
1 

 

 

  

 کتابچه توجیحی جدیدالورود
 

 

 

 

 دفتر بهبود کیفیت

 89تابستان 



2 

 

 

 

 4 ...................................................................................................................................................................  فیوظا شرح

 4 ..................................................................................................................................................................... حسابدار

 5 .................................................................................................................................................................... حسابرس

 6 .................................................................................................................................................................... دانپزشک

 7 ...................................................................................................................................................................روانشناس

 8 .......................................................................................................................... (یولوژیراد)یپرتوشناس کارشناس

 9 ..................................................................................................................................................... :شگاهیآزما کاردان

 01 ................................................................................................................................................ شگاهیآزما کارشناس

 00 ..................................................................................................................................... یپزشک زاتیتجه کارشناس

 01 ....................................................................................................................................................... هیتغذ کارشناس

 04 ...................................................................................................................................................................... کتابدار

 05 ............................................................................................................................................................. دفتر مسئول

 06 ...................................................................................................................................... یدرمان و یبهداشت مددکار

 07 ............................................................................................................................................ انباردار،اموال کارپرداز،

 08 .................................................................................................................................................................. نییکارگز

 09 ....................................................................................................................................................................... یمنش

 01 ...................................................................................................................................................................... نگهبان

 00 ................................................................................................................................................................. ساتیتاس

 00 ........................................................................................................................................................................ اریبه

 04 .................................................................................................................................................... ینیبال زریسوپروا

 05 ........................................................................................................................................ عفونت کنترل زریسوپروا

 07 ................................................................................................................................................. یآموزش زریسوپروا

 08 ..................................................................................................................................................................... پرستار

 11 ........................................................................................................................................................................... ماما

 10 .................................................................................................................................................................. عمل اتاق

 15 .................................................................................................................................................................. یهوشبر

 44 ..................................................................................................................................................... متخصص پزشک

 46 ....................................................................................................................... یپزشک مدارك و رشیپذ کارشناس

 48 ....................................................................................................................................... طیمح بهداشت کارشناس

 51 .....................................................................................................................................یا حرفه بهداشت کارشناس

 50 ...................................................................................................................................... :کارکنان انتصاب دستورالعمل

 50 ............................................................................ (ارشد -هیپا یها رتبه) کارکنان یشغل رتبه یارتقا دستورالعمل

 50 ................................................................................................................................................ : رتبه ارتقا کار روش

 55 .................................................................................................................. یشغل طبقات در کارمندان ارتقاء نحوه



3 

 

 58 ................................................................................................................................................... یشغل طبقه ارتقاء

 59 ............................................................................................................................................................... : یابیارزش

 61 ............................................................... یور بهره قانون اساس بر ینیبال کارکنان موظف کار ساعت محاسبه نحوه

 60 ................................................................................................................................ خدمت از خروج مقررات و ضوابط

 60 .............................................................................................................................................................یبازنشستگ

 61 ....................................................................................................................................................................... انتقال

 65 ....................................................................................................................................................................... اخراج

 66 ............................................................................................................................................... :کارانه و یپرسنل حقوق

 68 ............................................................................................................................................................ مرکز با شناییآ

 69 .................................................................................................................................................................... انداز چشم

 69 .......................................................................................................................................................................... ارزشها

 71 ............................................................................................................................................... خدمت گیرندگان حقوق

 71 ................................................................................................................................................. کارکنان حقوق منشور

 74 .................................................................................................................................................. بیمارستان مشخصات

 77 .......................................................................................................................... بیمارستان عمومی قوانین و امکانات

 77 ............................................................................................................................................................. رفاهی ناتامکا

 78 ....................................................................................................................................................................... کار لباس

 78 .......................................................................................................................................................................... پوشش

 79 ................................................................................................................................................اعتباربخشی با آشنایی

 81 ............................................................................................................................................................. پسماند کیتفک

 81 ....................................................................................................................................................... بیمارستانی تعفون

 81 ........................................................................................................................................ استاندارد احتیاطهای اصول

 85 ................................................................................................................................. :میبدان یمنیا مورد در دیبا آنچه

 87 ........................................................................................................................................................................... بحران

 88 .................................................................................................................................................................... آتشنشانی

 91 .......................................................................................................................................................................... آموزش

 90 ............................................................................................................. کارکنان ارتباطی و رفتاری مهارتهای ارتقای

 95 ............................................................................................................................... اداری کارتابل با کار نحوه آموزش

 



4 

 

 

 :شرح وظایف 

 

 :حسابدار
 بر حسابداري مختلف امور انجام دارعهده ما فوق مقام نظارت تحت ها آن متصدیان که است سازماني هاي پست دربرگیرنده شغل این: تعریف

 . باشند مي تصدي مورد پست حسب

 : ها و مسئولیت وظایف نمونه -0

 کل دفتر و تعهدات و اعتبارات معین، روزانه، دفاتر به ها آن انتقال و برگه صدور دفتر در محاسباتي هاي برگه روي از اقالم ثبت 

 اختالف رفع منظور به مربوطه هايحساب کنترل و محاسباتي هاي برگه چک، بانكي، اعالمیه و حقوق لیست تنظیم و تهیه 

 مالي مقررات و قوانین اجراي و رعایت نظر از مربوط مدارك و اسناد و ها الحساب علي و هاپرداخت پیش به رسیدگي 

 هاآن امضاي و مقرر موعد در ماهانه حساب تنظیم و تهیه عملیات، تراز تهیه حساب، سرفصل تعیین و تشخیص به مربوط امور انجام 

  شده تنظیم هايحسابصورت بررسي و هاآن بین کار تقسیم و حسابداران کار کنترل و راهنمایي 

  تفصیلي بودجه و الزم هايگزارش محاسباتي، هايفرم و دستورات نویسپیش تنظیم و تهیه 

  حسابداري و مالي مشكل هايپرونده و مسائل مورد در اقدام و اظهار نظر و رسیدگي 

 هايراهنمایي ارائه و تدابیر اتخاذ سرپرستي، تحت واحدهاي یا و واحد امور جریان اي،برنامه بودجه اجراي حسن در مراقبت و نظارت 

 جاري امور بهبود جهت در تابعه واحدهاي یا واحد کارکنان معلومات سطح باال بردن منظور به الزم

  هانامهتصویب طرح و هادستورالعمل ها،نامهبخش ها،نامه تهیه در همكاري 

  مربوطه هاي کمیسیون در شرکت 

 آن اجراي نحوه مورد در و اظهارنظر مالي مقررات و قوانین سایر و بودجه قوانین مطالعه 

 : احراز شرایط

  :معلومات و تحصیالت  -0

 ها، گرایش تمام با دولتي مدیریت تحصیلي هاي رشته از یكي در همتراز یا و دکترا یا ارشد کارشناسي یا کارشناسي یا کارداني گواهینامه

 مالي، مدیریت ها، سیستم مدیریت انساني، منابع مدیریت رفتاري، مدیریت عمومي، بخش سیاستگذاري مدیریت(مدیریت گرایش 

 بیمه، مدیریت بازرگاني، مدیریت آموزشي، ریزيبرنامه و مدیریت صنعتي، مدیریت اجرایي، مدیریت ،)الملل بین بازاریابي مدیریت

 و مالي امور دولتي، امور دفتري، امور مدیریت استراتژیک، مدیریت ، MBAمدیریت آموزشي، مدیریت وري، بهره و سیستم مدیریت

 - اسالمي علوم اقتصادي، هاي سیستم ریزي برنامه ریزي، برنامه و اقتصادي توسعه اسالمي، اقتصاد اقتصادي، علوم اقتصاد، مالیاتي،

 امور و حسابداري حسابرسي، حسابداري، مالي، مدیریت بانكي، امور مدیریت کاربردي، صنعتي مدیریت ، اسالمي معارف و اقتصاد اقتصاد،

 همتراز یا و متوسطه کامل دیپلم گواهینامه یا مالي

  :مهارت  -1

 ICDL گانه هفت هاي مهارت داشتن حسابداري، اصول به تسلط

  :آموزشی های دوره  -4

 حسابداري در کاربردي افزار نرم عمومي، محاسباتي و مالي مقررات و قوانین ، )ها دارایي تملک و اي هزینه اعتبارات( دولتي حسابداري
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 :حسابرس

 تخصصي کارهاي انجام دار عهده مافوق مقام نظارت تحت آنها متصدیان که است سازماني هاي پست دربرگیرنده شغل این :تعریف 

 و سود و ترازنامه تجارتي، دفاتر به مربوط هاي حساب دولت، به وابسته مؤسسات هاي حساب به رسیدگي هاي زمینه از یكي در حسابرسي

 به مربوط هاي فعالیت سرپرستي است ممكن یا باشند مي تصدي مورد پست حسب بر مالیاتي مؤدیان یا و خصوصي مؤسسات زیان

 . باشند داشته عهده به را فوق هاي زمینه در حسابرسي

 : ها مسئولیت و وظایف نمونه -0

 مطابق ها الحساب علي و ها پرداخت پیش شده، انجام هاي هزینه دریافتي، وجوه و وصولي درآمدهاي : هاي زمینه از یكي در حسابرسي

 دولتي هاي شرکت و مؤسسات بین حسابداري و مالي اختالفات و مربوط مقررات

 هاي صورت تحلیل و تجزیه مالي، سال نهایي عملیات تراز محاسبه مصوب، بودجه با آن مقایسه و بودجه تفریق درخصوص الزم اقدامات

 و قبل سال مصوب بودجه و عملكرد با آن مقایسه و مالي مؤسسات بودجه در مندرج ارقام توجیه پیشنهادي، بودجه به رسیدگي مالي،

 نویسي بودجه اصول

 و سود تشخیص و تعیین منظور به عملیات بررسي نتیجه گزارش تنظیم و قبول مورد هاي رویه براساس حسابرسي عملیات به رسیدگي

 : باشد مي زیر هاي نمونه با مطابق وظایفي شامل ها فعالیت این مافوق مقام به ارائه جهت کافي دالیل ذکر با مؤسسه حقیقي زیان

 کاال فروش و خرید به مربوط مدارك و ها حساب صورت به رسیدگي و مطالعه – الف

 استهالك میزان دقیق محاسبه - ب

 تعیین و رسیدگي نحوه از اطمینان حصول منظور به گردیده انجام مالیات تشخیص مأمورین وسیله به قبالً که اموري به رسیدگي – پ

 . وجود صورت در تخلفات کشف و مذکور مأمورین مالیات

 . اند نموده مالي مقررات عدم درخصوص شكواییه تنظیم به مبادرت که مالیاتي مؤدیان هاي پرونده و مدارك و اسناد به رسیدگي - ت

 ارائه و شده انجام امور به رسیدگي منظور به مالیات اخذ مراجع، و مراکز به سرکشي جهت به الزم هاي مأموریت انجام – ث

 و مرکز در مالیات تشخیص مأمورین به مالیاتي حسابرسي روش و اصول تعلیم همچنین و مالیاتي ممیزین به الزم هاي راهنمایي

 ها شهرستان

 حقیقي سود تعیین منظور به کاال شده تمام قیمت به رسیدگي – ج

 ها آن کار بر نظارت و رسان حساب بین کار تقسیم و حسابرسي برنامه تنظیم

 وزارت مقام یا مالیاتي انتظامي دادستان به تخلفات اعالم و مالیات وصول یا و تشخیص مأمورین تخلف یا و قصور موارد تعیین

 ها آن وظایف انجام در هماهنگي ایجاد و کنترل و تابعه ادارات امور جریان حسن بر نظارت و مراقبت 

 :شرایط احراز

  :معلومات و تحصیالت -2

 مدیریت ها، گرایش تمام با مدیریت دولتي تحصیلي هاي رشته از یكي در همتراز یا و دکترا یا ارشد کارشناسي یا کارشناسي گواهینامه

 مدیریت مالي، مدیریت ها، مدیریت سیستم انساني، منابع مدیریت رفتاري، مدیریت عمومي، بخش سیاستگذاري مدیریت(گرایش 

 مدیریت بیمه، مدیریت مدیریت بازرگاني، آموزشي، ریزي برنامه و مدیریت صنعتي، مدیریت اجرایي، مدیریت ، )الملل بین بازاریابي

 اقتصادي، علوم اقتصاد، استراتژیک، ، مدیریت MBAمدیریت مالي، مدیریت آموزشي، مدیریت ها، سیستم مدیریت وري، بهره و سیستم

 اسالمي، معارف و اقتصاد اقتصاد، - اسالمي اقتصادي، علوم هاي سیستم ریزي برنامه ریزي، برنامه و اقتصادي توسعه اسالمي، اقتصاد

 حسابرسي، حسابداري، بانكي، امور مدیریت

 :مهارت -3

 ICDL گانه هفت هاي مهارت داشتن حسابداري، اصول به تسلط

   :آموزشی های دوره -4

 عمومي محاسباتي و مالي مقررات و قوانین دولتي، حسابداري
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 :دانپزشک

 پیشگیري،)دندان  و دهان سالمت خدمات ارائه به کلي، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایي پست برگیرنده در شغل این :تعریف

 و ریزي طرح سرپرستي، نیز و پزشكي دندان هاي فوریت و داروشناسي سیستمیک، بیماران دندانپزشكي نظیر( توانبخشي و درمان

 .پردازند مي سالمت مشاوره و آموزش و دندان و دهان سالمت تیم در مرتبط امور هماهنگي

 : ها مسئولیت و وظایف نمونه -0

 پزشكي دندان تحقیقات و آموزشي هاي برنامه در شرکت. 

 ربط ذي مراجع سوي از ارسالي هاي دستورالعمل و برنامه اجراي. 

  مشكالت کارشناسي تحلیل و تجزیه و درماني مشكالت با ارتباط در واصله گزارشات به رسیدگي. 

 جامعه آحاد دندان و دهان سالمت ترویج جهت مردمي هاي مشارکت جلب و آموزش سازي، فرهنگ. 

 ،مرتبط تخصصي یا و عمومي دندانپزشكي سطح در بیماران درمان و تشخیص معاینه. 

  لزوم صورت در پاراکلینیكي هاي آزمایش نوع دستور تعیین. 

 لزوم صورت در ها دندان سطحي گیري، ترمیم جرم فلورایدتراپي، فیشورسیالنت، قبیل از دندانپزشكي پیشگیري خدمات ارائه. 

 الزم درمان و خدمات گرفتن نحوه نظر از مردم پزشكي دندان اطالعات بردن باال جهت پزشكي دندان مشاوره خدمت ارائه. 

 تراپي، فلوراید گیري، جرم کشي، عصب انجام بدون سطح هاي ترمیم دندان، کشیدن معاینه، فرآیندهاي انجام 

 . دندان رادیوگرافي انجام فیشورسیالنت،

 آن نتایج کارگیري به و شغلي هاي توانمندي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشي و مهارتي کارآموزي، هاي دوره در فعال شرکت 

 .محوله وظایف انجام در

  مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردي تحقیقات در مشارکت . 

 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت  -0

 پزشكي دندان رشته در تخصصي یا عمومي دکتراي تحصیلي مدرك . 

 : تجربه -1

 باشد مي دوسال مرتبط نیاز مورد تجربه سنوات حداقل 

 : مهارت  -4

 دندان و دهان معاینه و ارزیابي مهارت 

 دارو منحقي تجویز مهارت 

 دهان سالمت تیم مدیریت مهارت 

 پژوهش و تحقیق انجام مهارت 

 سالمت مشاوره و آموزش مهارت 

 آن اجراي و درماني و تشخیصي رویكرد بهترین انتخاب مهارت 

 بیماران دندان و دهان سالمت پایش و پیگیري و ارجاع 

 مراجعین با مؤثر ارتباط برقراري 

 :آموزشی های دوره -4

 پیشرفته ریوي قلبي، احیاي پزشكي، دندان هاي اورژانس و تروما پزشكي، دندان در عفونت کنترل . 
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 :روانشناس

 بیماران در شناسي روان و مشاوره خدمات ارائه به کلي نظارت تحت ها آن متصدیان که است هایي پست برگیرنده در شغل این :تعریف

 به مبتال بیماران از مراقبت و پرداخته( خطر معرض در افراد بیماران، خانواده بیماران،)هدف  هاي گروه و رواني اختالالت به مبتال

 در جامعه عموم آموزش و احساسي و رفتاري ادراکي، مشكالت و یادگیري هاي ناتوانایي به مبتال بیماران به خدمات وارائه رواني اختالالت

 با اشخاص احساسي و رواني اختالالت ارزیابي طریق از گروهي و فردي مشاوره و راهنمایي روان، بهداشت مفاهیم و اصول خصوص

 مراکز در پژوهش و آموزش در مشارکت. پردازد مي درماني هاي برنامه اجراي در مشارکت و شناسي روان هاي آزمون و مصاحبه مشاهده،

 .باشد مي شغل این متصدیان برعهده نیز هماهنگي و ریزي طرح سرپرستي، یا و ها دانشگاه و پژوهشي

 : ها مسئولیت و وظایف نمونه -0

 هدف جامعه توانمندسازي هاي زمینه کلیه در روانشناختي خدمات اطالعات بررسي و مطالعه. 

 بازتواني و مشاوره آموزش، هاي زمینه در پیشگیري گانه سه سطوح اساس بر ریزي برنامه. 

 کشور در ها بیماري این بروز شیوع میزان نوع، تعیین و روان و اعصاب هاي بیماري زمینه در بررسي و مطالعه. 

 سالمت الگوهاي و ها شاخص اجراي و تدوین و روان سالمت و بهداشت براي الزم استانداردهاي تعیین زمینه در مطالعه 

 .روان

 دانشجویي هاي محیط و کارکنان براي الزم هاي بازآموزي و ها آموزش اجراي و ریزي برنامه. 

 رواني هاي بیماري حجم و نوع تعیین و رواني هاي بیماري خصوص در تحقیق و بررسي. 

 نگر جامعه روانشناسي توسعه هاي برنامه اجراي و تدوین در همكاري و مشارکت. 

 روان بهداشت هاي برنامه برد پیش در بخشي برون و بخشي درون هاي همكاري جلب و هماهنگي. 

 ،مربوطه گزارشات انجام جهت الزم آمارهاي تحلیل و تجزیه کنترل، آوري، جمع تهیه. 

 روانشناختي خدمات دهنده ارائه واحدهاي و مراکز کلیه به مشاوره ارائه و نظارت. 

 کمک منظور به ها آزمون هنجاریابي و ساخت افراد، استعدادهاي و شخصیت هوش، آزمون قبیل از رواني هاي آزمون انجام 

 .روانپزشكي هاي تشخیص به

 ،هدف هاي گروه و بیماران به مناسب درماني هاي برنامه در مشارکت و تشخیص ارزیابي، مصاحبه. 

 نیاز مورد اطالعات ثبت و مراجعان روانشناختي پرونده تكمیل. 

 معالج پزشک به الزم هاي گزارش انعكاس و مرکز هاي بخش در بستري رواني بیماران اي دوره ویزیت . 

 استعدادهاي به توجه با ها آن براي شغل تعیین و افراد رواني شناسنامه تهیه و سنجي روان زمینه در روانپزشک به کمک 

 .آنان

 نتایج کارگیري به و شغلي هاي توانمندي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشي و مهارتي کارآموزي، هاي دوره در فعال شرکت 

 .محوله وظایف انجام در آن

 مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردي تحقیقات در مشارکت . 

 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت  -0

 بالیني، شناسي روان عمومي، شناسي روان هاي رشته از یكي در دکتري یا ارشد کارشناسي یا کارشناسي تحصیلي مدرك 

 و سنجش نوجوان، و کودك بالیني شناسي روان راهنمایي، و مشاوره استثنایي، کودکان شناسي روان تربیت، و اصالح شناسي روان

 شناسي روان سالمت، شناسي روان ،(ذهني مانده عقب کودکان پرورش و آموزش)تربیتي  علوم سنجي، روان و گیري اندازه

 .شناختي علوم نظامي، شناسي روان ، رواني گرایش با کاردرماني شخصیت،

 : مهارت  -1

 مهارت مدیریت یادسپاري، به مهارت( رواني خلقي، شخصیتي،)ذهني اختالالت تشخیص مهارت رواني، هاي تست اجراي مهارت 

 پژوهشي، و علمي مقاله اصولي تهیه مهارت اطالعات، از اگاهانه برداشت مهارت ریزي، برنامه مهارت مذاکره مهارت بحراني، موارد

 . بیماران با مصاحبه مهارت نویسي، گزارش علمي، مهارت سخنراني مهارت

 :آموزشی های دوره  -4

 ذهني بندي اختالالت طبقه آخرین با آشنایي (DSM Code) ، رواني اختالالت آزمون انجام هاي روش آخرین با آشنایي ، 

 .درماني شناخت
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  (رادیولوژي)کارشناس پرتوشناسي 

کلي به انجام کلیه فنون مختلف رادیوگرافي ساده،تزریق ماده  ها، تحت نظارتهایي است که متصدیان آناین شغل در برگیرنده پست

حاجب با نظارت و سرپرستي پزشک، همكاري با متخصص پرتوشناسي جهت انجام کارهاي تخصصي رادیولوژي در بخش رادیولوژي و 

تحقیقاتي در زمینه رادیولوژي هاي آموزشي و هاي مناسب براي کار با پرتوهاي یونساز و انجام برنامههاي بستري، انتخاب روشبخش

 .ریزي و هماهنگي امور مرتبط با پرتوشناسي را برعهده دارندپرداخته یا سرپرستي ،طرح

 :هانمونه وظایف و مسئولیت -0

 هاي مناسب براي کار با پرتوهاي یونسازمطالعه به منظور انتخاب روش 

 تي اسكن و ام آر آيهاي رادیوگرافي،سي نظارت بر نحوه نگهداشت و حفاظت از دستگاه 

 هاي رادیوگرافيهاي انجام شده و نظارت بر کنترل کیفیت دستگاهکنترل کیفیت گرافي 

 نظارت و بازرسي مراکز پرتوشناسي 

 ها با همكاري هاي تخصصي و فوق تخصصي مورد استفاده در رادیولوژي و آگاهي از عوارض جانبي آنآشنایي با داده

 متخصصین رادیولوژي

 کننده به بخش رادیولوژي با معرفي پزشک معالج با الویت بیماران اورژانسياران مراجعهپذیرش بیم 

 هاي قبلي الزم براي بیماران برحسب نوع  گرافي درخواستي با هماهنگي متخصص رادیولوژيارائه دستورات و آمادگي 

 هاي درخواستي الزمهاي عادي، تخصصي، ماموگرافي و همچنین اسكنانجام گرافي 

 ماده نمودن بیمار براي عكسبرداري از عضوآ 

  آماده نمودن و بكارگیري دستگاه با توجه به مدت تششع الزم و سایر عوامل فني جهت رادیوگرافي و سایر عوامل فني جهت

 رادیوگرافي یا فلوروسكوپي

 هاي رادیولوژي و رادیوگرامي و اعالم موارد نقص به مسئولین مربوطهبررسي و کنترل دستگاه 

 ها و مراکز ذیصالحهاي مولد پرتو ایكس و همكاري با سازمانها و چشمهنظارت بر نحوه نگهداري و کاربرد دستگاه 

 هاارائه خدمات تشخیصي به بیماران بستري در بخش 

 :شرایط احراز

 : تحصیالت و معلومات -0

کارشناسي ارشد یا دکترا در رشته مدرك تحصیلي (. رادیولوژي)مدرك تحصیلي کارشناسي در رشته تكنولوژي پرتوشناسي

( ام آر آي، سي تي اسكن)رادیوبیولوژي و حفاظت پرتویي، نانوتكنولوژي پزشكي، فیزیک پزشكي، فناوري تصویربرداري پزشكي

 مشروط به دارا بودن مدرك تحصیلي کارشناسي در رشته تكنولوژي پرتوشناسي

 :مهارت -1

یابي ابزارهاي تحلیل اطالعات، مهارت بكارگیري ابزارهاي آمار و اطالعات، مهارت عیب مهارت برقراري ارتباط رفتار با بیمار، مهارت

رادیولوژي و رادیوگرافي، مهارت تزریق ماده حاجب با نظارت و سرپرستي پزشک، مهارت انجام فنون ساده و پیشرفته و تخصص 

 رادیوگرافي، مهارت اعمال حفاظت در مقابل اشعه

 : های شغلیدوره -4

 هاي رایج تصویربرداري، احیاي قلبي و ریوي پایهو سالمت شغلي و بهداشت محیط، آشنایي با روشایمني 
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 :کاردان آزمایشگاه
 طي ها، بیمارستان و طبي تشخیص هاي آزمایشگاه در کلي نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایي پست برگیرنده در شغل این :تعریف

 درمان و تشخیص، براي فني مسئول طرف از شده تفویض آزمایشات سایر و روتین هاي آزمایش انجام به آزمایشگاه کارشناسان با همكاري

 .پردازند مي ها بیماري از پیشگیري

 : ها مسئولیت و وظایف نمونه -0

  آزمایش انجام از قبل وکمیت کیفیت نظر از نمونه کنترل. 

  ها آن مصرف تاریخ و کمیت و کیفیت نظر از ها محلول کنترل. 

 مقام به گزارش نارسایي، و مشكل هرگونه داشتن صورت در و آزمایش انجام حین و آزمایش انجام از قبل دستگاه کیفي کنترل 

 .مسئول

  آمده بدست نتایج تثبیت جهت شده تعیین مواد و استانداردها از استفاده. 

  سیتولوژي و شناسي آسیب هاي آزمایش انجام در مشارکت. 

  برداري نمونه صورت در نمونه نوع براساس استاندارد برداري نمونه انجام. 

  شده تعریف استانداردهاي براساس محوله هاي بخش در آزمایش انجام. 

  نرمال حد از کمتر و بیش هاي نمونه روي مجدد آزمایش انجام. 

 بیماري سابقه داشتن صورت در نرمال حد از بیش و کمتر نتایج آمدن دست به صورت در افراد سابقه کنترل. 

  مشكوك موارد در مجدد هاي آزمایش انجام. 

  برداري نمونه صورت در شده اخذ برداري نمونه با برداري نمونه ظروف اتیكت تطبیق. 

  ها برداري نمونه صورت در محلول داشتن صورت در ظروف هاي محلول کنترل. 

  آن نتیجه و نمونه بودن مشكوك صورت در مجدد گیري نمونه انجام. 

 (.کشت)آزمایشات  بعضي خصوص در و بیمار از غیرمعقول آمده بدست نتایج صورت در حال شرح گرفتن 

  شده تعریف استانداردهاي براساس نتایج نگهداري و ثبت. 

  آزمایشگاهي ایمني اصول رعایت. 

  ارجاع جهت مربوطه وظایف انجام در آزمایشگاه کارشناسان با همكاري. 

  مربوطه سوابق نگهداري و آزمایشگاهي استاندارد و ساده هاي آزمایش انجام. 

  ارسالي هاي نمونه گیري قالب. 

  ها الم شماره نوشتن و سازي آماده و آمیزي رنگ و ها نمونه برش . 

  مربوطه سوابق حفظ و ها الم و ها بلوك بایگاني . 

  آزمایشگاهي هاي دستگاه مایعات تعویض . 

  ها آزمایش به دهي جواب و تایپ در همكاري . 

  کاربردي و علمي هاي فعالیت انجام در کارشناسان با همكاري و آموزشي هاي الم تهیه در همكاري . 

  ربط ذي مسئولین به آن ارائه و آزمایشگاهي جاري کارهاي گزارش تنظیم . 

 آن نتایج کارگیري به و شغلي هاي توانمندي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشي و مهارتي کارآموزي، هاي دوره در فعال شرکت 

 .محوله وظایف انجام در

  مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردي تحقیقات در مشارکت . 

 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت  -0

 آزمایشگاهي علوم رشته در کارداني تحصیلي مدرك بودن دارا. 

 : مهارت  -1

 روتین، آزمایشگاهي تشخیص هاي مهارت علمي، اصول طبق انسان بدن انساج و مایعات دیگر خون، آزمایشگاهي بررسي مهارت 

 .ها دستگاه کردن تمیز و کالیبراسیون نگهداري، سازي، آماده مهارت بیمار، به آموزش مهارت

 :آموزشی های دوره -4

 گیري نمونه صحیح هاي روش آزمایشگاه، در ایمني و حفاظت اصول پزشكي، تشخیص هاي آزمایشگاه در کیفیت تضمین 
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 آزمایشگاه کارشناس

 نظر زیر و (وابسته یا مستقل)پزشكي  تشخیص هاي آزمایشگاه در ها آن متصدیان که است هایي پست برگیرنده در شغل این :تعریف

 بیوشیمي، شناسي، بافت سلولي، مولكولي، اختصاصي، آزمایشات هاي تكنیک کردن و پیاده انجام به شرایط واجد فني مسئول مستقیم

 تشخیص، براي خون انتقال و سلولي نشانگرهاي شناسي، سرم شناسي، هورمون شناسي، قارچ شناسي، انگل شناسي، ویروس شناسي، باکتري

 هاي زمینه در آزمایشگاه هاي کاردان تكنیكي اشكاالت رفع و زا بیماري عوامل و جداسازي تشخیص و ها بیماري از پیشگیري و درمان،

 .دارند عهده بر را طبي آزمایشات تشخیص با مرتبط امور هماهنگي و ریزي طرح سرپرستي، یا پردازند مي طهمربو

 : ها مسئولیت و وظایف نمونه -0

  صالح ذي مراجع به مربوطه هاي گزارش ارائه و پوشش تحت طبي تشخیص هاي آزمایشگاه کلیه فعالیت بر مستمر نظارت. 

  آزمایشگاهي مختلف هاي روش کردن استاندارد منظور به استاندارد کمیته با همكاري. 

  آزمایشگاهي مختلف هاي بخش در تجهیزات و آزمایشات کیفي کنترل انجام. 

 الزم اقدام و (غیره و انقضاء تاریخ ، موجودي)آن  به مربوط امور در دقت و ها کیت مصرف چگونگي و کیفیت کنترل و نظارت 

 .مربوطه بخش مصرفي مواد موقع به درخواست جهت

 هاي کمیسیون در طرح جهت پرونده تشكیل و انساني نیروي و تجهیزات فضا، فني، مسئولین با رابطه در ها آزمایشگاه بر نظارت 

 .قانوني

  ها آن برش و شناسي آسیب هاي بلوك تهیه در مشارکت. 

  توصیفي آمار حد در موجود اطالعات بررسي و ماهانه و روزانه آمار استخراج. 

  فرز پلیتت اریتروفرز، فرز، لكو فرز، پالسما انجام. 

  مربوطه آزمایشگاه در دانشجویان عملي دروس آموزش امر در همكاري. 

  آزمایشگاه هاي کاردان به الزم هاي راهنمایي انجام . 

  مرفین تست و بیوشیمي سرولوژي، هماتولوژي، شناسي، میكروب شناسي، هورمون جمله از اختصاصي آزمایشات انجام. 

  آن بررسي جهت الزم اقدامات انجام از قبل نمونه مناسب نگهداري و پذیرش. 

 ایمنوهیستوشیمي و معمول روش به آمیزي رنگ و (میكروتوم) میكروسكوپي برش دستگاه با برش ها نمونه گیري قالب. 

  شناسي آسیب و (سیتولوژي) سلولشناسي هاي الم پوشاندن و مونتاژ . 

  آزمایش جهت دریافتي هاي نمونه سازي آماده. 

  ربط ذي مراجع به مثبت موارد گزارش و ها مایكوباکتریوم وجود نظر از ها نمونه دقیق بررسي. 

 آن هاي فراورده و خون پاالیش فرایندهاي و آزمایشات همچنین و خون انتقال و نگهداري اهدا، هاي روش و ضوابط بردن کار به . 

  پوشش تحت هاي آزمایشگاه انساني نیروي علمي ارتقاء مورد در آموزش پیشنهادي هاي بسته ارائه. 

 آن نتایج کارگیري به و شغلي هاي توانمندي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشي و مهارتي کارآموزي، هاي دوره در فعال شرکت 

 .محوله وظایف انجام در

  مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردي تحقیقات در مشارکت . 

 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت -0

 آزمایشگاهي علوم دکتري یا ارشد کارشناسي یا کارشناسي تحصیلي مدرك . 

 شناسي ایمني پزشكي، شناسي ویروس پزشكي، شناسي انگل بالیني، بیوشیمي هاي رشته از یكي در دکترا یا ارشد کارشناسي تحصیلي مدرك 

 و آزمایشگاهي شناسي خون پزشكي، شناسي قارچ شناسي، باکتري هماتولوژي، شناسي، سم پزشكي، شناسي میكروب شناسي، بافت پزشكي،

 .آزمایشگاهي علوم کارشناسي تحصیلي مدرك بودن دارا به مشروط انساني ، ژنتیک (لوژي هماتو)خون  بانک

 آزمایشگاهي علوم بالیني، و تشریحي شناسي آسیب هاي رشته در تخصصي دکتراي تحصیلي مدرك. 

 : مهارت -1

 و روتین آزمایشگاهي تشخیص مهارت علمي، اصول طبق انسان بدن انساج و مایعات دیگر خون، آزمایشگاهي بررسي مهارت 

هاي  روش استاندارد فرایند کارگیري به مهارت بالیني، هاي آزمایشگاه در کیفي کنترل هاي روش اعمال مهارت اختصاصي،

 کردن تمیز و کالیبراسیون نگهداري، سازي، آماده مهارت بیمار، به آموزش مهارت آزمایش، دهي گزارش مهارت آزمایشگاهي،

 .ها دستگاه

 :آموزشی های دوره -4

 گیري نمونه صحیح هاي روش آزمایشگاه، در ایمني و حفاظت اصول پزشكي، تشخیص هاي آزمایشگاه در کیفیت تضمین 
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 کارشناس تجهیزات پزشكي

 صادرات واردات، تولید، زمینه در ریزي برنامه و مطالعاتي ، فني کارهاي انجام به که است هایي فعالیت برگیرنده در شغل این :تعریف

 آموزش و پزشكي لوازم نگهداري و تولید کیفیت بهبود زمینه در عملي و نظري تحقیقات انجام و درماني بهداشتي پزشكي، تجهیزات

 نیز و ها آن نصب و یدکي قطعات تهیه بر نظارت و ها آن تعمیر و پزشكي تجهیزات و لوازم کالیبراسیون نگهداري اندازي، راه چگونگي

 .پردازد مي آالت ماشین و ها دستگاه از بازدید

 : ها مسئولیت و وظایف نمونه  -0

  شده تعیین استانداردهاي اساس بر آن تعمیرات و یدکي قطعات تهیه و پزشكي تجهیزات اندازي راه و نصب. 

  پزشكي تجهیزات و لوازم و ها دستگاه پیشگیرانه نگهداري و تعمیرات چگونگي آموزش . 

 اي سرمایه و مصرفي پزشكي تجهیزات نگهداشت و پشتیباني فروش، خرید، قراردادهاي فني مفاد بر نظارت. 

 پزشكي تجهیزات خرید بر نظارت نیز و پزشكي تجهیزات اعتبارات بندي اولویت مورد در الزم پیشنهادهاي ارائه 

 و تجهیزات ورود و ساخت به مربوط مدارك و آمار اطالعات، بررسي و نگهداري و آوري جمع پزشكي، تجهیزات شناسنامه تهیه 

 ابالغي استانداردهاي اساس بر پزشكي ملزومات

  پزشكي هاي دستگاه کالیبراسیون و پیشگیرانه نگهداري استانداردهاي آوري جمع و تهیه. 

  موجود استانداردهاي اساس بر پزشكي هاي دستگاه اسقاط مجوز اعطاء و بررسي. 

 واحدهاي همكاري با خارجي و داخلي تولیدات پزشكي تجهیزات و ملزومات کیفیت با رابطه در الزم مطالعه و بررسي به اقدام 

 ربط ذي

 پزشكي ملزومات و تجهیزات توزیع و ورود ساخت، به مربوط استاندارد معیارهاي و مقررات و ضوابط تهیه در مشارکت 

 و متقاضیان و نیاز مورد محصوالت مشخصات کامل فهرست تهیه شامل ربط ذي هاي سازمان و مراجع سایر با همكاري 

 پزشكي تجهیزات و ملزومات امور در ها آن فروشندگان

 تشكیل منظور به آن نگهداري و اطالعات نمودن روز به و تكمیل براي خارجي و داخلي منابع از الزم اطالعات کسب و گردآوري 

 .غیره و کاالها میزان ، منابع قیمت، شامل اطالعاتي بانک

  مربوطه علل ثبت و کاالها قیمت کاهش یا افزایش علل تحلیل و تجزیه و بررسي 

 ،و قوانین ضوابط، اساس بر آزمایشگاهي و پزشكي دندان پزشكي، ملزومات و تجهیزات ورود مجوز لغو یا صدور و کنترل نظارت 

 .مقررات

 از پس خدمات کننده ارائه هاي شرکت و واردکننده و تولیدکننده هاي شرکت و موسسات عملكرد و کیفي کنترل بر نظارت 

 آزمایشگاهي و پزشكي دندان پزشكي، ملزومات و تجهیزات فروش

 و پزشكي دندان پزشكي، تجهیزات هاي شرکت بندي رتبه و اعتبارسنجي خصوص در ربط ذي هاي سازمان با هماهنگي 

 .آزمایشگاهي

 بهداشتي مراکز و ها دانشگاه نیاز مورد و آزمایشگاهي پزشكي، دندانپزشكي ملزومات و تجهیزات توزیع و در تهیه همكاري 

 .درماني

 میان رقابتي فضاي ایجاد و آزمایشگاهي و پزشكي دندان پزشكي، تجهیزات هاي شرکت امور ساماندهي به رسیدگي 

 . قیمت کنترل و کیفیت ارتقاء تنوع، افزایش هدف با خدمات و محصوالت کنندگان عرضه

 از برداري بهره جهت غیردولتي و دولتي هاي بخش میان تجارب و اطالعات تبادل منظور به رساني اطالع و سازي شبكه 

 .تجاري هاي فرصت

 راهكارهاي و پیشنهاد ارائه و سالمت محصوالت و کاال زمینه در خارجي کشورهاي و ایران بازرگاني و تجاري تبادالت بررسي 

 .کشور اقتصادي منافع حفظ جهت در اجرایي

 بازرگاني امور و پزشكي تجهیزات زمینه در مقررات و ضوابط و ها نامه آیین ها، طرح ها، برنامه تدوین در همكاري. 

