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  ابهر ریالغد مارستانیبا ب آشنایی
در زمينی به مساحت  1386تختخوابی الغدير سومين بزرگ بيمارستان استان و بزرگترين بيمارستان منطقه ابهر می باشد. طراحی اين مرکز در سال  235بيمارستان 

ابهر توسط شرکت مهندسين مشاور شورا تحت نظارت   –اده ازناب متر مربع در موقعيت جنوب شرقی شهر ابهر در کيلومتر دو ج 17000هکتار و زير بنای  5/3

 اجرای پروژه توسط شرکت کومار و پارس آروين آغاز گرديد. 1388وزارت مسکن و شهرسازی صورت پذيرفت و در سال 

مقررات  گانه 21، مباحث 2800روز از جمله آيين نامه تختخوابی الغدير ابهر، ضوابط و معيارهای فنی و استانداردهای به  235در طراحی و اجرای پروژه بيمارستان  

مديريت وبرنامه ريزی گانه(نشريات وبخش نامه های سازمان  9ومجموعه قوانين  ومقررات بيمارستان ايمن )مجلدات  WHOملی ساختمان ضوابط وآيين نامه های

همچنين با توجه به نياز منطقه به آموزش های پزشکی و پيراپزشکی، در اين مرکز  وضوابط بيمارستانی وزارت بهداشت ،درمان  وآموزش پزشکی رعايت گرديده است.

 به فضاهای آموزشی در کنار فضاهای درمانی توجه شده است.

دانشگاه با حضور وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر سيد حسن قاضی زاده هاشمی، رياست محترم  1396مرداد  10اين مرکز در 

ی پشتبانی و اداری و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان، جناب آقای دکتر عليرضا بيگلری و ساير مقامات استانی و شهرستانی پس از استقرار واحد ها

تخت  70نان و مردان و بخش اورژانس با پاراکلينکی )آندوسکوپی و آزمايشگاه به صورت محدود( به سرپرستی دکتر کوروش شعبانی کار خود را با بخش داخلی ز

 بخش قلب وبخش اطفال فعاليت خودرا گسترش داد.. CCUبيمارستان با افتتاح بخش 1396.     در آذر ماه سال  بيمارستانی آغازکرد

باش به عنوان سرپرست بيمارستان الغدير پس از انتخاب جناب آقای دکتر علی عماری توسط رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی زنجان جناب آقای دکتر پرويز قزل

پس از راه اندازی اکسيژن ساز مرکزی، ساکشن  1396در نهايت در بهمن ماه سال .   فعاليت های راه اندازی مرکز سرعت بيشتری گرفت 1396در چهارم دی ماه 

 اتاق  5دهای آزمايشگاه و ساير واحدهای پشتبانی؛ بخش اتاق عمل با ساعته، گسترش واح 24مرکزی، هواساز مرکزی، بخش واحد سونوگرافی و راديولوژی  به صورت 

                                                                                               .   ، کار خود را آغاز نمودندICU، بخش NICUزنان وزايمان ، بخش  مجزا و تجهيزات کامل، بلوک زايمان، بخش جراحی مردان، بخش جراحیعمل 

. 
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 نقشه ساختمان بیمارستان
 

 

 



 

7 
 

 سند استراتژیک بیمارستان
 بیمارستان: رهبری ومدیریتتیم اعضاء 

  یداله محمودیریاست بیمارستان و مسئول فنی : دکتر 

 سینا بداغی:  مدیریت بیمارستان 

 ناهید اسدی:  پرستاری مدیریت 

 مهدی شیخلر:مسئول منابع انسانی 

 نعمت اله تاریوردیمالی :  مسئول امور 

 رقیه عسگری بهبود کیفیت مسئول دفتر : 

 کارشناس اعتباربخشی: معصومه قدیمی 

 نوید پوریگانه  اطالعات فناوری مسئول واحد : 

 سوپروایزر آموزشی: ژیال شیخ پور 

 سیاستهای کالن مرکز
 بهبود مستمر کیفیت                                          -1

 مشارکت با نهادهای ذیربط درحفظ و ارتقای سطح سالمت مراجعین    -2

 تامین، حفظ وارتقای سطح ایمنی بیماران و کارکنان            -3

 اجرای طرح تحول سالمت                                    -4

 آموزش وتربیت نیروی انسانی در حوزه سالمت       -5

 دستورالعملهای ابالغی از وزارت مطبوعپایش اجرای سیاست های کالن و -6

 افزایش بهره وری در جهت بهبود تراز مالی -7

 

 GOALSناهداف کال

G1: ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات سالمت از طریق پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی 

G2  : ارتقاء استانداردهای ایمنی بیماران و کارکنان 

G3 توانمندسازی کارکنان:  آموزش مداوم و 

 G4مدیریت برنامه های پیشگیری و ارتقاء سالمت : 
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 ابهر:الغدیربیمارستان  (Mission)رسالت یا مأموریّت

بیمارستان الغدیر به عنوان بزرگترین مرکز درمانی شرق استان زنجان وظیفه ارائه خدمات درمانی موثر و کارآمد را 

درمان و آموزش -ارتقا سالمت مردم بر اساس قوانین و مقررات وزارت بهداشتبرای بیماران در راستای تامین و 

 دهد.پزشکی در سرلوحه کار خود قرار می

 بیمارستان الغدیر ابهر  Visionدورنما

 ما برآنیم:

منابع با گسترش و بهبود کیفیت وکمیت خدمات تخصصی و تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی و به کارگیری بهینه از کلیه  .1

 های انسانی و مادی موجود، تمامی نیازهای تشخیصی و درمانی مراجعین را مرتفع سازیم.و ظرفیت

 بهترین الگو در زمینه توانمندسازی مجموعه نیروی انسانی  نظام سالمت باشیم.  .2

 از نظررضایتمندی مراجعین و پرسنل در باالترین رتبه در سطح استان قرار بگیریم. .3

 آموزشی وتالش در جهت جهانی شدن،باشیم. -از فناوریهای نوین در خدمات درمانی پیشتاز استفاده  .4

 تالش برای ارتقاء بهره وری در جهت بهبود تراز مالی .5

 ایجاد بستر مناسب برای جذب بیماران بیشتر .6

 تالش در راستای ساماندهی نیروی انسانی .7

 

                          :(Values)ارزش های سازمانی 

 :ما متعهدمی باشیم به رعایت      

 عدالت 

 کرامت انسانی 

 ایاخالق حرفه 

 گیرندگان خدمت و کارکنان رعایت حقوق 

 ارتقاء مستمر کیفیت 

 پاسخگویی 

 مسئولیت پذیری 

 

 دوستدار محیط زیست 

 ارتقاء مهارتهای فردی و تیمی 

 )ایجاد فرصت برای آموزش مستمر)کارکنان و مددجویان 

 همدلی وصداقت 

 نظم وانضباط 

 شایسته ساالری 
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 حقوق گیرنده خدمت
 آگاهی از مفاد منشور حقوق بیمارنصب شده درهر بخش وعمل به آنها در حین انجام وظیفه-1

 دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است-1

 محترمانه، صادقانه، عادالنه، سريع و فارغ از شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزشها واعتقادات فرهنگی و مذهبی  اين خدمات تا حد امکان
. مبتنی بر دانش روز، منافع بيمار زنان باردار، سالمندان و... انجام شود، انکودکتوجه ويژه ای به حقوق گروه آسيب پذير از جمله تبعيض باشد. هرگونه 

در صورت نبود امکانات الزم جهت درمان غ از الزام به تامين هزينه و دور از درد و رنج باشد. در شرايط اورژانس فاره و امکانات و شرايط مناسب و ب
 باشد.فراهم زمينه انتقال به مراکز مناسب ديگر 

 اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان کافی در اختيار بيمار قرار گيرد  -2         
 اطالعات شامل:       

  بيمار حقوقمنشور 
 هزينه های احتمالی· 
 های تحت پوششبيمه · 
 نام و مسئوليت اعضای کادر درمان · 
 اقدماتی که ماهيت پژوهشی دارند  · 
 نقاط ضعف، قوت و عوارض احتمالی روش درمان و توضيح در خصوص درمان های جايگزين· 
 در طول درمان نحوه دسترسی به پزشک معالج · 
 برای استمرار  درمان آموزش های الزم در ارتباط با بيماری · 

 نحوه ارائه اطالعات: بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط و سواد بيمار و بايد مانع از شروع به موقع درمان نشود.
 تصاوير اطالعات ثبت شده در پرونده · 

 گيری آزادانه بيمار بايد محترم شمرده شودحق انتخاب و تصميم. 3
 دارد: بيمار در موارد ذيل حق انتخاب

 درخواست برای انتخاب پزشک معالج و انجام آن در صورت امکان· 
 انتخاب مرکز خدمات دهنده امور تشخيصی و درمانی · 

 نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
 در پژوهش يا عدم شرکت شرکت· 
 قبول يا رد درمان پيشنهادی پس از آگاهی غير از موارد اورژانسی به صالحديد پزشک· 
 زمان کافی جهت تصميم گيری و انتخاب، در صورت عدم وجودخطر شرايط انتخاب وتصميم گيری پس از ارئه اطالعات: ·

 

 اصل رازداری و احترام به حريم خصوصی بيمار رعايت شود. 4
درمانی و افراد قانونی مجاز، حق دسترسی به اطالعات بايد به حريم خصوصی بيمار احترام گذاشته شود و امکانات الزم بدين منظور فراهم شود. فقط بيمار، گروه 

 همراهی فرد معتمد در مراحل تشخيصی حق بيمار است مگر اين که خالف ضرورت پزشکی باشد. بيمار را دارند.
 

 دسترسی به نظام کارآمد رسيدگی به شکايات حق بيمار است. 5
-صالح شکايت کند و از نتايج شکايت خود در مراجع ذیر کيفيت خدمات دريافتی به مقامات ذیبيمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختالل د

 صالح آگاه و پس از رسيدگی از همان طريق مطلع گردد.
 .بايد پس از رسيدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاهترين زمان ممکن جبران شود سالمتخسارات ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات  -

بر عهده ی تصميم  -مذکور در اين منشور -که بيمار به هر دليلی فاقد ظرفيت تصميم گيری باشد، اعمال کليه ی حقوق بيمار اجرای مفاد اين منشور در صورتیدر 
ميتواند از طريق مراجع ذيربط پزشک  البته چنانچه تصميم گيرنده ی جايگزين بر خالف نظر پزشک، مانع درمان بيمار شود، .گيرنده قانونی جايگزين خواهد بود

تصميم  النهروند درمان معقواما می تواند در بخشی ازچنانچه بيماری فاقد ظرفيت کافی برای تصميم گيری است،  .درخواست تجديد نظر در تصميم گيری را بنمايد
 .بگيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود
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 :ميباشداصلی محور 5بيمارشامل  منشورحقوق

 .: دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيماراستمحوراول

  .عات بايد به نحومطلوب وبه ميزان کافی دراختياربيمارقرارگيردالمحوردوم: اط

  .محورسوم: حق انتخاب وتصميم گيری آزادانه بيماردر دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود

  .م خصوصی بيمارورعايت اصل رازداری باشدمحورچهارم: ارائه خدمات سالمت بايدمبتنی براحترام به حري

 .محورپنجم: دسترسی به نظام کارآمدرسيدگی به شکايات حق بيماراست

 راهنمایی وهدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان)خط مشی تدوین شده است(-2

قابل  پذیرش،بستری،ترخیص،هزینه هایدرزمان پذیرش به منظورراهنمایی گیرندگان خدمت درخصوص خدمات قابل ارائه،نحوه -3

  پیش بینی،ضوابط وبیمه های طرف قرارداد،اطالع رسانی میشود

آموزش همگانی برای  بيماری های فشارخون،ديابت وسرطان برنامه های اطالع رسانی و مسئول آموزش همگانی با رويکرد پيشگيری وتشخيص به موقع درخصوص .

 مراجعين طراحی واجرا می نمايد

 عکسدار که شامل نام خانوادگی وسمت بوده که از  شناسايی مستمرکارت الصاق به کارکنان موظف :نصب اتیکت به سمت چپ سینه -4

 خودداری شود. شناسايی درجيب ويابرگرداندن آن فاصله يک متری قابل خواندن است ودرمعرض ديد مراجعين هستند به نحوی که از قراردادن کارت

 استانداردهای ملی پوشش بیماران وکارکنانآگاهی از -5

 فرم  شامل يانآقا کارکنان فرم لباس شوند، پوشيده کامال موهاوگردن طوريکه ياروسری،کفش وجوراب (به شامل)روپوش،شلوار،مقنعه خانم کارکنان فرم لباس

 .وجوراب(ميباشد مربوطه)روپوش،شلوار،کفش

 .موجودباشد کارکنان پوشش تابلوهای با مختلف،متحدالشکل مطابق های ودررده باحرفه متناسب بايستی فرم لباس

 .است ممنوع مصوب فرم ی لباس رو ای غيرحرفه پوشش ازهرگونه استفاده بيمارستانی بخشهای دردرون

 .باشد کوتاه يا تنگ،چسبان،کشی شلوارنبايد و مانتو باشد مناسب ضخامت زانوبا تاحد حداقل و بسته،اطوکشيده،گشاد ها بايدسالم،تميز،دگمه روپوش

 .ندهد صدا رفتن راه وهنگام مناسب بارنگ کفش

  استفاده از الک ممنوع می باشد زيورآالت درنواحی ازبدن که درمعرض آلودگی ميکروبی  هستند و يا درانظار عمومی هستندنبايد استفاده شوند.ناخنها کوتاه و

باعث حفظ حريم خصوصی وآرامش روانی بيمار  شلوار وروسری که از لحاظ سايز وضخامت وآراستگی مناسب بوده و:برای خانم ها بايد از پيراهن ،پوشش بيماران

 .شود

اعضای گروه پزشکی مسئول ارايه مراقبت به بيمار،دراولين برخورد خودرابه  (معرفی خود به بیمار در اولین برخورد)نام ونام خانوادگی وسمت -6

 .درتيم مراقبتی رابه اطالع بيماروهمراه وی ميرسانند حرفه ای وسمت خودبيمارمعرفی نموده ورتبه 
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 حفظ محرمانگی وتعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطالعات بیماران)روش اجرایی تدوین شده(-7

 :اگاهی از نحوه دسترسی به پزشک معالج واموزش  به همراهان وبیمار-8

 :نحوه دسترسی به پزشک معالج

 که توسط سرپرستار وپرستار مسئول پيگيری ميشود.صبح می باشد امکان سوال برای بيمار وهمراه وی وجود دارد. معموال در شيفت  ويزيت که(درساعت 1

د ی صورت  لزوم پزشک بر بالين بيمار حاضر می شود ودر موار (در مواقع اضطراری مسئول بخش يا پرستار مسئول شيفت با پزشک معالج تماس  می گيرد در2

 بصورت تلفنی راهنمايی الزم را به بيمار وهمراه  وی می نمايد

 .که به تاييد رياست بيمارستان رسيده است(برنامه ويزيت پزشکان کلينيک در بخش می باشد وبه بيماران در زمان ترخيص اطالع رسانی می شود.3 

اهم شده است که به بخشها توسط دفتربهبود کیفیت ابالغ امکان انتخاب وتصمیم گیری آزادانه وآگاهانه برای گیرندگان خدمت فر-9

 شده است.

 محرمانگی اطالعات بیماران رعایت شود)اعم از تشخیص های احتمالی وقطعی بیماری( -10

پرونده ،برد باالی سر اطالعاتی که باالی سربيماربايد نوشته شود: شماره تخت، نام پزشک و نام پرستار است واز نوشتن تشخيصهای احتمالی وقطعی بيمار روی جلد  

که احتمال آلودگی ديگران را دارد برای وبيماريهای ديگری  CياBبيمار يا برد استيشن خودداری شود، ودر موارديکه بيمار مبتال به بيماری ايدز يا هپاتيت نوع  

 .رعايت نکات ايمنی توسط ساير پرسنل مثال، فيزيوتراپ،مسئول توزيع غذاو...به وسيله مسئول بخش شفاهاً به اطالع فرد مورد نظر رسيده شود

 آگاهی از شرایط استفاده از تلفن همراه در بخشها طوری که منجر به تضییع حقوق بیمار نشود-11

تلفن همراه در داخل فضاهای درمانی بخشهای ویژه بیمارستان واتاق عمل ممنوع می باشد.) شرایط استفاده در پیوست ارسال می ورود 

 شود.(

 حفظ حریم خصوصی بیمار درمواقع انجام مراقبتها واقدامات  پرستاری ومعاینه پزشک-12

شخيصی،درمانی،مراقبتی دربخشهای مختلف به ويژه اتاق عمل ريکاوری،بخش های براساس استاندارد ملی پوشش بيماران در طول مدت دريافت خدمات ت

ين نموده وحريم خصوصی ويژه،تصوير برداری،آنژيوگرافی وهنگام جابه جايی بين بخشی(پوشش بيمار بايد شامل )سايز،تميزی وآراستگی(بايد امنيت روانی بيمار راتام

 ار که در مراحل فوق نياز به مداخله ندارند،پوشانده بماند.فرد حفظ گردد به نحوی که مناطقی از بدن بيم

 حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت)خط مشی تدوین شده(-13

خاص مثل)گذاشتن سوند ادراری،  انجام خدمات درمانی توسط کارکنان همگن ودر صورت کمبود نیروی همگن درمورد پروسیجرهای-14

سالپنژوگرافی از پرسنل همگن ودر صورت نبودن پرسنل همگن حتماً  واژینال،یوروگرافی،باریم انما،ماموگرافیشیو کردن،سونوگرافیهای 

از پرسنل همگن  در بیماران کاهش سطح هوشیاری حتماً-استفاده از بیماربر همگن در همه انتقالهای بین بخشی ازهمراه استفاده شود.

 استفاده شود.
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 یماران با توجه به مذهب آنها)در دسترس قرار دادن سجاده،مهر،زیرانداز،ظرف خاک تیمم،قرآن(براوردن نیازهای عبادی ب-15

 شناسايی اديان ومذاهب مختلف:-شناسايی نياز های عبادی بيماران توسط مسئول بخش ومسئول شيفت وبر آوردن انها :(1

 ( اطالع رسانی به بيماران جهت امکان انجام فرايض دينی2

 الزم در بخش)نصب قبله نما در جای مشخص،وجود حد اقل امکاناتی شامل سجاده نماز،مهر،زير انداز،قرآن،خاک تيمم(درصورت درخواست بيمار کمبودن امکانات 

 جبيره ای (و وضوی توان مساعدت کارکنان در ادای فرايض دينی)مثالً کمک در انجام تيمم 

 در محوطه بيمارستان   ( آگاه نمودن وراهنمايی همراهان به وجود نماز خانه3

 شود.(در صورت نياز به برقرای ارتباط با روحانی شماره امام جماعت بيمارستان توسط مسئول بخش يا شيفت گرفته شده وامکان صحبت بيمار فراهم 4

انات الزم در بخش برای وی فراهم شود.يا با (در صورتيکه بيماری از سايرمذاهب دربخش بودونياز به انجام فرايض دينی داشت با هماهنگی با بستگان بيمار امک5

 واحد تکريم ارباب رجوع هماهنگ شود. 

