت تواند نمی است حداقل شرایط

 پروانه صدور دیگر، عبارت به. است فعالیت یا عدم فعالیت دستور یا حکم متضمن پروانه صدور عبارتی به باشد،

 .دارد تمرکز حداقل استانداردهای برمبنای مراقبتی خدمات ارائة برای(سلامت مراقبت)  سازمان قابلیت روی
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 هیای اقیدام تمیام سیازمانی، خیار  ارزییابی یک عنوان به سلامت، مراقبت نهای سازما اعتباربخشی که درحالی 

 مسیتمر ارتقیای بر آن استانداردهای و دهند قرارمی بررسی مورد را بندی درجه قابل و گیری ه انداز قابل عینی،

 مجیوز صیدور بیرای ابیزاری عنیوان بیه نبایید اعتباربخشیی کیل، طیور بیه تأکیددارنید خیدمات ایمنی و کیفیت

 .رود می شمار به اعتباربخشی برای نیازی پیش مجوز صدور اگرچه قرارگیرد مورداستفاده

 اعتباربخشی های مدل

 :میشود ه استفاد اصلی مدل دو از اعتباربخشی استانداردهای تدوین در

 Functional عملکردی مدل 

 Departmental  بخشی مدل 

 .اند کرده استفاده نیز مدل دو این از یبیکتر از کشورها برخی

 استانداردهای که عملکردی مدل در JCI  همچیون محورهیایی اسیت، ه شید تدوین آن براساس نیز 

 مراقبت درخصوص...  و بیمار ایمنی بیمار، ارزیابی مراقبتی، خدمات به دسترسی بیمار، حقوق رعایت

 ،... و تأسیسیات میدیریت ایمنیی، رهبیری، و میدیریت کیفییت، بهبیود مانند محورهایی نیز و بیمار از

 بخشیهای بیرای بخشیی، میدل در امیا. گیرند قرارمی مدنمر بیمارستان مدیریتی موضوعات با دررابطه

 هرچنید. میشیود نوشیته اسیتاندارد مجزا صورت به مدیریتی و پشتیبانی کلینکیی،پاراکلینکیی، مختلف

 تحلییل و آوری جمع کارکنان، آموزش مستندسازی، کیفیت، بهبود همچون اساسی موضوع چند که

 بیه تا قرارمیگیرند کید تأ مورد بخشها تمام در...  و خدمت ارائة شهای رو و ها مشی خط تدوین داده،

 شوند ل بد سازمانی فرهنگ.یک

 ازهردوروش ایران اعتباربخشی مدل (Mix) است نموده استفاده(Departmant –functional ) 

 اعتباربخشی نحوه

 بیر مبنیی خیارجی ارزیابیان بیه را خود کامل آمادگی بیمارستان که شود می م انجا زمانی اعتباربخشی 

 . مینماید م اعلا شده تعیین ازپیش استانداردهای رعایت

 بیالینی، کارکنیان و میدیریت توسیط مراقبت ساختن فراهم توانایی براساس اعتباربخشی استانداردهای 

 .شوند می تعیین مراقبت نتایج و فرایندها ساختار، واصلاح ارزیابی برای

 شود می م انجا شده تعیین زمانی دورة یک برای صرفاً و نیازدارد مداوم بهبود به اعتباربخشی. 



 
 
 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی زنجان

 
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 کد سند:

 IH-B-36-101/02 
 

 ویرایش:
 2 

 تاریخ تهیه:

02/4/3131 

 تاریخ آخرین بازنگری:

33/32/39 

 تاریخ ابلاغ:

19/32/39 

 

6 
 

 حفیظ را شیده داده اعتبار موقعیت تا قرارگیرد ای دوره مجدد ارزیابی تحت موفق طور به باید سازمان 

 .نماید

 اعتباربخشی اهداف

 ارزییابی حیال در کنند می ت اثبا که نهایی بیمارستا از دسته آن به پاداش اعطای و شناختن رسمیت به 

 .هستند مراقبت ایمنی و کیفیت ارتقای و

 اند ه شد موفق اعتباربخشی در که نهایی بیمارستا از دسته آن به آینده در مالی پاداش اعطای. 

 خدمات و سلامت مراقبت کیفیت مستمر بهبود. 

 ها بیمارستان سلامت مراقبت به عمومی اعتماد افزایش. 

 سلامت مراقبت سیستم به ملی افتخار بهبود. 

 اعتباربخشی دستاوردهای 

 ها پرداخت مکانیسم از کننده حمایت توجیه. 

 ها سازمان در آن نمودن فراهم و مراقبتها کیفیت به عمومی اعتماد افزایش. 

 خدمت دهنده ارائه نهای سازما بین کیفیت در یکنواختی عدم کاهش. 

 اعتباربخشیی هیای برنامیه برقیراری در خیورده شکسیت هیای کوشیش از متعیددی هیای مثال اگرچه 

 است انکارناپذیری ارزش دارای اعتباربخشی ولی وجوددارد، سلامت از مراقبت سازمانهای

 اعتباربخشی استانداردهای های ویژگی

 باشند فهم قابل باید استانداردها. 

 (دهد می پوشش را چیز چه استاندارد این که این بر اشاره)باشد روشن باید استانداردها محدودة 

 (.... و فرایندی ساختاری،)باشد واضح و مشخص باید استانداردها نوع 

 میی ه اسیتفاد آن از کیه فردی برای تشخیص قابل)باشند بسیط و جامع محتوای دارای باید استانداردها 

 (کند

 فراینید ییک دارای بایید اسیتانداردها.. )باشیند داشیته را فرایندها گیری اندازه توانایی باید استانداردها 

 (باشند هدفمند

 باشد کشور هر نیازهای و دولتی های مشی خط محلی، شرایط با همسو باید استانداردها . 
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 تیا شیود مییعی سی روییه ایین در و اسیت شیده انجیام مشاوره فرایند ازطریق همیشه استانداردها تعیین 

 . آید عمل به کنند، می ه استفاد استانداردها از که کسانی با لازم مشارکت

 منمیور بیه و سیلامت مراقبیت متخصصیان توافیق ییا اجمیاع وسیلة به معمولاً اعتباربخشی استانداردهای 

 .گیرد قرارمی ویرایش و بررسی مورد متناوباً علمی های پیشرفت آخرین با همگامی
  



 
 
 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی زنجان

 
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 کد سند:

 IH-B-36-101/02 
 

 ویرایش:
 2 

 تاریخ تهیه:

02/4/3131 

 تاریخ آخرین بازنگری:

33/32/39 

 تاریخ ابلاغ:

19/32/39 

 

11 
 

 

 

 

 

 فصل دوم

  معرفی استان
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 كيلومتر مربع   11811مساحت                                                                       .1

 زنجان مركز استان                                                                 .1

 7تعداد شهرستان                                                             .3

 11تعداد بخش                                                                   .1

 11تعداد شهر                                                                     .5

 11                                                         تعداد دهستان     .1

 درصد                  1331                                      حت استان به كل كشورامس .7

 مشخصات، موقعیت جغرافیائی و آب و هوائی استان

درصید  ۴۲/۱کیلومتر مربع و ۶۶۱۲۲وسعت استان برابر  .استان زنجان در شمال غرب فلات مرکزی ایران قرار گرفته است

 .درصد کل کشور است ۵/۱نفر و معادل  0117111جمعیت استان بر اساس آخرین آمار.شودمیکل کشور را شامل 

 .مقبره قیدار نبی در خدابنیده .مسجد جامع زنجان .مجموعه رختشویخانه .آثار تاریخی استان شامل سلطانیه، بازار زنجان

 .باشدستان بسیار سرد و در تابستان معتدل میآب و هوا در زم .آرامگاه احمد زهرنوش و امامزاده زیدالکبیر در ابهر است

های متفیاوتی از وجیود گونیه.های متفاوتی از زندگی جانوری شده اسیتتنوع آب وهوایی این منطقه موجب ایجاد گونه

حیوانات وحشی و پرندگان مهاجر وجانوران آبزی گردشگران بسیاری را در مواقعی که شکار مجاز است بیه ایین منطقیه 

سال پیش ناحیه بزرگی به نام انگوران از طرف بانک محیط زیست منطقه حفاظت شده اعلام نمیوده  ۶۵از  .دکنجذب می

به دلیل شرایط کوهستانی این ناحیه و تأثیرات غیر مستقیم جریانات جوی مرطوب شمال غربیی آب و هیوای اسیتان .است

تانی سرد و برفی و تابستانی دلپذیر و ناحییه طیارم بالیا بیا آب وهوای کوهستانی با تابس .توان به دو ناحیه تقسیم نمودرا می

 .فصول بهار وتابستان بهترین زمان برای گذراندن اوقیات فراغیت در ایین اسیتان هسیتند .آب وهوای گرم ونیمه مرطوب

مختلیف پوشش گییاهی اسیتان در منیاطق  .میزان بارندگی در بهار وتابستان نسبت به سایر فصول در این استان بیشتر است

هیای اسیتان بیشیتر در انداز زیبیا تشیکیل شیده اسیت. جنگلهایی با چشمها و چراگاهمتغیر بوده ولی در مجموع از جنگل

 اند.مناطق کوهستانی منتهی به استان گیلان قرار گرفته

 مشخصات تقسیمات کشوری استان

 ، مشخصات تقسیمات کشوری استان زنجان بصورت زیر استخرا  شده است سالنامه آماری استانبا مراجعه بر 

 مشخصات عمومی استان  
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 شهرستانهای تابعه 

 

 رنجان منطقه مردم وبومی فرهنگی های ویژگی

شیمالغرب  و غیرب  بین عبور و ترانزیت راه تنها که است گرفته قرار متعددی استانهای بین زنجان استان مکانی نمر از

 است بررسی قابل بعد چند از این که آید می شمار به

 را ممتازی موقعیت زنجان استان از کشور غرب شمال و غرب بزرگراه تنها عبور :تهران  زنجان بزرگراه .0

 . است بخشیده استان به این

 از ایین کیه گذرد می زنجان شهر از اروپا و ایران ریلی مواصلاتی راه تنها :کشور غرب شمال آهن راه .1

 . باشد می مهم بسیار سرزمینی و سیاسی موقعیت و نمر ژئوپالتیک

 و آب خیاص شیرایط خاطر به که باشد می کشور نقاط جمله از زنجان استان :ویژه و برتر استعدادهای .7

 در جهیانی دانشمندان داشتن است، بوده استعدادها برترین دهنده پرورش همیشه فرهنگی و و تاریخی هوایی

 ایین مردمیان همیشیگی افتخیار باعیث برجسیته اساتید و سهروردی الدین شهاب شیخ گذشته همچون دوران

 کلیاً و جهیانی افتخیارات بیا ورزشیکارانی داشیتن جهیانی، و المپییادی داشیتن دانشیجویان .اسیت سیرزمین

 . باشد می استان قوت این نقاط جمله از برتر استعدادهای

 کانیهیای دارای کیه است استانهایی جمله از زنجان استان :ارزشمند زیرزمینی ذخایر و معادن داشتن .1

 بررسیی کیه باشید میی انگوران روی همچون معادنی و زینتی سنگهای معادن دارای و عمیم زیرزمینی است

 نیازدارد جدا بحثی به آنها

 زنجان    ابهر 

 طارم    ایجرود 

 ماه نشان   خدابنده 

 خرمدره   
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گذرانیدن  و تفیر  بیرای کیه آیید میی شیمار بیه ممتاز موقعیتی زنجان کوهستانی هوای و آب :هوا و آب .8

زمینیه  توانید میی کیه آیید میی شمار به طبیعی موهبت و الهی استعداد یک کشور دیگر نقاط داغ تابستانهای

 و زنیگ گیاوه ییلیاقی و فیرد بیه منحصیر کوهسیتان .باشد شهری امکانات و مدنیت گسترش برای مستعدی

 در عمییم طبیعیی پیارک ییک .اسیت کرده ایجاد را توریسم نمر از نمیر بی موقعیتی زنجان کوههای شمال

 . کرد استفاده آن از باید که است نهفته طبیعت دل در زنجان شمال غرب و شمال

 و اسیتثنایی منطقیه ایین در که ثروتی مهمترین :زنجان دارالمؤمنین متدین و فرهنگ ،با فهیم مردم .6

 بیه منطقیه قیوت نقطیه بزرگتیرین کیه باشد می استان این متدین و بافرهنگ مردم دارد وجود به فرد منحصر

 پیچییده جهیان در آن اعمیم حسیینیه طنین و رسد می گوش به قرآن صدای که هایی از خانه آید می شمار

 ایین بیه دوچنیدان آبیروی و اعتبار السلام علیهم اطهار ائمه به توجه و السلام علیه امام حسین برکت به است،

 نیام و کردنید ظهور رشیدی سرداران و جوانان ما اسلامی سرزمین از خطه دراین.است بخشیده شریف مردم

 و اسیلامی اصییل فرهنیگ برکیت بیه اینهیا تمام و آوردند ارمغان به این استان برای را دریادل غواصان شهر

 . کرد خدمت دل و جان آنها از به باید که است مردمان این ایرانی

 است جریان در منطقه این در کیلومتر صدها که اوزن قزل عمیم رود و جوی نزولات برکت به :کشاورزی .3

 کشیاورزی بزرگ قطب یک به شدن تبدیل قابلیت منطقه این دارد وجود منطقه در که خاک حاصلخیزی و

 . باشد دارا می را کشور

 علمیی پیشیرفت هیای زمینیه داشتن زنجان استان قوت نقاط از یکی  :عالی آموزش مراکز و دانشگاهها .5

 زنجیان آزاد دانشگاههای و زنجان دانشگاه زنجان، تکمیلی تحصیلات دانشگاه وجود با که است ودانشگاهی

 بخشییده منطقیه ایین بیه را ای العیاده فوق علمی پیشرفت فرصت و زمینه استان نور پیام ودانشگاههای ابهر و

 . آید شمار به زنجان استان برای توسعه اهرم یک تواند که می است

 گونه دارای که کشور در است مناطقی جمله از زنجان استان : هوایی و آب و جانوری گیاهی، تنوع .3

 مثیل ای منطقیه که باشد می استان هوایی و آب تنوع خاطر به این و باشد می جانوران و متعدد گیاهان های

 پیرورش اجیازه ایین کیه اسیت سردسییر هیوای و آب دارای زنجیان و تیر معتیدل وهیوای آب دارای طارم

 . دهد می را فصول مختلف در کشاورزی محصولات

 هوایی بزرگراه مسیر در زنجان جاده، و آهن راه جمله از زمینی مواصلاتی خطوط بر علاوه  :هوایی جاده .01

 از اسیتفاده برای است مهمی بسیار بالقوه فرصت یک نیز این که است واقع اروپا و کشور شمالغرب و تهران

 ایین کارگیری به و تبلیغ برای مختلف ابزارهای از استفاده و زنجان فرودگاه بازگشایی و نقل هوایی و حمل

 . زنجان استان جهت توسعه موقعیت



 
 
 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی زنجان

 
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 کد سند:

 IH-B-36-101/02 
 

 ویرایش:
 2 

 تاریخ تهیه:

02/4/3131 

 تاریخ آخرین بازنگری:

33/32/39 

 تاریخ ابلاغ:

19/32/39 

 

15 
 

و  اسیاتید بسییج و دانشجویی آموزی، دانش ابعاد تمام در زنجان استان در بسیج مردمی عمیم نیروی : بسیج .00

میردم  ایین اسیلامی و انقلابی روحیه از منبعث که را عمیمی بسیار بالقوه نیروی یک همه و همه اصناف بسیج

 اقتصیاد، بیه مربیوط امیور تمیام در تیوان میی آن سیازماندهی بیا کیه اسیت آورده پدیید باشید، میی فهییم

 . رساند ثمر به را مهمی بسیار اقدامات فرهنگی و ،علمی نمامی بهداشت،کشاورزی،

 میی کشیور شیمالی اسیتانهای با مجاورت زنجان استان امتیازات جمله از :کشور شمال به بودن نزدیک .01

 ای وییهه جایگاه در را زنجان استان تواند می زمینه این در مطالعاتی و رشت  زنجان راههای که ایجاد باشد

 . سازد میسر را زنجان طریق از کشور غرب به کشور شمال متقابل دسترسی که دهد ارتباطی قرار نمر از

 امکیان زنجیان شیرق منطقیه و سیلطانیه دشت ابهر، دشت در هموار زمینهای وجود :هموار و صاف زمین .07

 ایین اهمییت زمیانی کیه اسیت آورده فیراهم شهری و صنعتی کشاورزی، توسعه جهت را مهمی بالقوه بسیار

 یک با .بیندازید نگاهی زنجان غرب غیرمسطح و خم و پرپیچ کوهستانی، منطقه به شما گردد که می آشکار

 بیه نییاز اسیتان غیرب منطقیه در .اسیت چقیدر جاده یک ساختن مثلاً هزینه تفاوت شودکه می مشخص نگاه

 منیاطق از بسیاری در توسعه نمر از بازدارنده ویهگی این که است آور های سرسام هزینه و مختلف تونلهای

 .باشد زنجان برای بالقوه موقعیت یک تواند می این که شود می کمتر مشاهده استان هموار و مسطح

حمیام  سیلطانیه، گنبید جملیه از وییهه جهیانگردی هیای جاذبیه داشتن با زنجان استان :متنوع باستانی آثار .01

 و تیاریخی فیراوان جیذابیتهای و خیور غارکتلیه اسیتان، در پراکنیده های امامزاده زنجان، بازار رختشویخانه،

 نیازمنید ایین البتیه کیه دهید اختصیاص خود به گردشگری نمر از را ممتازی موقعیت یک تواند باستانی می

 میی علمیی و دائمی و مستمر ریزیهای برنامه با که باشد می عمیم و گسترده بسیار و تبلیغات گذاری سرمایه

 جامعیه فرهنگیی تعیالی و اشیتغال ایجیاد و جامعه رفاه سطح ارتقای جهت بالقوه و فرصت عمیم این از توان

 . کرد استفاده

 پایتخیت و کشور مرکز به بودن نزدیک زنجان استان مهم ویهگیهای جمله از: پایتخت به بودن نزدیک .08

 نماید می تسهیل را منطقه این فرهنگ ارتقای و پیشرفت زمینه امر این باشد که می

 

  



 
 
 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی زنجان

 
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 کد سند:

 IH-B-36-101/02 
 

 ویرایش:
 2 

 تاریخ تهیه:

02/4/3131 

 تاریخ آخرین بازنگری:

33/32/39 

 تاریخ ابلاغ:

19/32/39 

 

11 
 

 

 

سوم فصل  

منشور اخلاقی بیمارستان وحقوق 

 گیرندگان خدمت
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 بیمارستان اخلاقی منشور

 

 رضای که دارند ایمان و دانسته مردم به صادقانه خدمت به مفتخر بلکه متعهد را خود بیمارستان، این کارکنان .1

 .است مخلوق رضای به وابسته خالق

 ارائیه منمیور بیه مناسیب فضیای سیازی آماده و جدید آوریهای فن از بهینه استفاده و بکارگیری در کوشش .2

 .است مرکز این اولویتهای جزء مشتریان به تر ارزنده و مطلوب خدمات

 مقابل در بودن پاسخگو و مراجعین به نسبت مسوولانه برخورد با توام خوشرویی و صمیمیت صداقت، داشتن .3

 .باشد می ما همه وظیفه عملکرد

 جلیب جهیت در تلیاش و بیمیاران موقیع بیه و صحیح درمان ، مطلوب کیفیت با خدمت ارایه جهت در تلاش .4

 .است ما هدف آنها رضایت

 و درک بیرای تلیاش و خیدمت ارائیه در دلسیوزی و جیدیت داشیتن امیور، در ترتییب و نمیم شناسیی، .وقت5

 .است کارکنان وظایف جزء مراجعین توقعات به پاسخگویی

 .باشد می ما دیگر وظیفه بیمار به نسبت احترام و نزاکت رعایت ظاهری، آراستگی و نمم .حفظ1

 .است ما هدف جانبه همه توسعه و کیفیت، مستمر ارتقاء و بوده گروهی کار گرو در ما .موفقیت1

 بنیابراین باشند می هرسازمانی بقاء دلیل و خدمات کیفیت نهایی داوران ، بیماران که دارد باوربیمارستان  این .8

 .نمود خواهیم مستمر تلاش بیماران رضایت نهایت در و خدمات کمی و کیفی سطح ارتقاء و حفظ جهت در

 

 منشورحقوق گیرندگان خدمت در ایران

 ارزش و ینشب

 از بیمیاری شیرایط در امیر ایین.باشیند میی هیا انسیان کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد یکایک

 نمیام پاییه اصیول از انسیانی والیای کرامیت بیه توجه اساسی قانون اساس بر .است برخوردار ای ویهه اهمیت

 تیأمین کشیور افیراد یکاییک برای را درمانی - بهداشتی خدمات است موظف دولت ، بوده اسلامی جمهوری
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 انسیانی کرامیت رعاییت و حقیوق بیه احتیرام بیر مبتنی و عادلانه باید سلامت خدمات ارائه اساس این بر .کند

 .پذیرد صورت بیماران

 ذاتی کرامت برابری پایه بر و ایرانی و اسلامی فرهنگ بر مبتنی و انسانی والای ارزشهای به توجه با منشور این

 و کننیدگان ارائیه مییان انسیانی رابطیه تحکییم و ارتقیا ، حفیظ هیدف بیا و سلامت خدمات گیرندگان تمامی

 .است شده تنمیم سلامت خدمات گیرندگان

 

 

 

 

 شود می معرفی درمانی بهداشتی خدمات دریافت جهت خدمت دهنده ارئه مراکز به که کسی:بیمار . 

 به افراد برای را خاصی اختیارات و امتیازات که جامعه یک بر حاکم قواعدومقررات مجموعه :حقوق 

 .شود می تعریف است سزاوار چه آن معنی به ها زبان تمام در حقوق .شناسد می رسمیت

 تدوین پزشکی وآموزش بهداشت،درمان وزارت توسط 1381 سال در ایران در بیمار حقوق منشور 

 .گردید

 .است بیمار حق سلامت خدمات مطلوب دریافت: اول محور

 ارائه خدمات سلامت باید: .1

 (شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد . 1-1

  صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد.( بر پایهء  2-1

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

 ( بر اساس دانش روز باشد.  4-1

 ( مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد. 5-1

 رمانی بیماران باشد.( در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویتهای د 1-1

 ( مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری تشخیص درمان و توانبخشی باشد. 1-1

( به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیتهای غیر  8-1

 ضروری باشد.



 
 
 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی زنجان

 
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 کد سند:

 IH-B-36-101/02 
 

 ویرایش:
 2 

 تاریخ تهیه:

02/4/3131 

 تاریخ آخرین بازنگری:

33/32/39 

 تاریخ ابلاغ:

19/32/39 

 

16 
 

جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان بیماران ( توجه ویهه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر  6-1

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

 ( در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد. 10-1

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

ی آن صورت گیرد در مورد غیر ( در مراقبت های ضروری و فوری )اورژانس( بدون توجه به تامین هزینه12-1

 فوری )الکتیو( بر اساس ضوابط  تعریف شده باشد.

( در مراقبت های ضروری و فوری )اورژانس( در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد لازم است 13-1

 و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد. پس از ارائه خدمات ضروری

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

حفظ آسایش وی ارائه گردد.منمور از آسایش کاهش درد و رنج  بیمار توجه به نیازهای روانی اجتماعی 

اطفی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحمات معنوی و ع

 زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد.

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

 (محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:1-1

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

(ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و 2-1-2

 معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش.

پرستار و (نام مسوولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسوول ارائه مراقبت از جمله پزشک 3-1-2

 دانشجو و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر.

(روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص 4-1-2

 بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه اطلاعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری بیمار.

 ی گروه پزشکی در طول درمان.(نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصل5-1-2

 (کلیه اقداماتی که ماهیت پهوهشی دارند.1-1-2

 ( ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان .1-1-2

 ( نحوه ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد:1-1
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وی از  ( اطلاعات باید در زمان متناسب و با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویهگی های فردی1-2-2

 جمله زبان، تحصیلات و میزان درک در اختیار وی قرار گیرد مگر این که:

  تاخیر در شروع درمان به واسطه ارئه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد )در این صورت

 انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری در اولین زمان مناسب باید انجام شود(

 افت اطلاعات از این امر امتناع نماید که در این صورت باید بیمار علی رغم  اطلاعات از حق دری

خواست بیمار، محترم شمرده شود. مگر این که عدم اطلاع بیمار، وی با سایرین را در معرفی خطر 

 جدی قرار دهد.

(بیمار می تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را 2-2-2

 ریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندر  در آن را درخواست نماید.د

 محترم باید سلامت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیری تصمیم و انتخاب حق: سوم محور

 .شود شمرده

 ( محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:1-3

 (انتخاب پزشک  معالج و مرکز ارائه کننده خدمات سلامت در چهار چوب  ضوابط.1-1-3 

 (انتخاب و نمر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور.2-1-3

(شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پهوهش با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و 3-1-3

 ت.نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داش

(قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در 4-1-3

 موارد خود کشی یا موردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

واجد ظرفیت تصمیم گیری می (اعلام نمر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار 5-1-3

باشد ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت 

 موازین فانونی مد نمر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

 شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد:(2-3

(انتخاب  و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع )مذکور 1-2-3

 در بند دوم( باشد.

 (پس از ارائه اطلاعات ، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.2-2-3
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 اصل ورعایت بیمار خصوصی محری به احترام بر مبتنی باید سلامت خدمات ارائه:چهارم محور

 .داری باشد راز

(رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی 1-1

 که قانون آن را استثناء کرده باشد.

(در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیص و درمان باید به حریم بیمار احترام گذاشته شود ضروری است بدین 2-4

 منمور کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.

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

 توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

عمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از (بیمار حق دارد در مراحل تشخیص از جمله معاینات فرد مت4-4

 والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد؛ مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورتهای پزشکی 

 باشد.

 

 رسیدگی به شکایات

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

 در اختلاف بدون است منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعای صورت در دارد حق بیمار هر( 5-1

 .نمایید شکایت صلاح ذی مقامات به سلامت دریافت خدمات کیفیت

 .شوند آگاه خود شکایت نحوه و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران( 5-2

 کوتاه در مطالب اثبات و رسیدگی از پس باید سلامت خدمات کنندگان ارائه خطای از ناشی خسارت( 5-3

 .شود اجرا زمان ممکن ترین

 کلیه اعمال باشد گیری تصمیم ظرفیت فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور این مفاد ابتدای در 

 چنانچه البته. بود خواهد جایگزین قانونی گیرنده تصمیم بعهده منشور این مذکور در بیمار حقوق

 ذیربط مراجع طریق از تواند می ،پزشک شود مانع درمان پزشک برخلاف جایگزین گیرنده تصمیم

 . بنماید را گیری تصمیم در نمر تجدید درخواست
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 معقولانه روند از بخش در تواند می اما است گیری تصمیم برای کافی ظرفیت فاقد که بیماری چنانچه 

 .شود شمرده محترم او ،بایدتصمیم بگیرد تصمیم

 بیماران به مربوط مقررات
 جسمانی های نیاز(الف

 ها عفونت و جراحات ، حوادث از بیمار محافمت .1

 بیمار استراحت و راحتی و جسمانی های نیاز به توجه  .2

 بیمار بهداشتی های نیاز به توجه .3

 بیمار حرکتی های فعالیت به توجه .4

 بیمار در مایعات تعادل و تغذیه به توجه .5

 

 (اجتماعی و ذهنی-احساسی– روانی- روحی) جسمانی غیر های نیاز(ب

 :اهداف

 بیمارستان در پذیرش سیستم از بیمار نمودن آگاه .1

 بیمار تنهایی و خلوت به احترام .2

 آنان به احترام و بیماران با مهربانی و داری راز .3

 بیماری پیشرفت از جلوگیری و بیماران سلامتی افزایش به کمک .4

 پرستاری فرآیند اساس بر خانواده و بیمار به توجه .5

 بیماران آموزش به مربوط مقررات

 ( ورود بدو)بستری هنگام بیمار توجیه 

 :اهداف

 بخش محیط با او سازگاری تسهیل و بیمار اضطراب از کاستن .1

 مراقبتی برنامه در شرکت و خود مشکلات بیان به بیمار تشویق .2

 بیمار امنیت و آسایش از اطمینان حصول و مراقبتی بعدی های ریزی برنامه برای پایه اطلاعات کسب .3
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 بیمارستانی های عفونت از پیشگیری یا کاهش منمور به عمومی و فردی بهداشت رعایت .4

 بستری مدت طول در بیمار آموزش 

 : درمان سیر کنترل و بهبود:اهداف

 عدم ، تخت از خرو  و حرکت ، استراحت ، تغذیه مثل صادره دستورات خصوص در بیمار راهنمایی .1

 ... و ها رابط ها، درن دستکاری

 پرستار و پزشک به روحی جسمی مشکلات و علائم گزارش .2

 آن با مقابله راههای و عوارض و بیماری خصوص در مختصر توضیحات .3

 ... و ها رابط ، سرم دستکارس ویا دمان در مداخله عدم .4

 :ترخیص هنگام بیمار آموزش(ج

 می برخوردار منزل در خود از مراقبت جهت لازم مهارت و آگاهی از بیمار اینکه از اطمینان حصول:اهداف

 .باشد

 در خود از حمایت برای را حمایتی مراقبتهای و لازم ،امکانات وسایل بیمار اینکه از اطمینان حصول .1

 .دارد منزل

 بیمار اضطراب دادن کاهش .2

     وی به بیمار بیماری با مرتیط آموزشی پمفلت دادن .3
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 فصل چهارم

  مدیریت ایمنی کارکنان
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 سلامت شغلی در کارکنان

 آموزش پرسنل برای سلامت و محافظت آنها 

a)  لازم است پرسنل در مورد کنترل عفونت سالیانه آموزش ببینند درصورت لزوم تکرار شود .موضوعاتی که باید

 آموزش داده شود: 

  شستن دستها 

  آشنایی با انواع راههای انتقال عفونت 

 ها یا علایم دهی بعضی از بیماریاهمیت گزارش 

  چگونگی کنترل بیماری سل 

  گزارش موارد مواجهه با خون و مایعات بدن 

 گیری اهمیت همکاری با پرسنل کنترل عفونت درحین بررسی همه 

 اهمیت غربالگری پرسنل و برنامه های ایمن سازی 

b) سازد آگاهی دارند ی که آنان را آسیب پذیر میاطمینان یافتن از این نکته که تمام پرسنل از شرایط 

c)  تهیه دستورالعمل مکتوب در زمینه کنترل عفونت و دسترسی آسان تمام پرسنل به آن 

d)  تهیه اطلاعات آموزشی مناسب برای پرسنل به زبان آنها 

  



 
 
 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی زنجان

 
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 کد سند:

 IH-B-36-101/02 
 

 ویرایش:
 2 

 تاریخ تهیه:

02/4/3131 

 تاریخ آخرین بازنگری:

33/32/39 

 تاریخ ابلاغ:

19/32/39 

 

21 
 

 های شغلی ها و مواجههبیماری

 پرسنل های شغلیها و مواجههبیماری( 3

  تهیه و نگهداری پرونده پرسنل 

 های قابل انتقال از بیماران کارگیری روشی برای دریافت اطلاعات و مشاوره پزشکی در مورد بیماریبه 

 های مرتبط با شغل و اکتسابی از جامعه و ثبت موارد وقوع بیماری عفونی تهیه پروتکل مکتوب در خصوص عفونت

 اختن پرسنل کنترل عفونت و اعضای سرویس بهداشتی درمانی  مرتبط با شغل در پرونده فرد و مطلع س

 

 نگهداری اطلاعات مربوط به پرسنل 

  نگهداری اطلاعات مربوط به پرسنل( 1

 صورت محرمانه نگهداری اطلاعات مربوط به مواجهه شغلی به 

  ارائه این اطلاعات فقط در قالب آمار و ارقام 

 ای صورت رایانهنگهداری این اطلاعات ترجیحاً به 

  یک نسخه از پرونده پرسنل در اختیارش قرار داده شود 

 ای اطلاعات مربوط به سلامت پرسنل بررسی دوره 

 های شغلی مراقبت پرسنل و سایر بیمارانرعایت کلیه قوانین جاری محلی و اجتماعی در مورد پرونده 

 

 های کلی()توصیهواکسیناسیون پرسنل 

  های کلی(واکسیناسیون پرسنل )توصیه( 5

  مکتوب نمودن خط مشی در مورد واکسیناسیون پرسنل 

  اطمینان یافتن از آشنایی با دستورالعمل واکسیناسیون 

  دانستن اطلاعاتی در مورد سابقه آلرژی و موارد منع مصرف پرسنل قبل از ایمن سازی 

 ز برای هر یک از پرسنل حین برنامه غربالگری های مورد نیاتهیه لیست واکسن 

 ای وجود نداشته باشد، برای واکسیناسیون روتین غیر شغلی ارجاع شود اگر مواجهه شناخته شده 
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  تهیه واکسن در مواقع لزوم 

   برای کلیه پرسنل پزشکی پرونده تشکیل و به نگهداری پرونده خود تشویق شوند 

 

 ایمن تزریقات

 

 شامل: پر خطر کارکنان بهداشتی درمانی کاهش رفتار (1
 ارتقاء سطح آگاهی و کسب مهارت کارکنان بهداشتی درمانی 

 ی بهداشتی و واکسیناسیون رایگان کلیه کارکنان تشکیل پرونده 

  ی درمانیافزایش سطح ایمنی کارکنان در حین کار با وسایل تیز و برنده  (1

 کند مانند استفاده از ابزارهایی که ایمنی وسایل تیز و برنده را تضمین میNeedle clipper  و فورسپس 

  استفاده از وسایل حفاظتی مانند دستکش، گان غیر قابل نفوذ به آب و ترشحات ، پیش بند پلاستیکی ، ماسک و عینک 

 های در صورت امکان استفاده از سرنگAD  

  های تیز و برندهداری ، انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زبالهجمع آوری و نگه ( 3

 ( نگهداری اشیاء تیز بلافاصله پس از مصرف در ظروف جمع آوری ایمنSafty box) 

 ظروف جمع آوری مستحکم ، غیر قابل نفوذ و دهانه گشاد و حجم کافی و ابعاد مناسب داشته باشد 

  .دفع  وسایل تیز و برنده سریعاً پس ازمصرف صورت گیرد و این ظروف به تعداد کافی در دسترس قرار گیرد 

  استفاده از برچسب هشدار دهنده بر روی ظروف با مضمون ))احتمال آلودگی با اشیاء تیز و برنده عفونی(( به منمور

 جلب توجه کارکنان 

 یز و برنده داخل به منمور پیشگیری از سر ریز شدن وسایل تsafty box   3باید در صورت پر شدن حجم

4
ظروف،  

 به روی آن زده شده و به محل امحاء زباله انتقال یابد. وسایل تیز خطرناکدرب آن بسته و برچسب با مضمون 

  تغییر رفتار و نگرش اجتماعی  (1

 :آموزش : جهت تعدیل تجویز دارو اقدامات زیر اجرا گردد 

a)  به روش تزریقی در زمانی استفاده گردد که داروی مذکور به دیگر اشکال از جمله خوراکی  از تجویز دارو

 موجود نباشد.
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b)  ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص خطرات بالقوه ناشی از مصرف دارو به روش تزریقی به منمور کاهش

 تقاضای بیماران 

c) سایر گروهای بهداشتی درمانی آموزش لازم  برگزاری دوره آموزش های توجیهی جهت کادر خدماتی پشتیبانی و

همکاران شاغل در واحد های بهداشتی درمانی برای اصلاح نگرش جامعه درخصوص خطرات بالقوه مصرف 

 داروهای تزریقی 

 دستورالعمل ایمنی

 اقدامات پیشگیرنده از بروز جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده –الف 

  سوزن اکیداً خودداری شود.پس از تزریق از گذاردن در پوش سر 

  در موارد ضروری جهت گذاردن در پوش سرسوزن از وسایل مکانیکی جهت ثابت نگهداشتن در پوش استفاده

 شود .

 .جهت حمل وسایل تیز از رسیور استفاده شود 

 . از دست به دست نمودن وسایل تیز اجتناب نمایید 

 که احتمال آلودگی باخون وجود دارد به شرح زیر است:احتیاطات عمومی در حین انجام هر گونه اقدام درمانی 

a) که بریدگی در دستها وجود دارد موضع با پانسمان ضد آب پوشانده و استفاده از دستکش الزامی است. در صورتی 

b) . جهت حفاظت بدن از آلودگی با خون وترشحات از پیشبند پلاستیکی استفاده شود 

c) دارد از ماسک وعینک استفاده شود. درصورتیکه احتمال پاشیدن ترشحات وجود 

d) که بیمار خونریزی وسیع دارد از گان ضد آب استفاده شود.درصورتی 

e) که کارکنان اگزما یا زخم باز دارند معاینه پزشک جهت شروع فعالیت در بخش ضروریست  .درصورتی 

 دستورالعمل ایمنی

 های اولیه فوری پس از تماس )نیدل استیک( در کارکنان بهداشتی درمانی کمک–ب  

  شستشوی زخم با صابون و آب ولرم 

 ( بدون ایجاد فشار مضاعفکمک به خونروی از محل اولیه زخم) 

   خودداری از مالش موضعی چشم 

 صورت آلودگی  غشاء مخاطی با مقادیر زیاد آب در ها وشستشوی چشم 
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 وری سانحه به سوپروایزر بالینی گزارش ف 

  ثبت رسمی مورد گزارش شده در گزارشات حین کار توسط سوپروایزر و پرونده بهداشتی کارکنان و مدیر مسوول

 مرکز و طرح در کمیته کنترل عفونت و پیگیری از طریق مراجع  قانونی 

  تشکیل پرونده و پیگیری مورد 

 ماس در کارکنان زایی ناشی از تبررسی میزان خطر بیماری 

 که منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده درصورتی HIV/HBVسی سی خون از فرد مورد 10تا 5باشد می

 تماس گرفته و ذخیره گردد.