 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت  -0

 بیوالكتریک)پزشكي  مهندسي  بالیني پزشكي مهندسي تحصیلي رشته در دکترا یا لیسانس فوق لیسانس، تحصیلي مدرك ، 

 . مكاترونیک لیزر، و اپتیک مهندسي ،( رباتیک ، بیومكانیک ، بیوتریال بیومواد،

 تحصیل مدرك بودن دارا به مشروط پزشكي تكنولوژي نانو و (پزشكي پرتو) اي هسته مهندسي لیسانس فوق تحصیلي مدرك 

 . پزشكي مهندسي لیسانس
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 : مهارت  -1

 مهارت انگلیسي، زبان به آشنایي پزشكي، تجهیزات تعمیر و یابي عیب ، پزشكي تجهیزات کاربران به فني مشاوره ارائه مهارت 

 .ها دستگاه کردن تمیز و کالیبراسیون نگهداري، سازي، آماده مهارت بیمارستان، فني تجهیزات اندازي راه و نصب

 :آموزشی های دوره -1

 تجهیزات اثربخشي گیري اندازه هاي تكنیک تعمیرات، و نگهداري هاي پروژه کنترل و مدیریتOEE ، و نگهداري سیستم 

  PM تعمیرات و نگهداري ریزي برنامه ، TPMفراگیر تعمیرات
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 کارشناس تغذیه
 خدمات ارائه و ریزي برنامه شامل هایي فعالیت کلي، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایي پست برگیرنده در شغل این :تعریف

 تحقیق و بررسي همگاني، تغذیه مراکز در غذا فرآوري هاي فعالیت در شرکت بهداشتي، مراکز و ها بیمارستان در بیماران براي اي تغذیه

 و تنظیم و جامعه تغذیه اندرکار دست واحدهاي براي اي تغذیه خدمات انجام تحقیقاتي، و آموزشي واحدهاي در اي تغذیه متون آموزش و

 .دارند عهده بر را تغذیه با مرتبط امور هماهنگي و ریزي طرح سرپرستي، یا عمومي تغذیه آموزش هاي برنامه اجراي

 :ها مسئولیت و وظایف نمونه  -0

  بیماران درماني رژیم و تغذیه امور به مربوط هاي برنامه اجراي و تدوین و تهیه. 

 در تغذیه کمبودهاي بررسي و تكامل و رشد( آنتروپومتریک)سنجي  تن و حیاتي آمار ارزشیابي و اطالعات آوري جمع و مطالعه 

 .دانشجویي مختلف هاي گروه و اجتماعات

  کشوري تغذیه کالن هاي برنامه با ارتباط در جاري فرآیندهاي پایش و بازدید برنامه تنظیم. 

  بیماران اي تغذیه وضعیت به مربوط آمار و اطالعات تحلیل و آوري جمع. 

  بیمارستان بیماران براي درماني رژیم و تغذیه امور در مشاوره انجام و مشورتي نظرات ارائه. 

  بیمارستان کارکنان و بیماران براي فصلي و ماهانه هفتگي، غذایي هاي برنامه تدوین و تهیه. 

  تغذیه با مرتبط هاي حوزه با بخشي درون و بخشي برون هاي فعالیت در الزم هاي رکتمشا انجام. 

  عالي و اختصاصي عمومي، سطوح در تغذیه آموزشي هاي برنامه اجراي بر نظارت. 

  دانشجویان فصلي و ماهانه هفتگي، غذایي هاي برنامه تنظیم و تهیه. 

  غذایي هاي برنامه تنظیم در بیني پیش جهت دانشجویان غذایي نیازسنجي انجام . 

 شرایط گرفتن درنظر با غذایي هاي رژیم و بهداشتي اصول به با توجه غذا مصرف و توزیع پخت، نگهداري، تهیه، بر نظارت 

 .اي تغذیه

 مشارکتي طرح جهت روستا غذایي برنامه فرآیند در هدف گروه جمعیت براي غذایي سبد محتواي و غذایي برنامه تنظیم 

 .باردار مادران حمایتي

  سالمندان و باردار مادران کودکان، تغذیه سوء کنترل و پیشگیري زمینه در همكاري. 

 تغذیه با مرتبط مزمن هاي بیماري کنترل و مصرف الگوي اصالح هدف با جامعه اي تغذیه فرهنگ ارتقاء زمینه در همكاري . 

  افراد براي درماني رژیم و تغذیه امور در مشاوره انجام و مشورتي نظرات ارائه. 

 دیگر مشكالت و سوءتغذیه کمبودها، بروز از جلوگیري منظور به تغذیه امور سازي   هماهنگ به مربوط هاي برنامه تدوین و مطالعه 

 .اي تغذیه

 آن نتایج کارگیري به و شغلي هاي توانمندي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشي و مهارتي کارآموزي، هاي دوره در فعال شرکت 

 .محوله وظایف انجام در

  مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردي تحقیقات در مشارکت . 

 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت  -0

 مدرك. تغذیه تغذیه، در بهداشتي علوم تغذیه، علوم هاي رشته از یكي در دکترا یا ارشد کارشناسي کارشناسي، تحصیلي مدرك 

غذایي  صنایع و علوم مترقبه، غیر و حوادث بحران در تغذیه علوم هاي رشته از یكي در دکتري یا ارشد کارشناسي تحصیلي

 تحصیلي مدرك بودن دارا به مشروط غذایي مواد شناسي میكروب غذایي ، مواد ایمني و بهداشت ،( بهداشتي و کیفي کنترل)

 .تغذیه در بهداشتي علوم و تغذیه تغذیه، علوم ارشد کارشناسي یا کارشناسي

 : مهارت  -1

 و ارزیابي مهارت پیشگیري، و درماني رژیم تجویز مهارت ،(غذایي مواد هاي ارزش تعیین جهت)ریاضي  از استفاده مهارت 

 و مالي اعتبارات برآورد مهارت جامعه، و گروه خانواده، فرد، سالمت ارتقا جهت ریزي برنامه مهارت اي، تغذیه مشكالت تشخیص

 .ها آن ارزشیابي و غذا با مرتبط جاري هاي برنامه کنترل مهارت بودجه، پیشنهادات

 :آموزشی های دوره -4

 نبحرا در تغذیه مدیریت ها، بیمارستان در درماني هاي رژیم و بالیني تغذیه کشوري، تغذیه کالن هاي برنامه با آشنایي 
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 کتابدار
سازماندهي و بازیابي منابع،  سازي، مجموعه به مربوط امور انجام ها آن متصدیان که است هایي پست دربرگیرنده شغل این: تعریف

هاي اطالعاتي پزشكي  هاي آموزشي در خصوص معرفي و جستجو در پایگاه هاي اطالعاتي پزشكي و برگزاري کارگاه جستجو در پایگاه

 ،(Mendely, Endnote, Zotero)دهي منابع  افزارهاي رفرنس و همچنین آموزش نرم( کلینیک جستجو)

 یا و ها کتابخانه تكمیل و توسعه و ایجاد کتابخانه، یک یا کتاب طبقه یک تكمیل براي الزم کتب تعیین ها و فایل کردن، خواني کتاب رف

 . باشند مي دار عهده را فوق هاي فعالیت سرپرستي و اجرا هماهنگي، ریزي، طرح

 : ها مسئولیت و وظایف نمونه -0

 نیاز مورد هاي کتاب زمینه در کاربران به خدمات ارائه و راهنمایي 

 راهنمایي و ارائه خدمات به کاربران در زمینه مجالت موردنیاز 

 اي کتابخانه ویژه خدمات با مرتبط هاي طرح تدوین و تهیه 

  اي کتابخانه منابع نگهداري و حفاظت هاي طرح اجراي 

 ضوابط اساس بر اي   کتابخانه منابع و کتاب امانت و گردش امر بر نظارت 

 مستندسازي هاي پیشینه تكمیل و اطالعات ورود و ناشران و ها تنالگان مشاهیر، و مؤلفان موضوعي، هاي سرعنوان مستندسازي 

 مستندات بانک

 اطالعاتي بانک در سازي نمایه هاي پیشینه تكمیل و اطالعات ورود و ملي کتابخانه در موجود ادواري نشریات مقاالت سازي نمایه 

 المللي بین و ملي قواعد و اصول اساس بر ملي کتابخانه نمایه

 کتابداران و رساني اطالع مراکز و ها کتابخانه سایر به سازماندهي به مربوط علمي اي  مشاوره و آموزشي خدمات ارائه و همكاري 

 مربوط امور سایر انجام 

 : احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت -0

 مقطع در) رساني پزشكي کتابداري و اطالع تحصیلي  رشته در تراز هم یا و دکترا لیسانس، فوق لیسانس، دیپلم، فوق گواهینامه

 (لیسانس و فوق لیسانس

 :مهارت -1

باال، شناسایي  تشخیص قدرت دیگران، با ارتباط برقراري توانایي بیان، فن ابتكار، و خالقیت رایانه، و انگلیسي زبان به تسلط

 هاي علوم پزشكي و جستجو در آنها،  پایگاه
 

 :آموزشی های دوره  -4

 نویسي فهرست

 کتابداري آموزش

 باشند مي معاف ها دوره طي از دستگاه تشخیص به اند دیده را مربوط هاي آموزش تحصیل دوره طي در که افرادي : توضیح
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 مسئول دفتر
 هاي مسئولیت و وظایف انجام دار عهده مافوق مقام نظارت تحت ها آن متصدیان که است سازماني هاي پست دربرگیرنده شغل این :تعریف

 . باشند مي مربوطه

 : ها ومسئولیت وظایف نمونه -0

 : ارتباطات

 ها آن براي مالقات ساعات تعیین و مربوط سرپرست با مالقات متقاضیان فهرست تنظیم 

 افراد یا مقامات ساختن مطلع و شود مي تشكیل مربوطه سرپرست دفتر در که هایي کمیسیون و جلسات اوقات تنظیم 

 جلسه در کننده شرکت

 و متقاضیان هاي درخواست انجام امكانات آوردن فراهم لزوم صورت در و ها آن راهنمایي و مراجعین به گویيپاسخ 

 .است پذیر امكان ربط ذي مقام با مالقات بدون آنان تقاضاي انجام که کنندگان مراجعه

 ها پیگیري : 

 ایشان به الزم گزارش ارایه و سرپرست سوي از ارجاعي امور پیگیري 

 سرپرست به آن ارائه و مربوط حوزه هاي فعالیت زمینه در الزم گزارش تهیه 

 مربوط سرپرست مطالعه براي آن ارائه و واصله هاي گزارش نمودن خالصه 

 سرپرست قبلي مطالعه و اطالع براي سمینارها و جلسات و ها کمیسیون به مربوط هاي پرونده و سوابق کردن آماده 

 و شده تعیین مشي خط برحسب تابعه واحدهاي و ربط ذي مؤسسات و اشخاص به مربوط سرپرست صادره دستورات ابالغ 

 ها آن گیري پي لزوم صورت در

 جاري و عمومي امور : 

 واحد مدارك و اسناد سایر و ها گزارش ها، نامه اوراق، ها، پرونده کردن بایگاني و نگهداري زمینه در الزم اقدامات انجام 

 مخصوص هاي محل در مربوط

 یا رایانه در ها آن جریان و مشخصات خالصه ثبت و خدمت محل حوزه به رسیده مكاتبات سایر و ها پرونده ها، نامه دریافت 

 مربوط دفاتر

 و مجازي صورت به یا مكاتبات عین طریق از مربوط واحد افراد بین مكاتبات سایر و ها گزارش ها، نامه توزیع و تفكیک 

 کاغذ بدون مكاتبات

 غیره و دورنگار الكترونیكي، هاي نامه ارسال و دریافت متن، پردازش افزارهاي نرم از استفاده 

 مورد حسب سرپرست نیاز مورد هاي گزارش تهیه 

 : احراز شرایط

  :معلومات و تحصیالت -0
 مدیریت ها، گرایش تمام با دولتي مدیریت تحصیلي هاي رشته از یكي در همتراز یا و ارشد کارشناسي یا کارشناسي گواهینامه

 وري، بهره و سیستم مدیریت بیمه، مدیریت بازرگاني، مدیریت آموزشي، ریزي برنامه و مدیریت صنعتي، مدیریت اجرایي،

 علوم پژوهش ها، گرایش تمامي با اجتماعي علوم اجتماعي، مطالعات ، MBA مدیریت مالي، مدیریت آموزشي، مدیریت

 بهسازي و آموزش آموزشي، ریزي برنامه) هاي گرایش تربیتي علوم ارتباطات، اجتماعي، ارتباطات علوم شناسي، اجتماعي، جامعه

 عمومي، روانشناسي تربیتي، روانشناسي شناختي، علوم سازماني، و صنعتي روانشناسي شخصیت، روانشناسي ،(انساني منابع

 خصوصي حقوق عمومي، حقوق ، حقوق ،)مالي(مدیریت و اسالمي معارف اسالمي، معارف و الهیات

  :مهارت -1

 اداري افزارهاي نرم و مكاتبات و تایپ افزارهاي نرم با آشنایي ، ICDLهفتگانه هاي مهارت داشتن

  :آموزشی های دوره  -4

 بایگان و دبیرخانه سیستم دفتر، مسئول رفتاري خصوصیات و ها مسئولیت و وظایف اداري، مكاتبات و نگارش آیین -5
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 کار بهداشتي و درمانيمدد
 و بهداشتي هايمحیط در ايحرفه خدمتي عنوانبه کلي، نظارت تحت ها،آن متصدیان که است هایيپست برگیرندهدر شغل این :تعریف

 خاطر رضایت نیز و اجتماعي و شخصي استقالل بتوانند تا کند مي کمک هاگروه و افراد به خاص هايمهارت و دانش بر تكیه با درماني،

 و بیماران اجتماعي و اقتصادي رواني، عاطفي، هايمندينیاز و مسائل از ايگسترده بررسي راستا این در و آورند دستبه اجتماعي و فردي

 .دارند عهده بر را شغل با مرتبط امور هماهنگي و ریزي طرح سرپرستي، یا درماني و بهداشتي مراکز و هابیمارستان به مراجعین

 : هامسئولیت و وظایف نمونه -1

 بیمار موقعیت از کامل گزارش با گرحمایت نهادهاي به ارجاع -خانواده و اجتماع در بیمار موقعیت تحلیل و تجزیه 

 مدیریت هماهنگي با نیازمند بیماران مالي مشكالت رفع جهت در مردمي هايکمک جذب. 

 خیریه و گرحمایت هاينهاد به آنان معرفي و نیازمند بیماران هاينیاز تشخیص. 

 کننده مراجعه بیماران پذیرش نحوه در فكريهم و هاواحد پذیرش با مداوم ارتباط. 

 ملي کارت و شناسایي مدارك و بیمه فاقد بیماران بستري و پذیرش. 

 بیماران به مساعدت و کمک جهت بیماران هايخانواده از اطالعات اخذ و مصاحبه. 

 مالي و اجتماعي اقتصادي وضعیت مورد در خانوادگي وضعیت از اطالعات کسب و بضاعتبي افراد شناسایي. 

 الزم هايراهنمایي ارائه و انتظامي و قضائي مراجع طریق از شده معرفي بیماران قضائي مشكالت و مسائل به رسیدگي. 

 خیریه مؤسسات بهزیستي، امداد، کمیته جمله از نهادها به بضاعتبي هايخانواده و بیماران معرفي. 

 معتاد -بودن الهویه مجهول -هوشیاري عدم -خانواده نداشتن قبیل از) مختلف علل به هابخش در مانده بیماران تحویل 

 . بهزیستي به تحویل مجوز و گرفتن و دادگستري به (و غیره بودن

 ها پرونده مطالعه با بیماران از الزم مبلغ اخذ در تصمیم. 

 کارگیريبه و شغلي هايتوانمندي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشي و مهارتي آموزي،هاي کاردوره در فعال شرکت 

 .محوله وظایف انجام در آن نتایج

 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت -0

 خدمات ، اجتماعي کاريمدد ) اجتماعي علوم هايرشته از یكي در دکترا یا ارشد کارشناسي یا کارشناسي تحصیلي مدرك

 رفاه و سالمت اجتماعي، رفاه اجتماعي، شناسيآسیب اجتماعي، مددکار خانواده، ، مطالعات(اجتماعي رفاه و تعاون اجتماعي،

 (.بالیني و عمومي شناسيروان اجتماعي،

 : مهارت -1

 ،(سالمت اطالعات فناوري پزشكي، مدارك افزارهاينرم)پزشكي  افزارهاينرم از استفاده مهارت ها،داده پایگاه از استفاده مهارت

 مهارت بیماران، به دادن مشاوره مهارت اجتماعي،/رواني هايآسیب و اجتماعي خانوادگي، موضوعات در تحقیق انجام مهارت

 . رفاهي هايبرنامه طراحي مهارت گیري،تصمیم و مشكل ارزیابي

 :آموزشی هایدوره -4

 مددکاري در مصاحبه هاي تكنیک ، بیماران با اجتماعي مددکاري در انساني تعامالت حقوقي، مسائل با مددکاران آشنایي

 هابیمارستان
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 داز، انباردار،اموالرکارپ
-کار قبیل از اموري انجام دارعهده مافوق مقام نظارت تحت هاآن متصدیان که است سازماني هايپست دربرگیرنده شغل این :تعریف

 . باشند مي تصدي مورد پست برحسب اموال، و نقدي داريجمع داري،انبار پردازي،

 : ها ومسئولیت وظایف نمونه -1

 پردازیکار  -الف

 مافوق مقام به آن گزارش و اجناس خرید از قبل بها استعالم

 . گردد ارجاع مافوق مقام سوي از که خرید هايدرخواست دریافت

 متبوع اداره به آن ارائه و کاال ترخیص به مربوط هايجلسه صورت تنظیم و تهیه

 سرپرستي تحت کارکنان راهنمایي و متبوع واحد پردازيکار به مربوط امور کلیه بر نظارت

 داریانبار – ب

 هاآن اصلي نمونه با انبار به شده تحویل و خریداري هايکاال تطبیق

 سفارش تجدید جهت پردازکار ساختن مطلع و معین فواصل در انبار در موجود هايکاال از برداريصورت و انبار موجودي رسیدگي

 کلیه امضاي همچنین و هاکاال و اجناس و لوازم خروج و ورود در نظارت و انبار هايکارت در دریافتي و تحویلي هايکاال ثبت

 مربوط اسناد

 به الزم هايراهنمایي ارائه و سرپرستي تحت هايانبار در داريانبار و مالي مقررات کامل اجراي و هافعالیت تمامي بر نظارت

 نظارت تحت کارکنان

 نقدی داریجمع – پ

 مخصوص هاي حساب یا و بانک به روزانه درآمد تحویل و متقاضیان به هاآن فروش و ربطذي مراجع از تمبر دار وبها اوراق دریافت

 مربوط اسناد تنظیم و

 ماهانه و روزانه عملكردریز سیاهه تهیه و معین موعد در ها حساب بستن و صندوق دفتر در پرداختي و دریافتي ارقام تنظیم

 اموال داریجمع – ت

 موجودي صورت تنظیم و اموال از یک هر روي بر دار،شماره هايبرچسب و مخصوص عالیم نصب منظور به الزم اقدامات انجام

 مربوط مقررات طبق دولتي اموال کل اداره به حسابصورت ارسال و سال هر آخر در مصرفي اموال مانده

 کسب جهت دولتي اموال کل اداره و متبوع سازمان به آن ارسال و اسقاط و زائد اموال صورت تهیه اموال، براي خروج پروانه صدور

 اسقاطي اموال سیاهه به رسیدگي و ممیزي حذف، دستور صدور یا و فروش اجازه

 اموال دفاتر در هاآن مشخصات ثبت و دولتي اموال نامهآیین طبق رفته، بین از یا و مسروقه منقول، اموال کلیه حساب دارينگاه

 هاآن بین کار تقسیم و سرپرستي تحت کارکنان به الزم هايراهنمایي ارائه و مربوط واحد هايفعالیت بر نظارت

 : احراز شرایط

  :معلومات و تحصیالت -0

 صنعتي، مدیریت ها، گرایش تمام با دولتي مدیریت تحصیلي هايرشته از یكي در ترازهم یا و کارشناسي یا کارداني نامهگواهي

 مالي، مدیریت آموزشي، مدیریت وري، بهره و سیستم مدیریت بیمه، مدیریت بازرگاني، مدیریت آموزشي، ریزي برنامه و مدیریت

 امور و حسابداري حسابرسي، حسابداري، کاربردي، صنعتي مدیریت بیمه، امور دفتري، امور مدیریت دولتي، امور مالیاتي، و مالي امور

 ترازهم یا و متوسطه کامل دیپلم گواهینامه یا مالي

  :مهارت -1

 ICDL گانه هفت هايمهارت داشتن

  :آموزشی هایدوره -4
 __محاسباتي و مالي مقررات و قوانین اموال، داريجمع کارپردازي، آموزشي هايدوره
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 کارگزیني

 مختلف امور انجام دارعهده مافوق مقام نظارت تحت هاآن متصدیان که است سازماني هاي پست دربرگیرنده شغل این :تعریف

 . باشندمي تصدي مورد برحسب کارگزیني

 : ها مسئولیت و وظایف نمونه -0

 دستور و برنامه از سرپرست مربوطهکسب 

نویس مكاتبات اداري و استخدامي و احكام حقوقي و سایر امور مربوط به کارگزیني و نظارت بر تهیه و تنظیم  تهیه پیش

 ها حسب موردآن

 بررسي شكایات استخدامي کارکنان و شكایات واصله از مراجع قضائي و تهیه لوایح دفاعي طبق مقررات

 ها و عملكرد طبقات شغلي مادون در جهت اطمینان از صحت عملكرد آنان لیتنظارت بر فعا

پیش بیني و پیشنهاد لوازم و تجهیزات پزشكي مورد نیاز در واحد محل خدمت و پیگیري الزم براي تامین و رفع موانع 

 احتمالي تامین احتیاجات مربوطه

 برعملكرد کارکنان تحت سرپرستي ریزي و سرپرستي واحد کارگزیني و نظارت انجام امور برنامه

 ها و مشكالت سرپرست مربوطهها و پیشرفتتهیه گزارش از فعالیت

 .گردد انجام سایر اموري که در حدود وظایف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع مي

 : احراز شرایط 

  : معلومات و تحصیالت  -0

 با دولتي مدیریت تحصیلي هاي رشته از یكي در ترازهم یا و ادکتر یا ارشد کارشناسي یا کارشناسي یا کارداني گواهینامه

 مدیریت انساني، منابع مدیریت رفتاري، مدیریت عمومي، بخش گذاريسیاست مدیریت(گرایش مدیریت ها،گرایش تمام

 مدیریت بازرگاني، مدیریت آموزشي، ریزيبرنامه و مدیریت صنعتي، مدیریت اجرایي، مدیریت ،)مالي مدیریت ها،سیستم

 و مالي امور استراتژیک، مدیریت مدیریت، ، MBA مالي، مدیریت آموزشي، مدیریت وري،بهره و سیستم مدیریت بیمه،

 برنامه ریزي، برنامه و اقتصادي توسعه اسالمي، اقتصاد اقتصادي، علوم اقتصاد، دفتري، امور مدیریت امور دولتي، مالیاتي،

 امور و حسابداري حسابرسي، حسابداري، ، اسالمي معارف و اقتصاد اقتصاد، - اسالمي علوم اقتصادي، هاي سیستم ریزي

 )مالي (مدیریت و اسالمي معارف ، مالي

  : مهارت -1

 ICDL گانههفت هايمهارت داشتن

  : آموزشی هایدوره  -4

 بر تأکید با(خدمات کشوري مدیریت قانون هاي نامه آیین و هادستورالعمل دولت، بخش در انساني منابع مدیریت نظام

 اداري مكاتبات و نگارش آیین ،)دهم و نهم هشتم، هفتم، ششم، فصول
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 منشي
 . باشند مي گريمنشي انجام دار عهد مافوق مقام نظارت تحت هانآ متصدیان که است سازماني هاي پست دربرگیرنده شغل این :تعریف 

 : ها مسئولیت و وظایف نمونه -0

 مربوط مقام به ارائه جهت روزانه مهم وقایع و مطالب پیرامون الزم گزارشات تنظیم و تهیه 

 پیگیري و شده تعیین مشيخط حسب بر تابعه هايواحد و ربطذي مؤسسات و اشخاص به مربوطه مقام دستورات ابالغ 

 هاآن

 مربوطه مقام براي شده تهیه گزارشات تخلیص 

 مربوطه مقام اطالع براي سمینارها و جلسات ها،کمیسیون به مربوط هاي پرونده و سوابق نمودن آماده 

 مربوط مقام تلفني ارتباط برقراري زمینه در الزم اقدامات انجام 

 مربوط واحد مدارك و اسناد سایر و ها پرونده کردن بایگاني و نگهداري و توزیع ثبت دریافت، زمینه در الزم اقدامات انجام 

  بیمارکنترل روزانه پرونده 

  تهیه آمار روزانه 

  هماهنگي جهت گرفتن نوبت براي بیماران بستري 

 پیگیري پرونده بیمار تا پایان کامل مراحل ترخیص و تسویه حساب پرونده 

 آماده نمودن پرونده بیماران 

 مرتب نمودن اوراق پرونده و تحویل پرونده به واحد ترخیص 

 ثبت خدمات بیمار 

 هانامه از برخي تهیه  

 نیاز مورد هاي فرم و جداول گزارشات ها، نامه تایپ 

  تكمیل سربرگ اوراق 

 مربوط امور سایر انجام 

 : احراز شرایط

   :معلومات و تحصیالت -0

 ها، گرایش تمام با دولتي مدیریت تحصیلي هايرشته از یكي در ترازهم یا و دکترا یا ارشد کارشناسي یا کارشناسي گواهینامه

 مدیریت ها،سیستم مدیریت انساني، منابع مدیریت رفتاري، مدیریت عمومي، بخش گذاريسیاست مدیریت  گرایش با مدیریت

 مدیریت وري،بهره و سیستم مدیریت بیمه، مدیریت بازرگاني، مدیریت آموزشي، ریزي برنامه و مدیریت صنعتي، مدیریت اجرایي،

 علوم پژوهش ها، گرایش تمامي با اجتماعي علوم اجتماعي، مطالعات استراتژیک، مدیریت ، MBA مدیریت مالي، مدیریت آموزشي،

 بهسازي و آموزش آموزشي، ریزي هاي برنامه گرایش تربیتي علوم ارتباطات، اجتماعي، ارتباطات علوم شناسي، جامعه - اجتماعي

 عمومي، روانشناسي تربیتي، روانشناسي شناختي، علوم سازماني، و صنعتي شناسيروان شخصیت، شناسيروان انساني، منابع

 علوم اقتصاد، الهیات، استراتژیک، مدیریت ، رسانه مدیریت تكنولوژي، مدیریت اطالعات، فناوري مدیریت هنري، و فرهنگي مدیریت

 اسالمي معارف سیاسي،

  :مهارت -1

 ICDL گانه هفت هاي مهارت داشتن ، دیگران با مؤثر ارتباط برقراري توانایي

  :آموزشی هایدوره -4

 __و دبیرخانه سیستم منشي، رفتاري خصوصیات و ها مسئولیت وظایف، اداري، مكاتبات و نگارش آیین
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 نگهبان

 قبیل از اموري انجام دارعهده مربوط سرپرست نظارت تحت هاآن متصدیان که است سازماني هاي پست دربرگیرنده شغل این :تعریف

 . باشند مي معیني حریم یا تاریخي ابنیه ساختمان، یک از قسمتي یا تمام حراست و حفظ و حفاظت

      

 : ها ومسئولیت وظایف نمونه -0

 ساختمان از قسمتي یا تمام حراست و حفظ 

 صادره دستورات طبق کاالها سایر و اشیاء تجهیزات، اثاثیه، اموال، نقل و حمل و نقلیه وسایل افراد، خروج و ورود کنترل 

 مربوطه دفاتر در آنها ثبت احتماالً و

 در غیرمترقبه هايخرابي و حوادث سایر و تجاوز دزدي، خرابي، سوزي، آتش بروز از جلوگیري منظور به الزم بیني پیش 

 کنترل تحت تجهیزات و کاالها سایر یا و اموال یا ساختمان

 اقدامات انجام و امر مسئوالن و انتظامي مأموران به خرابي دزدي، سوزي،آتش نظیر ناگهاني حوادث و اتفاقات فوري اطالع 

 اولیه احتیاطي

 نگهباني مدت در آمدهاپیش کلیه شرح و وظیفه انجام چگونگي گزارش 

 نظر تحت نگهبانان راهنمایي و کنترل و سرپرستي 

 خدمت محل محدوده در روز شبانه ساعات طول در اي نوبه و مكرر هاي سرکشي 

 و الكترونیكي امنیتي و حفاظتي هايسیستم کارگیريبه ... 

 : احراز شرایط

  :معلومات و تحصیالت -0

 ترازهم یا و متوسطه کامل دیپلم گواهینامه

  :مهارت -1

 جدید هاي موقعیت به نسبت سریع العمل عكس بروز توانایي تمرکز، دقت،

  :آموزشی های دوره -4

 هاي سیستم با آشنایي شخصي، دفاع آموزش امنیتي، و حفاظتي هاي سیستم با آشنایي حریق، اطفاي و نجات و امداد با آشنایي

 )خروج و ورود( تردد کنترل
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 تاسیسات
 و مطالعاتي فني و کارهاي انجام دارعهده کلي نظارت تحت هاآن متصدیان که است سازماني هاي پست برگیرنده در شغل این: تعریف

 ، تاسیسات نگهداري و برداري نصب، بهره هزینه محاسبه و برآورد و برنامه تنظیم و طرح تهیه به مربوط هاي زمینه در ریزي برنامه

 عهدهبه را مذکور هايفعالیت هماهنگي و ریزيطرح و یا سرپرستي و صنعتي ناحیه تاسیساتي فني امور تحلیل و تجزیه ، هزینه محاسبه

 .دارند

 : مسئولیتها و وظایف نمونه -0

 فاضالب، آب، برق، : قبیل از صنعتي ناحیه تاسیسات و ها ساختمان از نگهداري به مربوط مهندسي و فني امور انجام 

 . شوفاژ و تهویه جرثقیل، آسانسور،

 تاسیسات به مربوط وسایل و قطعات نوسازي هايطرح تهیه . 

 تاسیسات تعمیر و توسعه چگونگي به مربوط هزینه برآورد و برنامه تنظیم و تهیه . 

 تاسیسات و برق زمینه در فني و علمي هاي بررسي و تحقیقات انجام . 

 ضعیف فشار هاي مرکزي دستگاه یا آب تصفیه هاي دستگاه یا تاسیسات شده تمام قیمت برآورد و طرح تهیه و محاسبه 

 . نیرو تولید مرکزي شبكه یا

 تاسیساتي وسایل تعمیر و ها ساختمان کشي لوله بر نظارت و سرپرستي . 

 بزرگ هايسانترال قیمت برآورد و محاسبات بر نظارت و رسیدگي . 

 تلمبه و موتور تعمیر و موتورها انتقال و نصب و یدکي قطعات تهیه بر نظارت . 

 رساني سوخت هاي تلمبه تعمیر و آب هوایي مخازن نصب بر نظارت . 

 فني هاي کمیسیون در شرکت . 

 محوله وظایف انجام در آنان راهنمایي و ها پست متصدیان کار بر نظارت . 

 مربوطه هاي فعالیت هماهنگي و کنترل تابعه واحدهاي کار بر نظارت . 