 حفاظت از اموال  بیمار)دستورالعمل تدوین شده (-16

 -معلوالن ذهنی وجسمی-بیماران روانی-سالمندان-افراد ناتوان-زنان باردار-شناسایی وحمایت از بیماران آسیب پذیر)کودکان-17

 ومجهول الهویه()خط مشی تدوین شده(افراد بدون سرپرست 

 نحوه ارائه خدمت به بیماران مجهول الهویه )روش اجرایی تدوین شده(-18

حمایت از خانواده بیماران در حال احتضار)حفظ حریم خصوصی برای بیمار با پرده یاپاراوان وایجاد فرصت مصاحبت و حضور خانواده -19

 درمراقبت جسمی وروحی روانی عاطفی باید گفته شود که آداب ورسوم وشعائر اسالمیبیمار در غیر ساعات مالقات و رعایت 

  حال احتضار حق دارد که: بیمار در

 جسمانی و حمايت های روحی روانی  را دريافت کند. مراقبت هایبهترين وتخصصی ترين -1

 را تا زمان مرگ دريافت کند.  بهترین درمانهاحق دارد  -2

 رادر او حفظ کنند مراقبت شود. احساس امیدواریحق دارد توسط کسانيکه ميتوانند  -3

 حق دارد احساس وذهنييات خودش را در مورد نزديک شدن به مرگ از راه مورد نظرش بيان کند. -4

 حق دارد در تصميم گيری های مربوط به درمان ومراقبت شرکت کند.  -5

 وتاجاييکه به آرامش ميرسد از مسکن استفاده کند.حق دارد که درد نکشد  -6

  حق دارد که تنها نباشد وتنها نميرد. -7

 حق دارد که در پذيرش خانواده برای مرگ کمک شود. -8
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 حق دارد که کرامت انسانی وی حفظ شود. وبا او محترمانه برخورد شود.  -9

 ار شود وفرد مورد نظر وی بر بالين وی حاضر شود.حق دارد از آداب ومراسم مذهبی خود تاحد امکان برخورد -10

 او حق دارد از روش های گروه درمانی موسيقی درمانی وغيره در جهت کاهش درک درد ودريافت آرامش استفاده کند.  -11

 او حق دارد که شرايط وصيت کردن را برای وی مهياکنيم  -12

 را تنها بگذارد. کاهش هوشياری شده وقدرت تفکر وتمرکز از وی ساقط شده او پرستار حق ندارد در شرايط بحرانی که بيمار دچار -13

 لحظات آخرعمر با لحظه جان دادن در شرع اسالم دارای دستورات خاصی در مراقبت از فرد در حال انتظار داردکه بايد انجام شود -14

بله می باشد بايد سريع از آلودگی پاک وتاجسد دچار جمود نعشی نشده بايد جسد بعد از تاييد فوت توسط پزشک وگرفتن جواز فوت در حاليکه ميت رو به ق-15

 جمع آوری شود.

 .شود ومسئولين نيز امضا کنند. گزارش کامل وقايع باذکر زمان واقدامات انجام شده وزمان خارج کردن بيمار از دستگاههاولوله ها...ثبت-16

 از پزشک دیگر درصورت درخواست گیرنده خدمت برای نظرخواهی-20

کردن امکان به اطالع سرپرستار بخش يا مسئول شيفت  رسانده ميشودتا با همکاری دفتر پرستاری با اطالع وموافقت پزشک معالج تسهيالتی رابرای فراهم 

شود در صورت تاييد ايشان دستورات پزشک نظرخواهی از پزشکان ديگر)داخل ياخارج بيمارستان مهيا نموده وپس از ويزيت بيمار به اطالع پزشک معالج رسانده می 

 دوم اجرا می باشد

رتی داردودر ) مسئوليت قانونی سالمت بيماروروند درمان برعهده پزشک معالج است لذا درصورت درخواست بيمارجهت نظر خواهی از پزشک دوم صرفاًجنبه مشو

 سرويس پزشک دوم قرار گيرد.(صورت تاييد پزشک معالج دستورات او قابل اجرا است مگر آنکه بيمار در 
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 مدیریت خطا)ایمنی بیمار(
هيزاتی و ارزيابی پيشگيرانه خطاهای پزشکی به معنی ارزيابی خطا نمی باشد. چرا که قبل از بروز خطا عوامل زمينه ساز خطاهای پزشکی )انسانی ، تج

پزشکی حياتی يا وجود نقايص فرايندی مانند عدم احراز دقيق هويت بيماران ساختاری( ارزيابی می شوند. به عنوان مثال عدم کاليبراسيون تجهيزات 

 قبل از درمان و ساير نقاط کليدی مستعد کننده بروز خطا قابل شناسايی هستند.

است. جمع آوری مهم ترين گام در مديريت خطاهای پزشکی، گزارش به موقع و جامع خطا ، تحليل ريشه ای و انجام اقدامات پيشگيرانه در بروز خطا 

ماه  2خطا در اين مرکز و گزارش های عمومی و خود اظهاری از طريق صندوق )مستقر در سالن اورژانس و اطفال( ، فرم کاغذی گزارش خطا که هر 

که  Zums.ac.irيکبار بازنگری می گردد.مراجعه حضوری به دفتر بهبود کيفيت )مسئول هماهنگ کننده ايمنی بيمار )خانم رقيه عسگری( ، سايت 

 فرم مربوط به گزارش خطا در سايت موجود می باشد.

ينه استفاده از سوابق خطاهای پزشکی به عنوان تجربه های آموزشی در پيشگيری از بروز خطا و بهبود ايمنی از طريق کنفرانس های آموزشی در زم

همچنين پرونده های کميته مرگ ومير و  فشاری و راهکار پیشگیری از سقوط تخت و زخم – راه حل ایمنی 9 – دارو دهی R7آموزشی 

RCA  ماه( و کنفرانس های درون بخشی و برون  6ماه يکبار( انجام ميگيرد. همچنين گزارش سوابق خطاهای پزشکی از طريق خبرنامه )هر  3)هر

 بخشی انجام می گيرد.

ر منتظره ) واکنش مهم در رابطه با ترانسفوزيون خون و فرآورده ساعت بعد از وقوع مرگ های غي 24)تحليل ريشه ای خطا( حداکثر  RCAجلسات 

تفاوت های مهم بين تشخيص قبل و بعد از عمل بر اساس يافته های  –خطاها و رويدادهای هوشبری منجر به آسيب  –های خونی منجر به آسيب 

گيرد و اقدامات پيشگيرانه و اصالحی انجام می گردد و به بخش  پاتولوژی و جراحی ( با محدو.ديت مسئول فنی و کارکنان و پزشکان مرتبط انجام می

 ها / واحدها اطالع رسانی می گردد و درصورت عدم حل مشکل برنامه بهبود کيفيت نوشته می شود.

 جهت بررسی وضعيت ايمنی بيماران دونوع بازديد وجود دارد؛

با سواالت باز با هدف ارتقاء فرهنگ ايمنی با پرسنل مصاحبه  چک ليستايمنی يا واک راند: تيم ايمنی هفتگی بدون  بازدیدهای مدیریتی -1

می کنند و در رابطه با ارتقاء فرهنگ ايمنی و ترويج گزارش دهی خطا بدون ترس از تنبيه و سرزنش ، شناسايی خطرات احتمالی بحث می 

خورد به بخش ها داده می شود. اعضای بازديدهای مديريتی گردد و پيشنهادات ارائه و اقدامات اصالحی در کميته مديريت اجرايی طرح و باز

(  ناهيد اسدیخانم ( مدير خدمات پرستاری )بداغی سينا )آقای بيمارستان( مدير علی عماریدکتر )شامل: مسئول ايمنی )رئيس بيمارستان 

( ومسئوالن بخش ها و واحدها بنا به  نیدهقاخانم سحر کارشناس هماهنگ کننده ايمنی بيمار )خانم رقيه عسگری ( مسئول کنترل عفونت )

زم به ذکر است که مدير ارشد می تواند به صورت چرخشی حضور داشته باشد. اين تاسيسات ...( التشخيص رييس )از قبيل بهداشت محيط ، 

 بازديد ها با اطالع قبلی و ذکر تاريخ و ساعت به پرسنل انجام ميگيرد.

راه حل ايمنی و... اعضای تيم ايمنی بدون اطالع  9ا چک ليست در رابطه با چک اجرا و اطالع پرسنل از که ماهيانه ب میدانیبازدیدهای  -2

 قبلی در بخش حضور می رسانند و موارد قوت و ضعف در کميته تيم اجرايی مطرح و بازخورد به بخش داده می شود.

 واژه های کلیدی:
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RCA  :Root Cause Analysis  خطايی اتفاق افتاده وسعی در تجزيه و تحليل علل خطا است تا از بروز موارد مشابه تحليل ريشه ای خطا:

 جلوگيری گردد)گذشته نگر است (

FMEA :  Failure Mode And Effects Analysis تجزيه و تحليل حاالت خطا و اثرات ناشی از آن در اينجا خطايی اتفاق نيوفتاده است اما

 ت احتمالی بروز خطا شناسايی ميگردد)آينده نگر است  (احتکاالت بررسی ميگردد و حاال

Sentinel  Event=  Never Eventوقايعی که هيچوقت نبايد اتفاق بيافتد:: 

  سالم عضو روي اشتباه صورت به جراحي عمل انجام. 1کد   
 ديگر بيمار روي اشتباه  صورت به جراحي عمل انجام. 2 کد      

 از يكي بايد مي و است بدن از عضو يك در بافتي متعدد هاي توده به مبتال که بيماري در: مثال)  بيمار روي بر اشتباه روش با جراحي عمل انجام. 3 کد     
 ...( گيرد مي قرار جراحي عمل مورد ديگري توده اشتباه به و شود برداشته است کرده ايجاد فشاري اثر که را بافتي هاي توده

  بدن در... پنس و قيچي و گاز از اعم   device گونه هر گذاشتن جا.  4کد      

  ) آمريكا بيهوشي انجمن ASA بندي طبقه يك کالس) طبيعي سالمت وضعيت داراي بيمار در عمل از بعد بالفاصله يا جراحي عمل حين در مرگ. 5 کد      

 نابارور درزوجين اشتباه ( DONOR ) دهنده با مصنوعي تلقيح. 6کد      
  ميكروبي آلوده تجهيزات و دارو از استفاده گونه هر دنبال به بيمار جدي ناتواتي يا مرگ. 7کد      

 آنتي  HBS Ag بيمار  به مثبت ژن آنتي  HBS Ag دياليز دستگاه وصل: مثال) آلوده هاي دستگاه از استفاده دنبال به بيمار جدي ناتواني يا مرگ.  8 کد      
 منفي ژن

  عروقي آمبولي گونه هر دنبال به بيمار جدي ناتواني يا مرگ.  9 کد     
  قانوني ولي از غير اشخاص يا و شخص به نوزاد تحويل و ترخيص. 10 کد     

  (....بستري زندانيان: مثال)  بكشد طول ساعت 4 از بيش که بستري زمان در بيمار شدن مفقود.   11کد     
 درماني مرکز در خودکشي به اقدام يا خودکشي. 12کد    
  .....دارو، تزريق زمان ، دوزدارو  دارو، نوع تزريق در اشتباه گونه هر دنبال به بيمار جدي ناتواني يا مرگ. 13 کد    
 خوني هاي فرآورده در اشتباه خون گروه تزريق علت به هموليتيك واکنش با مرتبط جدي ناتواني يا مرگ. 14کد    
  سزارين يا و طبيعي زايمان اثر بر نوزاد و مادر عارضه يا مرگ موارد کليه.  15 کد    
 درماني مرکز در هيپوگليسمي دنبال به جدي ناتواني يا مرگ. 16 کد    
 بيمار پذيرش از بعد 4 يا 3 درجه بستر زخم. 17 کد    
 درمان در تعلل از ناشي نوزاد کرنيكتروس.  18 کد    

 (.. فيزيوتراپي دنبال به: مثال)  فقرات ستون غير اصولي دستكاري گونه هر علت به بيمار جدي ناتواني يا مرگ. 19کد    

 .باشد تجهيزات فني اشكاالت از ناشي تواند مي که بيمار احيا دنبال به الكتريكي شوك گونه هر متعاقب احياء تيم اعضاي در جدي ناتواني يا مرگ. 20کد    

 . (..ديگر هاي گاز با اکسيژن)  بيمار به مختلف گازهاي اشتباه استفاده با مرتبط حوادث. 21کد    
 (قلب جراحي دنبال به بدن هاي سوختگي: مانند) عمل اطاق هاي الكترود مانند درماني اقدامات دنبال به هاي سوختگي. 22 کد    

  (..محافظ، خرابي محافظ، در بيمار اندام کردن گير:مثال) تخت اطراف هاي نگهدانده و محافظ با مرتبط موارد . 23کد    

 ( ... ، پله از سقوط ، برداري، تصوير بخش به انتقال حين در بيمار جابجايي حين در سقوط:  مثال)  بيمار سقوط . 24کد    
 پزشكي اخالق چارچوب از عدول و رعايت عدم با مرتبط موارد . 25کد    
  بيمار به وارده...(  و شتم و ضرب)  فيزيكي آسيب هرگونه. 26 کد    
  بيمار ربودن. 27کد    
 درمان کادر توسط درماني اقدامات تعمدي قطع يا آفرين خطر خاص داروي تزريق به اصرار. 28کد    

 فرم گزارش خطا    
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سرزنش از همه شما عزیزان همکاران گرامی به منظور نهادینه کردن هر چه بهتر فرهنگ خطا و گزارش دهی خطا با رویکرد سیستمی وبدون 

 خواهشمندیم در صورت دیدن یا بروز خطاهای ذیل:

 .فرم های ثبت خطا موجود در بخش را تکمیل وبه صندوق های مربوطه در سالن بیاندازید.1

 .فرم های پر شده را یا به رابط ایمنی بخش ویا دفتر بهبود کیفیت ویا دفتر پرستاری تحویل دهید .2
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  www.zums.ac.irگزارش خطا به آدرس   . ثبت در سامانه3

 لیست خطاهایی که باید به صورت بدون نام گزارش شوند شامل موارد زیر می باشد.-الف

هرگونه کوفتگی وزخم  –.عدم توجه به زخم بستر 2 .سقوط بيماروقصور در ثبت 1

 در بدو پذيرش بيمار در مرخله بررسی 

هرگونه کوفتگی و زخم در طول  –.عدم توجه به زخم بستر 3

 بستری شدن بيمار

.انجام فعاليت های مراقبتی و تشخيصی در خارج از شرح وظايف 6 .قصور در گزارش به موقع به پزشک 5 آنها  .قصور در توجه به تغييرات بيمار و گزارش4

 تعيين شده

.عدم کنترل فشارخون هر يک ساعت در بيمارانی که داروهای 9 .عدم پيگيری و اطمينان از رفع درد بيمار8 .جدی تلقی نشدن شکايت بيمار از درد 7

 خاص می گيرند.

.عدم دقت به حساسيت چسب لکوپالست در برخی از 10

 بيماران 

  CPCR.عدم مهارت مناسب در12 .سلوليت شدن محل پانکچر شدن آنژيوکت 11

–.عدم توجه به خونريزی به دنبال جدا شدن آنژيوکت 13

extention tube  ...و 

 .پنوموتراکس در اثر بی احتياطی گروه درمانی 15 .جا ماندن جسم خارجی پس از عمل جراحی14

اقدام )مانند . خطای حاصل از انجام اشتباه يک دستور يا 18 . خطا در تشخيص بيماری 17 آسيب به نوزاد  –. آسيب حين تولد 16

 تجويز پنی سيلين برای بيمار با سابقه ی آلرژی(

ولی وريدی(بعد از الکسی ترومبوآمب.خطای حاصل از عدم انجام يک دستور يا اقدام صحيح )مانند عدم تجويز يک آنتی بيوتيک مناسب جهت بيمار مثل تجويز ناکافی هپارين )پروفي19

 عمل جراحی 

 خطاهای دارویی –ب 

.دادن داروی اشتباهی به بيمار 1 . دادن دارو به بيمار اشتباه 2   . عدم چک دقيق دارو در دستورات پزشک3 

.عدم وارد کردن در کاردکس دارويی4 . فراموشی در ثبت و امضا داروی داده نشده 5  . عدم ثبت در زمان مناسب6   

. تصحيح نامناسب )الک گرفتگی و خط 7

 خوردگی (

توسط پرستاری که دارو نداده.ثبت دارو 8 . مشخص نبودن امضاداروی داده شده9   

. عدم دقت الزم در واردکردن دارو در کاردکس 10

 frequencyاز نظر دوز و 

. عدم دقت الزم در هنگام وارد کردن دارو در 11

 نسخه های درخواست دارو از داروخانه 

دارو . اشتباه دادن دارو از نظر دوز و مقدار و نوع 12

 توسط داروخانه

. دستور دارويی ناخوانا 13 . دستور دارويی ناکامل 14  . عدم توجه به شباهت های دارويی15   

. نحوه استفاده از داروها و روش تجويز آن در 17 . عدم نوشتن دارو به صورت واحدهای متريک16

 دستور دارويی نوشته نشده باشد.

د.نشده باش. فواصل دادن دارو با ساعت مشخص 18  

. به جای صفر از نقطه در دستور دارويی 19

 استفاده شده باشد

 . دستور دارويی اسم و امضا نداشته باشد21 . دستور دارويی تاريخ و ساعت نداشته باشد20

. داروها با هم تداخل داشته باشد22 . دستور دارويی اجرا نشده 23  . دادن دارو بدون تجويز پزشک24   

. عدم تناسب ساعت دادن دارو با ريتم 25

 بيولوژيک بيمار 

. عدم توجه به احتياطات دارويی26 . محاسبات دارويی غلط27   

. حذف شدن دارو به اشتباه28 . عدم تطابق کارت دارويی با کاردکس29  . عدم توجه به برچسب دارو جهت مشخص شدن 30 

 مقدار دارو

. عدم توجه به مسموميت دارويی 31 . مهارت بالينی ضعيف PRN 33. عدم توجه به بودن دستور 32   

. عدم توجه ئر سرعت اينفيوژن دارو34 . عدم آشنايی با تجهيزات تزريق دارو 35   . بکارگيری عالئم اختصاری به جای نام کامل36 

 دارو 

http://www.zums.ac.ir/
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. دارو با حالل نامناسب ترفيق شده باشد37 اشد. دارو با حالل کم و زياد ترفيق شده ب38  . عدم توجه به داروهای مورد استفاده و سابقه 39 

 دارويی بيمار

 

 خطا در تزریقات و خونگیری –ج  

 

خطا در ثبت اطالعات و اسناد پرونده –د   

.قصور در ثبت دقيق مشاهدات 1 . قصور در بررسی بيمار و گرفتن شرح حال 2  قع . قصور در ارزشيابی مراقبت و ثبت به مو3   

. ناقص بودن مدارک جهت ترخيص 4 . ناقص بودن مدارک جهت انتقال و اعزام بيمار 5  واقعی .عدم دقت الزم در امر گزارش دهی 6 

 بيمار جهت انتقال

. عدم ثبت مقدار سرم دريافتی9 . اجرای دستور تلفنی و عدم درج در پرونده 8 . عدم ثبت گزارش يک واقعه به صورت کامل 7  

  . عدم درج شماره کارت بيمار در فرم های درخواستی11 . عدم ثبت دقيق مايعات خروجی و ورودی 10

 

سایر خطاها  –ه   

 . قصور در انتقال يا اعزام بيمار 3 . قصور در تعيين هويت بيمار و شناسايی بيمار2 .بکارگيری تجهيزات ناقص و معيوب 1

 . نيدلينگ شدن 6 . عدم آموزش نکات مهم به بيمار5 . پذيرش مسئوليت هايی که از آنها اطالع کافی نداشته يا مهارت الزم را ندارند4

راه حل ایمنی بیمار  9  

  توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگيری از خطای دارويی .1

 توجه به مشخصات فردی بيمار جهت جلوگيری از خطا .2

 ارتباط موثر در زمان تحويل بيمار .3

 ر صحيح در محل صحيح بدن بيمارانجام پروسيج .4

 کنترل غلظت محلول های الکتروليت .5

 ی ارايه خدماتاطمينان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقال .6

 اتصاالت نادرست سوند و لوله ها اجتناب از .7

 استفاده صرفا يکباره از وسايل تزريقات  .8

  بهبود بهداشت دست برای جلوگيری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی .9

.تزريق سرم شستشو به جای نوع تزريقی به منظور 1

 تزريق با استفاده برعکس در پانسمان

 . عدم ارسال نمونه خون گرفته شده به آزمايشگاه3 . عدم تزريق انسولين به بيمار در ساعت مقرر 2

 . گرفتن نمونه خون از دستی که سرم وصل بوده6 . گرفتن نمونه خون از بيمار ديگر5 . تزريق خون با آنژيوکت صورتی 4

  . نکشيدن گايد آنژيوکت هنگام ترخيص بيمار8 . تزريق خون بيشتر از ساعت استاندارد 7
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 کنترل عفونت:
 (NNIS) های بیمارستانی تعاریف نظام کشوری مراقبت عفونت

  عفونت:

  .شودزای عفونی دچار آسيب میای است که ميزبان به دليل تهاجم و رشد و تکثير عامل بيماریعفونت به معنای پديده

   :عفونت بیمارستانی

زای مرتبط با خود عامل عفونی يا سموم آن در بيمارستان ايجاد ميشود های بيماریصورت محدود يا منتشر و در اثر واکنشه عفونتی که ب 

  شرطی که:ه ب

  ساعت بعد از پذيرش بيمار در بيمارستان ايجاد شود 72تا  48حداقل. 

