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د

)ره(است مجتمع بیمارستانی امام خمینیپیام ری

براي هر هم وطن ایرانی مترادف با محلی است که ملجاء و مأمن همه دردمندان بیماري است که در ) ره(نام مجتمع بیمارستانی امام خمینی
این مرکز در قلب تهران واقع و با دسترسی هاي مناسب از طریق بزرگراه چمران و بلوار کشاورز . پذیرش نمی گیرندهیچ جاي دیگر کشور

فارغ التحصیالن دوره هاي عمومی، تخصصی و فوق تخصصی این مرکز که در هر سال . محل مراجعه بیماران تهرانی و شهرستانی است
.ور عزیمت می کنند و بیماران پیچیده را به اساتید مبرز و دانشمند مجتمع ارجاع می دهندبالغ بر چندصد نفر هستند به اقصی نقاط کش

تخت و انستیتو کانسر با 350با بیش از ) عج(تخت، ولی عصر600با بیش از ) ره(چهار مرکز عمده این مجتمع، بیمارستانهاي امام خمینی
مرکز تحقیقات بیماریهاي اعصاب، : به همراه چندین مرکز تحقیقاتی شاملتخت بستري و مرکز مجهز تصویربرداري مجتمع 200بیش از 

مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، مرکز تحقیقات و بانک فراورده هاي پیوندي، مرکز تحقیقات تولید مثل، همه در این مجموعه 
.جاي گرفته اند

ارائه خدمت در قالب دو پروژه ساخت بیمارستان جدید و مجهز، یکی براي این مجتمع در برنامه پنج ساله آینده اش توسعه زیر ساختهاي
علی رغم . تخت خواب را در دست اجرا دارد850تختخواب و دیگري جایگزین بیمارستانهاي امام و ولی عصر با 540انستیتو کانسر با 

کاري کارکنان دلسوز آن شرائط ارائه خدمت صادقانه با محدودیت هاي ایجاد شده در اثر این ساخت و سازها، مجموعه مدیران مجتمع با هم
محوریت رضایت مراجعین و بیماران را با وسواس بسیار مد نظر قرار داده و با تدابیر ویژه که استفاده از فضاهاي موجود و ایجاد فضاهاي 

بلکه با تأکید بر اصول حاکمیت خدمات موقت براي خدمت رسانی بهتر است تالش می نمایند که کیفیت خدمات، نه تنها کاهش نیابند،
بالینی و جلب رضایتمندي بیماران و استقرار استانداردهاي اعتباربخشی ملی و اصول ایمنی بیمار که بتدریج در تمامی بدنه کارکنان جاري 

.م و بیماریشان باشدمی شود، فضایی را فراهم آورند که مراجعین محترم دغدغه هاي جانبی نداشته و تنها نگرانی شان بهبود آال

:اینجا محور همه کارها و هدف همه کارکنان یک جمله بیش نیست

"خدماتبیماران و رضایت آنها از نحوه ارائه بهبودي“

پله به پله در افق . براي تحقق کامل این هدف تالش بسیار الزم است و عزم جدي همه همکاران را در این جهت جدي و مستحکم است
.انشاء اهللا.باال خواهیم رفت تا هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ کیفی در قله باشیم و در قله بمانیم1404ایران 

دکتر قاسمعلی خراسانی
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د
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مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، مرکز تحقیقات و بانک فراورده هاي پیوندي، مرکز تحقیقات تولید مثل، همه در این مجموعه 
.جاي گرفته اند

ارائه خدمت در قالب دو پروژه ساخت بیمارستان جدید و مجهز، یکی براي این مجتمع در برنامه پنج ساله آینده اش توسعه زیر ساختهاي
علی رغم . تخت خواب را در دست اجرا دارد850تختخواب و دیگري جایگزین بیمارستانهاي امام و ولی عصر با 540انستیتو کانسر با 

کاري کارکنان دلسوز آن شرائط ارائه خدمت صادقانه با محدودیت هاي ایجاد شده در اثر این ساخت و سازها، مجموعه مدیران مجتمع با هم
محوریت رضایت مراجعین و بیماران را با وسواس بسیار مد نظر قرار داده و با تدابیر ویژه که استفاده از فضاهاي موجود و ایجاد فضاهاي 

بلکه با تأکید بر اصول حاکمیت خدمات موقت براي خدمت رسانی بهتر است تالش می نمایند که کیفیت خدمات، نه تنها کاهش نیابند،
بالینی و جلب رضایتمندي بیماران و استقرار استانداردهاي اعتباربخشی ملی و اصول ایمنی بیمار که بتدریج در تمامی بدنه کارکنان جاري 

.م و بیماریشان باشدمی شود، فضایی را فراهم آورند که مراجعین محترم دغدغه هاي جانبی نداشته و تنها نگرانی شان بهبود آال

:اینجا محور همه کارها و هدف همه کارکنان یک جمله بیش نیست

"خدماتبیماران و رضایت آنها از نحوه ارائه بهبودي“

پله به پله در افق . براي تحقق کامل این هدف تالش بسیار الزم است و عزم جدي همه همکاران را در این جهت جدي و مستحکم است
.انشاء اهللا.باال خواهیم رفت تا هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ کیفی در قله باشیم و در قله بمانیم1404ایران 

دکتر قاسمعلی خراسانی

)ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینیرییس
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مقدمه

از تأسیس مدرسه طب . تاریخ علم در ایران عمري دراز دارد و قدرت دانش طب در این سرزمین به بلنداي تاریخ آن است
هاي هاي مختلف ستارهگذرد و در این رهگذر دانشمندان و حکیمان ایرانی در زمانسال می1700شاپور تاکنون جندي

اند و گستره علمی جهان چندین قرن متمادي متأثر از اندیشمندان ایرانی به خصوص درخشان آسمان دانش بشري بوده
.طبیبان بنام روزگار، همچون رازي، ابن سینا، اهوازي، فارابی، بیرونی و جرجانی بوده است