 : احراز شرایط

 : معلومات و تحصیالت -0

 مهندسي : تحصیلي هاي ازرشته یكي در ترازهم مدارك یا و دکتري ارشد، کارشناسي کارشناسي، گواهینامه 

 (گرایشها کلیه (تاسیسات ، عمران کاربردي علمي مهندسي ، (تاسیسات ، برودتي و حرارتي تاسیسات

 : مهارت -1

 مرتبط افزارهاينرم سایر از استفاده بر ،تسلط وسایل و تجهیزات و ادوات از استفاده نحوه بر انگلیسي،تسلط بان ز به تسلط

 : آموزشی های دوره -4

 مقررات و قوانین با آشنایي آموزشي ،دوره تصدي مورد شغل آموزشي خدمت،دوره بدو آموزشي دوره

 مصوب آموزشي نظام براساس آموزشي دوره
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 بهیار
 ارائه پرستاران، هدایت تحت بیماران به ابتدایي ايه مراقبهت ارائه به ها، آن متصدیان که است هایي پست دربرگیرنده شغلي رشته این

 مي سر پشت را ودخ تقاهن دوران هک رادياف یا معلوالن سالمندان، به لباس پوشاندن و تحمام،آراستناس دمانن شخصي هاي مراقبت

 .دارند عهده بر نیز را ...و ملحفه تعویض یا بیماران دادن حرکت مانند وظایفي اجراي و پردازند مي گذارند،

 : مسئولیتها و وظایف نمونه -0

 :مبتني است بربیمار جهت حفظ، بازیابي و ارتقاء سطح سالمتي / وظایف بهیار با هدف کمک به مددجو

 - توجه به آموزه هاي دیني، فرهنگي 

 -بیمار/رعایت منشور حقوق مددجو 

 -رعایت اخالق حرفه اي 

 -رعایت استانداردهاي مراقبتي تحت نظر پرستار 

 -برقراري ارتباط موثربا تاکید بر فرهنگ کار گروهي 

 - جلب اعتماد، اطمینان مددجو و خانواده وي 

 شامل موارد زیر مي باشد: 

 -حضور فعال در زمان تحویل شیفت به همراهي سایر اعضاء تیم 

 -کسب دستور و برنامه کار از مسئول شیفت 

 بیماردر بخش مربوط/همكاري در امر پذیرش، ترخیص مددجو 

 تامین نیازهاي بهداشتي اولیه مددجویان بر حسب صالحدید سرپرست مربوطه شامل: 

  دهان شویه و مراقبت و نظافت از دهان و (حمام دوش و وان/ر در تختحمام بیما)حمام دادن یا کمک در حمام کردن ،

بیمار، ( یونیت)دندان، امور نظافتي مانند شستن دست و صورت، کوتاه کردن ناخن ها، تعویض البسه، مرتب کردن واحد

، شستن سر در (یوش)ماساژ پوست، توزین بیمار، تغییر وضعیت بیمار، اصالح سر و صورت بیمار، آماده کردن ناحیه عمل

 تخت، مراقبت از سر آلوده

 ،مراقبت و رسیدگي به وضع جسماني و حاالت روحي بیمار و گزارش رفتار وي به مسئولین مربوط در صورت  توجه

 مشاهده عالیم

 کمک در غذا دادن به بیماراني که نمي توانند به تنهایي غذا : بیمارشامل/کمک در تامین نیازهاي تغذیه اي مددجو

 رندو تغذیه به وسیله لوله معده و تغذیه نوزاد با شیشه شیربخو

 برانكارد و تخت پس از عمل(بدون بیمار-با بیمار)آماده نموده تخت ها ، 

 کنترل عالئم حیاتي بیمار و گزارش مراتب به مسئول مافوق 

 دنکمک در حفظ درجه حرارت طبیعي بدن بیمار با استفاده از کیف آب گرم، یخ و یا پاشویه دا 

 با رعایت ( کاندوم)رفع نیازهاي دفعي مددجویان شامل؛دادن لگن و لوله به بیماران بنا به نیاز بیمار و تعبیه سوند اکسترنال

 اصول مربوطه

 کمک به مادر جهت تغذیه نوزاد با شیرمادر 

 کمک به بیمار در نشستن در تخت، خروج بیمار از تخت و راه رفتن وي 

 ي شامل مدفوع، ادرار و خلطگرفتن نمونه هاي آزمایشگاه 

 کنترل و جذب ودفع مایعات و ثبت در پرونده 

 برقراري ارتباط موثر و مداوم با بیماران و خانواده آنان، پاسخ به آنها و گزارش تغییرات بالیني بیماران 

 آماده نمودن و همراهي با بیمار براي انجام معاینات پزشكي 

 حيآنجام آمادگي هاي قبل و پس از عمل جرا 

 آماده کردن وسایل جهت استریلیزاسیون آنها 

 انجام و مشارکت در امور مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استانداردها 

  رعایت اصول ایمني بیمار و کنترل عفونت مطابق دستورالعمل ها و راهنماهاي بالیني ابالغي 

 بخش تحویل ابزار، تجهیزات و لوازم مصرفي بخش مربوطه مطابق فرایند جاري 

  ،انجام پانسمان ، تزریقاتECG و دستورات دارویي براساس روش هاي جاري بیمارستان، انما، بانداژ 

 همكاري فعال با تیم بالیا و حوادث 
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 ثبت اقدامات انجام یافته طبق وظایف محوله در برگه هاي چارت بیمار 

 همكاري و همراهي با تیم اعزام بیمار بر اساس صالحدید مقام مافوق 

 اهي جهت نقل و انتقال بیمار در داخل بیمارستانهمر 

 گزارش و ثبت مراقبت هاي انجام شده به طور کامل از بیماران در پرونده بالیني بیماران 

 انتقال/پذیرش و آماده سازي مددجو جهت ترخیص 

 کمک در امر توانبخشي مددجو مانند کمک در بكارگیري چوب زیر بغل و پروتزها 

 رابطه با پیشگیري از بروز حوادث احتمالي حفظ امنیت بیمار در 

 مشارکت در برنامه هاي ارتقاء کیفیت و اعتبار بخشي بیمارستان 

 انجام اقدامات اولیه در احیاء پایه 

 نظارت بر حسن انجام وظایف کمک پرستاري و کارکنان خدمات بخش مربوطه 

 ء معلومات و توانمندي هاي شغلي و بكارگیري شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقا

 نتایج آن در انجام وظایف محوله

 کنترل وسایل و تجهیزات بخش در خصوص آماده بودن و اعالم نواقص و مشكالت به مقام مافوق 

 کمک به بیمار در انجام فرایض دیني 

 وجود در سامانهاستفاده از سامانه هوشمند پرستاري جهت ثبت برنامه کاري و سایر امكانات  م 

 :معلومات و تحصیالت -2

 .مامائي پرستاري، هاي پزشكي، فوریت هاي رشته از در یكي کارداني یليتحص مدرك بودن دارا :الف

  .بهیاري دیپلم تحصیلي مدرك بودن دارا :ب
 :مهارت -3
 پرستاري، روز به و پایه اطالعات بر مبتني مسائل کردن تحلیل مهارت

 بحراني، شرایط در گیري تصمیم مهارت 

 پزشكي، هاي گرماسنج از استفاده مهارت 

 بیمار، نظافت و استحمام مهارت 

 درماني، گرم و سرد هاي کمپرس از استفاده مهارت 

 حیاتي، عالئم کنترل مهارت 

 يآزمایشگاه هاي نمونه گرفتن مهارت 

 :آموزشی های دوره -4

 پرستاري، هاي مراقبت و حیاتي عالئم کنترل 

 تزریق، محل از پرستاري هاي مراقبت و ایمن تزریقات 

 بیمار، ایمني و جانبه همه احتیاطات اصول رعایت و عفونت، کنترل 

 بیمار، آموزش و ارتباط برقراري اصول 

 ایزوالسیون، موازین 

 خطر، مدیریت 

 خوني، هاي فرآورده و خون و دارویي ایمني 

 آن کیفي کنترل و استریلیزاسیون چرخه ضدعفوني، گندزدایي، اصول. 
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 سوپروایزر بالیني
مرکز آموزشي، درماني، بهداشتي، توانبخشي و پژوهشي پرستاري است که مسئولیت نظارت  (سوپروایزر)سرپرست پرستاري

 .مستقیم بر ارائه خدمات تشخیصي،بالیني و مراقبتي را بر عهده دارد

منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآیند پرستاري و شرح وظایف سرپرست پرستاري بر اساس اصول مدیریت با تكیه بر رعایت 

 :باشداستانداردهاي مراقبتي به شرح زیر مي

 رعایت مقررات اداري،رعایت ضوابط کاري و اخالقي و نظایر )نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلي کارکنان تحت سرپرستي

 (آن

 چک ) ي بر شواهد و استانداردها با استفاده از ابزار مناسبنظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات بالیني و مراقبتي مبتن

 (لیست و نظایر آن

 بازدید مستمر از واحدها ي مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات و ارائه گزارش 

 و ارائه ( شده و فوت( دائم/ موقت)بیماران بدحال، پذیرفته شده، ترخیص، اعزام)ثبت حوادث و وقایع غیرمترقبه و تهیه آمار

 گزارش به مقام مافوق و همكاران در شیفت بعد جهت پیگیري

 مشارکت در ارزشیابي مستمر کارکنان پرستاري و مامایي  بر طبق عملكرد و رفتارهاي شغلي و اخالقي 

 واحدهاي  تهیه و تنظیم گزارش بازدیدها از نظر کمي و کیفي از وضعیت موجود گیرندگان ، ارائه دهندگان خدمت و عملكرد

 ذیربط

 ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاريارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاري در مورد نیازها و الویت بندي آن 

 همكاري با مدیر پرستاري در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

 هاي ع و انتصاب نیروي انساني، آموزش و فعالیتها، توزیها، ارزیابيهمكاري با مدیر خدمات پرستاري در تعیین خط مشي

 مرتبط

 ریزي شده تعیین شده توسط مقام مافوقشرکت در کلیه جلسات برنامه 

 هاپاسخگویي به مراجع مختلف در رابطه با مرکز با توجه به اختیارات و مسئولیت 

 ات پرستاري و هماهنگي با سوپروایزر مشارکت در شناسایي نیازهاي آموزشي کادر پرستاري و ارائه گزارش به مدیر خدم

 آموزشي جهت آموزش

 مشي بیمارستانمدیریت برخي از داروهاي خاص از جمله داروهاي مخدر در طول شیفت بر حسب خط 

 هاي ارزیابي بیمارستانمشارکت در برنامه 

 :مسئولیت

 هاي بیمارستاني بر حسب دستور مقام مافوقشرکت در کمیته 

 (تامین نیروي انساني، تجهیزات ، امكانات و نظایر آن)هامناسب در زمان بروز فوریت مداخله و تامین شرایط 

 هاي پرستاريهدایت مستمر کارکنان پرستاري در جهت ارتقا سطح کیفي مراقبت 

 همكاري و مشارکت در ارزشیابي کیفیت ارائه خدمات پرستاري 

 و تجهیزات هاکنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري دستگاه 

 و اقدام جهت .( کارکنان،مددجویان، محیط و نظایر آن) تشخیص نیازها و مشكالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري

 رفع آن

 هاهاي وابسته، کمک و حمایت از آنهاي الزم به کارکنان پرستاري و گروهارائه راهنمایي 

 هدایت کارکنان در انجام وظایف محوله 

 هاي علمي، اداري و اخالقيورالعملرعایت قوانین و دست 

 : اختیارات

 هاي مختلف در صورت لزومها و نیازها در واحدها و شیفتتوزیع کارکنان کادر پرستاري و مامایي بر اساس توانایي 

 هماهنگي در نقل و انتقاالت بین بخشي و اعزام و یا ارجاع بیماران 

 (تامین نیروي انساني، تجهیزات، امكانات و نظایر آن) هافوریت تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز 

 پیشنهاد به مدیر پرستاري در انتصاب و انتقال کارکنان 

 ریزي و هماهنگي در پذیرش و ترخیص مددجویانبرنامه 

 ( ریاست، مدیریت، مدیر پرستاري و نظایر آن)مسئولیت کلیه امور مرکز در زمان عدم حضور مسئوالن ارشد 
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 سوپروایزر کنترل عفونت  

 
 شناخت منابع عفونتهاي بیمارستاني از ریق بررسي و انجام پژوهش 

 به کارگیري نتایج پژوهشها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها براي پیشگیري و کنترل عفونت بیمارستاني 

  ، مراجعین و سایر کارکنان در صورت لزوم به همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي کادر پرستاري ، دانشجویان

 سوپروایزر آموزش به بیمار/منظور پیشگیري و کنترل عفونت با همكاري سوپروایزر آموزشي 

  شرکت در جلسات و دوره هاي آموزشي که در رابطه با کنترل عفونت براي کادر پرستاري برگزار مي شود. 

 ستان طبق برنامه هاي کشوريتنظیم برنامه واکسیناسیون براي کارکنان بیمار 

 ارزیابي وسایل تجهیزات الزم براي کنتل عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكار مناسب به کمیته کنترل عفونت 

  نیاز سنجي آموزشي کارکنان بیمارستان در زمینه عفونت هاي بیمارستاني و پیگیري اثر بخشي آموزشي. 

 یم براي کشف موارد عفونت بیمارستاني جدید و پیگیري موارد گذشته از بازدید از بخش هاي مختلف بیمارستاني طبق تقو

 طریق نتایج آزمایش ها و عالئم بالیني و ثبت موارد جدید در نرم افزار و ارائه گزارش هاي الزم به کمیته مزبور

 استانداردهاي  تهیه و تدوین دستورالعمل هاي کنترل عفونت در بخش هاي ویژه و سایر بخش هاي آسیب پذیر بر اساس

 .مراقبتي با همكاري کمیته کنترل عفونت 

  نظارت و ارزشیابي اجراي ظوابط و مقررات توصیه شده توسط وزارت متبوع ، کمیته کنترل عفونت دانشگاه و کمیته کنترل

 .عفونت بیمارستان و گزارش نتایج به کمیته مربوطه 

 ه خط مشي هاي کمیته کنترل عفونت و امكانات موجود نظارت و کمک در ایزوالسیون بیماران عفوني با توجه ب. 

   همكاري با تیم کنترل عفونت بیمارستاني براي تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابي بروز عفونت در همه گیري هاي

 .بیمارستاني 

   اجرایي شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطالعات و گزارش ها و دریافت دستورالعمل هاي. 

   نظرات بر رعایت بهداشت دستها طبق پروتكل مصوب وزرات بهداشت ، اندازه گیري میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان

 .و پزشكان 

   کنترل آنتي بادي پرسنل پس از انجام واکسیناسیون ، اجراي فرایند ابالغ ) مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناك شغلي

 ( .بهداشت و تكمیل فرم هاي مربوطه شده توسط وزارت 

   کنترل پوشش هاي محافظتي کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاري و پیراپزشكي. 

  همكاري در کنترل نتایج کشت ها و بررسي میزان مقاومت به آنتي بیوتیک. 

 انجام ممیزي سنجه هاي اعتبار بخشي کنترل عفونت و همكاري در اجراي این سنجه ها. 

   (.رعایت مقررات اخالقي و مشخصات فردي ) نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلي کارکنان تحت سرپرستي 

   شناسایي و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستاني. 

   ارزیابي محصوالت جدید مورد استفاده در درمان از نظر کنترل عفونت و تایید با رد خریداري این محصوالت. 

   بودجه به مدیر پرستاري در مورد نیازها و الویت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري ارائه پیشنهاد. 

   همكاري با مدیر پرستاري در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت  ، میان مدت ، بلند مدت. 

   مشارکت در ارزشیابي مستمر کارکنان پرستاري و مامایي بر طبق عملكرد  و رفتاراي شغلیي و اخالقي. 

   شرکت در برنامه هاي مرتبط با توجه به نظر موافق. 

   ارائه گزارشات دوره اي به سیستم با دست. 

   در سطح بخش و خروج ایمن ( یاء نوك تیز عفوني ، شیمیایي ، خون و مایعات بدن ، اش) نظارت بر تفكیک پسماندهاي پزشكي

 .پسماند از بخش و بیمارستان 

   مشارکت در برمامه هاي بازدید و ارزیابي بیمارستان. 

 :مسئولیت
  شرکت در کمیته کنترل عفونت هاي بیمارستاني. 

  کنترل و نظارت مستمر بر چگونگي انجام استانداردهاي کنترل عفونت. 
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 ایف محوله در حوزه کنترل عفونت هدایت کارکنان در انجام وظ. 

  رعایت قوانین و دستورالعمل هاي علمي ، ادراي و اخالقي. 

 :اختیارات
  تهیه خط مشي هاي کمیته کنترل عفونت هاي بیمارستاني. 

  کنترل روش هاي مراقبت هاي بالیني بخش هاي ویژه و سایر قسمت هاي آسیب پذیر بر اساس استانداردهاي مراقبتي با

 .کمیته کنترل عفونت  همكاري

  تشكیل جلسات کمیته کنترل عفونت هاي بیمارستاني با نظر مسئول کمیته. 
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 سوپروایزر آموزشي

 

توانبخشي و درماني،  -هاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامایي مرکز آموزشيسوپروایزر آموزشي پرستاري است که مسئولیت فعالیت

شرح وظایف سوپروایزر آموزشي بر اساس اصول مدیریت . پژوهشي را تحت نظارت مدیر پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد 

 :باشدبا تكیه بر منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآیند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زیر مي

 (رعایت مقررات اداري، رعایت ضوابط کاري و اخالقي و نظایر آن)پرستاري تحت سرپرستي نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلي

 بندي نیازهاي آموزشيالویت/تعین نیازهاي آموزشي/ شناسایي و تعین اهداف آموزشي-

 هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نیازهاي آموزشي در راستاي اهداف کالن بیمارستانتدوین بر نامه-3

 هاي مرتبطهاي آموزشي بخشو تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابي عملكرد و فعالیت تعیین-4

 هاي آموزشي و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاريثبت و گزارش کلي فعالیت-5

 هاي آموزشي بر اساس سرانه آموزشهاي مختلف پرستاري در برنامهکنترل و نظارت بر شرکت فعال رده-6

 ات آموزشي مرتبط با پرستاريشرکت در کلیه جلس-7

 هاي آموزشيگیري شاخصتعیین و اندازه-9

 هاي بازدید و ارزیابي بیمارستانمشارکت در برنامه-8

 هدایت و تشویق کادر پرستاري در جهت کسب امتیازات آموزشي الزم-11

 از نتایج اثربخشي آموزشيهاي انجام شده و اطالع به فراگیران و مسئولین و استفاده ارزیابي اثربخشي آموزش-11

 در برنامه هاي آموزشي( از طریق دفتر بهبود کیفیت) بكارگیري نتایج ارزیابي رضایت مندي کارکنان و مددجویان-12

 مشارکت در کمیته ارزشیابي کارکنان-13

 هاي آموزشي به مسئولینمشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت-14

 آموزشي به مدیر پرستاريارائه پیشنهاد بودجه  -15

 هاي آموزشيتهیه و گزارش عملكرد مطابق با برنامه-16

 ها ي آموزشي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتطراحي و اجراي برنامه-17

 هماهنگي در اجراي برنامه کارورزي دانشجویان وکارآموزان گروه پرستاري و مامایي-19

 :مسئولیت ها 
 .ت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجي آموزشي همكاري و مشارکت در نظار-1

پیشنهاد تهیه کتب ، جزوه ، مقاله هاي مختلف علمي و وسائل کمک آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي کارکنان گروه -2

 .پرستاري و مامایي 

 پیشنهاد ایجاد زمینه هاي تشویقي جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت هاي آموزشي-3

 .ر جهت تهیه جزوات ، فیلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت کارکنان هدایت و آموزش د-4

 .هماهنگي و همكاري و مشارکت جهت تشكیل و شرکت کارکنان در کالس هاي آموزش مداوم -5

استانداردها ، گاید الین ها ، دستورالعمل ها و مسائل ) تالش در جهت به روز نمودن اطالعات و آگاهي پرسنل پرستاري -6

 .حقوقي 

 .همكاري و هماهنگي با سوپروایزر بالیني ، کنترل عفونت و آموزش به بیمار در امر آموزش به ویژه کادر پرستاري جدید -7

 .همكاري با دانشكده هاي پرستاري و مامایي در راستاي برنامه هاي آموزشي آن مرکز -9

 :اختیارات
 .ها اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشارکت سایر گروه -1

 .شناسایي توانایي پرسنل و به کارگیري آنها جهت فعالیتهاي آموزشي -2

 سازي کارکنان جدیدالورود به مقررات اداري، استانداردهاي مراقبتي، وسایل و تجهیزاتریزي جهت آگاهبرنامه-3

 هاي خاصهاي مدیریتي و یا بخششناسایي کارکنان توانمند جهت بكارگیري در پست-4
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 پرستار

 
با ( جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي( بیمار جهت حفظ، بازیابي و ارتقاء سطح سالمتي/وظایف عمومي پرستار با هدف کمک به مدد جو

 :دید جامع و جامعه نگر در تمامي سطوح مراقبتي مبتني است بر

 توجه به آموزه هي دیني، فرهنگي و معنوي-

 بیمار/رعایت منشور حقوق مددجو-

 ق حرفه ايرعایت اخال-

 کاربرد فرآیند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي-

 تامین مراقبت هاي موثر، کارآمد و در دسترس آحاد جامعه-

 برقراري ارتباط موثر حرفه اي و بین حرفه اي با تاکید بر فرهنگ کار گروهي-

 جلب اعتماد، اطمینان مددجو و خانواده وي و تامین ایمني همه جانبه بیمار-

 :حوزه همكاري با مدیریت و ارائه مراقبت جامع و بهبود کیفیت به شرح زیر مي باشددر سه 

 :همکاری با مدیریت بخش در جمع آوری و گزارش اطالعات شامل: الف

 سرمایه اي، دارو، محیط فیزیكي و وقایع و حوادث بخش/شاخص هاي کمي و کیفي منابع انساني، تجهیزات مصرفي-1

 اران و کارکنانبیم/مشكالت مددجویان-2

 کیفیت ارائه مراقبت-3

  موارد ایمني و خطا-4

ارائه مراقبت ایمن، مطلوب و اخالقی بر اساس فرآیند پرستاری و استانداردها، جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، : ب

 :بیمار شامل/اجتماعی و معنوی مددجو
 بیمار/شناسایي و پذیرش مددجو-1

 بیمار/همكاران به مددجومعرفي خود و در مواقع لزوم -2

 بیمار با محیط/آشناسازي مددجو-3

 الكترونیكي/کاغذي ثبت  در پروندهشرح حال و معاینه فیزیكي و )مددجو/بررسي وضعیت سالمت بیمار-4

 .مددجو مبتني بر تشخیص هاي پرستاري/تعیین و ثبت مشكالت و نیازهاي بیمار-5

 درماني در پایان/اساس دستورالعمل و گزارش اقدامات انجام شده و پیگیري هاي مراقبتي بر زاتیو تجه بر بالین، بخش ماریب لیتحو -6

 . فتیشهر 

 :و ثبت در پرونده هاتیاولو برنامه ریزي، اجرا و ارزیابي اقدامات مراقبتي بر اساس اهداف و-7

 حفظ توانایي هاي مددجو و ارتقاء سطح سالمت در همه ابعاد آن 1-7

 زشكي با انجام مراحل چک و کنترل پرونده، اجرا و ثبت کامل در پرونده مانند کنترل و ثبت عالئم حیاتيپ دستوراتياجرا  2-7

تمرینات تنفسي، باز نگه داشتن راه هوایي، اکسیژن درماني، ساکشن                           ) تامین نیازهاي اکسیژن رساني و تهویه  3-7

 (له تراشه، تراکئوستوميراه هوایي، مراقبت از چست تیوب، لو

 بررسي نتایج پاراکلینیكي و تشخیص موارد بحراني و اطالع به پزشک معالج 4-7

همراهي با پزشک به هنگام ویزیت و ارائه گزارش الزم به سرپرستار و پزشک معالج و همكاري در انجام پروسیجرهاي مورد نیاز با 5-7

 پزشک مربوطه

اي و رژیم غذایي مددجو، سوندگذاري معده، گاواژ، تغذیه کامل وریدي و انجام                         نظارت بر تامین نیازهاي تغذیه6-7

 .مراقبت هاي الزم

الواژ و مراقبت از  نظارت بر تامین نیازهاي دفعي مددجو و اجراي سوندگذاري مثانه، شست و شوي مثانه، مراقبت از سوند و درن ها ، 7-7

 استومي ها

 بر تامین بهداشت فردي مددجونظارت  9-7

حرکت در تخت، خروج از تخت، انتقال به صندلي، تغییر وضعیت، بكارگیري وسایل کمک ) نظارت بر ایجاد حداکثر تحرك در بیمار 8-7

 و انجام حرکت فعال و غیرفعال( حرکتي

 دفع –بیمار به منظور حفظ تعادل الكترولیت ها، کنترل و ثبت جذب /بررسي مددجو 11-7

 ارزیابي خطر زخم فشاري و انجام اقدامات پیشگیرانه ، مراقبت از انواع زخم و بخیه:مراقبت از سیستم پوستي  11-7

 کنترل و ثبت سطح هوشیاري بیمار و برقراري تحریكات محیطي مناسب و مراقبت از بیمار دچار کاهش سطح  هوشیاري12-7
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 ارانبیم/مراقبت و توجه به بهداشت روان مددجویان 13-7

 مددجو /ایجاد شرایط مناسب جهت تامین نیازهاي اعتقادي، معنوي و مذهبي بیمار 14-7

حفظ و ارتقاي کیفیت زندگي و خودکفایي در فعالیتهاي روز مره زندگي با همكاري و مشارکت تیم توانبخشي و توانمند سازي  15-7

 بیمار از طریق مشارکت فعال در تصمیم گیریهاي مراقبتي

قطره  ، استنشاقي، خوراکي،(جلدي، زیر جلدي، داخل جلدي، وریدي، عضالني و واکسیناسیون)تزریقي: اي دستورات دارویياجر 16-7

 پمادها، پچ هاي دارویي و داروهاي واژینال و رکتال ها،

 انجام انفوزیون مایعات وریدي و ترانسفوزیون خون و فرآورده هاي آن 17-7

 شخیصي، مراقبتي و درمانيهمكاري در انجام اقدامات ت 19-7

 (در شرایط اورژانس) انجام انواع نمونه گیري ها و کشت 18-7

 آتل گیري، کشش پوستي، بخیه الیه هاي سطحي پوست 21-7

 انجام اقدامات اولیه احیاي قلبي ریوي تا حضور تیم احیا و مشارکت در احیاي پیشرفته بر اساس وظایف محوله 21-7

ر انتقال بین بخشي بیمار، نظارت و مراقبت از وضعیت وي در حین انتقال و ارائه گزارشات و مستندات مشارکت و همراهي د 22-7

 مربوطه

 مددجو و انجام اقدامات الزم جهت کاهش آن براساس دستور پزشک و تشخیص هاي پرستاري/مدیریت درد بیمار 23-7

و مراقبتي مبتني بر اساس استانداردهاي ایمني و وقایع ناخواسته در  رعایت استانداردهاي ایمني ابالغي، انجام اقدامات درماني 24-7

 صورت بروز ثبت در پرونده بیمار

 انجام اقدامات مناسب پرستاري جهت تامین ایمني مددجو و پیشگیري از حوادث احتمالي 25-7

 (با توجه به نوع عمل مددجویان) ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل 26-7

 راقبت از بیمار در حال احتضار و خانواده وي و نظارت برر امر مراقبت از جسد مطابق موازین شرعيم 27-7

بیمار، گزارش اقدامات انجام شده، مشاهدات و پاسخ هاي مددجو در جهت تعیین /شرکت و همراهي با پزشک در ویزیت مددجو 29-7

 خط مشي درماني و مراقبتي مناسب

 بیمار/جام شده در فرم هاي مصوب و پرونده مددجوثبت کلیه اقدامات ان 28-7

 بیمار در خصوص نحوه مراقبت از خود و در صورت لزوم ارجاع/راهنمایي و مشاوره به مددجو 31-7

بیمار جهت ترخیص ، پي گیري و ارائه خدمات پرستاري در منزل پس از ترخیص با /آماده سازي، ارایه توضیحات و آموزش مددجو 31-7

 احد ارجاع به مرکز مراقبت در منزل بیمارستانهماهنگي و

توجه و اقدام به آرام سازي محیط فیزیكي، کنترل دما، نور و سر و صداي محیط بستري بیمار و تامین شرایط استراحت بیماران و  32-7

 در صورت لزوم هماهنگي با سایر واحدها نظیر تاسیسات به صورت مستقیم یا از طریق مقام مافوق

 بهبود کیفیت/پژوهش نوآوری/مربوط به آموزش وظایف:ج

توانمند سازي و رشد حرفه اي خود، همكاران، دانشجویان و سایر اعضاي تیم سالمت، از طریق شرکت در برنامه هاي آموزش ضمن -1

 خدمت ، آموزش مداوم و توسعه علم به منظور تمدید مداوم کسب پروانه صالحیت حرفه اي

 ي هاي بهداشتي، مراقبتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم کیفیت مراقبت هاي پرستاريمشارکت در تدوین خط مش-2

 مشارکت در بهبود و یا ارتقاء استانداردهاي اعتباربخشي و برنامه هاي بهبود کیفیت-3

 مراقبت هاي پرستاريکسب مهارت هاي الزم در رابطه با فناوري هاي روز و کار با انواع نرم افزارها و سخت افزارهاي مرتبط با -4

 شرکت در تیم بحران و اجراي وظایف محوله از پیش تعیین شده در موقعیت ها و حوادث غیر مترقبه-5

 انجام اقدامات ضروري جهت پیشگیري و کنترل عفونت هاي بیمارستاني-6

نظور تامین، حفظ و ارتقاءخود مراقبتي سطح نیاز سنجي آموزشي، تدوین، اجرا و ارزیابي برنامه آموزش به بیمار، خانواده و جامعه به م-7

 سالمت

) همكاري با اعضاي تیم سالمت جهت رفع مشكالت محیطي، حفاظتي و خدماتي با استفاده از هم فكري و همیاري و مشارکت جامعه-9

 و پیگیري آن( فرد، خانواده، گروه، مدرسه، و هر جامعه اي با هر ابعادي

 و انجام اقدامات پیشگیري و مراقبتي مبتني بر شواهد( زخم بستر و سقوط)شناسایي بیماران در معرض آسیب-8

 استفاده از سامانه هوشمند پرستاري جهت ثبت برنامه کاري و سایر امكانات موجود سامانه-11

 مشارکت در گروه هاي تحقیقاتي و ارائه گزارش موارد ضروري به گروه تحقیقات-11
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 ماما  
 

شامل آموزش بهداشت و ارائه خدمات  یيها فعالیت ،يآن ها، تحت نظارت کل انیهایي است که متصد پست رندهیشغل در برگ نیا: فیتعر

. شود خانواده مي يو بهداشت ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ يها ازیبا درك ن يبارور نیبه جامعه زنان در سن گسترده یيو ماما يبهداشت

دوران  يمراقبت ها هیانجام کل مان،یو بعد از زا يبهداشت ازدواج و بهداشت نسل، مسائل دوران باردار موردخانواده در  یيمشاوره و راهنما

زودرس  صیتشخ گر،ید يمانیمراکز زا ایها و منازل و  مارستانیو مراقبت نوزاد در ب مانیزابعد از  يو مراقبت ها مانیانجام زا ،يبادار

کمک گرفتن از پزشک در موارد لزوم و  رخوار،یو نوزاد و ش نیمادر و جن در يعیطب ریموارد غبردن به  يو پ يدوران باردار يها يماریب

زنان و ارجاع به پزشک متخصص  يها يماریب صیتشخ اورژانس،به پزشک در مواقع  يدر صورت عدم دسترس یيماما يها تیانجام فور

امور مرتبط  يو هماهنگ يزیطرح ر ،يسرپرست زیو ن سالمخانواده در حد شرع مقدس  میاز امراض زنان و تنظ يریشگیدر صورت لزوم و پ

 . باشد يشغل م نیا قیاز مصاد یيبا ماما

 :  تهایو مسئول فیوظا نمونه

 خدمات  تیفیبه منظور بهبود ک يکاربرد يبرنامه ها نیتدو. 

 مادران و کودکان تحت پوشش يریزي برا و برنامه تیجمع یيمطالعه و شناسا . 

 شاخص  لیو تحل هیو تجز ياتیح جیو ثبت ز (مادر و کودك و واکسن) يسیو دفتر نو يسن يو استخراج گروهها يسرشمار

 . یيماماامور  يها

 یيدر رابطه با امور ماما يشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك نییضوابط و مقررات تع ينظارت بر حسن اجرا 

 . مربوطه يها دستورالعملطبق 

 يبهداشت يهانوزاد دربخش ریآمار و علل مرگ و م يبررس . . 

 آن در  جینتا يریو بكارگ يشغل يهایدر جهت ارتقاء معلومات و توانمند يو آموزش يمهارت ،يکارآموز يشرکت فعال در دوره ها

 . محوله فیوظاانجام 

 در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه يکاربرد قاتیمشارکت در تحق . 

 : احراز طیشرا

 :و معلومات تحصیالت -1

 یيمشاوره در ماما ،یيارشد در رشته ماما يکارشناس ایو  يکارشناس يلیمدرك تحص . 

 مشروط به  يآموزش پزشك ،يولوژیدمیآموزش بهداشت، اپ ،يولوژیزیف ياز رشته ها يكیارشد در  يکارشناس يلیتحص مدرك

 . یيماما يکارشناس يلیتحصدارا بودن مدرك 

 مشروط به دارا  يپزشك کیژنت دمثل،یتول يولوژیب ،يولوژیزیف ،يبهداشت بارور ياز رشته ها يكیدر  يدکتر يلیتحص مدرك

 . یيارشد ماما يکارشناس ای يکارشناس يلیتحصبودن مدرك 

 : مهارت  -2
ي درمان صیتشخ يمهارت استفاده از دستگاهها ،یيبر اطالعات به روز ماما يمسائل مبتن لیمهارت تحل مار،یبا ب يو رفتار يمهارت ارتباط 

، آموزش بهداشت و ارائه  زاتیو کنترل عملكرد تجه شیمهارت پا ،يبحران طیدر شرا يریگ میمهارت تصم ،يدر پزشك مورد استفاده

 يو اعمال مراقبتها مانیمهارت انجام زا ،يدوران باردار يمهارت اعمال مراقبتهاخانواده،  يمشاوره و راهنمائ ،یيو ماما يبهداشتخدمات 

 . يدوران باردار يهایماریبه موقع ب صیتشخ مهارت مان،یبعد از زا

 : یآموزش یدوره ها -1

 . نوزاد و مراقبت از نوزادان نارس و پرخطر يایاح مان،یو زا یيماما ي، اورژانس ها یيو مقررات ماما نیبا قوان یيآشنا
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 اتاق عمل
 

 :کارشناس اتاق عمل با هدف کمک به بیمار جهت حفظ، بازیابي و ارتقاء سطح سالمتي مبتني ست بر/وظایف کاردان 

 توجه به آموزه هاي دیني، فرهنگي -

 بیمار/رعایت منشور حقوق مددجو-

 رعایت اخالق حرفه اي-

 استانداردهاي مراقبتي تحت نظر پرستاررعایت -

 برقراري ارتباط موثربا تاکید بر فرهنگ کار گروهي-

 جلب اعتماد، اطمینان مددجو و خانواده وي --

 :شرح وظایف عمومی
 دریافت برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل-1

 نظافت و ایمني بر اساس چک لیست هاي استانداردکنترال تاق عمل از نظر سیستم تهویه، برق، نور مناسب، دما و رطوبت، -2

 اطمینان از سالم بودن و کارایي دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحي قبل از شروع عمل و پذیرش بیمار-3

 بررسي وجود لوازم و امكانات مصرفي مورد نیاز اعمال جراحي، تهیه و آماده سازي آن-4

 ل مربوطه طبق خط مشي تدوین شدهگزارش نواقص موجود به مسئو-5

 کنترل و آماده نمودن وسایل استریل موردنیاز عمل طبق لیست جراحي-6

بررسي نام، مشخصات، داشتن دستبند شناسایي، خارج کردن زیورآالت و نظایر )پذیرش بیمار توسط تیم جراحي طبق خط مشي واحد-7

 (آن

 ه بیمار جهت جلب اعتماد ويبرقراري ارتباط موثر و ارائه آموزش هاي الزم ب-9

 حفظ و نگهداري و برنامه ریزي جهت کالیبراسیون دوره اي تجهیزات اتاق عمل-8

 مشارکت فعال و همكاري در آموزش دانشجویان در واحد مربوطه حسب نیاز-11

 تهیه آمار عمل هاي جراحي روزانه، هفتگي، ماهانه، عمل هاي کنسل شده و ارائه آن به مقام مافوق-00

 تشخیص و بررسي موارد اورژانسي و طبقه بندي آنها با توجه به اولویت جراحي جهت پذیرش در اتاق عمل-12

 مشارکت و نظارت در انجام ضد عفوني تجهیزات اتاق عمل به شكل روزانه-13

 هماهنگي فراهم نمودن خون و داروهاي موردنیاز حین عمل-14

 ي، زیرجلدي موردنیاز بیمارانجام تزریقات عضالني، وریدي، داخل جلد-15

 ریختن انواع قطره گوش و چشم بیمار-16

  NGTادراري و (کتتر)قراردادن و خارج کردن سند-17

 تعبیه و شستشوي انواع سوند و کتترها و مراقبت از آن-19

 و محاسبات دوز داروها(   8R)به کارگیري استانداردها در کاربرد داروها-18

 (باقي ماندني، شستشویي، برگشتي)تنقیه نظارت بر انجام انواع -21

 شرکت در عملیات احیا اولیه بیمار-21

 نظارت بر برنامه شستشو و نظافت و ضدعفوني اتاق عمل طبق خط مشي بیمارستان-22

 شرکت در کالس هاي آموزشي ضمن خدمت و آموزش مداوم-23

 مراقبت از جسد طبق موازین شرعي و استانداردها-24

 (آزمایشگاه، بانک خون، رادیولوژي، مهندسي پزشكي، دفتر پرستاري و سیستم اداري) احدهاي مختلفارتباط با و-25

 بخش و سوپروایزر بالیني/گزارش مشكالت عمل به مسئولیت شیفت-26

 رعایت مقررات مربوط با حفاظت و ایمني بیمار و کارکنان و محیط کار-27

 (ون ریزيشوك و خ)مشارکت در کنترل عوارض بعد از عمل-29

 شستشو و اسكراپ هفتگي اتاق عمل-28

 استفاده از سامانه هوشمند پرستاري جهت ثبت برنامه کاري و سایر امكانات موجود سامانه-31

 :سیار قبل از عمل
 تحویل بیمار از کارشناس هوشبري بر حسب خط مشي بیمارستان-1

 در دستبند مشخصات و پرونده بیمار کنترل هویت بیمار و تطابق آن با نوع و موضع جراحي ثبت شده-2
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کنترل پرونده بیمار قبل از جراحي براي اطمینان از کامل بودن مدارك پزشكي و اقدامات قبل از عمل مانند اجازه عمل، ناشتا بودن، -3

 تشخیص، داشتن اوراق رادیولوژي و ازمایشگاهي و وسایل کاشتني نظیر پیچ و پالك ها و تكمیل فرم جراحي ایمن

ارزیابي مجدد بیمار از نظر شرایط جسمي، سوابق بیماري، سوابق دارویي و ناشتا بودن و نداشتن زیورآالت و وسایل مصنوعي بر اساس -4

 فرایند پرستاري به منظور تعیین تشخیص هاي پرستاري و تدوین برنامه مداخالتي در طول اقامت بیمار در اتاق عمل

 جلب اعتماد وي و کاهش اضطراب قبل از عمل برقراري ارتباط موثر با مددجو جهت-5

 مشارکت در انتقال بیمار به برانكارد اتاق عمل همچنین توجه به حفظ حریم بیمارهنگام جا به جایي-6

 تنظیم تخت جراحي، چراغ سیالتیک و نصب اتصاالت مورد نیاز بر حسب نوع و ناحیه عمل -7

 یم و رعایت ایمنيکمک به انتقال بیمار به تخت جراحي با حفظ حر-9

توجه به بیماریهاي زمینه اي، آسیب پوستي،شیو ناحیه عمل، محل )کنترل بیمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي-8

 (اتصاالت پلیت کوتر، بازکردن پانسمان و آتل جهت معاینه

 ( CVP Lineهمووك، درن، چست تیوپ،)کنترل و بررسي اتصاالت بیمار از نظر صحت عملكرد-11

 تحویل گرفتن ست ها  و پک هاي موردنیاز و وسایل موردنیاز بیمار از اتاق وسایل استریل-11

پک جنرال، دستكش، نخ ها و )در دسترس قراردادن دستگاه ها و تجهیزات در محل مناسب و باز نمودن پوشش بسته هاي استریل-12

 (موارد مشابه

 پرپ اولیه ناحیه عمل-13

 م بیهوشي جهت آماده سازي بیمار در صورت نیازهمكاري با تی -14

 تعبیه و مراقبت از کتتر ادراري بر حسب نیاز و تجویز پزشک-15

 مشارکت در پوزیشن دهي مناسب بیمار زیر نظر جراح و متخصص بیهوشي-16

 نیاز و درخواست جراح بستن تورنیكه در محل مناسب با رعایت اصول ایمني و محافظت پوست و کنترل عملكرد دستگاه بر حسب-17

 توجه به حفظ ایمني بیمار و پیشگیري از سقوط بیمار-19

 بستن پلیت در محل مناسب با رعایت اصول ایمني و محافظت پوست و کنترل عملكرد دستگاه الكتروکوتر بر حسب نیاز جراح-18

 :سیار حین عمل

 ن در پوشیدن گان، دستكش و نظایر آنحضور مداوم در طي فرایند جراحي و کمک  به فرد اسكراب و جراحا-1

 پایش مستمر محیط اتاق عمل و وضعیت بیمار-2

باز نمودن پوشش هاي اولیه بسته هاي استریل و نخ ها و سایر وسایل و قراردادن آن ها بر روي میز جراحي با رعایت اصول آسپتیک و -3