  سی سی خون از منبع تماس گرفته و مورد آزمایش قرار گیرد  10تا 5پس از تماس جهت تعیین عفونت منبع 

  چک پرسنل مورد آسیب از نمرHCV  وHIV  ماه پس از تاریخ تماس 1ماه و  3تا 

 

 کنترل عفونت

  های بیمارستانی در ایرانوضعیت عفونت

کنترل عفونت از سال  های بیمارستانی در ایران سابقه طولانی ندارد. علیرغم اینکه سوابق مربوط به موضوعکنترل عفونت

تهران موجود است.با این وجود تنها در شیراز از سال شیراز و سپس چند بیمارستان در و  های اهوازدر دانشگاه 1350

های پیشگیری و کنترل آن پیگیری های بیمارستانی توجه خاصی شد و برنامهبه موضوع کنترل عفونت 1356

ها در زمینه بررسی وضعیت ای در مراکز دانشگاهی و بیمارستانها و مطالعات پراکندهتاکنون در کشور بررسی.گردید

 ها انجام شده است.این عفونت

 (NNIS) های بیمارستانی تعاریف نظام کشوری مراقبت عفونت

  عفونت:

  .شودزای عفونی دچار آسیب میای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریعفونت به معنای پدیده

   :عفونت بیمارستانی

زای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن در های بیماریعفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش 

  بیمارستان ایجاد میشود به شرطی که:
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  ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود. 12تا  48حداقل 

 .در زمان پذیرش، فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره نهفتگی خود نباشد 

 .معیارهای مرتبط با عفونت اختصاصی ) کد مربوطه ( را جهت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد  

  تفاوت کلونیزاسیون، عفونت و ناقل بودن:

  باشد.: به معنای رشد و تکثیر عامل عفونی ) میکروارگانیسم ( در میزبان بدون ایجاد عفونت میکلونیزاسیون

  تواند بالقوه منجر به کلونیزاسیون یا عفونت دیگران شود.ها میافرادی که کلونیزاسیون آنها با میکروارگانیسم ناقل:

   ( بیماریزاییPathogenicity:)  

زایی آن ها جهت ایجاد عفونت را نحوه پاتوژنیسیتی یا چگونگی بیماریچگونگی و میزان توانایی برای تهاجم به بافت

  گویند.عفونت 

 

   ویرولانس (Virulence:)  

  زا را میزان ویرولانس آن گویند.شدت و قدرت تهاجمی یک عامل عفونی بیماری 

   ( وکتورVector:)  

شوند. گرچه این راه انتقال در عامل عفونی ( می)  منمور پشه، مگس و امثال آن است که گاهی منجر به انتقال عفونت

  بیمارستانی شایع نیست.های مورد عفونت

   ( مخزنReservoir:)  

  تواند در آنجا زنده مانده و رشد و تکثیر نماید مانند خود انسان، حیوان، خاک، آب و ....محلی است که عامل عفونی می

   ( وسایل بیجانFomite:)  

یا منبع عفونت عمل کنند مانند وسایل معاینه توانند به عنوان راه انتقال یا مخزن شامل وسایل یا مواد مختلفی است که می 

   آلوده.

   ( منبعSource :) 

گردد مانند آب برای تیفوئید، زا بلافاصله از آنها به پذیرنده منتقل میاشیاء، اشخاص یا موادی که عوامل عفونی یا بیماری

 . خاک برای سیاه زخم

مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها نقاط قوت و ضعف های های بیمارستانی در دنیا روشبرای مراقبت عفونت

های بیمارستانی در نمر دارند براساس اهدافی که مسوولین نمام مراقبت عفونت ها معمولاًخاص خود را دارند. این روش

 شود. بطور کلی:تعیین می

 اهدافی که از یک نظام مراقبت مورد انتظار است عبارتند از: 
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 عفونت در بیمارستان  کاستن میزان بروز 

 های اندمیک تعیین میزان 

  ها تعیین و تشخیص اپیدمی 

  های کنترل عفونت ارزشیابی راه 

 های مختلف ها بین بیمارستانمقایسه میزان عفونت 

  های بیمارستانی.در نهایت پاسخگویی به مسوولین و اطلاع به ایشان در خصوص وضعیت عفونت  

 NNISچهار نوع عفونتهای بیمارستانی بر اساس 

 عفونت ادراری .1

 پنومونی .2

 عفونت محل جراحی  .3

 عفونت خون  .4

  (UTI-SUTI)     عفونتهای ادراری علامت دار 

 دارای یکی از ویهگی زیر باشد:

 ویژگی اول

  38تب بالای.   

 .تکرار یا سوزش ادرار 

 .درد ناحیه فوق عانه شدید با لمس موضعی 

 به شرطی که دو نوع ارگانیسم رشد نکرده  به  همراه کشت مثبت ادرار فوریت ادراری بدون وجود سایر علائم(

 باشد(.

 ویژگی دوم

 بیمار دست کم دو علامت از نشانه های زیر را دارا باشد:

 درجه، تکرر ادرار، سوزش ادرار، درد فوق عانه، فوریت ادراری 38تب بالای 

 و یایکی از علائم:

 .پیوری       .وجود ارگانیسم در ادرار 

 .تشخیص پزشک    .تجویز و یا تغییر آنتی بیوتیک توسط پزشک 
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 ویژگی سوم:

  درجه  31درجه و یا هیپوتومی کمتر  38سال در صورت تب بالای  1کودکان زیر 

 آپنه      برادیکاردی 

  بی قراری هنگام ادرار     بی حالی 

 استفراغ 

 ویژگی چهارم:

 کودک زیر یک سال با علائم مذکور:

  تب      هایپوترمی 

 آپنه        برادیکاردی 

 بی قراری ادراری     بی حالی 

  استفراغ     پیوری 

 .تشخیص بالینی پزشک و تجویز یا تعویض آنتی بیوتیک 

تهیه کشت مذکور باید با رعایت روش آسپتیک و یا کاتتریزاسیون به روش تمیز باشد و بهتر است از طریق  :شرط لازم

  آسپیراسیون فوق عانه نمونه گرفته شود.

 

 

 ( UTI-ASBعفونت ادراری بدون علامت )

 عفونت ادراری بدون علامت که دست کم یکی از علائم زیر را داشته باشد:

  قبل از انجام کشت از سوند فولی استفاده کرده باشد. روز 1اگر بیمارحداقل 

A.  میکروارگانیسم دیده شود. 510در کشت حد اقل 

B.  در ناحیه فوق عانه. به همراه سوزش ادرار و درد 38تب بالای 

 1روز قبل از انجام کشت از فولی استفاده نکرده باشد 

A.  میکرو ارگانیسم دیده شود. 510دراین صورت باید دو کشت مثبت مشابه با تعداد 

B.  به همراه تکرر ادرار/ سوزش ادرار/ فوریت ادرار/ در فوق عانه  38دمای بالاتر از 

 سایر عفونتهای سیستم ادراری

 بیمار یکی از ویهگیهای زیر را دارا باشد:

 گرفتن کشت از ترشحات ناحیه سیستم ادراری به جز ادرار)تهیه اسمیر مثبت از مثانه یا کلیه( .1
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 جود آبسه در سیستم ادراری پس از عمل جراحی در این ناحیهو .2

همراه با درد موضعی هنگام لمس موضع/ترشح چرکی از ناحیه/شواهد رادیولوژیکی حاکی از  38تب بالای  .3

 عفونت /تشخیص پزشک

 شامل :

 عفونت سطحی  .1

 عفونت عمقی  .2

 عفونت عضو یا ارگان جراحی شده  .3

 تنها در پوست و بافت زیر  مل جراحی رخ داده باشد وروز پس از ع 33عفونت محل عمل طی

  پوست دیده شود و دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد:

 وجود ترشح چرکی از محل برش سطحی. .1

 جدا شدن ارگانیسم از محل برش جراحی با انجام کشت اسپتیک. .2

 علائم درد / قرمزی / تورم و یا گرمی محل برش. .3

 تشخیص پزشک. .4

 سوختگی.عفونت پس از زخم  .5

:عفونت محل جراحی)عفونت عمقی( باید دارای ویژگی های زیر باشد 

 Impellentsروز بعد از عمل بروز کرده باشد.)در صورتی که از  30عفونت مربوط به محل جراحی که طی  .1

 در محل استفاده نشده باشد(.

از پروتز در محل استفاده عفونت محل جراحی که طی یک سال بعد از عمل بروز کرده باشد ) در صورتی که  .2

 شده باشد( و بافتهای عمقی و فاشیا را درگیر کرده باشد و دارای ترشح چرکی از عمق برش باشد.

درجه و یا حساسیت  38عمقی که خود به خود باز شده و یا توسط جراحی باز شده باشد که به همراه تب بالای  .3

 باشد.

 آبسه ای که پس از جراحی عمق ایجاد شده باشد .4

 تشخیص عفونت عمقی توسط پزشک داده شده باشد. .5

)برای مثال آبسه دیافراگم پس از انجام عمل  عفونت جراحی )عفونت ارگان یا فضای بین اعضاء

روز تا یک سال پس از جراحی رخ دهد. بیمار باید دارای ویژگی های زیر  33آپاندکتومی که طی 

 باشد:

 خرو  ترشح چرکی از درن محل زخم. .1
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 ت مثبت از داخل فضای بین ارگانها یا همان عضو جراحی شده.وجود کش .2

 آبسه ارگان و یا فضای بین ارگان. .3

 تشخیص پزشک. .4

 وجود یکی از ویهگی زیر:

A :بیمار در معاینه بالینی رال داشته باشد به همراه یکی از علائم زیر ) 

 شروع خلط چرکی و یا تغییر ویهگی خلط. .1

 وجود ارگانیسم در خون. .2

 ارگانیسم در نمونه حاصل از آسپیراسیون لوله تراشه.وجود  .3

B )C.X.R  که حاکی از انفیلتراسیون جدید یا پیشرونده باشد و یا وجود حفره یا افیوژن پلور به همراه یکی از

 ویهگیهای زیر:

  .شروع خلط چرکی یا تغییر حالت خلط .1

  .وجود ارگانیسم در خون .2

 تراشه.وجود ارگانیسم در آسپیراسیون ترشحات  .3

  .وجود ویروس یا آنتی ژن ویروسی از ترشحات تنفسی .4

 وجود شواهد هیستو پا تولوژیک ذات الریه. .5

  C) :بیمار زیر یک سال که موردی از علائم زیر را دارا باشد 

 آپنه .1

 تاکی کاردی .2

 برادیکاردی .3

 خس خس سینه .4

 ز نمونه آسپیراسیون لوله تراشه.به همراه افزایش ترشحات و یا شروع خلط چرکی و یا وجود ارگانیسم حاصل ا .5

D بیمار حداکثر دارای یک سال سن که در )C.X.R   دارای انفیلتراسیون جدید یا پیشرونده و یا افیوژن پلور باشد. به

 همراه یکی از علائم زیر باشد:

 افزایش میزان ترشحات تنفسی. .1

 شروع خلط چرکی یا تغییر ویهگی خلط. .2

 وجود کشت خون مثبت. .3

 ارگانیسم حاصل از نمونه آسپیراسیون از طریقه لوله تراشه.وجود  .4
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 شواهد هیستوپاتولوژیک ذات الریه: .5

a) ( عفونت خونی ثابت شده در آزمایشگاهBSI- LCBI ) 

b) ( عفونت خونی بر اساس علائم بالینیBSI- CSEP) 

  BSI- LCBIعفونت خونی در آزمایشگاه

  ویهگی:

 پاتوژن از یک کشت خون و یا چند کشت مشابه  .1

سیون به همراه: کشت مثبت خون و یا وجود آلوده کننده معمولی پوست)استاف( نوجود تب و لرز و یا هیپوتا .2

 .در دو یا چند کشت مثبت مکرر

یا  درجه، آپنه 31درجه و یا هایپوترمی زیر  38حداکثر سن بیمار یک سال باشد و یکی از علائم تب بالای  .3

 برادیکاردی به همراه یکی از علائم زیر:

a) سودوموناس( در کشت خون. -وجود یکی از آلوده کنندگان معمولی پوست )استاف 

b) وجود میکروارگانیسم در کشت خون.  

  BSI- CSEPعفونت خونی بالینی 

 ویهگی:

A.  یا تغییر آنتی بیوتیک.به همراه هایپوتانسیون و یا اولیگوری به همراه تشخیص پزشک و تجویز  38تب بالای 

B. :بیمار حد اکثر دارای یک سال سن باشد و یکی از علائم زیر 

به همراه آپنه یا برادیکاردی که پزشک تشخیص سپسیس بالینی بدهد و آنتی بیوتیک  31یا هیپوترمی زیر  38تب بالای 

 .تجویز شود و یا آنتی بیوتیک قبلی تغییر یابد

 

 شستشوی دستها

 است. بر درمان مقدمتر و راحت ،ترزانپیشگیری همیشه ار  

   از دو قرن پیش ارتباط انتشار بیماری و عدم شستشوی  دستها  به اثبات رسیده است. 

  مخصوصا در )تعداد مرگ و میر ناشی ازبیماریهایی که از طریق دست آلوده منتشر می گردند تکان دهنده است

  (سال 5کودکان زیر 
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   ( تعداد  ابتلای کودکان زیر  %50کاهش قابل توجه  )سال به پنومونی در اثر شستشوی دستها در پاکستان  5 

 مراقبتی در بیمارستانها در مهار، کنترل و جلوگیری از انتقال عفونت های  شستشوی دستها توسط تیم پزشکی و

 بیمارستانی  نقش عمده ای دارد . 

  مارستانی در بیماران بستری شامل این موارد است : تاثیرات  بروز عفونت های بی 

  طولانی شدن  زمان بستری  در بیمارستان 

   ناتوانی  طولانی مدت 

   افزایش مقاومت عوامل بیماری زا به داروهای ضد میکروبی 

  افزایش بار مالی برای جامعه  

   افزایش هزینه برای بیمار و خانواده وی 

   افزایش مرگ و میر 
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 موارد شستشو و ضد عفونی دست ها 

 (   رویت آلودگی :     1

 آب و صابون معمولی یا آنتی باکتریال         

 ( بدون رویت آلودگی :   2

 ماده ضد عفونی کننده  بدون آب حاوی الکل         

 د از تماس  با پوست  سالم بیمار یل و بعیقب (3

 سیب دیده آد از تماس با ترشحات  و مایعات بدن یا پوست و مخاط یل و بعیقب (4

 جان کنار بیمار د از تماس  با اشیای بییل و بعیقب (5

  های مربوط به بیمارلولهل از پوشیدن دستکش استریل برای کارگذاری  یقب  (1

 ل از غذا و پس از رفتن به دستشویی یقب  (1

فورها  و ید با باسیل آنتراکس ) الکل و کلرهگزیدین و استفاده از آب و صابون در صورت شک مواجهه  (8
 .(فعالیت ضعیفی علیه اسپورها دارند

 ها  روش بهداشتی  نمودن دست

 فرآورده های الکل :  

دستها و آغشته کردن تمام   rubمقداری از ماده) بر حسب توصیه کارخانه سازنده ( روی کف  یک دست  و سپس     
 ثانیه (  20تا  15سطح دست و انگشتان تا مچ ) 

 آب و صابون : 

یکدیگر پس از آبکشی دستها و  و مالیدن دستها بهریخته و مقداری از صابون روی دست  خیس کردن دست با آب   
 .از دستمال برای بستن شیر استفاده

 ،شود.در این مورد توصیه میخودداری از مصرف آب داغ ، وجود سینک بزرگ  یا استفاده از شیر الکترونیکی 
 ضد عفونی دستها برای جراحی : 

   آلات  ورخرو  زی 

    دقیقه با صابون آنتی میکروبیال  1تا  2به مدت  و ساعداسکراب دستها 

   معمولی به شرط استفاده از محصولات الکلی پس از آن دوبار و سپس  استفاده از  اسکراب دستها با صابون
 دستکش استریل  

 بهترین انتخاب مواد ضدعفونی دست

   موادی با تحریک پوستی کمتر 

  ورده آنمر خواهی از پرسنل در مورد بو و تحمل پوستی فر 
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  ها و پودر دستکشدهکسب اطلاع از کارخانه سازنده در مورد تداخل با دیگر  فرآور 

   استفاده از لوسیون و کرم جهت  به حداقل رساندن درماتیت پوستی 

   کسب اطلاع از کارخانه سازنده در مورد اثرات لوسیون و کرم روی اثرات  ترکیبات الکلی 

  
 

 :به یاد داشته باشیم 

  های آنتی میکروبیال جایگزین مناسبی برای دستمالrub  نتی میکروبیال نیستند ولی آیا شستشو با آب و صابون
 وانند جایگزین آب و صابون  معمولی شوند . تمی

   الزامی است.میلی لیتر  1عدم استفاده از ناخن مصنوعی  و ناخن  بلندتر از 

  رعایت شود.در یک بیمار  استفاده از دستکش جدید برای  بیمار جدید و تماس با آلودگی های مختلف 

  ها شود .  ستفاده از دستکش نباید جایگزین شستن دستا 

  ها به خصوص بخش هنگام ورود  بهNICU و ICU  . و در زمان ترک بخش شستن دستها  الزامی است 

 

 احتیاط تماسی شامل رعایت نکات زیر می باشد :

 استفاده از وسایل شخصی جهت بیمار .1

 پوشیدن دستکش هنگام  ورود به  اتاق بیمار .2

 زباله عفونی دربدار داخل اتاق بیمارکردن دستکش قبل از خرو  از اتاق بیمار و دفع آن در سطلخار   .3

 رفع آلودگی دستها بلافاصله پس از خرو  دستکش با ماده شوینده و یا حاوی الکل .4

 استفاده از گان در صورت افزایش  خطر تماس با مواد آلوده عفونی .5

 قبل از ترک اتاق گان خار  شود. .1

 غیر بحرانی )گوشی ، دستگاه فشار خون ( در اتاق ایزوله باقی بماند . وسایل .1

 خرو  بیمار از اتاق باید به حداقل برسد. .8

 باشد:احتیاط قطرات  شامل رعایت  نکات زیر می

 تواند باز باشد . درب  اتاق می .1

 کند.استفاده پرسنل از ماسک جراحی استاندارد کفایت می .2

 استفاده از گان و دستکش  .3

 در صورت انتقال بیمار  از ماسک جراحی استاندارد استفاده کند . .4

 احتیاط هوایی شامل رعایت نکات زیر است:

 تهویه با فشار منفی  .1
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 بستن درب   .2

   N95استفاده از ماسک  .3

 در صورت  خرو  بیمار از اتاق از ماسک جراحی استفاده شود.  .4

 

 هال کنندهها،گندزداها،استریضدعفونی کننده

 هاضدعفونی کننده
 از ییا و برنیدبین می از را آنها هاارگانیسم سایر و قارچها، ویروسهاها، باکتری بر هستند که با اثر شیمیایی مواد دسته ای از

 شیوندمیی اسیتفاده زنیده بافتهیای کیه بیرای سیطح پوسیت بیدن و ایموادضدعفونی کننیده کنندجلوگیری می آنها رشد

بافیت زنیده را  از غییرکه  کاشی، لباسها، وسایل، کننده ابزار موادضدعفونی .ندناممی (antisepthic)  ضدعفونی کننده

پروسیه  قبیل ازکیه بایستی به این نکته توجیه داشیت  هادراستفاده از ضدعفونی کننده. نامندمی (disinfection) گندزدا

 سپس ضدعفونی گردد. انجام شده وبرروی آن  پاک کنندگی عملباید یک وسیله پزشکی  ضدعفونی کردن

 ضدعفونی کننده ها وگندزداها برای استعمال خارجی است 

 باید شناخت عوامل بی اثر کننده  ضدعفونی کننده ها را 

  نباید با هم استفاده کرد مواد ضدعفونی کننده را 

  باید در مقادیر کم استفاده کرد مواد ضدعفونی را 

 شودمی داغ بیشترآب  اثرمیکروب کشی هرگندزدایی با 

 خصوصیات یک ضدعفونی کننده برتر 

0. High level  

 مقرون به صرفه .2

 مقاومت میکروبی ایجاد نکند .3

 باشد درجه حرارت پایین موثر در .4

 اثرات خورندگی نداشته باشد .5

 محیط زیست ایمن باشد و برای کاربر .1

 پایش باشد قابل سنجش و .1

 دسترس باشد در و استفاده ازآن آسان باشد .8
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 نفوذپذیری آن درسطح ومنافذ مناسب باشد .6

  :فاکتورهای مختلفی می باشد ضدعفونی تحت تاثیر
 روی وسیلهبه  مقدار مواد آلی موجود (1

 مواد ضد عفونی کننده با تماس زمان مدت  (2

 میکروارگانیسم با آلودگی مقدار و نوع (3

 غلمت (4

 وسیله پزشکی وضعیت شکل و (5

1) pH ماده ضدعفونی کننده  

 آنخطر بالقوه انتقال عفونت  وبا وسیله نوع کار   (1

 کنیمضد عفونی در سه گروه دسته بندی میوسایل را جهت 

 (criticalوسایل  بحرانی  ) (1

 (semicriticalوسایل نیمه بحرانی) (2

  noncritical ) وسایل غیربحرانی ) (3

 : شوندکننده براساس حیطه کاربه سه گروه تقسیم می ضدعفونی مواد

 (high level)قویضدعفونی کننده  (1

 (level intermediat)  ضدعفونی کننده متوسط (2

 ( low level)ضدعفونی کننده ضعیف  (3

 high level قوی ضدعفونی کننده های(1

 عوامل اکسیدکننده  

 گلوتارآلدئید 

  فرمالد ئید 

 پراکسید هیدروژن، پراستیک اسید(عوامل اکسیدکننده( 

 ُولی هاگ کش نیستند متوسط دارند شی قوی تافعالیت میکروبک 

 رندگی وسمیت محدودی دارندوخاصیت خ 

 باشدارزش می بعنوان یک ماده بوزدا وتمیز کننده با 

 شوندمواد آلی غیرفعال می حضور در 

  هزینه مناسبی دارند 
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 گلوتارآلدئید  

 )در غلمتهای مختلف گندزدا واستریل کننده است)مایع وگاز 

 (2فعالیت اسپوروسیدال دارد%) 

  استثر مودرصد روی هلیکو باکتر  5غلمت با 

  باشدروز می14ماندگاری آن 

 باشدبخارات آن سمی می. 

فرمالدئید  

  ُش قوی است باکتریسیدال واسپوروسیدال است میکروبک 

  باشند مفید است.وسایلی که به گرما حساس میبرای ضدعفونی کردن 

 قرص(، باشد )مایعکارسینوژن می 

  کننده استاستریل  %8-1غلمت 

 ئیدیه اتF.D.A ندارد 

 level intermediatضدعفونی کننده های متوسط (1

 کلر هگزیدین(، کلر وترکیبات کلره )هیپوکلریت سدیم 

 فوریک( و ترکیبات ید، تنتورید، ید وترکیبات یده )لوگل 

 ( %10ایزوپروپیل ، الکلها)اتیل 

 کلر خصوصیات 

  شودکلر میمحیط قلیایی باعث کاهش فعالیت بیوسیدال 

 شوددما باعث افزایش فعالیت باکتریوسیدال کلر می افزایش غلمت و 

 شودکلر باعث خورندگی فلزات می 

 دکنناراحتی ریه می ایجاد التهاب پوست و 

 آلی ناپایدار است در حضور مواد . 

  low level  ضدعفونی کننده های ضعیف(3

  فنل وترکیبات فنلی                         

 ترکیبات آمونیوم  آمونیوم و 

 (%2ش نیستند )شی وسیع دارند ولی هاگ کُ کُمحدوده میکروب 

 خاصیت خورندگی کمی دارند سمیت و 
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  هزینه کم تا متوسط دارند 

 شونددر صورت وجود موادآلی بسیار فعال می 

 شودمی ظروف آزمایشگاهی استفاده بیمارستانها برای ضدعفونی سطوح و در 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان ضدعفونی شستشو و نگهداری وسایل و مواد مصرفی بخش

 

 مدت زمان ضدعفونی تجهیزات و مواد
روزهای 

 هفته

 پایان هر شیفت ساکشن در صورت استفاده

می
ن 
ارا
ست
رپر
ه س
هد
ه ع
ه ب
هفت
ی 
زها
رو
ن 
عیی
ت

د.
اش
ب

 

 ای یکبارهفته ساکشن در صورت عدم استفاده
 ای یکبارهفته استفادهمانومتر اکسیهن در صورت عدم 

 روز 01هر  های لارنگوسکوپها و تیغهآمبوبگ

 سفتی باکس
 3
4
ظرفیت پر شود و یا زیر یک ماه تعویض  

 شود

 روزه 10 بتادین
 روز 01 های باز شدهشربت

 هفتگی جای مایع دستشویی
 روز 01هر  یخچال دارو و سبد دارو
 ماهی یکبار باکس کشوهای دارویی
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 روز 7هر  آنهیوکت
 روز 10 شیشه الکل

 87های آماده شده دکونکس )تعویض محلول
 پلاس(

 ای یکبارهفته

 ساعته 15 های الکترونیک )غیر از گلوکز(ویال
 ساعته 31 های سرم )همراه ست سرم(باتل
 ساعته 31 های سرم )همراه با میکروست(باتل

 ماهی یکبار جلد پرونده

 

 

 

 های بیمارستانیجلوگیری از انتقال عفونت

باشند )پرستار ملزم به همراهان بیمار موظف به رعایت موارد فوق می

 نظارت رعایت اصول مذکور(
و جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته ناشی از بستری در بیمارستان  هت هرچه کوتاهتر شدن دوره بستری بیمارانشان ج

 به نکات زیر دقت فرموده و با رعایت آنها پرسنل درمانی بیمارستان را یاری نمایند:

ترین راه جهت عدم ابتلا بیماران و همراهان آنها به عفونتهای بیمارستانی شستن دست به صورت مهمترین و ساده .1

تماس با سطوح مختلف، همچنین قبل از تغذیه، و پس ازاستفاده ازسرویسهای بهداشتی می  منمم پس از هربار

 باشد.

در بدو ورود ساکهای همراه را تهیه نموده و از گان مربوط به بخش مورد نمر در مدت زمان اقامت در  .2

 بیمارستان استفاده نمایند.
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 خود نشوند. بیماربرای جلوگیری از انتیقال عفیونتهای بیمارستانی هرگز داخل تخت  .3

 )امکان انتقال آلودگی از طریق لباس و پاهایشان جود دارد(

از کیسه پلاستیکی مشکی به هیچ عنوان جهت نگهداری مواد غذایی در یخچال استفاده نکنند و از قرار دادن  .4

 یخچال جداً خودداری نمایند.مواد غذایی بدون درب درون 

زباله های خانگی خود را درون سطل هایی با کیسه زباله مشکی انداخته و در صورت استفاده از سوند یا سرنگ  .5

 آن را درون سطل های با کیسه زباله زرد بیاندازند.

 استفاده نمایند. بیمارانشاناز لوازم شخصی مربوط به خود و .1

 حتی الامکان از زیورآلات استفاده ننمایند. جهت جلوگیری از انتقال عفونت  .1

در صورت بروز علائمی مانند:  سرفه، آبریزش بینی، تب، سر درد از ماسک صورت استفاده کرده و سریعاً به  .8

  .پزشک مراجعه نمایند

 در حفظ بهداشت خود کوشا باشند. .6

 

 

 مدیریت پسماند های بیمارستانی

 زندگي مكان یك در و پیوسته بهم اجتماعاتي صورت به انسان که گرفت قرار توجه مورد هنگامي زباله آوری جمع موضوع

 زندگي تغییر چادرنشیني صورت از انساني مختلف های طایفه که گرفت انجام زماني عملأ و نمود آغاز را خویش مشترك

 و بد بوی از شدن خلاص و سلامت و بهداشت رعایت برای ها انسان کم کم ها قرن طي و متمادی های سال طول در.دادند

 از که مصرف افزایش و جمعیت سریع رشد. گذاشتند اجرا به تدریج به مقرراتي فضولات و زباله از ناشي بیماری انتشار

 نشیني، شهر و صنایع گسترش شده زباله افزون روز ازدیاد باعث باشد، مي اخیر های سال در جانبه همه پیشرفت مظاهر

 عمومي علاقه که است آورده در ای پیچیده صورت به را شهری های زباله از استفاده یا و دفع و حمل آوری، جمع موضوع

 در جویي چاره به ملزم را ذیصلاح های سازمان دیگر طرف از مسئله بودن اجتماعي و یكطرف از پاکیزه محیط داشتن برای

 خوبي به آنها از ناشي خطرات که شد روشن همه بر موقعي ها زباله بهداشتي دفع اهمیت زیرا است نموده مهم امر این

و ...(و زشتي  B و Cهپاتیت  ، ایدز)  ویروسي و ای روده ، تنفسي های بیماری تولید باعث فقط نه ها زباله .شد شناخته

 هم ما کشور در. آورند بار به را فراواني خسارات هوا و آب خاك، کردن آلوده بوسیله توانندبلكه مي  مناظر مي گردند

 از بیماری انتشار از جلوگیری منظور به 36 سال در پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزرات توسط ملي دستورالعملي



 
 
 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی زنجان

 
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 کد سند:

 IH-B-36-101/02 
 

 ویرایش:
 2 

 تاریخ تهیه:

02/4/3131 

 تاریخ آخرین بازنگری:

33/32/39 

 تاریخ ابلاغ:

19/32/39 

 

41 
 

 تفكیك، بیمارستاني های زباله بودن خطرناك و حساسیت به توجه با جامعه بهداشت ارتقاء و سلامت تأمین و زباله طریق

 در ها پسماند مدیریت قانون. شد گذارده اجرا مورد به خاص اولویت با ها زباله اینگونه دفع و حمل ونقل آوری، جمع

 زیانبار آثار از کشور زیست محیط حفظ منظور به اساسي قانون پنجاهم اصل اساس بر 57 سال در اسلامي شورای مجلس

 ها شرکت و مؤسسات ها، سازمان ها، وزارتخانه کلیه و شد تصویب آنها بهینه مدیریت و(  فضولات و زباله)  پسماندها

 آموزش و درمان و بهداشت وزارت آن از پس که کنند رعایت را قانون این در مقرر سیاستهای و مقررات که شدند موظف

 آخرین سپس و کردند ها دستورالعمل و مصوبات این دقیق اجرای به ملزم را خود بهداشتي – درماني مراکز پزشكي

 .شد ابلاغ مراکز کلیه به 0756 سال در بازبیني از پس دستورالعمل

 خدمات کارکنان فردی بهداشت و حفاظت

    توجه نكات این به باید کار هنگام در دارند عهده به را زباله انتقال و حمل ، آوری جمع مسئولیت که خدمات کارکنان

 : نمایند

 بند پیش ماسك، کارگری، لایه دو دستكش از باید کار هنگام در هستند تماس در زباله با که خدماتي پرسنل کلیه (0

 .نمایند استفاده چكمه و پلاستیكي

 تیز نوك اجسام رفتن فرو از تا نمایند خودداری زباله های کیسه فشردن از زباله آوری جمع هنگام خدمات کارکنان (1

 . شود جلوگیری بدنشان و صورت به مایعات و خون شدن پاشیده و زباله های کیسه شدن پاره و

 با سنگین بار حمل از و نمایند استفاده زباله انتقال جهت زباله مخصوص چرخدار های سطل از زباله حمل برای (7

 .شود جلوگیری بدنشان به صدمات از تا کنند خودداری دست

 ثانیه 11 تا 71 مدت به را خود دستهای و بیاورند بیرون دست از را ها دستكش ، زباله مخازن در زباله دفع از بعد (1

 .بشویند صابون مایع با

 .نمایند خودداری آلوده دستهای با وسایل یا ها دستگیره و ها درب به زدن دست از (8

 .نمایند استحمام وقت پایان در زباله با کار اتمام از پس خدمات کارکنان (6

 داشته مصونیت دارند واکسن که خطرناکي های بیماری به نسبت تا نمایند تلقیح را لازم های واکسن (3

 و ...( Bباشند.)آنفلوآنزای فصلي، هپاتیت 

 .باشند بهداشتي پرونده دارای حتمأ (5

 و خود به آسیب از مانع تا باشند گذرانده درستي به را کار وسایل از استفاده آموزشي دوره باید خدمات کارکنان (3

 .باشند دیگران
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 دفع و انتقال آوری، جمع هنگام تا باشند داشته بیمارستاني های زباله انواع به کاملي آشنایي باید خدمات کارکنان (01

 .باشند امان در سوزی آتش و مسمومیت جسمي، های آسیب از ببرند بكار را لازم های حفاظت ها زباله

 طبقه بندی پسماندهای پزشکی ویژه:

 به( قارچها یا هاانگل ویروسها، باکتریها،) بیماریزا زنده عوامل داشتن به مظنون پسماندهای :عفونی پسماندهای .1

 خون به آلوده البسه و ها پارچه کلیه :شوند. مانند بیماری موجب حساس میزبانان در بتوانند که کیفیتي با و مقدار

: مانند پلاستیكي اقلام ، محیط های کشت ، آزمایشگاهي های خون نمونه پانسمان ، برای شده مصرف پنبه و ،گاز

  دیالیز های فیلتر و سرنگ ادرار، کیسه دستكش، سوند،

 جسد و انسان جنین بدن، اجزای اندامها، بافتها، شامل شناختي آسیب پسماندهای  :شناختی آسیب پسماندهای .2

 مي باشند. بدن هایآبگونه و خون جانوران،

 شدگيسوراخ یا بریدگي قبیل از زخم موجب توانندمي که هستند اقلامي برنده و تیز : اجسامبرنده و تیز اجسام .3

 انفوزین، هایست چاقو، ها،تیغه دیگر و جراحي چاقوی تیغه زیرجلدی، سوزنهای سوزنها،: از عبارتند و شوند

 پسماندهای عنوان به هرحالبه نباشند یا باشند عفوني است ممكن که...  و بیماران ناخن و ها،شكسته شیشه ها،اره

 .آیندمي شماربه سلامتي تهدیدکننده بشدت

 آلوده، و شدهتفكیك نشده،مصرف گذشته، تاریخ داروهای از عبارتند دارویي پسماندهای :دارویی پسماندهای .4

 همچنین رده این. شوند دفع مناسبي نحو به باید و نیست نیازی آنها به دیگر که سرمهایي و موادمخدر ها،واکسن

 داروهای باقیمانده دارای هایقوطي و هابطری مانند دارویي کارهای در مصرف مورد شده ریخته دور اقلام شامل

 محیط در آزادشدن صورت در که بوده هم داروها های(ویال) شیشه و اتصال، هایلوله ماسك، دستكش، خطرناك،

 .باشند مضر انسان و محیط برای

 جهش ایجاد خصوصیات است ممكن و خطرناکند شدت به ژنوتوکسیك پسماندهای :ژنوتوکسیک پسماندهای .5

 این. آورندمي وجود به جدی ایمني مشكلات پسماندها این باشند داشته سرطانزایي یا زایي،الخلقهعجیب سلولي،

 توجه مورد باید و باشد تواندمي بیمارستان از بیرون در پسماندها دفع از پس هم و بیمـارستان درون هم مشكلات

 ،(ذیل شرح به) معین سایتوتوکسیك داروهای دارای توانندمي ژنوتوکسیك پسماندهای باشند،داشته قرار خاص

 این اصلي مواد که( ضدنئوپلازی یا) سایتوتوکسیك داروهای باشند، پرتوساز مواد و شیمیایي مواد سایتوتوکسیك،

 برای داروها این. کنند متوقف را آنها رشد یا بشكند را زنده سلولهای بعضي توانندمي دهند،مي تشكیل را مقوله

 نئوپلازیك بیماریهای انواع درمان در مهمي نقش سایتوتوکسیك داروهای. روندمي کار به سرطانها درماني شیمي
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 ایمني اساس دارای گوناگون بیماریهای درمان و اندام پیوند هنگام ایمونوساپرسیو ماده عنوانبه همچنین دارند

 بخش مانند تخصصي بخشهای در اوقات بیشتر سایتوتوکسیك داروهای. دارند ایگسترده کاربردهای شناختي

 مانند: .است سرطان درمان آنها اصلي نقش که شوند،مي مصرف پرتودرماني واحدهای و شناسي سرطاني

 تیوتپا، تاموکسیفن، سیموستین، ملفالان، سیكلوفسفامید، سیكلوسپورین، کلرنفازین، کلرامبوسیل، آزاتیوپرین،

 ترسولفان

 کارهای برای مثال عنوان به که شیمیایي گازهای و جامد مواد عبارتند از شیمیایي پسماندهای :شیمیایی پسماندهای .6

 هایمراقبت شیمیایي پسماندهای. روندمي کاربه گندزدایي، و داریخانه نظافت، کارهای و تجربي، و تشخیصي

 آیندمي شمار به خطرناك موقعي تندرستي از حفاظت زمینه در. باشند خطربي یا خطرناك توانندمي درماني بهداشتي

 :باشند داشته را ذیل خصوصیات از یكي حداقل که

 سمي ـ        

  خورندگي خاصیت ـ        

 خود به خود احتراق قابلیت ـ        

 (ضربه به حساس و آب، درمقابل دهندهواکنش مواد انفجاری، مواد مانند) دهندهواکنش ـ        

 شیمیایي پسماندهای از رده زیر یك سنگین فلزات محتوی پسماندهای :سنگین فلزات محتوی پسماندهای .7

 شكسته تجهیزات نشت از مشخص طور به جیوه دارای پسماندهای. اندسمي بشدت معمول طور به و خطرناك،

 بقایای. شوند آوریجمع باید ممكن حد تا دستگاههایي چنین از شده پخش هایجیوه. آیندمي وجود به بالیني شده

 و دورریخته هایباتری از عمدتاً کادمیوم دارای پسماندهای. دارد جیوه زیادی مقدار هم سازیدندان کارهای

 .آیندمي وجود به شكسته

.  روندمي کار به آزمایشگاهي تجهیزات در یا و سلامتي از مراقبت در گازها انواع از بسیاری :فشار تحت ظروف .8

 خالي وقتي آنها از بسیاری و باشند،مي ایافشانه هایقوطي و فشار، تحت سیلندرهای در اوقات بیشتر گازها این

 دوباره مصرف قابل ،(ماندهباقي آنها در گاز مقداری هنوز که حالي در) کرد استفاده آنها از نتوان دیگر یا شوند

 .کرد دفع مناسب نحو به باید را ـ افشانه هایقوطي بخصوص و ـ دیگر انواع بعضي اما هستند،

 دقت با باید همواره دارند قرار فشار تحت ظروف در که خطرناك بالقوه یا (inert) خنثي نوع از خواه گازهای           

 .شود منفجر است ممكن شود سوراخ اتفاقي طور به یا شود انداخته سوز پسماند اگر در گاز ظرف. شوند مدیریت

 :روندمي کار به سلامتي از مراقبت در بیشتر از همه که گازهایي        
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 زیاد مقدار به که( انفلوران و ایزوفلوران، هالوتان، مانند) فرار هالوژنه هایکربن هیدرو ازت، اکسید: هوشبری گازهای        

 .شوندمي استفاده کلروفرم و اتر جای به

 عمومي بیمارستان هایبخش در ها،آمبولانس در و زایشگاهها در زایمان هنگام بیمارستان، عمل اتاق در ـ کاربردها        

 .روندمي کار به تسكین عنوان به دندانپزشكي در دردناك، اعمال اجرای هنگام

 و لوازم، توزیع مرکزی محل در پزشكي، اسبابهای و جراحي تجهیزات سازیسترون برای ـ کاربردها: اکساید اتیلین        

 .بیمارستان عمل اتاق در گاهي

 توزیع مرکزی کشيلوله طریق از و شودمي نگهداری مایع یا گازی شكل به بزرگ انبارهای یا سیلندرها در: اکسیژن        

 بیماران برای استنشاقي مصرف ـ کاربرد. شودمي

 در و تجهیزات نگهداری و تاسیسات استنشاقي، درمان تجهیزات آزمایشگاهي، کارهای در ـ کاربردها: فشرده هوای        