ن کشور و بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی، ترین مرکز آموزش عالی نویاکنون دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی
خوشبختانه این دانشگاه در سال جاري در آغاز هشتمین دهه تأسیس موفق به دستیابی به . دار این تاریخ پر گوهر استمیراث

.باشدممتازترین مراتب علمی کشور شده است که بارزترین آن کسب عنوان برترین دانشگاه علوم پزشکی کشور می

تاریخچه

دانشکده پزشکی در سال . به عنوان بخشی از مدرسه دارالفنون بازگشایی شد1230اولین مرکز نوین آموزش پزشکی در سال 
تأسیس گردید و بعد از انقالب به همراه کلیه بخشهاي وابسته به عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران از وزارت آموزش 1313

.درمان و آموزش پزشکی قرار گرفتعالی جدا شده و تحت نظارت وزارت بهداشت،

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ترین مرکز پزشکی در کشور ترین و برجستهقدیمی
به سایر مراکز آموزش عالی ایرانهاي پزشکی نسبت داشتن بیشترین دانشجو در رشته
هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، توانبخشی، پیراپزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی داشتن بزرگترین دانشکده

در ایران 
 کز تحقیقاتی او مرهاعضو هیأت علمی در دانشکده1700بیش از
 فلوشیب و رشته تحصیالت تکمیلی شامل کارشناسی ارشد، دکترا، 80متخصص در بیش از 2000آموزش بیش از

یدنتیرز
هاي شبانه جذب افراد در سنین مختلف در دوره
هاي عالی تحقیقاتی در زمینه پیشگیري و معالجه بیماریهاي خاص در ایران ارائه فرصت
16دانشکده12و ، سه شبکه بهداشت و درمانبیمارستان آموزشی
ها ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانکتابخانه در دانشکده20بیش از
 امکانات عالی ورزشی براي اعضاي هیئت علمی و دانشجویان

ها و تحرك متخصصین آن، دانشگاه علوم پزشکی تهران را یک مرکز مهم شناخته شده در خاورمیانه عوامل فوق در کنار توانایی
.نموده است
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معرفی ریاست ومعاونین دانشگاه

سمتنام خانوادگی-نامعکس
ریاست دانشگاهجعفریاندکتر علی 

معاون آموزشی دانشگاهدکتر محمد جلیلی

معاون بهداشت دانشگاهدکتر محمد شریعتی

معاون بین الملل دانشگاهدکتر علی عرب خردمند

معاون تحقیقات وفناوري دانشگاهدکتر مسعود یونسیان

منابع دانشگاهریزي معاون توسعه مدیریت وبرنامهحسن توکلیدکتر 

معاون دانشجویی دانشگاهفرزین حلب چیدکتر 

معاون درمان دانشگاهدکتر صدف علی پور

معاون غذا و دارو دانشگاهمنان حاجی محموديدکتر 

معاون فرهنگی دانشگاهدکتر محسن پرویز
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ماموریت دانشگاه

این دانشگاه بعنوان ) میالدي1934(هجري شمسی 1313هاي این دانشگاه در سال با عنایت به تاریخچه تاسیس دانشکده
ي ترین دانشگاه کشور شناخته شده و سازمانی ملی در حوزه آموزش و پژوهش علوم پزشکی و نیز در محدودهقدیمی
ي المت ملی، در دایرهدانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان جزئی از نظام س. باشدهاي تخصصی و فوق تخصصی میدرمان

براساسونمودهخدمتارائهخودپوششتحتجمعیتبهعلومپزشکیدانشگاههايسایرکناردردرمانیـ خدمات بهداشتی 
هاي خود در ، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس آرمانف تعیین شده از سوي وزارت بهداشتیوظاوکشورکلیسیاستهاي

:نمایدهاي زیر فعالیت میحوزه

هاي تخصصی، بر دورهتأکید با ،نیازهاي جامعهتأمین ي علوم تندرستی به منظور ارائه خدمات آموزشی در محدوده.1
هاي علوم پزشکی کشور و سایر مراکز سالمتی و نیروي انسانی مورد نیاز دانشگاهتأمین براي PHDفوق تخصصی و 

.محققتحقیقاتی در زمینه هیات علمی و نیروي متخصص و 

:اي برايهاي بنیادي، کاربردي و توسعهاز طریق انجام پژوهشدر حیطه سالمتفناوري تولید علم و .2
 حل مشکالت سالمتی در سطح ملی و منطقه بهداشتی تحت پوشش
 تأمین براي ،ها و محصوالت پزشکی، دارویی و غذایی استراتژیکفناوري در زمینه تولید فرآوردهدستیابی به

نیازهاي داخلی و صادرات 
هاي آموزشی متناسب با نیازهاي جامعه افزارهاي جدید و روشطراحی و توسعه نرم
هاي دیگر به منظور موسسات و دانشگاه،هاهاي الزم براي مشارکت و همکاري با سازمانفراهم نمودن زمینه

آنهابهشناسایی و رفع نیازهاي متقابل و ارائه خدمات علمی و تخصصی
هاي مناسب ساختاري و مدیریتی در نظام سالمت ملی ها و روشتوسعه مدل
المللیمشارکت در انتشار منابع معتبر علمی و سهیم شدن در تولید علم در سطح ملی و بین

:ارائه خدمات سالمتی.3
 به جامعه تحت پوشش ) سوم و چهارم،اول، دوم(در تمامی سطوح
ي فوق تخصصی بیمارستانی به تمامی جامعه ایران در زمینه
هاي جامع سالمت ملی است و بخش غیر ارائه آن دسته از خدمات سالمتی مورد نیاز جامعه که منطبق با سیاست