 در زمان پذيرش، فرد نبايد عالئم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بيماری در دوره نهفتگی خود نباشد. 

 .معيارهای مرتبط با عفونت اختصاصی ) کد مربوطه ( را جهت تعريف عفونت بيمارستانی داشته باشد  

 

 NNISبر اساس  شایع عفونتهای بیمارستانیچهار نوع 

 عفونت ادراری .1

 پنومونی .2

 عفونت محل جراحی  .3

 عفونت خون .4

Hand washing 
 های بيمارستانی در سراسر دنيا و مشکالت اساسی که اين موارد چه در جنبه های فردی) ناتوانی و مرگ و مير( چه در ميزان گستردگی عفونت

های سنگين بر فرد و سيستم بهداشتی درمانی و مقاومت های آنتی بيوتيکی( ايجاد می کند، کنترل و به جنبه های اقتصادی) تحميل هزينه 

 خصوص پيشگيری از آن امری کامال ضروری به نظر می رسد و همچنين با توجه به اينکه مهمترين عامل انتقال عفونتهای بيمارستانی دست آلوده

 تانی رعايت بهداشت دست می باشد.کم هزينه ترين راه ييشگری ازعفونت های بيمارسکارکنان بهداشتی بوده و نيز موثرترين و 

   از دو قرن پيش ارتباط انتشار بيماری و عدم شستشوی  دستها  به اثبات رسيده است.  

 مراقبتی در بيمارستانها در مهار، کنترل و جلوگيری از انتقال عفونت های بيمارستانی  نقش  شستشوی دستها توسط تيم پزشکی و

 عمده ای دارد . 

   : تاثيرات  بروز عفونت های بيمارستانی در بيماران بستری شامل اين موارد است 

  طوالنی شدن  زمان بستری  در بيمارستان 

   ناتوانی  طوالنی مدت 

   بيماری زا به داروهای ضد ميکروبی افزايش مقاومت عوامل 

  افزايش بار مالی برای جامعه  

   افزايش هزينه برای بيمار و خانواده وی 

   افزايش مرگ و مير 

 واحد کنترل عفونت در چند بخش اصلی انجام وظیفه می نماید :

 پايش های ماهانه  انجام و بررسی طريق از بيمارستانی های عفونت منابع شناخت .1
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 عفونت کنترل و پيشگيری منظور به لزوم صورت در کارکنان ساير و دانشجويان ، پرستاران برای آموزشی های برنامه اجرای و توسعه در همکاری .2

. 

 .شود می گروههابرگزاری ساير با پرستاران برای عفونت کنترل با رابطه در که آموزشی های دوره و جلسات در شرکت .3

 .عفونت کنترل مقررات و قوانين رعايت برای نياز مورد های آموزش انواع طريق از تانبيمارس کارکنان آگاهی سطح افزايش .4

 .بالينی عالئم و آزمايشات نتايج طريق از گذشته موارد پيگيری و احتمالی جديد موارد کشف برای بيمارستانی مختلف های بخش از روزانه بازديد .5

 کنترل کميته همکاری با مراقبتی های استاندارد اساس بر پذير آسيب های سايرقسمت و ويژه های بخش بالينی های مراقب روشهای کنترل .6

  .عفونت

 .بيمارستانی گيريهای همه در عفونت بروز و ارزيابی و ، کنترل ، تحقيق ، تشخيص برای بيمارستانی عفونت کنترل تيم با همکاری .7

 .اجرايی های العمل دستور دريافت و گزارشات و اطالعات ارائه منظور به عفونت کنترل کميته جلسات در شرکت   .8

 کيفيت مديريت سيستم دستورالعملهای و مستندات به کامل توجه   .9

 تشکيل و نگهداری و تکميل پرونده های بهداشتیهمکاری در  .10

 تدوين خط مشی ها و دستورالعمل ها و روش های اجرايی در راستای کاهش عفونت های بيمارستانی .11

 مشی ها و دستورالعمل ها و روش های اجرايی در راستای کاهش عفونت های بيمارستانی نظارت بر اجرای خط .12

 تدوين شاخص های کنترل عفونت .13

 پايش شاخص های کنترل عفونت .14

 دفع صحيح و بهداشتی انواع پسماندو محل توليد نظارت بر تفکيک پسماند ها از  .15

 و نيدل استيک 14اجرای دستورالعمل شماره  نظارت بر .16

 انجام اقدامات متناسب با مواجهه های شغلی  .17

 نظارت بر واحد استريليزاسيون مرکزی  .18

 نظارت بر جمع آوری و انتقال بهداشتی مالفه ها و پتو ها به واحد رختشويخانه .19

 کميته کنترل عفونت و اجرای مصوبات مربوطه .20

 الت و شستن دست و .....اوپاسخگويی به س بر واشينگ، کشت،پايش و نظارت  .21

 :آموزش همکاران

 ذيل برگزار می نمايد:ی ابه صورت منظم و دورهای آموزشه واحد کنترل عفونت

 اصول و مبانی کنترل عفونت 

 کنترل عفونت در بخشهای مختلف 

  شستشوی دست، 14دستورالعمل شماره ، 

 مديريت مواجهه شغلی 

 آنفلوآنزا و...( -کنترل عفونت در بروز اپيدمی ها ) التور 

  احتياطات و ايزوالسيون بيماراناصول 

  ،محلولهای ضد عفونی کننده، ضدعفونی و استريليزاسيون وسايل و ... برای پرسنل جديدالورود، مسئولين بخشها، همکاران مختلف بخشها

 خدمات و ... 
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آگاهی الزم با هيچ خطری مواجه نگردد که هيچ همکاری بدون اخذ آموزشهای الزم پا به بخشهای درمانی نگذاشته و بدون  ستا هدف اين واحد اين

 ارائه نموده و صورتجلسه مربوطه امضاء می گردد. face to faceلذا در اولين روز کاری پرسنل جديدالورود موارد الزم را به صورت

پرونده شامل يک فرم شرح اين  .: طبق مصوبه وزارت بهداشت، کليه همکاران می بايستی پرونده بهداشتی داشته باشندتشکیل و پرونده بهداشتی

است که سه مورد اول مواجهه و مورد آخر وضعيت  HBSAb و  HBSAgو  HIVAbو  HCVAbحال و يک سری آزمايشات از قبيل 

ای افراد در سيستمه %1واکسيناسيون را از دو جهت نشان می دهد: آيا واکسيناسيون صورت گرفته يا نه و آيا واکسيناسيون موثر بوده يا نه. حدود 

پاسخ نمی دهند. لذا اينگونه همکاران نبايد در بخشهای پر خطر کار کنند و  Bهستند يعنی به واکسن هپاتيت  non Responder درمانی جزو گروه 

 .به صالحديد مسئولين در مکانهای کم خطر تر انجام وظيفه می نمايند

 

و پاشیده شدن ترشحات ( stick needle) تیزآلوده به دست یا پادستورالعمل نحوه برخورد در هنگام فرو رفتن سوزن یا اجسام نوک 

 :آلوده وخون به چشم ، مخاط و زخم

 در صورت بريدگی پوست با سر سوزن يا شی تيز: 

 و صابون  روان با آب محل آسيب فوری شستشوی 

  .تا زمان توقف خونريزی شستشو را ادامه دهيد 

 سيب استفاده نشود.احتمال التهاب و بيشتر شد آدليل  از محلول های قوی نظيرسفيد کننده به 

  .اگر آب روان در دسترس نبود از ژل ها و محلول های ضدعفونی دست استفاده کنيد 

 سيب خوداری شود.از فشردن يا مکيدن محل آ 

 در صورت پاشيده شدن خون و مايعات بدن به مخاطات يا پوست ناسالم:

 روان آبمحل  فوری شستشوی  

  خوداری کنيد.از پانسمان 

 در صورت پاشيده شدن خون و مايعات بدن به چشم:

  فورا چشم ها با آب روان يا سرم نرمال سالين شستشو داده شود. فرد مورد مواجهه روی صندلی نشسته و سر را به عقب برده و چشم ها

 با آب يا سرم نرمال سالين پر شده و پلک ها باال و پايين بکشد.

 بتدا لنز خارج شود و طبق روش فوق چشم ها شستشو داده شود. در صورت داشتن لنز، ا 

 .در چشم از ماده ضدعفونی يا صابون استفاده نشود 

 در صورت پاشيده شدن خون و مايعات بدن به دهان:

ند بار انجام دهيد. در دهان را کامل بشوييدو بيرون بريزيد. اين کار را چ فورا خون يا مايع را به بيرون ريخته و با آب يا سرم نرمال سالين 

 دهان از ماده ضدعفونی يا صابون استفاده نشود.
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 -  نت در کنترل عفو سوپروايزرسانحه را به صورت فوری به سوپروايزر بالينی در شيفت های عصر و شب و ايام تعطيل و فرد مورد مواجهه

 .دشيفت های اداری گزارش نماي

  سوپروايزر کنترل عفونت ه شودرساند تکميل شده و به امضا سوپروايزرفرم مواجهه شغلی توسط فرد مورد مواجهه به شکل کامل و خوانا( .

 بايد فرم نيدل استيک را برای مواقع ضروری در اختيار دفتر پرستاری و بخش ها قرار دهد. (

  دهد. پيگيری جواب آزمايشات ارسال با بع به آزمايشگاه مرکز تحويل میمنخدمات بخش فرم مواجهه شغلی را به همراه نمونه خون

 سوپروايزر کنترل عفونت می باشد.

 هپاتيت عفونت با تماس منبع آلودگی که صورتی درB  يا C و HIV بررسی  منبـع تمـاس جهت ليتـر خـون از ميلی 10ا ت 5 باشد، نامشخص

 ..گيرد قرار آزمايش مورد و اخذ HIVو  Cيا B هپاتيت

  در صورت منفی بودن منبع مواجهه از نظرHBV،HCV،HIV زمايشات پايه و تجويز رژيم پيشگيری و پيگيری بعدی ضرورتی ندارد. آ 

 شدن منبع مواجهه از نظر  ثبتدر صورت مHBV،HCV،HIV جهت اخذ دستورات الزم و  با پزشک کنترل عفونت کنترل عفونت سوپروايزر

از نظر فرد مورد مواجهه   .ی احتمالی در حداقل زمان ممکن ترجيحاً در عرض ساعت اول تماس می گيردشروع اقدامات درمان

HBV،HCV،HIV  بررسی شده و در صورت آلودگی و مثبت بودن نتايج آزمايشات نياز به اقدام خاصی نيست . در صورت منفی بودن نتايج

 آزمايشات فرد مورد مواجهه اقدامات ذيل انجام می شود. 

  در صورت مواجهه پرسنل با بيمار مبتال بهHCV مايشات سرولوژی هپاتيتاستفاده از ايمنوگلوبين توصيه نمی شود و فرد همکار بايد آزC  به

ماه بعد انجام دهد و توسط پزشک کنترل  6-3-0 را به صورت ALkph-SGPT-SGOTست های تماه بعد انجام دهد. همچنين  6-3-0صورت

 عفونت مشاوره غيراورژانس انجام شود.

 که منبع مبتال به هپاتيت  در صورتیB باشد نياز  10شد و تيتر آنتی بادی وی بيشتر از که واکسيناسيون فرد همکار کامل با در صورتی ،باشد

و يک  mL/kg 0/06يا بی اطالعی از ميزان تيتر يک دوز ايمونوگلوبين  10 کمتر ازبه اقدام خاصی نيست. اما در صورت پايين بودن تيتر به 

و ايمونوگلوبين با  Bسن هپاتيت گردد. واکمی دوز واکسن دريافت می نمايد و مشاوره غير اورژانس متخصص عفونی جهت وی درخواست 

شهريور توسط آقای عظيم زاده در شيفت های اداری و در شيفت های عصر و شب و  17هماهنگی سوپروايزر کنترل عفونت در درمانگاه 

 تعطيالت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان توسط واحد مبارزه با بيماری ها تزريق می شود. 

 مان ايمنوگلوبين و دوز اول واکسن تجويز گردد و دوز های ديگر هم تکميل گردد.در صورت عدم واکسيناسيون همز 

 که عفونت در صورتیHIV در طی يک ساعت اول برای فرد همکار شروع شود و  بيمار معرز باشد بايد پروفيالکسی دارويی با داروهای ضد ايدز

روز مصرف می شود. پروفيالکس پس از تماس حداکثر  28ها به مدت دارو  . ساعت مشاوره با متخصص عفونی انجام گردد 24حداکثر مدت 

با هماهنگی سوپروايزر کنترل عفونت از  HIVپروفيالکسی داروهای ساعت بعد از مواجهه طبق الگوريتم های موجود بايد شروع شود.  72تا 

شب و تعطيالت در شبکه بهداشت و درمان  شهريور توسط آقای عظيم زاده در شيفت های اداری و در شيفت های عصر و 17درمانگاه 

 شهرستان توسط واحد مبارزه با بيماری ها تحويل گرفته می شود.

  سرولوژیHIV  ماه بعد از تماس برای فرد مواجهه يافته درخواست شود و کميته کنترل عفونت مسئول  6هفته بعد و  6بايد بعد از تماس

 ت و هزينه انجام آزمايشات هم به عهده بيمارستان می باشد.پيگيری انجام آزمايشات فرد مواجهه يافته اس

  در صورت مشخص نبودن منبع و زمانی که وضعيت فرد مواجهه يافته از نظرHBV،HCV،HIV  مشخص نيست بايد يک نمونه خون جهت

ن جواب آزمايشات در رابطه با در اسرع وقت از فرد مورد مواجهه انجام شود و در صورت منفی بود HCV و  HIV Ab, HBS Agآزمايش پايه

در صورت  Bبا صالحديد متخصص عفونی بسته به ميزان ريسک مواجهه تصميم گيری می شود. در رابطه با هپاتيت  HIVشروع پروفيالکسی 

 نيز آزمايشات پيگيری انجام می شود. Cپايين بودن تيتر برای تزريق واکسن و ايمونوگلوبين ارجاع داده می شود. برای هپاتيت 
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 مدیریت خطر حوادث وبالیا
 تهدیدات بیولوژیکی99کد-پایان بحران 6کد -بحران 66کد  –اتش نشانی  125کد -تخلیه 77کدکدهای هشدار: -1

 که ادرس پذیر هستند((دتکتورهای سقفی و شاسی های اعالن حریق سیستم اعالن حریق : -2

کپسول  -برای خاموش کردن تجهیزات الکتریکی  co2نوع هستند کپسول 2کپسول های آتش نشانی که  –ا فایر باکس ه سیستم اطفا حریق: -3

 پودر خشک برای خاموش کردن سایر اشیا مثل میز وصندلی و کاغذ وپرده و.... 

 به سه دسته تقسیم می شوند محل های پرخطر: -4

 

انتهای خروج اضطراری به سمت  -3انتهای خروج اضطراری به سمت اورژانس  -2ورودی اصلی بیمارستان  -1 مکان های  تجمع ایمن : -5

 پارکینگ پرسنل )هر سه مکان با تابلو تجمع ایمن مشخص شده اند(.

 وضعیت های بحران: -6

 

 

راهرو ها ومنتهی به مکان تجمع ايمن در دو طرف  4تا1در طبقات بخش اداری)طبقه همکف (با تابلو مشخص شده است.خروج اضطراری  -7

 هستند.