 .زیست محیط کنترل دستگاههای

 پسماندهای حاوی زائدات پرتوزا و رادیواکتیو: اکتیو رادیو و پرتوسازی پسماندهای .9

: شامل که باشندمي مراکز این اجرایي مدیریت و داریخانه کارکردهای از ناشي پسماندهای :عادی پسماندهای .11

 این. است قبیل این از و باغباني پرستاری، ایستگاههای مالي، اداری قسمت آبدارخانه، آشپزخانه، پسماندهای

 به نسبت باید و دهندمي تشكیل را درماني بهداشتي مراکز در تولیدشده پسماندهای از بزرگي بخش پسماندها،

 بخشداریها و دهیاریها شهرداریها، به مربوط پسماندها دسته این مدیریت شود اقدام تولید مبدأ در آنها جداسازی

 باشد.مي

 :مراحل جمع آوری پسماند

 تفکیک پسماند:

پسماندهای عفوني و پسماندهای شیمیایي بایستي در کیسه زباله مقاوم زرد رنگ جمع آوری ودر مخزن زرد رنگ دارای   

  . علامت مخصوص ، قابل شستشو وضد عفوني ، نگهداری شوند

مخصوص  ( S.B ) اینكه آلودگي داشته یا نداشته باشد در جعبه یا محفظه مقاومزباله های نوك تیز وبرنده صرف نظر از   

جمع آوری گردد. ظروف جمع آوری این اجسام باید ضد سوراخ شدن بوده و در پوش مناسب داشته باشد وجنس این 

ونه های موجود در ظروف به قدری سخت ونشت ناپذیر باشد که نه فقط اجسام برنده ونوك تیز بلكه هر گونه بقایای آبگ

  . سرنگ ها را در خود نگه دارد
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پسماندهای پرتوزا ورادیو اکتیو ، برابر ضوابطي که به اتفاق وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمان انرژی اتمي   

  . تهیه واعلام خواهد شد زیر نظر مسئول فیزیك بهداشت مدیریت خواهد شد

گي بایستي در کیسه زباله مقاوم مشكي رنگ جمع آوری ودر مخزن آبي رنگ قابل شستشو زباله های معمولي یا شبه خان - 

 . وضد عفوني ، نگهداری شود

به روش خاص  جمع آوری ودر جهت دفع به گورستان محل حمل شده و جنین بایستي مجزا اعضا واندامهای قطع شده،-  

  .خود دفن گردد

جدا نشود وبصورت توام جمع آوری  ه )بخصوص در موارد شیمي درماني(کلیه سر سوزن ها از سرنگ های مصرف شد-  

  .گردد

 جمع آوری پسماند:

  . برداشتوقتي سه چهارم ظروف وکیسه های پلاستیكي پراز پسماند شد پس از بستن درب آنها ، باید آنها را  -  

شوند وبه محل تعیین شده برای انباشتن پسماندها باید همه روزه ) یا درصورت لزوم چند بار درروز ( گرد آوری  -  

  . پسماندها حمل شوند

   . هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب وتعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود -  

  .برچسب باید دارای مشخصاتي از قبیل ) تاریخ تولید ، نام بخش ، نوع زباله و...( باشد -  

کیسه ها وظروف مصرف شده بلافاصله کیسه ها وظروف از همان نوع قرارداده شود.)این کیسه ها و ظروف  باید به جای -  

 (در هرجایي که پسماند تولید مي شود به آساني توزیع شوند

   . سطل های زباله پس از خارج کردن کیسه پرشده بلافاصه شستشو وضد عفوني گردند -  

  : حمل در مراکز تولید  

چرخدار یاگاریهایي که برای هیچ ( bin ) ها در بیمارستان باید بوسیله ترولي های چرخدار یا ظروف زباله حمل -  

  :منظوردیگری از آنها استفاده نمي شود ودارای مشخصات زیر باشد ، انجام گیرد

  .بارگیری وتخلیه بار آنها آسان باشد –  

یا ظرفهای حاوی پسماندها ضمن بار گیری وتخلیه آسیب برساند ، نداشته لبه های تیز وبرنده ای که به کیسه زباله ها  -  

  .باشد

  . تمیز کردن آن آسان باشد -  

  . باید وسیله حمل پسماندها همه روزه با مواد گندزدای مناسب نظافت وضد عفوني گردد -  
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  . بماند باید همه کیسه های پسماندها سربسته ودست نخورده تا پایان مدت حمل باقي -  

  . تعویض ترولي یا گاریهای چرخدار از انتهای بخش به محل نگهداری موقت ضروری است -  

  . درماني ممنوع است -توجه : بطور کلي بازیافت زباله های مراکز بهداشتي   

(  خطرناك –توجه: در بخشها ضرورت دارد برحسب مورد از ظروف مجزا برای جمع آوری مواد زائد جامد ) شبه خانگي   

از کیسه زباله مقاوم به رنگ مشكي ومخزن آبي رنگ وبرای زباله های خطرناك  خانگي شبه های زباله برای که شود استفاده

از کیسه زباله های مقاوم زرد رنگ با مخزن زرد رنگ استفاده مي شود و درصورت عدم وجود کیسه زباله مقاوم از )عفوني( 

  . استفاده شود وبطریق بهداشتي حمل ودفع گردددو کیسه همرنگ داخل یكدیگر 

 پسماند: ذخیره ونگهداری موقت  

  . محل ذخیره ونگهداری موقت باید درداخل بیمارستان طراحي شود -  

و  پسماندهای معمولي وخطرناك درون کیسه زباله یا سطح زباله باید در محلي جدا از هم در اتاقي با اندازه مناسب -  

  . حجم پسماند های تولید شده ودفعات گرد آوری در محل ذخیره انباشته شوند متناسب با

جز در مواردی که د رمحل موقت نگهداری سردخانه وجود داشته باشد مدت انباشتن پسماندها ) یعني فاصله بین تولید  -  

  : وتصفیه یا دفع نهایي آن ( نباید از مدتهای مشروح ذیل بیشتر شود

 ساعت در تابستان 15ساعت در زمستان  31معتدل  منا طق در -  

 ساعت در تابستان 11ساعت در زمستان  15درمنا طق گرم  -  

 :که بطوری باشد بهداشتي شرایط دارای باید زباله موقت نگهداری محل

 .باشد بدور آشپزخانه و مختلف های بخش از الامكان حتي (0

 مشخص عفوني غیر و عفوني زباله مخازن یعني باشد شده بندی قسمت بیمارستاني زباله انواع نگهداری جهت (1

 .باشد

 باشد حیوانات و جوندگان و حشرات دسترس از بدور و بسته در جای در زباله که شكلي به باشد اتاقك شبیه محل (7

 امكان و باشد داشته زباله برای کافي جای و شوند خارج راحتي به مخازن که باشد هایي درب ورودی درب و

 .باشد بارگیری

 .باشد کردن عفوني ضد و شستشو قابل (1

 .باشد مي شستشو قابل زمیني و شستشو قابل سقف زیر تا دیوار (8

 .باشد تهویه دارای (6
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 .باشد پوش در و فاضلاب شور کف دارای (3

 .شوند نگهداری زباله اتاقك از بیرون محوطه و محیط در نباید زباله (5

 .باشد محكم سقف دارای (3

 .باشد واضح و گویا تابلو دارای باید زباله نگهداری محل (01

 .باشد شوی کف و سرد و گرم آب سیستم به مجهز بایستي محل (00

 .باشد سردی نسبتاً جای یعني کند فراهم را زباله گندیدن یا و فساد امكان نباید اتاقك (01

 .باشد داشته وجود کافي نور نیز و زباله نگهداری محل در دما کنترل امكان (07

 .باشد مناسب ایمني دارای زباله اتاقك انبار (01

 محل در نظر مورد های سیستم استقرار برای کافي فضای باید است سازی خطر بي دستگاه دارای بیمارستان چنانچه (08

 .باشد فراهم زباله نگهداری

 بتواند و گرفته تحویل را عفـوني های زباله تا باشد داشته متصـدی یا اپراتور یك باید زباله ساز خطر بي دستـگاه (06

 به را ها زباله سازی خطر بي از بعد سپس و بریزد آن داخل در را عفوني های زباله  و کند راهبری را دستـگاه

 .دهد شهرداری ماشینهای تحویل معمولي های زباله همراه

 صورت مربوطه مسئول نظارت با زباله خروج و ورود و داشته مطمئن و مناسب امنیتي سیستم باید زباله اتاقك (03

 . باشد( فراهم کردن قفل امكان)  آید عمل به جلوگیری آن به مسئول غیر افراد ورود از پذیرد

 با باید پسماند نوع هر نگهداری محل و شوند نگهداری محل در یكدیگر از جدا باید پزشكي های زباله انواع (05

 با تماس در وجه هیچ به رادیواکتیو و شیمیایي عفوني، های پسماند خصوص به شود تعیین مشخصه علامت

 .نگیرند قرار یكدیگر

 .شوند عفوني ضد و شستشو باید زباله مخازن ، شهرداری های ماشین به تحویل و زباله تخلیه از بعد (03

 .شود انجام گرم آب با مخازن شستشوی (11

 .شود شسته(  کف – دیوار)  کاملاً زباله اتاقك (10

 .باشد کار هنگام در پلاستیكي بند پیش - چكمه – ماسك -دستكش -کار لباس به مجهز باید زباله اتاقك مسئول (11

 مصرف و کاربرد نحوه محیط بهداشت کارشناس توسط باید ابتدا شود مي استفاده که ای کننده عفوني ضد مواد (17

 .شود داده آموزش کننده عفوني ضد مواد
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 آن شستشوی نكند، پاره را ظروف یا ها کیسه که باشد ای گونه به باید شود مي مستقر زباله اتاقك در که مخازني (11

 .باشد آسان

ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای  "دستور کار اجرایی یکسان سازی  و رفع برخی ابهامات اجرای

 "پزشکی و پسماندهای وابسته

  پسماندهای تیز و برنده درsafety box  1/7پر شدن و پس از  جمع آوری  گردد safety box آوری و به جمع

 گردند. و سپس بي خطر سازی  محل تعیین شده برای ذخیره موقت پسماند حمل شده ،

  سوزن سرنگ نبایستي مجدداً درپوش گذاری گردد وباید بدون دستكاری داخلsafety box  جمع آوری  شود 

 سوزن و سرنگ تواماً در safety box  سرنگ جمع آوری شود و از جداسازی آن اجتناب گردد. درمورد سوزن و

 آزمایش های تشخیص طبي مطابق پروتكل اجرایي خود عمل نمایند.

  سوزن ست سرم ، جدا شده  ودرsafety box  قرار گیرد . مابقي ست سرم  و باتل سرم به عنوان پسماند عفوني

 در نظر گرفته مي شود و مطابق پسماند عفوني مدیریت شوند.

 وکسیك و خطرناك باشند به عنوان پسماند شیمیایي و دارویي باتل های سرم در صورتیكه حاوی داروهای سایتوت

 محسوب مي شوند و بایستي مطابق پسماندهای مذکور مدیریت شوند.

  محتوای باتل های حاوی سرم های قندی و نمكي که بصورت کامل استفاده نشده اند و یا تاریخ مصرف آنها

ده و در فاضلاب تخلیه و باتل سرم، در پسماندهای منقضي شده است را میتوان با مقادیر زیادی آب رقیق نمو

 عفوني قرار گیرند.

 زرد در اتاق های بستری عادی و تحت نظر ممنوع است. پسماند های عفوني  این مكانها در  وسطل  قراردادن کیسه

رار داده داخل سطل زرد دارای کیسه زرد که با ترولي توسط ارائه دهنده خدمت درماني به اتاق آورده مي شود ،ق

 مي شوند.

  پسماند اتاقهای عمل ،اتاقهای ایزوله ، بخش دیالیز و بخش اورژانس و آزمایشگاه عفوني محسوب مي گردد و

 دراین بخشها مي توان  کیسه و سطل زرد قرار داد و از قرار دادن ظروف برای پسماندهای عادی  خودداری گردد.

درخصوص وضعیت پسماندهای ایستگاه پرستاری بخش دیالیز و اورژانس و قسمت اداری آزمایشگاه مانند سایر ایستگاههای 

پرستاری، در صورتیكه قرار دادن کیسه های پسماند عادی در ایستگاههای پرستاری باعث اختلال در فرآیند تفكیك نشود، 

 مدیریت مي شوند. پزشكي ویژهپسماند بخش های فوق مطابق پسماند  پسمانهای تولید شده در این قسمتها عادی و سایر
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  نصبsafety box  در اتاق های بستری و تحت نظر )مانند اورژانس( ممنوع است. پسماند های تیز و برنده این

     مكانها درداخل سیفتي باکس  که با ترولي توسط ارائه دهنده خدمت درماني به اتاق آورده مي شود ،قرار داده 

 مي شوند.

(   PICUو  CCUولي در بخش های ویژه  و اتاق ایزوله ،اتاق خون گیری آزمایشگاه و اتاق عمل ) به جز بخشهای دیالیز ،

 را در محل مناسب بصورت ثابت و فیكس شده مورد استفاده قرار داد.safety box در یونیت هر بیمار مي توان 

 بیمارستانهای سوانح سوختگي و بخش های سوختگي سایر بیمارستانها کلیه تشخیصي  -در بخش های درماني

 پسماندها عفوني مي باشد.

  درخصوص نحوه ی امحاء جفت در بیمارستانها چند روش به شرح زیر برای این امر وجود دارد که بیمارستانها با

ي توانند در امحای جفت بكار توجه به امكانات موجود و شرایط محلي و منطقه ای یكي از روشهای زیر را م

 گیرند:

استفاده از زباله سوز های استاندارد با شرایط خاص که با توجه به قوانین موجود در مورد زباله سوز ها در ایران  .0

 این امر بایستي در زباله سوز های مستقر در خارج از شهرها انجام گیرد.

سپس انتقال آن به مرکز دفن پسماند و دفن بهداشتي آنها در ذخیره در اتاق های دارای سیستم مبرد در بیمارستان و  .1

 سلولهای جداگانه در محل دفن پسماند 

 ذخیره در اتاق های دارای سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به آرامستان و دفن بهداشتي در آرامستان .7

ودگي آبهای زیرزمیني و خاك جلوگیری حفر چاهك هایي با شرایط بهداشتي در محل بیمارستان به طوری که از آل .1

 به داخل چاهك و پوشاندن با آهك جفتنماید و انتقال 

لازم به توضیح مي باشد روش های یاد شده برای امحای جفت مي باشد و اعضا و اندام های قطع شده بدن  و جنین مرده  

 شرایط بهداشتي دفن گردد. بایستي طبق احكام شرعي جمع آوری و به آرامستان انتقال داده شده  و تحت

 .در حال حاضر بازیافت کلیه پسماندهای پزشكي ممنوع است 

 تولیدکنندگان پسماند پزشكي موظفند لیست پسماندهای ویژه خود را حداقل سالي یكبار بروزرساني نمایند.
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 نشانی آتش
 اطفاء حریق

-از ترکیب اکسیهن، حرارت و مواد سوختنی به وجود میحریق یا آتش نتیجه یک فعل و انفعال و عمل شیمیایی است که 

 آید.

 مثلث حریق: 
دهند ( و مواد قابل احتراق )ماده سوختنی( با یکدیگر تشکیل یک مثلث میOxygene( اکسیهن )Heatسه عامل حرارت )

 اند.نیز اضافه نموده ایشود. البته برای حریق یک ضلع چهارم به نام واکنشهای زنجیرهکه باعث به وجود آمدن حریق می

 طبقه بندی انواع حریق و مواد خاموش کننده:

 :Aآتش دسته

سوزی از سوختن مواد معمولی قابل احتراق، عموماً جامد و دارای ترکیبات آلی طبیعی یا مصنوعی حاصل این نوع آتش

گذارند. خود خاکستر به جا میشود. این منابع کاغذ، پارچه، چوب، پلاستیک و امثال آن است که پس از سوختن از می

. مبنای اطفاء آنها بر دارنددارند  AAعلامتی مثلث شکل و سبز رنگ با نشان علامتی مثلث شکل و سبز رنگ با نشان روند هایی که برای کنترل آن بکار میخاموش کننده

 است. خنک کردنخنک کردن

 :Bآتش دسته

مواد نفتی و روغنهای  این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن دارند. )عموماً

هستند.  Bبا علامت دارای برچسب مربع قرمز رنگ دارای برچسب مربع قرمز رنگ هایی که برای این دسته مناسب هستند آید. خاموش کنندهنباتی( پدید می

 است. خفه کردنخفه کردناطفاء این حریق عموماً مبتنی بر 

 : Cآتش دسته 

که براحتی قابلیت تبدیل به گاز را دارند مانند سوزی ناشی از گازها یا مایعات یا مخلوطی از آنهاست این دسته شامل آتش

در مربع در مربع  CCبا علامت با علامت هایی مربوط باشد و خاموش کنندهمی Bگاز مایع و گاز شهری،این گروه نزدیکترین نوع حریق به دسته

 باشد.باشد.راه اطفاء این حریق خفه کردن و سد کردن مسیر نشت میراه اطفاء این حریق خفه کردن و سد کردن مسیر نشت میشوند. مشخص می آبی رنگآبی رنگ

  :D آتش دسته
های باشد و خاموش کنندهاین دسته ناشی از فلزات سریعاً اکسید شونده مانند منیزیم، سدیم، پتاسیم و امثال آن میهای حریق

 شوند.مشخص می Dمناسب برای اطفاء آنها با علامت ستاره زرد رنگ با نشان 
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  :E آتش دسته
افتد مانند سوختن و الکترونیکی اتفاق میباشد که عموماً در وسایل الکتریکی های الکتریکی میاین دسته شامل حریق

های کامپیوتری. نامگذاری این دسته نه به خاطر متفاوت بودن نوع ماده کابلهای تابلو برق یا وسایل برقی و حتی سیستم

دهد. راه اطفاء این دسته قطع سوختنی بلکه بخاطر مشخصات وقوع اهمیت و نوع دستگاه است که حریق در آنها رخ می

هایی که قابلیت کنترل آن را دارند باشد. خاموش کنندهبا هالن و هالوکربن می CO2جریان برق و خفه کردن حریق با گاز 

 شوند.نشان د اده می Eبا حرف 

 روشهای عمومی اطفاء حریق:
 سرد کردن الف.

 خفه کردن ب.

  حذف مواد سوختنی  .

 سرد کردن:

گیرد. یکی از قدیمی و متداول و موثر برای کنترل حریق، سرد کردن است. این عمل عمدتاً با آب انجام مییک روش 

باشد. میزان و روش بکارگیری آب در اطفاء حریق اهمیت دارد، این خواص گازدی اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می

 باشد.مناسب می Aهای دسته روش برای حریق

  :خفه کردن

رسیدن اکسیهن به محوطه آتش گردد. این روش اگرچه در همه  مانع کردن، پوشاندن روی آتش با موادی است کهخفه 

حریق ها موثر نیست ولی روش مطلوبی برای اکثر حریق ها می باشد. مورد استثناء موادی است که در حین سوختن اکسیهن 

 و ... ار مثل پراکسید های آلی مانند: نیترات و زنجیره های آلی اکسیهن د .تولید می کنند

که از این قاعده مستثنی هستند. موادی که  دینامیت، سدیم، پتاسیم موادی که سرعت آتش گیری در آنها زیاد است مانند

پتوی خیس  ،برای خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته باشند. خاک، شن، ماسه

 را می توانند انجام دهند. نیز این کار

  :حذف مواد سوختنی 

کنون حریق به  این روش در ابتدای بروز حریق امکان پذیر بوده و با قطع جریان، جابجا کردن مواد، جدا کردن منابعی که تا

  .آنها نرسیده، کشیدن دیوارهای حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع را شامل می گردد

 ایکنترل واکنش های زنجیره
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های آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش  برای کنترل واکنش های زنجیره ای استفاده از برخی ترکیبات هالن و جایگزین

ست ولی می تواند بصورت مکمل ا ها تر از سایر روش و گران تر مشکل حریق کنترل برای این عمل .شیرین موثر می باشد

 بکار رود.برای مواد پر ارزش 

 گیرد:های اجرایی در چهار مرحله زیر انجام میدر عملیات ایمنی حریق معمولاً برنامه 
 Risk Recognationشناسایی ریسک  الف(

 Risk Analysis آنالیز ریسک  ب(

 Risk Detectionآشکارسازی  ( 

 Preventionپیشگیری  د(

شود که ریسک اصلی حریق مربوط به ماده سوختی است و در مرحله اول یعنی شناسایی ریسک به این شکل عمل می

باشند. بنابراین اولین اقدامی که در زمینه ایمنی حریق بایستی صورت گیرد، لیست ترین مواد، مواد قابل اشتعال میخطرناک

 باشد.کردن کلیه مواد قابل اشتعال یک محیط می

های مختلفی گیرد. جهت آنالیز ریسک شیوهرد آنالیز قرار میهای شناخته شده در مرحله اول، مودر مرحله دوم، ریسک 

یا تحلیل مقدماتی خطر است که در آن براساس شدت  P.H.Aها، استفاده از متد جدولی وجود دارد. یکی از این روش

ایت با گیرد.در نهباشد، صورت میبروز خطر و از طریق ماتریکس بررسی خطر که ترتیبی از احتمال خطر و شدت خطر می

 شود. بندی جهت انجام اقدامات در رابطه با ایمنی حریق انجام میتوجه به میزان و معیار ریسک، الویت

 های خاموش کننده دستی عبارتند از :انواع کپسول

 خاموش کننده پودر شیمیایی: .1

باشد. وزنهای مختلف موجود میشوند و در انواع و تقسیم می "پودر و گاز"و  "پودر و هوا"این خاموش کننده به دو نوع 

شود که عامل خار  کننده آن گاز نیتروژن بوده نوع پودر و هوای این خاموش کننده شامل یک کپسول پودر شیمیایی می

 شود.که با فشار به درون کپسول پودر تزریق می

نامید. نوع پودر و گاز این توان نشانه این نوع خاموش کننده فشارسنج کوچک موجود بر روی این خاموش کننده را می

باشد باشد که عامل خار  کننده آن که گاز نیتروژن میخاموش کننده نیز شامل یک کپسول حاوی پودر شیمیایی می

شد درون یک ظرف کوچک به نام کارتریج به صورت های پودر و هوا که به درون کپسول تزریق میبرخلاف کپسول

شود. علت استفاده از ادن دستگیره آن کارتریج سوراخ شده و گاز درون آن خار  میباشد که با فشار دفشرده موجود می
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-باشد که مانع از کلوخه شدت پودر درون کپسول میها مایع نشدن این گاز در فشار بالا میگاز نیتروژن در خاموش کننده

 باشد.می Cو  Bهای کلاس شود. کاربرد این خاموش کننده در آتش

 دی اکسید کربن: خاموش کننده .2

اکسیدکرین بوده که به صورت مایع درون کپسول قرار دارد و در هنگام خرو  از این نوع خاموش کننده محتوی گاز دی

کند که با سرد کردن جسم در حال سوختن آتش را ای پیدا میالعادهکپسول به علت افت فشار ناگهانی آن سرمای فوق

سوزی باشد. از این خاموش کننده در آتشها نازل شیپوری آن میخاموش کنندهکند. مشخصه اصلی این نوع اطفاء می

 شود.ادوات برقی و همچنین مایعات قابل اشتعال استفاده می

 

 

 

 ها:آزمایش و نظارت بر کپسول
 روز یکبار مورد بازرسی قرار گیرند. 30نشانی باید در هنگام نصب و بعد از آن، هر های آتشکپسول

 بازرسی باید به نکات زیر توجه نمود:جهت 

  در دسترس بودن و دید کافی: وجود دستورات کاربردی بر روی پلاک حاوی نام کپسول به طور خوانا و به شکلی

 که پلاک به سمت خار  قرار گیرد.

  کپسول مهر وموم ایمنی و کلیه نشانگرهای مربوط، سالم و دست نخورده باشد. پر بودن کپسول که با وزن نمودن

 مشخص می شود.

  عدم وجود صدمات فیزیکی مانند خوردگی، نشتی و یا گرفتگی نازل درجه فشار و نشانگر آن، باید محدوده فشار

 قابل کاربرد را نشان دهد.

 های چرخ دار شلنگ و نازلها(ها و گاری )برای کپسولبررسی دقیق چرخها لاستیک 

  محل نصب شده باشد.برچسب سامانه شناسایی مواد خطرناک باید در 

 های انجام شده نواقصی در مورد قرارگیری دسترسی مشکلات مربوط به برچسب در صورتی که بعد از بررسی

 مشخصات کپسول و .. مشاهده گردید بایستی هر چه سریعتر جهت اصلاح نواقص اقدام نمود.

 گذاری:های علامتسیستم
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شوند. علائم تصویری به نشانی، توسط برچسب روی کپسول تعیین میموارد استفاده و عدم استفاده از یک کپسول آتش

گذاری حرفی نیز در این موارد استفاده توان از علائم نشانهراحتی توسط همگان قابل استفاده و قابل درک هستند. البته می

 کرد.

 نشانی کار کنیم؟چگونه با یک کپسول آتش

ها، کپسول مناسب را برای خاموش نمودن د با استفاده از برچسب روی کپسولسوزی را تشخیص دهید تا بتوانیدر ابتدا آتش

 سوزی، عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:آتش انتخاب کنید.بعد از انتقال کپسول به محل آتش

 میله ضامن را بکشید. .1

 سرشیلنگ کپسول را به سمت آتش قرار دهد. .2

 دستگیره را فشار دهید. .3

 ت آتش قرار دهید.شیلنگ کپسول را به سم .4

 نشانی مناسب انتخاب کنیم؟چگونه یک کپسول آتش

 برای انتخاب یک کپسول مناسب باید به نکات متعددی توجه کرد:

 اند.سوزی شدهمواردی که در محیط باعث بروز آتش .1

 سوزی و سرعت انتشار آتششدت آتش .2

 ها برای شرایط موجود.تناسب کپسول .3

 کاربرد آسان .4

 افراد آشنا به کار کپسولدر دسترس بودن  .5

 شرایط محیطی از جمله دما، باد، جریان هوا، وجود بخارات خطرناک و ... .1

 مسایل مربوط به سلامتی و ایمنی کاربرد .1

 لزوم نگهداری و حفاظت از کپسول .8

 

 های دستی اطفاء حریق:اصول پخش و نصب صحیح کپسول

استاندارد باید آنها را به طور صحیح در نقاط مورد نمر نصب کرد. های مورد نیاز با روش بعد از محاسبه تعداد کپسول

ها یا دیوارهای انبار یا مکان مورد نمر به نحوی قرار گیرند که همواره فاصله دسترسی با ها باید بر روی ستونخاموش کننده

 توجه به نوع کپسول رعایت گردد.



 
 
 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی زنجان

 
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 کد سند:

 IH-B-36-101/02 
 

 ویرایش:
 2 

 تاریخ تهیه:

02/4/3131 

 تاریخ آخرین بازنگری:

33/32/39 

 تاریخ ابلاغ:

19/32/39 

 

11 
 

 ها باید موارد زیر مدنظر باشند:در نصب خاموش کننده

 هاتوزیع یکنواخت خاموش کننده 

 راحتی دسترسی و نبود موانع موقت 

 هاها و خروجینزدیکی به ورودی 

 محفوظ بودن کپسول از زنگ زدن و آسیب و صدمه دیدن 

 های دستی:نکات قابل توجه در خاموش کننده

 شود.های کوچک و موضعی به کار برده میسوزیجهت خاموش کردن آتش 

 های مشخص ضروری است.ها )برحسب نوع خاموش کننده( در مکانخاموش کننده تعداد معینی از این 

 .خاموش کننده دستی باید در محلی نصب شود که به راحتی قابل رویت و دسترسی باشد 

 و حداقل  150ها از کف زمین باید متناسب با توان فیزیکی استفاده کنندگان باشد )حداکثر ارتفاع نصب خاموش کننده

 متر(یسانت 110

 ها باید متناسب با توان فیزیکی استفاده کنندگان باشد.وزن خاموش کننده 

 ها و یا راهروها باشد.ها باید در نزدیکی درهای خروجی، پلهمحل نصب خاموش کننده 

 ها به کلیه ساکنان آموزش داده شود.لازم است نحوه به کاربردن صحیح خاموش کننده 

 

 دستی:های نحوه توزیع خاموش کننده

متر ولی جهت افزایش ضریب ایمنی و احتمال عدم عملکرد خاموش  1/22حداکثر فاصله بین دو خاموش کننده در نهایت 

 گردد.متر پیشنهاد می 25/15ها به علل فنی و یا شرایط نگهداری، فاصله کننده

 های دستی در ساختمان:هکنند دستورالعمل نحوه توزیع و چیدمان خاموش

 کیلوگرمی پودر و گاز و یا  1یا  4دستگاه خاموش کننده  2متر باشد حداقل  32اگر طول راهرو بیشتر از  در راهروها

 لیتری( در دو نقطه متمایز از هم نصب شود.6گالنی ) 2دو دستگاه خاموش کننده محتوی آب 
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 الذکر باشد.هر طبقه باید مجهز به خاموش کننده مناسب برحسب مورد فوق 

 گالنی و یا یک دستگاه خاموش کننده  2باید دارای یک دستگاه خاموش کننده محتوی آب  های خروجیسالن

 باشد که محل نصب آن باید نزدیک درب خروجی باشد.کیلوگرمی می 1محتوی گاز کربنیک 

  1گالنی و یا خاموش کننده پودر و گاز با ظرفیت  2انبار باید مجهز به حداقل یک دستگاه خاموش کننده محتوی آب 

 کیلوگرم باشد.

  متری از  2جهت حفاظت از تابلوهای برق و ایمنی آن، نصب یک دستگاه خاموش کننده گاز کربنیک در فاصله

 گردد.تابلوهای برق پیشنهاد می

 نشانی:شبکه آب آتش

 نشانی نصب تعداد مناسبی قرقره هوزریل آتش نشانی مجهز به شیلنگ قوی و به متراژ کافی و سرلوله مخصوص آتش

 4ای که حداکثر فاصله بین دو قرقره متصل به آب موجود با پوشش دهی کامل محیط در ابتدا و انتهای راهرو به گونه

 گردد.متر بیشتر نباشد، پیشنهاد می 25متر و تا آخرین نقطه مکان 

 ستقل از آب با توجه به نقش و اهمیت آب در اطفاء حریق لازم است محل به شبکه آب آتش نشانی به صورت م

اتمسفر در هر خروجی و با  4مصرفی با استفاده از منبع ذخیره مناسب و سیستم پمپاژ اتوماتیک با قدرت تامین حداقل 

 آب دهی مناسب مجهز باشد.

 سیستم اعلان حریق دستی و اتوماتیک:

 استاندارد و مورد های کشف و اعلام هشدار حریق اتوماتیک و دستی از نوع مناسب، طراحی اصولی و نصب سیستم

تواند در آگاهی به موقع از حریق موثر بوده و پیش از رسیدن محیط به لحمه بحرانی، نشانی میتایید سازمان آتش

ها به سیستم کثیف و اعلام سوزی را فراهم آورد لذا لازم است کلیه قسمتفرصت لازم برای عملیات مقابله با آتش

 به شرح زیر تجهیز گردد: %100حریق اتوماتیک و دستی با پوشش دهی 

 .راهروها به اعلام کننده دستی مجهز شود 

 های تفکیک شده به اعلام کننده حرارتی مجهز گردد.ها و اتاقموتورخانه 
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  جهت تسهیل در فراگیری عملکرد و نحوه سرویس و نگهداری سیستم کشف و اعلان حریق ضرورت نصب

های اعلام حریق، اعلام حریق )انواع دتکتورها، آژیرها، شاسیهای سیستم خلاصه چگونگی عملکرد المان

 های نشانگر و ...( در مجموعه الزامی است.تابلوی کنترل مرکزی، چراغ

 خطر مدیریت

 

درصد قابل توجهی از بیماران در برخورد باسیستم های بهداشتی درمانی به ویهه بیمارستانها دچار صدمات و عوارض ناشی 

شوند در صورتی که یک مرکز درمانی بایستی برای بیمار اطمینان به ارمغان بیاورد لذا ضرورت وجود یک از درمان می 

سیستم اثر بخش مدیریت ریسک )مدیریت خطر(  جهت ردیابی نقایص موجود در فرآیند درمان و در نتیجه ارتقاء سطح 

 ایمنی بیمار، همراهان و پرسنل احساس می گردد.

 تعاریف مهم:

 شناسایی قابل خطرات حذف یا وتصحیح،کاهش خطرات ارزیابی وتحلیل، شناسایی،بررسی،تجزیه یعنی خطر: مدیریت

شرایطی که بالقوه باعث زیان، رنجوری و یا فوت افراد شود و یا بتواند باعث صدمه و یا از بین بردن تجهیزات و  مخاطره:

 نقدینگی  سازمان شود.

 احتمال قرار گرفتن در شرایط آسیب. -گواراحتمال وجود خطر یا عواقب نا ریسک:

 نتیجه مورد نمر در زمینه شدت صدمه، خسارت به اموال و موارد زیان آور دیگر. شدت:

 درصد وقوع یک رخداد احتمال:

 شود؟چرا در سیستم های بهداشتی درمانی نیاز به مدیریت ریسک احساس می

 جهت بالابودن سطح ایمنی بیمار .1

 در دنیای بهداشتبدلیل وجود رقابت  .2

 بالابردن هزینه های داخلی .3

 درخواست دولت جهت ارائه خدمات مناسب از طرف بیمارستان ها .4

 بالا رفتن تعداد شکایات و موارد قانونی .5

 وجود نقاط ضعف و برداشت منفی در رضایت سنجی از بیماران .1

 روشهای مدیریت خطر
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 دوری از خطر .1

 کاهش خطر و یا تعدیل اثرات منفی آن .2

 کردن خطر جابجا .3

 قبول تمام یا بعضی عواقب ناشی از خطر .4

 ریسک مدیریت مراحل

 سازی زمینه  

 ریسک شناسایی  

 ریسک تحلیل  

 ریسک ارزشیابی 

 ریسک درمان  

 بازنگری و پایش  

 مشاوره و ارتباطات  

 سازی زمینه اول گام

 سازمان ارشد ومدیریت پشتیبانی. 1

 سازمان خطردر مدیریت چارچوب طراحی. 2

 (استراتهیک برنامه)سازمان کلان های برنامه در ریسک مدیریت فرایند ادغام. 3

 پاسخگویی و مسولیت وکار ساز طراحی. 4

 ریسک شناسایی دوم گام

 ریسکها شناسایی در موجود رویکردهای
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 نگر گذشته رویکرد (Retrospective : ) روش با است شده انجام اشتباه که چیزهایی از آموختن  

 خطا ای ریشه تحلیل (RCA یا Root Cause ) 

 .  هستیم زیر مطالب یافتن دنبال به ما RCAتکنیک  در

 است؟ افتاده اتفاقی چه  

 است؟ کرده کمک گوار نا حادثه وقوع به عواملی چه  

 کدامند؟ حادثه وقوع ای ریشه علل یا علت  

 کرد؟ جلوگیری آینده در مشابه حوادث وقوع از توان می چگونه  

 نگر  آینده رویکرد(Prospective  : )آن اثرات و خطا بالقوه حالات تحلیل روش با مسائل بینی پیش  

(FMEA یا Failur Mode and Effects Analysis) 

 : هستیم ذیل موارد دنبال FMEAتکنیک  در

 بالقوه وشکستهای خطاها شناسایی  

 آنها کردن بندی اولویت  

 منتخب ریسکهای وقوع از جلوگیری برای پیشگیرانه تدابیر اتخاذ 

 اتخاذی اقدامات نتایج ارزیابی  

 ریسک تحلیل سوم گام

 مولفه دو اساس بر که است ها ریسک ارزیابی و تحلیل جهت کیفی روشی ریسک ارزیابی ماتریس

 ریسک وقوع احتمال 

 ریسک وقوع بالقوه نتیجه و پیامد شدت  

 .کند می بندی اولویت و بندی گروه را ریسکها
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 :ریسک سطح تعیین

 چیز نا سطح. 1

 . نیست نیاز مورد ریسکها کنترل برای عملی وهیچ است کنترل تحت نمر مورد فرایند

 متوسط سطح. 1

 مقدور فعلا آنها بکارگیری اگر کنید بررسی( ریسک سطح کاهش منمور به) اقتصادی نمر از را حفاظتی تدابیر بکارگیری

 .باشید داشته کنترل تحت را ریسک نیست

 بالا سطح. 3

 قرار کنترل تحت خدمت ارائه حین در شدت به باید است،ریسکها الزامی حفاظتی تدابیر و پیشگیرانه اقدامات بکارگیری

 .گیرند

 بالا خیلی سطح. 1

 انجام کلی به فعالیت نیست پذیر امکان ریسک کاهش اگر و شود شروع یابد کاهش ریسک که زمانی تا نباید فعالیت

 .نگردد

 ها ریسک ارزشیابی چهارم گام

 می قرار خود تاثیر تحت را ما سازمان توسط شده ارائه خدمات که ریسکهایی ریسک مدیریت فرایند از مرحله این در

 و کدامند آنها آورنده بوجود مهمترند،علل بقیه از آنها از یک کدام که میدانیم آنها تحلیل از پس و شناسیم می دهند

 .دهیم قرار نمر مد را ذیل موارد باید لذا و کنند می کمک آنها وقوع به عوامل کدام

 دهیم قرار پوشش تحت را خطرات از % 100 توانیم نمی ما . 

 برسانیم؟ اقل حد به را آنها یا کنیم جلوگیری خواهیم می خطرات کدام از  

 داریم؟ را خطر از سطحی چه با مقابله توانایی ما  

 دهیم؟ انجام آنها برابر در توانیم می واکنشی چه ما بپیوندند وقوع به ریسکها اگر 
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 ریسک با مقابله یا درمان پنجم گام

 :خطر از اجتناب.  1

 :وقتی فرایند یا وظیفه یک ندادن ادامه یا حذف

 است منطقی غیر و متعادل نا منفعت و ریسک بین نسبت  

 نیست سازمان آن تخصص و منابع،تواناییها سطح با متناسب میکند ارائه سازمان که خدماتی  

 : ریسک کنترل. 1

 ریسک وقوع احتمال کاهش  

 ریسک وقوع پیامدهای اثرات میزان کاهش  

 ریسک شناسایی قابلیت افزایش  

 :خطر انتقال.  3

 :که مواردی در سپاری برون و بیمه با

 شود انجام باید نمر مورد خدمت . 

 بود خواهد آمیز فاجعه آن نتیجه بیفتد اتفاق ریسک اگر  . 

 است کرده کار این به ملزم را ما قانون اینکه . 

 نیست قبول قابل پیچیده دلایل سایر یا بالا هزینه دلیل به ریسک کاهش یا حذف . 