باشدمیگذاري در مورد آنها ندولتی حاضر به سرمایه
ارزشیابی و صدور مجوز و گواهی در زمینه خدمات سالمتی در منطقه تحت ،نظارتفانجام آن دسته از وظای

.شگاه نهاده شده استنمقام وزارت متبوع بر عهده این داپوشش که بعنوان قائم 
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معرفی بیمارستان

مقدمه

با ریاست جناب اقاي دکتر خراسانی و معاونین ایشان و نمایندگان آنها در ) ره(مجموعه عظیم مجتمع بیمارستانی امام خمینی 
مشغول ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، تشخیصی و اورژانسبیمارستانهاي امام ، انستیتوکانسر ،ولی عصر، تصویربرداري ،

. درمانی می باشد 

:)ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینی تاریخچه 

. به بهره برداري رسید 1327هزار متر مربع ساخته و در سال 250در زمینی به مساحت ) ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینی 
و مرکزانستیتو کانسر که با توجه به ) عج(، بیمارستان ولیعصر ) ره(بیمارستان امام خمینی 3این مجتمع ، مجموعه اي است از 

.نیاز کشور گسترش پیدا نمود و با افزایش تعداد تخت هاي فعال به بیمارستان هزار تختخوابی مشهور شد

توسعه(شکی و مراکز تحقیقاتی عالوه بر تشکیالت فوق ، مراکزي چون پلی کلینیک و اورژانس ، مرکز تصویر برداري پز
پژوهش، علوم و تکنولوژي، رادیولوژي، پیوند اعضاء ، کبد و گوارش ، بیماریهاي مغز و اعصاب ایران، بهداشت باروري،ترمیم 

1.و مرکز مشاورة بیماریهاي رفتاري به مرور به این مجموعه اضافه شدند) ضایعات نخاعی

را احداث کند تا هم مکانی ) پهلوي سابق(گرفت بیمارستان پانصد تختخوابی تصمیم1306بهمن 23هیئت دولت وقت در 
مناسب براي آموزش دانشجویان فراهم گردد و هم اداره صحیه بتواند پاسخگوي بیماران که به تبع رشد جمعیت افزایش یافته 

اقدام 1315ه دالیل نامشخص تا سال اولین اعالن مناقصه ساختمان منشر شد ولی ب1308اردیبشهت 15در تاریخ . بود، باشد
تا اینکه با آقاي مهندس ارنست کپ آلمانی قراردادي به منظور تهیه نقشه هاي و . خاصی براي ساخت ساختمان صورت نگرفت

اما بدلیل عدم توانایی در اجراي کلیه امور مربوط به ساختمان و نصب دستگاههاي مختلف . ساخت ساختمان منعقد می شود
بنابراین اولین نقشه هاي اجراي ساختمان . آن شد طی انجام مناقصه ، ادامه کار به شرکت آلمانی دیگري واگذار شودتصمیم بر

. از طرف مهندس کپ آلمانی به شرکت فیلیپ هولزمن تحویل گردید1317شهریور 23در روز 

زمه هاي جنگ جهانی دوم مشکالتی در ترانزیت با اولین زم1319کار ساخت بیمارستان به سرعت ادامه یافت تا اینکه در سال 
امل شکهبیمارستانسفتکاريوبنااعظمقسمت1320تاسال. دهدمیرخبیمارستانبهازآلمانصادرهکاالهاي

با شروع جنگ جهانی . بیمارستان مرکزي، ساختمان بخشهاي عفونی و ساختمان انستیتو کانسر بود تکمیل و به پایان رسید
.ساخت بیمارستان متوقف شددوم کار 

از تاریخ افتتاح بیمارستان اطالع موثقی در دست . با خروج قواي متفقین از کشور تجهیز و تکمیل بیمارستان دوباره آغاز شد
مع الوصف طبق شواهدي که در دست است از اواخر سال . احتماالً افتتاح رسمی جهت بازگشایی آن صورت نگرفته است. نیست
به تدریج بخشهاي بیمارستانی از سایر بیمارستانها به این محل منتقل و یا بخش هاي جدید در آن 1327تا سال1325

.طبق سند رسمی بنام دانشگاه تهران صادر شد16/9/1354درتاریخمالکیت زمین بیمارستان. تأسیس گردید

١ . http://vh.tums.ac.ir
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)ره(ی امام خمینی بیمارستانمجتمعشناسنامه کلی

نام 
بیمارستان

سال 
نوع درجهتاسیس

تعدادتخت فعالیترشتهفعالیتنوعمالکیت
مصوب

تعداد تخت هاي 
فعال

مجتمع 
بیمارستانی 

امام 
)ره(خمینی

دولتی13271

آموزشی ، 
پژوهشی 

،تشخیصی و
درمانی

تخصصی و فوق 
تخصصی در 
رشته هاي 

مختلف

14781150

):Vision(دورنما

قابل اعتماد در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی ،آموزشی و پژوهشی نوین در سطح کشور،پیشرو

):Mission(رسالت

پژوهشی اثر بخش با بهره گیري از نیروي انسانی مجرب و کارآمد در سطح کشورارائه برترین خدمات تشخیصی، درمانی ،آموزشی و 

):Values(ا ارزش ه

حفظ کرامت انسانی
خالقیت و نوآوري
پاسخگویی مدیران و کارکنان
ارتقاي مستمر کیفیت
تالش و مدیریت جهادي
 توانمند سازي
مشارکت و کار تیمی

- اداريتعدادپرسنلزیر بناي کلمساحت کل
پشتیبانی

تعداد پرسنل 
درمانی

اعضاي هیئت 
علمی

تعداد آمبوالنس 
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)ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینیسازمانینمودار
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)ره(ساختمان هاي مجتمع بیمارستانی امام خمینی معرفی واحدها و راهنماي 
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) ره(بیمارستانی امام خمینی نقشه مجتمع 
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)ره(راهنماي طبقاتی بیمارستان امام خمینی 
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امام خمینیهاي بیمارستان اداري، مالی، پشتیبانی و پاراکلینیکدرمانی،نام مسئولین واحدهاي