 علمي

 جراح و تیم جراحيتنظیم نور چراغ سیالتیک روي موضع جراحي بر حسب درخواست -4

شمارش و ثبت نخ هاي جراحي، گاز، لنگاز، ابزار جراحي قبل از شروع جراحي مطابق چک لیست ثبت وسایل شمارشي با شمارش فرد -5

 اسكراب در حضور جراح

بت ریختن محلول نگهداري مناسب، ث) آماده کردن وسایل جمع آوري نمونه پاتولوژیک بر حسب نوع نمونه و درخواست جراح-6

 (مشخصات نمونه بر روي بدنه ظرف

 جمع آوري، تحویل و نگهداري نمونه مطایق با سیاست مرکز درماني جهت تحویل به واحد پاتولوژي یا سایر واحدها-7

 آماده کردن کات نوزاد، شان گرم و وسایل احیا در اتاق عمل زنان در صورت اضطرار و عدم حضور ماما-9

 نان با رعایت اصول ایمني در صورت عدم حضورماماتحویل نوزاد در اتاق عمل ز-8

 و کمک به تیم بیهوشي در احیاي نوزاد در صورت نیاز و عدم حضور ماما Kتزریق ویتامین -11

 نوزاد و تزریق روگام بر حسب نیاز و دستور پزشک در صورت عدم حضور ماما Rhخون گیري بند ناف جهت تعیین -11

 و فشار استفاده شده از تورنیكه به جراح در طول بكارگیري تورنیكه براساس نیاز بیمار تنظیم، ثبت و یادآوري زمان-12

 تنظیم نوع مواد و میزان جریان الكترو کوتر بر حسب درخواست جراح-13

 رعایت نكات آسپتیک و استریل طي انجام عمل جراحي-14

 :سیار بعد از عمل
 رعایت اصول طرح انطباقبرداشتن پوشش ناحیه عمل با حفظ حریم بیمار و -1

 بررسي محل پلیت کوتر از نظر ایمني و مشاهده از جهت آسیب دیدگي و سوختگي-2

ثبت و تكمیل گزارشات حین عمل در خصوص نمونه هاي پاتولوژي، شمارش وسایل و موارد مصرفي، استفاده از کوتر، تورنیكه و سایر -3

 موارد مشابه
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 جمع آوري و ارسال نمونه هاي بیمار-4

 شمارش نهایي گازها، وسایل  و سوزن ها طبق چک لیست اولیه تهیه شده توسط تیم جراحي-5

 مشارکت در برگرداندن بیمار از پوزیشن عمل به پوزیشن قابل انتقال-6

 جدا نمودن اتصاالت بیمار جهت انتقال به ریكاوري-7

 مشارکت در انتقال بیمار به برانكارد و ریكاوري توسط تیم جراحي-9

 تحویل بیمار به مسئول ریكاوري توسط تیم جراحي -8

 (مصرفي ها، عوارض ناخواسته و نظایر آن)ثبت و تكمیل گزارشات عمل جراحي-11

 نظارت بر پاکسازي اتاق عمل و ضدعفوني وسایل جهت پذیرش عمل بعدي-11

 :اسکراب قبل از عمل
 پوشیدن گان و دستكش طبق اصول استریل-1

 و تطابق آن با نوع جراحي، موضع جراحي ثبت شده در دستبند مشخصات و پرونده بیمارکنترل هویت بیمار -2

 شستن اسكراپ دست مطابق با دستورالعمل هاي مربوطه-3

 اسكراب ناحیه عمل طبق دستورالعمل وزارت بهداشت-4

 کنترل اندیكاتور داخل ست ها طبق خط مشي بیمارستان-5

 ت ها، پک ها، تک پیچ ها و سایر بسته بندي هاکنترل و اطمینان از استریل بودن س-6

 آماده کردن و چیدن میز جراحي-7

 کنترل لوازم درون ست هاي جراحي قبل از عمل طبق شناسنامه هر ست از نظر سالمت و کامل بودن-9

 کمک به تیم جراحي جهت پوشیدن گان و دستكش استریل-8

 و ابزار جراحي( ر آنگاز و لنگاز و نظای)شمارش و کنترل وسایل مصرفي-11

 (درپ)کمک به جراح در پرپ ثانویه پوست بیمار و پوشاندن بیمار با پوشش هاي استریل-11

 اطالع به تیم جراحي در صورت خیس بودن شان ها به منظور پیشگیري از سوختگي-12

 نظارت بر رعایت نكات استریل توسط تیم جراحي-13

 :اسکراب حین عمل
 از برش جراحي نصب اتصاالت الزم قبل-1

 اتصال پلیت کوتر در محل مناسب با رعایت اصول ایمني و محافظت پوست و کنترل و تنظیم دستگاه بر حسب نیاز و درخواست جراح-2

 :کمک موثر به تیم جراحي حین عمل-3

 (در سطوح مختلف) ایجاد اکسپوژر مناسب با کمک ابزار جراحي(الف

 (کوتر نمودن، لیگاتور کردن، ساکشن کردن، پک کردن و نظایر آن)جراحيکمک به جراح جهت هموستاز ناحیه ( ب

 کمک به جراح در آماده سازي و جاي گذاري ایمپلنت ها، دریچه ها و سایر موارد تعویضي و کاشتني در اتاق عمل(ج

 خارج کردن و آماده سازي ورید سافن براي پیوند در اتاق عمل جراحي قلب تحت نظارت جراح(د

 ه جراح در قراردهي درن در محل جراحي بر حسب درخواست جراحکمک ب(ه

 مراقبت از نمونه  هاي پاتولوژي و تحویل آن به فرد سیار-4

 نظارت بر رعایت نكات آسپتیک و استریل در طول عمل جراحي-5

 پیش بیني نیاز هاي جراح و آماده کردن وسایل و ابزار الزم در روند جراحي-6

دوختن عضله، فاشیا، زیرجلد پوست، انجام پانسمان ناحیه جراحي با پوشش مناسب همراه با )احل پایاني عملکمک و مشارکت در مر-7

 (رعایت اصول آسپتیک، بستن آتل و بانداژ

 :اسکراب بعد از عمل

 شمارش نهایي گازها، وسایل  و سوزن ها طبق چک لیست اولیه تهیه شده توسط تیم جراحي -1

 با پوشش مناسب و رعایت اصول اسپتیک انجام پانسمان ناحیه جراحي -2

 برداشتن پوشش هاي استریل با حفظ حریم بیمار -3

 مشارکت در انجام آتل گیري،گچ گیري زیر نظر جراح -4

 جدا نمودن اتصاالت جهت انتقال به ریكاوري -5

 جدا نمودن ضمائم تخت جراحي -6
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 مشارکت در برگرداندن بیمار از پوزیشن عمل به پوزیشن قابل انتقال-7

 شارکت در انتقال بیمار به برانكارد ریكاوري توسط تیم جراحيم-9

 (مصرفي ها، عوارض ناخواسته و نظایر آن)ثبت و تكمیل گزارش عمل جراحي-8

 جمع آوري وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مرکز استریلیزاسیون بر حسب خط مشي-11
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 يهوشبر
 

 قبل از حضور بیماراقدامات و تدابیر 
 :کارشناس هوشبري با هدف کمک به بیمار جهت حفظ، بازیابي و ارتقاء سطح سالمت مبتني است بر/وظایف کاردان

 توجه به آموزه هاي دیني، فرهنگي - 

 بیمار/رعایت منشور حقوق مددجو-

 رعایت اخالق حرفه اي-

 رعایت استانداردهاي مراقبتي تحت نظر پرستار-

 ارتباط موثربا تاکید بر فرهنگ کار گروهيبرقراري -

 جلب اعتماد، اطمینان مددجو و خانواده وي --

 :شرح وظایف عمومی
 دریافت برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل-1

 کنترل و اطمینان از صحت عملكرد و کارایي دستگاه ها و تجهیزات بیهوشي به خصوص گازهاي بیهوشي و گزارش هرگونه نقص و -2

 خرابي احتمالي به سرپرستار و تكمیل فرم مربوطه

کنترل و اطالع از وجود داروهاي موردنیاز و سایر تجهیزات مصرفي مرتبط با بیهوشي و گزارش موارد ناکافي یا کمبودها به سرپرستار و -3

 تكمیل فرم مربوطه

 در هر شیفت کاري آماده نمودن کلیه تجهیزات و لوازم موردنیاز بیهوشي طبق لیست عمل جراحي-4

 رعایت روش هاي  استریلیزاسیون و ضدعفوني و کاربرد آنها طبق خط مشي کنترل عفونت بیمارستان-5

 براي کمبود ها و تاریخ انقضا CPRکنترل 

 کنترل دستگاه دي سي شوك براي اطمینان از صحت عملكرد آن-6

 همكاري در اعزام بیمار-7

 جهت ثبت برنامه کاري و سایر امكانات موجود سامانه استفاده از سامانه هوشمند پرستاري-9

 :مراقبت از بیمار در سرویس درد
 پذیرش و آماده سازي بیمار-1

 آماده و نگهداري وسایل، تجهیزات و داروهاي سرویس درد-2

 کمک در انجام روش هاي کنترل درد و مراقبت از بیمار-3

 دستورالعمل هاي مربوطهپایش عوارض احتمالي و گزارش آنها طبق -4

 ثبت  اطالعات و گزارش موارد غیرطبیعي-5

 :اقدامات و تدابیر هنگام حضور بیمار قبل از بیهوشی

اطمینان از هویت بیمار و کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل، دستبند مشخصات و نیز بررسي مدارك مورد نیاز شامل اجازه عمل، -1

 سي تي اسكن،ام ار آي، نوار قلب، برگه هاي مشاوره و درخواست خون و نظایر آنآزمایشات ضروري، گرافي ها،

کنترل بیمار از نظر آمادگي محل عمل، اندام یا عضو مورد نظر، نداشتن زیورآالت، آرایش و الك، نداشتن اعضاي مصنوعي، تمیزي، -2

 پوشیدگي و مرتب بودن لباس بیمار

 اطمینان از ناشتا بودن بیمار-3

چنانچه آموزش یا رعایت مواردي به بیمار ضروري به نظر )في خود و ارائه توضیحات الزم و اطمینان بخش در مورد بیهوشي به بیمارمعر-4

 (مي رسد باید در حد درك و میزان پذیرش، اطالعات در اختیار وي قرار داده شود

 دارو، بیماریهاي خاص با نظارت متخصص بیهوشي گرفتن شرح حال پیرامون سابقه حساسیت، بیهوشي قبلي، عمل جراحي، مصرف-5

 هدایت بیماربه تخت عمل و همراهي وي از ابتدا تا انتهاي عمل جراحي-6

 حفظ و رعایت حریم بیمار طبق موازین شرعي و رعایت همخواني جنسیتي-7

 کنترل عالئم حیاتي و گزارش موارد غیرطبیعي به متخصص بیهوشي-9

 (پوزیشن مناسب با کمک اتصاالت مناسب)ار توام با آرامش روي تخت عمل با کمک سایر افراد تیماستقرار صحیح و راحت بیم-8

 آماده نمودن تجهیزات و داروهاي بیهوشي با غلظت مورد نیاز به خصوص در بیهوشي اطفال و نوزادان-11

 مشارکت با متخصص بیهوشي براي استفاده صحیح از گاز ها در بیهوشي-11

 (نوزاد، اطفال، بیمار بدحال)یا چند راه وریدي مناسب با توجه به سن بیمار برقراري یک -12
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 مشارکت در انجام روش هاي بیهوشي یا بي حسي-13

 انجام ضدعفوني و استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات مربوطه-14

 اجراي دستورات مكتوب و شفاهي متخصص و گزارش هریک به تفكیک -15

 :ی بیهوشی و طول مدت عمل جراحیاقدامات و تدابیر حین القا
 اتصال کابل هاي مانیتورینگ، فشارخون و نظایر آن-1

 (کنترل راه وریدي بیماراني که قبل از ورود به اتاق عمل برقرار شده الزامي است)اتصال سرم با قید تاریخ و ساعت-2

ودن تجهیزات و انجام پوزیشن مناسب جهت انجام انواع بي سرم تراپي در بیماران دهیدراته و کاندید بي حسي نخاعي همراه با آماده نم-3

 حسي نخاعي یا بي حسي موضعي

 پایش مداوم عالیم حیاتي و سیستم هاي بدن و گزارش موارد غیر طبیعي به متخصص بیهوشي -4

 مشارکت در القاي بیهوشي و برقراري راه هوایي-5

 هوایيهمكاري با متخصص بیهوشي جهت کنترل و تثبیت راه -6

مشارکت فعال در پوزیشن دهي بیمار بیهوش یا بي حسي قبل و حین عمل و قراردادن پد مناسب در نقاط تحت فشار و کنترل آن طي -7

 عمل

 تنظیم دستگاه بیهوشي بر اساس وضعیت بیمار با نظارت متخصص بیهوشي-9

 تحت انواع بي حسي مانیتورینگ سطح بیهوشي در بیماران بیهوش و همچنین بیماران قرارگرفته-8

 کنترل و ثبت میزان جذب و دفع مایعات و به کارگیري فراورده هاي تزریقي تحت نظارت پزشک-11

 انجام دستورات متخصص بیهوشي و ثبت کلیه اقدامات انجام گرفته دارویي یا پروسیجردرماني طي عمل جراحي در فرم هاي مربوطه-11

 مشي بیمارستان حفظ پوشش و رعایت حریم بیمار طبق خط-12

نظارت بر عملكرد دستگاه ها و بررسي نقاط اتصال بیمار یا سایر افراد تیم درمان با اجسام فلزي جهت جلوگیري از مواردي نظیر برق -13

 گرفتگي

 (انفوزیون پروپوفول، شل کننده) TIVAکمک و انجام پروتكل-14

 کنترل و پیشگیري از انتقال و انتشار عفونت-15

 ر محافظت بیمار از نظر بروز عوارض احتمالي بیهوشيمشارکت د-16

 مراقبت و پیشگیري از آسیب هاي احتمالي به اعضاي بدن-17

 رعایت اصول ایمني بیمار-19

 :کمک به انجام مراقبت هاي الزم در بیماران مزمن تنفسي-18

 در صورت لزوم PEEP (TV,Rate,O2,Sat) تنظیم دستگاه، برقراري:الف-21

 در صورت لزوم( اسپري سالبوتامول و نظایر آن)از دارو استفاده: ب

 تهویه دستي یا تهویه با ماسک طي جراحي در صورت لزوم:ج

در اعمال جراحي مرتبط با )کمک و انجام تهویه کنترل در نوزادان و بیماراني که فیلد بیهوشي و جراحي در آنان مشترك است   -21

 (ناحیه صورت

پوزیشن نیمه نشسته و در بیماران توراکوتومي با تهویه یک ریه یا )هت بیماراني که مستعد آمبولي هستندانجام اقدامات مناسب ج-22

 (انجام مانورهاي موردنیاز جراح

،  TNGکنترل فشارخون با .)انجام مراقبت هاي الزم در بیماران قلبي عروقي یا بیماراني که نیاز به کنترل مداوم فشار خون دارند-23

 (اید سدیم و نظایر آننیترو پروس

 (دارویي و نظایر آن)انجام اقدامات الزم در درمان آریتمي هاي قلبي طبق نظر متخصص بیهوشي-24

، پالکت،هماکسل و  FFP(انفوزیون دوپامین، اپي نفرین، خون به صورت اورژانس و کراس مچ)انجام اقدامات الزم در بیماران ترومایي-25

 شينظایر آن طبق نظر متخصص بیهو

 کنترل قند خون و اصالح آن تحت نظارت متخصص بیهوشي-26

 انجام نمونه گیري آزمایشات بر حسب نیاز بیمار و درخواست متخصص بیهوشي و پیگیري جواب آن-27

کنترل خونرویزي و در صورت نیاز ترانسفوزیون خون طبق دستور متخصص بیهوشي و پایش ترانسفوزیون خون در برابر خط مشي -29

 رستانبیما

 کنترل دما بخصوص در نوزادان و اطفال و سایر بیماران مستعد هیپوترمي-28

 تكرار داروهاي بیهوشي در صورت لزوم تحت نظر متخصص بیهوشي-31
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 انجام درخواست هاي جراح با هماهنگي متخصص بیهوشي-31

 گزارش موارد غیر طبیعي جراحي به جراح و متخصص بیهوشي-32

 (، آرتریال الین، کتتر اپي دورال CV-Line,NGTکمک به متخصص بیهوشي در کارگذاري و یا خارج کردن -33

 انجام اقدامات الزم هنگام اکستوبیشن اتفاقي، آسپیراسیون و ساکشن ریه و دهان در کلیه مراحل بیهوشي -34

 (اتاق ریکاوری)اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی
 حیاتي بیمار و گزارش موارد غیرطبیعي،پایش سیستم هاي مختلف بدن بیمار تا هوشیاري کامل کنترل و ثبت عالیم-1

کمک به متخصص بیهوشي در به هوش آوردن بیمار، تزریق داروهاي الزم، خارج کردن لوله تنفسي بیمار، جدا کردن دستگاه بیهوشي -2

 و مانیتورینگ بیمار

و گزارش موارد غیر طبیعي نظیر الرنگواسپاسم و نظایر آن و ثبت (اکسیژناسیون)راه  هوایي بیمارکنترل و اطمینان از باز بودن و کفایت -3

 آنها در فرم هاي مربوطه

 کنترل  بیمار از نظر بازگشت به رفلكس هاي طبیعي تا ورود به مرحله هوشیاري-4

ن انتقال بیماراز تخت عمل به برانكارد با کمک سایر محافظت از سر و گردن، اندام ها، محل عمل جراحي، راه هاي هوایي و وریدي حی-5

در صورتي که انتقال بیمار با مانیتورینگ ، تنفس کنترله و داروهاي ) افراد تیم ضمن حفظ پوزیشن و پوشش مناسب تا انتقال به ریكاوري 

 .در حال استفاده انجام مي گیرد مراقبت هاي ویژه باید مورد توجه قرار گیرد

 هاي ایزوالسیون و کنترل عفونتانجام روش -6

 اتصال بیمار به دستگاه مانیتورینگ درریكاوري، برقراري اکسیژن و تحویل بیمار به مسئول ریكاوري با راه هوایي و وریدي باز-7

سطح هوشیاري، رفلكس ها، رنگ  گزارش مكتوب آخرین وضعیت بیمار شامل عالئم حیاتي، روش بیهوشي، داروهاي استفاده شده،-9

 پوست، خونریزي، میزان انفوزیون مایعات و یا خون دریافتي و مشكالت احتمالي قبل، حین و یا پس از بیهوشي به مسئول ریكاوري

 تحویل فرم هاي تكمیل شده گزارشات، دارو و مواد غیرطبیعي در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشي به مسئول ریكاوري-8

 آماده نمودن کلیه وسایل الزم جهت بیهوشي بیمار بعدي نظافت و در صورت لزوم ضد عفوني و-11

 همكاري کامل در انجام عملیات احیا قلبي ریوي در اتاق عمل-11

 همكاري کامل با تیم جراحي-12

 انجام واشینگ دستگاه ها، مانیتورها و وسایل اختصاصي بیهوشي و نظارت بر شستشو و ضدعفوني سایر قسمت ها نظیر ترالي و کمدها-13

 جایگزیني داروها و لوازم مصرفي استفاده شده در طول شیفت کاري-14

 تحویل بیماران نیازمند مراقبت ویژه از اتاق عمل به ریكاوري و از ریكاوري به بخش با حضور متخصص بیهوشي-15

 پرستار تخصصی اورژانس
 مهارت هاي فني و حرفه اي

 وي و برقراري ارتباط حرفه اي موثرتوانمندي جلب اعتماد و اطمینان مددجو و خانواده -1

 انجام تریاژ و سطح بندي بیماران بر اساس شدت بیماري-2

 انجام احیاي پایه و پیشرفته کودك، نوزاد و بزرگسال-3

 مهارت کار با دستگاه ها و تجهیزات تخصصي بخش اورژانس-4

 مهارت مراقبت پرستاري از بیماران اورژانسي-5

 و انتخاب بهترین راه ممكن جهت برقراري راه وریديمهارت دستیابي به عروق -6

 مهارت مدیریت راه هوایي-7

 ، سوند فولي، پیس میكر IABP, NGT, Chest Tubeمهارت ارزیابي عملكرد-9

 مهار فیزیكي بیمار-8

  ECGمهارت تفسیر 11

 مهارت مانیتورینگ و تشخیص آریتمي هاي قلبي-11

 مهارت انتقال ایمن بیمار-12

 محاسبه، آماده سازي و دادن داروها مهارت-13

 مهارت خونگیري شریاني-14

 مهارت اینتوباسیون-15

 مهارت برقراري راه وریدي از طریق ورید ژگوالر خارجي-16

 (شیمیایي، هسته اي و بیولوژیک)اداره امور بیماران در شرایط بحراني-17
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 وظایف پرستار در بخش اورژانس
 وضعیت تنفس، قلب و عروق، هوشیاري، تغذیهارزیابي کامل بیمار و کنترل -1

 برقراري ارتباط مناسب و موثر با خانواده، بیمار و ارتباط با بیماران دچار اختالالت اضطرابي-2

 مانیتورینگ قلبي و تشخیص دیس ریتمي هاي خطرناك-3

 جام اقدامات الزم جهت رفع آنهامانیتورینگ تنفسي بیمار و انجام پالس اکسي متري و تشخیص مشكالت تنفسي خطرناك و ان-4

 بررسي راههاي دستیابي به عروق و انتخاب بهترین راه ممكن و برقراري راه وریدي مناسب-5

 برقراري راه وردید از طریق ورید ژگوالر خارجي-6

 انجام نمونه گیري خون شریاني در صورت لزوم و تفسیر نتایج آن-7

 لوله گذاري تنفسي در صورت لزوم-9

 یت راه هوایيمدیر-8

  CVPاندازه گیري  -11

 انتقال ایمن بیماران و مصدومین-11

 وظایف پرستار تخصصی اورژانس در واحد تریاژ

 اطمینان از عملكرد صحیح وسایل و تجهیزات اتاق تریاژ-1

 ارزیابي سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات در بیماران با وضعیت بحراني یا آسیب دیده-2

 براي شناسایي کلیه ي آسیب هاي احتمالي تمامي مراجعین به تریاژ( ثانویه)یابي سیستماتیک و سریع ارز-3

 ثبت موارد ارزیابي شده با توجه به مشكل اساسي بیمار-4

 برآوردن نیازهاي فوري بیمار-5

 قراردادن بیمار در یكي از سطوح تریاژ و اعالم کد احیا در صورت نیاز-6

 متناوب بیمارانبررسي مجدد و -7

 تكمیل فرم تریاژ-9

 برقراري ارتباط مناسب و موثر با خانوده بیماران در اتاق انتظار و اطالع وضعیت بیماران به آنها-8

  CPCRوظایف پرستار تخصصی اورژانس در 
 CPCRاطمینان از عملكرد صحیح وسایل و تجهیزات اتاق -1

 و ترالي کد احیا بر اساس لیست اعالم شده CPCRاتاق اطمینان از وجود و کفایت داروها و سرم هاي -2

 تحویل گرفتن سریع و بدون وقفه بیمار بدحال-3

 بررسي راه هوایي بیمار و اطمینان از برقراري راه هوایي مناسب-4

 بررسي نبض محیطي و تعیین سطح هوشیاري بیمار-5

 ( ABC)اقدامات مقدماتي احیاء -6

شوك و نظایر آن در  DC -برقراري راه هوایي مناسب از طریق لوله گذاري، تجویز داروهاي اولیه احیاء :اقدامات پیشرفته احیا شامل-7

 شرایط اضطراري تا رسیدن پزشک 

 گرفتن نمونه خون شریاني و تفسیر نتایج آن-9

 مانیتورینگ قلبي و تشخیص دیس ریتمي هاي خطرناك و گزارش به پزشک و تجویز داروهاي ضد آریتمي-8

 مانیتورینگ تنفسي بیمار و انجام پالس اکسي متري و تشخیص مشكالت تنفسي و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها-11

 (بكارگیري انواع ماسک و کانوالها)اکسي تراپي به روش هاي غیر تهاجمي -11

 (بیني ، حلقي، آندوتراکیال، تراکیوستومي  دهاني،)ساکشن بیمار-12

 بیمار به ونتیالتورو تنظیم و کنترل پارامترهاي دستگاه ست کردن دستگاه، اتصال-13

 مراقبت از بیمار جهت تهویه مكانیكي تنفس-14

  ECGتفسیر -15

 بررسي راه هاي دستیابي به عروق و انتخاب بهترین راه ممكن و برقراري راه وریدي مناسب-16

 ثبت گزارش و عملكرد تیم احیاء-17

 به بخش یا ارجاع به خارج از بیمارستان CPCRتحویل دادن بیمار از -19

 گذاشتن پیس میكر موقت خارجي-18

 (در مراکزی که مرکز زایمان ندارند) وظایف پرستار تخصصی اورژانس در مراقبت از اورژانس های زنان
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 بررسي وضعیت مادر از نظر فشار خون تنفس نبض و عالیم پراکالمیسي و اکالمپسي -1

 قرار دادن وي در پوزیشن مناسبحمایت تنفسي مادر و -2

 کنترل اینرسي هاي رحم-3

 مراقبت از بیماران پره اکالمپسي-4

 بررسي وضعیت نوزاد از نظر تنفسي، جریان خون و سطح هوشیاري-5

 گرم نگه داشتن نوزاد-6

 انجام زایمان در موارد اورژانس-7

  ENT وظایف پرستار تخصصی اورژانس در مراقبت از اورژانس های

 شستشوي گوش خارجي-1

  CSFبررسي مایع خروجي از گوش از نظر افتراق با مایع -2

 مراقبت از مراجعین با اپیستاکسي-3

 گذاشتن تامپون قدامي بیني-4

 خارج کردن اجسام خارجي از حلق با استفاده از مانورهاي هملیخ-5

 مشارکت با پزشک در انجام ساکشن گوش-6

 ن و وجود اجسام خارجي گوشاقدامات پرستاري در تجمع سروم-7

 خارج کردن اجسام خارجي از مجاري بیني-9

 وظایف پرستار تخصصی اورژانس در مراقبت از مسمومین
 شستشوي معده-1

 اندازه گیري سطح منوکسید کربن با تجهیزات پزشكي-2

 دادن داروهاي آنتي دوت بر طبق دستور پزشک-3

 و تفسیر و اصالح آن در صورت عدم حضور پزشک PHاندازه گیري گازهاي خون شریاني و -4

 پالس اکسي متري و مانیتورینگ تنفسي-5

 و اصالح آن( هیپوترمي هیپرترمي)کنترل اختالالت دماي بدن-6

 آماده سازي و دادن شارکول، سوربیتول جهت دفع سریع سموم-7

 انجام دیالیز صفاقي یا همودیالیز در صورت لزوم-9

 اورژانس در مراقبت های چشم وظایف پرستار تخصصی  

 (اسنلن چارت HM,LP,FC,)اندازه گیري و ثبت حدت بینایي-0

 (تجویز قطره)آماده کردن بیمار جهت معاینه چشمي-2

 (پلک و مجراي اشكي چشمي) برداشتن بخیه هاي قسمت خارجي چشم-3

 گذاشتن و خارج کردن لنزهاي تماسي چشمي-4

 ملتحمهخارج کردن جسم خارجي سطحي از -5

 کنترل فشار چشم با استفاده از تونوپن-6

 (نظیر استفاده از دارو و انفوزیون سرم مانیتول)ارزیابي و ثبت مراقبت هاي قبل و بعد از بیماران با فشار چشمي باال -7

 انجام انواع پانسمان هاي چشمي نظیر پانسمان فشاري-9

 شستشوي ساده و کامل چشم-8

 پرستار تخصصی دیالیز

 ت های فنی و حرفه ایمهار
 توانمندي جلب اعتماد و اطمینان بیمار و خانواده وي و برقراري ارتباط حرفه اي موثر-1

 مهارت کار با دستگاه و تجهیزات همودیالیز و دیالیز صفاقي-2

 مهارت هاي مراقبتي پرستاري از بیماران همودیالیز-3

 مهارت هاي مراقبتي پرستاري از بیماران دیالیز صفاقي -5

 مهارت انجام تست هاي آزمایشگاهي اختصاصي دیالیز -6

 مهارت محاسبه کفایت دیالیز-6

 وظایف پرستار تخصصی دیالیزدر همودیالیز
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 پذیرش و ارزیابي بیمار قبل از همو دیالیز-1

 جسمي بیمار جهت همودیالیز-بررسي و حمایت رواني-2

 ،و انجام تدابیر الزم در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق HIVبررسي وضعیت بیمار از نظر انواع هپاتیت، -3

 رعایت جداسازي در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق-4

 تدوین برنامه مراقبتي جهت بیماران براساس اهداف و اولویت ها وتشخیص هاي پرستاري و ثبت آن در پرونده-5

 برنامه ریزي و انجام واکسیناسیون بر اساس دستورالعمل ها-6

 بررسي راه هاي دستیابي به عروق و انتخاب بهترین راه ممكن-7

 کاتترهاي دو جداره و سایر روش ها/دستیابي به عروق به روش استاندارد، از طریق فیستول-9

 انجام مراقبت هاي پرستاري از راه عروقي باز در بیماران؛ کاتترها و فیستول-8

 انتخاب صافي مناسب بر اساس وضعیت بیمار-11

 ماده کردن دستگاه همودیالیز و وسایل مربوطه جهت وصل نمودن به بیمارآ-11

 ست کردن دستگاه به روش استاندارد-12

 شستشو و آماده کردن ست و صافي دستگاه همودیالیز-13

 خاصاتصال بیمار به دستگاه دیالیز با توجه به وزن خشک و راه هاي دستیابي به عروق، تنظیم دستگاه بر اساس نیازهاي -14

  ROهماهنگي، کنترل و نظارت بر کالیبراسیون منظم و مستمر دستگاه هاي همودیالیز و سیستم -15

 بررسي نتایج آزمایشات قبل و بعد از همودیالیز و گزارش موارد ضروري به پزشک-16

 ابي دستگاهپارگي ست و صافي، لخته شدن صافي، قطع برق، خر :ارائه تدابیر الزم در موارد اضطراري از قبیل-17

ارائه مراقبت هاي خاص حین همودیالیز جهت پیشگیري از عوارض، کنترل و درمان حین همودیالیز از قبیل پایین افتادن فشار خون، -19

 کرامپ عضالني، درد قفسه سینه و سایر موارد

 بررسي وضعیت بیمار از نظر میزان نیاز هپارین و تنظیم دستگاه جهت تزریق هپارین-18

ي بیمار و ارائه مراقبت هاي خاص دارویي با توجه به ویژگي هاي دارو به منظور پیشگیري از عوارض و با توجه به وضعیت بیمار بررس-21

 همودیالیزي

 بررسي بیمار از نظر عالئم کم خوني و اتخاذ تدابیر الزم-21

 نظر پزشک تعیین و محاسبه میزان کفایت همودیالیز در بیماران و اتخاذ تصمیمات الزم با-22

 جدا کردن بیمار از دستگاه بعد از اتمام همودیالیز و انجام مراقبت هاي الزم حین جداسازي و بعد از همودیالیز -23

 شستشوي دستگاه همودیالیز بر اساس استانداردها -24

 برنامه ریزي انجام کشت هاي منظم از دستگاه همودیالیز-25

 یمار و خانواده بیمار و ارئه آموزش هاي الزم تغذیه اي در بیماران همودیالیزيتعیین نیازهاي آموزشي و مشاوره با ب-26

 اجتماعي بیمار و ارجاع وي به واحدهاي ذیربط در صورت امكان-بررسي وضعیت اقتصادي-27

 وظایف پرستار تخصصی دیالیز در دیالیز صفاقی
 پذیرش ارزیاي بیمار قبل از دیالیز-1

 بیمار جهت دیالیز جسمي-بررسي و حمایت رواني-2

 و انجام تدابیر الزم در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق HIV بررسي وضعیت بیمار از نظر انواع هپاتیت،-3

 آماده نمودن بیمار و وسایل جهت انجام دیالیز صفاقي-4

 مراقبت از محل ورود کاتتر، پانسمان و فیكس نمودن آن-5

 اصول استاندارد آماده کردن محلول دیالیز صفاقي بر اساس-6

 کنترل و برقراري سیستم دریافت و خروج مایع دیالیز صفاقي-7

 بررسي بیمار از نظر کیفیت دیالیز، نتایج آزمایشگاهي و اتخاذ تدابیر الزم جهت انتخاب محلول مناسب با نظر پزشک-9

 بررسي کیفي و کمي مایع خروج دیالیز صفاقي-8

 و در زمان اتمام دیالیزرعایت اصول کنترل عفونت قبل، حین -11

 ارائه تدابیر و مراقبت هاي پرستاري الزم حین دیالیز صفاقي و رفع مشكالت موجود-11

 یا نشت سوند، پریتونیت و سایر موارد Leakبررسي بیمار از نظر بروز عوارض تعبیه کاتتر صفاقي از قبیل پارگي روده -12

 براساس استاندارد و ثبت آنتزریق داروهاي موردنیاز در محلول دیالیز -13

 ارزیابي وضعیت بیمار پس از اتمام دیالیز صفاقي-14
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 ثبت و گزارش وضعیت بیمار، اقدامات انجام شده، اطالعات مربوط به دوره ي دیالیز در فرم هاي مخصوص و کنترل تعادل مایعات-15

 تعیین نیازهاي آموزشي بیمار و خانواده بیمار و ارائه آموزش مناسب-16

 ارائه مشاوره به بیماران-17

 

 وظایف تخصصی پرستار دیالیز در دیالیز صفاقی مداوم سرپایی
 آشنا نمودن بیمار در زمینه روش هاي مختلف دیالیز و کمک در اتخاذ تصمیم روش-1

 بررسي وضعیت اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و فردي جهت انتخاب بیمار براي دیالیز صفاقي-2

کاتتر گذاري و شروع  قي قبل ازي اطالعات در مورد محل سكونت از نظر فضا، امكانات موجود در خصوص انجام دیالیز صفاجمع آور-3

 دیالیز صفاقي در منزل و ارائه پیشنهادات الزم

 مشاوره و حمایت روحي رواني بیمار قبل از کاتترگذاري در اتاق عمل-4

در اتاق عمل از قبیل نصب کانكترتیوپ، شستشوي صفاق، فیكس کردن کاتتر، پانسمان و ارائه مراقبت هاي بعد از عمل کاتترگذاري -5

 سایر موارد

 .ارائه خدمات پس از انتقال بیمار به بخش از قبیل شستشوي صفاق، هپارینه کردن صحیح کانكتر تیوب و سایر موارد-6

 ارائه مشاوره به بیماران-7

 حمایتي و اجتماعيهماهنگي ارجاع به سایر منابع تخصصي، - 9

  PICUپرستار تخصصی 
 مهارت های فنی و حرفه ای

 جلب اعتماد و اطمینان مددجو و خانواده ي وي و برقراري ارتباط حرفه اي موثر-1

 ارزیابي کامل کودك بیمار با شدت بیماري-2

 احیاي قلبي ریوي پایه و پیشرفته کودك و نوزاد-3

 بهترین راه ممكن جهت برقراري راه وریديدستیابي به عروق کودکان و انتخاب -4

 اینتوباسیون دقیق کودکان-5

 و اماده کردن آنهاPICU کار با تجهیزات بخش-6

 برقراري آرتر الین-7

 (خون، ادرار و لوله تراشه) در انواع نمونه گیري هاي کودکان-9

 مدیریت راه هوایي کودکان-8

  PICUمراقبت پرستاري ازبیماران  -11

 ، سوند فولي، پیس میكر  IABM, NGT, Chest Tubeارزیابي عملكرد-11

 PICUمحاسبه، آماده سازي و دادن داروهاي بخش -12

 تعویض تراکئوستومي در مواقع موردنیاز-13

 لوله گذاري معده و سونداژ کودکان-14

 

 وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت های ویژه کودکان
 آنارزیابي کامل کودك و ثبت  -1

 بررسي و ارزیابي وضعیت درد در کودك و استفاده از روش هاي کنترل درد -2

 پیاده سازي و ارزیابي برنامه هاي آموزشي و تغییرات براساس نیازهاي یادگیري بیماران و خانواده هاي آن -3

 (حفظ و مراقبت از راه هوایي و تهویه ي تنفسي) مدیریت راه هوایي کودك -4

 انتخاب بهترین راه ممكن جهت برقراري راه وریديدستیابي به عروق کودکان و  -5

 مانیتورینگ حرارتي، تنفسي -6

 انجام مراقبت هاي پرستاري تخصصي -7

 برقراري محیط ایمن و آرام به منظورپیشگیري از تحریكات عصبي -9

  NGT/TPN/انجام فرآیند تغذیه کودك خوراکي -8

 نمونه گیري خون شریاني در صورت لزوم و تفسیر نتایج -11

 ز عوارض احتمالي نمونه گیري شریاني، وریديپیشگیري ا -11
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 انجام لوله گذاري داخل تراشه در صورت لزوم -12

 مراقبت پرستاري از کودك بیمار متناسب با بیماري زمینه اي -13

 ست کردن و اتصال بیمار به ونتیالتور و تنظیم پارامترهاي دستگاه ونتیالتور با توجه به وضعیت کودك -14

 كانیكيمراقبت از کودك تحت تهویه م -15

 جداسازي کودك از ونتیالتور -16

 PICUمحاسبه، آماده سازي و دادن داروهاي بخش  -17

   CVPاندازه گیري -19

 مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه ي مراقبت از کودك -18

 مشاوره و امورپاراکلینیكي-حین انتقال جهت اعزام( حمایت حیاتي کودك) همراهي و نظارت پرستار -21

 برنامه هاي آموزشي و تغییرات بر اساس نیازهاي یادگیري از خانوده ها پیاده سازي و ارزیابي -21

 

  NICUپرستار تخصصی 
 

 مهارت های فنی 

 جلب اعتماد و اطمینان بیمار و خانواده ي وي و برقراري ارتباط حرفه اي موثر-1

 مهارت در ارزیابي نوزادان با شدت بیماري -2

 پیشرفته نوزادمهارت دراحیاي قلبي ریوي پایه و -3

 مهارت در دستیابي به عروق نوزاد و انتخاب بهترین راه ممكن جهت برقراري راه وریدي-4

 مهارت در اینتوباسیون نوزادان-5

 مدیریت راه هوایي نوزادان -6

 و اماده کردن آنهاNICU مهارت کار با تجهیزات بخش-7

 مهارت در برقراري آرتر الین-9

 (خون، ادرار و لوله تراشه) ري هاي نوزادانمهارت در انواع نمونه گی-8

  NICUمهارت هاي مراقبتي پرستاري ازبیماران  -11

 NICUمهارت در محاسبه، آماده سازي و دادن داروهاي بخش -11

 مهارت تعویض تراکئوستومي نوزادان  در مواقع موردنیاز-12

 مهارت در لوله گذاري معده و سونداژ کودکان-13

 نوزاد در حین انتقالتثبیت وضعیت -14

 آشنایي با مراقبت تكاملي نوزاد-15

 وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت های ویژه نوزادان 
 (پیس میكر و غیره)آموزش نكات ضروري به بیمار و خانواده قبل و بعد از پروسیجرهاي تهاجمي  -1

 ارزیابي کامل وضعیت نوزاد حفظ و مراقبت از راه هوایي و تهویه ي تنفسي -2

 پیاده سازي و ارزیابي برنامه هاي آموزشي و تغییرات براساس نیازهاي یادگیري از خانواده ها -3

 اتصال نوزاد به ونتیالتور و تنظیم  و کنترل پارامترهاي دستگاه بر اساس وضعیت تنفسي نوزاد -4

  NGT/TPN/انجام فرآیند تغذیه نوزاد -5

 نیازدر صورت (  CPCR) شروع اقدامات احیا قلب و ریه نوزاد -6

 مانیتورینگ حرارتي، تنفسي -7

 انجام مراقبت هاي پرستاري تخصصي از نوزاد نارس -9

 برقراري محیط ایمن و آرام به منظورپیشگیري از تحریكات عصبي -8

 انجام مراقبت هاي قبل، حین و پس از فتوتراپي -11

 نمونه گیري خون شریاني و تفسیر نتایج -11

 ریديپیشگیري از عوارض احتمالي نمونه گیري شریاني، و -12

 لوله گذاري داخل تراشه نوزاد در مواقع لزوم -13

 کمک در تعویض خون نوزاد -14

 کمک در کاتتریزاسیون ورید و شریان نافي -15
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 بررسي و ارزیابي وضعیت درد در نوزاد و استفاده از روش هاي کنترل درد -16

 مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه ي مراقبت از نوزاد -17

 ، حین و بعد از تزریق سورفكانتانجام مراقبت هاي الزم قبل -19

 مراقبت هاي کانگورویي از نوزادان با نظر پزشک -18

 مانیتورینگ حرارتي و تنفسي -21

 مشاوره و امورپاراکلینیكي-حین انتقال جهت اعزام( حمایت حیاتي نوزاد) همراهي و نظارت پرستار -21

پونكسیون، تعویض خون، )رماني اختصاصيمراقبت هاي پرستاري الزم قبل، حین و بعد از کلیه پروسیجرهاي تشخیصي و د -22

 (PICCکاتتر نافي و 
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 پزشک متخصص 
 

در  يپزشك يفوق تخصص ای يدر سطح تخصص ،يآن ها، تحت نظارت کل انیهاي است که متصد پست رندهیشغل در برگ نیا: فیتعر

درمانگاه ها،  ها،مارستانیب ،يو درمان يدر مراکز آموزش ياجتماع ،يپژوهش ،يآموزش ،يبازتوان ،يدرمان ،يصیتشخ ،يریشگیپ يها طهیح

ها را بر عهده يماریب يامور مرتبط با درمان تخصص يو هماهنگ يزیطرح ر ،يسرپرست ایپردازند  يم مارانیب درمانبه  يمراکز پژوهش

 . دارند

 :  تهایو مسئول فیوظا نمونه

 ،تخصصي رشته به مربوط بیماران بخشي توان و مراقبت درمان، تشخیص، معاینه. 