 خطر از ناشی عواقب از بخشی یا تمام پذیرش.  1

 بازنگری و پایش ششم گام

 اقدامات نیاز صورت در و شوند می ارزیابی و پایش مرتب طور به برنامه برنامه،شاخصهای سازی پیاده و استقرار خلال در
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 . شود می انجام اصلاحی

 

 مشاوره و ارتباطات هفتم گام

 مورد در افراد به اطلاعات دادن مرحله این هدف

 نمودارها و جلسات،گزارشها شامل ریسک مدیریت برنامه وضعیت  

 گیری شکل حال در که ریسکهایی و فعلی آتی،ریسکهای و جاری فعالیتهای باره در افراد به بازخورد دادن 

  هستند

 می باشد. خطر مدیریت برنامه در سازمان کارکنان کلیه دادن مشارکت 
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 صل پنجمف

 

 ایمنی بیمار 
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 ایمنی بیمار
دهد پیشگیری و کاهش اثرات ناگوار یا صدمه به بیمار در اثر مراقبتهای بهداشتی درمانی می باشد. آمار نشان می تعریف:

ایمنی بیمار در سراسر جهان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و به همین دلیل است که اهمیت ویهه ای دارد و در حال 

 تی درمانی ایمن به بیماران است.حاضر رسالت اکثر بیمارستان ها ارائه خدمات بهداش

 هفت قدم در جهت ایمنی بیمار:

 فرهنگ و زمینه مناسب جهت رسیدن به ایمنی بیمار را ایجاد نماییم. .1

 ضمن حمایت پرسنل مسوله ایمنی بیمار را برای آنها بصورت واضح مطرح و بر اهمیت آن تاکید نمائیم. .2

 خطاهایی که ایمنی بیمار را به خطر می اندازد، ایجاد نمائیم.راهکارها و بررسی هایی جهت شناسائی و ارزیابی  .3

 به پرسنل گزارش دهی خطاها را بدون ترس از عواقب آن آموزش دهیم. .4

 ضمن برقراری ارتباط صحیح با بیماران به خواسته ها و مشکلات آنها دقت و توجه نمائیم. .5

 پرسنل را در جهت تجزیه و تحلیل علت بروز خطاها آموزش دهیم. .1

 آنچه را برای جلوگیری از بروز خطر و ایمنی سازی بیمار آموخته ایم جهت تغییر در پروسه های درمانی عملی کنیم. .1

 

 

پس از اینکه گام به گام به اهداف ایمن سازی بیمار نزدیک شدیم بایستی ببینیم اصلی ترین راهکارها و سرنخ هایی که در 

پیش بینی، پیشگیری و یا برطرف نمودن خطر و عوارض آن میشود کدامند؛که در این زمینه سازمان بهداشت نهایت منجر به 

 راه حل ایمنی بیمار را به شرح زیر بیان داشته است: 6جهانی 

 در شکل بسته بندی مشابه( %50و دکستروز  kclتوجه به داروهایی با نام و شکل مشابه ) مثل  .1

 ار ) شناسنامه ای( )تشابهات اسمی(دقت به مشخصات فردی بیم .2

برقراری ارتباط صحیح هنگام انتقال )تحویل( بیماران ) گزارش کامل و صحیح مشخصات و وضعیت بالینی  .3

 بیمار(

 انجام پروسیهر صحیح در محل صحیح بدن بیماران )حتما از دست راست بیمار آنهیوکت گرفته شود( .4

 ثل کلرور پتاسیم، بی کربنات سدیم و...(کنترل محلولهای الکترولیت تغلیظ یافته )م .5

 اطمینان از صحت داروهای ارائه شده به بیمار)تزریقی و خوراکی( .1

 نه راه حل ایمنی بیمار
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 جلوگیری از اتصال نادرست سوندها،کاتترها و.... .1

 استفاده یکباره از وسایل تزریقات .8

 بیمارستانی(بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونتهای مرتبط با موسسات بهداشتی )عفونت  .6

در نهایت برای عملی ساختن راه حلهای فوق در جهت رسیدن به ایمنی بیمار نیاز به ایجاد فرآیندهای مناسب و تهیه شاخص 

 هایی برای اندازه گیری چگونگی عملکرد فرآیند ها می باشد.

 دارویی خطای از جلوگیری جهت مشابه تلفظ و نام با داروهای به .توجه1

 نام نمر ) چه از دارد وجود آنها در خطا بروز احتمال و دارند مشابه اسامی که را داروهایی از لیستی درمانی های بخش کلیه

 در دارویی های نیز مشابهت بیمارستان سرپایی داروخانه در. قراردهند کارکنان دسترس در آنها( ظاهر و شکل نمر از چه و

 .گیرد قرار کارکنان دسترس در نویسی نسخه در رایج اشتباهات و پزشکان خط دست

 به در مرکز دارو مصرف و توزیع فرایند اصلاح با ارتباط در دارو فنی مسوول و داروخانه با موثر تعامل و ارتباط برقراری

 :شود انجام باید زیر موارد لذا. گیرد صورت باید بیمار ایمنی افزایش منمور

 شود جداگانه چیدمان های قفسه و باکسها آنها( در ظاهر و شکل نمر از چه و نام نمر از )چه هم به شبیه داروهای. 

 باشد شده مشخص جداگانه برچسب با دارو نام باید حتماً خطرناک و بالا غلمت با داروهای درخصوص. 

 داروها،آگاهی ژنریک نام به توجه بیمار، بالین در دارویی کارت با دارو تطبیق ازجمله دادن دارو فرآیند رعایت 

 ...و دارویی مشابه های ازنمونه

 نمایید کسب آگاهی دارو نوع و دارویی اشکال از دادن دارو فرآیند اجرای از قبل. 

 خواند(. می اسم به را )وی دهد می قرار مخاطب خانوادگی نام و نام با را بیمار "حتما دادن، دارو هنگام 

 شود داده مطابقت دارویی کارت با بیمار مشخصات دیگر بار یک دادن، دارو هنگام. 

 شود توجه انقضاء تاریخ دارویی، شکل ، دارو دوز به ، داروها کردن آماده هنگام 

 شود داده مطابقت دارویی کارت با "مجددا را...  و ، دارو دوز دارو، نوع دادن، دارو هنگام. 

 بیمار شناسایی .2
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 خون، جراحی،انتقال اعمال داروها، تجویز فرآیند مانند دارد حیاتی اهمیت بیمار مشخصات به توجه که هایی گلوگاه کلیه

 صحیح شناسایی دستورالعمل گایدلاین طبق و. گیرد قرار مدنمر خانواده و مادر به نوزاد تحویل و آزمایشگاهی اقدامات

 وقوع کاهش بمنمور آزمایشگاهی واقدامات جراحی اعمال دارویی، درمان خون، انتقال سرپایی، و بستری بخش در بیماران

 کارت بیمار، نام از بیماران شناسایی جهت این بیمارستان در. شود جلوگیری خطاها از درمانی بهداشتی ناخواسته اتفاقات

 .شود می استفاده ( بند )مچ تولد، تاریخ شناسایی،

 بستری بیماران بخش کلیه است الزامی بیماران، صحیح شناسایی عدم از ناشی ناخواسته اتفاقات رسانیدن حداقل به بمنمور

 درمانی، اقدامات بند(دریافت بازو یا و بند گردن یا بند )مچ شناسایی باند دارای بیمارستان در پذیرش دوره در بیمارستانی

 :باشند مراقبتی و تشخیصی

 کارکنان- مسوولیت از بیماران توسط شناسایی بازوبند( یا و گردنبند یا بند )مچ از استفاده که شود می یادآوری اکیداً .1

 .کاهد نمی صحیح بیمار روی بر صحیح اقدام انجام از اطمینان کسب جهت درمانی

 یا و بند گردن- یا بند این)مچ. است شده تهیه بزرگسال سایز دو در بیماران شناسایی) بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ .2

 از پس بخشهای مختلف، در بستری بیماران و نمر تحت صورت به اورژانس بیماران پذیرش بدو (در بندها بازو

 نام بخش، نام بستری، تشخیص،/تولد تاریخ بیمار، خانوادگی نام و نام پذیرش، محترم پرسنل توسط پرونده تشکیل

 نوشته بازوبند( یا و یا گردنبند بند )مچ شناسایی باند مندرجات در مخصوص بارکد امکان درصورت و پزشک

 .شد خواهد

 یا و بیمار- با پذیرش هنگام در بیمار بند( بازو یا و بند گردن یا بند )مچ شناسایی باند روی در مندر  اطلاعات صحت .3

 .شود می کنترل وی یک درجه بستگان از یکی ضرورت صورت در

 به( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باند زمینه روی بر آبی یا مشکی رنگ با بیمار مشخصات الزامیست .4

 دچار نقایص بیماران شامل که خطر معرض در بیماران برای امکان درصورت. شود پرینت یا در  سفید رنگ

 بیماران توجهات خاص، بدلیل سرطان به مبتلا بیماران شانت، دارای همودیالیزی بیماران آلرژی، افتادن، خطر عضوی،

 با بیمار شناسایی دارند،مشخصات بستر زخم به بودن مستعد بدلیل مداوم وضعیت تغییر به نیاز که تحرکی بی و مسن

 .شود می چسبانیده قرمز باند روی بر و شده نوشته سفید زمینه پس در مشکی رنگ

 و( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باند وجود بیمار تحویل هنگام یا و ادمیت در است موظف بخش پرستار .5

 .نماید چک را مندر  اطلاعات صحت
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- کل در یکسان روش یک به واضح و خوانا صورت به بایستی بیماران مشخصات خطا، از پیشگیری بمنمور .1

 بیمار موظف مسوول پرستار و شوند نوشته( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی های باند روی بر بیمارستان

 .نماید درخواست پذیرش از را مندرجات برگ مجددأ نوشته، شدن دار خدشه صورت در است

  شناسایی- باند مراقبتی یا و تشخیصی درمانی، خدمت یک ارائه بمنمور درمانی تیم اعضای از یک هر که صورتی در .1

 نسبت درمانیرأساً  فرآیند اتمام از پس سریعاً ضروریست نمود، باز بیمار یک از را(  بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ)

 .بسته نشود بیمار تخت یا ترالی میز، روی بر شناسایی باند لطفأ. نماید بیماراقدام به شناسایی باند بستن به

 باند- وجود به نسبت وظایف، سایر بر علاوه صبح روز هر بیماران بالین راند هنگام در است موظف بخش سرپرستار .8

 واطمینان داده نشان حساسیت نیز باند در مندر  اطلاعات صحت و( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی

 .فرماید حاصل

- باند وجود به نسبت راندم صورت به بخش هر در بالین راند هنگام در است موظف گردش در شیفت سوپروایزر .6

 واطمینان داده نشان حساسیت نیز باند در مندر  اطلاعات صحت و(  بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی

 .فرماید حاصل

 موظفند بخش- تحول و تغییر هنگام در شب و عصر شیفتهای در بخش مسوول عنوان به پرستاری پرسنل از یک هر .10

 نشان حساسیت باند نیز در مندر  اطلاعات صحت و( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ)شناسایی باند وجود به نسبت

 .فرماید حاصل اطمینان و داده

 یا و بند گردن یا بند مچ) وجود ضرورت بیمار، ادمیت هنگام یا و بخشها به ورود بدو در بیمار به آموزش برگه در .11

 .شود داده توضیح بیمار برای بستری مدت طول در آن از مراقبت و( بند بازو

 .  نشود استفاده وی شناسه بعنوان بیمار تخت و اتاق شماره از هیچگاه شود می تأکید .12

 پدر نام ضروریست بستری، بیمار دو خانوادگی نام و نام مشابهت صورت در بخش، در بیمار شدن بستری از پس .13

 .گردد قید نیز بیماران

 . نشوند پوست فشردگی سبب که شوند بسته نحوی به( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باندهای .14

 غالب بازوی روی بر شناسایی باند وجود تشخیصی، و درمانی های پرویسجر کلیه انجام برای بیمار انتقال هنگام در .15

 .باشد می آن کنترل به موظف گیرنده تحویل پرسنل و بوده الزامی

 انجام منمور به بیمار بالین بر حضور هنگام در موظفند تغذیه و فیزیوتراپی ژی، رادیولو آزمایشگاه، محترم پرسنل .11

 حاصل واطمینان داده تطبیق( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باند با را فوق بیمار مشخصات اقدامات،

 .نمایند
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 گردن یا بند مچ) شناسایی باند مشخصات با بیمار نام تطابق به ملزم بیمار معاینه و بالین راند هنگام در محترم پزشکان .11

 .باشند می( بند بازو یا و بند

 نام و نام:  مشخصات حاوی نیز بخشها ورودی درب امکان درصورت و بیمار تخت بالای بیماران شناسایی کارتهای .18

 .باشد معالج پزشک نام و تشخیص خانوادگی،

 

 بیمار تحویل زمان در موثر . ارتباط3

 هنگام باید به که مواردی خصوص در سوپروایزرین و بخشی مسوولین توسط پاراکلینیک و پرستاری پرسنل کلیه آموزش

 یا و (... و بالعکس پاراکلینیک و واحدهای به بخش از بالعکس، و عمل اتاق به بخش )از مختلف های واحد به بیمار تحویل

 .کنند توجه آن به دیگر شیفت به شیفت یک از

 :شود می تقسیم بخش چند به بیمار با ارتباط مقوله کلی بطور

 که یا مددجویانی و مددجو، با پزشکی فوریتهای خدمات نیروهای ارتباط( بیمارستان در بستری از قبل بیمار با ارتباط •

 . باشد می پیشگیری اولیه سطوح در بهداشتی خدمات کننده دریافت

 ، ترخیص ،زمان های ویهه موقعیت بستری، زمان ، پذیرش بدو شامل خود که بیمارستان در بستری زمان در بیمار با ارتباط •

 .... و شده فوت و بدحال بیماران همراهان با ارتباط

 .می شود جامعه بهداشت پرستاران و بیماری پیگیری زمان به مربوط بیشتر که ترخیص از بعد بیمار با ارتباط •

 و بوده پرسنل درمانی توسط پوشش تحت موارد جزء است بیمار بستری زمان به مربوط که دوم مورد تنها بالا بندی دسته از

 .نماییم رعایت کاملأ را آن به مربوطه نکات باید

 است متقابل احترام و اعتماد اساس بر و بیمار و پرستار بین اساسی، هسته عنوان به ارتباط. 

 می باشد درمان فرایند شدن اجرا بهتر چه هر و اعتماد حس ایجاد در عامل مهمترین صحیح، ارتباط برقراری. 
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 انتماماتنیروهای : شامل ترتیب به باشند می ارتباط در بیمار با که درمانی غیر و درمانی مختلف گروههای 

 اسکرین، بخشهای پزشک اورژانس، نمر تحت فوریت، پرسنل تریاژ، پرسنل پذیرش، پرسنل بیمارستان،

 .است... عمل و اتاق مانند بخشهایی و بستری بخشهای (... و رادیولوژی اکو، داروخانه، )آزمایشگاه، پاراکلینیک

 بیمارستان حراست و انتظامات:الف

 رعایت. هستند بیمارستان این محترم پرسنل بیمارستان به ورود بدو در بیمار همراهان و بیمار با ارتباط خط اولین واقع در

 باعث باشد، می شان انتمامی وظایف حریم حفظ با همراه حال عین در که انتمامات همکاران توسط صحیح ارتباط اصول

 :باشد زیر ویهگیهای دارای بایستی ارتباط این. شود می وی همراه و بیمار به مثبت بازخورد شدن پدیدار

 اورژانس مواقع در پذیرش مراحل سریعتر و تر ساده انجام جهت کامل راهنمایی با همراه محترمانه برخورد 

 جویان مدد و رجوع ارباب با فیزیکی و لفمی درگیری گونه هر از پرهیز 

 سازی آرام منمور به همراه و مددجو با مرتبط، اصول اساس بر صحیح ارتباط برقراری 

 فهم قابل و روشن کافی، توضیحات با همراه افراد، خرو  و ورود کنترل و بخشها انضباط و نمم برقراری 

 تفاهم سوء از جلوگیری جهت 

 همراهان با جدی حال عین در دوستانه، برخورد و همدلی و اعتماد حس ایجاد 

 شود می فرد در اعتمادی بی حس ایجاد باعث که خشن و تهدیدآمیز گفتار و رفتار گونه هر از خودداری. 

 بیمارستان پذیرش: ب

 .باشد می بخشها سایر از محدودتر بیماران و پذیرش واحد بین ارتباط •

 گرفتن در و نموده کنترل دقیق طور به را بستری به رضایت فرم داده، پاسخ بیمار سووالات به موظفند پذیرش محترم پرسنل •

 .نکنند اهمال بیمار شخصی اطلاعات

 بیمارستان ومقررات اصول پمفلت و شناسایی (بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) بستری، بیمار هر به موظفند پذیرش پرسنل •

 با شناسایی (بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) در مندر  اطلاعات. دهند تحویل را باشد می نیز بیمار حقوق منشور شامل که

 .شود ثبت خوانا و دقت

 .نمایند ترک را خود خدمت محل جایگزین، نیروی با تنها شرایط هر در بایستی پذیرش پرسنل •
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 شیفت سوپروایزرما حت....  و مالی از اعم خاص مشکل بروز صورت در و نموده حفظ را خود خونسردی ازدحام هنگام در •

 مگر شود نمی میسر این و دهند انجام احسن نحو به را خود وظایف بیمار اقدامات پیشبرد راه در و داده قرار امر جریان در را

 .بیمار به کافی توضیحات ارائه و احترام با همراه ارتباط با

 بیمارستان اورژانس یا فوریتها بخش: ج

 کننده مراجعه بیمار شرایط به بسته. باشد می فوریتها بخش است، ارتباط در آن با بیمار که درمانی بخش اولین معمولأ

 .است برخوردار ای ویهه حساسیت از مقوله دو هر در ارتباط ،( بودن اورژانسی غیر یا اورژانسی)

 :شامل شود رعایت اورژانس غیر مواقع در فوریتها بخش به ورود بدو در بیمار با ارتباط در باید که مواردی

 فوریتها بخش به آنها راهنمایی و کامل؛ وبااحترام باز روی با بیمار همراهان و بیمار پذیرش 

 تریاژ مسوول پرستار عنوان به خود معرفی 

 سوگیری بدون بیمار اصلی مشکل پرسیدن و بیماری تاریخچه گرفتن 

 وی همراهان یا بیمار با همدلی حس د ایجا 

 پرسنل و بیمار بین متقابل احترام 

 خود نام با بیمار کردن صدا 

 درمانی اقدامات انجام حین در بیمار منزلت و شأن حفظ 

 تشخیصی و درمانی اقدامات انجام از شرایطی هر در بیمار شخصی حریم حفظ 

 نکنید فراموش را " متشکرم و میکنم خواهش" دهد انجام را ای وظیفه خواهید می بیمار از که زمانی. 

 نیاز مورد تشخیصی و درمانی اقدامات با ارتباط در بیمار به کافی توضیحات ارائه 

 بیماران انطباق طرح ورعایت مراقبتی و درمانی پروسیجرهای انجام از قبل ، بیمار از گرفتن اجازه 

 است مناسب ارتباط بودن دار ادامه برای ضروری امری کار، انجام از مرحله هر در صداقت داشتن. 

 نماید افشا را خود پنهان اضطراب راحتی به بتواند او تا نمایید تشویق ابرازاحساسات به را بیمار. 

 شد خواهد اعتماد برقراری و ارتباط تقویت باعث رازداری. 

 سووالاتی باز، سووالات) باشد داشته بر در اطلاعات استخرا  در را ای العاده فوق نتایج تواند می باز سووالات 

 مشکل عنوان به مشکلاتی چه با مثلأ. (کند می خیر یا بلی از تر مفصل های پاسخ دادن به مجبور را بیمار که است 

 هستید؟ روبرو اصلی

 بیمار تحصیلات سطح و فرهنگی سنی، شرایط با منطبق شفاف کافی، توضیحات ارائه 
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 اصطلاحات بردن بکار از خودداری و بیمار برای کلمات ترین مناسب انتخاب 

 میباشد ارتباط برقراری به قادر سختی به درد هنگام در بیمار مثال طور به است ارتباط در اساسی عامل زمان. 

 بیمار پذیرش و دوستانه و صمیمی فضای بابرقراری ارتباط برقراری به تشویق 

 بیماری روند از بیمار، به اطلاعات ارائه رسانی روز به 

 باشد می بیمار با ارتباط قفل کردن باز اصلی کلید که است هنری بودن خوب شنونده. 

 خوبی شرایط در بیمار زیرا باشد می دیگر مراجعین از تر سخت مراتب به وی همراهیان و اورژانسی بیمار با ارتباط 

 برقراری به قادر اضطراب، و نگرانی بدلیل نیز بیمار همراهیان طرفی از. باشد نمی نیز ارتباط برقراری به قادر و نبوده

 و صبر همدلی، حس ایجاد بخصوص فوق موارد کلیه رعایت بر علاوه شرایط این در لذا نیستند مناسب ارتباط

 .کرد خواهد نمود پیش از بیش شناسی وظیفه و احترام داری، خویشتن

  بیمارستان بستری بخش -د

 که است بسیارمهمی مطلب سوگیری بدون و مثبت ذهنیت ایجاد و اورژانس بخش طرف از بخش به بیمار اولیه معرفی نحوه

 بررسی از پس و شده معرفی بخش پرستاران به کامل طور به بیمار. شود نمی رعایت بیمار پذیرش موارد اکثر در متأسفانه

 حقوق منشور. شود می گفته بیمار به بیمارستانی درون و بخشی درون مقررات و قوانین بخش، پرستار توسط بیمار کامل

. باشید داشته توجه کاملآ محیط، بودن ناشناخته بدلیل بیمار پنهانی اضطراب به. دهید توضیح وی برای بطورکامل را بیمار

 مانند) بیمار با مرتبط پرسنل کلیه. نمایید حذف شود، بیمارمی آرامش و خواب در اختلال باعث که را مخربی عوامل

 می شرایط هر در بیماران منزلت و شأن حفظ به موظف نیز (... و رادیولوژی پرسنل آزمایشگاه، پرسنل خدمات، نیروهای

 .باشند

 را ذیل موارد و موثرداشته ارتباط برقراری در کافی مهارت و آگاهی رود می انتظار پرستار از منظور همین به

 : دهد قرار توجه مورد

 . نماید ثبت و ارزیابی پذیرش، زمان از را بیماران ارتباطی نیازهای .1

 احترام بیمار ارتباطی های شیوه و باورها زندگی، سبک مذهب، زبان، فرهنگ، به بیمار، با ارتباط برقراری  در .2

 . نماید توجه و گذاشته

 بیمار با واضح و شمرده بطور ...( و پزشک دستورات انجام پرستاری، مراقبت ارائه ) بیمار با ارتباط هرگونه حین در .3

 . گردد مطمون صحیح و کامل بطور(گیرنده و فرستنده)ارتباطی پیام تبادل از و نماید، صحبت
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 زبان به و درک قابل کاملاً بصورت دهد، می انجام بیمار برای که را مراقبتی یا و درمانی تشخیصی، اقدام گونه هر .4

 . نماید خودداری پزشکی تخصصی اصطلاحات بیان از و دهد، توضیح خانواده/  بیمار برای ساده بسیار

 . نماید راحفظ بیمار حریم و گرفته، نمر در را بیمار قلمرو و مرز و حد بیمار، با ارتباط برقراری در .5

 . کند خودداری بیمار خصوصی اطلاعات افشای از و بوده، آگاه بیمار به مربوط اطلاعات ماندن محرمانه اهمیت به .1

 . نماید مشورت درمانی تیم افراد و همکاران با بیمار، با مراقبتی ارتباط محدوده مورد در تردید هنگام در .1

 . است شده فراهم بیمار برای بیمارستانی، خدمات به دسترسی در تساوی و عدالت که یابد اطمینان .8

 . یابد اطمینان پرستاری های مراقبت و درمانی خدمات به زبان، فارسی غیر بیماران کافی دسترسی از .6

/  نیازدرمانی مورد خدمات به بینایی، یا شنوایی مشکلات جمله از خاص، مشکلات با بیماران کافی دسترسی از .10

 . نماید حاصل اطمینان مراقبتی

 . باشد داشته بیمار های خواسته و شکایات به ای، عادلانه و هنگام به کافی، توجه .11

 اتخاذ را موثری و مناسب صحیح، ارتباطی روش بیمار، ارتباطی مشکلات و ناسازگارانه های رفتار با برخورد در .12

 . نماید

 . باشد متعهد (بیمارستانی)سازمانی های دستورالعمل و سیاستها به بیمار، با درمانی موثر ارتباط برقراری ضمن .13

 درمان وتیم پرستار به فرد اعتماد عدم و ارتباط قطع باعث نتیجه در و شده ارتباط زنجیره در اختلال باعث که رفتارهایی

 نصیحت بیمار، به خود ارزشهای تحمیل خصومت، ای، کلیشه و تکراری پاسخهای بیجا، دادن قلب قوت: شامل شد خواهد

 .است کلامی غیر و کلامی صورت به کردن طرد و تحقیرکردن کنجکاوی، کردن،

 بیشتر هرچه پیشرفت در نتیجه برنامه، این اجرای تدوین نحوه و ارتباط فرهنگ کردن نهادینه ارتباط، بهبود راهکارهای

 .داشت خواهد بیمار مراقبت کیفیت

 فیلمهای ، پانل سمینار، برگزاری طریق از درمانی پرسنل جهت همراهان و بیمار با ارتباط تخصصی آموزش 

 .گیرد انجام مربوطه جزوات و آموزشی

 کلی های گذاری سیاست یا و گایدلاینها لیستها، چک در اصلی کلید یک عنوان به ارتباط مبحث اهمیت بر تأکید 

 .گردد لحاظ بیمارستان

 گردد منمور پرسنل ارزشیابی های آیتم از یکی عنوان به ارتباط بر تأکید. 

 بیمار با پرسنل توسط ارتباط اصول عملی استفاده مورد در محترم های سوپروایزر و بخش مسوولان تر دقیق نمارت 

 .پذیرد صورت بیمار همراهان و
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 می فرد سمت و خانوادگی نام نام، دهنده نشان که مناسب (اتیکت)جیبی شناسایی های کارت از الزامی استفاده 

 تیم از عضوی عنوان به بیمار به خود معرفی. است شده شناخته اولیه ارتباط راهکارهای از یکی عنوان به باشد،

 .پذیرد انجام ، درمانی اقدام هرگونه شروع از قبل بایستی درمان

 و بخش مشخصات که اختصاصی، و جداگانه صورت به بخش هر و بیمارستان مورد در آموزشی پمفلت تهیه 

 .باشد داده توضیح بیمار آگاهی برای را آن مختلف های قسمت

 بندی دسته یک در بیماری نمر از که بیمارانی و بهتر عمومی حال با بیماران برای گروهی آموزشهای از استفاده 

 .گیرند می قرار

 به بیمار یا بوده مشکل دچار گویایی شنوایی، نمر از که بیمارانی با ارتباط برقراری جهت تصویری کارتهای تهیه 

 (ونتیلاتور دستگاه با درمان تحت شده اینتوبه بیمار مثال). باشد نمی گویا صورت به ارتباط برقراری به قادر دلیل هر

 بیمار بدن صحیح محل در صحیح پروسیجر انجام -4

 همزمان لذا. است اهمیت با بسیار عمل اتاق در ویهه طور به صحیح پروسیجر صحیح، محل صحیح، بیمار دستورالعمل اجرای

 الزامی عمل اتاق در ایمن جراحی لیست چک رعایت عمل اتاق و درمانی مختلف های بخش مذکوردر پروتکل اجرای با

 .است

 تحت عنوان کلیدی مرحله پنج «صحیح پروسیجر صحیح، محل بیمارصحیح، »پروتکل و مشی خط تدوین در

 : است ذیل شرح به مختصر طور به ،که شده گرفته نمر در « گام پنج »

 :معتبر آگاهانه رضایت اخذ از اطمینان اول گام

 به جسمانی خطرات اعلام و جراحی، و طبی مداخلات انجام جهت مجوز کسب آگاهانه، رضایت اخذ از هدف 

 .باشد می بیمار

 اخذ بدون انکولوژی، های پروسه و رادیولوژی بیهوشی، طبی، جراحی، اعمال انجام مشی؛ خط یک عنوان به 

 دارا رضایت اخذ جهت را لازم صلاحیت دهنده رضایت آنکه بر مشروط. باشد می غیرممکن آگاهانه رضایت

 .باشد

 های سیستم در ضروری و اصلی نکات جزء نیاز مورد درمانی مداخلات انجام منمور به بیمار از رضایت کسب 

 .باشد می سلامت ارزیابی
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 باشد می لازم قیومیت قضایی دستور یا حکم وجود رضایت، اخذ جهت بیمار ناتوانی صورت در. 

 ی کلیه دسترس در و موجود درمانی واحدهای در آن کامل مشی خط و آگاهانه رضایت فرم که است الزامی لذا 

 .گیرد قرار درمانی کادر

 : بیمار هویت تأیید دوم گام

 باشد می او درمانی فرآیندهای به رسیدگی به متعهد تیم آن که است تیمی ناپذیر جدایی و لاینفک جزء بیمار. 

 گانة پنج فرآیند مراحل اولین درگیر  شود، می آماده پروسیجری انجام یا و درمان برای بیمار که زمانی از                          

 .گردد می«  صحیح پروسیجر صحیح، محل بیمارصحیح، »

 هویت که است موظف درمانی تیم اعضاء از یکی بیمار، شناختی وضعیت بر مؤثر داوری گونه هر اجرای از قبل 

 احسن نحو به بیمار صحیح شناسایی فرآیند بیمار، از ذیل های پرسش طرح با تا نموده شناسایی دقیقاً را بیمار

 .گیرد صورت

 :شامل ها پرسش این

 بیمار که باشد ای گونه به نه شود پرسیده بیمار از بایستی مورد این که است ذکر به لازم) تولد تاریخ و بیمار کامل نام •

 (.نماید تأیید

 .شده طراحی پروسیجر یا درمان نوع •

 نظر مورد پروسیجر یا درمان روش انجام دلایل •

 پروسیجر یا عمل محل و قسمت دادن نشان •

 پروندة در موجود اطلاعات سایر و آگاهانه رضایت فرم شناسایی، دستبند مشخصات با را بیمار های پاسخ بایستی پرستار

 .دهد مطابقت او پزشکی

 انتقال درمراحل شرکت به قادر همراه، معیت در یا تنهایی به و شود می منتقل دیگر بخش به بخشی از بیمار که درصورتی

 همراهی پروسیجرها درتمامی را او و گرفته تحویل کامل طور به را بیمار که است موظف مقصد بخش پرستار باشد، نمی

 .نماید
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 فرد زبانی، موانع علت به یا و عصبی ظرفیت عدم دلیل به بررسی مورد های پروسه در شرکت به بیمار ناتوانی صورت در

 در که.باشد بیمار شناسایی خصوص در درمان تیم سووالات گوی پاسخ بایستی صلاحیت، با گر مصاحبه یا و دیگر مناسب

 .شود ثبت بیمار پزشکی ی پرونده در بایستی کنندگان، شرکت نام و گفتگو جزئیات خصوص، این

                   استفاده شناسایی دستبند از ،(درمانی شیمی تحت بیماران یا و دیالیزی بیماران قبیل از)  مزمن بیماران از بسیاری "گاها

 .داد قرار شناسایی مورد بیماررا هویت پروسیجر انجام از قبل طریق این از توان نمی و کنند نمی

 چندین تحت ای زمینه اصلی مشکل بر علاوه بستری، مدت طول در است ممکن بیماران این از بسیاری که"خصوصا

 .گیرند قرار هم...  وB.M.A ، LP: جمله از دیگر تهاجمی پروسیجر

 به قادر بیمار که زمانی در خصوصاً. است الزامی بیماران، گونه این صحیح شناسایی از اطمینان منمور به تدابیری اتخاذ لذا

 .باشد نمی است، داده روی آنچه خصوص در مناسب ارتباط برقراری و زبان درک به قادر یا و نبوده خویش نام بیان

 : تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل گذاری علامت سوم گام

 یا و پروسیجر دهندة فردانجام توسط مطلوب کاملاً صورت به بایستی تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل 

 .شود گذاری نشانه جراح، توسط

 این صورت هر در. نماید واگذار - صلاحدید بنابه  -دیگری باصلاحیت فرد به را وظیفه این است ممکن سازمان 

 برخوردار کافی آگاهی و اطلاعات از نمر مورد پروسیجر یا بیماری زمینة در کاملاً کاری، تعهد بر علاوه بایستی فرد

 باشد

 اشتباه یا و ابهام دچار عمل سمت یا عمل محل خصوص در که نماید احساس زمانی هر در نمر، مورد فرد اگر 

 مطلع را دهندةپروسیجر انجام فرد یا و جراح فوراً بایستی ندارد، را وظیفه این تقبل جهت تجربةلازم یا و گردیده

 .باشد نشده ثابت هم اشتباهی هیچ بروز اگر حتی کند، تهدید را بیمار بحرانی هیچ نبایستی صورت هر در. نماید

 و بیمار پزشکی پروندة در گزارش ثبت بر علاوه ورزد، می امتناع گذاری علامت انجام از بیمار که مواردی در 

 مطمون باید بیمار مسوول پزشک. شود تکمیل جراحی تیم توسط نیز ایمن جراحی لیست چک پرستاری گزارش

 یا جراحی عمل و شده گذاری علامت و شناسایی درستی به تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل که شود

 .گردد می انجام درست سمت و محل در تهاجمی پروسیجر

 محل درتعیین اشتباه بروز امکان نماید واگذار دیگری شخص به را وظیفه این مسوول پزشک که صورتی در 

 .است بینی پیش قابل تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل صحیح
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 : عمل محل گذاری علامت با مرتبط ی فرآیندها

 راهکار به توجه بیمار به آسیب عدم از اطمینان منمور به درمانی، پروسیجر یا جراحی عمل محل گذاری علامت زمان در

 :الزامیست ذیل های

 .شود گذاری نشانه شفاف کاملاً طور به بایستی وسیله جایگذاری محل یا و ( عمل خط) انسزیزیون نمر مورد محل •

 محل. شود گذاری علامت جداگانه صورت به بایستی کدام هر مکان پروسیجر، چندین یا عمل چندین وجود صورت در •

 .نشوند گذاری علامت پروسیجر غیر های

 سطوح یا و ( جراحات ها، مچ انگشتان، قبیل از ) چندگانه های ساختار جانبی؛ سطوح جمله از درگیر سطوح ی همه •

 .شوند گذاری علامت واضح طور به بایستی( نخاعی طناب قبیل از) چندگانه

 زمان در و عمل انجام برای بیمار سازی آماده هنگام در که طوری به باشد ماندگار و رؤیت قابل باید گذاری علامت •

 قابل غیر (مارکر) گذار علامت یک با بایستی، گذاری علامت. بماند رؤیت قابل چنان هم( Draping)  عمل محل پوشاندن

 .گیرد صورت شدن پاک

 هم شکم، روی به وی چرخیدن یا و بیمار پوزیشن تغییر هنگام در حتی که باشد ای گونه به باید عمل محل گذاری علامت •

 .باشد رؤیت قابل درمانی تیم اعضاء ی کلیه برای چنان

 .گیرد صورت عمل اتاق به وی انتقال از قبل و بیمار بیداری زمان در باید گذاری علامت •

 .شود عمل اتاق وارد گذاری علامت بدون بیمار نبایستی اورژانسی، موارد در جز •

 .است ضروری بیمار اسناد ی همه در کامل طور به ( چپ یا راست)عمل سمت نوشتن •

 .شود رسانی اطلاع وسپس رسیده درمانی مرکز تأیید به باید گذاری علامت روش نیز و استفاده قابل اختصاری علائم ی همه •

 ارائة واز نموده گذاری لیبل کامل طور به را تصاویر که موظفند درمانی تیم اعضاء برداری، تصویر های واحد در •

 .شوند مطمون صحیح بیمار به صحیح (گرافی)تصویر
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 درمان تیم گیرد،اعضاء می قرار استفاده مورد گذاری علامت محل تعیین جهت برداری تصویر اطلاعات که درصورتی •

 . باشند می بیمارصحیح صحیح تصویر صحت تأیید به موظف

 شود می توصیه سیلین، متی به مقاوم آرئوس استافیلوکوک قبیل از بیمارستانی مکتسبة های عفونت بروز کاهش منمور به •

 صورت به گذاری علامت رویة انجام از بعد. شود استفاده (امکان صورت در) مصرف یکبار گذاری علامت مارکرهای از که

 .شود ومستند گردیده ثبت بیمار پزشکی پرونده در مراتب مناسب،

 :پروسیجر انجام یا عمل محل گذاری علامت جهت استثناء موارد

 ( بیهوشی و حسی بی قلبی، کاتتریزاسیون ): مثل. است نشده مشخص قبل از وسیله یا سوند دادن قرار محل که مواردی •

 « اسپانیال یا اپیدورال»

 (Anal ,perineal,umblical) نواحی: قبیل از( Mid line)  وسط خط های ارگان برروی شده انجام پروسیجرهای •

 جراحی عمل به نیاز موارد در نخاعی طناب سطح تعیین آن و دارد وجود استثناء یک مورد این در

 .گیرد صورت گذاری علامت بایستی حتماً که است

 .شوند می انجام آنوس یا دهان طریق از که پروسیجرهایی یا آندوسکوپی موارد •

 .اورتروتومی یا لاپاروتومی لاپاروسکوپی، ، سزارین برش:  قبیل از منفرد موارد •

  دندان:  مثل. نباشد گذاری علامت قابل پروسیجر محل که مواردی در •

 شود گذاری علامت گرافی انجام محل بایستی امکان حد تا بیمار های اسکن دیگر یا و ها گرافی در •

 در و شده تهیه است،بایستی برداری تصویر انجام سمت و محل نشانگر که واضح کاملاً دیاگرام یک صورت، این غیر در و

 .گردد ثبت بیمار پزشکی ی پرونده

 .شود دائمی تتوی به منجر تواند می گذاری علامت انجام که نارس کودکان در •

 (جراحی انجام محل ) باشد تروما اصلی محل پروسیجر، انجام محل که مواردی در •

 (استریوتاکسی رادیولوژیکی، پروسیجرهای ،MRI:  قبیل از) داخلی تصویربرداری پروسیجرهای انجام زمان در •
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 .جراحی عمل به نیاز اورژانسی موارد در •

 .است گرفته صورت ویهه تأکید چشم، جراحی کاندید بیماران سازی آماده خصوص در گذاری علامت انجام

 .شود گذاری علامت چشم متخصص توسط بخش در موردنمر چشم بایستی الامکان حتی موارد گونه این در

 بیمار رضایت  فرم در طورکامل به(چپ یا راست)عمل محل صحیح سمت و پروسیجر نوع ثبت چشم های جراحی مورد در

 .است الزامی عمل، محل گذاری علامت چنین هم و عمل از قبل گزارش برگه و

 صحه و نهایی تأیید بازبینی، منظور به ) عمل اتاق در یا پروسیجر انجام محل در بیمار نهایی بررسی چهارم گام

 (عمل از پیش گذاری

 دستیاران ، بیهوشی متخصص ، جراح:  شامل) درگیر جراحی تیم درمانی تیم اعضاء همه عمل اتاق به بیمار ورود با زمان هم

 .نمایند شرکت فعال طور به بیمار نهایی بررسی در بایستی( پرستار و

 .است درمان تیم اعضاء همه بین فعال ارتباط میزان به وابسته کاملا بیمار بررسی درفرآیند موفقیت

 .گیرد بیمارصورت هوشی بی از بعد یا و قبل است ممکن بررسی مرحله این بیمارستان، شده تعریف مشی خط براساس

 :زمینه این در بررسی مورد ی فرآیندها

 از مستقل صورت به و نموده بیمارشرکت نهایی بررسی در بایستی درمانی تیم اعضاء همه پروسیجر، انجام به شروع از قبل

 .نمایند بررسی را زیر های آیتم هم

 پروسیجر انجام محل در صحیح بیمار حضور بررسی •

 ( شده طراحی) اجرا حال در پروسیجر نوع صحت بررسی •

 .پروسیجر انجام صحیح محل گذاری علامت •

 .دیگر ی ویهه تجهیز هر یا و صحیح پروتزهای بودن دسترس در •

 .گیرد صورت پروسیجر انجام به اقدام گونه هر از قبل بلافاصله و پروسیجر انجام محل در بایستی نهایی، بررسی
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 .گردد می بیمارنگهداری پزشکی پروندة در آن از نسخه یک و شده ثبت مستند، صورت به آن نتیجه و بررسی انجام مراحل

 خطاهای مرتبط تشخیصی های گرافی و مدارک تمام بودن دسترس در و بودن صحیح بودن، موجود از اطمینان پنجم گام

 در آمیز مخاطره واقعیت یک تشخیصی، تصاویر روی گذاری لیبل بودن نادرست یا و سازی مستند در نقص از ناشی پزشکی

 .باشد می صحیح بیمار شناسایی

 : برداری تصویر های یافته طریق از پروسیجر انجام محل تأیید زمان در بررسی مورد های فرآیند

 .شوند هامطمون یافته این وجود از پروسیجر، انجام به شروع از قبل درمانی، تیم اعضاء از بیشتر یا نفر ۶ حداقل •

 دقت با را کلینیک موارد دیگر و پاتولوژی گزارشات تصویربرداری، گزارشات ها، گرافی قبیل؛ از مربوطه اسناد همه •

 .شوند مطمون ها آن گذاری لیبل صحت از و نموده بررسی

 .یابند اطمینان صحیح گزارش صحیح بیمار صحت از •

 .گردد ثبت بیمار پزشکی پرونده در مستند صورت به موارد گزارشات، سایر و ها گرافی صحت تأیید از بعد

 این. افتد تعویق به بایستی مشکل، رفع زمان تا پروسیجر انجام بیمار، شناسایی در توافق عدم یا و اختلاف بروز صورت در

 وجود با پروسیجر،حتی انجام جهت مجوز صدور صورت در و. دارد بستگی پروسیجر بودن اورژانسی میزان به تصمیم

 .گردد گزارش و شده ثبت بیمار پزشکی پرونده در باید مراتب اورژانسی، موارد در نمر اختلاف

 الکترولیت های محلول غلظت کنترل .5

 :مثال برای( است الکترولیتها سهوی توزیع شود، می ذکر آن از داروها ایمنی درمورد که متداول مسوله یک

 ۶ باغلمت کلراید پتاسیم meq/ml سولفات و بیشتر یا درصد۹ غلمت با کلراید سدیم پتاسیم؛ فسفات یابیشتر؛ 

 استخدام انسانی نیروی بکارگیری مواقع خصوصاٌ ازخطاها جلوگیری جهت) یابیشتر درصد 1۶ غلمت با منیزیم

 .شود بایدتوجه ذیل نکات به طرحی یا کارورزو جدید،

 نشود نگهداری دربخش بالا باغلمت داروهای الامکان حتی  

 شود جدا واضح صورت به ها دارو دیگر از موردنمر داروهای . 