داخلیتلفن سمتنام خانوادگینام وردیف
66581604-2413مجتمع رئیس علی خراسانیقاسمدکتر .1
2413مشاور ریاست مجتمعدکتر مهدي رضایی.2
2047معاون درمان مجتمعدکتر جلیل مکارم.3
2413معاون پشتیبانی مجتمعدکتر علی اصغر حق پرست.4
2838معاون آموزشی مجتمعدکتر فاطمه سادات نیري.5
2064-2129-2280مدیره پرستاري مجتمعمهرناز صاحب جمع.6
2048مدیر منابع انسانی مجتمعدکتر حجت رحمانی.7
2756رئیس بیمارستان امامدکتر مهرداد صاحی.8
2509رییس بیمارستان انستیتوکانسردکتر حبیب اله محمودزاده.9

2300رئیس بیمارستان ولیعصردکتر علی بخشی.10
66581516- 2416مرکز تصویربرداريرئیس دکتر حسین قناعتی.11
2240رئیس اورژانسدکتر سیدحسن سیدحسینی داورانی.12
2400رئیس مرکز پزشکی هسته ايدکتر سعید فرزانه فرد.13
2501رئیس مرکز تحقیقات سرطاندکتر محمدعلی محقق.14
2427رییس بسیج جامعه پزشکیدکتر محمدتقی طالبیان.15
2047مدیر درمان مجتمعدکتر علی گنجعلی خان.16
2582مدیر فناوري اطالعات مجتمعکریمیمهديمهندس.17
2448مدیر برنامه ریزي منابع مالی مجتمعمهندس محمدعلی سورکی.18
2346بیمارستان ولیعصرامور عمومیرییسنبی اله رضایی.19
66581656-2416مرکز تصویربرداريامور عمومی رییسرحمان شعبان نیاي.20
2563امور عمومی انستیتوکانسررییسمهرداد ماهوش.21
2717رییس امور عمومی بیمارستان امام خمینیمصطفی مرادي دلیر.22
2281اورژانسرییس امور عمومی علی آهنگر.23
2337رییس آزمایشگاههاي مجتمعدکتر علیرضا عبدالهی.24
2291وتراپی مجتمعیرییس فیزامامی رضويسیده زهرا دکتر .25
2321رییس داروخانه هاي مجتمعجهانگردزهرادکتر.26
2414مجتمعرییس حراستحسین افتخاري.27
2262رییس رسیدگی به شکایات مجتمعدکتر خدانظر خروشا.28
2036رییس امور مالی مجتمعجواد محمدي.29
2084بهبود کیفیترییس امیر رجبی.30
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)ره(ریاست مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

دکتر قاسمعلی خراسانی: رییس مجتمع 

66581604-61192756–61192413: شماره تماس 

ساختمان ریاست –جنب بانک رفاه : مکان 

معاونتهاي مستقر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی

 معاونت درمان

دکتر جلیل مکارم : معاون درمان 

61192047: شماره تماس 

ساختمان ریاست: مکان 

:اهم وظایف و خدمات اصلی

برنامه ریزي و ارائه طرح براي ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان
 پیگیري مسائل و مشکالت تشخیصی و درمانی موجود در بیمارستان و بررسی و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع

آنها
 مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی باتوجه به امکانات هریک از برنامه ریزي طرح هاي کوتاه مدت و دراز مدت و فعالیتهاي

آنها به منظور ایجاد سهولت پذیرش بیماران و رضایتمندي ارباب رجوع
بررسی ضرورت گسترش واحدهاي تشخیصی درمانی در بیمارستان ،کلینیکها و پاراکلینیکها
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 معاونت آموزشی

دکتر فاطمه سادات نیري: معاون اموزشی 

66940033و 61192838: س شماره تما

) ره(ساختمان معاونت آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی: مکان  

:اهم وظایف و خدمات 

 ساماندهی امور آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به بخشها و گروه ها
،توسعه آموزش، کمیته آموزش دستیاري

 انسانیخدمات پشتیبانی، بودجه ، نیروي (معاونت پشتیبانی(

دکتر علی اصغر حق پرست: معاون پشتیبانی 

:اهم خدمات

 برنامه ریزي ، نظارت و پیگیري کلیه امور منابع مالی
برنامه ریزي ، نظارت و پیگیري کلیه امور مربوط به طرحهاي عمرانی
برنامه ریزي ، نظارت و پیگیري کلیه امور منابع انسانی

)ره(امام خمینیدفتر پرستاري مجتمع بیمارستانی 

مهرناز صاحب جمع : مدیره پرستاري مجتمع 

بیمارستان امام خمینی  : محل استقرار 

61192064- 61192129-61192280: تلفن تماس

:اهم وظایف و خدمات

میباشد که در حال حاضر با شورایی کار کردن دفاتر ایجاد تعامل و همکاري فیمابین دفاتر پرستاري بیمارستانهاي مجتمع
.پرستاري این امر محقق شده است

رهبري و هدایت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
برنامه ریزي در زمینه هاي ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت هاي ارائه خدمات مددجویان
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رفع نیازهاي آموزشیتدوین برنامه هاي آموزشی مستمر و مدون جهت
تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره اي و شناخت و کنترل منابع عفونت بیمارستانی

واکسیناسیون براي کارکنان بیمارستان

) ره(واحد امور بین الملل مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

61192084تلفن تماس 

ساختمان معاونت آموزشی و پژوهشی: مکان 

: اهم وظایف و خدمات

اعم از کنفرانسهاي بین المللی، مجتمع اطالع رسانی در زمینه امکانات و تدابیر الزم در زمینه امور بین المللی
.بورسها و دوره هاي کوتاه مدت در خارج ازکشور