 ( به شرح زیر است.Hospital incident command system) HICS سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان -8

 

High risk تاسیسات-MRI-انبار دارویی،تجهیزات والبسه -آزمایشگاه-بایگانی پرونده ها-رادیولوژی– 

 واحدهای درمانی-محل نگهداری کپسول های اکسیژن-الندری

Moderate risk اتاق جلسات-سالن کنفرانس-پارکینگ 

Low risk واحد های اداری-ایستگاه پرستاری-رختکن پرسنل 
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9- EOC      :فعال در  اتاق جلسات  است. مرکز عملیات اورژانسی 

 در همه بخش ها یک نفر وجود دارد.رابط اتش نشانی  -10
 آتش سوزی -سیل -اپیدمی -زمین لرزه -حوادث ترافیکی مخاطره اصلی:پنج  -11

دسته تقسيم می شوندالف(بيمارانی که خودشان می توانند بخش را ترک کنند. ب(بيمارانی  که با کمک 3بيماران به تریاژ بیماران در تخلیه: -12

هستند وبايد با تخت منتقل CBRهردليل )ويلچير،عصا،واکر،حمل دو يا سه نفره و...(می توانند بخش را ترک کنند.ج(بيمارانی که به 

 شوند)مثال کاهش سطح هوشياری،پس از عمل؛تحت تراکشن و..(

 تریاژ در بحران -13

 درمان به نیاز فوریت براساس آنها بندی تقسیم و بیماران انتخاب برای کلی روش:تعریف

 چند برای یا و گیرد انجام بیمارستان در بیمار یک برای تواند-می که بندی اولویت یا مراتب سلسله برحسب گیری-تصمیم فرآیند یک از عبارتست تریاژ،

 .شود انجام...( و جنگ ،میدان بحرانها)  بیمارستان از خارج فیلد یک در بیمار

 را بیماران آگهی پیش حال این با و باشد نداشته پیچیده معیارهای با وارزیابی بندی دسته به نیاز باشد، آسان کارکنان برای که است روشی تریاژ موثرترین

 .نماید تعیین مطلوبی درحد

 .دارد وجود درتریاژ رنگ پنج تا چهار

 (قرمز)فوری گروه

 و مشکالت دچار یا داده ازدست خودرا جان آینده ساعت 2تا1 درکمتراز سریع درمانی اقدام بدون و آمیزداشته مخاطره ضایعات که اورژانسی بیماران

 .شوند می شدید عوارض
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    · 

 آوار از ناشی شدید جراحات        · اصالح قابل تنفسی مشکالت        کنترل قابل و شدید خارجی خونریزی        

 هوایی راههای و صورت شدید سوختگی        ·باز شکستگی همراه شدید های-پارگی        ·ناقص بطور عضو شدگی قطع        ·    

 میوکارد انفارکتوس های-نشانه        ·  مشخص علت بدون هوشیاری عدم        ·  در40وسعت با 3و 2 درجه های سوختگی        ·    

 شوک متوسط تا اولیه مراحل        · شدی مسمومیت        · زودر یا الوقوع قریب زایمان بر دال عالیم     پایدار تشنج        ·    

 گروه تاخیری )زرد(     

 بین دیگر عبارت به. آورد خواهند دوام ساعت یک از بیش هم درمان بدون اما دارند بستری و درمانی مداخله به ونیاز داشته شدید جراحات که بیمارانی

 .شود ارائه بیماران این به مناسب درمانی خدمات باید آینده ساعت 12تا2

 

 چشمی صدمات        ·  خونری بدون متوسط پارگیهای       بزرگ های استخوان ساده شکستگیهای        ·    

 شوک بدون شکم کننده سوراخ و نافذ های زخم        ·    کو بدون مرکزی عصبی سیستم غیربحرانی دیدگیهای آسیب        ·    

 غیرسرپایی طبی مشکل        ·غیرحاد تنفسی دیسترس        · هوشیاری اختالل بدون دیابت        ·    

 گروه سرپایی )سبز(    

 .ندارند اورژانس درمان به نیاز و شوند-می آسیب از ناشی دائمی دچارعوارض نه و افتاد خواهد خطر به جانشان نه که دارند، خفیفی ضایعات که افرادی

 روانی -عصبی اختالالت      هوایی راه از غیر خفیف سوختگیهای     بسته و کوچک های شکستگی     نر بافت خفیف دیدگیهای آسیب        

 .ندارند خاصی اقدام به نیاز که دیدگانی آسیب    معمول طبی شکایتهای     زایمان و زنان اختالالت       

 

 (آبی و سیاه) مرگ حال در افراد و متوفیان

 در حتي شود-مي بیني پیش و مرد خواهند ساعت یك از كمتر در كه افرادي یعني باشند،-مي مرگ حال در افراد همچنین و شده فوت افراد شامل گروه این

 بندی تقسیم آبی رنگ با را مرگ حال در افراد مراجع برخی در. بود نخواهد موثر آنها ماندن زنده براي درماني اقدامات نیز بیمارستان به رسیدن صورت

 .کنند-می مشخص و

/ باکوما همراه مرکزی عصبی سیستم بحرانی صدمات -شدید هیپوترمی/هیپر    -قلب ایست- مردمکها دوطرفه گشادی  نعشي جمود یا و نعشی کبودی   

 شوک/خونریزی -تروماتیک آسفیکسی   -درصد 40 بیشتراز وسعت با شدید سوختگیهای  -متعدد بحرانی دیدگیهای آسیب   -نخاعی طناب شدید صدمات

 پایانی درمراحل
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 مناطق تریاژ بیمارستان الغدیر

 Red Zoneمنطقة قرمز

اورژانس لذا  ورود به اورژانس بیمارستان الزاماً با مصدومیِن داراي برچسب تریاژ قرمز مي باشد اولویت در شرایط ورود انبوه مصدو مین

 عنوان منطقة قرمز تعیین مي گردد. تحت بیمارستان

 .دراین مرکز اورژانس منطقه قرمز در نظر گرفته شد 

Yellow Zoneمنطقة زرد 

ً در  تحت درمان قرار گیرند . این  بخش اورژانس مجاورتتوصیه مي شود مصدومیِن دارا ي برچسب تریاژ زرد، در منطقه اي ترجیحا

زیرساخت هاي مراقبت  از بخش هایي چون دي كلینیك، اسكوپي، پست كت و ... كه در حالت عادي.بخش، منطقة زرد  نامگذاري مي شو د

 .به عنوان منطقة زرد استفاده كرد ترالي كد، مانیتورینگ و ...( را هم دارند ،مي توانبیمار اورژانسي )مانند 

 .در این مرکز درمانگاه منطقه زرد در نظر گرفته شد 

 Green Zoneمنطقة سبز

باید بر اساس  ، كه منطقة سبز نام دارد، )سرپایي( سبز براي تعیین مكان استقرار و رسیدگي درماني به مصدومیِن داراي برچسب تریاژ

براي حوادث و  :كنند را جا نما یي حداقل دو مكانمصدومین آن اقدام كرد؛ یعني بیمارستا ن ها مي توانند  بزرگي و شدت حادثه و تعداد

ا ز  یك حادثة ترافیكي (، در مكاني در داخل بیمارستان كه تا حد ممكن د و ر بالیایي كه تعداد مصدومین كمتري برایشان متصو است )مثل

، چادر در فضاهاي باز بیمارستانبا استقرار  و ... یا كلینیك هاي بیمارستان، فیزیوتراپياورژانس )منطقة قرمز( باشد، مانند مجموعة  بخش

با  منطقة سبز جانمایي شود . اما براي حوادث وبالیاي مهم و داراي مصدو م ي ن مورد اشاره، عقد تفاهم نامه و برگزاري جلسات هماهنگ

بیمارستان هایي كه داراي فضاهاي باز بزرگ هستند، به شرط عدم  ستگاه هاي مسئول ذیربط كمك كننده است. استقرار این فضا در حیاطد

 سبز به اورژانس و سایر فضاهاي د رماني اصلي بیمارستان و امكان مدیریت ا یشا ن ،بالمانع است. دسترسي مصد ومین

 مستقر شده، به ارائة خدمات حمایتي ر وا  سالمت روا ن حادثه، تیم تخصصي و آموزش دیدة در مناطق مختلف به ویژه منطقة سبز

ً نیا زمند دریافت.اجتماعي مي پردازند -ني  خدمات سالمت  گاه مشاهده مي شود كه برخي مصدو مین )بخصوص سبز (، صرفا

 جهت تخلیه استرس رواني بسیار محتمل است. نیز روان هستند . همچنین امكان نیاز كاركنان بیمارستاني به این خد ما ت
 .در این مرکز فضای سبز داخل بیمارستان منطقه سبز در نظر گرفته شد 

 Black Zoneمنطقة سیا ه

نباید اجساد صحنة حادثه را به بیمار ستا نها انتقال دهند؛  مسئولیت مدیریت اجساد صحنة حادثه با بیمار ستا نها نیست و دستگا ههاي امداد ي

مصدومیني كه در منطقة تریاژ بیمارستان برچسب سیا ه به ایشان تعلق مي گیرند بایددر بیمارستان مكاني تحت  ولي به هرحال براي مد یریت

تعداد اجساد از ظرفیت سردخانة جسد بیمارستا ن ، را ه اندازي این مكان موجب  عنوا ن منطقة سیا ه ایجاد شو د . در شرایط فراتر بو د ن

دضمن رعایت مالحظات فرهنگي و مذهبي و حفظ حرمت متوفیان و خانوادها یشا ن ، ا زتجمع اجساد در انظار عمومي و مشكالت  مي شو

قانوني اجساد با پزشكي قانوني ا  الزم به تأكید است كه مسئولیت كلي منطقة سیاه و تعیین تكلیف ر وا ن شناختي و بهداشتي پیشگیري شو د .

قانوني، یك پزشك عمومي )با تعیین كمیتة مدیریت خطرحوادث و بالیاي بیمارستا ن ( این وظیفه را عهده دار خواهد بود در نبود پزشك  ست

نبودن پزشك عمومي؛ فرد دیگري، كه از قبل طي پروتكل ابالغي كمیتة مدیریت خطرحوادث و بالیاي بیمارستان  و در صورت در دستر س

 مصدومین منطقة سیاه و متوفیان را بر عهده خواهد داشت. مو ر حقوقي و قانونيتعیین شده است، مسئولیت پیگیري ا

 .در این مرکز به دلیل سهولت دسترسی به ارامستان،در صورت ازدیاد اجساد،مستقیما به آنجا فرستاده می شوند 
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 .جناب آقای دکتر قاسمی پزشک قانونی مسئول اجساد ومنطقه سیاه می باشند 
 

 HSIبیمارستانشاخص ایمنی  -14

ارزیابی ایمنی بیمارستان در برابر بالیا و 
 فوریت ها

 
 66.59 سطح مدیریت فوریت و بالیا

 
 84.95 سطح ایمنی عناصر غیرسازه ای

 
 90.00 سطح ایمنی عناصر سازه ای

 
 83.80 امتیاز ایمنی

 
  

 می باشد. 9در سطح  80/83.این مرکز با امتیازقرار می گیردبا توجه به امتیاز ایمنی بدست آمده سطح ایمنی در یکی از این طبقات  

  
    

 

Safety class  
Safety score 
(minimum)  

Safety score 
(maximum)   

 

 امتیاز ایمنی )حداکثر( امتیاز ایمنی )حداقل( سطح ایمنی
 

 

10 91 100 
 

 

9 81 90 
 

 

8 71 80 
 

 

7 61 70 
 

 

6 51 60 
 

 

5 41 50 
 

 

4 31 40 
 

 

3 21 30 
 

 

2 11 20 
 

 

1 0 10 
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 بخش دوم

 اشنایی با قوانین داخلی)اداری و استخدامی(
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 نمودار سازمانی

 

 

 

 

 

 الغدير ابهر مجموعه مقررات داخلی بيمارستان

 تعاریف:

 به الغديرشخصی که به موجب حکم سازمانی و يا قرارداد مورد تاييد مقام صالحيت دار در مرکز آموزشی درمانی  :رمند کا-1

، الزم است که مقيد به حقوق متقابل سازمان و ميشودشناخته  الغديربيمارستان به عنوان کارمند  و خدمت پذيرفته می شود

 . کارمند باشد

 .وجب حکم سازمانی برای تصدی يکی از پست های سازمانی ثابت استخدام شده باشدکارمند رسمی کسی است که به م–الف 
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 .در يکی از پست های سازمانی موقت برای مدت معين اشتغال دارد پيمانیکارمند پيمانی کسی است که به موجب قرارداد -ب

 رراتمقعضاء هيئت علمی مشمول قوانين و قانون کار و اتباع خارجی و ا ،مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيرا پزشکان : تبصره

 .خاص خود می باشند

عبارت از جايگاه سازمانی است که در تشکيالت تفصيلی برای انجام مجموعه ای از وظايف ومسئوليتهای  :پست سازمانی -2

 .مرتبط برای يک کارمند تعريف شده است

 وظايف مستمر و تمام وقت برای اختصاص به کارمند رسمیعبارت است از پست سازمانی که به منظور انجام  :پست ثابت -3

 . ايجاد می شود و ممکن است با متصدی يا بدون متصدی باشد مرکزدرتشکيالت تفصيلی 

 عبارت از پست سازمانی که به منظور انجام وظيفه تمام وقت و غير مستمر، در مدت معين برای اختصاص به :پست موقت -4

 .ت تفصيلی ايجاد شده استکارمند پيمانی در تشکيال

پست سازمانی است که منحصراً به اعضاء هيئت علمی و غير هيئت علمی برای تصدی پست اجرايی  :پست تک ستاره -5

 .ومديريتی اختصاص می يابد

شرح خالصه وظايف و مسئوليتهای شغل، رابطه آن شغل با مشاغل ديگر دانش  :شرح شغل یا تجزیه و تحلیل شغل-6

 .الزم برای انجام دادن آن و شرايط کار است ومهارتهای

 .مجموعه وظايفی است که برای يک پست سازمانی تعيين می گردد و کارمند مکلف به انجام آن می باشد :شرح وظیفه -7

 ، طبق ضوابط و مقررات مندرج اين آيين نامه بيمارستانعبارت است از پذيرفتن شخص حقيقی جهت خدمت در  :استخدام -8

 .عبارت از دستور کتبی رئيس دانشگاه يا اشخاص مجاز از طرف ايشان در حدود مقررات اين آيين نامه است :م سازمانی حک-9

 عبارت است از مجموعه ای از وظايف و مسئوليت های مرتبط و مستمری که براساس طرح طبقه بندی مشاغل به اين :شغل -10

 .عنوان شناخته شده باشد

از تعدادی شغل است که از لحاظ نوع کار مشابه ولی از نظر اهميت و دشواری وظايف و مسئوليت  عبارت :رسته شغلی -11

 . هادارای درجات مختلف می باشد

باهت شعبارت است از مجموعه ای از رشته های شغلی است که از لحاظ نوع کار و رشته تحصيلی و تجربی و  شغلی:ته شر-12

 . رسته های فرعی در داخل هر رسته بر اساس نوع مشاغل امکانپذير می باشدهای کليو عمومی داشته باشند.ايجاد 

 عبارت است از حداقل خصوصيات و توانايی های الزم اعم از تحصيالت، مهارت ها، تجربه و دوره های :شرایط احراز-13

 . آموزشی مورد نياز که برای انجام وظايف و قبول مسئوليت های يک شغل الزم است

 محتوی آموزش مشخص و معينی که به منظور ايجاد مهارت، افزايش دانش و تغيير گرش در مدت معين به :آموزشیدوره  -14

 .فراگيران انتقال داده می شود

اطالق  موسسهبه مجموعه پست های سازمانی متشکل از تعداد، نوع و سطح پست های سازمانی  :تشکیالت تفصیلی -15
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 .شودمي

متصدی يکی از پست های سازمانی خواهند بود. استخدام افراد به رسمی و پيمانی بيمارستان ،دان هر يک از کارمن-1تبصره :

  داشتن پست سازمانی ممنوع است صورت رسمی و پيمانی بدون

 بکار گيری کارکنان قراردادی کار معين وکارگری منوط به وجود پست خالی در زمينه رشته شغلی مورد نظر می باشد. -2تبصره 

 . سال يک بار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت3نمودار و تشکيالت تفصيلی حداقل هر -3تبصره 

  

و آئين نامه  شرايط احراز رشته های شغلی رسته های مختلف بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-4تبصره 

 . شگاه می رسدتعيين و به تصويب هيات امنای دان توسط دانشگاه های مربوط 

رمندان رسمی دارای پست ثابت سازمانی می باشند و کارمندان پيمانی با توجه به شغل مورد تصدی که در پيمان کا -5تبصره 

می گردد برای مدت معين در پست سازمانی مربوطه ارائه خدمت نموده در صورت داشتن شرايط ورود به استخدام  نامه مشخص

اکثر سه ساله را طی نموده، پس از حصول اطمينان از لياقت های )علمی ، اعتقادی و اخالقی ( ، آزمايشی حد رسمی ، يک دوره

خالقيت، نوآوری، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم و انظباط اداری و تاييد گزينش به استخدام رسمی  کاردانی، عالقه به کار،

 . در خواهند آمد

 

 صندوق های بیمه و بازنشستگی

می باشند و هرکدام از آنها فقط در طول خدمت يک بار ، مشمول قوانين بازنشستگی کشوری و آزمايشی کنان رسمی کارکليه -1

می توانند به اختيار صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمايند  که با درخواست کتبی و بر اساس مقررات مربوط و طی مراحل 

 . پرداخت کسورات در بخش حقوق و مزايا تبين خواهد شداداری امکان پذير خواهد بود و نحوه کسر و 

از لحاظ  خواهند بود و  تأمين اجتماعی مشمول بيمه  کار معين ، طرحی ومشاغل کارگری قراردادی  ،کليه کارمندان پيمانی -2

تامين  ز مزايای بيمها مقررات مربوطنظير بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت،بيکاری، درمان با رعايت  برخورداری از مزايای

 استفاده خواهند نمود اجتماعی

 تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

 : تمديد قرارداد کارمندان پيمانی منوط به تحقق شرايط ذيل می باشد

 م واستمرار پست سازمانی کارمندان ، کسب نتايج مطلوب از ارزيابی عملکرد و رضايت از خدمات کارمند ، جلب رضايت مرد 

 ارباب رجوع ، ارتقا سطح علمی و تخصص در زمينه شغل مورد تصدی و برای تمديد قرارداد ساير نيروهای قراردادی که فاقد

 . پست سازمانی هستند، موارد فوق به جز استمرار پست سازمانی مالک عمل خواهد بود
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 .می گردد پرداخت حقوق و مزايای کارمندان بر اساس آئين نامه های ابالغی پرداخت -

 : تکالیف کارمندان

 مديران و سرپرستان واحدها و بخش ها مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان تحت سرپرستی خود، در انجام -1

ضرر و  وظايف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان بايد پاسخگو باشند و در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب

وظايف  زيان دولت گردند يا تخلف از قوانين داشته باشند، عالوه بر خود کارمند خاطی با مديران و سرپرستان کارمند که در انجام

 . سرپرستی و جلوگيری از تخلف اهمال نموده باشند مطابق قوانين رفتار می شود

 ند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداریکليه کارمندان موظفند در ساعات تعيين شده ، به انجام وظايف بپرداز -2

مقرر و ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد. بر اساس اعالم نياز مرکز مکلف به حضور در محل کار و انجام وظايف محوله درقبال 

 . دريافت حق الزحمه يا اضافه کار برابر مقررات می باشد

 مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمايند. اگر حکم مقامکارمندان موظفند در حدود قوانين و -3

مافوق برخالف قوانين باشد، مکلفند کتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند . در صورتی که بعد 

 ده ، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود. از اين حيثازاين اطالع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تاييد کر

 .مسئوليتی متوجه کارمندان نخواهد بود و مسئوليت پاسخگويی به عهده مقام دستور دهنده خواهد بود

 :ساعت کار کارکنان مرکز

ر هفته می باشد و تغيير در قانون مديريت خدمات کشوری چهل و چهار ساعت د37ساعت کار کارمندان مرکز بر اساس ماده 

 . استترتيب وتنظيم آن با رعايت سقف مذکور از اختيارات مرکز

کسر ساعت 23%اشعه پرسنل تصوير برداری که در معرض مستقيم اشعه قرار دارند از  در برابر بر اساس قانون حفاظت : 1تبصره

 . ساعت می باشد 35برخوردارخواهند بود ، يعنی ساعت کار آنها در هفته

بر اساس قانون ارتقای بهره وری در بيمارستان ها ، ساعت کار کارکنان درمانی که خدمات بالينی ارايه می نمايند ) 2 :تبصره 

پرستاران ،بهياران ، کمک بهياران ، کاردان های اتاق عمل و هوشبری و ... ( به شرط سپردن تعهد برای کار در بخش دولتی با 

ساعت در هفته کاهش می يابد ) در هر صورت 3دمت و کار در شيفتهای غير متعارف حداکثر تا توجه به سختی کار،سابقه خ

 ساعت کمتر نخواهد بود15ساعت کارکرد هفتگی اين گروهاز 

ساعت کارکرد کارکنان بالينی که مشمول قانون ارتقای بهره وری می شوند برای تمام شب ها و روزهای تعطيل با 5 :تبصره 

 .ه می گرددمحاسب3/0ضريب 

قانون مديريت خدمات 15به انجام وظايف بپردازند و مطابق ماده 37کليه کارمندان موظفند در ساعات تعيين شده در ماده 

کشوری درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد، بر اساس اعالم نياز 

 ل کار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بودحضور در مح بيمارستان مکلف به
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 : مرخصی ها

روز مرخصی می باشد، که از اولين ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به 30هر مستخدم در طول سال دارای  / الف : استحقاقی