 شود جدا قرمز اتیکت با یادشده داروهای کلیه  
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 شود چک دوباره پزشک دستور به دارو مصرف هنگام  

 گیرد قرار همکاران دید معرض در آن کردن رقیق و مصرف نحوه  

 گردد ثبت و چک متوالی صورت به دارویی مصرف حین در بیمار حیاتی علائم  

 باشد دسترس در پزشک دستور طبق بیمار موردنمر دوز تهیه و سازی رقیق نحوه دستورالعمل 

 شود جدا هم از رنگی اتیکت با شکلی تشابه درصورت  

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

 . هستند داروها به مربوط وقایع درمانی، خدمات ارائه هنگام به بیماران به صدمه ایراد عمده علل از یکی

 به خطا بروز میزان ولیکن دهند می رخ آن پایش و بیمار به دارو دادن و توزیع ، تجویز ، تهیه هنگام به داروئی خطاهای

 باشد می الزامی دربخشها دارویی تلفیق دستورالعمل رعایت. گردد می برآورد شایعتر بیمار به آن دادن و دارو تجویز هنگام

 تلفیق ازفرم بیماران کلیه برای. شود چک روزانه منمم صورت به پرستاری گزارش با پزشک دستور تطابق پایش آن بدنبال و

 .شود استفاده ترخیص هنگام آموزش و دارویی تداخلات از جلوگیری برای دارویی

 :است لازم دارویی تلفیق از اجتناب منظور به

 بیمار مسوول پرستار توسط بیمار پذیرش پرستاری گزارش در بیمار دارویی مصرف تاریخچه ثبت •

 دارویی کاردکس در را داروها این معالج، پزشک دستور با شخصی داروهای مصرف صورت در باید بیمار مسوول پرستار •

 .کند مشخص مصرف دوز و دارو نام با بیمار

 .کند ثبت را آن پزشک و گردد متذکر پرستار توسط بیمار دارویی مصرف تاریخچه است لازم بیمار بالین بر ویزیت هنگام •

 بیمار دارویی مصرف تاریخچه بر تاکید با کامل بطور مربوطه رزیدنت و اینترن پزشک توسط باید بیمار حال شرح برگه •

 .شود مهر و امضا و تکمیل

 در و نگهداری بیمار بالینی حاکمیت واحد توسط شده تهیه دارویی تداخلات متداولترین از لیستی بخش هر در میبایست •

 .گردد نصب پرستاران رویت قابل و مناسب محل
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 پرستار توسط شفاهی بطور ضروریست پرستاری، کتبی گزارشات بر علاوه دیگری، بخش به انتقال به نیاز صورت در •

 .گردد تاکید بیمار شخصی داروهای مصرف بر بیمار مسوول

 

 

 ها لوله و سوند نادرست ازاتصالات اجتناب .7

 پرستار توسط زیر ازجهات ها لوله و کتترها سوندها، از اعم اتصالات تمام است لازم بعد شیفت به بیمار بالینی تحویل هنگام

 :گیرند قرار بررسی مورد بیمار مسوول

 ها لوله و سوندها کتترها، تمام بودن فیکس لحاظ از بررسی •

 اتصالات تمام صحیح عملکرد بررسی •

 اصلی اتصال محل از خرو  یا پارگی کنترل •

 باتلها درناژ میزان بررسی •

 بیمار بگ یورین و ادراری out put بررسی •

 خود محل در گیری قرار جنبه از NGT و تراشه لوله بررسی •

 اتصالات فیکس تاریخ کنترل •

 که هایی بخش در روزانه و باشد می مطرح لیست چک سوالات از یکی بصورت گزینه این سوپروایزری بازدیدهای در

 از پزشک ودستور آن از استفاده زمان مدت انقضاء، تاریخ سایز، به توجه. گردد می کنترل گیرد می قرار بازدید مورد

 .باشد می آن کنترل الزامات

 تزریقات وسایل از یکباره صرفاً ستفاده. ا 8
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. باشد می داروها تجویز در شایع روشهای از یکی تزریق. باشد می بارمصرف یک تزریق وسایل کلیه بیمارستان دراین

 و خدمت گیرنده- خدمت دهنده ارائه برای زیادی خطرات آن، استانداردهای رعایت عدم صورت در که است بدیهی

 زیر استانداردهای اساس بر تزریقات انجام باشد می ازالزامات ایمن تزریقات دستورالعمل به توجه لذا. داشت خواهد جامعه

 :گیرد صورت

 .استریل وسایل از استفاده .1

 .کنید استفاده جدید مصرف یکبار سرنگ یک از تزریق، هر برای .2

 استفاده دارو یا و واکسن نوع هر تلقیح بار هر برای جدید، مصرف یکبار استریل سوزن سر و سرنگ یک از .3

 .کنید .4

 . کنید پیشگیری( ویالها و سرسوزن سرنگ) وسایل آلودگی از .5

 وجود سوزن سر و سرنگ آلودگی احتمال و باشد می تزریقات مخصوص که تمیز سینی یا میز یک روی .1

 .نمایید آماده را تزریق وسایل ندارد،

 .کنید استفاده دارو دوزی تک ویالهای از المقدور حتی .1

 استریل سوزن سر از دارو کشیدن بار هر برای هستید دارو دوزی چند ویالهای از استفاده به ملزم که صورتی در .8

 .نمایید استفاده

 جدارآمپول، و خود دست انگشتان مابین تمیز گاز نازک لایه دادن قرار با شکنید، می را آمپول سر که هنگامی .6

 .نمایید محافمت صدمه و آسیب از را خود انگشتان

 تاریخ و آنها جدارة شکستگی کدورت، ازنمر را تزریقی داروهای کلیة بیمار، به تزریق برای اقدام از قبل .10

 .نمایید دفع صحیح نحوه به را آنها موارد، ازاین یک هر مشاهدة صورت در و نموده بررسی انقضاء

 قرار توجه مورد دارو جابجایی و نگهداری استفاده، نحوة با ارتباط در را سازنده کارخانه اختصاصی های توصیه .11

 .دهید

 .نمایید دفع صحیح نحوه به را آن استریل، غیر سطوح با سوزن سر تماس صورت در .12

 عفونی ضد الکل از استفاده با یا و بشویید صابون و آب با را خود دستهای تزریق، و دارو کردن آماده از قبل. .13

 رعایت گردید، بیمار بدن مایعات و خون به آلوده یا کثیف شما دست تزریقات، بین که صورتی در. کنید

 .است ضروری دست بهداشت

 .نمایید اجتناب پوستی سالم نا نواحی در بیمار به تزریق از .14
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 تازه درجة 1۶ والکل تمیز سوآپ از نیاز، صورت در ولی نیست)  جدید( ویال سر کردن عفونی ضد به نیازی .15

 .نکنید استفاده الکل پنبه ظرف در موجود الکل به آغشته پنبة های گلوله از. نمایید استفاده

 .نمایید اجتناب تلقیح برای شده ضعیف زندة ویروس واکسن تزریق زمان در عفونی ضد مادة کاربرد از .11

 .بشویید را پوست حتما باشد، کثیف مشهود بصورت تزریق محل اگر تزریقات از قبل .11

 .نمایید توجه آن انقضاء تاریخ به و کنید چک بندی بسته پارگی وجود نمر از را سوزن وسر سرنگ .18

 .ببرید بکار را دست یک از استفاده ،تکنیک باشد لازم سوزن سر گذاری پوش سر اگر .16

 

 

 

  عفونت از جلوگیری برای دست بهداشت بهبود.9

 توضیح این مورد در قسمت های دیگر به طور کامل آورده شده است.

 

 

 

 10در  حوادث طبیعی و خطرهای ناشی از آن بخش جدا نشدنی از طبیعت و محیط زیست ما انسانهاست. حوادث طبیعی

میلیون نفر از جمعیت  3سال گذشته موجب مرگ  20اند و در بیلیون دلار خسارت اقتصادی ایجاد کرده 400سال گذشته 

بار بیشتر در معرض خطر حوادث طبیعی قرار دارند. در  12اند. بنابر آمار موجود مردم کشورهای در حال توسعه جهان شده

اند. کشور ایران به علت وسعت، موقعیت هزار تن جان باخته 136گذشته  سال 40زلزله بزرگ  13کشور ما تنها در 

 40باشد. از جغرافیایی و تنوع اقلیمی جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا است و از این جهت رتبه ششم را در دنیا دارا می

های شرکت کننده ای هر یک از حرفهافتد. آگاهی از توانمندیهنوع آن در ایران اتفاق می 31نوع بلای طبیعی شناخته شده، 

 مدیریت بحران
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-در برنامه مقابله با بحران موجب استفاده اثربخش از منابع انسانی موجود و در نتیجه کاهش و کنترل آثار مخرب بحران می

 گردد.

 تعریف بحران

و مشقتی را به ای که به طور طبیعی و یا توسط بشر، به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی حادثه

 العاده باشد.جامعه انسانی تحمیل نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق

 مدیریت بحران

ها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که به علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران

، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن، آمادگی لازم، هاوسیله آنها بتوان از بروز بحران

 امداد رسانی سریع و به بهبودی اوضاع اقدام نمود.

های دریایی ناشی از لرزه، آتشفشان، مو باشند: زمینهای معمول و مطرح در دنیا بدین قرار میبه طور کلی انواع بحران

های ها، خشکسالی، بیماریها و بیشهسوزی طبیعی جنگلطوفان(، طغیان، شکافتن زمین، آتشزلزله، گردبادهای استوایی )

 های ناشی از جنگهای اجتماعی و بحرانشایع، تصادفات عمده، شورش

 

 

 خصوصیات بحران

 باشد.بحران بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است تا یک حالت مزمن با وجود آنکه زمان غیرمشخص می .1

وری، فرار از شود و اکثراً آثار پاتولوژیکی مانند: یأس، کاهش بهرهوجب تغییر رفتار و سلوک میبحران م .2

 مسوولیت و عذرتراشی دارد.

 دهد.های اشخاص درگیر را مورد تهدید قرار میهدف بحران .3

بحران یک وضعیت نسبی ادراکی است، یعنی رویدادی که ممکن است به وسیله یک طرف بحران تشخیص  .4

 داده شود و برای طرف دیگر ممکن است غیرقابل تشخیص باشد.

 گردد.کند و موجب خستگی و تشویش میبحران در ارگانیسم بدن فشار ایجاد می .5

  (Situationهای بروز حادثه)موقعیت
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ی لازم را داشته ها باید برای پاسخ در مقابل دو موقعیت غیرمترقبه عمده آمادگهر مرکز مراقبت پزشکی و از جمله بیمارستان

 باشند این دو موقعیت عبارتند از:

 (External Disasters. حوادث غیرمترقبه خارجی )1

گیرند و با ایجاد تعداد زیاد بیماران گردد که از خار  از فضای فیزیکی بیمارستان منشاء میطبق تعریف به حوادثی اطلاق می

 هایی از حوادث غیرمترقبه خارجی عبارتند از:مثالشوند. موجب توقف عملکرد طبیعی بیمارستان می

 سیل 

 نشت مواد مضر 

 آتش سوزی وسیع 

 مواجهه با پرتو رادیواکتیو 

 حوادث با تلفات متعدد 

  هر سناریویی که خار  از بیمارستان رخ داده و تعدادی از بیماران را ایجاد نماید که از توان پاسخگویی بیمارستان

 وع بیماری چنین امکاناتی وجود ندارد.خار  است و یا باتوجه به ن

 (:Internal Disasters.حوادث غیرمترقبه داخلی )2

بر طبق تعریف هر حادثه ای است که در فضای فیزیکی بیمارستان رخ دهد و تهدیدی از نوع بیماری، جراحت و یا تخریب 

 از حوادث غیرمترقبه داخلی در زیر آورده شده است:هایی بیماران، پرسنل و بازدیدکنندگان وارد نماید. نمونه به بیمارستان،

 بمب گذاری 

 گروگان گیری 

 قطع ارتباطات 

 قطع برق یا آب 

 آتش سوزی 

 سیل 

 مواد مضر،پرتوهای رادیواکتیو 

 نقص سیستم گرمایشی 

 قطع گازهای درمانی 

بیمارستان نیز تقسیم بندی کرد. بر این توان براساس شدت و میزان تاثیر بر موقعیت وقوع حوادث غیرمترقبه بیمارستانی را می

 اساس پنج موقعیت قابل تصور است که عبارتند از:
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 حوادث غیرمترقبه داخلی: مانند آتش سوزی، انفجار، نشت یا آزاد شدن مواد مضر .0

 کند.حوادث غیرمترقبه خارجی جزئی: تعداد محدودی مصدوم ایجاد می .1

 کند.صدوم ایجاد میحوادث غیرمترقبه خارجی عمده: تعداد زیادی م .7

باشد: مانند آتش سوزی در نزدیکی بیمارستان و تهدیدات ناشی از حوادث غیرمترقبه متوجه بیمارستان یا جامعه می .1

 طوفان، سیل یا انفجار قریب الوقوع.

 دهد.حوادث غیرمترقبه ای که در منطقه ای دیگر رخ می .8

 مراحل اجرایی برنامه حوادث غیر مترقبه

 باشد.غیرمترقبه بیمارستانی شامل مراحل زیر میبرنامه حوادث 

 ( مرحله تهیه برنامهPlaning phaseاین مرحله شامل ایجاد و پیاده کردن برنامه می : ) باشد و مهم ترین مباحث مطرح

 در آن عبارتند از :

 ( مرحله آمادگیPreparation phase) 

 ( مرحله اعلام خطرAlert Phase) 

 ( مرحله پاسخ اورژانسEmergency Response Phase) 

 ( مرحله توقف برنامهTermination Phaseو ارزیابی بعد از حادثه ) 

 ( مرحله آمادگیPrepration Phase این مرحله شامل فراهم نمودن مقدمات لازم برای اجرای برنامه حوادث )

 باشد و مهمترین مباحث مطرح در آن عبارتند از :غیرمترقبه می

 

 

 

 حوادث غیرمترقبه بیمارستانی:ایجاد کمیته 
هر بیمارستان باید کمیته حوادث غیرمترقبه را با هدف تهیه، توزیع، پیگیری و به روز کردن برنامه حوادث غیرمترقبه تشکیل 

های دخیل در بخش سلامت را بر عهده دارد . دهد. این کمیته همچنین مسوولیت آموزش پرسنل و هماهنگی با دیگر سازمان

شود مسوولین زیر و یا رکیب ثابتی برای اعضای کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستان وجود ندارد ولی پیشنهاد میهر چند ت

 نمایندگان آنها در ترکیب این کمیته حضور داشته باشند:

 ریاست بیمارستان و قائم مقام او .0
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 مسوول امنیت / آتش سوزی بیمارستان .1

 پرستاران(نمایندگان بخش اورژانس )شامل پزشکان و  .7

 سوپروایزر بیمارستان .1

 نماینده پرستاران ارشد بیمارستان .8

 مدیر بیمارستان .6

 نماینده خدمه بیمارستان )شامل بیماربر/تدارکات/نمافت( .3

 نماینده پاتولوژی )شامل مسوول بانک خون( .5

 مسوول داروی بیمارستان .3

 نماینده خدمات آمبولانس .01

 رابط مطبوعات بیمارستان .00

های مزبور نقش موثری در مقابله با حوادث غیرمترقبه ای بیمارستان به ویهه اگر بخشهنمایندگان دیگر بخش .01

 داشته باشند 

 نماینده بخش مددکاری اجتماعی .07

 نماینده خدمات سلامت روان بیمارستان .01

در جلسه جلسات کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی باید به صورت ماهیانه یا با فواصل کمتر برگزار شود. مباحث مطروحه 

باید مکتوب شده و اهم آنها به اطلاع تمام پرسنل بیمارستان برسد. این کمیته باید مصوبات خود را در قالب پیشنهادات معین 

 به کمیته اجرایی بیمارستان ارائه نموده و پیاده شدن آنها را پیگیری نماید.

هنگی با آنها از وظایف این کمیته است. بیمارستان برقراری ارتباط با دیگر موسسات فعال در بخش سلامت و همکاری و هما

و موسسات داوطلب مطلع باشد.  EMSها و موسسات از جمله پلیس، آتش نشانی، باید از ظرفیت عملکرد دیگر بیمارستان

 برنامه بیمارستانی حوادث غیرمترقبه باید بتواند در هماهنگی با دیگر موسسات پاسخ بیمارستان را هدایت نماید.

 

 عیین زنجیره مسئولیت حوادث غیرمترقبهت

فردی که مسوولیت اعلام خطر و اجرای برنامه حوادث غیرمترقبه را بر عهده دارد باید از قبل مشخص گردد. این فرد که به 

-باشد و از بین با سابقهگردد دارای مسوولیت مشخص می( انتخاب میIncident Commanderعنوان فرمانده حادثه )

شود. این فرد به طور مستقیم در فرآیندهای اجرایی و درمانی ترین افراد موظف در بیمارستان برگزیده میمجربترین و 
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واحدهای بیمارستان را انجام دهد. این فرد وظیفه تقسیم بیمارستان دخالت ندارد تا بتواند فرماندهی و هماهنگی تمامی

را انجام دهد. همانطور که بعداً اشاره خواهد شد وظیفه اعلام خطر و  ها را در مرکز فرماندهی حوادث بیمارستانمسوولیت

باشد. در مواردی که فرد یا افرادی از پیش تعیین شده هشدار به پرسنل و اعلام اتمام پاسخ بیمارستان نیز بر عهده این فرد می

ها برحسب گیرند. )این مسوولیتهده میدر دسترس نباشند افراد زیر به ترتیب مسوولیت فرماندهی پاسخ بیمارستان را بر ع

 شوند( موقعیت و نوع بیمارستان قابل تغییر هستند و توسط کیمته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی تعیین می

 رئیس بیمارستان .0

 مدیر بیمارستان .1

 مترون بیمارستان .7

 سوپروایزر مسوول در هنگام وقوع حادثه .1

 ریاست اورژانس بیمارستان .5

 اضطراریتعیین مرکز عملیات 

(Incident Command Center( یا )Emergency Operation Center) 

آیند. این مرکز محلی از پیش مسوولین حوادث غیرمترقبه بیمارستان در مرکز عملیات اضطراری بیمارستان گرد هم می

بیمارستان و واحدهای های باشد که حداکثر امکانات ارتباطی با دیگر بخشتعیین شده در محل امنی از بیمارستان می

خار  از آن را دارد. مرکز عملیات اضطراری بیمارستان به طور خاص باید با مسوولین بخش پذیرش بیماران، بخش 

ها، داروخانه، بانک خون، مدارک پزشکی، امنیت )حراست(، خدمات های داخلی و جراحی، آزمایشگاهاورژانس، بخش

های منطقه و نیز کمیته محلی دفاع شهری من این مرکز باید با دیگر بیمارستانبیمارستان در ارتباط باشد. در ضعمومی

 های لازم را صورت دهد.ارتباط داشته و هماهنگی

 

 (signsها)تعیین علایم و نشانه

یه و های اضطراری برای جابجایی بیماران را به طور واضح تههای مربوط به ساختمان و علایم خروجیبیمارستان باید دیاگرام

 های قابل رویت نصب شوند.ها نیز باید در محلها و آمبولانسهای مناسب نصب نماید. علایم ترافیکی برای ماشیندر محل

 فراهم کردن ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی:
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حوادث ( و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای Essential Drugsتمام بیمارستانها باید ذخیره ای از داروهای ضروری )

غیرمترقبه گسترده را تهیه نمایند. این ذخایر باید بصورت دوره ای بازبینی شده و در صورت اتمام تاریخ مصرف داروها 

ها و و ابزار مورد نیاز برای جراحی عمومی، سوختگی( Whole Bloodجایگزین شوند. این ذخایر باید شامل خون کامل )

 جراحیهای ارتوپدی باشد.

 داخلی و خارجی برقراری ارتباط

های جایگزین ارتباطی را در اختیار داشته ارتباطات نقش حیاتی در جریان حوادث غیر مترقبه دارند و بیمارستان باید سیستم

باشد تا در صورت بروز مشکل بتواند از آنها استفاده نماید. سیستم ارتباطی داخلی بین بخشهای مختلف بیمارستان باید برقرار 

شوند. در ، خطوط تلفن داخلی )بی سیم رادیویی دوسویه( از دیگر ابزارهای ارتباطی جایگزین محسوب میشود. بلندگوها

توان ضمن وسایل ارتباطی برای فراخوانی پرسنلی که در حال انجام وظیفه نیستند نیز باید مدنمر قرار گیرد. در این مورد می

پس از اطلاع از بروز حادثه دو یا سه نفر از همکاران نزدیک به خود را  برنامه از پیش تعیین شده ای را اجرا نمود تا هر فرد

 آگاه نماید.

 برق و سوخت ، فراهم کردن منابع جایگزین برای آب

دهد که برنامه حوادث هر چند چنین منابعی باید به هنگام ساخت بیمارستان در نمر گرفته شده باشند ولی تجربه نشان می

 جدی انجام دهد.باید برای فراهم کردن این منابع جایگزین در جریان حوادث غیرمترقبه اقدامیغیرمترقبه بیمارستان 

 (:Transportationنقل و انتقال )

واحدهای سیار و دیگر وسایل نقلیه در خدمت خود را که قادر به ارائه  هر بیمارستان باید فهرست کاملی از تعداد آمبولانسها،

ای تهیه نمایند چرا که این مسوله بر ظرفیت پاسخ دهی بیمارستان تأثیر مستقیم دارد. برنامه دورهخدمات مؤثر هستند بصورت 

حوادث غیرمترقبه بیمارستان باید به طور واضح اولویت استفاده از این وسایل نقلیه، تخصیص سوخت به آنها و افراد مسوول 

گیرند مانند برانکارد، صندلی بیماران مورد استفاده قرار می در قبال هر یک را مشخص نماید. از وسایلی که برای جابجایی

 معلوم گردد. چرخدار، باید فهرست تهیه شود و محل نگهداری و انبار شدن آنها دقیقاً

 های اجراییها و دستورالعملتهیه و توزیع کتابچه

های خاصی برای هر بخش و ن باید کتابچهنیروهای اجرایی برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی و روسای بخشهای بیمارستا

های واضح و قابل ها باید حاوی دستورالعملمسائل ویهه آن در جریان پاسخ به حوادث غیرمترقبه داشته باشند. این کتابچه

های مسوولین و ارتباط با دیگر بخشها باشند. این اجرا برای تعیین افراد مسوول، سلسله مراتب فرماندهی، جانشین
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تواند بصورت کارتهای معینی در تمام اتاقهای بیمارستان تعبیه شود و چگونگی فعال نمودن زنگ خطر ها میرالعملدستو

 آتش سوزی، استفاده از وسایل اطفای حریق و شیوه تخلیه بیمارستان را به افراد نشان دهند.

 آموزش پرسنل

شود مگر اینکه مشارکت کامل پرسنل را به همراه داشته باشد.  تواند مؤثر واقعهیچ برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی نمی

های اضطراری باشد. اجزای برنامه بویهه نقش و مسوولیتهای خاص افراد در موقعیتآموزش مداوم پرسنل باید حاوی تمامی

 ث غیرمترقبه کمک کند.تواند در ارزیابی و ارتقاء کیفیت برنامه به کمیته حوادبرگزاری مانورها حداقل بصورت سالیانه می

 (Alert Phaseمرحله اعلام خطر )

( به پرسنل، آماده شدن برای فعالیتهای قریب الوقوع، توسعه ظرفیت پاسخ دهی Notificationاین مرحله شامل هشدار )

بیمارستان، سازماندهی بخش پذیرش بیماران، اطمینان از نقل و انتقال امن آنها و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای پاسخ 

 باشد. مناسب می

 ارتند از:مهمترین فعالیتهایی که باید در این مرحله مدنمر قرار گیرند عب

 هشدار حوادث غیرمترقبه:
 EMSتواند از طریق منابع متعددی مانند پلیس، آتش نشانی، بخش اورژانس، سیستم هشدار در مورد حوادث غیرمترقبه می

 و یا افراد به بیمارستان برسد. کاربر یا فرد دریافت کننده هشدار باید اطلاعات زیر را در این رابطه تقاضا نماید:

 مان متبوع فرد هشدار دهندهنام و ساز 

 شماره تلفن تماس فرد یا سازمان مربوطه 

  طبیعت( تشریح موقعیت حادثه غیرمترقبهNature( شدت ،)Magnitude( محل ،)Location( و زمان )time )

 حادثه

 اد های قرمز، زرد، سبز، تعدبرآوردی از تعداد بیماران )در صورت امکان تعداد بیماران تریاژ شده با برچسب

 ها، تعداد بیماران دچار آلودگی با مواد مضر(سوختگی

 برآورد زمانی تا شروع انتقال بیماران از محل حادثه 

 برآورد زمانی برای رسیدن مجروحین به بیمارستان 

( باید هشدار دریافت شده را سریعاً به مهمترین فرد مسوول در بیمارستان منتقل نماید. switchboardواحد تلفن مرکزی )

 دهد.سپس وی اقدام مقتضی را در جهت فعال شدن مرکز عملیات اضطراری انجام 

 (Assessment of Disaster Serverityارزیابی شدت حادثه غیرمترقبه)
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یکی از اولین وظایف بالاترین مسوول فرماندهی حوادث غیرمترقبه بیمارستان پیش از فعال شدن برنامه که مرحله بعدی پاسخ 

باشد. در این مرحله تصمیم گیری های اولیه میباشد تصمیم گیری سریع در مورد شدت حادثه براساس دادهمیبیمارستان 

شود که برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی باید به سرعت و بر پایه اطلاعات اندک انجام گیرد. بدین ترتیب مشخص می

-تواند فرد مسوول را در این تصمیمن فراهم گردند. عواملی که میباید تا چد حد فعال شود و امکانات و پرسنل تا چه میزا

 گیری یاری نماید عبارتند از :

 برآوردی از تعداد بیماران .0

 برآوردی از شدت جراحت و بیماری آنها .1

 وضعیت کنونی فعالیت دپارتمان اورژانس .7

 وضعیت کنونی پرسنل )تعداد و ترکیب( دپارتمان اورژانس .1

 ن و پرسنل بیمارستانسرشماری تعداد بیمارا .8

 و اتاق عمل ICUوضعیت کنونی پرسنل  .6

 نیاز بیماران حادثه دیده به خدمات تخصصی مانند آلودگی با مواد مضر، مواجه با پرتوهای رادیواکتیو .3

 شرایط ویهه بیمارستان مانند بیمارستان تخلیه شده .5

طلبند. بر پایه ارزیابی فوق سطح فعال شدن برنامه حوادث غیرمترقبه مختلف سطوح آمادگی و پاسخ متفاوت بیمارستان را می

(Levels of Plan Activationتوسط مسوول فرماندهی بیمارستان تعیین می )تواند پس از فعال شدن گردد. وی می

مرکز عملیات اضطراری بیمارستان یا دریافت اطلاعات بیشتر و دقیق تر به اصلاح تصمیم خود مبادرت نماید. این سطوح 

 ارتند از :عب

  :وضعیت هشدار 

در این مرحله به علت در دست نبودن اطلاعات کافی تعیین دقیق سطح فعال شدن برنامه حوادث غیرمترقبه 

بیمارستان غیرممکن است ولی تأثیر آن بر بخش اورژانس یا دیگر بخشهای بیمارستان قابل پیش بینی است. 

مداوم با مراکز خار  از بیمارستان و آمادگی بالقوه برای پاسخ اقدامات مقتضی در این مرحله برقراری ارتباط 

بعدی است. در این وضعیت مسوول فرماندهی حادثه بیمارستان به ارزیابی و پایش مستمر موقعیت پرداخته و در 

  نماید.صورت نیاز با واحدهای تخصصی بیمارستان مشورت می
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  1سطح-( پیاده شدنImplementation :برنامه آمادگی اضطراری بخش اورژانس ) 

در صورتیکه منابع موجود در بخش اورژانس برای برای رسیدگی به تعداد قربانیان کافی باشد و بخشهای حمایت 

تواند برنامه آمادگی اضطراری را صرفاً در بخش باشند، بیمارستان میقادر به پاسخ مناسب بدون عارضه مهمی

 اورژانس پیاده نماید.

 2سطح-( پیاده شدن مختصرpartial :برنامه آمادگی اضطراری بیمارستانی ) 

در صورتیکه منابع موجود در بخش اورژانس بیمارستان برای رسیدگی به تعداد قربانیان کافی نباشد ولی منابع 

. اینکه این توان برنامه آمادگی اضطراری بیمارستان را بطور مختصر پیاده نموداضافی اندکی مورد نیاز باشد می

 برنامه تا چه حد پیاده شود به تصمیم گیری اعضای مرکز عملیات اضطراری بیمارستان بستگی دارد.

 3سطح-( پیاده کاملTotal :برنامه آمادگی اضطراری بیمارستانی ) 

از اعممیمنابع موجود در بخش اورژانس و بخش در این وضعیت برای رسیدگی به تعداد زیاد قربانیان به تمامی

 منابع حمایتی نیاز است.

 عملیات واحد تلفن مرکزی بیمارستان

واحد تلفن مرکزی بیمارستان بلافاصله پس از انتقال هشدار حوادث غیرمترقبه باید برنامه ارتباطات داخلی و خارجی 

  از بیمارستان در اختیار این های خاربیمارستان را اجرا نماید. خطوط تلفن باید برای تماسهای اضطراری آزاد باشند و تماس

شود تماسهای تلفنی براساس اولویت به سه دسته زیر تقسیم گیرد. برای ارتقاء خدمات ارتباطی توصیه میمرکز قرار می

 شوند:

 باشند.تماسهایی که در ارتباط با حادثه غیرمترقبه می .0

 شود.تماسهایی که از طرف مطبوعات برای دریافت اطلاعات انجام می .1

 گیرد.اسهایی که از طرف بستگان بیماران انجام میتم .7

 (Incoming Patient Areaسازماندهی فضای پذیرش بیماران: )
فرد مسوول تریاژ باید فضای پذیرش بیماران را براساس طبیعت حادثه غیرمترقبه و برآورد تعداد قربانیانی که به مداوا نیاز 

محل فیزیکی باید برای دریافت بیماران مد نمر قرار گیرد. اقداماتی مانند خواهند داشت سازماندهی نماید. یک یا چند 

ترخیص انتخابی بیماران بستری، به تعویق انداختن اعمال جراحی الکتیو و قطع ویزیت سرپایی بیماران باید برای توسعه 

سب نیاز به درمان، بستری شدن، ظرفیت پذیرش بیمارستان مدنمر قرار گیرد. در این بخش بیماران پس از انجام تریاژ برح

 یابند.ترخیص و یا ارجاع به واحدهای دیگر انتقال می
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 مشخص نمودن پرسنل:

پرسنلی که در فضای پذیرش بیماران و نیز در بخشهای کلیدی بیمارستان مشغول به فعالیت هستند باید برای  تمامی

متحدالشکلی استفاده کنند. اعضای کمیته حوادث غیرمترقبه ها و یا علایم سازماندهی و همچنین حفظ امنیت از یونیفرم

 بیمارستان، جراح مسوول تریاژ و پرسنل کلیدی حتماً باید از بازوبند یا آرم مشخص استفاده کنند.

 تخصیص منابع به فضای پذیرش بیماران:

د لازم است. پرسنل باید در توزیع و سازماندهی منابع مناسب در فضای محل پذیرش بیماران برای پاسخ مؤثر این واح

تیمهایی متشکل از یک جراح، یک پزشک داخلی، یک پرستار و دو نفر بهیار سازماندهی شوند. ترکیب این تیمها به پرسنل 

 موجود و در دسترس بیمارستان بستگی دارد و قابل تغییر است.

 آماده سازی لوازم و تجهیزات پزشکی:
ر جعبه ای با برچسب مشخص قرار گیرند تا انتقال آنها را به فضای پذیرش بیمارستان لوازم پزشکی و تجهیزات پایه باید د

تواند شامل تجهیزات اولیه تنفسی و کپسولهای اکسیهن، وسایل پانسمان و مایعات ضد ها میتسهیل نماید. محتویات این جعبه

ها، وسایل گچ گیری و آتل گذاری، فرم عفونی کننده، داروهای اورژانس، وسایل اولیه جراحی، مایعات داخل وریدی،

برچسبهای تریاژ، کارتهای تشخیص هویت و تجهیزات اداری دیگر باشد. فضای پذیرش بیماران باید طوری طراحی شود که 

و وسایل جراحی و بیهوشی را فراهم نماید. در مرکز فضای پذیرش  Xامکان استفاده از دستگاه عکسبرداری سیار اشعه 

 بیماران باید محلی برای قرارگیری برانکاردها و صندلیهای چرخ دار در نمر گرفته شود.