دانشجویان خارجی که در این مجتمع دوره هاي خود را می گذرانندپاسخگوئی و راهنمائی در حل مشکالت.
واحد گزارش بازدیدهاي علمی و پژوهشی شخصیت هاي داخل و خارج از کشور را گردآوري نموده و به همچنین این

.مراجعین ارائه نماید

)ره(دفتر بهبود کیفیت مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

61162084-61192632-61192399: شماره تماس 

طبقه همکف –ساختمان ولیعصر : مکان 

:اهم وظایف و خدمات اصلی

بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستاناستراتژیکبرنامهتدوین
تدوین و نظارت و پایش مسمتر برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی
 تدوین شاخص هاي مهم عملکردي اختصاصی قابل اندازه گیري ، قابل دستیابی و زمان دارد جهت فرآیندهاي

مختلف بیمارستان 
 برنامه ریزي جامع جهت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان و پایش چگونگی پیشرفت برنامه
 هماهنگی و یکپارچه سازي برنامه تدوین برنامه عملیاتی سالیانه  ارتقاي ایمنی بیمار ، پیشبرد ،
 نظارت بر برگزاري و عملکرد کمیته هاي بیمارستان

)ره(مدیریت منابع انسانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

61192717–61192716:  شماره تماس 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی1ساختمان شماره : مکان 
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:اهم وظایف و خدمات واحد 

استخدام، طرح، بایگانی،دبیرخانه کلیه امور -
کلیه امور بازنشستگی و رفاه -
کلیه امور مربوط به کارگزینی و حضور و غیاب-
کلیه امور مربوط به هیات علمی ، طبقه بندي مشاغل و آمار -

)ره(مدیریت بودجه مجتمع بیمارستانی امام خمینی

ساختمان ریاست : مکان 

:اهم وظایف و خدمات

درآمد هاي اختصاصیو تخصیص جاري ابالغ
 تهیه وتنظیم آمار بازنشستگان واختصاص مبلغ پاداش مربوطه به واحدها
بررسی، نظارت و انجام کلیه امور مربوط به قراردادها ، خریدها، پرداخت ها و طرح هاي عمرانی
انجام امور مربوط به طرح پرداخت عملکردي کارکنان

)ره(امام خمینی تدارکات مجتمع بیمارستانی 

61192714: شماره تماس 

)ره(بیمارستان امام خمینی : مکان 

:اهم وظایف و خدمات 

پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات الزم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی .

)ره(انبار مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

61192744:  شماره تماس 

)ره(سایت غربی مجتمع بیمارستانی امام خمینی : مکان 

:وظایف و خدمات اصلی 

 2جمع آوري لیست وسایل مورد نیاز بخش ها از طریق سیستم الکترونیک نجات
ارائه وسایل مذکور در لیست به واحد ها و ....
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)ره ( دفتر فنی و مهندسی مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

66581588–61192841–61192840: شماره تماس 

طبقه دوم واحد نقلیه و مرکز بخار/ضلع شمال شرق مجتمع : مکان 

:اهم وظایف و خدمات اصلی

نظارت و اجراي عملیات باسازي و تعمیراتی ساختمان و تاسیسات
تهیه نقشه هاي اجرایی ساختمانی و تاسیسات

واحد رسیدگی به شکایات 

61192442:  شماره تماس 

که نمایندگان این واحد در کلیه بیمارستانهاي زیر مجموعه مجتمع بیمارستانی امام . طبقه هم کف/ختمان ریاستسا: مکان 
.مستقر می باشند ) ره(خمینی 

:وظایف و خدمات اصلی بخش

 دریافت شکایات به صورت کتبی وحضوري و رسیدگی به شکایات بیماران

:هاي دریافت شکایاتروش
 واحدرسیدگی به شکایاتمراجعه حضوري به
تلفنی
 صندوق هاي رسیدگی به شکایات مستقر در بیمارستان
نامه هاي ارجاعی
پست الکترونیکی
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واحد تجهیزات پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

61192777-66581539: شماره تماس 

ساختمان بیمارستان امام خمینی، جنب سردخانه: مکان 

.واحد در کلیه بیمارستانهاي زیرمجموعه مجتمع بیمارستانی امام خمینی مشغول به فعالیت می باشند نمایندگان این 

:وظایف و خدمات اصلی بخش 

انجام امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه هاي تجهیزاتی و راه اندازي
شدهنصب ، راه اندازي و تعمیرات تجهیزات پزشکی براساس استانداردهاي تعیین

)ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینی مدارك پزشکی

61192296:تلفن تماس – 61192039
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جنب ساختمان علوم اعصاب: مکان

وظایف و خدمات اهم 

 پوست و اورژانس(پذیرش بیماران بستري و اتاق عمل سرپایی (
ه وکدگذاري و طبقه بندي آنهاتشکیل پروند
امحا پرونده هاي بایگانی
 آمارگیري

)ره(واحد بهداشت حرفه اي و طب کار  مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

61192802- 61192893: شماره تماس 

سوله بحران–ضلع جنوب غربی مجتمع : مکان 

:اهم وظایف و خدمات

طب کار(برنامه ریزي جهت انجام معاینات سالمت شغلی پرسنل(
یط کار و بازرسی دوره اينظارت بر بهداشت حرفه اي مشاغل در مح
 آموزش موازین بهداشتی و ایمنی به کارکنان در ارتباط با شغل آنها
       صـدا سـنجی، نورسـنجی، انـدازه گیـري گازهـا و       ( برنامه ریزي جهت انـدازه گیـري عوامـل زیـان آور محـیط کـا ر

)بخارات 

)ره(بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

61192086: شماره تماس 

سوله بحران–ضلع جنوب غربی مجتمع : مکان 

:اهم وظایف و خدمات

 بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان الزم در هماهنگی و اقدام
 تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی براي پرسنل