 و درماني تشخیصي، دستورات و پیگیري آنكالي یا کشیک اداري، ساعات در وي ویزیت و بیمار بالین بر موقع به حضور 

 .ها آن صحیح انجام از اطمینان و پیشگیرانه

 عمومي، دولتي، مؤسسات در ارجاع سوم نظام سطح در تخصصي فوق و سوم یا دوم سطح در تخصصي پزشكي خدمات ارائه 

 .خصوصي یا خیریه

 درمان تیم و هدایت صادرشده پزشكي دستورات انجام حسن بر نظارت و ها بیمارستان در فعال حضور. 

 نیاز صورت در تشخیصي هاي آزمایش و ها تست انجام دستور و نوع تعیین. 

 موردنیاز میزان داروهاي و نوع تجویز و بیمار وضعیت برحسب مناسب درماني هاي روش تعیین. 

 پزشكان و پرستاران توسط ها در بخش شده داده دستورات انجام از مراقبت و بیماران درمان و تشخیص مداوم پیگیري 

 .عمومي

 ها آن همراهان - و بیماران راهنمایي و شده داده بهداشتي و دارویي دستورات اجراي در مراقبت. 

 مربوطه تخصصي هاي به بخش ارجاع و بیمارستان اورژانس و درمانگاه به کننده مراجعه سرپایي بیماران ویزیت. 

 ها دستورالعمل و ضوابط اساس بر مقیم صورت به موظفي هاي کشیک انجام. 

 نامه رضایت ، پرونده خالصه حال، شر هاي مانند برگه( پزشكي مشاوره و بیماران پزشكي پرونده به مربوطه هاي برگه تكمیل 

 .)...و

 درماني مراکز و بیمارستان تخصصي هاي گروه و ها کمیته در عضویت. 

 تخصصي فوق و تخصصي مراکز به اورژانسي بیماران راهنمایي و اعزام. 

 لزوم در صورت بیماران تواني باز و مراقبت درمان، تشخیص، براي دیگر پزشكان با مشاوره. 

 ،سطح همه در بیماران بازتواني و مراقبت ، درمان تشخیص، مختلف مراحل علمي راهبري و هدایت آموزش . 

 ربط ذي حوزه تخصصي در تواني باز و مراقبتي درماني، تشخیصي، راهنماهاي تدوین در مشارکت. 

 آن هاي آسیب کاهش پیشگیري و و تخصصي حیطه در پزشكي هاي فوریت و بحران مدیریت در مشارکت. 

 آن بردن بین از جهت ریزي برنامه و ها کنترل آن در مشارکت و تخصصي حیطه در واگیر غیر و واگیر هاي اپیدمي شناسایي 

 .ها

 منطقه شایع هاي گسترش بیماري از پیشگیري و منطقه هاي اپیدمي و بومي هاي بیماري بررسي. 

 و تماس و تنفس ترشحات، خون، راه منتقله از هاي بیماري به ابتال از پیشگیري منظور به استاندارد اصول و احتیاط رعایت 

 .خدمات ارائه محل در آن رعایت بر نظارت

 ،الزم اقدامات پیگیري - و الزامي استاندارهاي رعایت از نظهر بخش وضعیت از مراقبت و کنترل نظارت. 

 بهداشتي مؤسسات سایر با همكاري و درماني و بهداشتي تحقیقات امر در شرکت. 

 درماني یا بهداشتي فني، کارکنان مورد در الزم هاي آموزش و نظارت. 

 مربوطه تخصصي حیحه در تحقیقات پزشكي آخرین ارائه و گردآوري و مطالعاتي و آموزشي هاي برنامه در شرکت. 

 در ها آن گزارش و تخصصي چند صورت علمي به هاي گزارش و عكس فیلم، فایل، قالب در شده انجام اقدامات مستندسازي 

 .علمي مجالت

 نیاز صورت در و یا وظایف شرح برحسب مربوطه، تخصصي رشته در آموزشي هاي برنامه در شرکت 

 آن درمان و پیشگیري هاي راه و سیر بیماري خصوص در الزم اطالعات ارائه و ایشان خانواده و بیمار آموزش و راهنمایي. 

 در ها آن کارگیري به و شغلي هاي توانمنديو  دانش ارتقاء جهت در مهارتي و کارآموزي آموزشي هاي دوره در فعال شرکت 

 .محوله وظایف انجام
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 مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردي تحقیقات در مشارکت. 

 : احراز طیشرا

 :و معلومات تحصیالت -0

  يپزشك يتخصص ياز رشته ها يكیدر  يتخصص نامهیگواه ایدانشنامه . 

 : تجربه  -0

 باشديمرتبط دوسال م ازیحداقل سنوات تجربه مورد ن  

 : مهارت  -1

آن ارجاع و بیمار سیستمي معاینه مهارت 

 تصویربرداري و ها آزمایش از حاصل هاي داده تفسیر و کاربرد مهارت 
 آن عوارض و بیماري پیشرفت از کننده پیشگیري اقدامات انجام مهارت 

 بیماران براي پزشكي مفاهیم تفسیر مهارت 

 الزم اقدامات دقیق بیان و درخواست انتقال و مشاوره انجام مهارت. 

 : یآموزش یدوره ها-4

 ق،یاصول و روش تحق) ماریو تعهدات پزشكان در قبال ب يتخلفات پزشك ،يقانون يپزشك ،ينظام پزشك ،يپزشك نیقوان (و قانون طب

 .  شرفتهیپ يتنفسو  يقلب يایاح
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 يو مدارك پزشك رشیکارشناس پذ
 

 

آمار و  ،يمدارك پزشك رش،یپذ يدر قسمت ها ،يآن ها، تحت نظارت کل انیهایي است که متصد پست رندهیشغل در برگ نیا: فیتعر

 میتنظ يعلم يعمل به روش ها ،يو علم حیصح يها ندآیفر يط مارانیب رشیها اشتغال داشته، پذمارستانیب درها يماریب يگذارکد

از  حیها با استفاد صحيماریب يالمللینب ياستفاده از طبقه بند ،مرکز يها فعالیت هیاز کل دیآمار مف هیتهآن ها،  يگانیو با يمدارك پزشك

و ... و  يمانند پرستار مارستانیمختلف ب يهاارتباط با قسمت جادی، ا I.C.Dها يماریب يالملل نیب يبند طبقه باالخص مربوطه يها کتاب

 يها از فعالیت.يامور مرتبط با مدارك پزشك يو هماهنگ يزیطرح ر ،يسرپرست ای مارستانیمختلف ب يها فعالیت از يگزارش کل هیته

 . باشد يشغل م نیا يجار

 :  تهایو مسئول فیوظا نمونه
 . مارانیب يحفاظت از اطالعات خصوص یياجرا يروش ها سازيپیاده -5

 . يپزشك يداده ها گاهیپا نهیساختار به شنهادیو پ يبررس -6

  يپزشك يداده ها يابیو باز يساز رهیذخ نینو يو روشها يدر پزشك ياستفاده از کد گذار -7

 . موردعمل يبراساس استانداردها يو درمان ياطالعات بهداشت يابیو باز يساز رهیذخ ،يسازمانده -9

  يکنترل و نظارت بر اسناد و مدارك پزشك -8

 ندیفرا -(يمستندساز)ندیو فرا (يكیزیف يفضا -زاتیتجه -پرسنل)جهت ساختاراز ي مدارك پزشك يواحدها يابیارز نظارت بر -11

 . کار استاندارد

 يبه بخش ها ماریهمراه با ب/ ماریالصاق مدارك و ارسال پرونده ب ماران،یب( کیدموگراف) يتیجمع حیفراهم کردن اطالعات صح -11

 . مرتبط

 . يجهان يمربوطه براساس استانداردها يو اقدامات درمان ياعمال جراح ها،يماریب يکدگذار -12

 . کتب مرجع يبرگ شرح حال جهت اختصاص کد علت مراجعه از رو يبررس -13

 . کتب مرجع ياز رو ياصل صیبرگ خالصه پرونده جهت اختصاص کد تشخ يبررس -14

 . (در مورد آنها صورت گرفته است يکه اقدام جراح مارانیب يبرا)ي برگ گزارش عمل جراح يبررس -15

 . براساس کتب مرجع يبرگ گزارش عمل جراح ياز رو صیکد تشخاختصاص  -16

 . براساس کتب مرجع يبرگ گزارش عمل جراح ياز رو ياختصاص کد اقدام جراح -17

 . مارانیب رشیانجام امور مربوط به پذ -19

 . رشیآمار روزانه پذ هیو ته راداتیدر رفع ا یيمربوطه و توانا نهیدر زم يتخصص يوتریکامپ يها ستمیبه س یيآشنا -18

 .  يو بستر ياعمال جراح -مارانیب رشیپذ يبرا يو نوبت ده يبندزمان -21

ها و  کینیبه کل نیمراجع ریو مرخص شده و آمار مرگ و م يبستر مارانیآمار روزانه، ماهانه و ساالنه از ب میو تنظ هیته -21

 . ارائه شده يخدمات درمان لیو تحل هیتجزها به منظور  کینیپاراکل

 . يو امكانات مربوط به مدارك پزشك لیوسا يمدارك پزشك يهاکار، فرم يهاالزام جهت بهبود روش يها يبررس -22

 . هامارستانیو ب يو درمان يمراکز آموزش يمدارك پزشك يواحدها يابیارزش -23

 . در بخش مربوطه ماریب يو بستر رشی، پذ تیزیجهت و مارانیب یيو راهنما ينوبت ده ،يسامانده -24

 . (HIS)سالمت تیریمد ستمیدر استقرار و کاربرد س يهمكار -25

 . ماریجهت ارائه به ب يگانیو ثبت مشخصات و شماره با یيکارت شناسا میتنظ -26

 . ها پرونده يزنو شماره يگذارموجود و پوشه ياوراق پرونده براساس استانداردها میتنظ -27

 شده  نییها براساس روش تع پرونده يگانیانجام امور با -29

  مارانیبا استفاده از پرونده ب گرید يهاو ارگان يقانون يمكاتبات مربوط به پزشك پاسخ به -28

آن در  جینتا يریو بكارگ يشغل يهايدر جهت ارتقا معلومات و توانمند يو آموزش يمهارت ،يکارآموز يشرکت فعال در دوره ها -31

 . محوله فیانجام وظا

 . در شغل مربوطه سالمتدر عرصه نظام  يکاربرد قاتیمشارکت در تحق -31

 : احراز طیشرا

 :و معلومات  تحصیالت -1
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 . يدر شاخه پزشك يکتابدار ،يپزشك کیاطالعات سالمت، انفورمات يفناور ،يدر رشته مدارك پزشك يکارشناس يلیتحص مدرك

 ،يدرمان يخدمات بهداشت تیریاطالعات سالمت، مد يفناور ،يمدارك پزشك يدر رشته ها يدکتر ایارشد  يکارشناس يلیمدرك تحص 

اطالعات سالمت مشروط به دارا بودن مدرك  تیریمد ،يپزشك يو اطالع رسان ي،کتابدار يپزشك کیسالمت ، انفورمات يفناوري ابیارز

 . يدر شاخه پزشك ي، کتابدار سالمتاطالعات  يو فن آور يمدارك پزشك يکارشناس يلیتحص

 : مهارت  -0
، مهارت  جینتا لیمهارت تحل ها،یماریب يو پردازش اطالعات، مهارت استفاده از آمار و کدگذار ياسناد، مهارت مستند ساز تیریمهارت مد 

 . و پژوهش قیمهارت انجام تحق مارستان،یمختلف ب يتهایاز فعال يکل يده گزارش

 : یآموزش یدوره ها-1
 . هايماریب يو طبقه بند يگذارنام يها ستمیس نیبا آخر یيآشناي، مدارك پزشك يقانون يها جنبه
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 طیکارشناس بهداشت مح
 

 

 يها از زمینه يكیدر  سیشامل تدر یيها ،فعالیتيآن ها، تحت نظارت کل انیهاي است که متصد پست رندهیشغل در برگ نیا: فیتعر

 يآورجمع يمشارکت در ارائه طرح کانال ها ط،یبهداشت مح يها از زمینه يكیدر  يقاتیتحق يارائه و انجام برنامه ها ط،یمحبهداشت 

 يهاستمی، مشارکت در ارائه طرح س(پسماند) و دفع زباله يآورجمع يهاستمیمشارکت در ارائه طرح س ،يشهر يها سیالبو  فاضالب

هوا، بهداشت پرتوها ، بهداشت آب  يفاضالب، کنترل آلودگ هیآب، تصف هیتصف يو ارائه طرح واحد ها يدنیآشام آب عیانتقال و توز

امور  تیریمد آن و يو اقتصاد يفن يها ارائه شده با در نظر گرفتن جنبه يبرنامه ها یيدر موارد اجرا يریگ میتصمو  يبررس يدنیآشام

 . را بر عهده دارند طیامور مرتبط با بهداشت مح يو هماهنگ يزیطرح ر ،يسرپرست ای. طیبهداشت مح یياجرا

 :  تهایو مسئول فیوظا نمونه

 طیبهداشت مح يا و منطقه يکشور ياستهایس ينظارت بر اجرا. 

 طیبهداشت مح يها مربوط به برنامه يو عمران ياعتبارات جار شنهادیبرآورد و پ  

 (يدمیاپ) ریگ و همه هايماریب انیو کنترل طغ يمشارکت در شناسائ. 

 يطیمح ستیاثرات ز يابیارز يگزارش ها هیمشارکت در ته . 

 يدنیآب آشام عیو توز هیانتقال ، تصف يها ستمیس يمشارکت در طراح . 

 يوصنعت يفاضالب شهر هیتصف و يآورجمع يها ستمیس يمشارکت درطراح . 

 آب تیفیک يشهایآزما جینتا يریبكارگ و ریتفس . 

 سالمت وستیپ يگزارش ها هیمشارکت در ته. 

  و دفع مواد زائد جامد يجمع آور يها ستمیس يطراحمشارکت در . 

 روند آنها راتییمنابع آب و تغ تیفیاز ک يلیتحل يها گزارش هیو ته يبررس . 

 يطیمطالعات تماس با عوامل مح يو اجرا يمشارکت در طراح . 

 طیمح يمشارکت در انجام مطالعات سم شناس . 

 تابعه يواحدها يها فعالیت يابینظارت و ارزش ش،یبه منظور پا دهایمشارکت در بازد . 

 طیبهداشت مح يبرنامه ها ياجرا ازین مورد لیو وسا زاتیتجه نیتأم يریگیپ . 

 فاضالبآب و  يکنترل بهداشت يها نهیدر زم طیبهداشت مح يندهایفرا ياهداف مربوط به اجرا نییریزي و تع برنامه . 

 تیدر جهت بهبود وضع يآب و فاضالب شهر يمهندس يها شرکت ژهیربط به و ذي يهابا ارگان يبخش نیب يهماهنگ جادیا 

  يرسانآب يمنابع آب، شبكه ها ،يبهداشت

 هدف يها گروه يو آموزش مداوم برا يآموزش يبسته ها هیته . 

 سنجش يها هوا ، آب با استفاده از دستگاه يهاآالینده شیپا . 

 يو بهداشت يشیآرا ،يدنیآشام ،يقانون مواد خوردن يمشارکت در اجرا . 

 طیمختلف بهداشت مح يها در زمینه ازیاطالعات و آمار مورد ن يو جمع آور دیبازد  

 ه تابع يمستمر از واحد ها يبهداشت دینظارت و بازد 

 موجود مشكالتجهت حل  یيو اجرا يکارهاي فن راه و ارائه مارستانیب طیبهداشت مح لیمسا يبندشناخت و دسته . 

 موضوعات  به يآموزش يها از برنامه ياختصاص بخش پرسنل يبرا يآموزش يبرنامه ها يدر اجرا يآموزش زریبا سوپروا يهنگهما

 . و کنترل عفونت طیبهداشت مح

 جهت  يو درون بخش يبخش نیب يو ارتباط با مرکز بهداشت شهرستان و مرکز بهداشت استان و جلب همكار يهماهنگ جادیا

 . مارستانیب يبهداشت مشكالتحل 

 مارستانیب زیو نوك ت يعفون ،يمعمول يزباله ها يحمل و نقل و دفع بهداشت ک،یتفك ،ينظارت بر نحوه جمع آور . 

 مارستانیب طیمح يسالم ساز ،يسازفاضالب، به يو دفع بهداشت هیو تصف ينظارت بر جمع آور . 

 البسه و نحوه  يو جداساز یيو نظارت بر نحوه شست و شو، گندزدا يمرکز ونیزاسیلیو استر خانهیرختشو يکنترل بهداشت

 . يپزشك لیوسا حیصحکردن  لیاستر

 طیبهداشت مح يبرنامه ها ياجرا يبرا یياجرا يدستورالعمل ها ابالغو  هیمشارکت در ته . 
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 طیمختلف بهداشت مح يها در زمینه ازیاطالعات موردن لیو تحل هیو تجز ،يطبقه بند ،يمشارکت در جمع آور . 

 آن  جینتا يریو بكارگ يشغل يهايدر جهت ارتقاء معلومات و توانمند يو آموزش يمهارت ،يکارآموز يشرکت فعال در دوره ها

 . محوله فیوظادر انجام 

 در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه يکاربرد قاتیمشارکت در تحق . 

 

 : احراز طیشرا

 :و معلومات تحصیالت -1

 طیبهداشت مح يمهندس يها از رشته يكیدکترا در  ایارشد  يکارشناس ای يکارشناس يلیتحص مدرك . 

 يمنیسالمت ا تیری، مد(ستیز طیمح) يعیآموزش بهداشت، منابع طب ياز رشته ها يكیارشد در  يکارشناس يلیمدرك تحص 

 طیو آموزش مح تیریریزي مد برنامه ،يطیمح يوتكنولوژی، ب(فاضالب، آب و  ستیز طیمح)عمران يمهندس ست،یز طیو مح

 تیری، مد ستیز طیمح ي، مهندس ستیز طیمح يآلودگ ،يولوژیدمیاپ ،يانسان ي، اکولوژ ستیز طیآموزش مح ست،یز

بهداشت پرتوها مشروط به دارا بودن مدرك  ست،یز طیمح تیری، مد یيغذا موادو  يمنی، بهداشت ا يو درمان يخدمات بهداشت

 . طیبهداشت مح يکارشناس يلیتحص

 طیمهندس مح ،يولوژیدمی، اپسالمت ياستگذاری، سالمتآموزش بهداشت و ارتقا س يها دکترا در رشته يلیمدرك تحص 

 . طیارشد بهداشت مح يکارشناس ای يکارشناس يلیبودن مدرك تحص دارامشروط به  ستیز

 : مهارت  -0 

و نرم  اطالعات آمار و يابزارها يریاطالعات، مهارت به کارگ لیمهارت تحل ،يها، مهارت انجام کارگروه مهارت آموزش دستورالعمل 

و دفع فاضالب،  هیو تصف يآب، جمع آور يو سالم ساز هیتصف يها در زمینه طیو کنترل عوامل آالینده مح یيافزارها، مهارت شناسا

 عیو توز هیمهارت نظارت بر مراکز ته)  هوا يرل آلودگکنت ،يو صنعت يدرمان يو مراکز بهداشت يزائد جامد خانگ موادو دفع  يآور جمع

 . و پژوهش قیمناسب، مهارت تحق يمهارت کنترل و ارائه راه حل ها ط،یمسائل بهداشت مح ریو سا يبهداشتو  يدنیآشام ،يمواد خوردن

 : یآموزش یدوره ها-1 
 تیریآب، مد يو ضدعفون یيگندزدا يروش ها ط،یبهداشت مح يبرنامه ها یياجرا يو مقررات و دستورالعمل ها نیقوان نیبا آخر یيآشنا 

 . پسماند

 يمنیا ،يپزشك يشناس روسیو ،يپزشك يانگل شناس ،ينیبال يمیش ویب ياز رشته ها يكیدکترا در  ایارشد  يکارشناس يلیتحص مدرك

 يخون شناس ،يپزشك يقارچ شناس ،يشناس يباکتر ،يهماتولوژ ،يسم شناس ،يپزشك يشناس كروبیم ،يشناس بافت ،يپزشك يشناس

 . يشگاهیعلوم آزما يکارشناس يلیمشروط به دارا بودن مدرك تحص يانسان کی، ژنت(يوژلهماتو)و بانک خون  يشگاهیآزما

 .  يشگاهیعلوم آزما ،ينیو بال يحیتشر يشناس بیآس يها در رشته يتخصص يدکترا يلیتحص مدرك

 : یآموزش یدوره ها-1

 ریگ نمونه حیصح يروش ها شگاه،یدر آزما يمنیاصول حفاظت و ا ،يپزشك صیتشخ يشگاههایدر آزما تیفیک نیتضم
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 اي  کارشناس بهداشت حرفه
 

و  يكیزیعوامل ف گیري و اندازه یيبه شناسا ،يآن ها، تحت نظارت کل انیهاي است که متصد پست رندهیبرگشغل در نیا: فیتعر 

که  يگوناگون و علل يدیروش ها و مراحل تول صیتشخ. پردازند يم ياساس و رفع اشكاالت جینتا يابیکار، ارزش طیمح آور زیان یيایمیش

 يو روان يجسم يهاتیکار با قابل طیکار، عدم انطباق شرا طیمح يكیولوژیآورند، عوامل مهم ب يرا به وجود م کار طیمح آور عوامل زیان

افراد به پزشک جهت  ياي و معرف مهم حرفه يهايماریب یيشناسا زیاز کار و ن يکار و علل حوادث ناش طیمح يمنیافراد شاغل، مسائل ا

و مقررات حاکم بر بهداشت و  نیها با قوان از مطابقت فعالیت نانیو حصول اطم يبازرس يشغل است و اجرا نیا قیاز مصاد يقطع صیتشخ

 . ردیگ يدر برم زیاي را ن حرفه امور مرتبط با بهداشت يو هماهنگ يزیر طرح ،يسرپرست ایافراد  يمنیا

 :  تهایو مسئول فیوظا نمونه 

 ها و امكانات دستورالعمل ها، استیاي باتوجه به س حرفه بهداشت يبه اهداف کل يابیریزي جهت دست برنامه . 

 نقاط قوت و ضعف آنان نییمرتبط و تع يسازمان ياجرا شده در واحدها يبرنامه ها شیو پا يابینظارت و ارزش . 

 کارهاي مناسب راهیینکار و تع طیآورمح عوامل زیان شیپا ،يریاندازه گ ،یيشناسا . 

 مافوق نیو مسئول انیها به کارفرما اي کارگاه حرفه نواقص بهداشت اعالمو  يابیارز ،یيشناسا . 

 هدف يگروهها ياي برا حرفه بهداشت يآموزش يبرنامه ها ياجرا . 

 هیاول يبا اصول خدمات بهداشت یيآشنا (P.H.C) حرف گوناگون نیخدمات بر شاغل نیا يو نظارت بر حسن اجرا . 

 و  ستیمطابق چک ل يو مقررات بهداشت نیها، قوان دستورالعمل ياجرا يابیو ارز يتحت پوشش و بررس يها از کارگاه دیبازد

 . دیبازد يفرمها

 تهایتحت پوشش به منظور ارتقاء فعال يها اي کارگاه حرفه بهداشت يهاتیآمار و اطالعات فعال لیو تحل يابیارز ،يبررس . 

 کار و ارائه راهكار به منظور  طیدر مح کیآورو مسائل ارگونوم عوامل زیان يابیو ارزش لیتحل ،يریاندازه گ ،برداري نمونه

 . موجود يکار باتوجه به استانداردها طیآوردر مح عوامل زیان کنترلو  يریشگیپ

 از کار يناش يهاتیو مسموم هایماریو مبارزه با ب يابیماریو ب يریشگیپ نهیدر زم ياجرائ اتیعمل يریگیو پ میدر تنظ يهمكار . 

 آن در  جینتا يریو بكارگ يشغل يهایدر جهت ارتقاء معلومات و توانمند يو آموزش يمهارت ،يکارآموز يشرکت فعال در دوره ها

 . محوله فیوظاانجام 

 در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه يکاربرد قاتیمشارکت در تحق . 

 : احراز طیشرا 

  : و معلومات تحصیالت -0 

 و  يمنیا يمهندس ،اي حرفه بهداشت يمهندس يهااز رشته يكیدکترا در  ایارشد  يکارشناس ،يکارشناس يلیمدرك تحص

 . يصنف يو بهداشت در واحدها يمنیا ،(حفاظت و يمنیا) يفن يبازرس

 آموزش  ،يو درمان يخدمات بهداشت تیریسالمت، مد يگذاراستیس يدکترا در رشته ها ایارشد  يکارشناس يلیمدرك تحص

مشروط به دارا بودن مدرك  ستیز طیو مح يمنیسالمت، ا تیریسالمت ، مد يآموزش بهداشت و ارتقا ،يارگونومبهداشت، 

 . اي حرفه بهداشت يکارشناس يلیتحص

 : مهارت  -0

، مهارت  زاتیو کنترل عملكرد تجه شیمهارت پا ،يریمهارت آمارگ ،گیري عملكرد، مهارت گزارش شیمهارت پا ،ریزي مهارت برنامه 

و  يجسم يها تیکار با قابل طیعدم انطباق شرا صیکار، مهارت تشخ طیآور مح انیز یيایمیو ش يكیزیعوامل ف گیري و اندازه يشناسائ

از کار، مهارت آموزش بهداشت به افراد  يکار و علل حوادث ناش طیمح يمنیو ارائه راه حل مسائل ا صیشاغل، مهارت تشخ افراد يروان

 . اي مهم حرفه يها يماریب ایو  يعمده شغل هاي مسمومیتآثار و عالئم  صیتشخ مهارتشاغل، 

 : یآموزش یدوره ها -1
 يهاطرح ياي نحوه اجرا حرفه بهداشت يهاکار، استخراج شاخص طیآورمح عوامل زیان يابیو ارز يبردار نمونه يهاروش با یيآشنا

 . اي حرفه بهداشت
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 :دستورالعمل انتصاب کارکنان

 
 ... و  يستگی، شا اقتیاحراز ، ل طیبر اساس شرا يبه کارگماردن کارمند در پست سازمان: انتصاب

 :انتصاب کارکنان روش کار
 .ارایه پیشنهاد تغییر عنوان و انتصاب مستخدم به پست سازماني مورد نظر توسط مقام مسئول واحد خدمتي به کارگزیني مربوط -1

ارسال نامه با امضاي باالترین مقام مسئول واحد محل خدمتي مستخدم به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداري به منظور اخذ  -2

درصورت عدم واجد شرایط . )مسئول کارگزیني واحد مربوطه/ یالت براي بالتصدي بودن پست پیشنهادي توسط کارگزینتأئیدیه تشك

 (.بندي مشاغل مراتب به واحد خدمتي اعالم مي گردد بودن فرد پیشنهادي به پست سازماني موردنظر براساس طرح هاي طبقه

بندي  یت فرد پیشنهادي به پست مورد نظر توسط کارشناسان طبقهاستعالم از اداره حراست دانشگاه براي اخذ صالح -3

 (.که پست پیشنهادي جزو مشاغل حساس باشددرصورتي)مشاغل

بندي  استعالم از هسته گزینش دانشگاه براي اخذ صالحیت فرد پیشنهادي به پست مورد نظر توسط کارشناسان طبقه -4

 (.پیماني و رسمي آزمایشي ونیز پست پیشنهادي جزو مشاغل حساس باشددرصورتیكه وضعیت استخدامي فرد پیشنهادي )مشاغل

که پست پیشنهادي جزو مشاغل حساس پس از اخذ تأئیدیه تشكیالت مبني بر بالتصدي بودن پست پیشنهادي و نیز درصورتي-5

هادي و یا درصورتیكه پست باشد، پس از وصول تأئیدیه حراست و هسته گزینش مبني بر تایید صالحیت انتصاب فرد به پست پیشن

 :پیشنهادي جزو مشاغل حساس نباشد به ترتیب زیرعمل مي شود 

 .مسئول کارگزیني واحد خدمتي مستخدم تهیه و تنظیم مي شود/ مدرك مشروحه زیرتوسط کارگزین -6

 .فرم تكمیل شده خالصه اطالعات پرسنلي -6-1

 . روگرفت آخرین حكم حقوقي -6-2

 .گروه قبلي مستخدم/ ارتقاي طبقه روگرفت صورتجلسه -6-3

 .روگرفت تاییدیه تشكیالت مبني بر اعالم بالتصدي بودن پست پیشنهادي -6-4

 

بندي مشاغل محل خدمتي مستخدم توسط نمایندگان  فرعي طرح طبقه طرح و بررسي مدارك و رفع نواقص احتمالي درکمیته -7

 .دانشگاه

 (. نمایندگان دانشگاه)بندي مشاغل م ازمزایاي متعلقه توسط کارشناسان طبقهتعیین تاریخ انتصاب و برخورداري مستخد -9

وعضوکمیته (نمایندگان دانشگاه)بندي مشاغل توسط کارشناسان طبقه بندي مشاغل امضاي صورتجلسه کمیته فرعي طرح طبقه -8

 .یادشده

 .شدهبندي مشاغل توسط اعضاي کمیته یاد فرعي طرح طبقه امضاي صورتجلسه کمیته -11

مسئول کارگزیني واحد خدمتي / بندي مشاغل توسط توسط کارگزین اقدام براساس مفاد صورتجلسه کمیته فرعي طرح طبقه -11

 .ذینفع

بندي مشاغل طي نامه با امضاي باالترین مقام مسئول واحد محل خدمتي مستخدم به  ارسال صورتجلسه کمیته فرعي طرح طبقه -12

 (.بندي مشاغل دانشگاه به منظور نگهداري دربایگاني کمیته اجرایي طرح طبقه)اداري  مدیریت توسعه سازمان وتحول
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 (ارشد -رتبه های پایه)دستورالعمل ارتقای رتبه شغلی کارکنان 

معاونت توسعه مدیریت  12/4/81د مورخ /654/212براساس مفاد بخشنامه شماره: ارشد کارکنان/ ارتقاي رتبه شغلي پایه

ومنابع وزارت متبوع و ضوابط اجرایي مربوط ،کارکناني که شرایط تجربي و یا سایر شرایط مقرر در ضوابط مزبور را احراز نمایند 

 .یابندارشد تخصیص مي/ شغلي پایه در رتبه

 

 :ارتقا رتبه  روش کار
 واحد کارگزینيارشد توسط / رتبه شغلي پایهتعیین لیست افراد مشمول ارتقا  .1

 . شود مسئول کارگزیني تهیه و تنظیم مي/ مدارك مشروحه زیر توسط کارگزین .2

 ارشد/ فرم تكمیل شده خالصه اطالعات کارمندان براي ارتقاء به رتبه هاي شغلي پایه  .3

بایستي به  ارشد و ممهور به مهر واحد خدمتي مستخدم که مي/ به رتبه شغلي پایه ناسنامه آموزشي فرد متقاضي ارتقاش .4

 .رسیده باشد واحدد مسئول آموزش ضمن خدمت تأیی

 تكمیل لیست اسامي مشمول ارتقا طبقه، رتبه و احتساب سنوات خدمت و ارسال به دانشگاه .5

محل خدمتي مستخدم توسط نمایندگان  مهندسي مشاغلفرعي  طرح و بررسي مدارك و رفع نواقص احتمالي درکمیته .6

عدم گذراندن دوره هاي /ستخدم به لحاظ عدم کسب شرایط تجربيدرصورت عدم ارتقاي یک رتبه شغلي م.)دانشگاه

 12/4/81د مورخ /654/212عدم کسب میانگین امتیازات ارزشیابي و یا سایر شرایط مقرر در بخشنامه شماره/آموزشي

/ همعاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع و ضوابط اجرایي مربوط،مراتب به فرد متقاضي ارتقاي رتبه شغلي پای

 (.ارشد اعالم مي گردد

بندي  رتبه شغلي مستخدم و برخورداري مستخدم از مزایاي متعلقه توسط کارشناسان طبقه تعیین تاریخ ارتقاي .7

 (.نمایندگان دانشگاه)مشاغل

 توسط اعضاي کمیته یادشده مهندسي مشاغلفرعي  امضاي صورتجلسه کمیته .9

و تایید توسط نماینده  ط کارشناسان طبقه بندي مشاغلتوس مهندسي مشاغلامضاي صورتجلسه کمیته فرعي طرح  .8

 معاونت توسعه

 .مسئول کارگزیني واحدخدمتي ذینفع/  مشاغل توسط کارگزین مهندسياقدام براساس مفاد صورتجلسه کمیته فرعي  . .11

دانشگاه جهت در کارگزینی واحد انجام و به همراه مدارك به . گرددرتبه خبره و عالی در کمیته مطرح نمی: نکته

 .شودبررسی و اقدام ارسال می
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مدت سنوات تجربي                                                                                    