 آماده سازی بخش جراحی:

اعمال د. تمامیدر جریان مرحله هشدار حوادث غیرمترقبه اتاق عمل جراحی بیمارستان باید آمادگیهای لازم را فراهم نمای

جراحی غیراورژانس باید کنسل شوند و اتاق ریکاوری باید به سرعت آماده شوند. بخش جراحی باید پرسنل ذخیره خود را 

 ساعته را داشته باشد.  11به نحوی سازماندهی کند که امکان فعالیت 

استریل جراحی برای اعمال جراحی  ریاست بخش جراحی باید از وجود تعداد کافی گانها و پوششهای اتاق عمل و وسایل

 مورد نیاز اطمینان یابد.
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 آماده سازی بخش اورژانس:

معمولاً ریاست بخش اورژانس فرد مسوول تریاژ و سازماندهی فضای پذیرش بیماران است. پرسنل بخش اورژانس با 

 پردازند. سازماندهی در تیمهای اضطراری به انجام تریاژ و خدمات اورژانس می

یان مرحله اعلام خطر بخش اورژانس فعالیت عادی خود را متوقف نموده، اولویت درمان بیماران پذیرش شده قبلی را در جر

های حاوی تجهیزات و لوازم پزشکی را به فضای نماید و پرسنل بخش جعبهتعیین کرده، اتاق انتمار بخش را تخلیه می

یرمترقبه ریاست بخش اورژانس باید تماس و هماهنگی نزدیک با کنند. پس از هشدار حوادث غپذیرش بیماران منتقل می

 های بیمارستان بویهه مرکز عملیات اضطراری، بخش جراحی و بخش امنیت )حراست( داشته باشد.دیگر بخش

 آماده سازی دیگر بخشها و خدمات بیمارستان:

خود را ادامه دهند مگر اینکه شدت حادثه  بخشهای داخلی، اطفال، زنان، مامایی و دیگر تخصصها باید فعالیتهای عادی

غیرمترقبه به حدی باشد که پیاده شدن کامل برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستان و یا تخلیه کل بیمارستان توسط مرکز 

عملیات اضطراری اعلام گردد. در چنین وضعیتی جز حداقل پرسنلی که برای ادامه کار بخشها مورد نیاز است بقیه نیروها 

 ید تحت فرماندهی مرکز عملیات اضطراری به اجرا شدن برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستان بپردازند.با
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 فصل ششم

قوانین و مقررات   
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 مرکز داخلی آموزش مقررات 

  مقدمه

 و عادات با همراه منمم و مرتبط های دانش از ای مجموعه آن طی که باشد می فرایندی خدمت ضمن آموزش

 آموزش در اهمیت با عناصر از یکی نیز الورود جدید پرسنل آموزش .یابد می انتقال آن از حاصل های مهارت

 و نگرشی ، شناختی های ساختار در تغییر منمور به که است فعالیتهایی کلیه از عبارت باشدکه می خدمت ضمن

 های مهارت و آگاهی ، دانش سطح که ای گونه به .گیرد می صورت خدمت بدو در بیمارستان پرسنل مهارتی

 های مسوولیت و وظایف انجام آماده تا نماید ایجاد آنها در مطلوب رفتار و داده ارتقاء را آنان ای حرفه و فنی

 . شوند خود شغلی

 اهداف

 : کلی هدف

 می باشد. بیمارستان در کارکنان سازمانی فردی و وری بهره بهبود منمور بیمارستان به پرسنل آموزشی نمام استقرار

 : جزئی اهداف

 الوورد جدید پرسنل آموزش بخشی اثر افزایش 1-

 .آموزش از حاصل رضایتمندی افزایش 2-

 .مهارت و دانش سطح افزایش طریق از پرستاری پرسنل عملکرد کیفی سطح ارتقای 3-

  تعاریف

  الورود جدید پرسنل آموزش بسته

 گردییده طراحیی جدید الیورود پرسنل شغلی مهارتهای توان افزایش و علمی سطح ارتقاء هدف با که است ای مجموعه

 .است
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  الورود جدید پرسنل آموزش پروتکل

 فرآیند اجرای نحوه

بیمارستان، ونیروهای اداری پشتیبانی به  پرستاری مدیر به و بیمارستان پرستاری دفتر .پرسنل جدید الورود پرستاری به۱

 اداری بیمارستان مراجعه می نماید مدیر

 :فوق نیروهای خصوص و امور اداری در  پرستاری مدیر اقدامات

  مرتبط دستورالعملهای و مقررات قوانین، شفاهی آموزش -

 آموزشی سوپروایزر به فرد ارجاع -

 :فوق نیروهای خصوص در آموزشی سوپروایزر اقدامات

 نکیات و هیا ویهگیی و بیمارسیتان عمیومی شیرایط بیا جدیید پرسینل آشناسیازی برای توجیهی مجموعه /کتابچه ارائه -

 .بخش مربوطه اختصاصی

 :میباشد ذیل موارد شامل توجیهی کتابچه

 موضوعات عفونت، کنترل برنامه بیمار، ایمنی خدمت، گیرندگان حقوق رعایت به مربوط موضوعات ساختمان، نقشه 1-

 مراتیب سلسیله و نمیودار منطقیه، میردم بیومی و فرهنگیی ویهگیهیای خطیر، میدیریت بحیران، آتشنشیانی،مدیریت

 حضیور تعجیل، و تاخیر ها، مرخصی همچون مالی و اداری امور پوشش، رعایت استانداردهای به مربوط سازمانی،قوانین

 .رفاهی امکانات و شغلی ارتقاء روند اضافه کار، و مزایا،پاداش و حقوق غیاب، و

 و مسیوولیتها بیا میرتبط میوارد و بخیش این خاص بخشنامه های و نامه ها آیین دستورالعملها، خرینآو جزئیات معرفی 2-

 فرد وظایف هر شرح

  خدمت بدو آموزشی مطالب یا.مربوطه بخش اختصاصی تجهیزات کلیه به مربوط اطلاعات حاوی ای مجموعه زیر 3-
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شیریانی،  خیون گیاز تفسیر پیشرفته، و مقدماتی ریوی قلبی احیاء نویسی، گزارش: بطور مثال جهت پرسنل پرستاری شامل

 تهییه( اختصاصیی و عمیومی فرآیندهای و مختلف دستگاههای با کار و بیمار با ارتباط بیمار، به آموزش قلب، نوار تفسیر

 .پرستاری واستانداردهای گایدلاینها )بخشها کلیه در وموجود پرستاری امور سوی مدیریت از شده

 .تووری آزمون ومحل زمان با ارتباط در توضیحاتی ارائه -

 شده  ارائه آموزشی مواد از تووری آزمون برگزاری -

 بیه بخیش در عملیی آمیوزش جهیت آموزشی رابط به اند نموده کسب را امتیاز حدنصاب تووری آزمون در که افرادی-

 . روز 15مدت 

 میرتبط سوالات حاوی که جداگانه لیست چک با فوق افراد از دوره گذراندن از پس ماه 6 آموزشها بخشی اثر ارزیابی -

 .جدیدالورود افراد ویهه وعملی علمی گواهی وارائه .گردد می آموزشها وعملی جنبه علمی با

 . آموزشها بخشی اثر ارزیابی لیست وچک مهارتها لیست چک تهیه -

 فوق نیروهای خصوص در آموزشی رابط اقدامات

 .گیرنده آموزش فرد به خود برنامه با هماهنگ برنامه و شیفت ارائه -

 ،پیشیرفته و مقیدماتی احیاء نویسی، گزارش( فرد به آموزشی شده مواد عملی و کلینیکی جنبه های آموزش  CD ارائه-

 میوارد و )مختلیف دسیتگاههای بیا کیار و بیمیار بیا ارتبیاط بیمیار، بیه آموزش قلب، نوار تفسیر شریانی، خون گاز تفسیر

 .بخش تخصصی

 همکیاری بیا افیراد )ارتبیاطی – عملیی( مهیارت سیطح تعییین و شیده تعییین لیسیتهای چیک با عملی و مهارتی آزمون -

 .سوپروایزر آموزشی

 بخیش در کیار به شروع تأیید جهت آموزشی سوپروایزر و/مدیر امور اداری پرستاری مدیر به عملی آزمون نتایج ارائه -

 .)باشد می 14 دوره پایان گواهینامه جهت ارائه نمره حداقل(.مربوطه

 فوق نیروهای خصوص سرپرستار/مدیر اداری در اقدامات

 .بیماران به افراد سوی از شده ارائه خدمات پایش -

 مسوول مربوطه توسط جدیدالورود افراد ارزیابی فرم تکمیل -
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  کارکنان پوشش مقررات

 و شخصری حرریم حفرظ و خودتران شرخص بررای خاطر امنیت ایجاد بر علاوه ظاهر و پوشش نحوه

 ضرریب افرزایش ، اجتمراعی و شررعی ، عرفی ضوابط و موازین رعایت باعث انسانی بیماران کرامت

 . گردد می ای حرفه اخلاق از تصویرمثبت ایجاد و سلامت و ایمنی

 ضیخیم آن ،جینس سیفید روپیوش از اسیتفاده صیورت در و است الزامی کارکنان کلیه برای فرم لباس پوشیدن .1

اسیتفاده  اسیت بدیهی. باشد بلند مقنعه و رده اساس بر کفش رنگ و جوراب ، گشاد شلوار ، زانو حد در و ،بلند

 . باشد می ممنوع جوراب نپوشیدن و چسبان تنگ شلوار و روپوش از

 . نکنید انتخاب کوتاه و تنگ را خود لباس فرم لطفا .2

 باشد مرتب و اتوکشیده ، تمیز ، فرم لباس .3

 . شود داشته نگه بسته کامل بطور بالینی های محیط در حضور مدت تمام در ها روپوش های دکمه .4

تمیام  در(  وعنیوان خیانوادگی نیام ، نیام اول حیرف) حیاوی(  تگ) دار عکس معتبر شناسایی کارت از استفاده .5

 . است الزامی بیمارستان در حضور مدت

 وتجهییزات بیمیاران به آسیب احتمال و عفونت انتقال باعث بلند ناخن.  باشد لاک بدون ، تمیز ، ،کوتاه ها ناخن .1

  شود می

 . باشند داشته جدی اهتمام شرعی دستورات رعایت و خود موی کامل پوشش رعایت به نسبت ها خانم .1

 . باشد متعارف درحد و آراسته ، تمیز بایستی آقایان موهای .8

محییط  در(  ازدوا  حلقیه جیز بیه) دسیتبند النگیو، ، طلیا انگشتر ازجمله آلات زیور و آرایش وسایل از استفاده .6

 . نیست جایز بیمارستان

 . باشد می ممنوع بیمارستان محیط در زا حساسیت و تند بوی با عطرهایی و آرایش لوازم از استفاده .10

 نمائید استفاده صدا سرو بدون و ساده ، بسته جلو و مناسب ظاهر با شستشو قابل ، تمیز ، راحت کفش از .11

 . است ممنوع روز شبانه ساعات کلیه در دمپایی از استفاده .12

 . است ممنوع ، فرد حضور زمانهای کلیه در دخانیات سایر و سیگار استعمال .13
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 و حد ضیرورت در استفاده ، زمانها سایر در و دارید نگه خاموش بیمار بالین بر حضور هنگام را خود همراه تلفن .14

 از اسیت بهتیر ، زنیگ بیرای ضیمنا.  شیود انجیام ، بلنید صیدای سیرو عیدم و کیردن صیحبت آرام رعاییت بیا

Vibrationشود استفاده .  

 می باشد شما اجتماعی شخصیت نشانه همکاران با برخورد در فروتنی و تواضع ، ای حرفه اخلاق اصول رعایت .15

. 
 آرام صییدای بییا خندیییدن و نکییردن نامناسییب هییای شییوخی ، نکییردن بحییث جملییه از دیگییران حقییوق رعایییت .11

بلیوغ  نشیانه... ، و رسیتورانها ، شیاپها کافی ، آسانسورها نمیر بیمارستان عمومی محیطهای در و درحضوربیماران

 . شماست اجتماعی

 و کتبیی تیذکر سیپس شیفاهی تیذکر ابتیدا ننماینید را نامیه آئیین اصیول و ای حرفیه اخلیاق رعاییت که افرادی .11

 . شوند می داده ارجاع انضباطی کمیته به تخلف انجام بر اصرار درصورت

  اداری تخلفات

 اداری نمارت،تخلفیات عیالی هییات 4/8/1318 مصیوب اداری تخلفیات بیه رسیدگی دستورالعمل 2 ماده حکم مطابق

 بیه میوارد منحصیر کیه اداری انضیباط و نمیم نکیردن رعاییت و مستخدم نادرست رفتار و اعمال ارتکاب از است عبارت

 . شود می تقسیم تقصیر و قصور: دسته دو به و است اداری تخلفات به رسیدگی قانون در مذکور

 است مربوط مقررات و قوانین عمدی نقض تقصیر و محوله اداری وظایف انجام در غیرعمدی قصورکوتاهی. 

 که شامل: است برشمرده مورد 38 در را تخلف انواع اداری، تخلفات به رسیدگی قانون 8  ماده

 اداری یا شغلی شوون خلاف رفتار و اعمال .1

 مربوط، مقررات و قوانین نقص .2

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

 حیثیت هتک و افترا و تهمت ایراد .4

 اخاذی .5
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 اختلاس .1

 اشخاص به نسبت مقررات و قوانین اجرای در غیراداری روابط یا غرض اعمال یا تبعیض .1

 اداری موظف ساعات خلال در خدمت ترک .8

 مجوز کسب بدون آن از خرو  تکرار یا خدمت محل به ورود تاخیر در تکرار .6

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

 بیگانه اتباع با غیرمجاز تماس و ارتباط اداری، محرمانه اسناد و اسرار افشای .11

 اداری وظایف حدود در بالاتر مقامهای دستور اجرای از سرپیچی .12

 شده محول وظایف انجام در انگاری سهل یا کاری کم .13

 امر تحت کارمندان تخلفات گزارش ندادن در مدیران و روسا انگاری سهل .14

 اداری امور در واقع خلاف گزارش یا گواهی ارایه .15

خیواهی  رشیوه عیرف در کیه میالی هرگونیه اخذ یا شده تعیین مقررات و قوانین در آنچه از غیر وجوهی گرفتن .11

 میشود تلقی

حیق  کیه اشخاصیی بیه میدارک تسلیم از خودداری یا ندارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارک تسلیم .11

 دارند را آن دریافت

 اداری مقرر اوقات در خدمت تعطیل .18

 اسلامی حجاب نکردن رعایت .16

 اسلامی شعایر و شوون نکردن رعایت .20

 مخدر مواد فروش و خرید و توزیع ، حمل نگهداری، اختفا، .21

 مخدر مواد به اعتیاد یا استعمال .22

 تحقیقاتی و آموزشی های سمت استثنای به دیگر دولتی شغل داشتن .23

 دولتی اموال و امکانات و شغلی موقعیت یا شوون از غیرمجاز استفاده هرنوع .24

 دولتی یا رسمی اوراق و اسناد در بردن دست و نمودن مخدوش یا جعل .25

 امتحانی دفاتر و مدارک ، اوراق سوالات، در بردن دست .21
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 آنها تعویض یا امتحانی سوالات افشای .21

 ضوابط برخلاف امتیاز یا نمره دادن .28

 متوالی یا متناوب صورت به غیرموجه غیبت .26

 اداری موقعیت یا مقام از استفاده سوء .30

 آنها کردن معدوم یا پستی محمولات و ها پاکت بازکردن یا بازرسی اختفاء، توقیف، .31

 قانونی مجوز بدون سمع استراق .32

 پراکنی وشایعه کارشکنی .33

 کاری کم یا کارشکنی به دیگران تحریک یا وادارساختن .34

 دولتی اموال به خسارت ایراد .35

 غیرقانونی مقاصد تحصیل برای فردی فشارهای اعمال .31

 غیرقیانونی وتماهرات تحصن ،اعتصاب برپایی به تحریک یا غیرقانونی تماهرات و اعتصاب تحصن، در شرکت .31

 غیرقانونی مقاصد تحصیل برای گروهی فشارهای واعمال

 اند شده شناخته مردود اسلام نمر از که ضاله های فرقه از یکی در عضویت .38

 : ها مجازات

 : از عبارتند است شده بینی پیش مختلف افراد برای اداری تخلفات به رسیدگی قانون9 ماده در که هایی تنبیه

 استخدامی پرونده در در  بدون اخطارکتبی -الف

 استخدامی پرونده در در  با کتبی توبیخ -ب

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

 سال یک تا ماه یک از موقت انفصال-د

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

دستگاههای  و دولتی دستگاههای در مدیریتی و حساس های پست به انتصاب از محرومیت یا مقام تنزیل-و

 قانون این مشمول

 دوسال یا یک مدت به گروه دو یا یک اعطای در تعویق یا گروه دو یا یک تنزیل-ز
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 از کمتر و زن مستخدمان مورد در  دولتی کار سابقه سال 20 از کمتر داشتن صورت در خدمت بازخرید - ح

 هر قبال در مربوط مبنای حقوق روز 45 تا 30 پرداخت مرد با مستخدمان مورد در دولتی خدمت سال سابقه 25

 رای کننده صادر هیات تشخیص به سال خدمت

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

 از اخرا  گروه ی دو یا یک تقلیل با دولتی خدمت سنوات اساس مرد بر مستخدمان دولتی برای خدمت سابقه

 قانون می گردند. این مشمول دستگاههای و دولتی ازخدمات دایم متبوع که انفصال دستگاه

 
 

 کارکنان غیاب و حضور نامه آئین

 عدم درصورت این بر علاوه.شد نخواهد محسوب کارکرد ساعات جزو و بوده غیبت منزله به وخرو  ورود ساعات ثبت دمع-1

 غیبت منمور می گردد.  خودکار بطور علتی هر به خرو  یا ورود ساعات از یکی ثبت

 .شود یمنمور م یروز مرخص کیدر روز باشد  یاز نصف ساعت کار شیاگر ب یساعت یپاس ها -2

 می باشد شیفت محدود تغییر امکان و تعریف دستگاه در تنمیمی برنامه برابر دقیقا کارکنان کاری شیفتهای آنجائیکه از -3

 گردد. اقدام آن تصحیح به نسبت تا مسوول واحد اعلام به شیفت کتبا 2شروع ، حداکثرتا  از قبل را خود شیفت تغییر است شایسته

 نخواهد شد. داده اثر ترتیب فوق باشد موارد از بیش که وتغییراتی اطلاع عدم صورت در است بدیهی

و  یساعت یها ینسبت به اخذ مرخص ونیتوماس قیهمکاران مکلفند قبل از خرو  از مرکز از طر هیتمام واحد ها و کل نیمسوول -4

باشد پس از اخذ  یساعت یکه مرخص یار مرکز خار  شوند و در صورت یمرخص افتیاز در نانیو پس از اطم ندیروزانه اقدام نما ای

 .ندیخرو  نسبت به ثبت اثر انگشت اقدام نما م، به هنگا ونیاتوماس قیمجوز از طر

 : استحقاقی مرخصی

 مربوطه مسوول موافقت که با گیرد می تعلق استحقاقی مرخصی روز روز 1.8 ماه هر ازاء به خدمت ماه نخستین از پرسنل به-0 

 . نماید استفاده تواند می

و حداکثر مدت استفاده از مابین نوع مرخصی از   شود می منمور استحقاقی مرخصی جزء ، کار روز یک کمتراز مرخصی-1

 وهنگام پر را فرم درخواست آن، از استفاده به نیازپرسنل صورت دوازده روز در یک سال تقویمی تجاوز نخواهد کرد. در

 .شود داده تحویل شده تعیین مسوولین به و کرده امضا را حتماآن خرو 

 شود. نمی محسوب مرخصی جزء استحقاقی مرخصی بین رسمی وتعطیلات جمعه روزهای-7



 
 
 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی زنجان

 
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 کد سند:

 IH-B-36-101/02 
 

 ویرایش:
 2 

 تاریخ تهیه:

02/4/3131 

 تاریخ آخرین بازنگری:

33/32/39 

 تاریخ ابلاغ:

19/32/39 

 

110 
 

روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند که از  71کارمندان رسمی و پیمانی موسسه سالی  -1 

حداکثر              ونخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد و طبق مقررات جزئا یا کلا قابل استفاده می باشد . 

 نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.

 استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به ارائه تقاضای کارمند و موافقت مسوول مربوطه می باشد.  -8   

نمایند . ) ازسال کارمندان می توانند به هر میزان از ذخیره، مرخصی استحقاقی خود پس از موافقت مسوول مربوطه استفاده  -6   

 به بعد ( 0730

موسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی استحقاقی سالیانه به میزان استحقاق در زمان  - 6

 مناسب و حداکثر تا پایان همان سال فراهم گردد و با درخواست آنان در این زمینه موافقت نماید.

 به بعد ( 0755مرخصی های استحقاقی جزء مرخصی محسوب نمی شود. ) ازسال تعطیلات رسمی بین  -3 

 انصراف از مرخصی استحقاقی تحصیل شده با اعلام کارمند و موافقت مسوول واحدامکان پذیر می باشد. -5  

ندان تمام وقت می استفاده از مرخصی استحقاقی در ایام خدمت نیمه وقت وتقلیل ساعت کاری طبق مقررات مربوطه به کارم -3  

 باشد.

کارمندی که در حال مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود در صورت موافقت مسوول  -01  

 مربوطه تاریخ شروع مرخصی اخیر بلافاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود.

وی، کارمند مکلف است در پایان مدت مرخصی در محل درصورت عدم موافقت مسوول مربوطه و یا عدم وصول نمریه -00   

 خدمت خود حاضر شود.

روز مرخصی خواهند داشت که درصورت عدم بازخرید نیمی از  71( سالی 1ماده 7کارمندان مشمول قرارداد معین )تبصره -01 

 به بعد( 0730آن قابل ذخیره شدن می باشد. )ازسال 

موسسه می تواند درصورت تقاضای کارمندان مشمول قرارداد کار معین نسبت به بازخرید پانزده روز مرخصی ذخیره سالیانه  -07 

 در پایان هر سال اقدام نماید.

ازخرید ذخیره مرخصی کارمندان مشمولان قرارداد کار معین بر اساس حقوق و مزایای مندر  در آخرین قرارداد منعقده -01  

 گردد. تعیین می

درصورت استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان مشمول قرارداد کار معین به وضعیت پیمانی مرخصی های -08

 استحقاقی ذخیره شده، کماکان قابل ذخیره خواهد بود.

ار روز جمعه به عنوان مشاغل کارگری تلقی می گردند. این افراد در هر سال با احتساب چه 1ماده 1پرسنل مشمول تبصره -06  

سی روز مرخصی استحقاقی خواهند داشت که نه روز قابل ذخیره شدن می باشد. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب 

 نخواهد شد.

 مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ازلحاظ مرخصیهای استحقاقی ،استعلاجی همانند پرسنل رسمی میباشند. -03 
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ین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در حین انجام طرح به خدمت پیمانی موسسه پذیرفته شوند مدت درصورتی که مشمول-05 

 مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان قابل ذخیره خواهد بود.

 

 

 مرخصی استعلاجی:
مدت ممکن به  کارمندان موسسه در صورت ابتلا به بیماری که مانع از خدمت آنان می شود باید مراتب را در کوتاهترین  -

 مسوول مربوطه اطلاع دهند.

 کارگزینی مکلف است پس از تایید پزشک معتمد و یا شورای پزشکی نسبت به صدور حکم مرخصی استعلاجی اقدام نماید. -

درصورتی که گواهی نامه استعلاجی کارمند طبق مفاد این دستورالعمل مورد موافقت قرار نگیرد مدت مذکور از مرخصی  -

 کسر خواهد شد و در صورت عدم وجود مرخصی استحقاقی ،مرخصی بدون حقوق منمور خواهد شد. استحقاقی وی

مدت ممکن به مسوول  نیمراتب را در کوتاهتر دیشود با یکه مانع از خدمت آنان م یماریکارمند موسسه درصورت ابتلا به ب     -

 مربوطه اطلاع دهند.

اقدام  یاستعلاج ینسبت به صدور حکم مرخص یپزشک یشورا ایپزشک معتمد و  دییمکلف است پس از تا ینیکارگز     -

 .دینما

پزشک  دییپزشک معالج و تا یکه مانع از انجام خدمت شود تا سه روز با گواه یماریکارمندان موسسه درصورت ابتلا به ب     -

 .ندیاستفاده نما یاستعلاج یتوانند از مرخص یم ،یپزشک یشورا دییمعتمد موسسه و مازاد بر سه روز تا سقف چهار ماه با تا

 نیاست.حداکثر مدت ا یپزشک ونیسیبعهده کم یو تیمدت معذور نییصعب العلا  و تع یماریابتلاء مستخدم به ب صیتشخ     -

 خواهد بود. دیدر هر نوبت شش ماه است و قابل تمد تیمعذور

 است. دیمقررات قابل تمد تیبا رعا ابدیاو ادامه  یماریکه ب یمستخدم درصورت یاستعلاج یمرخص     -

از  شتریکند ب یاستفاده م یاستعلاج یکه از مرخص یمستخدم یبه جز مستخدمان)بانوان باردار( حفظ پست ثابت سازمان       -

 .ستین یچهار ماه الزام

 ندارد. تیموضوع یاستعلاج یبدون حقوق قرار دارند از مرخص یمرخص تیکه در وضع یکارمندان یبرخوردار     -

 یمدت مذکور از مرخص ردیدستورالعمل مورد موافقت قرار نگ نیکارمند طبق مفاد ا یاستعلاج یکه گواه یدرصورت      -

 بدون حقوق منمور خواهد شد. یمرخص ،یاستحقاق یکسر خواهد شد و درصورت عدم وجود مرخص یو یاستحقاق

باشند  یم یاجتماع نیتابع مقررات قانون تام یاستعلاج یه از مرخصاز نمر استفاد یاجتماع نیکارکنان مشمول صندوق تام       -

 باشند. ینم یاستعلاج یمرخص امیآنان در ا یایو موسسه مجاز به پرداخت حقوق و مزا

در محل خدمت، مدارک مربوط به  شیاز علت عدم حضور خو ربطیموظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذ نیمستخدم لیقب نیا -

 .ندیارائه نما یماریب امیا انیدر پا زیباشد را ن دهیرس یاجتماع نیمذکور در قانون تام یمراجع قانون دییکه به تا یماریب
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نشوند تا سه روز توسط  یبستر مارستانیباشد و در ب یماریکه عدم اشتغال آنان به سبب ب ینیمستخدم یحقوق و فوق العاده ها -

 نیقرارداد مشمول مقررات قانون تام انیو حداکثر تا پا یماریدستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه ب

 خواهد بود. یاجتماع

 شد .با یبعهده موسسه م یاجتماع نیمشمول صندوق تام یو رسم یشیآزما یرسم ،یکارکنان طرح یایپرداخت حقوق و مزا   -

مرخصی زایمان پرسنل قراردادی و پیمانی مشمول صندوق تامین اجتماعی از شش ماه به نه ماه افزایش یافت و پرداخت     -

حقوق و مزایای کارکنان مذکور در طول مدت فوق تا شش ماه اول از طریق صندوق تامین اجتماعی و از ابتدای ماه هفتم به 

 . دربعد از طریق واحد مربوطه صورت می پذی

 : مانیزا یاستعلاج یمرخص
با استفاده از حقوق و  مانیزا یهر بار وضع حمل بدون در نمر گرفتن سقف تعداد فرزندان نه ماه مرخص یبه بانوان باردار برا      -

 نخواهد شد. شتریدر هرصورت از نه ماه ب ردکهیگ یمربوطه تعلق م یفوق العاده ها

 است. دهیگرد نییسال تع کیسه قلو و بالاتر  یها مانیزا یدوقلو نه ماه و برا یها مانیزا یبرا مانیزا یمدت مرخص       -

کنند، از  یاستفاده م یاستعلاج یپزشک معالج از مرخص دییبا تا یکه در طول دوران باردار یبانوان یاستعلاج یمدت مرخص      -

 آنها کسر نخواهد شد. مانیزا یسقف مرخص

 بود.دوماه خواهد  دیآ یم ایکه فرزند آنها مرده به دن یدرخصوص مادران مانیزا یمرخص -

 

 روز کیکمتر از  یمرخص
باشد استفاده کنند حداکثر  یم یاستحقاق یاز مرخص ییروز که جز کیکمتر از  یتوانند از مرخص یکارمندان موسسه م -

 یروز مرخص کیاز مدت ذکر شده  شیروزانه است. درصورت استفاده ب ینصف ساعت کار زانیبه م یساعت یمرخص

 شود. یمحاسبه م یاستحقاق

 تجاوز نخواهد کرد. یمیسال تقو کیماده از دوازده روز در  نیموضوع ا یحداکثر مدت استفاده از مرخص       -

 ساعت است. کیروز،  کیکمتر از  یاستفاده از مرخص یحداقل مدت برا -

 یاضطرار یمرخص  
 یاضطرار یاز هفت روز مرخص یحق برخوردار لینهاد خانواده، کارمندان موسسه در موارد ذ میو تکر میبه منمورتحک       -

 باشد. ینم دیبازخر ای رهیمذکور قابل ذخ یسالانه رادارند.مرخص یاستحقاق یعلاوه بر سقف مرخص

 الف( ازدوا  دائم کارمند        -

 ب( ازدوا  فرزند کارمند       -

 شامل: همسر،فرزند،پدر، مادر،خواهر،برادر کی ( فوت بستگان درجه        -
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 یعلم اتیه ریاعضاء غ یو استخدام ینامه ادار نیآئ 31موضوع ماده  یاضطرار یشروع استفاده از هفت روز مرخص خیتار       -

احتساب  شروع تا چهل روز با تقاضا و اعلام کارمند و با خیعقد حداکثر به مدت دو سال و فوت تار خیدر مورد ازدوا  از تار

 . ردیپذ یصورت م لیتعط امیا

 تبصره:       -

 .دیکارمند موظف است مستندات لازم را ارائه نما        -

 امیولادت فرزند با احتساب ا خیمراقبت از همسر بعد از وضع حمل از تار یاضطرار یمرخص 08شروع استفاده از  خیتار       -

 خواهد بود. لیتعط

 

 تبصره:       -

 باشد. یآورند، جهت مراقبت از همسر بلامانع م یم ایکه همسر آنان فرزند مرده به دن یفوق به کارمندان یمرخص یاعطا      -

 اشعه یمرخص -
 طیمح یبالقوه پرتو ده طیمقدار و شرا یبر مبنا لیذ یایکه به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزا یبه افراد      -

 .ردیگ یمربوطه تعلق م ینامه ها نیو طبق آئ یواحد قانون صیکار به تشخ

 کارکنان. ریسا یدرصد ساعت کار مقرر برا 18 زانیتا م یکاهش ساعت کار هفتگ     -

 انهیسال یاستحقاق یمدت اشتغال کار با اشعه استفاده از مرخص یماه در سال برا کیتا  انهیاشعه سال یمرخص زانیم شیافزا      -

 است. یموارد درطول هرسال اجبار نگونهیدر ا

 باشد. ینم رهیذخ ای دیمذکور قابل بازخر یتبصره: مرخص       -

 باشد. یفوق قابل پرداخت م ییایدرصد مزا 61پرتو کاران گروه ب  یپرتو کاران گروه الف صد در صد موارد و برا یبرا -
 

 

 ماموریت اداری:
به ماموریت نسبت به درخواست ماموریت از طریق اتوماسیون و تکمیل برگه کلیه همکاران می بایستی یک روز قبل از اعزام -

ماموریت و تایید آن توسط ریاست مرکز ،مسوول واحد و ثبت شماره در دفتر اندیکاتور در واحد دبیرخانه اقدام نمایند.در غیر 

ه بر عدم پرداخت فوق العاده روزانه اینصورت از ثبت برگه ماموریت در واحد مربوطه جلوگیری به عمل می آید.همچنین علاو

 با توجه به عدم حضور بدون هماهنگی در محل خدمت، نسبت به کسر حقوق به دلیل غیبت اقدام خواهد شد.
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 : سالانه ارزیابی عملکرد

 کارمند سلانه به سایت .گردد مي ارزیابي واحد مسئول توسط سال طول در کارکنان عملكرد

http://arzyabi.zums.ac.ir/ نمره مراجعه نموده و نسبت به تكمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام مي نماید. حداکثر 

 میباشد. 100

دوره ای، رسمي و اغلب مكتوب از عملكرد شغلي کارکنان است، که به  ارزیابي عملكرد به عنوان یك ارزیابي     

گیرد. شناخت کارکنان ساعي و اعطای پاداش به آنها، ایجاد انگیزه منظور دستیابي به اهداف مختلف مورد استفاده قرار مي

برای بهبود عملكرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلي ارزیابي عملكرد مي باشد. در گذشته مدیران، ارزیابي 

دادند، در حالي که امروزه جنبه راهنمایي و ارشادی این ارکنان انجام ميعملكرد را فقط به منظور کنترل فعالیتهای ک

عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف اصلي از ارزیابي عملكرد این است که اطلاعات ضروری در باره نیروهای شاغل 

ر جهت بالابردن ارتقاء در سازمان جمع آوری و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را د

 کمي و کیفي کارکنان اتخاذ نمایند.

رصد تحقق اهداف سازماني از طریق سنجش عملكرد و همچنین کارآیي و اثربخشي هر سازماني از اصول اصلي د     

مورخ  00311/111اجرایي ارزیابي عملكرد کارمندان به شمارة  پویایي سازمان است لذا بر اساس دستورالعمل

آئین نامه اداری و استخدامي کارکنان  63و ماده   معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئیس جمهور 11/8/0731

به منظور 0730غیرهیأت علمي دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مصوب سال 

ن در دوره های مشخص سالانه به صورت سنجش میزان تحقق اهداف سازماني و افزایش بهره وری، عملكرد کارمندا

منظم و براساس شاخص های عمومي و اختصاصي مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت که نتیجة آن در ارتقاء اثر بخشي، 

بهره وری، افزایش کیفیت خدمات، پاسخگویي در مقابل عملكرد، رضایت ذینفعان  و برخورداری از مزایا و سایر موارد 

 لحاظ خواهد شد.

در راستای اجرای بهینه فرآیند ارزیابي عملكرد کارکنان، دستورالعمل مزبور به منظور تعیین معیارها و شاخصهای     

الامكان از اعمال سلیقه های شخصي جلوگیری به عمل آید و در این فرآیند شاهد امتیازدهي تهیه گردیده، تا حتي

تكیه بر امتیازات مكتسبه، به اهداف سازماني حاصل از ارزیابي دست  امتیازاتي صحیح تر و منطبق بر واقعیات باشیم، تا با

یابیم. شیوه نامة تدوین شده، متشكل از بخش های تعاریف، سازمان اجرایي، گروه هدف، فرم های ارزیابي و حیطه 

و .......... مي  دنتایج حاصل از ارزیابي عملكرد فرشمول آنها، فرایند اجرا و مراحل تكمیل فرم های ارزیابي عملكرد، 

 باشد.

http://arzyabi.zums.ac.ir/
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 مدیران و کارکنان نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد : 

میانگین امتیاز مكتسبه از مجموع امتیازات شاخص های عمومي و اختصاصي در طول دوره، مبنای امتیازدهي  .0

 باشد.برای ارتقای رتبه کارمندان )با رعایت سایر شرایط( مي

 یكي از فاکتورهای کارمند نمونه مي باشد.امتیاز ارزیابي عملكرد به عنوان  .1

پـاداش خـدمات  نتایج حاصل از ارزیابي عملكرد مدیران و کارمندان ، مبنای پرداخت هرگونه پاداش از جملـه .7

 مي باشد .  (قانون برنامه پنجم توسعه 81موضوع بند الف ماده )برجسته 

 بـه تفكیـك  ر سه سال متوالي یا پنج سال متنـاوبمدیران و کارمنداني که مجموع امتیاز ارزیابي عملكرد آنها د .1

 باشد ، در معرفي به دوره های آموزشي خارجي ) بورس ( از اولویت برخوردار هستند .  58حداقل 

 مدیران و کارکنان بر اساس نمره ارزیابي از مزایای فوق العاده کارایي بهره مند مي شوند. .8

درصد از مجموع امتیاز ارزیابي عملكرد کارمندان در سال قبل ، برای هر گونه ارتقـاء شـغلي از  58کسب حداقل .3

جمله : انتصاب در پست های مدیران پایه الزامي است . در مورد مدیران میـاني ، میـانگین امتیـاز دو سـال گذشـته 

 مبنای عمل مي باشد . 

درصد کل  81ي عملكرد آنها در سه سال متوالي یا چهار سال متناوب از مدیران و کارمنداني که امتیاز ارزیاب .1

، بر اساس دستورالعملي که از سوی هیات امناء تصویب و ابلاغ مي گردد امتیازات پیش بیني شده کمتر باشد 

 .در صورت نداشتن شرایط بازنشستگي ، بازخرید و یا فسخ قرارداد مي گردند

دن فرم ارزیابي امتناع ورزند، از نتایج حاصل از ارزیابي از جملـه تمدیـد قرارداد،انتصـاب،ارتقاء کارمنداني که از پر کر: تذکر

 .  رتبه، ارتقاء شغلي، اعطای طبقه تشویقي و ... محروم خواهند شد و تبعات احتمالي آن بر عهده شخص کارمند مي باشد

 

 : ساعتی کار اضافه

 دهند انجام موظف غیر ساعات در ساعتي کار اضافه توانند مي پرسنل واحد مسئول هماهنگي با ضرورت به بنا
 

 

 : حقوق گواهی و اشتغال گواهی

گیرنده،به حوزه  یاسازمان دستگاه نام خودراباقید درخواست است لازم دارند بكار اشتغال گواهي به نیاز که پرسنلي

 .خواهدشد انجام کارگزیني ازطریق گواهي صدور تائید از نمایند وپس مرکزارائه محترم ریاست
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مرکز و  محترم به ریاست کتبي درخواست ارائه با باشند داشته حقوقي ضمانت گواهي و حقوق گواهي به نیاز که پرسنلي

 .صادرمیگردد فوق وگواهي تكمیل مربوطه فرم تا مراجعه حسابداری به تائید، از پس

 

 امکانات رفاهی:

 مناسبتهیه و توزیع کارت استخر با تخفیف  -

 عقد قرارداد با بیمه تکمیلی،جهت بیمه مسوولیت مدنی ،درمان و....کارکنان -

 تعامل با بانک جهت دریافت وام های قرض الحسنه  -

 :   ارتقاء شغلی 

   ارتقاء به رتبه پایه و ارشد

 باشد.سال سابقه تجربي در سایر مناطق  6سال سابقه تجربي در مناطق محروم و یا  7کارشناسي پایه:دارای  -0

 مناطق باشد. ریدر سا يسال سابقه تجرب 01 ایدر مناطق محروم و  يسال سابقه تجرب 6 ی:داراارشد يکارشناس -1

 سال سابقه تجربي در سایر مناطق باشد.5سال سابقه تجربي در مناطق محروم و یا  1کارداني پایه: دارای  -7

 مناطق باشد. ریدر سا يسال سابقه تجرب11 ایدر مناطق محروم و  يسال سابقه تجرب 01 ی: داراي ارشدکاردان -1

 شده داشته باشد. يساعت دوره  ط 711که   يشناسنامه آموزش لیتحوپایه :  -8

 داشته باشد. شده طي  دوره ساعت 181 که  آموزشي ارشد : تحویل شناسنامه -6

 داشته باشد. ارشد و پایه : نامه درخواست ارتقاء رتبه که دستور رئیس بیمارستان و شماره دبیر خانه را -3

به صورت تایپي ، رئیس بیمارستان و کارشناس آموزش   ارشد و پایه : تكمیل فرم ارتقاء رتبه که امضاءکارمند -5

 بیمارستان را داشته باشد.

 .عملكرد را دارا باشد يابیارز ازیدر صد امت61 پایه: -3

 .عملكرد را دارا باشد يابیارز ازیصد امت در 31ارشد:  -01
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 خبره و عالیارتقا به رتبه 

 خبرهرتبه 
درصد امتیاز نمره ارزیابي و 51سال(   3سال سابقه تجربي) مناطق محروم  05همكاران جهت ارتقا به رتبه خبره به 

ساعت دوره آموزشي نیاز دارند که کارمند پس از اعلام تاریخ ارتقا رتبه از سوی کارگزیني باید  به سایت سیستم  111

 بهداشت مراجعه و اطلاعات و مدارك درخواستي از طریق سایت مذکور را تكمیل نمایند.جامع مهندسي مشاغل وزارت 

 عالیرتبه 
 081و  يابینمره ارز ازیصد امتدر 31سال(  01) مناطق محروم سال سابقه تجربي  11جهت ارتقا به رتبه عالي به 

کارگزیني ،کارمند  باید  مستنداتي که ي احتیاج است .که پس از اعلام تاریخ ارتقا رتبه از سوی ساعت دوره آموزش

حداقل  در بیست صفحه تهیه و تنظیم  شده است را به کارشناسي که توسط کارگزیني معرفي مي گردد  ارائه نموده و 

پس از طي مراحل اداری در نهایت در سایت سیستم جامع مهندسي مشاغل وزارت بهداشت اطلاعات و مدارك 

 درخواستي را تكمیل نمایند.