بخش رده هاي مختلف 
 و تشکیل پرونده مربوط به آن ) شبکه عمومی ، شبکه خصوصی ( بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان
 نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوري ، تفکیک ، انتقال ، نگهداري موقت و دفع زباله

هاي بیمارستانی و نیز جلوگیري از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
 بررسی کیفیت پاالیش فاضالب
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 کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازي محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش
هاي شیمیایی و نیز جلوگیري از فعالیت شرکتهاي سم پاشی غیر مجاز 

 نظارت و هماهنگی الزم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی

)ره(تغذیه مجتمع بیمارستانی امام خمینیواحد

61192769و 61192785: شماره تماس 

ضلع شرقی بیمارستان امام و ضلع غربی انستیتو (وانستیتو کانسر ) ره(ما بین ساختمان مرکزي بیمارستان امام خمینی: مکان
) کانسر

: اهم وظایف و خدمات

 سازي مواد اولیه مصرفی،پخت و توزیع غذانظارت بر کلیه مراحل تهیه و تحویل و آماده
 تهیه کلیه آمارهاي غذائی

) :ره(واحد مددکاري مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

61192703: شماره تماس 

انستیتوکانسر: مکان 

:وظایف و خدمات اصلی 

بررسی وضعیت اقتصادي و اجتماعی بیماران مشکل دار و برنامه ریزي جهت حل مشکل
 و غیر دولتی ..) کمیته امداد،بهزیستی،هیات امناء ارزي ،کمیساري(بیماران نیازمند به مراکز حمایتی دولتیمعرفی

جهت مساعدت در هزینه درمان
ثبت اطالعات بیماران نیازمند و بیماران سرطانی در سامانه وزارت بهداشت
قد جا و مکان جهت اقامت هستنداسکان بیماران شهرستانی که نیاز به اقامت در تهران داشته و فا

)ره(حراست مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

61192414: شماره تماس 

درب خیابان غریب : مکان 

:اهم وظایف و خدمات

 هدایت  کمیتهIT
 کمیته انظباط ساختاري
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صدور کارت شناسایی
 روزانه ، موقت، ساالنه(صدور مجوز تردد خودرو (
حفاظت فیزیکی

:سهولت در دسترسی به همکاران حفاظت فیزیکی شماره تماس مستقیمجهت 

2819) : ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینی
2813و 2654):ره(بیمارستان امام خمینی
2330و 2308):عج(عصربیمارستان ولی
2595:انستیتو کانسر
2820:مدیر کشیک انتظامات

)ره(بیمارستانی امام خمینی مدیریت فناوري اطالعات مجتمع 

61192582–61192485: شماره تماس 

ساختمان انستیتوکانسر: مکان 

:وظایف و خدمات اصلی 

مطالعه، طراحی و پیاده سازي نرم افزار هاي کاربردي
اجرااشکال و به روز رسانی برنامه هاي نرم افزاري در دست ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداري و رفع
کامپیوترهاي اداريرفع آلودگیهاي ویروسی بوجود آمده در
کاربران و کارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي طراحی شدهنصب و راه اندازي سخت افزار مورد نیاز
لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوهارفع اشکاالت و موارد پیش آمده در هر سیستم و

:یمارستانی امام خمینیآزمایشگاههاي مجتمع ب

61192337: شماره تماس 

طبقه زیر زمین–بیمارستان ولیعصر : مکان 

: اهم وظایف و خدمات

، واحد بیوشیمی ادرار و انگل ،  واحد انعقاد ، BMT، پاتولوژي مولکولی ، آزمایشگاه BLOOD GASهماتولوژي اختصاصی ، 
بانک خون،  بیوشیمی،  سرولوژي وایمونولوژي ، غدد ، فلوسایتومتري، میکروب شناسی و محیط سازي ،هماتولوژي ، پاتولوژي ، 

ایمونوهیستوشیمی 

)ره(مراکز تصویربرداري و سونوگرافی مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

،بیمارستان امام خمینی، انستیتوکانسر،بیمارستان ولیعصر و اورژانسیربرداريساختمان تصو: مکان 
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:شماره تماس 

61192419–61192416: مرکز تصویربرداري -
61192690-61192668:رادیولوژي بیمارستان امام خمینی -
61192575–61192578: رادیولوژي انستیتوکانسر -
61192328-61192327: رادیولوژي ولیعصر -

:اهم وظایف و خدمات

، انجام سی تی اسکن هاي روتین و تخصصیMRIآنژیوگرافی ،
 ،انجام گرافی هاي ساده، رنگی و پرتابل
انجام ماموگرافی و سونوگرافی هاي پستان و جنرال
 انجام انواع نمونه برداري ها
 بازخوانی گرافیها، (انجام انواع مشاوره هاي رادیولوژيCT scan ،MRI(
آموزش رزیدنتها و فلوشیپ هاي گروه رادیولوژي و کارشناسان تصویربرداري

) ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینی فیزیوتراپی

61192291شماره تماس 

عواملبردنازبینونیزبیماریهادرمانازناشیبیماریهاوعوارضخودازناشیعوارضرساندنحداقلبهفیزیوتراپیکلیهدف
.استبیمارانزندگیوبهبودکیفیتزندگیدرطولبیمارنمودنمستقلدرجهتکنندهوناتوانمحدودکننده

: میباشدوسرپاییبستريبیمارانقسمتدوتوانبخشی مجتمع شامل

.شامل درمان توانبخشی بیماران بستري بخش هاي مجتمع می باشد :قسمت بستري 

: قسمت سرپایی 

طبقه دوم - ساختمان انستیتوکانسر - 25926119- کلینیک فیزیوتراپی انستیتوکانسر - 1
)  درمان ادم لنفاوي( ارائه خدمات درمانی اختصاصی فیزیوتراپی به بیماران مبتال به سرطان-
خدمات الکتروتراپی باارائه کلیه.....پذیرش بیماران سرپایی درتمامی فیلدهاي ارتوپدي و مغز واعصاب و روماتولوژي -