 ها رتبه
 عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

 - - 21 9 1 مدت سنوات تجربي الزم براي مشاغل تا سطح کارداني

 24 19 12 6 1 مدت سنوات تجربي الزم براي مشاغل تا سطح کارشناسي و باالتر

 - 24 16 9 1 مدت سنوات الزم براي مشاغل تا کارداني

 95 91 71 61 1 میانگین مجموع امتیاز ارزشیابي سالیانه

 ساعت آموزشي براي ارتقاء

 (دو سوم آموزش گذرانده شده حتما باید تخصصي باشد) 
1 311 251 211 - 

 يشغل يکارمندان در رتبه ها يارتقا نحوه  : 

 شرایط تجربه،تحقق شرایط زیر الزامي استعالوه بر   باالتررتبه  کیکارمند به  يارتقا جهت: 

 ارتقاء به رتبه پايه:  الف 

  311و گذراندن  يدر طول دوره ارتقاء رتبه شغل امتیاز ارزیابي سالیانه کارمندمجموع  نیانگیدرصد از م 61کسب حداقل 

 در چارچوب نظام آموزشي کارمندان مصوب کمیته آموزشي کارکنان دانشگاه يآموزش دورهساعت 

 ساعت دوره اموزشي در چارچوب نظام اموزشي کارمندن مصوب کمیته  71براي مشاغل رسته خدمات گذراندن :1تبصره

 .اموزش کارکنان دانشگاه کافي است

 ارتقاء به رتبه ارشد:ب 

  251و گذراندن  يدر طول دوره ارتقاء رتبه شغل امتیاز ارزیابي سالیانه کارمندمجموع  نیانگیدرصد از م 71حداقل کسب 

 در چارچوب نظام اموزشي کارمندان مصوب کمیته اموزش کارمندان يآموزش دورهساعت 

 کسب رتبه خبره یبرا :ج 

  211و گذراندن  يدر طول دوره ارتقاء رتبه شغل سالیانه کارمندامتیاز ارزیابي مجموع  نیانگیدرصد از م 91کسب حداقل 

 در چارچوب نظام آموزشي کارمندان مصوب کمیته اموزش کارکنان دانشگاه يآموزش دورهساعت 

 ساعت دوره اموزشي در چارچوب نظام اموزشي کارمندان مصوب کمیته  51براي مشاغل رسته خدمات گذراندن :2تبصره

 است اموزش کارکنان کافي

 يکسب رتبه عال یبرا :ج 

 1) يدر طول دوره ارتقاء رتبه شغل يابیارزش ازاتیمجموع امت نیانگیدرصد از م 95کسب حداقل  

 2)  امتیاز از جدول زیر 491امتیاز از  361کسب حداقل  
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امتاز  حداکثر امتیاز امتیاز شاخص امتیاز عوامل امتیازي ردیف

 مكتسبه

     25 دکترا و باالتر   1

   25 21 کارشناسي ارشد (مدرك)تحصیالت 

     15 کارشناسي  

     1 به ازاي هر سال سنوات با مدرك دیپلم و پایین تر   2

    

     5/1 به ازاي هر سال سنوات با مدرك کارداني  

   91 2 به ازاي هر سال با مدرك کارشناسي سنوات خدمتي

     5/2 ازاي هر سال با مدرك کارشناسي ارشدبه   

     3 به ازاي هر سال با مدرك دکتراو باالتر  

   35 5 به ازاي هر سال سابقه مدیریت و معاون مدیر سوابق مدیریتي 3

   4 به ازاي هر سال سابقه رئیس گروه و اداره و معاون

کمیته هایي که بر اساس قانون و دستورالعمل /عضویت در شورابه ازاي هر سال  عضویت در شوراها و کمیته ها 4

 وزارت شكل میگیرد

2 11   

پس از تاریخ )دوره هاي آموزشي 5

 (ارتقا به خبره

   151 5/1 به ازاي هر سال اموزش عمومي

   1 به ازاي هر سال اموزش تخصصي و شغلي

   5/1 به ازاي هر سال اموزش مدیریتي

   111 - معدل شش سال منتهي به زمان استحقاق عملكردارزیابي  6

   31 11 به ازاي هر تشویق از سوي وزیر و استاندار سال اخیر 11تشویقات در  7

   7 به ازاي هر تشویق از رئیس دانشگاه و هم سطح

   5 به ازاي هر تشویق از معاونین دانشگاه و هم سطح

   51 15 مشكالتبیان  مستندسازي تجربیات 9

   21 ارایه راهكارهاي اجرایي حل مشكالت

   11 هاي موقعیت بیان خصوصیات و ویژگي هاي شغلي خود

   5 موفقیت هاي شغلي

  :توجه

باوده اسات از زماان     1/1/89تاریخ ارتقاء رتبه شغلي عالي کارکنان شاغل که تاریخ استحقاق رتبه شغلي عاالي آنهاا قبال از    *

درضامن  .آیین نامه مهندسي و ارزیاابي مشااغل ماي باشاد     3تصویب کمیته اجرایي مهندسي مشاغل و براساس جدول شماره 

 "سه مااه فرصات  "همانگونه که دراخبار سایت مهندسي مشاغل درج گردیده است،کارکنان از زمان استحقاق رتبه شغلي عالي 

تااریخ تصاویب کمیتاه اجرایاي مهندساي       "تقاء رتبه شاغلي عاالي از  جهت ارائه مستندات دارند و پس از مدت مذکور زمان ار

 .مي باشد "مشاغل

مي تواند درسایت وزارت بهداشات   وندامتیاز جدول باال نش 491امتیاز از  361وفق به کسب ضمنا در صورتي که پرسنل م.*   

را به همراه مدارك و مستندات به دانشگاه جهات  ،اقدام به ثبت تجربه نمایند و بعد از تایید پرینت تجربه  ثبت تجربهدر سامانه 

 .طرح در کمیته ارسال مي کنیم

 .صفحه اي الزامي مي باشد 21تكمیل فایل مي باشد  1/1/89همچنین کارکناني که تاریخ استحقاق رتبه عالي آنها قبل از *
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  :يطبقات شغلکارمندان در ارتقاء نحوه 

 
 :  يکارمندان در طبقات شغل يارتقا نحوه

-يکه م يطبقه و حداکثر تعداد طبقات کی يسال سوابق تجرب 5هر  يباشد به ازا يم پلمیآنها فوق د يلیکه مدرك تحص ينیشاغل جهت

 . باشد يم 9طبقهکنند  دایتوانند ارتقاء پ

 11توانند تا طبقه يطبقه و حداکثر م کی يسال سوابق تجرب 4هر  يباشد به ازايم يآنها کارشناس يلیکه مدرك تحص ينیشاغل جهت

 . ابندیارتقاء 

 . ابندیيم ارتقا 11طبقه و حداکثر تا طبقه  کیهر چهار سال  يبه ازا سانسیفوق ل يلیبا مدرك تحص نیشاغل

 . ابندیيارتقاء م 12طبقه و حداکثر تا طبقه  کیسال  4هر  ياي به ازا حرفه يدکتر يلیبا مدرك تحص نیشاغل

از  يسال سابقه تجرب کیهر  يبه ازا (يخراسان شمال)ندینما يخدمت م افتهیکه در مناطق کمتر توسعه  الترباو  يمشاغل کاردان نیشاغل

هر دو  يبه ازا سانسیل يلیکارکنان با مدرك تحص يعنی). شوند يطبقه برخوردار م يدر ارتقا لیسال تعج کیبه بعد از  1/1/99 خیتار

 . (کنند  دایارتقاء پ باالترطبقه  کیتوانند به  يسال سابقه خدمت م

 

کارمندان شاغل بر اساس جدول زیر و بر اساس شرایط احراز تحصیلي و تجربي به یک طبقه شغلي استحقاقي در جدول حق شغل -1ماده

 .ارتقاء مي یابند

 

 (20/21/88وری قانون مديريت خدمات کش()کليه رسته ها)ارتقاء طبقه شغلي بر اساس تحصيالت ،سنوات تجربي(1)جدول شماره 

 

 طبقه           

 

 مدرك تحصیلي       

1 2 3 4 5 6 7 9 8 11 1

1 

12 1

3 

14 1

5 

16 

1 6 1 دوره ابتدایيپایان

2 

19 24            

1 5 1 پایان دوره راهنمایي

1 

15 21 25           

          25 21 15 11 5 1  دیپلم

         21 15 11 5 1 1   کارداني

       24 21 16 12 9 4 1    کارشناسي

2 21 16 12 9 4 1     کارشناسي ارشد

4 

     

2 16 12 9 4 1      *ايدکتري حرفه

1 

24     

1 4 9 12 1       (PHD)دکتري تخصصي 

6 

21 2

4 

   

 
وابط باشند، در طبقه و رتبه شغلي استحقاقي قرار خواهند ضکارمنداني که در بدو استخدام داراي شرایط تحصیلي و تجربي این -2ماده

 .گرفت
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طبقه  86خدمات کشوري بهره مند مي شوند از ابتداي سال در خصوص کارمنداني که از طبقه تشویقي بعد از قانون مدیریت 

 .تشویقي ارزشیابي حذف و مطابق جدول زیر عمل مي شود

 
 طبقه           

 

 مدرك تحصیلي       

1 2 3 4 5 6 7 9 8 11 1

1 

12 1

3 

14 1

5 

16 

           24 19 12 6 1  دوره ابتدایيپایان

          25 21 15 11 5 1  راهنمایي

         25 21 15 11 5 1   دیپلم

        25 21 15 11 5 1    کارداني

2 21 16 12 9 4 1     کارشناسي

4 

     

2 16 12 9 4 1 1     کارشناسي ارشد

1 

24     

1 12 9 4 1       *ايدکتري حرفه

6 

21 2

4 

   

و  (PHD)دکتري تخصصي 

 فوق تخصصي بالیني 

       1 4 9 1

2 

16 2

1 

24   

 

 آزمایشگاهی دارندگان مدرك تحصیلی پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی،علوم*
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کارمندان شاغل بر اساس جدول زیر و بر اساس شرایط احراز تحصیلی و تجربی به طبقات شغلی استحقاقی در *
 .جدول حق شغل ارتقاء می یابند

 طبقه           

 

 مدرك تحصیلي       

1 2 3 4 5 6 7 9 8 11 1

1 

12 1

3 

14 1

5 

16 

          29 24 19 12 6 1  دوره ابتدایيپایان

پایان دوره راهنمایي یا دوره 

 اول متوسطه

 1 5 11 15 21 25 29         

        29 25 21 15 11 5 1   دیپلم

       29 25 21 15 11 5 1    کارداني

2 21 16 12 9 4 1     کارشناسي

4 

29     

2 16 12 9 4 1 1     کارشناسي ارشد

1 

24 2

9 

   

1 12 9 4 1       *ايدکتري حرفه

6 

21 2

4 

29   

و  (PHD)دکتري تخصصي 

 فوق تخصصي بالیني 

       1 4 9 1

2 

16 2

1 

24 2

9 

 

 

 دارندگان مدرك تحصیلی دکترای عمومی پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی، دکترای علوم آزمایشگاهی*
 فصل دوم ایین نامه اموزشی مبنی بر لحاظ نمودن نظام واحدی در تمام مقاطع5باستناد ماده**
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 ارتقاء طبقه شغلي

 
 :دستورالعمل ارتقای طبقه شغلی باالتر کارکنان

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انساني رئیس  27/11/98مورخ  55599/211براساس مفاد بخشنامه شماره:ارتقاي طبقه شغلي کارکنان

تحصیلي و یا سایر شرایط مقرر در طرحهاي مزبور را بندي مشاغل،کارکناني که شرایط تجربي و  جمهور وآیین نامه اجرایي طرح طبقه

 .باالتر تخصیص مي یابند شغلي احراز نمایند در یک طبقه

 مشاغل  يابیو ارزش يبر اساس ضوابط طرح طبقه بند باالتر يسطح شغل ای يپست سازمان صیتخص : ارتقاء

 

 :ارتقای طبقه شغلی روش کار
 .شغلي توسط اداره امور اداري واحد خدمتي مستخدمتعیین لیست افراد مشمول ارتقاي طبقه  .1

 .شودمسئول کارگزیني واحد خدمتي مستخدم تهیه وتنظیم مي/ توسط کارگزین ر مدرك مشروحه زی .2

 .فرم تكمیل شده خالصه اطالعات پرسنلي .3

 . روگرفت آخرین حكم حقوقي .4

 .گروه قبلي مستخدم/ روگرفت صورتجلسه ارتقاي طبقه .5

 افراد مشمول طبقه و ارسال به دانشگاه جهت بررسي و تخصیص نوبت جهت کمیته فرعي در واحدتهیه و تكمیل لیست  .6

مشاغل محل خدمتي مستخدم توسط نمایندگان  مهندسيفرعي  طرح و بررسي مدارك و رفع نواقص احتمالي درکمیته .7

ا سایر شرایط مقرر در درصورت عدم ارتقاي یک طبقه شغلي مستخدم به لحاظ عدم کسب شرایط تجربي و ی.)دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انساني رئیس جمهور وآیین نامه اجرایي  27/11/98مورخ  55599/211بخشنامه شماره

 (.بندي مشاغل مراتب به فرد متقاضي ارتقاي طبقه شغلي باالتر اعالم مي گردد طرح طبقه

بندي مشاغل  از مزایاي متعلقه توسط کارشناسان طبقه تعیین تاریخ ارتقاي طبقه شغلي مستخدم و برخورداري مستخدم .9

 (. نمایندگان دانشگاه)

 .مشاغل توسط اعضاي کمیته یادشده مهندسيفرعي  امضاي صورتجلسه کمیته .8

و عضو کمیته یاد (نمایندگان دانشگاه)توسط کارشناسان طبقه بندي مشاغل مهندسي مشاغلامضاي صورتجلسه کمیته فرعي  .11

 .شده

 .مسئول کارگزیني واحدخدمتي ذینفع/ مشاغل توسط کارگزین مهندسيمفاد صورتجلسه کمیته فرعي  اقدام براساس .11

 

 

 (ع)علي اصغر ارتقاء طبقه شغلي در مرکز آموزشي درمانيفلوچارت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه خالصه اطالعات پرسنلي

 تعیین وقت کمیته با کارشناس طبقه بندي مشاغل

 حضور کارشناس و بررسي خالصه پرونده و تعیین تاریخ استحقاق طبقه شغلي

 مشاغل و مدیر بیمارستان مهندسيامضاء صورتجلسه توسط اعضاي فرعي 

 اقدام بر اساس مفاد صورتجلسه کمیته فرعي مهندسي مشاغل و صدور حكم توسط کارگزیني

 بررسي پرونده پرسنل
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 :  يابیارزش

 
شود  امر موجب مي نیکه ا ردیگيقرار م يساله مورد بررس کیعملكرد کارمند در طول دوره  يعنیشود  مي يمستمرتلق يتیفعال يابیارزش

 . شود بر اساس اطالعات موثق و مستند انجام  يابیو ارزش افتهیکاهش  يابیارزش در جیرا يکه خطاها

از طریق  86و از ابتداي سال . نداردها و سنجش عملكرد مشارکت دارنداستا نیو تدو ارهایمع نییدر تع يعنی يابیارزش ندیدر فرآ کارکنان

 .گرددسامانه انجام مي

 . باشد ياسفند ماه همان سال م انیهر سال تا پا نیفرورد يابتدا:  يابیارزش دوره

ماه در سال اشتغال به خدمت داشته اند عملكرد آنها مورد  6از  شیکه ب يو قرارداد K بیو ضر ي، طرح يمانیو پ يپرسنل رسم هیکل

 . گرفتقرار خواهد  يابیارز

 :گروه هدف

گروه هدف ارزیابي عملكرد شامل کلیه مستخدمین غیرهیات علمي موسسه از جمله کارمندان رسمي، پیماني ، قراردادي،وطرح خدمت 

،کارکنان و کارکنان پشتیباني طبقه بندي مي هار گروه مدیران پایه،مدیران میانيشاغلین موسسه که در چ.پزشكان و پیراپزشكان میباشد 

 شود مي بایست فرم هاي مربوط را در زمان مقرر تكمیل کنند

 :فرم هاي ارزیابي و حیطه شمول آن

 مخصوص ارزیابي عملكرد مدیران میاني مي باشد 1-2و 1-1فرم هاي شماره -الف

 مي باشد( عملیاتي )صوص ارزیابي عملكرد مدیران پایه مخ 2-2و 2-1فرم هاي شماره -ب

 مخصوص ارزیابي عملكرد کارکنان مي باشد 3-2و 3-1فرم هاي شماره-ج

 مخصوص ارزیابي عملكرد کارکنان پشتیباني مي باشد 4-2و 4-1فرم هاي شماره -د

شده و فرم مربوطه را به همراه مدارك تكمیل نموده و به ارزیابي شونده موظف است درسامانه ارزیابي عمكرد با کدملي و کاربري خود وارد 

 .رابط ارزشیابي ارجاع دهد

رابط ارزشیابي پس از بررسي به مسئول مربوطه ارجاع مي دهد و مسئول مربوطه جهت تایید نهایي به مدیر ارجاع میدهد در نهایت پس 

 .شد پرینت گرفته و جهت مهر به دانشگاه ارسال مي شوداز اینكه فرم ارزشیابي توسط رئیس اداره ارزشیابي دانشگاه تایید 
 

 :نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

 

میانگین امتیاز مكتسبه از مجموع امتیازات شاخص هاي عمومي و اختصاصي در طول دوره، مبناي امتیازدهي براي ارتقاي رتبه -1

 .کارمندان با رعایت سایر شرایط مي باشد

 امتیاز ارزیابي عملكرد بعنوان یكي از فاکتورهاي کارمند نمونه میباشد-2

یک بار در طول ) باشد از یک طبقه تشویقي  95مدیران و کارمنداني که مجموع ارزیابي عملكرد انها در پنج سال متوالي حداقل -3

ني که طبقه تشویقي نگرفته بودند تطبیق طبقه وردي که این قانون بداشته شده است و در حال حاضر کسا. برخوردار خواهند یود( خدمت

 .گرفتند
 

 :  یالعاده نوبت کار فوق
متعارف به صورت ریغ يهاشغل خود در نوبت تیگردد که بر حسب نوع و ماهيپرداخت م يمشاغل انیبه متصد يالعاده نوبت کار فوق

 . باشنديم فهیبه انجام وظ ملزمتمام وقت و مستمر 
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 نحوه محاسبه ساعت کار موظف کارکنان بالینی بر اساس قانون بهره وری 

 
  پرسنل براي هر یک از  "در هفته  ساعت 44از  کسر ساعت کار "  قانون ابتدا باید  این براساس پرسنل محاسبه ساعت کار موظف براي

 :  باشدکار در هفته تاثیرگذار مي در میزان کسر ساعتمورد   3 محاسبه شود که 

.) باشد ساعت مي 5ساعت تا حداکثر  1بر اساس سنوات خدمت از حداقل   میزان کسر ساعت کار در هفته :سنوات خدمت  .1

 (  1جدول شماره 

 خدمت سنوات از ناشی کار ساعت کسر –جدول شماره یک 
 سال سال ماه سال ماه سال ماه سال ماه سنوات خدمت

 16باالتر از  12-16 1 9-12 1 4-9 1 4تا  1 1 

میزان کسر ساعت کار 

 در هفته

 

 ساعت 1

 

 ساعت 2

 

 ساعت 3

 

 ساعت 4

 

 ساعت 5

مالك محاسبه سنوات خدمت در بخش دولتي براي کلیه کارکنان رسمي  و پیماني، سنوات مندرج در احكام کارگزیني و  - 0یادآوری 

 . براي کارکنان  قراردادي  میزان  پرداخت  حق  بیمه یا کسورات  بازنشستگي خواهد بود

جدول . ) باشدساعت مي 2ت تا حداکثر ساع 1.5از حداقل   سختي کارمیزان کسر ساعت کار در هفته بر اساس : کار  سختي -1

 ( 2شماره 

 کار سختی از ناشی کار ساعت کسر – 0جدول شماره 

سختي کار باستناد قانون نظام 

 هماهنگ
 %111تا% 75 %75تا%51 %51تا %26 %25تا % 9

 دو ساعت یک ساعت و نیم یک ساعت نیم ساعت کسر ساعت کار در هفته

ساعت  2که از جمله رشته هاي شغلي پرستاري  است حداکثر از  وسرپرستاران  سوپروایزر ، مشاغل مدیریت پرستاري، - 0یادآوری 

 .استفاده خواهند نمود ( 2جدول شماره)کار  سختيکاهش ساعت کاردر هفته بر اساس جدول 

ستار و سوپروایزر با توسعه   بیمارستان  متناسب  نبوده  ها جایگاه مدیریتي  سرپربا توجه به اینكه در برخي از بیمارستان - 1یاد آوری 

نمایند، از امتیاز  حداکثر عنوان سرپرستار ، سوپروایزر یا مدیر پرستاري خدمت  ميهدر صورتي که  افرادي با ابالغ انشایي در بیمارستان ب

 .ساعت  استفاده خواهند نمود2

ساعت  1  (شیفت در گردش ) هفته بر اساس شیفت کاري غیر متعارف  میزان کسر ساعت کار در: شیفت کاري غیر متعارف  -2

 .خواهد داشت  1باشد و در صورتي که شیفت در گردش نباشد امتیاز مي

 

 ) به کارکناني که بصورت نوبت کاري درگردش اشتغال دارند" کسر ساعت کاردر نوبت کاري هاي غیر متعارف، صرفا - 4یاد آوری 

 .گیردتعلق مي " ( داشته باشند حداقل یک عصر درهفته

 .باشدمبناي محاسبه نوبت کاري درج آن در حكم کارگزیني مي - 5یادآوری  

و حداکثر  ( ساعت کار در هفته 44-1.5=42.5یعني  ) ساعت خواهد بود 1.5 جدول فوق حداقل کسر ساعت کار در هفته  3بر اساس 

 (. ساعت کار در هفته  44-9=36 یعني )  باشدساعت مي 9 ،کسر ساعت کار در هفته

 : (بسته به تعداد روزهاي ماه ضریب مشخصي تعیین میگردد)سپس باید ساعت کار در هفته را در ضریب آن ماه ضرب کرد  

  در نظر گرفته مي شود که در ساعت کارکرد هفتگي فرد ضرب    4/4باشد، ضریب روز مي 3هفته و  4 روزه که 31در ماه هاي

 .مي گردد

 در نظر گرفته مي شود که در ساعت کارکرد هفتگي فرد   29/4روز مي باشد،ضریب   2هفته و  4روزه که  31ماه هاي  در

 . ضرب  مي گردد 

 در نظر گرفته مي شود که در ساعت کارکرد هفتگي فرد  14/4روز مي باشد، ضریب 1هفته و  4که (  اسفند)  روزه 28در ماه

 . ضرب  مي گردد

ساعت در  7هر روز تعطیلي غیر جمعه  يبه ازا) جمعه آن ماه کسر کنیم دست آمده را از ساعات تعطیلي غیرهسپس باید عدد ب

 ( .د شونظر گرفته مي



61 

 

ساعت کسر کار در هفته  4که  بر اساس جدول سنوات خدمت و سختي کار و شیفت کاري غیر متعارف   پرسنلي: براي مثال 

 ( 41*4.4=176) ضرب خواهد شد 4.4که در ضریب ماه فروردین  خواهد بود(  44-4=41) دارد ساعت کار هفتگي این پرسنل

شش روز   1383با توجه به اینكه تعداد تعطیلي غیر جمعه در ماه فروردین . باشدساعت کار این ماه این پرسنل مي 176عدد 

ساعت  7عني به ازاء هر روز تعطیلي غیر جمعه ی)  ساعت از ساعت کار ماهانه این پرسنل کسر خواهد شد 42میباشد بنابراین 

 :)134=42-176 
 

 و مقررات خروج از خدمت ضوابط

   :بازنشستگی*
 ينائل شود و از مستمر يبه افتخار بازنشستگ يو به موجب حكم رسم ياست که کارمند طبق ضوابط و مقررات قانوناز آنعبارت

 .استفاده کند يبازنشستگ

  :انتقال*
 يموسسات و دستگاهها ریسا ایتحت پوشش دانشگاه و  يبه واحدها يمحل خدمت کارمند با صدور حكم رسم یيجاهجاب است ازعبارت

  خدمتبا حفظ سوابق  يدولت

 

 

 :  دیبازخر*
 . شود دیبازخر هاآن يقطع گردد و سوابق خدمت يکارمند با دستگاه خدمت ياز آن است که رابطه استخدام عبارت

 

 :  اخراج*

در  يبه خدمت و صالحيمراجع ذ يآراء قانون ایو  يبه تخلفات ادار يدگیرس يهاتیأاحكام ه يازآن است که کارمند در اجرا عبارت

 .که در نهایت به صدور حكم اخراج منجر مي شود. داده شود خاتمهموسسه بطور دائم 
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 :  يبازنشستگ
 ينائل شود و از مستمر يبه افتخار بازنشستگ يو به موجب حكم رسم ياست که کارمند طبق ضوابط و مقررات قانوناز آنعبارت

  .استفاده کند يبازنشستگ

 : باشد يم لیشرح ذهب يبازنشستگ طیاز شرا يبرخ

  .دیسال سابقه خدمت دارند بازنشسته نما يکه سسسه مكلف است کارمندان خود را ؤم -

روز حقوق بازنشسته  25سال سابقه خدمت را با حداقل  25سال سن و حداقل  61تواند کارمند خود را با داشتن حداقل يسسه مؤم -

  .دینما

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 نیزگراک طسوت مدختسم يلنسرپ هدنورپ يسررب

 دراد يگتسشنزاب طیارش ایآ

هاگشناد هب يگتسشنزاب خیرات مالعا

هطوبرم دحاو طسوت راک نایاپ و يگتسشنزاب غالبا رودص

هاگشناد طسوت يگتسشنزاب نامزاس هب لاسرا و 2 و 1 هرامش ياهمرف لیمكت

 دوشیم دیئات يگتسشناب نامزاس طسوت يلاسرا ياهمرف ایآ

دکار يناگیاب هب لاسرا و يگتسشنزاب هدنورپ لیكشت
 قوقح يرارقرب تهج يلام تیریدم هب يگتسشنزاب مكح هیدیئات لاسرا

يگتسشنزاب

صقن عفر تهج زکرم ينیزگراک دحاو هب عالطا

دوشیم يناگیاب مدختسم تساوخرد

هلب

ریخ

ریخ

هلب
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 :  انتقال

 يموسسات و دستگاهها ریسا ایتحت پوشش دانشگاه و  يبه واحدها يمحل خدمت کارمند با صدور حكم رسم یيجاهاست از جابعبارت

  خدمتبا حفظ سوابق  يدولت

ثبت اطالعات مربوط به فرایندهاي اجرایي انتقال یا ماموریت درون سازماني و برون سازماني در چارچوب اطالعات درخواست متقاضیان  -

  http://transfer.behdasht.gov.irدر سامانه 

 

 :فرآیند 
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 اخراج

 

 
 اعمال و رفتار خالف شأن شغلي .1
 نقض قوانین و مقررات مربوط .2

 رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانوني آنها بدون دلیلایجاد نارضایتي در ارباب .3

 ایراد تهمت و افترا ،هتک حیثیت .4

 اخاذي .5

 اختالس .6

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

 ترك خدمت در خالل ساعت موظف اداري .9

 تكرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن بدن کسر مجوز .8

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ایراد خسارات به اموال دولتي .11

 افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري .11

 بیگانهمجاز با اتباع ارتباط و تماس غیر .12

 هاي باالتر در حدود وظایف اداريسرپیچي از اجراي دستورهاي مقام .13

 شدهانگاري در انجام وظایف محولکاري و سهلکم .14

 انگاري روسأ و مدیران در ندادن گزارشات تخلفات کارمندان تحت امرسهل .15

 ارائه گواهي یا گزارش خالف واقع در امور اداري .16

 .خواري تلقي مي گرددنین و مقررات تعیین شده و اخذ هر گونه مالي که در عرف رشوهچه در قواي غیر از آنگرفتن وجوه .17

 تسلیم مدارك به اشخاصي که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصي که حق دریافت آن را دارند .19

 ترتیل خدمت در اوقات مقرر اداري .18

 رعایت نكردن حجاب اسالمي .21

 ن و شعایر اسالميرعایت نكردن شئو .21

 اختفا ، نگهداري ، حمل ، توضیع و خرید و فروش مواد مخدر .22

 استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر .23

 داشتن شغل دولتي دیگر به استثناي سمت هاي آموزشي و تحقیقاتي .24

 هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلي و امكانات و اموال دولتي .25

 ست بردن در اسناد و اوراق رسمي یا دولتيجعل یا مخدوش نمودن و یا د .26

 هابردن در سواالت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سواالت امتحاني یا تعویض آندست .27

 دادن نمره یا امتیاز بر خالف ضوابط .29

 موجه به صورت متناوب یا متواليغیبت غیر .28

 سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري .31

 ها و استراق سمع بدون مجوز قانونيهاي پستي یا معدوم کردن آنها و بستهکردن پاکتیا بازتوقیف ، اختفا ، بازرسي  .31

کاري و ایراد خسارت به اموال دولتي و اعمال پراکني ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشكني و کمکارشكني و شایعه .32

 فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیر قانوني

قاوني و اعمال فشارهاي قانوني یا تحریک به برپایي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیراعتصاب و تظاهرات غیرشرکت در تحصن ،  .33

 گروهي براي تحصیل مقاصد غیر قانوني

 اندعضویت در یكي از فرقه هاي ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده .34

 فعالیت یا دادن گزارش ضد مردميهمكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن  .35

 هاداري و فعالیت به نفع آننامه آنها مبتني بر نفي ادیان الهي است یا طرفنامه یا اساسهایي که مرامعضویت در سازمان .36

 هاعضویت در گروه هاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آن .37

 عضویت در تشكیالت فراماسونري .39
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 :ی و کارانهپرسنل حقوق

 
 يخود را به امور مال مهیاقدام نموده و شماره ب مهیشماره ب افتیجهت در ينامه از امور مال يبا معرف ستیبايم دالورودیپرسنل جد هیکل

به  زیاقدام نموده و شماره حساب را ن ایحقوق و مزا زینسبت به افتتاح حساب متمرکز بانک ملت جهت وار ستیبايم نیهمچن ندینماارائه 

 . دهند لیتحو يامور مال

آیتم در نظر گرفته شده در  5طبق . گرددآفرین محاسبه ميبه صورت پرداخت مبتني بر عملكرد از طریق سامانه به اضافه کار و کارانه

: عملكردي   k.3( اضافه کار)ساعت حضور غیر موظفي عملكردي. 2ساعت موظفي . 1:گرددسامانه،محاسبات به صورت خودکار انجام مي

هاي کیفي بر اساس شاخص: نمره کیفي. 4گردد هاي تعیین شده توسط مسئول واحد مربوطه امتیاز مورد نظر تعیین مياس شاخصبر اس

امتیاز مورد نظر توسط تیم اجرایي بر : نمره کیفي بخش.5. امتیاز نمره محاسبه خواهد شد 111تعیین شده توسط مسئول واحد و از سقف 

-اختصاص مي( امتیاز 111هاي پشتیباني سقف و بخش 551هاي درماني سقف بخش)آن بخش یا واحد حسب میزان رضایت از عملكرد

 .یابد
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 فصل دوم
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 شنایی با مرکز  آ 

متر  9511مربع و زیربناي  متر 5131بیمارستان در زمیني به مساحت . اندازي شدراه «شهرآزاد»با عنوان  1343بیمارستان در سال این 

کم پزشكان کم. ندکردهاي بیمارستان را تأمین ميمربع احداث شد و مدیریت آن با خانم نیّره شیوا بود که با جذب نیكوکاران، هزینه

 یوسفي اهللکودکان، دکتر شكر تخصص نفرولوژيفوقپزشكاني مانند دکتر احمد مشعوف  ،معتبر کشور، جذب بیمارستان شدند

تخصص خون و انكولوژي تخصص نوزادان و دکتر پروانه وثوق فوقپاتولوژیست، دکتر عباس خالصي جراح کودکان، دکترهادي سماعي فوق

 . کودکان

اي بهداري استان شش سازمان منطقهتغییر نام یافت و تحت پو (ع) اصغر، بیمارستان به نام حضرت عليسالميپس از پیروزي انقالب ا

یوسفي و سپس  اهللبیمارستان توسط دکتر شكر ،هادر این سال. تهران درآمد و به صورت یک بیمارستان دولتي فعالیت خود را ادامه داد

 . احساني متخصص کودکان اداره شداهلل دکتر امان

ها و دستیاران، ، انترناین دانشگاه قرار گرفت و دانشجویان پزشكيبا تشكیل دانشگاه علوم پزشكي ایران، تحت پوشش  1365در سال  

تخصصي نوزادان، جراحي هاي فوق، در رشته1371در سال . هاي آموزشي مربوطه به این مرکز اعزام شدنددوره سپري کردن براي

ها تخصصي در این رشتهتربیت دستیاران فوقاي آموزشي به هکودکان، خون و انكولوژي کودکان، غدد کودکان و نفرولوژي کودکان بخش

ن این الهاي کشور فارغ التحصیهاي مختلف کشور شد، به نحوي که در حال حاضر در اغلب استانختند و کمک اساسي به استانپردا

 . تخصص، مشغول خدمت هستندیا فوقعنوان متخصص  مرکز به

تأسیس خوابگاه . هاي موجود اضافه شددانپزشكي کودکان و دیالیز به بخشهاي گوارش کودکان، اعصاب کودکان، دنبخش 1375در سال 

تخصص جراحي کودکان، ریاست ، دکتر سید جواد نصیري فوق1393در سال . ها از اقدامات این دوران بودوسیع دستیاران و انترن

در . کار نمودپزشكي آغاز بهفت و بخش روانتوسعه یا NICUو  PICUهايدر دوران ریاست ایشان بخش. بیمارستان را به عهده گرفتند

تخصصي را به هاي فوقاین دوره بنیاد خیریه کامراني با در اختیار گذاشتن یک طبقه از ساختمان گامانایف، امكان انتقال کلیه درمانگاه

ت، مترون و پرستاران و همه پرسنل ش کادر بیمارستان اعم از مدیریت وقالدر طي این دوره با ت. یک محل مناسب و استاندارد فراهم کرد

 . طور کامل بازسازي و تجهیز شدندفضاهاي فیزیكي اتاق عمل، بخش خون، بخش جراحي و بخش جنرال به

یریت آن را آقاي رضا چیان و مدالریاست بیمارستان را خانم دکتر ط،و چند ماه پس از انتزاع دانشگاه تهران و ایران 1382سال  مهراز 

هاي مستمر مسئولین و با همت خیرین محترم بازسازي و با گیري، واحد رادیولوژي نیز با پي82پائیز سال . اندعهده گرفتهپورسمائي بر

بیمارستان به اتمام رسید و با افزایش  PICUبخش ، نوسازي و تجهیز82در اواخر سال . تجهیز گردید CRو   PACS ،DRهايدستگاه

، بخش اورژانس بیمارستان تخریب شده و براساس استانداردهاي موجود 83در سال . اري قرار گرفتبردتخت، مورد بهره 21ظرفیت به 

پزشكي جدیدي ساخته شده و با افزایش ظرفیت از یک یونیت به سه یونیت دندانپزشكي به ارائه همچنین، واحد دندان. یدبازسازي گرد

 . خدمت با کیفیت بهتر به مراجعین عزیز پرداخت
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 بیانیه مأموریت

اي و ایمني ما با هدف حفظ ارتقاي سالمت جامعه و با رعایت اصول اعتباربخشي،اخالق حرفه

. پردازیمبیمار به ارائه بهترین خدمات درماني تخصصي و فوق تخصصي به نوزادان و کودکان مي

دانشگاه علوم پزشكي ایران، با تكیه بر نیم قرن تجربه به عنوان یک بیمارسنان وابسته به 

 .هاي بالیني را بر عهده داریمآموزش کارآموزان،کارورزان، دستیاران و انجام پژوهش

 چشم انداز 

 به رسیدن جهت در کیفي و بخش اثر ایمن، خدمات ارائه با بخشي اعتبار عالي رتبه کسب

 کشور هوشمند بیمارستان اولین

 هاارزش

   رعایت ارزش هاي اخالقي درهمه سطوح 

 رعایت منشور حقوق بیمار 

  خدمات با رعایت اصول اخالق پزشكي و اسالمي در ارائه عدالت 

  پذیري، خالقیت، نوآوري و یادگیري مستمر کارکنان مسئولیت 

  رعایت استانداردها در ایمني بیماران و همكاران و حفظ محیط زیست 
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 خدمت حقوق گیرندگان 

 مفاهیم و واژه ها 

 کنددرماني معرفي ميدهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتيکسي که خود را به ارائه :بیمار . 

 شناسدرسمیت ميمجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک جامعه که امتیازات و اختیارات خاصي را براي افراد به :حقوق . 

o شودسزاوار است تعریف مي راست وها به معني آنچه حقوق در تمام زبان . 