مرخصی محسوب نشده ، حقوق و مزايای مربوط به کارمند پرداخت کارمند تعلق می گيرد و تعطيالت بين مرخصی جز روزهای 

استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم وموافقت کتبی رئيس واحد مربوطه و يا جانشين مجاز . می گردد

ساليانه بميزان استحقاق  وی می باشد. موسسه موظف است ترتيبی اتخاذ نمايد تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی استحقاقی 

و در زمان مناسب و حداکثر تا پايان همان سال فراهم گردد و با درخواست آنان در اين زمينه موافقت نمايد .تبصره : در صورت 

اعالم نياز موسسه در شرايط اضطراری مانند حوادث غير مترقبه ) تشخيص موارد شرايط اضطراری به عهده رييس مرکز می باشد 

دمات کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی می باشد ، مرخصی لغو و کارمند موظف است در محل خدمت ( به خ

خود حاضر گردد و زمان استفاده در همان سال به تاريخ معينی در آن سال موکول می گردد.و در غير اينصورت عالوه بر مدت 

 آئين نامه قابل ذخيره می باشد . 71مجاز ذخيره مرخصی استحقاقی ساليانه  موضوع ماده 

تبصره : بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه ، پرسنل تصوير برداری که در معرض مستقيم اشعه قراردارند ، دارای يک ماه 

 . مرخصی ساليانه مازاد بر مرخصی روتين کارکنان بوده که در صورت عدم استفاده قابليت ذخيره شدن نخواهد داشت

 .ساعت مرخصی ساعتی يک روز از ذخيره  مرخصی روزانه کارمند کسر می گردد7هر به ازای -1

مرخصی های ساعتی بيش از چهار ساعت در روز به عنوان يک روز مرخصی استحقاقی محسوب می شود. در اين زمينه -2

کرد  سال تجاوز نخواهدروز در يک 12مرخصی ساعتی جز مرخصی استحقاقی می باشد . مجموع مرخصی های ساعتی ساليانه از 

 ساعت خواهد بود و ميزان7. بنابراين ميزان مجاز استفاده هر فرد از مرخصی ساعتی در طول يک ماه به طور ميانگين 

 . استفاده در طول يک روز کمتر از يک ساعت نمی تواند باشد

ستحقاق آن سال  خواهد بود و برای ميزان مرخصی قابل ذخيره برای کارکنان رسمی و پيمانی در طول يک سال نيمی از ا-3

روز و برای پرسنل مشاغل 15پرسنل قرارداد معين چنانچه مرکز از دادن مرخصی خودداری نموده باشد، حداکثر به ميزان 

 روز قابل ذخيره شدن می باشد.9کارگری به ميزان 

د از حيث مدت و يا موقع استفاده موافقت نکند، هرگاه رئيس مرکز و يا جانشين او بنا به مصالح اداری با تقاضای مرخصی کارمن-4

 .اعطای آن را با توافق به وقت ديگری که از تاريخ مورد تقاضای اوليه وی بيش از شش ماه فاصله نداشته باشد ، موکول می گردد

يره شده حداکثر مدتی که کارمند در يک سال تقويمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخ-5

 . از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد "استفاده نمايد جمعا

اگر کارمند در مرخصی باشد و تقاضای تمديد مرخصی نمايد ، در صورتی که تصميم رئيس مرکز يا جانشين وی برای -7

 .تمديدمرخصی به وی ابالغ نشده باشد ، کارمند مکلف است در پايان مدت مرخصی در پست خود حاضر گردد
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پرسنل متقاضی مرخصی ، قبل از درخواست مرخصی می بايد از استحقاق آن اطالع داشته باشند و مسئولين نيز با يد قبل از  -8

اعطای مرخصی  به کارکنان از استحقاق کارمند در خصوص مدت ذخيره و استحقاق آن مطلع باشند ، بديهيست اگر بعداً مشخص 

وده است را نداشته ، مسئوليت آن به عهده درخواست کننده و مسئول تاييد کننده شود کارمند استحقاق مرخصی که استفاده نم

  مرخصی خواهد بود وجبران خسارت را عهده دار خواهند بود .

 کارمندان رسمی،رسمی آزمايشی و پيمانی می توانند در طول مدت خدمت خود باب : مرخصی بدون حقوق

کسب مرخصی بر ای ادامه تحصيالت  حقوق استفاده نمايند و در صورتی که موافقت موسسه حداکثر سه سال از مرخصی بدون

احتساب مدت مرخصی بدون حقوق .عالی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دوسال ديگر قابل افزايش خواهد بود 

موسسه ( اعم از  توسط کارمندانتحصيل اعطاء می گردد، از لحاظ بازنشستگی با پرداخت کسور مربوط  کارمندان که بابت ادامه

 سهم مستخدم و کارفرما) طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت

اعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی ،  توسعه مديريت و منابع وزارتخانه پيشنهاد و به تصويب هيأت امنا می رسد

 رسمی آزمايشی ، پيمانی در موارد ذيل امکان پذير می باشد.

 در صورتی که مستخدم ذخيره مرخصی استحقاقی نداشته باشد و احتياجش به مرخصی مسلم باشد  -1

 قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارک الزم را ارائه نمايد  -2

 کارمند ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل جغرافيايی خود مسافرت نمايد  -3

استعالجی و به سبب ادامه همان بيماری و يا ابتال به بيماری ديگر قادر کارمند پس از استفاده از سقف چهارماه مرخصی  -4

 به خدمت نباشد  و بيماری او هم صعب العالج تشخيص داده نشود

حداکثر سه سال در طول خدمت می توان با موافقت دستگاه از اين نوع مرخصی استفاده نمود ) اين ميزان برای کارمندان زنی که 

 .سال خواهد بود1يت به سر می برد حداکثر همسر آنها در مامور

حداکثر مدت زمان مرخصی استعالجی در طول يکسال چهارماه می باشد که اين محدوديت برای  ج :مرخصی استعالجی

 . بيماران صعب العالج که به تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسيده باشد وجود نخواهد داشت

ماه می  24عالجی بوده و برای مادرانی که به فرزند خود شير می دهند با گواهی پزشک معالج مرخصی زايمان جز مرخصی است

ماه باقی مانده از 3ماه از سوی صندوق تامين اجتماعی و 6باشد، که تامين حقوق اين مدت برای پرسنل قراردادی و پيمانی تا 

 سازمان مربوطه است و

ماهگی فرزند روزانه از يک ساعت 24صورت ادامه شيردهی می توانند حداکثر تا سن مادران شيرده پس از شروع به کار مجدد در 

 . مرخصی بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده نمايند
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 : چ : استعالجی

 به محض بروز مشکل بايد به مسئول مربوطه اطالع بدهد1-

-2 عه نموده و پس از تائيد پزشک معتمد ، ساعت پس از شروع مرخصی استعالجی بايد به پزشک معتمد مراج20مستخدم

مسئول واحد و مديريت يا امور اداری تحويل واحد دبيرخانه نمايد در صورت عدم تائيد پزشک معتمد بايد از مرخصی استحقاقی 

 استفاده نمايد

 ت تلقی می گرددتذکر : در صورت عدم رعايت موارد مرخصيها ) استحقاقی و استعالجی ( و تکرار آن ، تاريخ مورد نظر غيب

ومسئول واحد مکلف خواهد بود که  بطور مکتوب  تخلفات انجام شده رابه مديريت گزارش نمايد و در صورت مشاهده عدم رعايت 

 . موارد فوق الذکر مسئول مربوطه پاسخگو خواهد بود

با درخواست کتبی شخص با قيد  تذکر : برای ثبت آن دسته از پرسنلی که ورود و خروجشان ثبت يا مورد تائيد قرار نگرفت و

 .ساعت و تاريخ و تائيد مسئول واحد و مديريت يا امور اداری تحويل واحد کارگزينی نماييد

اطالع رسانی و نظارت بر حسن اجرای کليه موارد قيد شده در مرخص ها بر عهده مسئولين واحدها و سرپرستاران بخشها بوده 

ای پرسنل زير مجموعه ، مسئول واحد مکلف خواهد بود که مکتوب به مديريت مربوط است و درصورت عدم رعايت موارد فوق بر

 گزارش نموده و در صورت مشاهده عدم رعايت موارد فوق الذکر مسئول مربوطه پاسخگو خواهد بود

ستخدمين با توجه به نظام ارزيابی عملکرد کارکنان و پرداخت مبتنی بر آن و صحت گزارشات ، رعايت موارد ذيل برای م

 .بيمارستان الزامی می باشد

 : موارد استفاده از پاس

 : پاس شخصی

 قبل از خروج از واحد سازمانی برای انجام امور شخصی -

 ورود پس از ساعت اداری و خروج قبل از ساعت اداری -

 پاس اداری

 . از پاس اداری استفاده گردد جهت انجام امور محوله ) امور اداره ( در خارج از سازمان قبل از خروج از مرکز بايد

برای موارد قيد شده در باال بايد در دو برگه پاس تکميل و پس از تائيد مسئول واحد مربوطه در واحد اداری ، مالی و پاراکلينيک 

 . به تائيد ) مديريت يا امور اداری ( و برای بخش درمان به تائيد مديريت پرستاری برسد

 . ل مربوطه جهت ثبت در سامانه تردد و ديگری موقع خروج تحويل نگهبان گردددو برگه فوق يکی تحويل مسئو

 . تذکر : برای پاس های شخصی حتماً موقع خروج ، دکمه خروج و موقع ورود ،  دکمه ورود زده شود

 

 :ضوابط و مقررات خروج از خدمت
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موجب حکم رسمی به افتخار بازنشستگی نائل شود و عبارت از آنست که کارمند طبق ضوابط و مقررات قانونی و به :بازنشستگی

 :از مستمری بازنشستگی استفاده کند برخی از شرايط بازنشستگی بشرح ذيل می باشد

 موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نمايد -

روز حقوق 25سال سابقه خدمت را با حداقل 25سال سن و حداقل 60موسسه می تواند کارمند خودرا با داشتن حداقل  -

 بازنشسته نمايد

به کارکنانی که بازنشسته، از کار افتاده و يا فوت می گردند، به ازاء هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزايای مستمر تا  -

 .سی سال پرداخت می گردد

 

واحدهای تحت پوشش دانشگاه و يا ساير موسسات  عبارتست از جابجايی محل خدمت کارمند با صدور حکم رسمی به:انتقال

درخواست نيروهای متقاضی نقل و انتقال که واجد شرايط جابجايی طبق آئين نامه  - ودستگاههای دولتی با حفظ سوابق خدمت

ه ارسال می بصورت فصلی( به مديريت محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگا)نقل و انتقاالت دانشگاه می باشند هر سه ماه

 .گردد

 :بازخرید

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

 :اخراج

عبارت از آنست که کارمند در اجرای احکام هيات های رسيدگی به تخلفات اداری و يا آراء قانونی مراجع ذيصالح به خدمت وی و 

 .ور دائم خاتمه داده شوددر موسسه بط

 حقوق و مزایا
نظام پرداخت کارمندان اين مرکز بر اساس عوامل مشخص شده در قانون مديريت خدمات کشوری و آيين نامه : حقوق و مزایا

 . با آن می باشد های مرتبط

 هزینه ها1-

مکلف به پرداخت آن می باشد  دولتبرای هزينه حقوق و دستمزد پرسنل رسمی کل آيتم های حکم حقوقی و هر آنچه که سهم 

 .بازنشستگی و بيمه عمر و پس انداز کارکنان دولت  را هزينه حقوق و دستمزد پرسنل رسمی می باشد مانند: 

) بيمه عمرسهم بيمه عمر20%+ کل حکم حقوقی +کسورات تامين اجتماعی سهم دولت =هزينه حقوق و دستمزد پرسنل پيمانی

 پرداخت می شود.دولت  توسط دانشگاه 
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و  دولت سهم بيمه خدمات درمانی13/5 % +کسورات بازنشستگی سهم دولت +کل حکم حقوقی=هزينه حقوق پرسنل رسمی

کسورات قانونی بازنشستگی اعم از سهم کارفرما و  -جانبازو فرزندان شهدا+بيمه عمر سهم دولت+پس انداز کارکنان سهم دولت

   ی ، اقساط وام و سهام ،ساير کسورقانونی = خالص پرداختی سهم کارمند ، حق بيمه خدمات درمان

برای ايثارگران کليه کسورات بازنشستگی قانونی را دولت محترم متقبل شده و بجز اقساط وام وسهام از حقوق و مزايای ايشان 

 کسر نمی شود 

دولت که مکلف  حقوقی و هر آنچه سهمبه اين منظور برای هزينه حقوق و دستمزد پرسنل پيمانی و طرحی کل آيتم های حکم 

به پرداخت آن می باشد مانند: کسورات تامين اجتماعی و بيمه عمر و پس انداز کارکنان دولت را هزينه حقوق و دستمزد پرسنل 

 .پيمانی و طرحی می باشد

 )سهم دانشگاه(کل حکم حقوقی+کسورات تامين اجتماعی سهم دولت +بيمه عمر=هزينه حقوق و دستمزد پرسنل قراردادی

 حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمی2-

سهم کارمند +بيمه  بيمه خدمات درمانی9بازنشستگی سهم کارمند%)–کل حکم حقوقی  =حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمی

 مربوط به کارمند عمر سهم کارمند+پس انداز کارکنان سهم کارمند+بيمه تکميل سهم کارمند+ماليات +سايرکسورات

 حقوق قابل پرداخت به پرسنل پیمانی و طرحی3-

)بيمه تامين اجتماعی سهم کارمند+بيمه عمرسهم -کل حکم حقوقی=حقوق قابل پرداخت به پرسنل پيمانی و طرحی

 مربوط به کارمند کارمند+بيمه تکميلی سهم کارمند+ماليات+ساير کسورات

 :حقوق قابل پرداخت به پرسنل قراردادی4-

کارمند+بيمه  )بيمه تامين اجتماعی سهم کارمند+بيمه عمر سهم-حقوقی قراردادکل =به پرسنل قراردادیحقوق قابل پرداخت 

 )تکميلی سهم کارمند+ماليات+ ساير کسورات

ريال برای  000/840و  و متاهلين ريال برای سرپرست خانواده1/000/000در خصوص حق مسکن کارکنان رسمی ،پيمانی مبلغ *

 مجردين

 ريال به عنوان حق مسکن1/000/000اگر زن سرپرست خانواده باشد مبلغ توضيح اينکه 

 .دريافت خواهد داشت

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

 :نحوه محاسبه کسورات5-

+ بدی آب و هوا +  مندی )حق اوالد+حق عائله-کل آيتم های حکم مشمول بازنشستگی=کسورات بازنشستگی سهم کارمند-

 9%نوبتکاری ( *

 .توضيح اينکه بيمه بازنشستگی سهم کارمند جانبازان و فرزندان شهدا توسط دولت پرداخت می شود*

+ بدی آب هوا + نوبتکاری( *  )حق اوالد+ حق عائله-کل آيتم های حکم مشمول بازنشستگی=کسورات بازنشستگی سهم دولت-
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13.5 % 

 * 7%مندی )حق اوالد+حق عائله-کل آيتم های حکم مشمول بيمه تامين اجتماعی=سهم کارمندکسورات تامين اجتماعی -

 20%مندی )حق اوالد+ حق عائله-کل آيتم های حکم مشمول بيمه تامين اجتماعی=کسورات تامين اجتماعی سهم دولت-

 می باشد23%کسورات تأمين اجتماعی سهم دولت پرسنل مشاغل کارگری 

 :ورات بیمه خدمات درمانینحوه محاسبه کس6-

 %3*کل آيتم های حکم مشمول بازنشستگی = کسورات بيمه خدمات درمانی سهم دولت-

 %2حق اوالد +حق عائله مندی( *و سهم دستگاه اجرايی

  کل آيتم های حکم مشمول بازنشستگی=%2کسورات بيمه خدمات درمانی سهم کارمند-

 

 :بیمه عمر7-

از حقوق  ريال198000ريال توسط دولت و همچنين مبلغ 198000مبلغ 96بيمه عمر ساالنه می باشند با حقوق فروردين سال 

 .پرسنل کسر و به حساب صندوق بيمه گر واريز می گردد

 :بیمه تکمیلی 8-

برای خانواده  اينکه اين مبلغ ريال برای هر نفر می باشد توضيح418/000که بر اساس قرارداد ساالنه می باشد که امسال مبلغ 

 .محترم جانبازان و فرزندان شهدا توسط دولت واريز خواهد شد

 :نحوه محاسبه مالیات9-

اوالد + عائله مندی+بيمه  سقف ماليات +حق20/000/000–جمع کل آيتم های حکم حقوقی = ماليات کارکنان رسمی، پيمانی -

 %30تامين اجتماعی دو وهفت درصد +بيمه عمر * 

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

مندی+بيمه  سقف ماليات+ عائله000/000/31) -کل حکم حقوقی=ماليات کارکنان انجام کار حرفه ای و غير حرفه ای -

 %30عمر*

مالياتی آنها  سوره بيمه درمانی به سقف معافيتکم توضيح اينکه در خصوص کارمندان رسمی و هيئت علمی رسمی نيز مبلغ*

 .اضافه می شود 

 .ريال می باشد31/000/000به ميزان 96نکته: سقف معافيت مالياتی در سال 

بن،خواربارو  جمع آيتم های حکم حقوقی که در مورد اين عزيزان مبلغ بابت :حقوق قرارداد حرفه ای و غیر حرفه ای-10

 .مسکن پرداخت ميگردد

مندی و بن و  ر مورد کسورات بيمه تامين اجتماعی همانند کارکنان پيمای می باشد ولی در مورد اين افراد حق اوالد و عائلهد

 کسر و پرداخت می شود %7بميزان خواربارو مسکن جمع و از جمع کل آيتم حکم حقوقی کسر و از آن 
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 .بيمه بيکاری محاسبه می شود1%سهم کارمند 

 .د کارکنان رسمی و پيمانی می باشدساير موارد همانن

 اضافه کار11-

 176ساعت کاری تقسيم بر   نرخ يک ساعت اضافه کاری= حق شغل +حق شاغل+ حق مديريت

 ماليات-ساعت اضافه کاری* نرخ يک ساعت اضافه کاری=

تاميناجتماعی سهم  ماليات+ بيمه–خالص دريافتی پرسنل پيمانی و طرحی = ساعت اضافه کاری*نرخ يک ساعت اضافه کاری 

 کارمند

 نحوه محاسبه پاداش12-

 30%ماليات  –کل مبلغ پاداش  =خالص دريافتی

 30%به اين صورت که کل پاداش منهای ماليات 

 . بر اساس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد محاسبه می گردد نحوه محاسبه کارانه13-

کار و  جايگزين اضافه مل، ايجاد ارتباط بين دريافتی غيرمستمر کارکنان کهمنظور از پرداخت مبتنی بر عملکرد در اين دستورالع

 کارانه به روش قبل ميباشد، با درآمدهای بخش محل فعاليت آنان است. در اين روش،

 محاسبات در دو سطح صورت ميگيرد؛

 بخش محاسبه میدر سطح اول، براساس عملکرد هر بخش، درآمد قابل توزيع به کارکنان غيرپزشک شاغل در آن 

 .گردد و در سطح دوم، براساس عملکرد هر يک از کارکنان و امتيازات مکتسبه، سهم هر فرد تعيين ميگردد

امتيازی 550ميباشد که هر سه ماه يک بار و با استفاده از فرم ارزشيابی3/3تا 0/4ضريب کيفی عملکرد بخش ، ضريبی بين 