.،مکانوتراپی ،منوال تراپی،،لیزرتراپی،تمرین درمانی،آموزش راه رفتن
ساختمان شماره دو ولیعصر زیرزمین –61192264–کلینیک فیزیوتراپی هموفیلی ولیعصر -2

ارائه خدمات فیزیوتراپی اختصاصی به بیماران هموفیلی-
.     ششم ساختمان مغز اعصاب جنب کلینیک ژنیکولوژيطبقه–61192271–کلینک فیزیوتراپی کف لگن- 3

ارائه درمان به بیماران با اختالالت کف لگن ولگن -
:گفتار درمانی 

. خدمات گفتاردرمانی که به بیماران بستري ومراجعه کننده سرپایی ارائه می گردد
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)ره(داروخانه مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

61192569- 61192568:شماره تماس 

جنب ساختمان تصویربرداري : مکان 

:اهم وظایف و خدمات 

انجام کلیه امور مربوط به دریافت نسخه ها و اماده سازي و تحویل دارو
کنترل چیدمان وتاریخ و تعداد دارو و وسایل موجود در داروخانه به صورت هفتگی
به سرپرستار بخش ها و نظارت بر مصرف آنآنتحویل و درخواست مواد مخدر
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)ره(معرفی بخش هاي مختلف بیمارستان امام خمینی 
دکتر مهرداد صالحی: رییس بیمارستان

61192413: شماره تماس 

مصطفی مرادي دلیر: مدیر بیمارستان

61192048شماره تماس 

):ره(بخش اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

،  1اورژانس : به بیماران می باشداورژانسی براي ارائه خدمات درمانیداراي پنج قسمت) ره(بیمارستان امام خمینی اورژانس 
2 ،3 ،ICUتصویربرداري ،

)ره(معرفی بخش هاي درمانی بیمارستان امام خمینی 

واحدهاي پاراکلینیکی، بخش هاي داخلی، ، )داخلی و جراحی(بخش هاي درمانی بیمارستان امام خمینی شامل ، درمانگاهها 
بخش هاي جراحی ، مراقبت ویژه، اتاق هاي عمل می باشد

) :ره(درمانگاههاي داخلی بیمارستان امام خمینی -

درمانگاه ریه ، درمانگاه دیابت ، تیروئید ، رشد ، درمانگاه داخلی ،درمانگاه پزشکی ورزشی ، درمانگاه عفونی ، درمانگاه گوارش ، 
درمانگاه قلب ، درمانگاه زنان ، درمانگاه کلیه ، درمانگاه روماتولوژي ، درمانگاه مغز و اعصاب ، درمانگاه روان تنی، درمانگاه 

ضایعات نخاعی ، درمانگاه پوست

) :ره(درمانگاههاي جراحی بیمارستان امام خمینی -

واکسیناسیون ، اتاق پانسمان ، درمانگاه غدد پستان ، درمانگاه درمانگاه ارولوژي ، درمانگاه کولورکتال، درمانگاه جراحی اعصاب ،
عصب و عضله ، درمانگاه جراحی قلب اطفال، درمانگاه هپاتوبیلیاري ، درمانگاه جراحی عمومی ، درمانگاه ارتوپدي ، درمانگاه 

.جراحی قلب 
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معرفی بخش هاي انستیتوکانسر 

واحد ریاست انستیتوکانسر 

دکتر حبیب اله محمودزاده: رئیس انستیتو کانسر

61192509-66581571: شماره تماس

طبقه دوم –ساختمان انستیتوکانسر : مکان 

:واحد مدیریت انستیتوکانسر 

مهرداد ماه وش: مدیر بیمارستان انیستیتو کانسر

61192564-61192563: شماره تماس دفتر میریت 

طبقه دوم –ساختمان انستیتوکانسر : مکان 

:هاي انستیتوکانسر درمانگاه

61192576: شماره تماس 

ساختمان جدید درمانگاه –انتهاي درمانگاه رادیو تراپی ساختمان انستیتوکانسر ، : مکان 

:باشددرمانگاههاي انستیتوکانسر شامل موارد ذیل می

، درمانگاه شیمی درمانی، درمانگاه رادیوتراپی، درمانگاه طب )جراحی ترمیمی و پالستیک-جراحی عمومی (درمانگاه جراحی 
تسکینی، درمانگاه اندوسکوپی، درمانگاه ژنتیک ، درمانگاه قلب، کلینیک پستان

:هاي بستري انستیتوکانسربخش

ICUمی درمانی ، بخش طب تسکینی، بخش بخش جراحی زنان ، بخش جراحی مردان ، بخش هاي شی-

انستیتوکانسرفیزیک واحد 

61192569: شماره تماس بخش
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زیرزمین،، انتهاي بخش رادیو تراپی، جنب درب خیابان دکتر قریبساختمان درمانی انستیتو کانسر: مکان

:اهم وظایف و خدمات

کالیبراسیون دستگاهها
دزیمتري
کنترل کیفی دستگاهها
 شیلدهاي الزم براي طراحی درمانساخت
محاسبات رادیوبیولوژي
محاسبات حفاظت پرتوي اماکن فیزیکی
کنترل تابشدهی و حفاظت پرتوي کلیه پرسنل پرتو کار

:معرفی بخشهاي بیمارستان ولیعصر

ریاست بیمارستان ولیعصر  

دکتر علی بخشی: رییس واحد 

61192300:شماره تماس 

ولیعصر طبقه همکفبیمارستان : مکان 

:مدیریت بیمارستان ولیعصر 

نبی اله رضایی: مدیر بیمارستان 

61192346:شماره تماس 

بیمارستان ولیعصر طبقه همکف: مکان

:بخش اورژانس ولیعصر

اورژانس زنان و اورژانس هموفیلی می باشد: شامل دو بخش 
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زناناورژانس 