 مقدمه 

ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به . باشدمت ميالکنندگان خدمات سه بین گیرندگان و ارائهاالننیازمند مشارکت فع ،مت کارآمدالنظام س

 ارائهبه عنوان یكي از ارکان . تي مراقبت مطلوب از بیمار اسالزمههاي موجود، اي و حساسیت نسبت به تفاوتهاي شخصي و حرفهارزش

آنان، پزشكان، پرستاران و سایر  هاي بیمار، خانوادهیتمسئولها باید نهادي براي درك و احترام به حقوق و مت، بیمارستانالخدمات س

 . گذارندبقي مراقبت واقف بوده و به آن احترام الهاي اخها باید به جنبهبیمارستان. کنندگان باشندمراقبت

عات الشایسته است بیماران اط. پذیري بیمار داردیتمسئولمندي بیمار از نتایج مثبت درمان تا حدودي بستگي به اثربخشي مراقبت و بهره

گزارش طور صادقانه تي را بهالمشدن در بیمارستان، مصرف داروها و سایر مطالب مربوط به وضعیت سها، بستريبیماري مربوط به سابقه

 . خود بپرهیزند مسئولع پزشک الروند درماني بدون اط هرگونه تغییر دردهند و از 

مت نسبت به وظایف الدهندگان و گیرندگان خدمات سر است در سایه تعامل مناسب ارائهدرمان و آموزش پزشكي امیدوا وزارت بهداشت،

ور حقوق بیمار با هدف تبیین بر این اساس منش. مین گرددأرین سطح ممكن تباالتت جامعه در المخود و احترام به حقوق دیگري، س

 : تنظیم گردیده است زیرگیرندگان این خدمات و به شرح حقوق

 بینش و ارزش 
   . اي برخوردار استاهمیت ویژه این امر در شرایط بیماري از. باشندها ميظ و احترام به کرامت انسانیكایک افراد جامعه متعهد به حف

ي بوده و دولت موظف است خدمات بهداشتي المانساني از اصول پایه نظام جمهوري اس االيتوجه به کرامت و اساس قانون اساسيبر

ه و مبتني بر احترام به حقوق و رعایت کرامت دالنت باید عاالمارائه خدمات س ،بر این اساس .درماني را براي یكایک افراد کشور تأمین کند

 .  انساني بیماران صورت پذیرد

ي و ایراني و بر پایه برابري کرامت ذاتي تمامي گیرندگان خدمات المي انساني و مبتني بر فرهنگ اساالهاي ونشور با توجه به ارزشاین م

 . مت تنظیم شده استالکنندگان و گیرندگان خدمات س، ارتقا و تحكیم رابطه انساني میان ارائهت و با هدف حفظسالم

 منشور حقوق بیمار 
 مت حق بیمار استالدریافت مطلوب خدمات س: محور اول . 

 عات باید به نحو مطلوب و به میزان کافي در اختیار بیمار قرار گیرد الاط: محور دوم . 

 باید محترم شمرده شود ،تالمگیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات سحق انتخاب و تصمیم: محور سوم . 

 احترام به حریم خصوصي بیمار و رعایت اصل رازداري باشد مت باید مبتني براله خدمات سئار: ارممحور چه . 

 دسترسي به نظام کارآمد رسیدگي به شكایات حق بیمار است: محور پنجم . 

 حق بیمار است  سالمتدریافت مطلوب خدمات : محور اول
 . ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشدمنزلت انسان و با احترام به ارزشن و أشایسته ش ( 1-1

 . ادب و همراه با مهرباني باشد بر پایه صداقت، انصاف، ( 1-2

 . فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بیماري و جنسیتي باشد ( 1-3

 . بر اساس دانش روز باشد ( 1-4

 . مبتني بر برتري منافع بیمار باشد (1-5

 . ن باشدهاي درماني بیماراتمت مبتني بر عدالت و اولویالتوزیع منابع س ( 1-6

 . مبتني بر هماهنگي ارکان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشي باشد ( 1-7

 . ضروري باشدهاي غیرور از تحمیل درد و رنج و محدودیتمین کلیه امكانات رفاهي پایه و ضروري و به دأبه همراه ت (1-9

ن ذهني الزنان باردار، سالمندان، بیماران رواني، زندانیان، معلو پذیر جامعه از جمله کودکان،هاي آسیباي به حقوق گروهتوجه ویژه ( 1-8

 .و افراد بدون سرپرست داشته باشدو جسمي 

 . ترین زمان ممكن و با احترام به وقت بیمار باشددر سریع ( 1-11

 . ان خدمت باشدبا در نظر گرفتن متغیرهایي چون زبان، سن و جنس گیرندگ ( 1-11
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اساس بر (الكتیو) در موارد غیرفوري. آن صورت گیرد ، بدون توجه به تأمین هزینه(اورژانس)هاي ضروري و فوري در مراقبت (1-12

 . ضوابط تعریف شده باشد

است پس از ارائه خدمات  الزمکه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، ، در صورتي (اورژانس)هاي ضروري و فوري در مراقبت ( 1-13

 . ، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گرددالزمضروري و توضیحات 

باشد با هدف حفظ آسایش وي ارائه الوقوع ميقابل برگشت و مرگ بیمار قریبپایاني حیات که وضعیت بیماري غیردر مراحل  ( 1-14

اش در زمان احتضار اعي، معنوي و عاطفي وي و خانوادهبه نیازهاي رواني، اجتمکاهش درد و رنج بیمار، توجه ، منظور از آسایش. گردد

 . در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگي خویش با فردي که مي خواهد همراه گردد بیمار. باشدمي

 .  ناپذیر استاجتنابالوقوع شود که مرگ قریبق ميالبرگشت اطج و غیر قابلالعتضار به وضعیت بیماري غیر قابلاح

 

  

 . ات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیردالعاط: محور دوم
 : باشد زیرعات باید شامل موارد المحتواي اط (2-1

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

هاي حمایتي ماني و ضوابط بیمه و معرفي سیستمخدمات درماني و غیر دربیني بیمارستان اعم از هاي قابل پیشضوابط و هزینه ( 2-1-2

 در زمان پذیرش 

   ايل ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفهئواي اعضاي گروه پزشكي مسحرفه بهلیت و رتئونام، مس ( 2-1-3

 ها با یكدیگر آن

آن و آگهي و عوارض و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن، تشخیص بیماري، پیشضعف روش هاي تشخیصي و درماني و نقاط  (2-1-4

 گیري بیمار گذار در روند تصمیمات تأثیرطالعا نیز کلیه

 درمان  ينحوه دسترسي به پزشک معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در ط (2-1-5

 . اقداماتي که ماهیت پژوهشي دارند کلیه (2-1-6

 هاي ضروري براي استمرار درمان ارائه آموزش (7--2-1

 : باشد زیرباید به صورت  اطالعاتنحوه ارائه  (2-2

ت الهاي فردي وي از جمله زبان، تحصیعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگيالاط (2-2-1

 : کهو توان درك در اختیار وي قرار گیرد، مگر این

پس از اقدام ضروري، در  اطالعاتدر این صورت انتقال  .فوق سبب آسیب به بیمار گردد اطالعات ارائه تأخیر در شروع درمان به واسطه -

 . اولین زمان مناسب باید انجام شود

  بیمار محترم شمرده شود، مگر ، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواستاطالعاتاز حق دریافت  اطالعرغم بیمار علي -

 . ع بیمار، وي یا سایرین را در معرض خطر جدي قرار دهداطالکه عدم این

ي بالیني خود دسترسي داشته باشد و آن را دریافت نموده و تصحیح عات ثبت شده در پروندهالطاتصویر  تواند به کلیهبیمار مي (2-2-2

  .اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید

 . باید محترم شمرده شود سالمتگیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات حق انتخاب و تصمیم: محور سوم
 : مي باشد زیرگیري درباره موارد محدوده انتخاب و تصمیم (3-1

 در چارچوب ضوابط  سالمتخدمات  ب پزشک معالج و مرکز ارائه کنندهانتخا (3-1-1

 خواهي از پزشک دوم به عنوان مشاور انتخاب و نظر (3-1-2

گیري وي تأثیري در تداوم و نحوه دریافت خدمات زیستي با اطمینان از اینكه تصمیمهاي عدم شرکت در پژوهش شرکت یا (3-1-3

 . ندارد سالمت

هاي پیشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشي یا مواردي قبول یا رد درمان (3-1-4

 .دهدرا در معرض خطر جدي قرار ميکه امتناع از درمان شخص دیگري 

و به عنوان شده باشد ثبت گیري ميم نظر قبلي بیمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني که بیمار واجد ظرفیت تصمیمالاع ( 3-1-5 

و  سالمتکنندگان خدمات موازین قانوني مد نظر ارائه گیري وي با رعایتراهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفیت تصمیم

 . گیرنده جایگزین بیمار قرار گیردتصمیم

 : باشدمي زیرگیري شامل موارد شرایط انتخاب و تصمیم (3-2

 . باشد (بند دوم)کافي و جامع  اطالعاتگیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتني بر دریافت انتخاب و تصمیم (3-2-1
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 . گیري و انتخاب داده شودو کافي به بیمار جهت تصمیم الزم، زمان اطالعاتپس از ارائه  (3-2-2

 . باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد سالمتارائه خدمات : محور چهارم

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

 ضروري است بدین منظورکلیه. ه شودبیمار احترام گذاشتدر کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصي و درماني باید به حریم خصوصي  (4-2

 . جهت تضمین حریم خصوصي بیمار فراهم گردد الزمامكانات 

دسترسي  اطالعاتتوانند به شوند ميدي که به حكم قانون مجاز تلقي ميفقط بیمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بیمار و افرا (4-3

 . داشته باشند

همراهي یكي از والدین کودك در تمام . دارد در مراحل تشخیصي از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد بیمار حق (4-4

 . هاي پزشكي باشدف ضرورتالخباشد مگر اینكه این امر برمراحل درمان حق کودك مي

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

 سالمتل در کیفیت دریافت خدمات الر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اخته (5-1

 . شكایت نمایدصالح یت ذبه مقاما

 . بیماران حق دارند از نحوه رسیدگي و نتایج شكایت خود آگاه شوند (5-2

ترین زمان ممكن در کوتاه مطابق مقررات  ،اید پس از رسیدگي و اثباتب سالمتکنندگان خدمات خسارت ناشي از خطاي ارائه (5-3

 . جبران شود

بر عهده  گیری باشد، اعمال کلیه حقوق بیمارکه بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیمدر اجرای مفاد این منشور در صورتی

مانع درمان بیمار ف نظر پزشک، الخجایگزین بر گیرندهچه تصمیمالبته چنان. ی جایگزین خواهد بودقانون گیرندهتصمیم

ی فاقد ظرفیت چه بیمارچنان. گیری را بنمایددرخواست تجدید نظر در تصمیمذیربط تواند از طریق مراجع شود، پزشک می

مرده تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم ش النهتواند در بخشی از روند درمان معقوگیری است، اما میکافی برای تصمیم

 . شود
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 نشور حقوق کارکنان م

ها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان از مندان و نجات جان انسانردکه توفیق خدمت به بیماران و دجائياز آن

ه خدمت به بیماران داشتن محیطي آرام و الزمها برابر محسوب شده است و باتوجه به اینكه شارع مقدس با نجات جان تمامي انسانسوي 

باشند منشور روز در خدمت بیماران ميباشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاري که شبانهکارکناني خدوم و با انگیزه مي

درماني نصب گردد تا با  تهیه گردید که در کنار منشور حقوق بیماران در کلیه مراکز زیرپرسنل بیمارستان به شرح  حقوق کارکنان و

حق در این منشور به معني اختیار، توانایي و مصونیت است و . فراهم گردد ميان و منزلت بیماران گرأرعایت آن، خدمت متناسب با ش

 . توانند در مواردي بزرگوارانه از حق خود بگذرندکارکنان مي

 هان مورد احترام کامل قرار گیرندثر از جانب بیماران و همراؤب و مدر قبال ارائه مراقبت مطلو پرسنل بیمارستان حق دارند . 

 هاي مصوب وزارت بهداشتو دستورالعمل ميوظایف قانوني و بر اساس اصول عل پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب، 

 . هاي درماني اقدام نمایندآموزش پزشكي به ارائه خدمت و روشدرمان و 

 ثر محیطي آرام و امن داشته باشندؤد جهت ارائه مراقبت مطلوب و مپرسنل بیمارستان حق دارن . 

 پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگري گفتاري و کرداري احتمالي توسط بیماران و یا همرا هان در امان باشند.  

 آسیب اي که موجب حرفه ف اصول و قواعدالل خرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعماپرسنل بیمارستان حق دارند علي

 . شود امتناع نمایندیا روحي بیمار مي ميدیدن جس

  پرسنل بیمارستان حق دارند بر اساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و بر اساس قوانین و مقررات در انجام وظایف قانوني

 . خود مستقل باشند

 هان بازرسان، بیماران و همرا موران دولتي،أسب و تكریم از سوي مسئولین، کارکنان، مپرسنل بیمارستان حق دارند از سلوك منا

 . ار شونددایشان برخور

  پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایي از سوي مسئولین، در مواردي که به دلیل انجام وظایف شغلي مورد پیگرد

 . گیرند، برخوردار شوندقرار مي

 هایي که مرتبط با وظایف شغلي آنان  نامهي نوین درماني و آئینهاستان حق دارند از آخرین دستورالعمل ها و روشپرسنل بیمار

 . مند شوندچوب مقررات مربوطه بهرهد در چارباشمي
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 مشخصات بیمارستان 

 (ع)اصغر حضرت علي تخصصي کودکانفوق درمانيمرکز آموزشي: نام 

 درماني آموزشي:نوع فعالیت 

 درجه یک : درجه ارزشیابي

 191: تعداد تخت مصوب

  157: تعداد تخت فعال

 مترمربع  9511حدود : مساحت کل زمین بیمارستان

  183پالك  -(ظفر سابق)خیابان شهید وحید دستگردي ، مدرس شمالتهران، بزرگراه : آدرس

 1818916766: کد پستي

 (121)22222141-5: تلفن

  22221163 :فاکس

 crtha.iums.ac.ir:سایتنشاني 

  aliasgharhospital@gmail.com:هاداتایمیل دریافت انتقادات و پیشن
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 (غالمرضا بیاضیاندکتر ) مدیر عامل

 (دکتر حسن اتوکش)مدیر آموزش و پژوهش

 : معاون فني

 (پورسعید رستمآقاي )معاون اجرایي 

 

 (بهناز بهرادخانم )مدیر پرستاري

 :سوپروایزر بالیني

 طزريرویا  خانم

 زادهقصاب خانم

 شمس علیئيمژگان  خانم

 خانم نرگس جعفري

 آقاي باجالني

 (خانم سهرابي)سوپروایزر آموزشي
 (نژادمژگان رمضانخانم )سوپروایزر کنترل عفونت

 (وندکرممرضیه آقاي )فناوري اطالعات 

 (شقایق حیدريخانم )بهبود کیفیت 

 (بخشنجات رویا  خانم)تغذیه 

 (مهتاي رهبردکتر )آزمایشگاه 

 (يالنترسمیه خانم )مددکاري 

 (علي جالليآقاي )سیسات أت

 (يمنیعحسن آقاي )اموال 

 (محمد هادي اسالميآقاي ) محیط بهداشت
 

 (زارعيالهام دکتر ) رادیولوژي

 (خانم بردبار) حقوق و دستمزد

 (محمودرضا عینيآقاي )حراست 

 (آقاي پیشگاه) انباردار

 (نجیبانسانآقاي ) کارپردازي

 (داريجبهمهناز خانم ) پزشكيمدارك

 (خانم طاهره رضي)امور رفاهي 

 

 سرپرستاران بخش های بستری
 (خانم معصومیان)اورژانس

NICU (خانم شجاعي) 

PICU ( دارایيخانم) 

 (ايمراغهخانم ) جراحي

 (خانم حسومي)عفوني

 (خانم دهقان) اتاق عمل

 (خانم رنجبران)و انكولوژي خون 

 (خانم رمجي) :قلب/ریه/گوارش/اعصاب /داخلي

 (مقیسهخانم ) :دیالیز/ غدد/ کلیه

 

 هادرمانگاه

 (بخشندهخانم )تخصصيفوقهاي درمانگاه

 (حاميخانم ) درمانگاه خون

 

 معرفی همکاران

 (غالمرضا بیاضیاندکتر ) مدیر عامل

 (دکتر حسن اتوکش)مدیر آموزش و پژوهش

  (بدار.دکتر فرهاد ابوالحسن چ)معاون فني

 (پورسعید رستمآقاي )معاون اجرایي 

 (دکتر احمد بهرامي)مدیر درمان 

 (آقاي سید علي نقي موسوي)مدیر مالي
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 بیمارستان  میامکانات و قوانین عمو

  امکانات رفاهی

 سرویس 

تعطیل سرویس ایاب و ي غیردر روزها( برگشت) و شیفت عصر (رفت و برگشت)ب پرسنل در شیفت صبح جهت ایاب و ذها

 . (پرورهماهنگ کننده آقاي ایمان)موجود است  هابذ

 غذاخوری

 .باشدهار و شام با استفاده از کارت تایمكس ميخوري جهت صرف ناغذااستفاده از 

 هاوام

 . نمودبه امور اداري مراجعه توان ميتر بیش اطالعاتجهت دریافت است که  الحسنهقرضو  االوام خودرو، کشامل ها وام

  .(بیشتر به امور اداري مراجعه شود اطالعاتجهت دریافت )... و  اصفهان، کیشمشهد، رامسر، : تفریحي و زیارتيامكانات 

 حقوق و مزایا

  .شودطبق قوانین مصوب و حكم صادره پرداخت مي

 مرخصی

 :  یاستحقاق یمرخص

با استفاده از حقوق  ياستحقاق يروز حق مرخص 31 يروز و سال 5/2هر ماه  يکارکنان شاغل به نسبت مدت خدمت به ازا هیکل

 . باشد يشده م رهیقابل ذخ (روز15 )از آن  يمین حداکثررا دارند که در هرسال  ایو مزا

 اشدی يم رهیروز قابل ذخ 15 يمشاغل کارگر ينه کارکنان قراردادساال يمرخص . 

 شود دیتائ توسط مسئول واحد ي، فرم درخواست مرخص يقبل از استفاده از مرخص . 

 :  یاضطرار یمرخص

را دارند و ساالنه  ياستحقاق يعالوه بر سقف مرخص ياضطرار ياز هفت روز مرخص يحق برخوردار لیشاغل در موارد ذ پرسنل

 . باشد ينم دیباز خر ای رهیذخمذکور قابل  يمرخص

 (سال بعد از تاریخ عقد 2تاریخ عقد حداکثر روز از  7به مدت ) در صورت ازدواج فرزند و خود کارمندازدواج مرخصي :  الف

 همسر ، فرزند ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر : شامل  کیفوت بستگان درجه مرخصي :  ب

 .روز مرخصي اضطراري براي کارکناني که همسرانشان وضع حمل کرده است 14: ج

 بار در طول خدمتیک ماه مرخصي تشویقي در صورت تشرف کارکنان به حج تمتع فقط براي یک : د

 مرخصی استعالجی

توسط مسئول واحد  ،بصورت حضوري پس از تائید پزشک اورژانس مرکز و رویت مسئول مربوطه: روز  2گواهي استعالجي تا 

، و عدم حضور فرد ، مرخصي به منزله شود در صورت عدم تائید گواهي توسط پزشک اورژانساحد کارگزیني تحویل داده به و

 .در نظر گرفته خواهد شد غیبت غیرموجه

، (پزشک معتمد)صورت حضوري پس از رویت مسئول مربوطه و بررسي توسط آقاي دکتر چوبداربه: روز 3گواهي استعالجي تا 

 .توسط مسئول مربوطه به واحد کارگزیني تحویل داده شود

واحد به همراه مدارك پزشكي  به صورت حضوري پس از رویت مسئول مربوطه ،توسط مسئول:  3گواهي استعالجي بیش از 

 . مرتبط جهت گذراندن فرآیند استعالجي به واحد کارگزیني تحویل داده شود

 

  حضور و غیاب

 14-14:15: خروج،  7-7:15: ورود -هاصبح 

 18:31: خروج،  13: ورود  -هاعصر
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 7:31-9: خروج،  18: ورود -هاشب 

 . شودانجام ميسیستم تشخیص هویت اثر انگشت ثبت ورود و خروج توسط 

 . گرددتا لحظه ورود محاسبه مي 18و شیفت عصر و شب از ساعت  7خیر در ورود شیفت صبح از ساعت أت

 . گرددخروج قبل از ساعت مقرر تا ساعت خروج مصوب محاسبه مي :تعجیل در خروج

 . شودمسئول واحد مشمول مقررات اداري مي اطالععدم حضور درشیفت مقرر بدون اجازه و  :غیبت

 . باشدبصورت کتبي و با امضاي طرفین و موافقت مسئول واحد و سوپروایزر بالیني مي :تعویض شیفت

آیتم در نظر گرفته شده در  5طبق  .گرددمحاسبه ميآفرین به صورت پرداخت مبتني بر عملكرد از طریق سامانه به اضافه کار و کارانه

: عملكردي   k.3( اضافه کار)ساعت حضور غیر موظفي عملكردي. 2ساعت موظفي . 1:گرددسامانه،محاسبات به صورت خودکار انجام مي

ي کیفي هابر اساس شاخص: نمره کیفي. 4گردد هاي تعیین شده توسط مسئول واحد مربوطه امتیاز مورد نظر تعیین ميبر اساس شاخص

امتیاز مورد نظر توسط تیم اجرایي بر : نمره کیفي بخش.5. امتیاز نمره محاسبه خواهد شد 111تعیین شده توسط مسئول واحد و از سقف 

-اختصاص مي( امتیاز 111هاي پشتیباني سقف و بخش 551هاي درماني سقف بخش)حسب میزان رضایت از عملكرد آن بخش یا واحد

 یابد

 

 لباس کار 
 .گرددکتاب مجموعه قوانین استخدامي و اداري کشور تحویل ميکار پرسنل پرستاري ساالنه دو بار بر اساس  لباس

 اي و کفش مشكي رمهمقنعه س و روپوش، شلوار :فرم پرستار

 مقنعه و کفش سفید ، روپوش، شلوار: فرم بهیار

 کفش سفید  ،صورتيروپوش و شلوار کرم، مقنعه  :بهیارانفرم کمک

 و یا آبي و کفش سفید  مقنعه سبز و روپوش، شلوار :کارکنان اتاق عملفرم 

  کرمو مقعنه  ايقهوه شلوار و روپوش: لباس کار خدمات

 پیراهن آبي روشن : انتظامات

 اي سرمه کارلباس: سیساتأت

 روپوش و شلوار سفید : آشپزخانه

 پوشش
تر کم) پوشیدن کفش پاشنه کوتاه ،(مدت شیفتتمام در زمان ورود و خرج و ) مقنعهزانو، پوشیدن  زیرتا گشاد  يپوشیدن مانتو: هاخانم 

 . ت و وسایل آرایشيالناخن و عدم استفاده از زیورآ الك جوراب، نداشتن ناخن بلند،داشتن  ،بستهو جلو (مترسانتي 5از 

 . هاکوتاه و مرتب بودن موبسته، ي تنگ و نامناسب، پوشیدن کفش جلوهاعدم استفاده از لباس: آقایان

 . گیردها از طریق کارگزیني در اختیار شما قرار ميها و دستور العملظارات، بخشنامهنتشرح وظایف، حدود ا
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 آشنایی با اعتباربخشی 

 مدیریت و رهبري نیازمند مهم این تحقق است بخش اثر و ایمن موقع، به درمان و مراقبت ارائه بیمارستان اصلي ماموریت

 اصلي هايمؤلفه عنوان به محور 18 اعتباربخشي، چهارم دوره در است محوري بیمار و ايحرفه اخالق اصول رعایت و کارآمد

 و دو حسط در سنجه 214 یک، سط در سنجه 214 تفكیک به سنجه 514 و استاندارد111 بر مشتمل که اندشده شناسایي

 سالمت نظام در ها اولویت رساني روز به و بومي طشرای به توجه با استانداردها از مجموعه این است سه حسط در سنجه 96

 اجرایي هاي روش ها، مشي خط از استفاده و دوینت تاس دهش تر نزدیک ها بیمارستان واقعي عملكرد و طشرای به و بازنگري

 منظور به بیمارستانها از کی ره در دهش دوینت ياجرای ي اهاروش به تعهد و ها سیاست تبیین منظور به ها دستورالعمل و

 ایجنت اعتباربخشي چهارم ویرایش هاي سنجه متن در است اعتباربخشي نوین نظام تاکید مورد متوازن و مطلوب نتایج تحقق

 توصیه /الزام ها سنجه برخي در راهنما جامع کتاب در پیشگفت مستندات تدوین لذا است، گرفته قرار تاکید مورد ها پیامد و

  است شده

 است گرفته قرار نظر مد پیش از بیش منابع، بهینه مدیریت اساس بر بیمار ایمني و کیفیت ارتقاء رو پیش اعتباربخشي در

 هااستاندارد از بیشتري تعداد دوره این در قبل، هاي دوره و سوم ویرایش در کیفي هاي ارزش از صیانت ضمن همچنین

 است دانش مدیریت به بیشتر هرچه توجه و کارگروهي گرو در همچنان هابیمارستان تموفقی تندهس دهاپیام و ایجنت متوجه

 .است شده جانمایي عالي و برتر هاي بیمارستان براي و يایمن نیازهاي پیش در هزینه نیازمند هاي سنجه اغلب

 اعتباربخشی استانداردهای چهارم ویرایش گانه 09 محورهای

 

 هر فعالیت پایه و اولیه انتظارات حدود در و باال تحقق امکان و حساسیت اهمیت،: یک سطح های سنجه

 بیمارستان

 بیمارستانها فعلی وضعیت انتظارات حدود در و متوسط تحقق امکان :دو سطح های سنجه 

 بیمارستانها فعلی وضعیت به نسبت انتظارات حدود از تر فرا و تر پایین تحقق امکان: سه سطح های سنجه 

 .است بندي رتبه مالك عالي و برتر یک یک، درجه هاي بیمارستان در صرفا سه سط هاي سنجه *
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  پسماند تفکیک

عادی یا غیر عفونی . دشوتقسیم مي دارویي شیمیایي و، تیز و برنده، غیرعفوني، (معمولي) خانگيشبهدسته  5به  يهاي بیمارستانزباله

و برنده داخل سفتی  زباله تیز، زباله عفونی داخل سطل زرد و کیسه زرد، کیسه مشکیداخل سطل آبی و ( خانگیزباله شبه)

 . شوندآوري ميجمع سفیددارویی داخل کیسه  زباله شیمیایی و، باکس

تجهیزات سرنگ و  شامل سرم و زباله عفونی. است دارو و تجهیزات کاغذ، پسماند مواد غذایي و میوه، پاکت سرم و شاملزباله معمولی 

شامل وسایل تیز و برنده،  و برنده زباله تیز. است هاي تولید شده توسط بیمار عفوني و ایزولهفاده شده براي بیمار، کلیه زبالهاست

  . است درمانيدرماني، فیلتر هود شیميي شیميهاهاي دارویي، داروشامل ویال باله شیمیایی ز. باشدميدارو  سرسوزن، ویال شكسته

 . شودبخشي به اتاقک زباله منتقل ميها توسط کانتینر بینها بعد از تفكیک در بخشزباله :آوری زبالهجمع 

 ترینیكي از مهم هاسازی زبالهخطربیاشند بي بیمارستاني ميهازا و عفونتهاي عفوني منبع عوامل بیماريبا توجه به اینكه زباله

ي عفوني که در هادر این روش زباله. و زبالهالدارد ازجمله اتوک سازي وجودخطرمتفاوتي جهت بيي هاروش. باشدوظایف بیمارستان مي

 . رودزا  از بین ميها و عوامل خطرارگانیسمگیرند و کلیه میكروقرار ميال دارد تحت دما و فشار با ها ي زرد قرارکیسه

 . گرددتحویل شهرداري مي ،خطر شده جهت دفعي شبه خانگي و بيهایت زبالهدر نها

  

 عفونت بیمارستانی

پس از  (روز 31تا  11)مشخص  ايیا طي دوره (ساعت بعد 72 تا 49)شود که پس از پذیرش بیمار در بیمارستان به عفونتي گفته مي 

در زمان چنین این عفونت نباید هم. (گردندعفونت هاي زخم جراحي، پس از ترخیص بیمار ظاهر مي% 51تا  25 )رخ دهد  ترخیص بیمار

جراحي، در بدن بیماران جسم خارجي کار  دنبال اعمالهدر صورتي که ب .در دوره نهفتگي خود باشدداشته و یا پذیرش بیمار وجود 

وه بر الوانند عتمي      ي بیمارستاني هاعفونت. ه وقوع بپیونددبعد بسال تواند تا یک، عفونت بیمارستاني مي(Implant)گذاشته شود 

 . سازند البیماران، کارکنان و عیادت کنندگان را نیز مبت

ارم قرن چه شود که براي مراقبت و درمان بیماران ازهاي بیمارستاني در دنیا بسیار قدیمي است و از زماني آغاز ميتاریخچه کنترل عفونت

ها ها ارائه کرده و آناز این عفونت تريهاني بهداشت تعریف جامعن جاخیراً سازما .دي در نقاط مختلف دنیا بیمارستان تأسیس گردیدالمی

ي شعار مراقبت الدمی 2115خواند و در سال مي( Healthcare-associated infection) هاي بهداشتيهاي ناشي از مراقبترا عفونت

درصد بیماران  11تا  5  ،یافتههاي توسعهدر کشور .است مطرح کرده Clean Care is Safer Careتر مراقبت تمیز است را ،سالم

افزایش پیدا % 25حال توسعه به حدود هاي درشوند و این رقم در کشورمي هاي بیمارستانيبه عفونت البستري شده در بیمارستان مبت

 . کندمي

 :عبارتند ازاهداف نظام مراقبت عفونت بیمارستاني 

 هاي کنترل عفونت و تعیین اولویت( عوامل خطر)اجمي پرخطر شناسایي بیماران و اقدامات ته 

 تر از اندمیک االتعریف میزان اندمیک عفونت و افزایش موارد عفونت در حد ب 

 زمان  يي آن در طهاپایش روند بروز عفونت و الگو 

 هاي بیمارستاني هاي عفونتگیريکشف همه 

 ت انجام شده در زمینه پیشگیري و کنترل عفونت الارزیابي میزان کارایي مداخ 

 هاي تضمین کیفیت ارزیابي برنامه 

  آموزش و ایجاد انگیزه در کارکنان پزشكي و مدیریت 

 :شامل موارد زیر استمقررات کنترل عفونت 

  تشكیل پرونده بهداشتي و انجام واکسیناسیون 

  رعایت احتیاطات استاندارد 

 بسته پوشیدن کفش جلو ت،الآنداشتن زیورها، کوتاه بودن ناخن 

 ها قوانین کنترل عفونت و دستورالعملي با یآشنا 

  هاي بیمارستاني راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونتمطالعه 

 گزارش به واحد کنترل عفونت ي قابلهاموقع بیماريهگزارش ب 

 ( هاي مثبتکشت) هاي بیمارستانيگزارش عفونت 
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 استیک  گزارش موارد نیدل 

   

 راه هاي انتقال میكروارگانیسم ها در بیمارستان  

گروه تقسیم زیر آید و به سه هاي بیمارستاني به شمار ميترین راه انتقال عفونتترین و مهم، شایع(Contact)انتقال از طریق تماس  -1

 : شودمي

 با  لونیزه شدهوو فرد دچار عفونت یا کها بین میزبان حساس ارگانیسمتماس مستقیم سطوح بدن و انتقال فیزیكي میكرو

 میكروب 

 ( کش آلودهوسایل، سوزن، پانسمان، دست) شيء واسطه آلوده تماس غیرمستقیم میزبان حساس با 

  قطره(Droplet )مواجهه با  تولید شده توسط فرد حین عطسه، سرفه و صحبت کردن، حین ساکشن کردن یا برونكوسكوپي و

 دهان  ملتحمه، مخاط بیني یا

 ( Airborne)انتقال از طریق هوا  -2

انتقال از طریق وسیله مشترك آلوده مانند غذا، آب، داروها و تجهیزات و وسایل  -3

 آلوده 

انتقال از طریق ناقلین مانند پشه، مگس و موش که اهمیت چنداني در انتقال  -1

 . هاي بیمارستاني نداردعفونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 
 

 

 



93 

 

 های استاندارد اصول احتیاط

زدن به خون، مایعات بدن، ترشحات، مواد دفعي و وسایل آلوده، بدون در نظر فاصله پس از دستالها باید بدست: هاشستن دست -1

بیماران و پس از در آوردن دستكش از دست، در فواصل تماس با  .است یا خیر، شسته شوندش استفاده شدهكنكته که از دست گرفتن این

اگر  .عمل آیدها به سایر بیماران، کارکنان یا محیط جلوگیري بهارگانیسمها باید شسته شوند تا از انتقال میكرودر سایر موارد الزم، دست

دگي به ها باید شسته شوند تا از انتقال آلوگیرد، در فواصل این امور دستهاي مختلف صورت ميبراي یک بیمار اقدامات تهاجمي یا کار

 . جلوگیري شود هاي مختلف بدن بیمارقسمت

گیري و سایر اقدامات وسایل آلوده و در زمان خونو  هنگام دست زدن به خون، مایعات، ترشحات، مواد دفعي بدن بیمار: دستكش -2 

  اگر براي یک بیمار .پوشیدآسیب دیده باید دستكش تمیز ها و پوست قبل از تماس با مخاط .عروقي باید دستكش تمیز پوشید تهاجمي

تماس با  چنین بعد ازهم. ها باید در فواصل انجام این امور تعویض شونددستكش ،گیرداجهي صورت ميهاي مختلف و اقدامات تهکار

كش، قبل فاصله پس از استفاده از دستالب .ها باید تعویض گردندستكشارگانیسم باشد، داي که ممكن است حاوي غلظت زیاد میكروماده

 . ها خارج نمودها را از دستتماس با بیمار دیگر، باید دستكش از دست زدن به سطوح و وسایل غیرآلوده و قبل از

 هايهاجمي یا فعالیتتهاي رحین انجام کادرهان منظور محافظت مخاط چشم، بیني و دبه : ماسک، محافظ چشم، محافظ صورت -3 

باید از ماسک و محافظ صورت یا چشم ، ن، ترشحات و مواد دفعي وجود داردشدن خون، مایعات بدپاشیدهاقبت از بیمار که احتمال مر

 . استفاده نمود

 شدن خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعي هاي مراقبت از بیمار که احتمال پاشیدههاي تهاجمي یا فعالیتحین انجام کاردر: گان– 4

 . از پوست و جلوگیري از کثیف و آلوده شدن لباس باید گان پوشیدوجود دارد، به منظور محافظت 

 اي باشد که از مواجهه با پوست یاشحات، یا مواد دفعي باید به گونهآوري و انتقال ملحفه آلوده به خون، مایعات بدن، ترجمع: ملحفه – 5 

هرگز نباید ملحفه کثیف را روي زمین یا  .عمل آید جلوگیري بهسایر بیماران و محیط  ها بهارگانیسممخاط، آلودگي لباس و انتقال میكرو

 . شودمي داخل کیسه زرد با برچسب عفوني به لنژ فرستادهو  آلوده عفوني محسوب شده هايتمامي ملحفه. داد سطوح تمیز قرار

 کند یا قادر بهیا کنترل محیط همكاري نميسازد یا در حفظ بهداشت اگر بیماري محیط را آلوده مي: محل استقرار و مراقبت از بیمار -6 

است براساس نحوه انتقال عفونت یا  الزمهاي استاندارد، گاهي وه بر رعایت احتیاطالع .فراهم شود تختهتکاتاق  همكاري نیست، براي وي

اي اتاق، استفاده از ماسک، گان، ، تهویه هوتختهتکهاي خاصي رعایت شوند مانند استفاده از اتاق احتیاط (هوا، قطرات، تماس) میكروب

 . جایي بیمار در بیمارستانهبعفوني کننده وکاهش جاها با ماده ضددست دستكش و شستن

 : به چشم پاشید ترشحاتدر زمانی که سرسوزن در دست فرورفت یا الزم اقدامات 
  دهید شويوشستآب ولرم  با صابون ورا زخم . 

 دکنیداري از فشار دادن زخم خود. 

  بشوئیدبا آب فراون را در صورت پاشیده شدن ترشحات یا خون به چشم موضع . 

  دهیدگزارش سوپروایزر کنترل عفونت  یابه سوپروایزر کشیک را فوراً سانحه. 