 . سنجيده ميشود

از درآمد مبنای  محاسبات پرداخت عملکردی در سه مرحله صورت ميگيرد. ابتدا سهم واحدهای پشتيباندر واحدهای پشتيبان 

تعيين ميشود و در انتها نيز سهم هر  بيمارستان محاسبه ميشود. سپس بر اساس آن، سهم هر واحد از مجموع واحدهای پشتيبان

 .فرد در واحد محل فعاليت خود، تعيين ميگردد

 :ميگردد يع ماهانه بخش/واحد براساس مالکهای ذيل ميان کارکنان شاغل در هر بخش/واحد، توزيعدرآمد قابل توز

 .الف( امتیاز حضور

 .ب( امتیاز نوع شغل

 .ج( ضریب کیفی عملکرد فرد

در نظر گرفته 4.%و ضريب حضور در ساعات غيرموظف برابر3 برای محاسبه امتياز حضور، ضريب حضور در ساعات موظف برابر

 :شده است

 ساعات حضور غيرموظف =امتياز حضور در ساعات غيرموظف4.% ×ساعات حضور موظف =امتياز حضور در ساعات موظف3×
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مالک محاسبه امتياز حضور در ساعات موظف و غيرموظف برای کارکنان شاغل در بخشهای تشخيصی درمانی،قوانين و مقررات 

 .مربوطه می باشد

 .امتياز به امتياز حضور کارکنان در ساعات موظف، اضافه ميگردد ساعت آنکالی، يک8به ازای هر 

 ( امتیاز نوع شغلد

 :به روش ذيل، محاسبه ميگردد« امتيار مدرک تحصيلی»و « امتياز شغل»امتياز نوع شغل براساس 

 امتياز شغل =امتياز نوع شغل× امتياز مدرک تحصيلی 

 :مربوطه تعيين ميگرددامتياز شغل و امتياز مدرک تحصيلی براساس جداول 

 ( ضریب کیفی عملکرد فردذ

 330ميباشد که هر سه ماه يک بار و با استفاده از پرسشنامه 3/3تا 0/4ضريب کيفی عملکرد فرد، ضريبی بين 

 .سنجيده ميشود8امتيازی و براساس پيوست شماره 

 امتياز کسب شده =ضريب کيفی عملکرد فرد300 ÷

 :نان در بخش/واحد، براساس امتيازات هر فرد و به روش ذيل تعيين ميگرددپرداخت عملکردی هر يک از کارک

 امتياز حضور موظف =امتياز موظف فرد× امتياز نوع شغل × ضريب کيفی عملکرد فرد 

 امتياز حضور غيرموظف =امتياز غيرموظف فرد× امتياز نوع شغل × ضريب کيفی عملکرد فرد 

 درآمد قابل توزيع بخش =مبلغ هر امتياز ÷مجموع کل امتياز کارکنان بخش/واحد 

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

 امتياز غيرموظف فرد =پرداخت عملکردی ساعات غيرموظف فرد× مبلغ هر امتياز 

نيز اضافه خواهد  امتياز خدمتعالوه بر سه شاخص مذکور در اين ماده، 1398برای بخشهای تشخيصی و درمانی، از تيرماه سال ،

 .شد

 )امتياز خدمت در ساعات موظف + امتياز حضور موظف( =امتياز موظف فرد× امتياز نوع شغل × ضريب کيفی عملکرد فرد 

)امتياز خدمت در ساعات غيرموظف + امتياز حضور غيرموظف( =امتياز غيرموظف × امتياز نوع شغل × ضريب کيفی عملکرد فرد 

  فرد

 و استانداردهای مربوط به رعایت استانداردهای پوشش: قوانین

قانون برنامه جهارم توسعه و به منظور ارتقا مستمر کيفيت خدمات سالمت تعالی عملکرد خدمات بالينی افزايش بهره وری و  88و  85ستناد مواد ابه 

ت و ايمنی کارکنان وبيماران ايجاد تصوير مثبت از اخالق حفظ حريم شخصی و کرامت انسانی رعايت موازين و ضوابط عرفی و اجتماعی حفظ سالم

بط حرفه ای افزايش ضريب امنيت فردی و شغلی کارکنان و شناسانايی سريع آنان در محيط کار استانداردهای پوشش افراد در موسسات پزشکی و ضوا

 مرتبط با آن به شرح ذيل ابالغ ميشوند:
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 (کلیات:1فصل 

 رعايت مفاد راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بيمارستانی الزامی است.در اجرای اين دستوالعمل  .1

لباس فرم کارکنان آموزشی و بهداشتی مونث شامل روپوش شلوار مقنعه يا روسری )به طوری که گردن و موها کامال پوشيده  .2

 باشد(کفش و جوراب ميباشند.

 وش  شلوار کفش و جوراب ميباشد.لباس فرم کارکنان آموزشی بهداشتی درمانی مذکر شامل روپ .3

 لباس بيماربستری )مونث(شامل روسری يا مقنعه پيراهن بلند تا باالی زانو و شلئار ميباشد. .4

 لباس بيمار بستری )مذکر(شامل پيراهن و شلوار ميباشد. .5

ادر به پوشش بيمار اضافه ضرورتا در تمام مسيرهای جابه جايی بيماران مونث در داخل بخش يا بين بخشها شنل بلند و کشاد يا چ .6

 شود.

 ( ضوابط پوشش:2فصل 

لباس بيمار بايد حداقل اين ويژگی را تامين کند شناسايی آسان ارائه خدمات مطلوب درمانی برخوردانی بيمار از راحتی و آسايش  .7

 کافی و رعايت کرامت و حريم شخصی بيمار

عمل راديولوژی آنزيوگرافی و اسکوپی ها در لباس های ويژه مورد رعايت تمامی شئون پوشش بدن و الزامات درمانی در اتاق های  .8

استفاده ی بيماران گان و حين انجام اعمال الزامی است.توجه به اين نکته قبل و بعد از بيهوشی و برای بيماران دچار اختالل حواس 

 کاهش سطح هوشياری يا اختال الت روانی اهميت دو چندان پيدا ميکند.

 ی متناسب با حرفه و در رده های مختلف متحدالشکل باشد.لباس فرم بايست .9

 بخش های بيمارستانی استفاده از هرگونه پوشش غير حرفه ای روی لباس فرم ممنوع است.  در درون .10

 در بخش های ويژه اتاق عمل آنژيوگرافی و فضاهای استريل و نوزادان کارکنان مکلف به پوشيدن لباس اين بخش ها ميباشند. .11

دل لباس فرم و لباس مخصوص بخش های مذکور در ماده فوق متناسب با نياز و در خواست هر مرکز درمانی بايد به تاييد رنگ و م .12

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوط ميزساند.

زير روپوش  روپوش بايد سالم تميز دکمه ها بسته اتو کشيده گشاد و حداقل تا حد زانو با ضخامت مناسب باشد به نحوی که لباس .13

 قابل رويت نباشد شلوار نبايد تنگ چسبان کشی يا کوتاه باالتر از مچ باشد.

 کفش بايد تميز جلو بسته قابل شستشو با پاشنه پهن و نکات ايمنی نتناسب با حرفه در آن لحاظ شود و هنگام راه رفتن صدا ندهد. .14

 طی هستند نبايد استفاده شوند.زيور آالت در نواحی از بدن که در معرض آلودگی ميکروبی يا محي .15

 استفاده از هرگونه ماده بوداريا حساسيت زا در محل کار ممنوع ميباشد. .16

ناخن ها بايد کوتاه و تميز و مرتب باشد. استفاده از الک و رنگ ناخن و ناخن مصنوعی در محيط های ارائه خدمات درمانی ممنوع  .17

 ميباشد.

خانوادگی کامل و حرف اول نام سمت فرد در جاوی لباس به نحوی که براحتی در الصاق عکس شناسايی عکس دار حاوی نام  .18

متری قابل خواندن باشد برای تمامی کارکنان در محيط های درمانی الزامی است.طرح محتوا و رنگ زمينه ی هر رسته  2فاصله 

 ی دولتی و در ساير واحدهای تاييد کارفرما برسد.بايد به تاييد ادارات حراست و امور نيروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی در واحدها

 هرگونه تصوير برداری فيلمبرداری و ضبط صدا از بيمار با استفاده از تلفن همراه و غيره بدون اجازه کتبی بيمار ممنوع است. .19

 درمانی: -پوشش حرفه ای دانشجویان بالینی در فضاهای بهداشتی

حضور در محيط های بهداشتی و درمانی از لباس فرم مخصوص به خود)بر طبق دانشجويان بالينی بايد بايد در طول مدت  .1

 استانداردهای تعريف شده از طرف دانشگاه( و با رعايت کامل شئون اسالمی و دانشجويی استفاده نمايند
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 حيط های آموزشی و پژوهشی باشد.: استفاده از لباس مناسب و ضخامت پارچه ی لباس فرم و اندازه و سايز آن بايد منطبق با مشخصات م1تبصره 

 : لباس فرم دانشجويان بايد به صورت پاکيزه و مرتب و با دکمه های بسته باشد2تبصره: 

آزمايشگاهی خاص، مانند اتاق عمل و بخش های مراقبت ويژه می بايست کامال بر طبق استاندارد  -: پوشش دانشجويان در محيط بالينی3تبصره 

 با رعايت حجاب و پوشش کامل اسالمی باشد تعريف شده در آن بخش و

به دليل افزايش انتقال عفونت و آسيب به افراد و تجهيزات و يا جلب توجه، استفاده از هرگونه آرايش و بلندی ناخن ها برای  .2

 دانشجويان بالينی ممنوع است

 پوشيدن جوراب به جهت حفظ بهداشت در محيط های آموزشی و بهداشتی ضروری است .3

 ور کاهش صدمه به پا و پيشگيری از انتقال عفونت، کفش دانشجويان بايد جلو بسته باشد.به منظ .4

کارت شناسايی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی شامل عکس، نام و نام خانوادگی، آرم دانشگاه، رشته تحصيلی و سمت دانشجو  .5

 نصب گردد.بايد به صورت متحدالشکل بر روی لباس فرم، بطوريکه قابل رويت باشد، 

 

 

   قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

هيات رسيدگی "به منظور رسيدگی به تخلفات اداری در هر يک از دستگاه های مشمول اين قانون هياتهای تحت عنوان : 1ماده 

 باشد.تشکيل خواهد شد. هياتهای مزبور شامل هياتهای بدوی و تجديد نظر می  "به تخلفات اداری کارمندان 

: هيات تجديد نظر در مرکز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتی و نيز تعدادی از دستگاه های مشمول اين قانون که  1تبصره 

 فهرست آنها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تشکيل می شود و در صورت دارای شعبه هايی خواهد بود.

ات تجديد نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ايجاب نمايد تشکيل : در صورت تشخيص هيات عالی نظارت يک هي 2تبصره 

 می گردد.

هر يک از هياتهای بدوی و تجديد نظر دارای سه عضو اصلی و يک يا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزير يا :  2ماده 

ه يک برای مدت سه سال منصوب می شوند باالترين مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سايردستگاه های موضوع تبصره ماد

 وانتصاب مجدد آنان بالمانع است .

 : در غياب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظيفه خواهند نمود. 1تبصره 
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 : هيچ يک از اعضای اصلی و علی البدل هياتهای بدوی يک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان 2تبصره 

دستگاه باشند، همچنين اعضای مذکور نمی توانند در تجديد نظر پرونده هايی که در هنگام رسيدگی بدوی به آن رای داده اند 

 شرکت نمايند.

برکناری اعضای هياتهای بدوی و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا باالترين مقام سازمان مستقل دولتی و ساير دستگاه های : 3ماده 

 و تصويب هيات عالی نظارت صورت می گيرد. 1ماده  1موضوع تبصره 

صالحيت رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان با هيات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجديد نظر نباشد از :  4ماده 

روز از تاريخ ابالغ رای  30تاريخ ابالغ ، قطعی و الزم االجرا است . در مورد آرايی که قابل تجديد نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 

درخواست تجديد نظر نمايد، هيات تجديد نظر مکلف به رسيدگی است . آرای هيات تجديد نظر از تاريخ ابالغ قطعی و الزم االجرا 

 است .

: هر گاه رای هيات بدوی قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رای صادر شده  1تبصره 

 عيت می يابد و از تاريخ انقضای مهلت ياد شده الزم االجرا است .قط

روز  30: ابالغ رای طبق قانون آيين دادرسی مدنی به عمل می آيد و در هر صورت فاصله بين صدور رای و ابالغ آن از  2تبصره 

 تجاوز کند. نبايد

 تخلفات اداری

 : است زیر قرار به اداری تخلفات :  8ماده 

 و رفتار خالف شئون شغلی يا اداری .اعمال  - 1

 نقض قوانين و مقررات مربوط. - 2

 ايجاد نارضايتی در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانونی آنها بدون دليل . - 3

 ايراد تهمت و افترا، هتک حيثيت . - 4

 اخاذی . - 5

 اختالس . - 6

 اداری در اجرای قوانين و مقررات نسبت به اشخاص . تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير - 7
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 ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری . - 8

 

 تکرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. - 9

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ايراد خسارات به اموال دولتی . - 10

 اسناد محرمانه اداری .افشای اسرار و  - 11

 ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه . - 12

 سرپيچی از اجرای دستورهای مقامهای باالتر در حدود وظايف اداری . - 13

 کم کاری يا سهل انگاری در انجام وظايف محول شده . - 14

 .سهل انگاری روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر - 15

 ارائه گواهی يا گزارش خالف واقع در امور اداری . - 16

 گرفتن وجوهی غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. - 17

که حق دريافت آن را تسليم مدارک به اشخاصی که حق دريافت آن را ندارند يا خودداری از تسليم مدارک به اشخاص  - 18

 دارند.

 تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداری . - 19

 رعايت نکردن حجاب اسالمی . - 20

 رعايت نکردن شئون و شعاير اسالمی . - 21

 اختفا، نگهداری ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر. - 22

 استعمال يا اعتياد به مواد مخدر. - 23

 ثنای سمتهای آموزشی و تحقيقاتی .به استداشتن شغل دولتی ديگر  - 24

 هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلی و امکانات و اموال دولتی . - 25

 جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی يا دولتی . - 26

 متحانی يا تعويض آن ها.دست بردن در سواالت ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سواالت ا - 27

 دادن نمره يا امتياز، بر خالف ضوابط. - 28
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 غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالی . - 29

 سو استفاده از مقام و موقعيت اداری . - 30

 نونی .توقيف ، اختفا، بازرسی يا باز کردن پاکتها و محموالت پستی يا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قا - 31

کارشکنی و شايعه پراکنی ، وادار ساختن يا تحريک ديگران به کارشکنی يا کم کاری و ايراد خسارت به اموال دولتی و  - 32

 اعمال فشارهای فردی برای تحصيل مقاصد غير قانونی .

رات غير قانونی و اعمال شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانونی ، يا تحريک به برپايی تحصن ، اعتصاب و تظاه - 33

 فشارهای گروهی برای تحصيل مقاصد غير قانونی .

 عضويت در يکی از فرقه های ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند. - 34

 همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور يا منبع خبری و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمی. - 35

 يی که مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی اديان الهی است يا طرفداری و فعاليت به نفع آنها.عضويت در سازمانها - 36

 عضويت در گروه های محارب يا طرفداری و فعاليت به نفع آنها. - 37

 عضويت در تشکيالت فراماسونری. - 38

 مجازاتها 

 : تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: 9ماده 

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی . -الف

 توبيخ کتبی با درج در پرونده استخدامی . -ب

 کسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال . -ج

 انفصال موقت از يک ماه تا يک سال . -د

 تغيير محل جغرافيايی خدمت به مدت يک تا پنج سال . -ه

 تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهای حساس و مديريتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول اين قانون . -و

 تنزل يک يا دو گروه و يا تعويق در اعطای يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سال . -ز
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سال سابقه  25ورد مستخدمين زن و کمتر از سال سابقه خدمت دولتی در م 20بازخريد خدمت در صورت داشتن کمتر از  -ح

روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات  45تا  30خدمت دولتی در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 

 صادرکننده رای .

بقه خدمت سال سا 25بازنشستگی در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمين زن و بيش از  -ط

 دولتی برای مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقليل يک يا دو گروه.

 اخراج از دستگاه متبوع . -ی 

 انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول اين قانون . -ک

ط در سه سال آخر خدمت : در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند  1تبصره 

 در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جديد )پس از تنزل يک تا دو گروه ( مالک محاسبه قرار می گيرد.

: کسور بازنشستگی يا حق بيمه )سهم کارمند( کارمندانی که در اجرای اين قانون به انفصال دايم ، اخراج يا بازخريدی  2تبصره 

وق و مزايای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی ، حقوق محکوم شده يا می شوند و نيز حق

و مزايای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، همچنين کسور بازنشستگی يا حق بيمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات 

 ست .قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت ا

: هياتهای بدوی يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يک از دستگاه های مشمول اين قانون هستند و رای آنان به تخلف  3تبصره 

اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهايی که موضوع قانون مجازاتهای اسالمی است ، 

 نيست.

ا پس از رسيدگی به اتهام يا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات ، در مورد هر پرونده : هياته 4تبصره 

 صرفا يکی از مجازاتهای موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.

 .هستند نظر تجديد هياتهای در نظر تجديد قابل قانون اين 9 ماده ک ، ی ط، ، ح ، ه د، بندهای مجازاتهای فقط :  10ماده 

برای کارمندانی که با حکم مراجع قضايی يا با رای هياتهای رسيدگی به تخلفات اداری يا هياتهای بازسازی و پاکسازی :  11ماده 

 50سال سابقه خدمت و  15سابق محکوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتی شده يا می شوند، در صورت داشتن بيش از 

تشخيص هياتهای تجديد نظر رسيدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معيشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ سال سن ، به 

آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. اين مقرری از محل اعتبار وزارتخانه يا موسسه مربوط پرداخت 
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بور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايی اين می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيات مز

 قانون است .

رييس مجلس شورای اسالمی ، وزرا، باالترين مقام اجرايی سازمانهای مستقل دولتی و ساير دستگاه های موضوع تبصره :  12ماده 

اين قانون را راسا و بدون مراجعه به  9ب ، ج ، د ماده اين قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف ،  1ماده  1

هياتهای رسيدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را 

ند. در صورت اعمال مجازات به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران ، روسای دانشگاه ها و مديران کل تفويض کن

توسط مقامات و اشخاص مزبور هياتهای تجديد نظر حق رسيدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با 

 تشخيص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص .

ن مقام سازمانهای مستقل دولتی و وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رييس مجلس شورای اسالمی ، باالتري: 13ماده 

اين قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش  1ماده  1ساير دستگاه های موضوع تبصره 

داکثر به عالی و تحقيقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هياتهای رسيدگی ارجاع شده يا می شود را ح

 مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.

: در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پيش بينی نشده است ، بر اساس مفاد قانون  1تبصره 

 استخدام کشوری رفتار خواهد شد.

ل يا مزايای شغل يا عناوين مشابه دوران : چنانچه کارمند پس از رسيدگی در هياتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغ 2تبصره 

 آمادگی به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزايای قبل از اين دوران پرداخت می شود.