 ارتقاء طبقه

 حداکثر ارتقا ء طبقه سنوات تجربی مربوطو یا مشابه مورد نیاز  مدرک تحصیلی

 طبقه 5 سال 1هر  ابتدائی

 طبقه 1 سال  5هر  راهنمائی

 طبقه 1 سال  5هر  دیپلم

 طبقه 8 سال  5هر  کاردانی

 طبقه 10 سال  4هر  کارشناسی

 طبقه 11 سال  4هر  کارشناسی ارشد

 طبقه 12 سال  4 هر  دکتری

 )مناطق کمتر توسعه یافته یک سال تعجیل در ارتقاء طبقه دارند.)سنوات تجربی مورد نیاز نصف می شود 
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 کارکنان مالی دستور العمل پرداختهای

 حقوق و مزایای کارکنان – 1ماده 

دولتي و از طریق خزانه کل کشور از محل اعتبارات  7حقوق و مزایای کارکنان رسمي و پیماني و قراردادی تبصره *  

پرداخت میگردد. همچنین احكامي که تا قبل از روز هشتم هر ماه به واحد امور مالي ارسال گردد درماه جاری قابل پرداخت 

 میباشد.

 و کارکنان طرحي و همچنین تسهیلات رفاهي و فوق العاده ماموریت کارکنان و 1* حقوق و مزایای کارکنان قرادادی تبصره 

 محرومیت از مطب پزشكان از محل اعتبارات درآمد اختصاصي دانشگاه و توسط واحد مربوطه پرداخت میگردد.

 * تسهیلات رفاهي فقط به کارکنان رسمي و پیماني پرداخت میگردد.

 مالیات بر حقوق – 1ماده 

 میگردد :از تمام دریافتي کارکنان طبق قوانین مالیاتي به جز موارد زیر مالیات حقوق کسر * 

 کمك هزینه عائله مندی و کمك هزینه اولاد 

 01  درصد حق بیمه کارفرما 11درصد از 

 ... بیمه های مكمل شامل بیمه تكمیلي و بیمه عمر و 

  معافیت مالیاتي که هر ساله از سوی دولت اعلام و از درآمد کارکنان کسر میگردد ) به عنوان مثال معافیت مالیاتي

 ریال میباشد(. همچنین مالیات بر حقوق به صورت سالیانه محاسبه میشود. 111/111/07به میزان  0738سال 

 حق بیمه  -3ماده 

حق بیمه تامین اجتماعي فقط از حقوق و مزایای احكام کارگزیني کارکنان به جز کمك هزینه عادله مندی و کمك هزینه اولاد 

 کسر میگردد. %3به میزان 
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 کارکنانفوق العاده ماموریت  -1ماده 

کیلومتر برای کارکنان رسمي و پیماني و قراردادی تبصره  78فوق العاده ماموریت کارکنان در ماموریتهای برون شهری بالای 

قابل پرداخت است . همچنین احكام ماموریت باید تا هشتم هر ماه به واحد  1کیلومتر برای کارکنان قراردادی تبصره  81و  7

 ارائه گردد در غیر این صورت قابل پرداخت نمي باشد.امور مالي جهت پرداخت 
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 شرح شغل و شرح وظایف

 نیشغل : کارگز عنوان

آنها تحت نمارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف  انیاست که متصد یپست های سازمان رندهیشغل دربرگ نیا :فیتعر 

  باشند. یبرحسب مورد تصدی م ینیکارگز

  ها: تیو مسئول فینمونه وظا

تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس  - هارسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منمور حصول اطمینان از صحت آن -

احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نمیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات 

و تعیین  بازنشستگیرسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع،  -بوط مر

برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی  -انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان  -برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه 

استخدام و  -ط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منمور حسن انجام هدف های موردنمر اجرای خ -امور مختلف کارگزینی 

شرکت در کمیسیون ها  -تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم  -واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نمر  ندانمعرفی کارم

مطالعه قوانین و مقررات  -در مورد تأمین این احتیاجات  پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام -و جلسات مختلف 

اتخاذ تدابیر لازم به منمور پیشرفت و بهبود امور جاری  -و مقررات مورد عمل  وانیناستخدامی و اظهارنمر در مورد نحوه اجرای ق

 تهیه گزارشات لازم -

 احراز:  طیشرا 

ا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یو معلومات   لاتیتحص

مدیریت گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی،    ها،مدیریت دولتی با تمام گرایش 

،( مدیریت سیستم ها، مدیریت مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت 

مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی،  یمه،ب MBAمالی مدیریت، مدیریت استراتهیک، امور مالی و مالیاتی، امور ،

مدیریت مالی،دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی 

اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ( معارف اسلامی و -های اقتصادی، علوم اسلامی   حسابداری، حسابرسی، حسابدار ،   سیستم

 مدیریت) مالی ، ی و امور مالی

 داشتن مهارتهای هفت گانه :تمهار -
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 3انون مدیریت خدمات نمام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعمل ها و آیین نامه های ق  :یدوره های آموزش 

 کشوری)با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم(، آیین نگارش و مکاتبات اداری

 اسناد و مدارك یشغل : کارشناس بررس عنوان

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نمارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسی و یا : فیتعر 

و  لعملسرپرستی فعالیت های مربوط به مطالعه و بررسی در زمینه های مختلف مدیریت اسناد و آرشیو بوده و در قالب دستورا

ضوابط تعیین شده از طرف سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مسوولیت امور اسناد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی 

 .متبوع را عهده دار می باشند

  ها: تیومسئول فینمونه وظا 

آمار و اطلاعات جمع آوری شده  میمهمکاری در تهیه و تن -جمع آوری و بررسی پرسشنامه های مربوط و تجزیه و تحلیل آنها  -

مطالعه پرونده های راکد و تهیه فهرست ها و صورت های مورد نیاز طبق  -به صورت گزارش ها و جداول و نمودارهای مختلف 

انجام بررسی های لازم در زمینه های مختلف مدیریت اسناد و  -کارشناسان مافوق با توجه به دستورالعمل های مربوط  راهنمایی

انجام مصاحبه با مقامات و متصدیان  -از طریق مشاهده و مطالعه روش های تهیه و تنمیم و طبقه بندی اسناد و پرونده ها  رشیوآ

بررسی و ارزشیابی اسناد و تفکیک و  -و مشکلات مربوط به یافتن راه حل های مناسب  مربوط به منمور تجزیه و تحلیل مسایل

تهیه و تنمیم برنامه های لازم در زمینه مدیریت اسناد و آرشیو در سطح سازمان متبوع در قالب قوانین  -فهرست برداری اوراق زاید 

ی در زمینه های مختلف مربوط به مدیریت اسناد کشور ایران و مطالعه منالع علمی و قانون -و مقررات و خط مشی های تعیین شده 

وظایف واحدها و یا گروه های تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی  یمراقبت در حسن اجرا -سایر کشورهای و تهیه گزارش لازم 

 ا و جلساتشرکت در کمیسیون های مختلف، سمیناره -های لازم جهت هماهنگ نمودن آنها با خط مشی کلی تعیین شده 

 احراز:  طیشرا

از رشته های تحصیلی مدیریت  یکیگواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در  و معلومات  لاتیتحص

دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش )مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت 

یریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم سیستم ها(، مد

بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت    MBA مدیریت استراتهیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی ،

 – اطات اجتماعی، ارتباطات، تاریخ با تمامی گرایش ها ، گرایشجامعه  شناسی، علوم ارتب -ها، پهوهش علوم اجتماعی

  و تشخیص، داشتن مهارتهای هفت گانه  قتگزارش نویسی، تجزیه و تحلیل، دمهارت:  
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 مدیریت اسناد، مستندسازی، کدگذاری : یدوره های آموزش

 یشغل : مسئول خدمات مال عنوان

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نمارت مقام مافوق عهده دار انجام اموری از قبیل  :فیتعر 

 کارپردازی،انبارداری، جمعداری نقدی و اموال، برحسب پست مورد تصدی می باشند

 ها:  تیومسئول فینمونه وظا 

دریافت درخواست های خرید که از سوی  -استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق  -کارپردازی -الف  

نمارت بر کلیه  -ترخیص کالا و ارایه آن به اداره متبوع  بهتهیه و تنمیم صورت مجلس های مربوط  -مقام مافوق ارجاع گردد. 

 کنان تحت سرپرستیامور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کار

رسیدگی موجودی انبار و صورت  -تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها  - انبارداری-ب   

ثبت کالاهای تحویلی و  -در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش  انباربرداری از کالاهای موجود در 

نمارت بر  -ار و نمارت در ورود و خرو  لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضای کلیه اسناد مربوط دریافتی در کارت های انب

تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت  رهایتمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبا

تمبر از مراجع ذی ربط و فروش آنها به متقاضیان و تحویل درآمد روزانه  دریافت اوراق بهادارو - –نمارت پ  جمعداری نقدی 

صندوق و بستن حساب ها در  ترتنمیم ارقام دریافتی و پرداختی در دف -به بانک و یا حساب های مخصوص و تنمیم اسناد مربوط 

و سایر وجوه و صدور قبض های رسید و دریافت وجوه تنخواه گردان  -موعد معین و تهیه سیاهه ریز عملکرد روزانه و ماهانه 

نمارت بر کلیه فعالیت های واحد تحت نمارت و ارایه  -تحویل آنها به مراجع ذی ربط و ارایه چک های وصولی به بانک 

 –راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها 

علایم مخصوص و برچسب های شماره دار، بر روی هر یک از اموال و ازم به منمور نصب ل اقدامات انجام - اموال جمعداری- ت

 -مربوط  قرراتتنمیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق م

اداره کل اموال دولتی جهت صدور پروانه خرو  برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و 

نگاهداری حساب کلیه اموال منقول،  -کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

نمارت بر فعالیت های واحد مربوط و  -مسروقه و یا از بین رفته، طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال 

 راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها ارایه 
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 احراز:  :  طیشرا

گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام و معلومات   لاتیتحص-

نی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، گرایش ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگا

مدیریت امور دفتری، امور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردی،  تی،مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دول

 حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز  

 هارت های هفت گانه داشتن ممهارت:  -

 3مالی و محاسباتی  اتدوره های آموزشی کارپردازی، جمعداری اموال، قوانین و مقرر :یدوره های آموزش

 

 شغل : حسابدار عنوان

: این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نمارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف فیتعر 

 حسابداری برحسب پست مورد تصدی می باشند. 

معین، ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزانه،  -ها:  تیومسئول فینمونه وظا

تهیه و تنمیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های  -اعتبارات و تعهدات و دفتر کل 

رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نمر رعایت و اجرای  -به منمور رفع اختلاف  ربوطهم

امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنمیم حساب ماهانه در انجام  -قوانین و مقررات مالی 

تهیه  -و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب های تنمیم شده  اییراهنم -موعد مقرر و امضای آنها 

رسیدگی و اظهارنمر و اقدام در مورد  -لازم و بودجه تفصیلی و تنمیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی، گزارش های 

اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد و یا  حسننمارت و مراقبت در  -مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری 

رکنان واحد یا واحدهای واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارایه راهنمایی های لازم به منمور بالابردن سطح معلومات کا

شرکت در  -ها  امههمکاری در تهیه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و طرح تصویب ن -تابعه در جهت بهبود امور جاری 

  مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی واظهارنمر در مورد نحوه اجرای آن -کمیسیون های مربوطه 
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 احراز:   طیشرا

گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی  و معلومات:  لاتیتحص-

با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی،  ولتیمدیریت د

بازاریابی بین الملل(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی  مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت

و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت ،مدیریت استراتهیک،  یستمآموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت س

 MBA مدیریت امور

قتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی دفتری، امور دولتی، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، ا

سیستم های اقتصادی، علوم اسلامی  مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت ،  اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی 

  مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

 قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی،   تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارت های هفت گانهمهارت:  - 

 حسابداری دولتی )اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی ها( نرم افزار کاربردی در حسابداری :یدوره های آموزش - 

 

  شغل : مسئول دفتر عنوان

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نمارت مقام مافوق عهده دار انجام وظایف و : فیتعر

 مسوولیت های مربوطه می باشند. 

برای آنها  قاتتنمیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات ملا -ارتباطات:  ها: تیومسئول فینمونه وظا

لسات و کمیسیون هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت تنمیم اوقات ج -

پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های  -کننده در جلسه 

پیگیری امور  -ی ها:  ریگیتقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است. پ نجاممتقاضیان و مراجعه کنندگان که ا

تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت های حوزه مربوط و ارایه آن به  -ارجاعی از سوی سرپرست و ارایه گزارش لازم به ایشان 

آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط  -پرست مربوط سر هخلاصه نمودن گزارش های واصله و ارایه آن برای مطالع -سرپرست 

ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و  -به کمیسیون ها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست 

انجام  -ی: و جار یمؤسسات ذی ربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها امور عموم

اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در 
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دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان  -محل های مخصوص 

تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات  -مربوط  ردفاتآنها در رایانه یا 

استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی،  -یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ 

 حسب مورد رستتهیه گزارش های مورد نیاز سرپ -دورنگار و... 

 احراز: طیشرا 

گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با  و معلومات : لاتیتحص-  

تمام گرایش ها، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت  ، 

سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت  MBAاجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها،  عاتمطال

پهوهش علوم اجتماعی جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایش های )برنامه ریزی آموزشی، 

انشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، آموزش و بهسازی منابع انسانی(، روانشناسی شخصیت، رو

 روانشناسی عمومی،    حقوق عمومی، حقوق خصوصی ، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیرت)مالی(، حقوق

  آشنایی با نرم افزارهای تایپ و مکاتبات و نرم افزارهای اداری ،   2: داشتن مهارت های هفتگانه مهارت -

 3: آیین نگارش و مکاتبات اداری، وظایف و مسوولیت ها و خصوصیات رفتاری مسوول دفتر، سیستم یآموزش های دوره - 

 دبیرخانه و بایگانی

 شغل : متصدی امور دفتری عنوان

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نمارت مقام مافوق انجام کارهایی از قبیل: ثبت و  :فیتعر 

 صدور نامه های واصله، کارتابل گذاری، بایگانی و نگهداری مکاتبات واصله به واحد مربوطه را بر عهده دارند. 

 -یان نامه های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه ثبت خلاصه مشخصات و جر -ها:  تیسئولوم فینمونه وظا

تفکیک و  -پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان 

تهیه صورت مایحتا   -افوق تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام م -توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها 

همکاری با مسوول دفتر در زمینه آماده کردن سوابق و پرونده  -تنمیم دفتر آمار کارکنان  -اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها 

 ها و گزارش مربوطه 
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 احراز:   طیشرا

 1یا کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز ترجیحاً در یکی از رشته های  طهگواهینامه دیپلم کامل متوسو معلومات : لاتیتحص-

مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، 

قتصاد اسلامی، علوم اسلامی اقتصاد،   مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی، اقتصاد، علوم اقتصادی، ا

مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، مدیریت مالی، حسابداری، حسابداری و امور مالی، ، اقتصاد و معارف 

 اسلامی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری  

 11خدمات کشوری فعالیت می نمایند باید  یترقانون مدی 2متصدیان امور دفتری که در حوزه مقامات موضوع ماده تجربه:  -

 دارای حداقل  . سال سابقه کار امور دفتری و دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس باشند 

 داشتن مهارت های هفتگانه مهارت:

 سیستم دبیرخانه و بایگانی ... :یدوره های آموزش - 

 

  یشغل: کارشناس امور آموزش عنوان

برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامه ریزی آموزشی، تحقیق و ارزشیابی این شغل در : فیتعر

برنامه های آموزش ضمن خدمت و انتشار مواد درسی دوره های مختلف، انجام امور آموزشی و امتحانی واحدهای اجرایی 

وزش کودکان استثنایی، آموزش عشایری و آموزش خدمت، ارزشیابی و نمارت بر طرح های سوادآموزی، آم نآموزش ضم

مقاطع مختلف تحصیلی )اعم از ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، تربیت معلم، سطوح مختلف دوره های دانشگاهی(، تهیه و 

جرای برنامه پیگیری قوانین و مقررات و سایر مصوبات مربوط به ا وتدوین آیین نامه های درسی و امتحانی، طرح ریزی، هماهنگی 

 های آموزشی، اجرا و سرپرستی فعالیت های فوق را عهده دار می باشند. 

تهیه و تنمیم طرح ها و برنامه های  -جمع آوری و تنمیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی  - ها: تیو مسئول فینمونه وظا

برنامه ریزی برای توسعه آموزش ضمن خدمت با  - ارزشیابی و نمارت بر اجرای فعالیت های آموزشی یزی،برنامه ر -آموزشی 

نمارت بر تهیه و تنمیم اساسنامه های  -تهیه و تنمیم و اجرای تست های ارزشیابی فعالیت های آموزشی  -توجه به نتایج ارزشیابی 

ورالعمل های لازم تهیه و تنمیم برنامه ها و دست -واحدهای آموزشی  عهواحدهای آموزشی و طرح های لازم، جهت تأسیس و توس

ارزشیابی مستمر فعالیت  -اجرای برنامه های آموزشی طی دوره  -جهت برگزاری کلاس های کارآموزی و سمینارهای آموزشی 
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هماهنگ  -های موجود  اییهای مراکز آموزشی به منمور تعیین روش های مناسب جهت بهبود برنامه های آموزشی و رفع نارس

نمارت بر امور مربوط به  -آموزشی در موسسات مربوط و تعیین روش ها و معیارهای ارزشیابی  کردن روش های اجرای مصوبات

نمارت بر تشکیل و اداره انجمن های معلمان،  -برنامه ریزی توسعه آموزش دانش آموزان استثنایی، عشایری، سوادآموزی و ... 

بررسی کلیه فعالیت های مربوط به برنامه ریزی آموزشی از  -تحصیلی، معلمان، دانش آموزان استثنایی و مربیان   نمایمشاوران راه

برآورد کلی  -شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف آموزشی  -لحاظ نیروی انسانی و مادی براساس برنامه های اجرا شده 

 انجام سایر امور مربوط  -ساختمان، لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی  ،سنلیاعتبار موردنیاز واحدهای آموزشی از لحاظ پر

 احراز:   :  طیشرا

دکترای تخصصی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی ،  فوق لیسانس ،   و معلومات لاتیتحص -

زشی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه گواهینامه لیسانس  علوم تربیتی، ،  مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آمو -

ریزی درسی ، آموزشی مدیریت آموزش عالی، مدیریت   آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، آموزش بزرگسالان، تعلیم و 

سنجش و اندازه  ورش،،( )منابع انسانی  روان شناسی ، تربیت اسلامی، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت، تاریخ و فلسفه آموزش و پر

 .گیری تربیتی و آمار و سنجش آموزش

 توانایی نیازسنجی آموزشی   -توانایی ارزشیابی آموزشی ، توانایی طراحی آموزشی ،   مهارت - :

 ارزشیابی آموزشی -نیازسنجی آموزشی ، توانمندسازی کارکنان ، برنامه ریزی آموزشی ، یدوره های آموزش - 

 

 شغل : نگهبان عنوان

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نمارت سرپرست مربوط عهده دار انجام اموری از : فیتعر 

 قبیل حفاظت و حفظ و حراست تمام یا قسمتی از یک ساختمان، ابنیه تاریخی یا حریم معینی می باشند. 

ز ساختمان، ابنیه تاریخی، منازل، محوطه، اسکله و نمایر آن تمام یا قسمتی ا تحفظ و حراس - ها: تیومسئول فینمونه وظا

کنترل ورود و خرو  افراد، وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال، اثاثیه، تجهیزات، اشیاء و سایر کالاها طبق  -طبق دستورات صادره  

 دستورات صادره و

از بروز آتش سوزی، خرابی، دزدی، تجاوز و سایر حوادث  پیش بینی لازم به منمور جلوگیری -احتمالاً ثبت آنها در دفاتر مربوطه 

اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی  -و خرابی های غیرمترقبه در ساختمان یا اموال و یا سایر کالاها و تجهیزات تحت کنترل 
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گزارش چگونگی انجام وظیفه  - به مأموران انتمامی و مسوولان امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه رابینمیر آتش سوزی، دزدی، خ

سرکشی های مکرر و نوبه ای در  -سرپرستی و کنترل و راهنمایی نگهبانان تحت نمر  -و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی 

 -احراز:   طیسیستم های حفاظتی و امنیتی الکترونیکی و... شرا یبه کارگیر -طول ساعات شبانه روز در محدوده محل خدمت 

 : گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز  معلومات و لاتیتحص

 :دقت، تمرکز، توانایی بروز عکس العمل سریع نسبت به موقعیت های جدید  مهارت

 3با سیستم های حفاظتی و امنیتی، آموزش دفاع  ایی:آشنایی با امداد و نجات و اطفای حریق، آشن یآموزش های دوره

 کنترل تردد )ورود و خرو (شخصی، آشنایی با سیستم های 

 شغل : پرستار   عنوان

 :فیتعر

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی، طرح و برنامه ریزی مراقبت از بیماران بر اساس 

برقراری ارتباط با  بیماران و فرایند پرستاری، رساندن دارو و انجام سایر درمان ها و توجه به واکنش های حاصله از کاربرد آن ها، 

نیازهایشان و کمک به رفع مشکلات بهداشتی و درمانی آنان با توجه به کاربرد مراقبت های   ( با  رکخانواده آنان به منمور د

بهداشتی اولیه ) های  PHC همکاری سایر کارکنان و اعضا گروه پزشکی واحد مربوطه، ارائه مراقبت های پرستاری در بخش

پرستاری وشناسایی و بررسی مشکلات خدمات پرستاری  روهویهه، سرپرستی و ارزیابی فعالیت های انجام شده توسط گ تخصصی

و کمک در حل آن ها در سطوح مختلف سازمانی یا سرپرستی، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با پرستاری را عهده دار می 

 باشند. 

انجام  -پرستاری.  یبیمار در کلیه برگه های پرونده پزشکی بیمار و گزارش ها ثبت مشخصات - : تهایو مسئول فینمونه وظا

اجرای دقیق دستورات دارویی تجویز شده و  -اقدام های اولیه )تهیه نوار قلبی، کنترل علایم حیاتی ، رگ گیری،  آزمایشات و .(... 

پیگیریها، ذکر ساعت برچسب نوع هدف و اجرا،  ثبت صحیح گزارش های پرستاری )ذکر اولویت ها، -ثبت دقیق و صحیح آن. 

ثبت دقیق و صحیح وقایع اتفاقیه در مورد بیمار )سقوط از تخت، زد و خورد و (...و گزارش آن و  -و .(...  سونوگرافیمشاوره ها، 

 -جهیزات احیای قلبیکنترل دستگاه الکتروشوک، وسایل و ت -احترام و رعایت حقوق بیماران.  -اقدامات انجام یافته به مافوق. 

تحویل گرفتن بیماران )کلیه بیماران بستری در بخش (و تجهیزات  -بخش قلب.  تجهیزاتریوی  و شوک قلبی و آشنایی کامل با 

رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منمور پیشگیری از ابتلاء به بیماری های منتقله از راه  -بخش در تمامی شیفت ها. 

پیش بینی  -تشخیصی، درمانی و توانبخشی.  فرایندهایهماهنگی با تیم درمان در انجام  -شحات، تنفس و تماسی . خون، تر
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ایجاد هماهنگی و ارتباطات  -نیازهای واحد مربوطه از نمر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن. 

دوره ای و واکسیناسیون  یناتتشکیل پرونده بهداشتی و تنمیم برنامه معا -مور مربوطه. لازم با سایر بخشهای بیمارستان جهت انجام ا

ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه  -برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت. 

ارایه مراقبت های لازم برای جلوگیری  -یمارستان. راهکاری مناسب با همکاری پزشک متخصص عفونی به کمیته کنترل عفونت ب

از زخم بستر و انجام مراقبت از زخم ها) بازدید زخم،  شستشو،  بررسی درد، گزارش نیاز به واکسیناسیون و جراحی در صورت 

ترین تحرک و بررسی وارزیابی عروق وریدی محیطی برای  دسترسی به آن در شرایط تا حد امکان  با ثبات با  کم -لزوم (  

 کمترین خطر عفونت و مراقبت موثر از آن برای پیشگیری از عوارض مرتبط با محل رگ گیری و انجام آموزش های ضروری به

آرام سازی محیط فیزیکی،  -برنامه ریزی برای استقرار تیم پرستاری رگ گیری .  -و همراهان ایشان و تعویض به موقع آن .  بیمار

مراقبت و کنترل کاتترهای  -و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار. کنترل دما و نور، سر 

ارایه مراقبت های لازم از  -ها وگزارش هر گونه اختلال در کارکرد و عوارض ناشی از آنها.  شنتشریانی، وریدهای مرکزی و 

شامل کنترل وضعیت همودینامیک ، سطح هوشیاری و سایر مراقبت های بیمار پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی تهاجمی 

ویهه در مراحل مختلف درمان بیمار بستری در بخش مراقبت  ایانجام کار با تجهیزات مراقبت ه -مرتبط با اقدامات انجام شده. 

کنترل وضعیت تغذیه بیمار و انجام اقدامات پرستاری لازم در موارد تغذیه از طریق لوله ها ی گوارشی و تغذیه کامل  -های ویهه. 

بیماران و انجام امور مربوطه  تزیشرکت در وی -آموزش بیمار در نحوه استفاده از وسایل  مصنوعی، پروتزها و کمکی.  -وریدی. 

مراقبت و نمارت  -کنترل ثبت گزارشهای پرستاری در شیفتهای بعدی و ثبت دقیق گزارشها در شیفت مربوطه.  -در صورت نیاز. 

ارزیابی دانشجویان پرستاری و بخشهای  -همراهی در آموزش دانشجویان پرستاری با مربی مربوطه.  -در توزیع غذای بیماران. 

 -ارائه نتیجه به حوزه های مرتبط ومشارکت و همکاری در برنامه ریزی  . عملی و بالینی دانشجویان ، آموزش نمری  ینی،الب

برنامه ریزی در  -آموزش دستورالعمل ها و مطالب علمی در خصوص راه های کنترل عفونت در بیمارستان به گروه پرستاری. 

شرکت  -ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی.  هامبرن -جهت اجرای استانداردهای مراقبتی. 

در کمیته های مربوطه جهت تدوین استانداردهای مورد عمل در حوزه خدمات پرستاری و تنمیم ضوابط و دستورالعمل های 

هریک از اعضا گروه پرستاری،  ماتلوسرپرستی و هماهنگی در تقسیم فعالیت های پرستاری با توجه به تجربیات و مع -پرستاری 

تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتهای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات،  -آموزش، مشاوره و راهنمایی. 

 -. فوقمابازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منمور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به  -امکانات و .... 

تهیه و تنمیم گزارشات  -همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی عفونتهای بیمارستانی. 

مشارکت در توزیع  -کمی وکیفی از وضعیت موجود گیرندگان خدمت، ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط. 

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و  -ا، نیازها در واحدها و شیفت های مختلف. کارکنان پرستاری براساس توانایی ه
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مشارکت در تحقیقات  -آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله. 

 ..کاربردی در عرصه نمام سلامت در شغل مربوطه

 : احراز طیشرا

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته های پرستاری، آموزش  معلومات و اتلیتحص - 

پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.   مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته فیزیو لوژی، تکنولوژی گردش خون، آموزش 

مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری .   پزشکی، اپیدمیولوژی موزشجامعه نگر در نمام سلامت، سلامت    آ

،سالمندی، آموزش بهداشت مدرک تحصیلی دکتری فیزیولوژی ،سالمند شناسی ،آموزش پزشکی، آموزش بهداشت و ارتقاء 

 2تجربه :  -ارشد پرستاری.   شناسیسلامت ، اپیدمیولوژِی ،اخلاق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کار

برای احراز پست پرستار ، انجام تعهدات طرح نیروی انسانی بعنوان تجربه پذیرفته می شود . برای احراز پست مدیر خدمات 

پرستاری هفت سال تجربه که دوسال آن بعنوان سوپروایزر و یا سرپرستار باشد. برای احراز پست رییس خدمات پرستاری پنج سال 

ن سوپروایزر و یا سرپرستار باشد. برای احراز پست سوپروایزر در گردش چهار سال تجربه که یک سال که دوسال آن بعنوا تجربه

آن بعنوان سرپرستار باشد. برای احراز پست سوپروایزر آموزشی سه سال تجربه که یک سال آن بعنوان سرپرستار باشد. برای احراز 

ار در بخش مربوطه باشد.  ، دیالیز( و پرستار اورژانس دارای سه سال یک سال آن بعنوان پرست هپست سرپرستار سه سال تجربه ک

 برای احراز پست پرستار بخش های ویهه  ICU,CCU,NICU .تجربه باشد

 ات: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی،مهارت پایش همودینامیک، مهارت انجام  محاسب مهارت -

ایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایش های خونی معمول،  مهارت تحلیل مسائل مبتنی بر اطلاعات دارویی،  مهارت تحلیل نت

به روز پرستاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی، مهارت های مراقبتی و توانبخشی، مهارت برنامه ریزی مراقبت از 

نواده های آنها، مهارت انجام  پهوهش، مهارت مشاوره دادن، بیماران، مهارت آموزش نکات بهداشتی و مراقبتی به بیماران و خا

مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاری،  مهارت تحلیل اطلاعات ، مهارت  برآورد هزینه ها، مهارت  اعمال نمارت و ارزیابی 

 فعالیت ها.

احیای قلبی و ریوی پیشرفته، مدیریت فرایند مراقبت از بیمار،  ستاری،: آگاهی از قوانین و مقررات پریآموزش های دوره-  

 .آشنایی با اهداف و برنامه های استراتهیک بیمارستان
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 شغل : ماما عنوان

 :فیتعر

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی، فعالیت هایی شامل آموزش بهداشت و ارائه 

مامایی گسترده به جامعه زنان در سنین باروری با درک نیاز های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی خدمات بهداشتی و 

در مورد بهداشت ازدوا  و بهداشت نسل، مسائل دوران بارداری و بعد از زایمان،  هخانواده می شود . مشاوره و راهنمایی خانواد

ان و مراقبت های بعد از زایمان و مراقبت نوزاد در بیمارستان ها و منازل و یا انجام کلیه مراقبت های دوران باداری، انجام زایم

مراکز زایمانی دیگر، تشخیص زودرس بیماری های دوران بارداری و پی بردن به موارد غیر طبیعی در مادر و جنین و نوزاد و 

رت عدم دسترسی به پزشک در مواقع شیرخوار، کمک گرفتن از پزشک در موارد لزوم و انجام فوریت های مامایی در صو

در  هاورژانس، تشخیص بیماری های زنان و ارجاع به پزشک متخصص در صورت لزوم و پیشگیری از امراض زنان و تنمیم خانواد

                                                                                              حد شرع مقدس اسلام و نیز سرپرستی، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با مامایی از مصادیق این شغل می باشد.                 

کاربردی به منمور بهبود کیفیت خدمات مامایی در بخش زایمان و سایر  هایتدوین برنامه  -:  تهایو مسئول فینمونه وظا

سرشماری و استخرا   -مطالعه و شناسایی جمعیت و برنامه ریزی برای مادران و کودکان تحت پوشش.  -بخش های مرتبط. 

نمارت  -امور مامایی.  هایگروههای سنی و دفتر نویسی )مادر و کودک و واکسن (و ثبت زیج حیاتی و تجزیه و تحلیل شاخص 

بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با امور مامایی طبق 

مشارکت در فرآیند آموزش بالینی دانشجویان مامایی )کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد (در  -دستورالعمل های مربوطه. 

بررسی آمار و علل  -ان، اطاق زایمان، نوزادان، جراحی زنان و سایر بخش ها طبق کتابچه راهنمای بالینی. بخشهای مامایی، زن

پذیرش زائو در اتاق درد و زایمان  -انجام کلیه مراقبت های دوره ای مادر باردار.  -مرگ و میر مادر و نوزاد دربخشهای بهداشتی. 

زوم معاینات واژینال و تشخیص موارد غیرطبیعی و ارجاع به پزشک.    (در ختم حاملگی ل تمعاینه فیزیکی و مامایی و در صور  -. 

 -درخواست امور  پارکلینیکی سونوگرافی، رادیوگرافی، تست بدون استرس) پزشک متخصص.  - NST در صورت عدم وجود

قای زایمانی )اینداکشن (و تقویت و تشدید انجام ال -کنترل علائم حیاتی مادر و صدای قلب جنین و ثبت آن در فرم های مربوطه. 

دردهای زایمانی با نمر پزشک متخصص زنان و زایمان در صورت لزوم.   دادن بی حسی موضعی و انجام اپی زیوتومی و ترمیم 

زوم. ل تانجام مراحل مختلف زایمان با نمایش سر )سه مرحله زایمانی درجه یک و دو و ترمیم اپی زیوتومی در صور -پارگی ،( 

نمارت بر  -کمک به مادر در تغذیه نوزاد با شیر مادر،مراقبت از بند ناف و...  -سنجش آپگار و بررسی سلامت ظاهری نوزاد.  -

آموزش مادران و گرو ه های سنی  -وضعیت درمانهای ساده علامتی در خانه های بهداشت و آموزش آن به بهورزان و مربیان و ... 

تهیه پرونده جهت مادر و صدور خلاصه  -.فردی و محیط و تغذیه و راههای پیشگیری از بیماریها اشتبهدمختلف در زمینه های 

همکاری با پزشک در معاینه و تجویز دارو به بیماران در مراکز بهداشتی درمانی برای مادران و  -پرونده به بیمارستان و زایشگاه. 
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و مراقبت  ادشتی و انجام دستورات بهداشتی و فنی مربوط به مادر و نوزنمارت بر نمافت بخش مامائی و بهدا -زنان باردار. 

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت  -دراجرای این دستورات درمراحل پیش و پس از زایمان. 

در تحقیقات کاربردی در عرصه  مشارکت   -ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله. 

 نمام سلامت در شغل مربوطه. 

 احراز:   طیشرا

مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته مامایی، مشاوره در مامایی. مدرک   و معلومات لاتیتحص -

شکی مشروط به دارا بودن  تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های فیزیولوژی، آموزش بهداشت، اپیدمیولوژی، آموزش پز

تحصیلی دکتری در یکی از رشته های بهداشت باروری، فیزیولوژی، بیولوژی  درکمدرک تحصیلی کارشناسی مامایی. م

 تولیدمثل، ژنتیک پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مامایی. 

استفاده از  ارتمهارت تحلیل مسائل مبتنی بر اطلاعات به روز مامایی،  مه: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،  مهارت - 

دستگاههای تشخیص درمانی مورداستفاده در پزشکی، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی، مهارت پایش و کنترل عملکرد 

هارت اعمال مراقبتهای دوران تجهیزات ، آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و مامایی، مشاوره و راهنمائی خانواده، م

 واعمال مراقبتهای بعد از زایمان، مهارت تشخیص به موقع بیماریهای دوران بارداری.   نبارداری، مهارت انجام زایما

آشنایی با قوانین و مقررات مامایی ، اورژانس های مامایی و زایمان، احیای نوزاد و مراقبت از نوزادان  :یدوره های آموزش-

 .نارس و پرخطر

  اریشغل : به عنوان

 :فیتعر 

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی، به ارایه مراقبت های ابتدایی به بیماران تحت 

هدایت پرستاران، ارایه مراقبت های شخصی مانند استحمام، آراستن و پوشاندن لباس به سالمندان، معلولان یا افرادی که دوران 

پردازند و اجرای وظایفی مانند حرکت دادن بیماران یا تعویض ملحفه و ... را نیز بر عهده  مینقاهت خود را پشت سر می گذارند 

 .دارند

کنترل علائم  -هماهنگی با تیم درمان در انجام فرایندهای تشخیصی، درمانی و توانبخشی.  -:  تهایو مسئول فینمونه وظا 

پذیرش، انتقال و  -نمیر مدفوع ، ادرار ، خلط و ثبت در پرونده.  یهحیاتی، میزان جذب و دفع مایعات،گرفتن نمونه های آزمایشگا
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انجام روندهای عملی بالینی )پروسیجر (مانند تعویض زخم بندی ،گرفتن نوار  -جسمانی آنان .  -ترخیص بیماران و حمایت روانی

تأمین  -ریزی و ضوابط مربوطه.  رنامهباجرای واکسیناسیون براساس  -قلبی و تزریقات )عضلانی،زیر پوستی،داخل پوستی و ....( 

کمک در تأمین نیازهای تغذیه ای شامل کمک  -نیازهای بهداشتی اولیه بیمار شامل تأمین بهداشت پوست ، مو و دهان و دندان. 

آماده نمودن  -. تأمین نیازهای دفعی بیمار شامل استفاده از لوله، لگن، انما، تعویض،کیسه کلستوئی و ... -به غذا خوردن به بیماران 

انجام آمادگی های قبل و پس از عمل  -کمک به خرو  بیمار از تخت و راه رفتن وی.  -تخت ) با بیمار و بدون بیمار( و برانکارد. 

مراقبت از اجساد طبق موازین  -آماده کردن وسایل جهت استریلیزاسیون.  -جراحی و در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی. 

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و  -ها.  تانداردسشرع و ا

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نمام سلامت در شغل مربوطه.  -بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله. 

 احراز:   طیشرا

تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های پرستاری ، مامائی، بهداشت عمومی . دارا  درکدارا بودن م  و معلومات لاتیتحص -

مهارت تحلیل کردن مسائل مبتنی بر اطلاعات پایه و به روز پرستاری، مهارت  3مهارت :  -بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری .  

استحمام دادن بیمار، مهارت استفاده ازکمپرس  ارتتصمیم گیری در شرایط بحرانی، مهارت استفاده از گرماسنج های پزشکی، مه

 . های سرد و گرم درمانی، مهارت کنترل علائم حیاتی، مهارت گرفتن نمونه های آزمایشگاهی

کنترل علائم حیاتی و مراقبتهای پرستاری ، تزریقات ومراقبت های پرستاری از محل تزریق، کنترل  :یدوره های آموزش-

 . عفونت

 ردان اتاق عملشغل : کا عنوان

 :فیتعر

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی، فعالیت هایی شامل ارائه کمک های لازم فنی در 

 اتاق عمل به جراحان، آماده نمودن وسائل جراحی و استریل جهت استفاده در اتاق عمل را بر عهده دارند. 

جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز )مانند  ازکنترل پرونده بیمار قبل  - : تهایو مسئول فینمونه وظا

اطمینان از سالم بودن و  -اجازه عمل و آمادگیهای عمل، داروهای قبل از عمل، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیور آلات و ...( 

دستگاه الکترو کوتر، چراغ و  کارایی دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحی قبل از شروع )شامل مکش )ساکشن(،

کنترل اتاق عمل از نمر نور کافی، سیستم برق رسانی، درجه  -...( و گزارش هر گونه نقص ، خطا و خرابی به مسوولین ذیربط. 

و  زموااطلاع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز جراحی و آماده نمودن اطاق عمل با ل -حرارت ،رطوبت، پاکیزگی، ایمنی و .... . 
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کنترل بیمار از نمر آمادگی جسمی و روانی جهت  -کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل.  -وسایل جراحی. 