 آوری و تفکیک البسه دستورالعمل جمع 
 . بایستي از وسایل حفاظتي مثل دستكش و ماسک استفاده شود ،ها به خون و سایر مایعات بدن آلوده باشداگر ملحفه (1

 . واکسینه شده باشند Bآوري البسه بایستي بر علیه بیماري هپاتیت پرسنل مسئول جمع (2

 . شود قرار داده (آبي)مخصوص در بین بایستي ... ملحفه هاي غیرآلوده به خون و  (3

 . قرار گیرد شود و قسمت آلوده در وسط هاي زرد رنگ قرار دادهسایر مایعات بدن بایستي در کیسه هاي آلوده با خون وملحفه (4

 . تیز در آن اطمینان حاصل کردوسایل نوك نماندبایستي از عدم باقي هاآوري البسه و ملحفهدر هنگام جمع (5

 انتقال و دفع زباله  ،آوریجمع ،دستورالعمل تفکیک 

 . استفاده گردد (و سفید مشكي ،زرد) زباله مختلفهاي آوري زباله در بخش از کیسهجهت جمع (1

 . ها از سطلي با کیسه مشكي استفاده گرددخانه و کنار پروندهدر آبدار (2

 . در اتاق ایزوله و اتاق پانسمان و توالت فقط از یک سطل زباله با کیسه زرد استفاده گردد (3

 . آوري گرددجمع Safety Boxدر کلیه وسایل نوك تیز  (4

 . آن بسته گردد 3/2ها پس از پر شدندرب کیسه (5

 . داري گرددهاي زباله خوداز فشردن کیسه (6

 . داري گردداز ریختن زباله یا شیرابه آن در هنگام حمل خود (7

 . از سطل مخصوصي جهت انتقال زباله به قسمت موقت استفاده گردد (9
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 . در هنگام کار باید از لباس کار مناسب و دستكش استفاده گردد (8

زباله مشكي جهت  و کیسه ...آنژیوکت و پنبه و ، سوند، پانسمان، آوري وسایل متصل به بیمار نظیر سرمکیسه زباله زرد جهت جمع (11

 . مي باشد ...کاغذ و  تمیزتر وغذا و وسایل مانده باقي
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 :آنچه باید در مورد ایمنی بدانیم

 

 آیا پرسنل با مسئول ایمني بیمارستان آشنایي دارند 

 شناسند کننده ایمني بیمارستان را ميآیا کلیه پرسنل کارشناس هماهنگ

 از آن آگاهي دارند آیا برنامه بازدیدهاي مدیریتي ایمني بر روي بورد بخش نصب مي باشد و کارکنان 

 باشند آگاهي دارند کننده حیات در درمان بیماران ميآیا کارکنان از موارد خطا که جزء  گزارش فوري وقایع ناخواسته تهدید

 آیا پرسنل از عوامل تهدید کننده ایمني بیمار آگاهي دارند 

 شناسند آیا کارکنان تیم ایمني بیمار در بیمارستان  را مي

 شود تاندارد گازهاي طبي در بخش رعایت ميآیا اس

 دهي خطا در بیمارستان اطالع دارند آیا پرسنل بخش از فرآیند ثبت خطا و گزارش

 کنند آیا پرستاران از روش دارودهي صحیح و ایمن آگاهي داشته و اصول صحیح دارودهي را رعایت مي

 ( rights 8آگاهي از ) 

وجود )نمایند  هشدار باال را مي شناسند و روش اجرایي مربوطه در استفاده از داروهاي با هشدار باال را رعایت ميآیا پرستاران داروهاي با 

 (فهرست داروهاي با هشدار باال، دبل چک کردن ثبت ها

 (وجود فهرست داروهاي مشابه)آیا پرستاران داروهاي مشابه از نظر نگارش، شكل و تلفظ را مي شناسند  

 شود سابقه حساسیت دارویي و غذایي بیمار در بدو پذیرش توسط پرستار ارزیابي ميآیا 

آیا در صورت وجود سابقه حساسیت دارویي یا غذایي خاص، بیمار به نحو صحیح و ایمن شناسایي شده و سوابق وي در کاردکس و  

 شود گزارش پرستاري ثبت مي

 (استفاده از وسایل تزریق یكبار مصرف)را رعایت مي کنند  گاهي داشته و آنآیا پرستاران از روش صحیح و ایمن تزریقات آ

 شناسند موقعیت رعایت بهداشت دست را مي 5آیا پرسنل بخش 

 آیا پرسنل  از نحوه صحیح شستن دست آگاهي کامل دارند 

 هاي آن آگاهي دارند آیا پرستاران از دستورالعمل تزریق ایمن خون و فرآورده

دهي عوارض ناشي از  گزارش     رستاران از عالئم عوارض ناشي از انتقال خون و روش مواجهه صحیح با آن آگاهي دارند  آیا از نحوه   آیا پ

 تزریق خون آگاهي دارند 

 (ب مي باشند آیا تمام بیماران  داراي دستبند شناسایي مناس)آیا  اصول شناسایي بیماران با دستبند شناسایي در بخش رعایت مي شود  

 نمایند شناسایي مي( نام و نام خانوادگي و نام پدر ) آیا پرسنل قبل از انجام هر پروسیجر بیمار را با دو شناسه 

 (کد بیمار یا شماره پرونده) دانند  آیا در صورتي که نام و نام خانوادگي دو بیمار یكسان باشد، پرسنل شناسه سوم را مي

 بندي دستبندهاي شناسایي بیماران اطالع دارند آیا پرسنل از رنگ

-آیا پرسنل بخش در هنگام تحویل شیفت، ترالي اورژانس  و تجهیزات را کنترل نموده و از آماده به کار بودن آن اطمینان حاصل مي

 نمایند 

مداخالت شامل باال نگه داشتن بدساید )دهند   آیا پرستاران از نحوه ارزیابي خطر افتادن بیمار آگاهي داشته و مداخله الزم را انجام مي

 .(باشدتخت مي

 نمایند را اجرا ميها آگاهي داشته و آنآیا پرسنل از نحوه  مراقبت صحیح از انواع کاتترها و درن

مل اجرا مي نمایند  ها آگاهي داشته و جهت پیشگیري از عفونت بدرستي  طبق دستورالعآیا پرسنل از تاریخ انقضاي انواع کاتترها و درن

 ....(کنترل تاریخ میكروست ، کاتترها ، ست سرم و )

 آیا پرسنل از دستورالعمل مقادیر بحراني آزمایشگاهي و پاراکلینیكي اطالع دارند  

 و از عملكرد صحیح آن مطمئن هستند   وجود داشته  Hot Lineآیا 

 کنند پاراکلینیكي معوقه آگاهي دارند و طبق آن عمل ميها و تست هاي آیا پرسنل از دستورالعمل نتایج آزمایش

 آیا پرستاران از لیست اقدامات تهاجمي و پروسیجرهایي که نیاز به اخذ رضایت آگاهانه دارند اطالع دارند 

بیمار توضیح داده شده آیا در صورت نیاز به انجام اقدامات درماني یا تشخیصي تهاجمي، کلیه خطرات، منافع و عوارض جانبي پروسیجر به 

 (توسط چه کسي )گردد  و رضایت آگاهانه اخذ مي

 (وجود لیست تجهیزات ضروري اصلي و جایگزین براي هر بخش)آیا لیست تجهیزات ضروري در دسترس پرسنل قرار دارد  

 باشد ها و تجهیزات در دسترس پرسنل ميآیا دستور العمل استفاده از دستگاه
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 اطالع کامل دارند ... هاي بخش نظیر الكتروشوك و ونتیالتور و ش از کار با دستگاهآیا پرستاران بخ

 باشد و از آن اطالع کامل دارند دوت در دسترس پرستاران ميآیا لیست داروهاي آنتي

 باشد و پرستاران از آن آگاهي کامل دارند آیا لیست داروهاي حیاتي و ضروري در بخش موجود مي

 از لیست داروهاي خودبخود متوقف شونده آگاهي دارند  آیا  پرسنل

 اند ها ثبت شدهباشد و تاریخ انقضاي آنآیا استوك دارویي بخش داراي لیست مي

 اند ها ثبت شدهباشد و تاریخ انقضاي آنآیا داروهاي یخچالي بخش داراي لیست مي

 شود باشد و  درجه یخچال در هر شیفت کنترل و ثبت ميآیا یخچال دارویي داراي دماسنج مناسب جهت ثبت درجه مي

 باشد مي     داري داروها  باشد و دماي اآن طبق دستورالعمل نگهآیا اتاق تریتمنت داراي دماسنج  مناسب کنترل دما مي

 باشند مي      طر  باشد  آیا داروهاي با هشدار باال داراي لیبل پرخآیا چینش ترالي اورژانس بخش طبق ویرایش پنجم مي

 باشند باشد  آیا داروهاي با هشدار باال داراي لیبل پرخطر ميداري داروهاي با هشدار باال ميآیا بخش داراي باکس جداگانه براي نگه

 اند ها آموزش دیدهآیا پرسنل از وجود امكانات اطفاي حریق در بخش آگاهي داشته و در مورد نحوه استفاده از آن

 نمایند مي        را اجرا  کمک بهیاران  بخش از نحوه صحیح شستشو و ضدعفوني وسایل و تجهیزات آگاهي داشته و آنآیا 

 آیا پرسنل خدمات از نحوه صحیح شستشو و ضدعفوني تخ و الکر و میز غذاي بیمار پس از ترخیص آگاهي دارند 

 آلوده آگاهي دارند آیا خدمات از نحوه شستشو و ضدعفتوني خون و مایعات 

 نمایند را اجرا ميآیا پرسنل از روش صحیح تفكیک پسماندها آگاهي داشته و آن

 باشند ها و تجهیزات بخش داراي تاریخ کالیبراسیون مناسب ميآیا تمامي دستگاه

 باشد ها سالم ميتخت  bed sideآیا تمامي

 وجود داشته و از سایر پریزها متمایز هستند   UPSآیا پریزهاي 

 آیا پرستاران از وسایل حفاظت فردي و لزوم استفاده از آن آگاهي کامل دارند 

 راه حل ایمني بیمار آگاهي دارند  8آیا پرستاران از 
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 بحران 

مشقتي را به  وجود آید و سختي وصورت فزاینده بهطور ناگهاني و یا بهطور طبیعي و یا توسط بشر، بهاي که بهاز حادثه است بحران عبارت

 . جامعه انساني تحمیل نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسي و فوق العاده باشد

 مدیریت بحران 

 .گویند وع بحران را مدیریت بحرانسازي بعد از وقبرخورد و مداخله در بحران و سالم ،بیني و پیشگیري از وقوع بحرانفرآیند پیش

 ها در جستجوي یافتن ابزاري استتجزیه وتحلیل آن ها ووسیله مشاهده سیستماتیک بحرانهکاربردي است که ب علمي ،مدیریت بحران

 ، امدادرساني سریع وآمادگي الزم، کاهش آثار آنبتوان براي یا در صورت بروز  ها پیشگیري نموده وبحران بتوان از بروز وسیله آنهکه ب

 . بهبودي اوضاع اقدام نمود

 یاالمراحل زماني وقوع حوادث و ب

 ریزي پیش از حادثه یا برنامه(  Equipping phase) تجهیز. 1

تهدیدکننده  الًکام که در آن مصیبت( Threat) و مرحله تهدید( Alarm)باش آماده ه، که خود به مرحل(Warning phase) اخطار. 2

 . شوددرك باشد، تقسیم ميو قابل

 . اي متفاوت استفتد و مدت زمان آن در هر حادثهااتفاق مي بالکه حادثه و ( Impact)وقوع . 3

 . آیدپیش مي الکه به دنبال وقوع حادثه و ب (Emergency) اضطراري. 4

  .شودنظر برآورد و تدارك ميدمور هيهاي منطق، که در این مرحله نیازمندي(Rehabilitation) بازتواني یا احیا. 5

 . گرددکه منطقه به وضعیت طبیعي و آرام باز مي (Reconstruction) تجدید آباداني یا بازسازي. 6
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 نشانی آتش

 سوزيکه آتش شود موجب آتش سوزي مي ،آني منبع جرقه یا آتشِ همراه یک اکسیژن به حرارت، سه عامل ماده سوختني، -مثلث آتش

  آتش آني یا جرقه آتشي وجود ندارد ولي ضلع حرارت ،در بعضي موارد. باشد یا حریق اکسیداسیون مواد سوختني در مجاورت حرارت مي

 .بین در مقابل نور آفتابجود ذرهمثل و کند،رسد و شروع به سوختن ميرود که ماده سوختني به نقطه خودسوزي ميمي القدر باآن

 . شودهر یک از سه ضلع را جداگانه بتوانیم حذف کنیم آتش خاموش مي چهچنان

  :عبارت است از بندي مواد قابل اشتعال در ایرانطبقه

A: ( مواد خشک)اشتعال جامدات قابل 

B: اشتعال مایعات قابل 

C :ها گاز 

D: اشتعال فلزات قابل 

E: (برق) وسایل الكتریكي  

F: ها خوراکي و چربي هايروغن 

از  ،استضروري انجام عمل احتراق  را که برايمثلث آتش  دهندهتشكیل رگاه یكي از سه عامله -کردن آتش طرق اطفاء یا خاموش 

 : سوزي را خاموش نمودتوان آتش هار روش ميبه چ .شد عمل احتراق متوقف خواهد ریزد ومیان برداریم مثلث آتش ناقص شده و فرو مي

 کردن وسیله سردهب تقلیل درجه حرارت (1

 هاي خنثي وسیله گازهکاهش درصد اکسیژن ب (2

 وسیله جداسازي هقطع یا دور ساختن مواد سوختني ب (3

 اي سوختن هاي زنجیرهقطع واکنش (4

خواص  یكي از.  گیرد ميبا آب انجام  ، اغلباین عمل. ثر براي کنترل حریق، سرد کردن استؤمتداول و م ،یک روش قدیمي - سرد کردن 

هاي  روش براي حریقاین  .کارگیري آب در اطفاء حریق اهمیت داردهمیزان و روش ب. باشد کربن نیز سرد کردن آتش مي اکسید دي گاز

 . استمناسب  Aدسته 

ثر ؤها م این روش اگرچه در همه حریق .رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گرددمانع پوشاندن روي آتش با موادي است که   - کردنخفه

نیترات مانند  کنند اکسیژن تولید مي ،موادي است که در حین سوختن ،رد استثناامو. باشد ها مي ولي روش مطلوبي براي اکثر حریق نیست

پتاسیم که از و  سدیم دینامیت، مانندها زیاد است  گیري در آن موادي که سرعت آتشو ( هاي آليپراکسید) دار هاي آلي اکسیژن و زنجیره

 مانند و یا حالت پوششي داشته باشند اشندتر از هوا ب روند بایستي سنگین کار ميهکردن بموادي که براي خفه .مستثني هستنداین قاعده 

 . توان استفاده کرد پتوي خیس نیز براي این کار مياز . ماسهو  شن خاك،

جریان، جابجا کردن مواد، جدا کردن منابعي که قطع شامل  پذیر بوده وین روش در ابتداي بروز حریق امكانا -حذف مواد سوختني 

 . استچنین رقیق کردن ماده سوختني مایع ریز و همه، کشیدن دیوارهاي حائل و یا خاكها نرسیدتاکنون حریق به آن

و برخي ترکیبات هاي آن  جایگزینو  وژنهترکیبات هالاي استفاده از برخي  هاي زنجیره براي کنترل واکنش -اي  هاي زنجیره کنترل واکنش

صورت مكمل هتواند ب ست ولي ميا ها تر از سایر روش تر و گران کنترل حریق مشكلبراي  ،این عمل. باشد ثر ميؤشیرین مجامد مانند جوش

 . رودر کارهارزش ببراي مواد پر

 

 جهانيي استاندارد ها ها و رنگانواع خاموش کننده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبی آب

 (رنگ زرد یا لیمویی)کرم  کف

 قرمز پودر

 سیاه اکسید کربن دی

 سبز هالوژنه
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 هاي فوق  شرایط استفاده از کپسول

 سال نگذشته باشد از تاریخ شارژ یک . 

 ،روي رنگ سبز باشد درجه . 

 ضامن هر نوع کپسولي باید پلمپ باشد . 

 شیر فلكه کپسول پودر و گاز بالن بغل پمپ باشد . 

 ها  خاموش کنندهتعیین مكان مناسب جهت نصب 

 1کیلو باشد حداکثر در ارتفاع  29تر از کننده بیش چه وزن خاموشچنان .متري از سطح زمین نصب شود 5/1حداکثر در ارتفاع  (1

  .متري زمین نصب شود

 . توزیع یكنواخت صورت بگیرد (2

 . ها باشد ها وخروجي در نزدیكي ورودي (3

 . ها را به حداقل برساند شود که امكان صدمات فیزیكي به آندر مكاني نصب  (4

 . مسیر، جهت دسترسي کوتاه فراهم باشد (5

 . باران قرار گیرد در فضاي باز، سیلندر نباید در مقابل تابش مستقیم نور خورشید یا برف و (6

 . آمیز نصب شود ه در فاصله دورتر از مواد مخاطرهکنند خاموش باید دقت داشت که (7

 . کردهاي مخصوص استفاده  باید از بست شده است،کننده بر روي چرخ یا دیوار نصب  تي که خاموشوق (9
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 :آموزش

 :مقدمه 
که طي آن مجموعه اي از دانش هاي مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت هاي حاصل از آن  مي باشد فراینديضمن خدمت  آموزش

فعالیتهایي عبارت از کلیه پرسنل جدید الورود نیز یكي از عناصر با اهمیت در آموزش ضمن خدمت مي باشدکه آموزش . انتقال مي یابد

به گونه اي که  .پرسنل بیمارستان در بدو خدمت صورت مي گیرد ساختار هاي شناختي ، نگرشي و مهارتي در که به منظور تغییراست 

فه اي آنان را ارتقاء داده و رفتار مطلوب در آنها ایجاد نماید تا آماده انجام وظایف و مسئولیت سطح دانش ، آگاهي و مهارت هاي فني و حر

  هاي شغلي خود شوند

 :اهداف 

 : هدف کلی  -
به منظور بهبود بهره وري فردي و سازماني ( ع)استقرار نظام آموزشي پرسنل پرستاري جدید الورود بیمارستان حضرت علي اصغر

 . بیمارستانهاي تابعهکارکنان در 
 :اهداف جزئی  -

 آموزش پرسنل جدید الوورد افزایش اثر بخشي -1

 .افزایش رضایتمندي حاصل از آموزش -2

 .ارتقاي سطح کیفي عملكرد پرسنل پرستاري از طریق افزایش سطح دانش و مهارت  -3

 :تعاریف  

 بسته آموزش پرسنل جدید الورود پرستاري  -

 .  مجموعه اي است که با هدف ارتقاء سطح علمي و افزایش توان مهارتهاي شغلي پرسنل پرستاري جدید الوورد طراحي گردیده است

 دوره هاي آموزشي بدو خدمت 
به نظیر اتاق عمل به بخش یا بخش عمومي )هاي غیر مرتبط _دوره هایي است که پرسنل پرستاري قبل از شروع به کار یا انتقال از بخش

، به منظور آشنایي با قوانین و مقررات، فرآیندها، گاید الین ها، استانداردها و در بیمارستانهاي تابعه طي مي نمایندکه به (بخشهاي ویژه

 .صورت  تئوري و عملي ارائه مي گردد

 پروتكل آموزش پرسنل جدید الورود جهت بكارگیري در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه 

 نحوه اجراي فرآیند 
انتقالي از سایر واحدها یا دانشگاهها به دفتر پرستاري بیمارستان و  –جدیداالستخدام  -قرارداد کار معین  -ورود پرستار طرحي  - 1

 مراجعه به مدیر پرستاري بیمارستان و ارجاع به سوپروایزر آموزشي و سوپروایزر کنترل عفونت

 :اقدامات سوپروایزر آموزشی در خصوص نیروهای فوق  
 آموزش شفاهي قوانین، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با امور پرستاري در بیمارستان  -

 "آشنایي با مقررات و دستورالعملهاي بیمارستان"ارائه کتابچه   -

 .روز   31جهت آموزش عملي در بخش به مدت  Mentorمعرفي افراد به  -

 :در خصوص نیروهای فوق Mentorاقدامات   

بخشي آموزشها طي یک ماه پس از گذاراندن دوره از افراد فوق با چک لیست جداگانه که حاوي سواالت مرتبط با جنبه  ارزیابي اثر -

 .عمومي و اختصاصي آموزشها مي گردد

 .ارائه شیفت و برنامه هماهنگ با برنامه خود  یا سایر منتور ها به فرد آموزش گیرنده -

 (تهیه شده از سوي مدیریت امور پرستاري وموجود در کلیه بخشها)واختصاصي آموزش عملي فرآیندهاي عمومي  -

 افراد ( ارتباطي  –عملي ) آموزش و کنترل عملي فرد با چک لیست هاي تعیین شده وتعیین سطح مهارت  -

 به کار معرفي افرادي که از نظر مهارتهاي بالیني مورد تائید مي باشند به دفتر پرستاري جهت تایید جهت شروع -

 :اقدامات سرپرستار در خصوص نیروهای فوق
 آموزش موارد تخصصي بخش به افراد  -

 پایش خدمات ارائه شده از سوي افراد به بیماران -
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 پایش و تكمیل فرم ارزیابي افراد جدیدالورود توسط سرپرستار  -

 :شودطبق فرمت زیر فرد ارزیابی می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نام بخش 

 (ماه اول پس از ورودطی ) :تاریخ ارزیابی

 : فرد ارزشیابی شونده و امضاء نام 

 :  پرستار ارزیابی کنندهو امضاء نام 

 :  کسب شدهمیانگین امتیازات 

  ( 01از  04نمره  . )امتیاز به باال مورد قبول است 71معیار ارزشیابی کسب 

  (  8 – 04نمره . ) امتیاز آموزش مجدد نیاز می باشد 41-69کسب 

  ( 8نمره کمتر از .) آیدامتیاز به پائین از ادامه کار ممانعت به عمل می 41کسب 

 :  برنامه ا صالحی 
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 های رفتاری و ارتباطی کارکنان ارتقای مهارت

 هاي برقراري ارتباط مؤثر  روش

 : ارتباط به دالیل زیر حائز اهمیت است. گونه تعاملي که شامل انتقال پیام باشدارتباط عبارت است از هر

 به دیگران است اطالعاتانتقال   تنها وسیله . 

  از دیگران است اطالعاتتنها وسیله دریافت . 

 شود از طریق برقراري ارتباط است که عاطفه به دیگران منتقل مي . 

 استها فقط از طریق برقراري ارتباط میسر  ها و سوءتفاهم تصحیح سوءبرداشت . 

 سالم میسر است تنها از طریق برقراري ارتباط ،خشم هاي منفي نظیر مهار هیجان . 

 هاي بین فردي است یک اجتماع منوط به سیالي ارتباط بلوغ . 

 دستمایه هر نوع رشد فردي و اجتماعي است ،ارتباط . 

 دارندالم اسهاي فردي و اجتماعي ریشه در ارتباط ن تمامي آسیب . 

 .هستند ارتباط الميعناصر غیرکو  الميعناصر ک ،عناصر اصلي ارتباط

 :شامل موارد استاجزاي ارتباط 

  کالممحتواي 

 فرهنگي  توجه به ابعاد فرهنگي و خرده 

  چگونگي شروع صحبت 

 بندي  نحوه جمله 

 کالميبندي ارتباط  زمان  

  موقعیتي مالحظات 

 بندي و ختم ارتباط  ونگي جمعچگ 

 صدا   تن 

  آهنگ صدا 

  تماس چشمي 

 اي  حاالت چهره 

 ها تژس 

  حاالت بدني 

  :عبارت است از اهداف گوش دادن

  راهنمایي گرفتن 

  درك دیگران 

 التحل مشك  

  فهمیدن احساسات دیگران 

  حمایت عاطفي دیگران 

  اطالعاتکسب  

 . شامل موارد زیر استخصوصیات گوش دادن فعال 

 کردن جاي صحبتهدادن بتر به گوشاختصاص زمان بیش 

  دیگران  مالتتكمیل جعدم 

 ال دیگر ؤال با یک سؤعدم پاسخ به س 

 هاي شخصي  آگاه بودن از سوگیري 

  نپرداختن به تخیل یا عدم اشتغال ذهني با مسائل دیگر 

 جویي در مكالمه  عدم سلطه 

 هاي وي  پاسخ دادن به فرد مقابل پس از پایان یافتن صحبت 

  دادن بازخورد 

 باز  التاؤپرسیدن س 
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 . کند حرف زدن و یا حتی بیشتر از آن انرژی مصرف می یبه اندازه ،فعالگوش دادن 
  :هنگام صحبت کردن الميتوصیه هایي براي کارآمدتر کردن ارتباط ک

 ال یا اظهار نظر کردن را داردؤمطمئن شوید که شنونده فرصت س . 

 سعي کنید خود را جاي شنونده قرار دهید و احساسات او را در نظر بگیرید . 

 خواهید بگویید، واضح بیان کنیدچه را ميآن . 

 به شنونده نگاه کنید . 

 چه که میگویید با تن صدا و زبان بدني شما هماهنگي داردمطمئن شوید آن . 

 تن و آهنگ صداي خود را تغییر دهید . 

 مبهم صحبت نكرده و با بیان جزئیات زیاد موضوع را پیچیده نكنید . 

  شنونده غفلت نكنیدآشفتگي در  عالئماز دیدن . 

  :کالميکارآمد تر کردن ارتباط غیر توصیه هایي براي 

 چهره خود را به سمت گوینده بچرخانید . 

 ها نیز استفاده کنید  هاي بدني غیر از گوش از سایر گیرنده . 

 عنوان یكي از بهترین ابزارهاي دریافت پیام استفاده کنیدهاي خود به ازچشم . 

 گردند بازخورد دهید که توسط گوینده ارسال ميکالمي هاي غیر به پیام . 

  :هاي مؤثر براي گوش دادن فعال روش
  توجه کردن به فرد مقابل 

  سؤال کردن 

 خورد دادن باز 

  با عباراتي دیگر بازگوکردن 

 نمودن  خالصه 

 یند ارتباط آمدیریت فر 

 در عین حالي که سایر افراد حاضر را نیز مد نظر دارید و به .کند، نگاه کنید به فردي که صحبت مي -توجه کردن به فرد مقابل 

هاي گوینده  نشان دهید که به حرف. برقرار کنید ،گوید ترین تماس چشمي را با فردي که سخن ميکنید، بیش ها توجه مي هاي آن اکنشو

دادن سر، لبخند م، تكانهآهان، متوج و اصواتي نظیر بله،ها  واژه. ها و اصواتي که نشانه توجه هستند استفاده کنید از واژه. هستید مندهالقع

 . مي توجه کردن هستندالو غیرک الميهاي ک گره در ابرو انداختن از نشانه زدن،

حرکت و جنبش فیزیكي خود را به حداقل . حالت بدني آسوده و راحتي به خود بگیرید. تر اوقات کمي به گوینده متمایل شویدبیش

تر چه که وي گفته است او را به صحبت بیشبا تكرار کلماتي از آن. اي ظریف تكرار کنید به شیوه ،گوینده را الميهاي غیرک نشانه. برسانید

اي  و این هماهنگي و انطباق به شیوه هاي شما باید منطبق با موضوع صحبت باشد واکنش ،به عبارت دیگر. در مورد موضوع تشویق کنید

تر یا کمي بیش تر بدانم ومن مایلم در این زمینه بیش: ییدبه او بگو الًمث! از گوینده حرف بیرون بكشید. شود مناسب به فرد مقابل منتقل

شد و یا شما انتظار داشتید  از خود بپرسید چه چیزهایي باید گفته مي. اند، باشید مترصد شنیدن چیزهایي که گفته نشده .برایم بگو

 بشنوید ولي گفته نشدند  

به  ،بنابراین. تر هستند شود مهم گفته مي الًه عمچه کهیجان و نگرش پشت کلمات حتي از آن. شود ر چیزي چگونه گفته ميببینید ه

. صحبت کنیدتر کم .به یاد بیاورید که زبان بدن و آهنگ صدا بسیار مهم هستند. توجه کنید ،به زبان آورده شده تر از کلماتِچیزي بیش

 . تواند گوش کند تر ميکند کم زماني که کسي صحبت مي

پرسیدن سؤال، بازخورد دادن، تكرار  این کار را با. مند هستیدالقهد، عگوی چه که وي ميکنید و به آن به گوینده نشان دهید که گوش مي

که در اوایل صحبت فرد  به خاطر داشته باشید ،البته. هایش انجام دهید کردن حرفالصهبا استفاده از عباراتي متفاوت و خ، هاي او صحبت

 . او را قطع نكنید کالممقابل، 

 ال کردنؤساهداف 

 کنید هاي اوگوش مي دهد که شما به صحبت نشان مي مقابلبه فرد  ،سؤال کردن . 

 است اطالعاتبندي  آوري و سازمان وسیله خوبي براي جمع ،سؤال کردن . 

 نصیحت پیدا  و السيردید، جنبه موعظه و یا درس کک حالت سؤال مطرح ميچه که اگر جز به براز آنروشي است براي ا ،سؤال کردن

 .کرد مي
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کند،  زماني که گوینده مكث مي. بازخورد دادن راهي براي بررسي این است که آیا برداشت شما درست است یا خیر - باز خورد بدهید

کار با استفاده از این. اید یا خیر اید به درستي فهمیده یا دیدهچه را که شنیده یابید آیا آنکند تا در فرصت مناسبي براي شما فراهم مي

اي است  هاي شما و از سوي دیگر وسیله دیده ها و اي است براي محک زدن شنیده بازخورد دادن از یک سو وسیله. شود بازخورد انجام مي

 . درستي منتقل کرده است یا خیر کند به چه را که احساس ميیابد که آیا واقعاً آنکمک به فرد مقابل تا دربراي 

توان عین همین کار را در مورد مي. چه را که گوینده گفته است تكرار نموده یا با عباراتي دیگر بازگو نماییدبراي بازخورد دادن آن

بعد از بازخورد دادن مكث کنید و به گوینده فرصت دهید تا واکنشي نسبت به بازخورد . راوي نیز انجام داد الماحساسات نهفته در پشت ک

گوید  دهد و یا مي یید تكان ميأت عالمتاید این است که فرد مقابل سرش را به  که شما به درستي بازخورد دادهایننشانه . شما نشان دهد

 . طور است، درست است بله، همین

رین راه این است که نسبت به بهت. کند ه او را به ادامه گفتار تشویق ميگاهي تكرار چند کلمه آخر گویند - عباراتي دیگر بازگو کنیدبا 

مدل . از محتواي صحبت ارائه دهیدتازه  مدلي. تكرار کنید ها را با عبارتي دیگر هاي کلیدي و مهم طرف مقابل حساس باشید و همان واژه

باعث ، چه که گوینده بیان کرده استکردن آن بازگو. اصي از بازخورد دادن و یكي از بهترین ابزار گوش دادن فعال استسبک خ جدید،

چنین هم ،بندي مجددبازگو کردن و صورت. ط تداوم یابدبار منفي صحبت برداشته شود و ارتبا شود که اصل موضوع معلوم گردد،مي

  . است او نیازه قالئعبراي بیان اي وسیله

کردن اهمیت خاص و ویژه خود را الصههایي هست که خ اما زمان .ر انواع بازخوردها استتصه کردن، بخشي از بیشالخ - صه کنیدالخ

کردن، هسته خالصهبراي . خواهیم آن را ببندیم و به قسمت دیگر صحبت برویم تي یک قسمت از صحبت تمام شده، ميوق الًمث. دارد

 . گیرند تا شنونده بفهمد که آیا همه چیز را درست برداشت کرده است یا خیر کید قرار ميأشده و نكات مهم مورد ت حبت تكراراصلي ص

واکنش طبیعي ارگانیسم نسبت به  ،خشم. شود صورت جسماني و هیجاني ابراز ميخشم احساسي است که به -مهارت مدیریت خشم 

تواند از یک احساس خفیف ناخوشایند شروع شده و تا یک احساس شدید  احساس مياین . شود دچار ناکامي ميشرایطي است که فرد 

و  اشد، در موارد زیادي اتفاق بیفتداست، ولي وقتي شدت آن خیلي زیاد ب الزمکه خشم احساسي طبیعي و با این. عصبانیت را در برگیرد

 . ساز شود تواند مشكل خشم توسط فرد مناسب نباشد، مينحوه ابراز 

  :عبارتند از هشدار در مورد خشم ئمالع

  افزایش ضربان قلب 

  افزایش فشار خون 

  گشاد شدن مردمک چشم 

 التمنقبض شدن عض  

  تغییر رنگ چهره 

  داغ شدن یا یخ کردن 

 هاي بدن  حس شدن برخي قسمت بي 

  تغییر تنفس 

 . شامل موارد زیر است هاي خشم برانگیز  موقعیت

 القهقطع شدن یک کار مورد ع  

  مورد ظلم واقع شدن 

  مسخره یا تحقیر شدن 

  قرار گرفتن در معرض پرخاشگري از جانب دیگران 

 توجهي قرار گرفتن  نایي یا بياعت مورد بي 

  گول خوردن 

  آسیب دیدن از طرف دیگران 

 : عبارتند ازهاي مدیریت خشم  روش

 سازي  آرام 

 هاي منفي  تغییر خودگویي 

  حل مشكل 

  ایجاد تغییر در محیط 

  ابراز خشم به شیوه سازگارانه 
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 آموزش نحوه کار با کارتابل اداری 

 .کنید کیکل ریمطابق شكل ز taskbar ایو  desktop ير روب  internet explorer كنیآ يابتدا بر رو

 

 
 

  .شودزیر باز مي شكلاي مطابق پنجره
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 کد ملي خود را تایپ نمایید ،در قسمت کد کاربر . 

  را تایپ نمایید 12345عدد  ،رمزدر قسمت . 

 (دبا حرف کوچک تایپ شو حتماً) تایپ کنید روبرو را مطابق شكل فوق عیناً رحروف تایپ شده در کاد ،در قسمت کد کنترلي.  

با  .شود اي باز مي گزینه تنظیمات شخصي را انتخاب کرده سپس پنجره( باالي صفحه)براي تغییر رمز خود ابتدا از قسمت تب عمومي 

 .دهیدتغییر توانید رمز خود را  انتخاب گزینه تغییر رمز مي

 12345عدد  ،در قسمت کلمه رمز فعلي  

 حرف یا عدد باشد 5خواهید انتخاب کنید و حداقل عنوان کلمه عبور ميدر قسمت رمز جدید ، عبارت جدید که به . 

 اید وارد کرده و گزینه تغییر رمز را انتخاب کنیدتایپ کرده 1تكرار عبارتي که در بند  ،یید کلمه عبورأدر قسمت ت.  

 : افزارها رفته و بر روي عبارت مكاتبات کلیک نماییدروي گزینه نرم این قسمت بر در
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 یک نموده و بدین ترتیب لیست هاي دریافتي کل بر روي نامه  هایي که به شما ارجاع داده شده است مشاهده نامه جهت

 . باشد مشاهده ميشده قابل دریافتهاي نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در .توانید متن نامه را بخوانید ميي متن هافایل با انتخاب گزینهو شود  مي ها باز ها صفحه اصلي متن نامه کلیک بر روي عنوان نامه با

و یا  کردنذخیره، کردن بر روي فایل پیوستبار کلیکپیوست کلیک کرده و با دو  زبانهبر روي  ،که نامه پیوست داشته باشد صورتي

 . قابل مشاهده است پیگیريجهت اجرا داده باشد در زبانه  الزمکه مدیریت دستور  در صورتي. گردد پذیر مي دن فایل پیوست نیز امكانخوان

  

  

  

  

  

  

های  نامه

 دریافتی

های  نامه

 دریافتی
 ها عنوان نامه
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 .کنیدنویس کلیک  پیش بر روي گزینه ارسال. ..اري و ارسال نامه به مدیریت ، مدیریت پرست جهت - نویسرسال پیشا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :استقسمت اصلي  3که داراي  شود مي باززیر  تصویراي مطابق  پنجره

 اصلي  اطالعات -1

 فایل متن  -2

 پیوست  -3

  اطالعاتسایر  -4

  

   

  

 
 اطالعات اصلی

 فایل متن

 سایر اطالعات

 پیوست



88 

 

 

 

  .استقسمت جهت ارسال به گیرنده اجباري  یکاصلي تكمیل  اطالعاتقسمت  در

 کننده نامه که امضا 

 ریاست ،یا نویس که در مرحله اول مسئول واحد مربوطه جهت بررسي و یا در صورت درخواست مستقیم به  گیرنده پیش

 مدیریت بیمارستان

 در... ازمان و ، سصورت ارتباط نامه با شخصو در داشته باشد هنامه که ارتباط مستقیم با متن نام موضوع و عنوان 

   .(باشدچكیده نامه )ذکر گردد  نامه حتماً عنوان

  



111 

 

 

 امضا کننده نامه  -1

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کنیدنویس بر روي گزینه انتخاب کلیک  براي انتخاب گیرنده پیش -1

  ترین روش جهت اقدام به انتخاب فرض دبیرخانه و کارمند موجود است و راحتبه صورت پیش... مطابق تصویر زیر در تب

 .گیرندگان است

 شده نام کلیک کرده و در صفحه باز (ع)اصغر بر روي گزینه بیمارستان حضرت علي شود، سپس مي انتخاب گیرندگان باز پنجره

 . شود ميصورت اتوماتیک انتخاب نامه به  بدین ترتیب اسم گیرنده .را بفشارید enterکلید و  نیدتایپ ک راگیرنده نامه 

  کنیمکلیک مي ثبتبر روي گزینه اصل و سپس بر روي گزینه.  
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 کنیمصفحه کلیک مي بااليهاي متن در  قسمت موضوع ، موضوع نامه را تایپ نموده و سپس بر روي زبانه فایل در . 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شودزیر باز مي پنجرهاین پنجره بر روي گزینه الگوي نامه کلیک نموده و  در
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از  پس. برگ بیمارستان جهت تایپ نامه باز شودکلیک کرده تا صفحه سر،(ع) اصغربیمارستان حضرت علي A5سربرگ  روي عنوان بر

 . تایپ نامه بر روي گزینه ذخیره کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه بااليبر روي زبانه پیوست در  ،یا عكس آن در همان کامپیوتر موجود باشدامه شما پیوست داشته باشد و متن که ن صورتي در

فایل خود  Browseطریق گزینه  از. گردد فایل باز مي پیوستاي جهت  با کلیک بر روي گزینه جستجو صفحهاین صفحه  در .کلیک کنید

 . کنیدبر روي گزینه ثبت کلیک  ،پایان در. کنید و بر روي گزینه ارسال کلیکنموده نتخاب را از مسیر ذخیره شده ا
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