 

: هياتهای بدوی رسيدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسيدگی  3تبصره 

د، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسيدگی پژوهشی به هيات تجديد نظر ارجاع کنند و تصميم الزم را اتخاذ نماين

شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداکثر تا پايان مدت 

حکم قطعی هياتهای رسيدگی حکم آمادگی به مزبور به پرونده رسيدگی کرده رای الزم را صادر نمايد. در هر حال با صدور 

 خدمت لغو می گردد.

 

هر گاه رسيدگی به اتهام کارمند به تشخيص هياتهای بدوی و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، :  14ماده 

 مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
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از بازنشستگی در هياتهای پاکسازی يا بازسازی مطرح بوده ولی  پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل يا پس: 15ماده 

منجر به صدور رای نگرديده است يا آرای صادر شده قطعيت نيافته يا آرائی که در ديوان عدالت اداری نقض شده است ، همچنين 

وجود مدارک مثبته ، برای  در صورت 8ماده  38و  37،  36،  35،  34پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 

رسيدگی و صدور رای در هياتهای رسيدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد 

 شد.

 

اين قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضويت ،  8ماده  34تبصره : افراد موضوع بند 

 نده آنان در هياتهای رسيدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس اين قانون رای الزم صادر می شود.پرو

وزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق ، دبيران حزب رستاخيز در مراکز استانها ، مديران کل حفاظت ، روسای دواير :  16ماده 

الت فراماسونری که توسط هياتهای پاکسازی يا بازسازی نيروی و اعضای تشکي 1342حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 

انسانی محکوميت قطعی نيافته اند يا پرونده آنان تاکنون مورد رسيدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و 

عاونان نخست وزير، وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. م

رييس کل بانک مرکزی ، مديران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی ، مستشاران و روسای ديوان محاسبات بعد از 

در صوتی که در هياتهای رسيدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال  1342خرداد 

حسب مورد طبق اين قانون محکوم  1342هند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژيم سابق بعد از خرداد دايم محکوم خوا

به بازخريد يا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب يکی از جرايم مصرح در اين قانون در صورتی که مجازات آن جرم بيش 

 محکوم خواهند شد. از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق اين قانون

تبصره : در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکيم رژيم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده يا 

رای صادر شده در ديوان عدالت اداری نقض شده است ، هياتها می توانند پس از رسيدگی حسب مورد يکی از مجازاتهای مقرر در 

 در مورد آنان اعمال نمايند. اين قانون را

رييس مجلس شورای اسالمی ، وزرا يا باالترين مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و سازمانهای :  17ماده 

اين قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند  1ماده  1موضوع تبصره 

کارمندانی را که بيش از دو ماه متوالی يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از 

 خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.

موجه بوده است  : هر گاه کارمند ياد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او 1تبصره 

، وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجديد نظر به هيات تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد. 
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هيات تجديد نظر مکلف به رسيدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تاييد حکم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج ، در غير 

 تاريخ ابالغ ، الزم االجرا است .اين صورت از 

: در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده که به هر دليل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غيبت و عدم  2تبصره 

 اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی ، استعالجی يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

راج يا انفصال کارمند يا کارمندان توسط مقامات صالحيتدار دستگاه های اجرايی قبل از قانون : در مواردی که حکم اخ 3تبصره 

  بازسازی نيروی انسانی صادر گرديده است ، اين احکام قطعی محسوب می شوند. 

 

 ارزیابی عملکرد

کارکنان است، که به منظوردستيابی به ارزيابی عملکرد به عنوان يک ارزيابی دوره ای، رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی 

برای بهبود عملکرد آنان و  اهداف مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. شناخت کارکنان ساعی و اعطای پاداش به آنها، ايجاد انگيزه

کنترل فعاليتهای عملکرد را فقط به منظور  ساير کارکنان، از جمله علل اصلی ارزيابی عملکرد می باشد. در گذشته مديران، ارزيابی

کارکنان انجام ميدادند، در حالی که امروزه جنبه راهنمايی و ارشادی اينعمل، اهميت بيشتری يافته است. هدف اصلی از ارزيابی 

در سازمان جمع آوری و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها  عملکرد اين است که اطالعات ضروری در باره نيروهای شاغل

 .کمی و کيفی کارکنان اتخاذ نمايند بجا و الزم را در جهت باالبردن ارتقاءبتوانند تصميمات 

 : معيارهای سنجش

 :امتياز40شاخص های اختصاصی 1-

که طبق قانون و  شاخصهای اختصاصی معيار اصلی سنجش عملکرد کارکنان در مأموريتها، برنامه ها و شرح وظايف آنها می باشد

 .ها قرار می گيردمقررات مبنای ارزيابی عملکرد آن

برنامه عملياتی  شاخصهای اختصاصی ارزيابی، بر اساس برنامه عملياتی و شرح وظايف افراد تهيه و تدوين ميگردد.بدين گونه که

وظايف و امور محوله می شود و  هريک از واحدها تبديل به شاخصهای قابل سنجش در خصوص هريک از کارمندان بر اساس شرح

در خصوص هر يک از کارمندان ،شاخصها  واند نسبت به تغيير آن با رعايت مقررات اقدام نمايد. .بديهی استارزيابی کننده می ت

متفاوت خواهد بود. تدوين شاخص های اختصاصی ارزيابی عملکرد مديران وکارمندان توسط معاونت ها و واحدهای ذيربط انجام 

 ابیميگيرد و جهت بررسی و تاييدنهايی به واحد متولی ارزي

 . عملکرد ارسال می گردد

  امتياز60فرم شاخص های عمومی  2-

آنها را فراهم می  شاخصهای عمومی، معيار های مشترک ارزيابی عملکرد کارکنان است که زمينة تسهيل تحقق عملکرد اختصاصی
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 .نمايد

پايه، کارکنان( طراحی وابالغ گرديده شاخصهای عمومی در سه محور ذيل برای سه گروه ارزيابی شونده)مديران ميانی، مديران 

 :است

امتياز دارد30)اين محور از % بخش مجزا تشکيل گرديده که هر کدام  ابتکار و خالقيت 

آموزش 

رضايتمندی 

در هر يک از اين محورها ، بندهای مشخصی متناسب با سطح کارمند )مدير ميانی، پايه ، کارکنان( به همراه معيار واستاندارد 

امتيازدهی مشخص شده  زدهی هر بند وجود دارد. ستون امتياز عملکرد می بايست به تفکيک هر بند و بر مبنای معيارهایامتيا

 .تکميل شود. سپس امتياز کل آن محور در ستون امتياز مکتسبه مشخص می گردد

نظر مدير  خص گرديده و باامتياز برخی از شاخص های فوق در سه سطح: عالی، خوب و متوسط در جلوی هر شاخص مش :تذکر

 .کل يا رئيس مرکز مربوطه امتياز دهی می شوند

 :فرايند اجرا و مراحل تکميل فرم های ارزيابی عملکرد

شرح وظايف، به  ارزيابی کننده موظف است در آغاز دورة ارزيابی عملکرد، حدود انتظارات خود را در چارچوب وظاايف شاغلی و3-

منطقی نظر ارزيابی کننده نافذ  دالئل ه . چنانچه فعاليتی مورد پذيرش ارزيابی شونده قرار نگيرد، با ارائارزيابی شونده اعالم نمايد

 . خواهد بود

محوله، عملکرد  ارزيابی کننده موظف است به منظور آگاهی از کيفيت و ميزان تالش و کوشش ارزيابی شونده در انجاام وظايف 

بررسی قرار داده و تدابيری برای تقويت عملکرد و اقداماتی را نيزبرای اصالح و بهبود عملکرد وی را به طور مستمر و به دقت مورد 

 . در طول دوره ارزيابی به عمل می آورد

ارزيابی کننده در طول دوره ارزيابی نظر همکاران و مراجعان را در مورد عملکرد و رفتار ارزيابی شونده اخذ و درپايان دوره مورد 1-

 .ی قرار می دهدبهره بردار

افراد  مدير فعلی واحد به عنوان ارزيابی کننده بوده و برای هر مدت زمانی که در پست مديريت قرار دارد می بايست :تذکر

 .زيرمجموعه را ارزيابی نمايد و تغيير و تحوالت مديريت نفی کننده وظيفه مدير نمی باشد

نموده و به همراه  ا پس از توزيع توسط واحد متولی ارزيابی عملکرد تکميلارزيابی شونده موظف است فرمهای ارزيابی عملکرد ر8-

 .مدارک مورد نياز جهت تاييد به ارزيابی کننده تحويل نمايد

ارزيابی کننده در پايان دورة ارزيابی بر اساس نتايج ارزيابی بعمل آمده در طول دوره، شاخص های مندرج درفرم و حدود 5-

مدارک ارائه شده از سوی ارزيابی شونده عملکرد و رفتار وی را مورد ارزيابی قرارداده و امتيازات ثبت شده انتظارات تعيين شده و 

 .را بررسی می نمايد توسط ارزيابی شونده) برای هر عامل با توجه به دامنه امتياز مشخص شده در محل مربوطه

را به ارزيابی شونده ارائه و پس از تايياد فرمهاتوسط تاييد کننده  پس از بررسيهای به عمل آمده ارزيابی کننده بازخوردهای الزم2-
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 .عملکرد تحويل می نمايد نهايی ، ليست امتيازات ارزيابی و فرمهای مذکور را برای اقدامات بعدی به واحد متولی ارزيابی

 .عنوان مورد تاييد نمی باشدتذکر: مهر امضاء مقام مسئول و ارزيابی کننده جهت تاييد فرم های ارزيابی، به هيچ 

گرفته در  در ارزيابی ساالنه مالک، ارائه اسناد و گواهی معتبر با ثبت اتوماسيون می باشد و امتياز به فعاليتهای انجام :تذکر

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

افت فرم های ارزيابی و مستندات مربوطه، نسبت به بررسی و تاييدمدارک اقدام نموده و واحد متولی ارزيابی عملکرد پس از دري7-

 .می شود در صورت نقص مدارک ارسالی، مستندات جهت رفع نواقص به واحد مورد ارزيابی عودت داده

 .پس از تاييد واحد متولی ارزيابی عملکرد، فرم های ارزيابی در دو نسخه تهيه ميگردد4-

انسانی قرار  به همراه ليست امتيازات از طريق واحد متولی ارزيابی عملکرد جهت انجام مراحل بعدی در اختيار منابعنسخه اول 

خواهد گرفت. نسخه دوم نيز توسط واحد مربوطه به ذينفع تحويل خواهد شد. ضمناَ ليست امتيازات هرسال بصورت مجلد يا لوح 

 .اری می شودفشرده در واحد متولی ارزيابی عملکرد نگهد

 .تذکر : فرم های دارای خدشه و قلم خوردگی مورد تاييد واحد متولی ارزيابی عملکرد نمی باشد و مورد بررسی قرارنميگيرند

محاسبه شده در  مسئول هرگونه ايراد و قصوری در فرم نهايی ارزيابی کارمندان و مديران اعم از اشتباه در مجموع امتيازات :تذکر

ا و ... پس از تاييد واحد ارزيابی عملکرد، شخص ارزيابی شونده بوده و تغيير واصالح فرم ارزيابی عملکرد امکان شاخصها و محوره

 .پذير نمی باشد

ارزيابی، بايد  در صورتی که کارمند به نتيجه ارزيابی خود معترض باشد ظرف مدت يک ماه از تاريخ رويت فرم نهايی در سال9-

 به نتيجه ارزيابی عملکرد کارکنان و ارائه مستندات به واحد متولی ارزيابی نسبت به تکميل فرم اعتراض

رسيدگی نخواهد  عملکرد اقدام نمايد. کارکنانی که بعد از مهلت تعيين شده نسبت به نتيجه ارزيابی معترض شوند اعتراض قابل

 .بود

قانونی خود  ی، مقام تاييد کننده می تواند از اختياراتدر صورت امتناع کارمند از امضاء و يا دريافت و تکميل فرم ارزياب :تذکر

 .را مرقوم وتاريخ و امضا درج گردد"از امضای فرم ارزيابی خودداری نموده اند"استفاده و به جای امضای ارزيابی شونده عبارت

ارزيابی شونده،  ثبات نظرات توسطا امضاء فرم ارزيابی به منزله اطالع رسانی مفاد آن به کارمند است و امتناع از امضاء آن و :تذکر

 .مالک درخواست بررسی و تجديد نظر نمی باشد

خود را به  واحد متولی ارزيابی عملکرد موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از دريافت اعتراض نتيجه بررسيهای30-

 .کميته پاسخگويی به اعتراضات گزارش نمايد

ل از رئيس واحد متولی ارزيابی عملکرد کارکنان يا باالترين مسئوالرزيابی و دو نفر به کميته پاسخگويی به اعتراضات که متشک33-

تحقيقات به عمل آمده ،با  انتخاب رئيس واحد متولی ارزيابی يا باالترين مقام اجرايی موسسه می باشد، پس از بررسی نتايج

 .کارمند شاکی حداکثرظرف مدت دو ماه اعالم می کند اکثريت آراء تصميم خود را مبنی بر تاييد و يا تغيير نتيجه ارزيابی

واحد متولی ارزيابی عملکرد مکلف است در صورت تغيير نتيجه ارزيابی توسط کميته پاسخگويی به اعتراضات ،رای کميته  :تذکر
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 .را به شاکی اعالم نمايد

 :نتايج حاصل از ارزيابی عملکرد مديران و کارکنان

امتيازدهی برای ارتقای  از مجموع امتيازات شاخص های عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبنایميانگين امتياز مکتسبه 34.

 .رتبه کارمندان )با رعايت ساير شرايط( ميباشد

 .امتياز ارزيابی عملکرد به عنوان يکی از فاکتورهای کارمند نمونه می باشد %

برجسته )موضوع  ای پرداخت هرگونه پاداش از جمله پاداش خدماتنتايج حاصل از ارزيابی عملکرد مديران و کارمندان ، مبن35..

 . قانون برنامه پنجم توسعه( می باشد50بند الف ماده 

 .مديران و کارکنان بر اساس نمره ارزيابی از مزايای فوق العاده کارايی بهره مند می شوند36.

جمله : انتصاب  سال قبل ، برای هر گوناه ارتقاء شاغلی از درصد از مجموع امتياز ارزيابی عملکرد کارمندان در85کسب حداقل 37.

 . عمل می باشد در پست های مديران پايه الزامی است . در مورد مديران ميانی ، ميانگين امتياز دو سال گذشته مبنای

امتيازات پيش  صد کلدر50مديران و کارمندانی که امتياز ارزيابی عملکرد آنها در سه سال متوالی يا چهار سال متناوب از 38

بينی شده کمتر باشد ، بر اساس دستورالعملی که از سوی هيات امناء تصويب و ابالغ می گردد درصورت نداشتن شرايط 

 .بازنشستگی ، بازخريد و يا فسخ قرارداد می گردند

قرارداد،انتصاب،ارتقاء رتبه،  مله تمديدکارمنادانی که از پر کردن فرم ارزيابی امتناع ورزند، از نتايج حاصل از ارزيابی از ج :تذکر

 .شخص کارمند می باشد ارتقاء شغلی، و ... محروم خواهند شد و تبعات احتمالی آن بر عهده

 ضوابط اجرايی ارتقاء طبقه و رتبه شغلی -ه

، ضوابط ارتقاء کشور آييننامه تشکيالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی82در اجرای تبصره ماده 

 : طبقه و رتبه شغلی کارمندان به شرح ذيل می باشد

 :نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلی1-

استحقاقی در  ذيل و بر اساس شرايط احراز تحصيلی و تجربی به يک طبقه شغلی جديد  کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول

 .جدول حق شغل ارتقاء مييابند

هاکارمندانی که در بدو استخدام دارای شرايط تحصيلی و  شغلی بر اساس تحصيالت، سنوات تجربی)کليه رستهجدول ارتقاء طبقه 

 .استحقاقی قرار خواهند گرفت تجربی اين ضوابط باشند، در طبقه و رتبه شغلی

طبقه                   

 شغلی

  تحصيالت
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 *دارندگان مدرک تحصيلی پزشکی ، دندان پزشکی ، داروسازی ، علوم آزمايشگاهی

 

 :های شغلی باالتر نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه

 :ذيل ميباشد مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح جدولمدت سنوات تجربی الزم برای ارتقاء رتبه متصديان 

 جدول مدت سنوات تجربی قابل قبول برای متصديان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر

 مقدماتی پايه ارشد خبره عالی
 رتبه ها                                         

 مدت سنوات تجربی

 سنوات تجربی الزم برای ساير مشاغل مدت 0 8 20  

 سنوات تجربی الزم برای مشاغل تا سطح کاردانی 0 8 16 24 

 سنوات تجربی الزم برای مشاغل تا سطح کارشناسی و باالتر 0 6 12 18 24

 

تخصيص مييابد  های شغلی تحت عناوين کاردانی و کارشناسی مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی گفته ميشود که به رشته
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 .و يا اين که پست سازمانی شاغلين دارای عنوان کاردانی يا کارشناسی باشد

دارای ويژگيهای زير بوده و با  عالی مستلزم مستندسازی تجربيات توسط کارمندان می باشد. تجربيات مدون شده ارتقاء به رتبه

 :تاييد کميته مربوط قابل اعمال ميباشد

 .با شغل مورد تصدی باشدتجربيات بايستی مرتبط -1

 .های پيشين استفاده نشده باشد برای کسب رتبه -2

مسائل، چالشها و مشکالت )موانع، محدوديتها، فرصتها و تهديدها( مرتبط با شغل را که بر اثرتجربيات کارمندان شناسايی شده، -3

 .بيان نمايد

مالک ارزيابی کارمندان برای ارتقاء رتبه براساس .ارائه گرددهای مناسب جهت رفع موانع و مشکالت  گيری و راه حل نتيجه-4

 .دوره مورد نظر ميباشد ميانگين نمرات ارزشيابی ساالنه در 

 :برای ارتقاء کارمند به يک رتبه باالتر، تحقق شرايط زير الزامی است

 :الف( برای ارتقاء به رتبه پايه

 شغلی، ز ارزيابی ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبهدرصد امتياز از ميانگين مجموع امتيا60کسب حداقل -

 .ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه300گذراندن - 

 :ب( برای ارتقاء به رتبه ارشد

ساعت 250گذراندن  شغلی، درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابی ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه70کسب حداقل  .