هدایت بیمار به تخت عمل، قراردادن بیمار بر روی تخت و تنمیم تخت جراحی و  -عمل جراحی و ارائه آموزش های لازم. 

قرار دادن کلیه دستگاه ها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و  - .لچراغها بر حسب نوع و ناحیه عم

حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار،کمک به جراحان و پرستار اسکراب در پوشیدن  -نیاز. 

شمارش و  -و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها.  هاباز نمودن پوشش های اولیه بسته های استریل و نخ -گان و دستکش و ... 

تکمیل کلیه گزارشات و  -ثبت نخ، گاز، لانگ گاز، درن و ...قبل از اتمام به همراه تیم جراحی و جمع آوری آنها پس از استفاده. 

گزارش شفاهی و کتبی در مورد  هائکمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوری و ار -موارد ثبتی از ابتدا تا اتمام عمل جراحی. 

پوشاندن میزها با پوشش استریل و قراردادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روی آنها)شامل:وسایل  -وضعیت ناحیه جراحی. 

گزارش  -کمک در شستن نهایی پوست بیمار)پرپ( و پوشاندن بیمار با پوششهای استریل) درپ( .  -جراحی،نخ،درنها،گاز،...(. 

جمع آوری و شست و شوی وسایل مورد استفاده و انتقال  -اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به مسوول ریکاوری.  یهکل

مراقبت از اجساد طبق موازین شرع و استاندارد ها.  -شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل.  -آنها به مراکز استریلیزاسیون . 

کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن  یشرکت فعال در دوره ها -

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نمام سلامت در شغل مربوطه.  -در انجام وظایف محوله. 

 احراز:   طیشرا

 .مدرک تحصیلی کاردانی اتاق عمل و معلومات لاتیتحص -

یابی بیمار، مهارت بررسی و کنترل تجهیزات اتاق عمل ) قبل ازانجام عمل (، ، مهارت های  برقراری ارتباط  مهارت ارز مهارت : -

با بیمار مهارت انجام احیای قلبی /ریوی، مهارت در اولویت بندی مسائل درشرایط اورژانس وپراسترس، مهارت آماده سازی 

فونی(، مهارت استفاده از  اصول صحیح وضعیت دادن به بیمار، مهارت محیط اتاق عمل با تکنیک های آسپتیک )استریل و غیرع

 استفاده از  تکنیک های مناسب در هموستاز.  

 : استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات اتاق عمل ،احیای قلبی و ریوی پیشرفته. ،کنترل عفونتیدوره های آموزش-
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 شغل : کارشناس هوشبری عنوان

 :فیتعر

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی، با شناخت کامل دستگاه و فرایند های تخصصی 

بیهوشی به دادن بیهوشی به بیماران تا ریسک سه ، زیر نمر متخصص بیهوشی می پردازند و فعالیت آنان شامل بررسی وضعیت بیمار 

میزان گاز های خونی، میزان مایعات و خون مورد نیاز بیمار،  لوله گذاری و احیای قلبی جهت تصمیم گیری در مورد نوع بیهوشی، 

و ریوی در بخش های مراقبت ویهه ، اورژانس و سایر بخش های مورد نیاز یا سرپرستی، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با 

 هوشبری می باشد.  

همکاری در تعیین وضعیت  -فرایندهای انجام کار مربوط به بیهوشی.  قاءبررسی، اصلاح و ارت - : تهایو مسئول فینمونه وظا 

 -ارزیابی وضعیت بالینی و آزمایشات بیمار قبل از عمل .  -بیمار در حین عمل و کنترل علائم حیاتی و سطح هوشیاری. 

تصمیم گیری )با هماهنگی  وانجام مشاوره  -همکاریهای لازم با گروه آموزشی بیهوشی در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی. 

متخصص (و با لحاظ رضایت بیمار در مورد نوع بیهوشی )عمومی یا ناحیه ای ( با توجه به وضعیت بالینی بیمار و نتایج آزمایشات 

تزریق داروهای قبل از بیهوشی براساس تجویز پزشک متحصص از نمر نوع و مقدار دارو و روش استفاده ا ز آن.    -پاراکلینیکی. 

دادن بیهوشی به بیماران تا ریسک  - 3شرکت در مراحل مختلف آن از جمله القای بیهوشی و نگهداری و اتمام آن زیر نمر  و

بررسی بیمار  -تحت نمر داشتن بیمار در طول عمل و انتقال بیمار به ریکاوری تا هوشیاری کامل و ترخیص.  -متخصص بیهوشی. 

رگ گیری شریانی، کارگذاری لوله تراشه  و احیای قلبی  -بررسی گازهای خون شریانی.  بااز نمر نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی 

 -اجرای روندهای عملی بالینی )پروسیجر( متداول بیدردی )مانند بیدردی بعد از عمل  -اورژانس و . ...  -ریوی در بخشهای ویهه 

و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و  شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی -حین زایمان و .(... 

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نمام سلامت در شغل مربوطه.  -بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله. 

 احراز:   طیشرا

کارشناسی ارشد  یلیصمدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته بیهوشی .  مدرک تح  و معلومات  لاتیتحص -

 تکنولوژی گردش خون مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی هوشبری.  

مهارت ارزیابی بیمار، مهارت برنامه ریزی، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی، مراقبت از بیماران در مراحل  مهارت : -

بیهوشی، مهارت در احیای قلبی /ریوی ) CPR علائم حیاتی اوممختلف (، مهارت آموزش به بیمار و خانواده وی ، مهارت پایش مد

بیمار.مهارت مانیتورینگ تجهیزات کنترلی، مهارت ارزیابی هوشیاری و پایش علایم حیاتی بیمار، مهارت برنامه ریزی، مهارت 
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در جراحی های  یاستفاده از ریاضی)جهت تعیین دوز دارویی ( مهارت به کار گیری تجهیزات و وسایل و داروهای بیهوش

 . تخصصی و فوق تخصصی، مهارت مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی

 .آشنایی با قوانین و مقررات اتاق عمل، ایمنی بیمار، کنترل عفونت، احیای قلبی و ریوی پیشرفته 3 :یدوره های آموزش-

   طیشغل : کارشناس بهداشت مح عنوان

 :فیتعر 

هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی،فعالیت هایی شامل تدریس در یکی از زمینه های  این شغل در برگیرنده پست

بهداشت محیط، ارائه و انجام برنامه های تحقیقاتی در یکی از زمینه های بهداشت محیط، مشارکت در ارائه طرح کانال های جمع 

ای جمع آوری و دفع زباله(پسماند(، مشارکت در ارائه طرح در ارائه طرح سیستم ه رکتآوری فاضلاب و سیلاب های شهری، مشا

سیستم های انتقال و توزیع آب آشامیدنی و ارائه طرح واحد های تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، کنترل آلودگی هوا، بهداشت پرتوها 

فتن جنبه های فنی و اقتصادی ارائه شده با در نمر گر ی، بهداشت آب آشامیدنی بررسی و تصمیم گیری در موارد اجرایی برنامه ها

 آن ومدیریت امور اجرایی بهداشت محیط .یا سرپرستی، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با بهداشت محیط را بر عهده دارند. 

همکاری در تهیه و تدوین  -نمارت بر اجرای سیاستهای کشوری و منطقه ای بهداشت محیط .  -:  تهایو مسئول فینمونه وظا

برآورد و پیشنهاد اعتبارات جاری و عمرانی مربوط  -آموزش بهداشت محیط براساس بررسی ها و مطالعات انجام شده  پروتکلهای

مشارکت در تهیه گزارش  -مشارکت در شناسائی و کنترل طغیان بیماریها و همه گیر ) اپیدمی( .  -به برنامه های بهداشت محیط  

مشارکت  -در طراحی سیستم های انتقال ، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی.  مشارکت -زیست محیطی.  اتهای ارزیابی اثر

مشارکت در تدوین برنامه های جامع کاهش و کنترل  -درطراحی سیستم های جمع آوری وتصفیه فاضلاب شهری وصنعتی . 

مشارکت در  -سلامت . تهیه گزارش های پیوست  رمشارکت د -تفسیر وبکارگیری نتایج آزمایشهای کیفیت آب.  -آلودگی هوا. 

بررسی و تهیه گزارش های تحلیلی از کیفیت منابع آب و تغییرات روند  -طراحی سیستم های جمع آوری و دفع مواد زائد جامد. 

عوامل  امشارکت در طراحی و اجرای مطالعات تماس ب -مشارکت در طراحی و اجرای مطالعات بار محیطی بیماریها.  -آنها . 

مشارکت  -مشارکت در انجام مطالعات اپیدمیولوژی محیط.  -ت در طراحی سیستم های کنترل آلودگی هوا. مشارک -محیطی . 

 -مشارکت در بازدیدها به منمور پایش، نمارت و ارزشیابی فعالیت های واحدهای تابعه.  -در انجام مطالعات سم شناسی محیط . 

پیگیری  -ای هوا در مناطق شهری و روستایی و تهیه گزارش های لازم . مطالعه و بررسی مشکلات منطقه در زمینه آلوده کننده ه

برنامه ریزی و تعیین اهداف مربوط به اجرای فرایندهای  -تأمین تجهیزات و وسایل موردنیاز اجرای برنامه های بهداشت محیط . 

با ارگانهای ذیربط به ویهه شرکتهای هماهنگی بین بخشی  ایجاد -بهداشت محیط در زمینه های کنترل بهداشتی آب و فاضلاب. 

اخذ  -مهندسی آب و فاضلاب شهری و روستایی در جهت بهبود وضعیت بهداشتی، منابع آب، شبکه های آبرسانی و روستایی 
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بازخورد  ارسالو طلاعاتآمار  اطلاعات مربوط به وضعیت آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان از شهرستانها، تجزیه و تحلیل ا

نمارت و کنترل بهداشتی و حفاظتی مراکز پرتوپزشکی  -نمارت کمی و کیفی بر روی آزمایشگاههای آب و فاضلاب .  -آنها.  به

پایش آلاینده های هوا ، آب و  -تهیه بسته های آموزشی و آموزش مداوم برای گروههای هدف.  -و تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج. 

انجام آزمایشهای مربوط به آلودگی هوا، آب و فاضلاب، بهداشت پرتوها و سایر  -ش. دستگاههای سنج ازخاک با استفاده 

کنترل و نمارت بهداشتی بر کلیه مراکز و اماکن مشمول و غیر  -آزمایشات لازم در آزمایشگاههای اختصاصی بهداشت محیط. 

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و  مشارکت در اجرای -مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی . 

کنترل و نمارت بهداشتی بر کیفیت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه )بعد از تولید تا  -بهداشتی . 

ار مورد نیاز اطلاعات و آم وریبازدید و جمع آ -نمونه برداری از مواد غذایی )غیر از مواد خام دامی( در سطح عرضه .  -مصرف(. 

در زمینه های مختلف بهداشت محیط )در مراکز تهیه و توزیع و فروش و  نگهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی، اماکن 

عمومی و مدارس (از قبیل بهداشت آب و فاضلاب، بهداشت هوا، بهداشت پرتوها، جمع آوری و دفع زباله)پسماند(، بهسازی 

گان ناقل، سوانح و بلایا و ..اقدام و پیگیری در مورد اجرای مقررات و قوانین و اعمال معیارها و حشرات و جوند تا،محیط روس

نمارت و بازدید بهداشتی مستمر از واحد های تابعه )خانه های بهداشت و  -ضوابط بهداشتی در رابطه با مسائل بهداشت محیط. 

همکاری در برنامه ریزی و اجرای کارآموزی  -حیط و...(. وظایف بهداشت م ههدایت و نمارت بر کار بهورزان در زمین

شناخت و دسته بندی مسایل بهداشت محیط بیمارستان و ارائه راهکارهای فنی و  -دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط. 

بیماران و برای پرسنل،  زشیهماهنگی با سوپروایزر آموزشی در اجرای برنامه های آمو -اجرایی جهت حل مشکلات موجود. 

ایجاد هماهنگی و ارتباط با  -مراجعین و اختصاص بخشی از برنامه های آموزشی به موضوعات بهداشت محیط و کنترل عفونت. 

مرکز بهداشت شهرستان و مرکز بهداشت استان و جلب همکاری بین بخشی و درون بخشی جهت حل مشکلات بهداشتی 

 -ک، حمل و نقل و دفع بهداشتی زباله های معمولی، عفونی و نوک تیز بیمارستان. جمع آوری، تفکی هنمارت بر نحو -بیمارستان. 

کنترل بهداشتی رختشویخانه و  -نمارت بر جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، بهسازی، سالم سازی محیط بیمارستان. 

 -و نحوه استریل کردن صحیح وسایل پزشکی. جداسازی البسه  واستریلیزاسیون مرکزی و نمارت بر نحوه شست و شو، گندزدایی 

مشارکت در جمع آوری،  طبقه  -مشارکت در تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی برای اجرای برنامه های بهداشت محیط. 

های پزشک  برنامهمشارکت و همکاری در  -بندی، و تجزیه و تحلیل اطلاعات موردنیاز در زمینه های مختلف بهداشت محیط . 

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات  -خانواده در ارتباط با موارد بهداشت محیط. 

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نمام سلامت در  -و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله. 

 .شغل مربوطه
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 : احراز طیشرا

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته های مهندسی بهداشت    و معلومات لاتیتحص - 

محیط.  مدیریت سلامت ،(  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های  آموزش بهداشت، منابع طبیعی )محیط زیست 

لاب (، بیوتکنولوژی محیطی، برنامه ریزی مدیریت و آموزش  )محیط زیست ، آب و فاضانایمنی و محیط زیست، مهندسی عمر

مدیریت ،  مهندسی محیط زیست، محیط زیست، آموزش محیط زیست ، اکولوژی انسانی، اپیدمیولوژی، آلودگی محیط زیست  

مواد غذایی ، بهداشت ایمنی و  رمانیمدیریت محیط زیست، بهداشت پرتوها مشروط به دارا بودن مدرک ، خدمات بهداشتی و د

تحصیلی کارشناسی بهداشت محیط.  مدرک تحصیلی دکترا در رشته های آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، سیاستگذاری سلامت، 

 -اپیدمیولوژی، مهندس محیط زیست مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد بهداشت محیط .  

هارت انجام کارگروهی، مهارت تحلیل اطلاعات، مهارت به کارگیری ابزارهای آمار آموزش دستورالعمل ها، م رتمهامهارت : 

واطلاعات و نرم افزارها، مهارت شناسایی و کنترل عوامل آلاینده محیط )در زمینه های تصفیه و سالم سازی آب، جمع آوری و 

درمانی و صنعتی، کنترل آلودگی هوا(، مهارت  خانگی و مراکز بهداشتی امدتصفیه و دفع فاضلاب، جمع آوری و دفع مواد زائد ج

نمارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و سایر مسائل بهداشت محیط، مهارت کنترل و ارائه راه حل 

 های مناسب، مهارت  تحقیق و پهوهش. 

ای اجرایی برنامه های بهداشت محیط، روش های آشنایی با آخرین قوانین و مقررات و دستورالعمل ه:   یدوره های آموزش- 

 .گندزدایی و ضدعفونی آب، مدیریت پسماند

 یطب صیتشخ شگاهیشغل : کاردان آزما عنوان

 :فیتعر  

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی در آزمایشگاه های تشخیص طبی و بیمارستان ها، 

طی همکاری با کارشناسان آزمایشگاه به انجام آزمایش های روتین و سایر آزمایشات تفویض شده از طرف مسوول فنی برای 

 ردازندپتشخیص، درمان، و پیشگیری از بیماری ها می 

کنترل محلولها از نمر کیفیت و  -کنترل نمونه از نمر کیفیت وکمیت قبل از انجام آزمایش.  -:  تهایمسئول و فیوظا نمونه. 

کنترل کیفی دستگاه قبل از انجام آزمایش و حین انجام آزمایش و در صورت داشتن هرگونه  -کمیت و تاریخ مصرف آنها. 

مشارکت  -استفاده از استانداردها و مواد تعیین شده جهت تثبیت نتایج بدست آمده.  -. مسوولمشکل و نارسایی، گزارش به مقام 

 -انجام نمونه برداری استاندارد براساس نوع نمونه در صورت نمونه برداری.  -در انجام آزمایشهای آسیب شناسی و سیتولوژی. 
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انجام آزمایش مجدد روی نمونه های بیش و کمتر از  -. دهانجام آزمایش در بخش های محوله براساس استانداردهای تعریف ش

انجام  -کنترل سابقه افراد در صورت بدست آمدن نتایج کمتر و بیش از حد نرمال در صورت داشتن سابقه بیماری.  -حد نرمال. 

نمونه برداری.  صورتتطبیق اتیکت ظروف نمونه برداری با نمونه برداری اخذ شده در  -آزمایش های مجدد در موارد مشکوک. 

انجام نمونه گیری مجدد در صورت مشکوک  -کنترل محلولهای ظروف در صورت داشتن محلول در صورت نمونه برداریها.  -

گرفتن شرح حال در صورت نتایج بدست آمده غیرمعقول از بیمار و در خصوص بعضی آزمایشات  -بودن نمونه و نتیجه آن. 

همکاری با  -رعایت اصول ایمنی آزمایشگاهی.  -براساس استانداردهای تعریف شده.  ثبت و نگهداری نتایج -)کشت(. 

انجام آزمایش های ساده و استاندارد آزمایشگاهی و نگهداری  -کارشناسان آزمایشگاه در انجام وظایف مربوطه جهت ارجاع. 

بایگانی  -آماده سازی و نوشتن شماره لام ها .  وبرش نمونه ها و رنگ آمیزی  -قالب گیری نمونه های ارسالی.  -سوابق مربوطه. 

همکاری در تایپ و جوابدهی به  -تعویض مایعات دستگاه های آزمایشگاهی .  -بلوک ها و لام ها و حفظ سوابق مربوطه . 

تنمیم گزارش  -همکاری در تهیه لام های آموزشی و همکاری با کارشناسان در انجام فعالیتهای علمی و کاربردی .  -آزمایش ها . 

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت  -کارهای جاری آزمایشگاهی و ارائه آن به مسوولین ذیربط . 

 .ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

 وطه. مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نمام سلامت در شغل مرب -

 احراز:   طیشرا

 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته علوم آزمایشگاهی.    و معلومات لاتیتحص -

: مهارت بررسی آزمایشگاهی خون، دیگر مایعات و انسا  بدن انسان طبق اصول علمی، مهارتهای تشخیص  مهارت - 

 روتین،  مهارت آموزش به بیمار، مهارت آماده سازی، نگهداری، کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاه ها.  زمایشگاهیآ

تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه، روش  3: یآموزش های دوره- 

 .های صحیح نمونه گیری

  یشغل : پزشک عموم عنوان

 :فیتعر 

برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی، در سطح پزشکی عمومی، با استفاده از روش های  این شغل در

علمی و بکار گیری ابزار های تشخیصی به انجام اقدامات  پیشگیری و تشخیص بیماری، درمان و بازتوانی بیماران به صورت 

راکز بهداشتی درمانی می پردازند . مشارکت در اقدامات اپیدمیولوژیک و م ارستانیسرپایی وبستری در اورژانس یا بخشهای بیم
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مقابله با همه گیریها و شرکت در طرح های تحقیقاتی مورد نیاز و ارائه آموزش های لازم جهت حفظ تندرستی افراد و جامعه یا 

 اشد. شغل می ب ینسرپرستی، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با درمان بیماران از مصادیق ا

ویزیت سرپایی بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی بستری در بخش در تمام ساعات بر حسب نیاز)  - : تهایو مسئول فینمونه وظا

ویزیت بیماران سرپای مراجعه کننده به درمانگاه و اورژانس بیمارستان و ارجاع به بخشها و  -در صورت عدم وجود دستیار (.  

تکمیل برگه های مربوطه به بیماران و مشاوره پزشکی ) مانند  -کشیکهای موظفی به صورت مقیم.  انجام -. همتخصصان مربوط

 -احیای قلبی و تنفسی  بیمارستان.    )CPR( عضویت فعال در تیم -برگه های شرح حال ، خلاصه پرونده ، رضایت نامه و...(  

درخواست آزمایش و سایر اقدامات  -در سطح پزشکی عمومی.  بیماران انمعاینه ، تشخیص و درم -درمان در اورژانس و بخش. 

پیگیری ، ارجاع و مراقبت بیماران و بررسی های اپیدمیو لوژیکی بیمار و اطرفیان آن در خصوص  -تشخیصی در صورت لزوم. 

مشاوره با پزشکان دیگر  -زتر . انجام اقدامات فوری بیماران و ارجاع و اعزام آنان به مراکز مجه -بیماریهای قابل کنترل و مراقبت.  

انجام معاینات دوره ای دانش آموزان، زنان، مادران باردار، کودکان،  سالمندان و متصدیان اماکن و مراکز تهیه  -در صورت لزوم. 

ی از گسترش پیشگیر -اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماریها از طریق واکسیناسیون در جامعه تحت پوشش .   -و توزیع مواد غذایی. 

مشارکت در مدیریت بحران و کنترل اپید می ها و شناسائی و کنترل طغیان  -بیماریها از طریق بررسی های اپید میولوژیکی.  

بر آورد نیازهای واحد اورژانس و تامین بموقع اقلام اورژانس مرکز  -مشارکت فعال در برنامه کشوری پزشک خانواده.  -بیماریها. 

بررسی بیماریهای بومی و اپیدمیولوژیک منطقه  -در جهت پاسخگویی مناسب به نیازهای جمعیت تحت پوشش. درمانی  تیبهداش

اجرای بازدیدها از عوامل محیطی منطقه ، خانه های بهداشت تابعه،  مدارس و  -و پیشگیری از گسترش بیماریهای شایع منطقه. 

اقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشتی داده شده و راهنمایی بیماران. مر -سایر امورات مرتبط در حیطه اختیارات تعیین شده. 

راهنمایی بهداشتی و تغذیه ای مربوط  .کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و اداری واحد مربوط جهت تامین کسری آنها -

اض همه گیر در بیمارستانها به منمور جلوگیری از همکاری برای مجزا کردن مبتلایان به امر -به زنان باردار و مادران و کودکان. 

های  فرانستهیه مقالات علمی و انتشار آنها در مجلات مختلف پزشکی و علمی و معرفی آنها در سمینارها و کن -شیوع آنها. 

ی لازم در مورد نمارت و آموزش ها -تهیه و تنمیم برنامه های تحقیقاتی و یا بررسی های بهداشتی در حوزه عملکرد.  -مربوط. 

شرکت در امر  -شرکت در برنامه های آموزشی و مطالعه آخرین تحقیقات پزشکی مربوط .  -کارکنان فنی،  بهداشتی یا درمانی. 

شرکت فعال در  -و همکاری با سایر موسسات بهداشتی به منمور بالا بردن سطح بهداشت عمومی.  مانیتحقیقات بهداشتی و در

هارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف دوره های کارآموزی، م

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نمام سلامت در شغل مربوطه.  -محوله. 
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 احراز:   طیشرا

سنوات تجربه مورد نیاز مرتبط حداقل  2تجربه :  -مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی.   و معلومات لاتیتحص -

 دوسال میباشد. 

 ایمهارت انجام معاینه فیزیکی شامل مشاهده، گوش دادن، لمس کردن، مهارت توجه کردن به علایم و نشانه ه مهارت : - 

آن،  بیماری ها و انجام تست های فیزیکی، مهارت نسخه نویسی صحیح، مهارت انتخاب بهترین رویکرد تشخیصی درمانی و اجرای 

مهارت   ، انجام واکسیناسیون و سایر مراقبت های اختصاصی، مهارت تجویز مناسب ترین آزمایشات با توجه به شرایط و وضعیت 

داده ها و آزمایشات ، مهارت جمع آوری ثبت و نگه داری اطلاعات )شامل سابقه پزشکی،  حلیلبیمار مهارت تفسیر آزمایشات و ت

هارت انجام  پایش وضعیت بیمار، مهارت اعمال هماهنگی بین ارائه کنندگان خدمات پزشکی، گزارش ها،نتایج آزمایشات( م

ست های اتوسکوپی، ماسک احیا، مهارت برنامه  ،مهارت استفاده از دستگاه ها و تجهیزات)شامل ماسک اکسیهن، افتالموسکوپ

 ریزی برای برنامه های سلامت (.  

 .طب و قانون،  اصول و روش تحقیق، احیای قلبی و تنفسی پیشرفته،اخلاق پزشکی :یدوره های آموزش-

  شغل : پزشک متخصص عنوان

 :فیتعر 

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی، در سطح تخصصی یا فوق تخصصی  پزشکی در 

حیطه های پیشگیری، تشخیصی، درمانی، بازتوانی، آموزشی، پهوهشی، اجتماعی در مراکز آموزشی و درمانی، بیمارستانها، 

یا سرپرستی، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با درمان تخصصی  ردازندپدرمانگاه ها، مراکز پهوهشی به درمان بیماران می 

 بیماری ها را بر عهده دارند. 

معاینه، تشخیص و درمان و توانبخشی بیماران مربوط به رشته جراحی عمومی  و سایر رشته های  -:  تهایو مسئول فینمونه وظا

یا آنکالی و پیگیری دستورات تشخیصی ،درمانی و پبشگیری  کحضور بموقع، بر بالین بیمار هنگام ساعات کشی -تخصصی. 

ارائه خدمات پزشکی تخصصی در سطح دوم / سوم و فوق تخصصی در سطح سوم  -کننده و اطمینان از انجام صحیح آنها . 

حسن انجام  حضور فعال در بیمارستانها و مراکز آموزشی، درمانی و نمارت بر  -سیستم ارجاع و موسسات دولتی و عمومی .  

تعیین و دستور نوع آزمایشهای پاراکلینیکی و سایر تستهای تشخیصی در  -دستورات پزشکی صادر شده و هدایت تیم درمان. 

پیگیری مداوم بیماران عمل  -تجویز نوع داروهای مصرفی و تعیین روشهای درمانی مناسب بر حسب وضعیت بیمار.  -صورت نیاز. 

نمارت بر پیشرفت وضعیت درمانی  -داده شده در بخش ها توسط پرستاران و پزشکان عمومی.  وراتشده و مراقبت از انجام دست
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ویزیت بیماران اورژانسی بستری در  -مراقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشتی داده شده و راهنمایی بیماران.   -بیماران. 

کننده به درمانگاه و اورژانس بیمارستان و ارجاع به بخشهای  عهویزیت بیماران سرپای مراج -بخش در ساعات اداری و آنکال . 

تکمیل برگه های  -انجام کشیکهای موظفی به صورت مقیم براساس ضوابط و دستورالعمل های ذیربط.  -متخصصان مربوطه. 

عضویت  -نامه و...(.   تمربوطه به پرونده پزشکی بیماران و مشاوره پزشکی ) مانند برگه های شرح حال ، خلاصه پرونده ، رضای

اعزام و راهنمایی بیماران فوری به مراکز تخصصی و فوق  -در کمیته ها و گروه های تخصصی بیمارستان و مراکز درمانی . 

هدایت و راهبری علمی مراحل مختلف تشخیص، درمان و بازتوانی  -مشاوره با پزشکان دیگر در صورت لزوم.  -تخصصی . 

 -طریق ارائه آموزشها و بازآموزی ها به منمور بیشترین کارآیی و اثر بخشی و کمترین هزینه فرصت .  ازبیماران در همه سطوح 

مشارکت در مدیریت بحران  -مشارکت در تدوین راهنماهای) گایدلاین( تشخیصی و درمانی در گرایش های تخصصی ذیربط . 

های واگیر و غیر واگیر و مشارکت در کنترل آنها و  اپیدمیشناسایی  -در حیطه تخصصی و پیشگیری و کاهش آسیب های آن  . 

بررسی بیماریهای بومی و  -مشارکت فعال در برنامه کشوری پزشک خانواده.  -برنامه ریزی جهت از بین بردن آن  . 

ز نمر رعایت نمارت ، کنترل و مراقبت از وضعیت  بخش ا -.اپیدمیولوژیک منطقه و پیشگیری از گسترش بیماریهای شایع منطقه

 -شرکت در امر تحقیقات بهداشتی و درمانی و همکاری با سایر موسسات بهداشتی.  -استاندارهای الزامی و پیگیری اقدامات لازم . 

و مطالعاتی و گردآوری  وزشیشرکت در برنامه های آم -نمارت و آموزش های لازم در مورد کارکنان فنی ، بهداشتی یا درمانی. 

مستندسازی اقدامات انجام شده در قالب فایل،فیلم، عکس و  -تحقیقات پزشکی در حیطه تخصصی مربوطه . و ارایه آخرین 

شرکت در برنامه های آموزشی بر حسب شرح  -گزارشهای علمی به صورت چند تخصصی و گزارش آنها در مجلات علمی . 

ایشان و ارائه اطلاعات لازم در خصوص سیر بیماری و  راهنمایی و آموزش بیمار و خانواده   -وظایف و یا در صورت نیاز     

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  -راههای پیشگیری و درمان آن. 

در در تحقیقات کاربردی در عرصه نمام سلامت  تمشارک -توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله. 

 شغل مربوطه. 

 احراز:  طیشرا

 و معلومات  لاتیتحص - 

 دانشنامه یا گواهینامه تخصصی در یکی از رشته های تخصصی پزشکی.   

 :  حداقل سنوات تجربه مورد نیاز مرتبط دوسال میباشد تجربه -
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آن، مهارت کاربرد و تفسیر داده های حاصل از آزمایشات و تصویربرداری،  اع:مهارت معاینه سیستمی بیمار و ارج مهارت -  

مهارت انجام اقدامات پیشگیری کننده از پیشرفت بیماری و عوارض آن، مهارت تفسیر مفاهیم پزشکی برای بیماران، مهارت انجام 

 مشاوره و انتقال درخواست و بیان دقیق اقدامات لازم. 

قانون) قوانین پزشکی، نمام پزشکی، پزشکی قانونی، تخلفات پزشکی و تعهدات پزشکان در قبال : طب و یآموزشهای  دوره- 

 .بیمار (، اصول و روش تحقیق،  احیای قلبی و تنفسی پیشرفته

                                                    یپزشک تهاییفور  نیشغل : تکنس عنوان

 :فیتعر

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نمارت کلی، به انجام وظایف امداد سریع، ارائه خدمات درمانی 

اولیه پزشکی، پیش بیمارستانی و کمک رسانی به مصدومین، بیماران و مجروحین اورژانسی و انتقال آنان  به مراکز درمانی با هدف 

 آسیب در کمترین زمان ممکن می پردازند.  وکاهش مرگ و میر،  نقص عضو  

برقراری ارتباط  -معاینه و ارزیابی کلی بیماران و مصدومین و اجرای دستورات پزشک مربوطه.  - : تهایو مسئول فینمونه وظا

به  لیهانجام کمکهای اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع او -با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مشاور.  

تعیین سطح  -کنترل علائم و حیاتی بیمار از قبیل فشار خون، نبض، تنفس و غیره و گزارش به پزشک مربوطه.  -پزشک مربوطه. 

کمک در کنترل محل حادثه و ایجاد محیط مناسب برای اقدامات درمانی توسط پزشک و مسوول فوریتهای پزشکی.  -هوشیاری. 

انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات اقدامات ضروری اولیه  -  )ABC(  .اندامهای آسیب دیده بندیپوشاندن و بانداژ زخمها، آتل  -

انجام انتوباسیون با کسب  -احیای قلبی و ریوی) CPR.درمان،شامل جریان خون،مجاری تنفسی،و راه هوایی  (در خصوص بیماران

در ترالی و لیست دارویی اورژانس پس از کسب مجوز با  دتزریق یا تجویز داروهای موجو -مجوز و با نمارت پزشک مربوطه. 

حضور مداوم و  -رانندگی وسیله نقلیه جهت رسیدن سریع به محل مأموریت و همچنین حمل بیمار.  -نمارت پزشک مربوطه. 

محترمانه با تماس  دپاسخگویی سریع به تلفنها و برخور -مؤثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبولانس)در حین انتقال بیمار(. 

- 125اخذ شرح حال سریع و صحیح )سن،سابقه بیماری ،مشکل فعلی،اخذ آدرس کامل و..(.   و ....در صورت نیاز. -گیرنده. 

راهنمایی آمبولانس جهت رسیدن به آدرس محل و بیمارستان مورد  -اعزام صحیح آمبولانس، اطلاع به نیروهای امدادی  - 110

 - Emergency operation center  (  EOC (  .شده از طرف تکنسینها و تکمیل فرم اعزام بیمار لامثبت ساعات اع -نمر. 

 -تنمیم برنامه شیفت و نمارت بر عملکرد کارکنان مربوطه.  -ارجاع موارد بغرنج به پزشک دیسپچ و اطلاع موارد بحران به اتاق 

کنترل و  -دفتر گزارش روزانه و جامع سالیانه پایگاه مربوطه.  هیهت -پاسخگویی به کلیه موارد گزارشات و شکایات مربوطه. 

نمارت بر وضعیت فنی آمبولانسها و اعلام موارد  -نمارت بر داروها و تجهیزات مصرفی پایگاه مربوطه و ثبت موارد جایگزین. 
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آموزش و  -وضعیت بیمار.  یتبکارگیری صحیح تجهیزات موجود در آمبولانس بمنمور پایش ، جابجایی،انتقال،تثب -تصادف. 

تحلیل  دقیق اطلاعات مورد مرتبط )بازگشت  -آشنا کردن نیروهای جدید با تجهیزات ،شرح وظایف و مسوولیتهای اورژانس . 

 کدهای منطقه از مأموریت و کنترل برگ مأموریتهای منطقه 

 :  احراز طیشرا

مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه در موارد و مناطقی که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه   معلوماتو  لاتیتحص -

 انسانی رئیس جمهور برسد.  

. س: مهارت ارزیابی سریع وضعیت بیمار، مهارت برنامه ریزی، مهارت بکارگیری صحیح تجهیزات موجود درآمبولان مهارت 

 مهارت احیای قلبی، ریوی پیشرفته. 

: آموزش بدو خدمت اورژانس پیش بیمارستانی امدادگر، مراقبت های اولیه پیش بیمارستانی در بیماران یآموزش های دوره- 

 .ترومایی، اخلاق حرفه ای در فوریت های پزشکی

   یپزشک زاتیشغل :کارشناس تجه عنوان

این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که به انجام کارهای فنی ، مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه تولید ، واردات ،    :فیتعر 

درمانی و انجام تحقیقات نمری و عملی در زمینه بهبود کیفیت تولید و نگهداری لوازم  -صادرات تجهیزات پزشکی، بهداشتی

نگهداری ، کالیبراسیون لوازم و تجهیزات پزشکی و تعمیر آنها و نمارت بر تهیه قطعات پزشکی و آموزش چگونگی راه اندازی ، 

 یدکی و نصب آنها و نیز بازدید از دستگاه ها و ماشین آلات می پردازد.

یدکی و تعمیرات آن بر اساس  تنصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی و تهیه قطعا - : تهایو مسئول فینمونه وظا 

نمارت بر  -آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه دستگاه ها و لوازم و تجهیزات پزشکی .  -استانداردهای تعیین شده. 

ارائه پیشنهادهای لازم در   -مفاد فنی قرار دادهای خرید، فروش ، پشتیبانی و نگهداشت تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه ای. 

تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی، جمع  -اولویت بندی اعتبارات تجهیزات پزشکی و نیزنمارت بر خرید تجهیزات پزشکی   وردم

آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات، آمار و مدارک مربوط به ساخت و ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی بر اساس 

بررسی و اعطاء  -نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون دستگاه های پزشکی.  یتهیه و جمع آوری استانداردها -استانداردهای ابلاغی 

اقدام به  بررسی و مطالعه لازم  در رابطه با کیفیت ملزومات و  -مجوز اسقاط دستگاه های پزشکی بر اساس استانداردهای موجود. 

تهیه  ضوابط و مقررات و معیارهای مشارکت در  -تجهیزات پزشکی تولیدات داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذیربط 

همکاری با سایر مراجع و سازمانهای ذیربط شامل تهیه  -استاندارد مربوط به ساخت، ورود و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی 
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گردآوری و  -فهرست کامل مشخصات محصولات مورد نیاز و متقاضیان و فروشندگان آنها در امور ملزومات و تجهیزات پزشکی 

اطلاعات لازم از منابع داخلی و خارجی برای تکمیل و به روز نمودن اطلاعات و نگهداری آن به منمور تشکیل بانک  بکس

بررسی و تجزیه و تحلیل علل افزایش یا کاهش قیمت کالاها و ثبت علل  -اطلاعاتی شامل قیمت، منابع ، میزان کالاها و غیره. 

ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط،  جوزمنمارت، کنترل و صدور یا لغو  -مربوطه  

نمارت بر کنترل کیفی و عملکرد موسسات و شرکت های تولیدکننده و واردکننده و شرکت های ارائه کننده  -قوانین و مقررات. 

با سازمان های ذیربط در خصوص  هنگیاهم -خدمات پس از فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 

همکاری درتهیه و توزیع تجهیزات و  -اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی. 

رسیدگی به ساماندهی امور شرکت  -ملزومات پزشکی،دندانپزشکی وآزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی. 

تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و ایجاد فضای رقابتی میان عرضه کنندگان محصولات و خدمات با هدف های 

شبکه سازی و اطلاع رسانی به منمور تبادل اطلاعات و تجارب میان بخش های  -افزایش تنوع، ارتقاء کیفیت و کنترل قیمت . 

بررسی تبادلات تجاری و بازرگانی ایران و کشورهای خارجی در  -جاری. های ت فرصتدولتی و غیردولتی جهت بهره برداری از

همکاری در تدوین  -زمینه کالا و محصولات سلامت و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی در جهت حفظ منافع اقتصادی کشور. 

 ازرگانی.و امور ب یبرنامه ها،  طرح ها، آیین نامه ها و ضوابط و مقررات در زمینه تجهیزات پزشک

 احراز:   طیشرا 

مدرک تحصیلی لیسانس ،  فوق لیسانس یا دکترا در رشته تحصیلی مهندسی پزشکی بالینی ، مهندسی   و معلومات لاتیتحص -

پزشکی ) بیوالکتریک ، بیومواد، بیوتریال،  بیومکانیک،  رباتیک (، مهندسی اپتیک و لیزر، مکاترونیک . مدرک تحصیلی فوق 

ی هسته ای )پرتو پزشکی( و  نانو تکنولوژی پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی مهندس سانسلی

 پزشکی . 

: مهارت ارائه مشاوره فنی به کاربران تجهیزات پزشکی ، عیب یابی و تعمیر تجهیزات پزشکی، آشنایی به زبان انگلیسی  مهارت - 

-ارستان ، مهارت آماده سازی، نگهداری، کالیبراسیون  و تمیز کردن دستگاه ها.  فنی بیم زات، مهارت نصب و راه اندازی تجهی

مدیریت و کنترل پروژه های نگهداری و تعمیرات ، تکنیکهای اندازه OEE : ، سیستم نگهداری و تعمیراتیدوره های آموزش

 ، برنامه ریزی نگهداری وPM.  گیری اثربخشی تجهیزات

 