 .دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه

 :ج( برای ارتقاء به رتبه خبره

ساعت 200شغلی،گذراندن  درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابی ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه80کسب حداقل 

 .م آموزشی کارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاهدوره آموزشی در چارچوب نظا

 :د ( برای ارتقاء به رتبه عالی

درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابی 85کسب حداقل  سال سنوات تجربی مرتبط يا مشابه در زمينه شغلی 24دارا بودن 

چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هيأت  ساعت دوره آموزشی در150شغلی،گذراندن  ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه

 .امناء دانشگاه

ارزيابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ) امتيازات ارتقاء رتبه کارمندان(3امتياز جدول شماره 480امتياز از 360کسب حداقل 

 :تصويب قرار ميگيردترکيب ذيل مطرح و مورد  های ارشد و خبره توسط ستاد دانشگاه در کميتهای با ارتقاء به رتبه

 معاون پشتيبانی رئيس کميته، 1

 مدير توسعه سازمان و تحول اداری يا عناوين مشابه 2
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 مدير نيروی انسانی،3 

 باالترين مسئول طبقه بندی مشاغل،4 

ستحقاق ارزيابی عوامل مربوط و بررسی ا نماينده مرکز توسعه مديريت و تحول اداری وزارت بهداشت جهت ارتقاء رتبه خبره 5

منظور تصويب با مستندات مربوطه به مرکز توسعه مديريت  ارتقاء به رتبه عالی ابتدا در کميته دانشگاه مطرح و در صورت تأييد به

 .و تحول اداری وزارت متبوع ارسال ميگردد

 سلسله مراتب اداری
 بررسی اصل سلسله مراتب ادارای  ●

آن را از پائين به باال ويا از باال به پائين از نظر خاص و ضمانت اجرايی يکسان  ضعفو  شدتاصل سلسله مراتب ادارای يک جاده دو طرفه است و لی 

رچشمه برخوردار نمی باشد و اصلی است استثناء پذير ؛ نه مطلق ولی استثنائات آن بسيار جزيی و نادر می باشد . . اصل سلسله مراتب اداری س

صورت مشروعيت خود را از حکم قانون می گيرد و عامل ايجاد نظم در اداره خواهد بود.آيا احکام و اوامر مافوق می بايست کتبی صادر شود يا به 

اعت از اوامر شفاهی نيز امکانپذير است؟ از نظر عرف اداری و تشکيالتی و کاربرد عملی آن بايد گفت که اصل سلسله مراتب اداری را با کمک اصل اط

لق است و اطالق مافوق در داخل اداره و اطاعت از قوانين بايد تفسير نمود . هر چند از ظاهر قوانين می توان اينگونه استنباط کرد که احکام و اوامر مط

نباط صحيح از مفاد قانون بايد عقل افاده عموم می کنند و بايد بر آن شد که هم شامل احکام و اوامر کتبی و هم احکام و شفاهی است . ليکن برای است

اداری ؛ قواعد  و منطق را به کمک طلبيد ومفاد قانون را با ترازوی عقل سليم و منطق سنجيد. زيرا از نظر علم و عمل نمی توان از مفاد قوانين و مقررات

حکم نيز مورد توجه قرار گيرد . بايد ديد که هر حکم يا  کلی و همه گير منطبق با وقايع خارجی مختلف ترسيم نمود . بلکه بايد آثار حاصله از امر و

يا حکم مافوق امری چه آثار و نتايجی از خود باقی خواهد گذشت و اثرات مادی و معنوی آن قبل از اجراء بايد ارزيابی گردد. فرد تحت امر اثرات دستور 

عدم پيش بينی صريح در قوانين عقل و منطق خود را طلب کند و با احتياط را حداقل مورد به مورد با موازين قوانين و مقررات سنجيده و در صورت 

که بين کامل قدم بر دارد .در زمانی که قوانين و مقررات صريح نمی باشند بايد از اصول و قواعد کلی و عقل و منطق استعانت خواست .به اين نحو 

حکم يا احکام به ذهن متبادر می شود نوعی سند کتبی است و ضروری است که کتبی  احکام و اوامر بايد قائل به تفصيل شد . زيرا آنچه که از کلمه

امر غير مهم دستور باشد اعم از اينکه ناظر بر انجام کار يا ترک کار در حدود امور ادرای باشد .ولی در مورد اوامر مهم و حساس و آثار و نتايجش را از او

 ون خواهد بود. فتشخيص مهم از غير مهم به عهده ماموران ماشفاهی نيز کفايت می کند ؛منتهی ارزيابی و 

برنامه های قدرت و قوای سياسی حاکم در کشور بی پشتيبانی اداره با قدرت اجرايی توانا و همکاران و کارمندان دلسوز و کاردان ، همه ی تصميم ها و 

نيم در جهان امروز برای قوای حاکم همه ی کشورها حتی کشورهای سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی اش بيهوده و نقش برآب می شود . همه می دا

ن برنامه جهان سوم به آسانی شدنی است که بهترين برنامه ها را در زمينه های گوناگون از يک يا چندکشور پيشرفته صنعتی گرفته و ترجمه کنند و اي

ره ی سياست اقتصادی ، اجتماعی ، آموزشی ، بازرگانی ، دفاعی ، فرهنگی و نظامی و ها را به صورت قوانين الزم االجراء درآورند . يعنی روی کاغذ ، دربا

د آنرا پيمود برنامه های بسيار ارزنده و پيشرفته داشته باشند ولی ميان داشتن برنامه های خوب و اجرای اين برنامه ها هميشه دره ی ژرفی است که باي

. 
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می شناسيم و برطبق قوانين رسمی بايد در خدمت کشور،ملت باشد و نه فرد و شخص،پديده ی تازه ای در آنچه که به نام اداره به مفهوم امروزی آن 

 جهان و ايران است.

 در اداره تعريف های متعددی از طريق علما و دانشمندان ارايه گرديده از جمله از بعضی آن ميتوان چنين ذکر نمود .

 ک تشکيالت منظم برای انجام وظايف معين است .اداره عبارت از يک پروسه هماهنگ شده با ي -

اداره عبارت از ترکيب مواد ، هماهنگ کردن کارکنان جهت انجام وظايف معين برای رسيدن به اهداف مشخص بوده که سهم انسان در ترکيب آن  -

 بيشتر است .

، حکومتها ، موسسات تجارتی و صنعتی و تصدی ها از هم  وظايف عمده اداره: وظايف اداری در هر سازمان نظر به نوع سازمان ، کميت و کيفيت

ختلف هر متفاوت ميباشد و نميتوان برای تمام سازمانها وظايف مشخص و معين و همانند را وضع و تثبيت نمود. زيرا از نظر مسووليت ها و هدف های م

 سازمان وظايف شان نيز از هم متفاوت ميباشد .

تعيين طرق اجرای آن به منظور تامين هدف و يا اهداف يک اداره ، برای اين منظور الزم است که هدف و يا اهداف (: شامل پيش بينی های اساسی و 

ت يک اداره معلوم و مشخص شود و طرح پالن بايد طبق معلومات و منابع موثق و جديد صورت گيرد و با تغيير شرايط انجام فعاليت ها نيز خاصي

 . تعديلی و انعطافی داشته باشد

در تشکيل حدود اختيارات تعيين شده و وظايف هر واحد اداری کوچک از هم تفکيک ميگردد وبين (:  Organizationطرح و ساختن )تشکیل( )

 کايات ووظايفی که برای اهداف معين، مشخص ميشود بايد ارتباط و هماهنگی موجود باشد ، ارتباطات بين افراد طوری برقرار ميشود که باعث ايجاد ش

 نارضايتی های آنها در آينده نگردد.

شامل وظايف استخدام و امور آموزشی بوده و همچنان در آن وظايف تامين شرايط کار برای افراد سازمان (:  Staffingامور استخدامی و آموزشی)

 نيزشامل ميباشد . که با برنامه های معين استخدامی و تعليم و تربيت عملی ميگردد.

 در اينجا اخذ تصميمهای خاص يا عام و طرز دادن احکام جهت انجام بهتر وظايف در اداره ميباشد ، صورت ميگيرد . (: Directingفرماندهی )

دراين بخش تمام فعاليت ها که جهت تطبيق وظايف برای رسيدن به هدف های سازمان ضروری پنداشته (:  Coordinatingهماهنگ کردن )

 تطبيق و تعادل در وظايف واحد های متعدد اداره برای تامين هدف مشترک الزم ميباشد. ميشود تعيين ميگردد. زيرا ترتيب

(: جهت انجام بهتر وظايف محوله هر واحد بايد در شناخت مشکالت و نارسايی ها در وظايف  Reporting or Communicationارتباطات )

 ورتها در رفع مشکالت و بهتر شدن انجام وظايف خود بپردازد.محوله خود اطالع کامل داشته باشد تا بر اثر اين اطالعات و راپ

دراين بخش طرح و تنظيم بودجه و مسايل مالی يعنی عوايد و مصارف برای انجام وظايف شامل ميباشد بايد متذکر (:  Budgetingساختن بودجه )

ره ميباشد در جمله وظايف اداره ذکر نکرده است چرا که وی عقيده شد که دانشمند مذکور مسايل کنترل و رهبری را که اينها هم از عناصر مهم يک ادا

داشت که اگر پالن گذاری و سيستم گزارش گيری و تصنيف بودجه بصورت علمی صورت گيرد خود بخود مسايل کنترل و رهبری در آن تطبيق 

 ميگردد.
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الم امری ست مشکل ، چرا که مفهوم اداره سالم نظر به مقتضيات مشخصات يک اداره سالم چيست ؟ اتالق و تثبيت کامل جهت قالب بندی اداره س* 

لين اداری عصر و زمان ، محيط ، جامعه و حکومتها ، اوضاع اجتماعی ، اقتصادی سوَّيه علم و تکنيک و ساير عوامل از نظر اشخاص و زمام داران و مسوو

 کشور های جهان از هم فرق دارد .

 به اداره سالم داشته باشیم بذکر مطالب در ذیل می پردازیم. برای اینکه یک اداره کلی در رابطه

 در اداره پيروی و تحميل تمام اصول ، قوانين و مقررات موضوعه، همه جانبه و الزم ميباشد - 1

جلوگيری به عمل آمده بايد تشکيل اداره به ضروريات اصلی اداره سازگار و به اهداف و وظايف مربوط سازمان هماهنگ بوده و از تورم تشکيالتی  -2

 باشد.

از اصول مهم اداری که اصل تعادل ، اصل تخصص، اصل مفيدبودن و مثمرثمربودن ميباشد  کارکناندر انتصاب، انتخاب، تغيير ، تبديل ،پاداش های  -3

 روابط انسانی و سلسله مراتب اداری بخوبی وکامل مراعات شده باشد.

کاريها ، استفاده جويی ها ، واسطه های بيمورد ؛ رشوه ستانی ها و بروکراسی ها عاری بوده و از اعمالی که باعث تقليل اداره از تقلب کاريها ، ساخته  -4

 محصول و بازده کار و وظايف ميشود و وصول به هدف های سازمان را مشکل ميسازد جلوگيری بعمل آورد.

 دن کار به آن را فراهم سازد .زمينه مساعد را جهت تطبيق اصل تخصص يا بعبارت ساده سپر -5

ام در اداره آمرين و مسوولين حس همکاری و تشريک مساعی را بين کارکنان اداره ايجاد و مسووليت ها و ممنوعيت ها برای هر شخص و شعبه و تم-6

 سلسله مراتب اداری معين و مشخص شده باشد.

 ی موجود بوده و از اصول عمده اداری پيروی شده باشد .در اداره هماهنگی ، روابط حسنه ، سيستم خوب کنترل و رهبر -7

 موثر و مفيدبودن اداره در تمام فعاليت ها و رشته های ديگر بايد هويدا گردد. -8

 با فنون و تکنيک ها هماهنگ و باعث توسعه ديگر وظايف و فعاليت ها باشد -9

 

مردم  تکریم طرح12و  8تنبیه کارکنان موضوع مواد دستورالعمل نحوه تشویق و 

 رجوع در نظام اداریرضایت ارباب و جلب

 

 :( تعاریف1ماده 

شورای عالی اداری در مورد 10/2/1381.ط مورخ 18540/13مصوبه شماره  منظور از مصوبه در اين دستورالعملمصوبه: 

 .باشدمی رجوع در نظام اداریمردم و جلب رضايت ارباب تکريم طرح
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شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا  ها و مؤسساتی کههای دولتی و شرکتها، مؤسسات، شرکتوزارتخانهکليه دستگاه اجرایی: 

های بيمه، همچنين مؤسسات و ها، شرکتها، بانکتهران و ساير شهرداری تصريح نام است از جمله نيروی انتظامی، شهرداری

 .کنندبودجه عمومی دولت استفاده میغيردولتی و نهادهای انقالب اسالمی که از  نهادهای عمومی

های مشمول مصوبه به دستگاه شخصی است که جهت دريافت خدمت يا کاال در چارچوب قوانين و مقررات عمومیرجوع: ارباب

 .نمايدمراجعه می

اه متبوع دارانجام وظايف محوله از دستگمستخدمين دولت اعم از رسمی و غيررسمی در کليه سطوح شغلی که عهدهکارکنان: 

 .باشندخود می

نمايند مردم خدمت و يا کاال ارائه می های اجرايی موظفند نسبت به تعيين واحدهای سازمانی که مستقيماً به( دستگاه2ماده 

 .رجوع را احصاء و مستند نمايندو فرآيندهای مرتبط با ارباب )نظير واحدهای درمانی، خدماتی و اداری( اقدام

رجوع برای ارائه خدمات در تماس ارباب طور مستقيم با مردم وهای اجرايی و نظاير آن که بهدی دستگاهتبصره( واحدهای ستا

 .گردندمصوبه نمی باشند با تشخيص دستگاه مربوطه مشمول ايننمی

 رجوع )فرمبندی ساالنه نظرات ارباب( واحد امور اداری )کارگزينی( بعد از جمع3ماده 

ماه هر سال گذشته در پايان ارديبهشت های ماهانهريزی کشور( بر اساس اطالعات فرميريت و برنامه( سازمان مد81-7)131-ع

اند به رجوع داشتهدرصد از کارکنان که بيشترين درصدبرخورد مناسب )مندرج در ستون ششم فرم مذکور( را با ارباب 5سال، 

يا واحد سازمانی مربوط معرفی  و جهت تشويق به رئيس دستگاه گونه برخورد نامناسب نداشته باشند، انتخاباينکه هيچ شرط

 .نمايدمی

اند از امتيازات ذيل الذکر انتخاب و مورد تأييد رئيس دستگاه يا واحدسازمانی ذيربط قرار گرفته( کارکنانی که به شرح فوق4ماده 

 :شوندبرخوردار می

 مستخدم با درج در پرونده کارگزينی تشويق و تقدير با امضای رئيس دستگاه يا واحد سازمانی-

قانون استخدام کشوری ويا مقررات استخدامی دستگاه با توجه  ?41حداکثر يک ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش موضوع ماده -

 به سقف اعتبارات دستگاه

ز عملکرد آنها حسب مورد به اند به همراه مستندات مربوطه وگزارشی ا( مشخصات کارکنانی که مورد تشويق قرار گرفته5ماده 

ريزی تحول اداری استان يا شورای تحول گردد. ستاد برنامهتحول اداری ارسال می ريزی تحول اداری استان يا شورایستاد برنامه

 نفر را به عنوان 3اند، دستگاه از بين کارکنانی که بيشترين امتياز را کسب نموده اداری

رجايی )ره( معرفی و از امتيازات ذيل  رجوع انتخاب نموده و در مراسم جشنواره شهيدابکارکنان نمونه در جلب رضايت ارب

 :مند خواهند شدبهره

 رجوع با امضاء استاندار يا وزير حسب موردارباب تکريم اعطای لوح-

 اعزام به سفر حج عمره و يا معادل ريالی آن-
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 های آموزشیمندی از اولويت در استفاده از فرصتبهره-

 بار در طول خدمت مستخدم( 3يکسال تعجيل در ارتقاء گروه )حداکثر -

( 81-7)128-رجوع )فرم عنظرسنجی از ارباب های( واحد امور اداری )کارگزينی( نظرات و پيشنهادات مراجعين که در فرم6ماده 

های مورد عمل و يا و اصالح روش زمينه حذف مراحل زائد، ادغام مراحل انجام کار ريزی کشور( درسازمان مديريت و برنامه

و به دبيرخانه شورای پذيرش و  بندیو ارتقاء سطح رضايتمندی مردم منعکس شده است را جمع تکريم سايرموارد مرتبط با طرح

 195940بررسی پيشنهادهای دستگاه )موضوع بخشنامه شماره 

بررسی قرار گيرد. در صورتی که  نمايد تا موردمیريزی کشور( ارسال سازمان مديريت و برنامه 24/10/1381مورخ  1900/

سطح رضايتمندی مردم را فراهم آورد، بنا به پيشنهاد دبيرخانه شورای  شده عملياتی گرديده و موجبات افزايشپيشنهاد ارائه

تقديرنامه اعطاء با  پيشنهادها و تأييد رئيس دستگاه يا مدير واحد سازمانی به پيشنهاددهنده جوايزی همراه پذيرش و بررسی

 .گرددمی

 :گيردصورت می رجوع بر مبنای موارد ذيل( رسيدگی به سوء عملکرد کارکنان در ارتباط با ارباب7ماده 

 رجوعظرسنجی از اربابن نتايج-

 تکريم گزارش بازرسان طرح-

 رجوعشکايات واصله از ارباب-

 ساير سازوکارهای نظارتی-

متوالی بيشترين تعداد برخورد نامناسب را بر  ماه 3درصد از کارکنانی که در  5نی( مکلف است، ( واحد امور اداری )کارگزي8ماده 

ريزی کشور کسب ( سازمان مديريت و برنامه81-7)129-رجوع به شماره عارباب بندی ماهانه نظراتاساس نتايج فرم جمع

 شکايات موجبات نارضايتیيا بر اساس گزارش بازرس يا گزارش واحد رسيدگی به  اند وکرده

به تخلفات اداری تشخيص داده شده باشد با  قانون رسيدگی 8ماده  3اند و تخلف آنان از مصاديق بند رجوع را فراهم نمودهارباب

قانون رسيدگی به تخلفات اداری نموده و يا پرونده  9بندهای الف، ب و ج ماده  نظر باالترين مقام دستگاه حسب مورد مشمول

 .های رسيدگی به تخلفات اداری ارجاع نمايدبه هيأت را آنان

امضاء وزير يا رييس سازمان مستقل، يا  الذکر با توجه به قانون رسيدگی به تخلفات اداری باهای فوق( احکام مجازات1تبصره 

 .پيشنهاد مدير واحد مربوطه صادر خواهد شد معاون يا مديرکل )در صورت تفويض( بنا به

سه ماه نسبت عدم رضايت  ر مورد کارکنان آزمايشی )مشمول قانون استخدام کشوری( که در يکسال بيش از( د2تبصره 

قانون استخدام کشوری اعمال خواهد شد و يا حسب مقررات مربوط،  20درصد باشد، ماده  20رجوع در مورد آنان بيش از ارباب

 .گرددمی حکم آزمايشی آنان لغو

مربوط برای کارکنانی که برخورد  های آموزشین نسبت به تغيير شغل و يا معرفی جهت طی دوره( الزم است مديرا3تبصره 

 .اقدام نمايند رجوع توسط آنان تداوم داشته باشد،نامناسب با ارباب
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 در سه نوبت متوالی در تکريم طرح ( در صورتی که امتياز واحد سازمانی تحت سرپرستی مديری بر اساس گزارش بازرس9ماده 

بندی رضايت مراجعين در کل واحد سازمانی بر اساس ستون هفتم فرم جمع يکسال، نامطلوب تشخيص داده شود و يا نسبت عدم

حاکی از عملکرد نامطلوب  درصد اعالم گردد يا گزارشات واصله از واحد رسيدگی به شکايات 20رجوع بيش از ارباب ساالنه نظرات

 بر اساس گزارش ستادواحد سازمانی باشد، در مرحله اول 

گيرد و در صورت دستگاه مورد تذکر قرار می ريزی تحول اداری استان و يا شورای تحول اداری از طريق استاندار يا رئيسبرنامه

 ريزی تحول اداری استان به وزير يااز طريق شورای تحول اداری دستگاه يا ستاد برنامه های بعدی ارزشيابی، موضوعتکرار در دوره

 .تر( صورت گيردشود تا اقدام الزم جهت تغيير شغل آنان )حداقل در يک سطحپايينيس دستگاه گزارش میرئ

و برنامه تحول اداری و اعتبارات خارج از  های ذيربط( اعتبار مورد نياز برای اجرای اين مصوبه از محل اعتبارات برنامه10ماده 

 .شمول قابل تأمين و پرداخت خواهد بود
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