23836119- 61192382شماره تماس 

طبقه دوم بیمارستان ولیعصر: مکان 

:وظایف و خدمات اصلی

 حاملگی )پره ترم لیبر-قلبی -فشارخون باال –مادر دیابتی (در این بخش به بیماران سرپایی وحامله تحت نظر
وگرفتن نوار فیتال مانیتورینگ، ETوopuاز رحم ، مول، سقط ، زایمان طبیعی وسزارین ،الپاراسکوپی وخارج

از دیگر خدمات بخش می توان به مشاوره شیردهی و در ضمن .اورژانس زنان وانواع خونریزیها ارائه خدمت میشود
.اشاره کردواکسیناسیون وکلینیک ویزیت نوزادان بعد از ترخیص 

:بیمارستان ولیعصراورژانس هموفیلی

66911293-611192238: شماره تماس 

طبقه زیرزمین درمانگاه خون وهموفیلی) عج(ساختمان شماره دو ولیعصر : مکان 

:وظایف و خدماتاهم 

ویزیت بیماران هموفیلی وترمبوفیلی.

:بخش هاي بستري بیمارستان ولیعصر

، جراحی عمومی ، زنان و مامایی، خون و انکولوژي  ، ICUجراحی عمومی ، بخش توراکس ، جراحی پالستیک، کودکان، 
NICUپیوند مغز استخوان ، گوش ،حلق بینی ، روماتولوژي ، غدد ،  ، نوزادان1-2

:بخش هاي پاراکلینیک بیمارستان ولیعصر

شنوایی سنجی ، گفتار درمانی، فیزیوتراپی هموفیلی، داروخانه ، آزمایشگاه ، رادیولوژي و سونوگرافی : شامل بخش هاي 

:معرفی بخش هاي ساختمان تصویربرداري

دکتر حسین قناعتی:ریاست بیمارستان 

66581516: شماره تماس 
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مکان ساختمان تصویربرداري

شعبان نیاآقاي :مدیریت بیمارستان 

66581552-66581656: شماره تماس 

ساختمان تصویربرداري: مکان 

:وظایف و خدمات اصلی 

سی تی اسکن اسپیرال
 سی تی اسکن مولتی اسالیس
سی تی اسکن زیمنس
MRI 3T

MRI 1.5 T

آنژیوگرافی
آنژیوگرافی استروك
هاي عاديسونوگرافی
سونوگرافی اینترونشن
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فصل دوم

اداريمقررات
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فصل دوم

اداريمقررات
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:فرآیند اداري نیروي جدیداالستخدام قبل از شروع بکار
.بکارگیري و استخدام نیرو در دانشگاه در قالب پیمانی،رسمی آزمایشی و قراردادي می باشد

:استخدام نیروي پیمانی
صدور مجوز از سوي وزارت متبوع و ابالغ به دانشگاه -1
برگزاري آزمون استخدامی -2
فراخوان نیروهاي واجد شرایط پس از پذیرش در آزمون و تأیید  هسته گزینش، تشکیل پرونده استخدامی پس از -3

جهت (اخذ استعالمات مربوطه نظیر عدم سوء پیشینه،صحت و سالمت جسمی،مدرك تحصیلی و کارت پایان خدمت
) آقایان

محل خدمت تعیین شده صدور ابالغ از سوي معاونت توسعه دانشگاه و معرفی فرد به واحد-4
ارسال تاریخ دقیق شروع به کار نیروي جدیداالستخدام به واحد مربوطه جهت صدور حکم حقوقی-5
ارسال پرونده پرسنلی تکمیل شده فرد به واحد محل خدمت جهت نگهداري در واحد بایگانی مربوطه- 6

) بدون احتساب مدت طرح و سربازي(سال سابقه خدمت مفید در دانشگاه 3مستخدمین پیمانی دانشگاه پس از ***
ضمن تأیید هسته گزینش به حالت استخدامی رسمی آزمایشی و مجدداً پس از انقضاي مدت یکسال در حالت 

.آزمایشی به استخدام رسمی قطعی تبدیل وضع خواهند یافت

:استخدام رسمی آزمایشی
% 25ی در خصوص مشاغل حساس و همچنین در صورت صدور مجوز از سوي وزارت متبوع؛ جذب نیروي رسمی آزمایش

دهد، موضوعیت اي که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار میسهمیه
مشابه استخدام پیمانی ضمناً سایر مراحل جذب نیروي این قالب استخدامی، پس از تأیید هسته گزینش دانشگاه، .یابدمی

.باشدکارکنان می

:بکارگیري نیروي قراردادي
پس از نیازسنجی انجام شده از سوي مدیریت توسعه و اخذ مجوز از هیأت رئیسه دانشگاه و توزیع نیرو در طی سال -1

به واحدهاي تابعه دانشگاه 
طی نمودن سایر مراحل استخدامی از این مرحله نظیر تشکیل پرونده و اخذ استعالمات مربوطه مشابه نیروهاي -2

.باشدپیمانی دانشگاه می

:شرایط تمدید قرارداد با کارکنان
:باشدمنوط به تحقق شرایط ذیل میپیمانیکارکنانداد تمدید قرار
 کارکناناستمرار پست سازمانی.
کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند .
جلب رضایت مردم و ارباب رجوع .
ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدي .

.پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شدکارکناندرصورت عدم تمدید قرارداد با :تبصره

که (بر اساس امتیاز مکتسبه در فرم ارزیابی عملکرد و تمدید قرارداد کارکنان قراردادي دانشگاهقرارداديتمدید قرارداد کارکنان 
چنانچه هر یک از .باشدمی) گرددهر ساله از سوي مدیریت توسعه و سرمایه انسانی دانشگاه به واحدهاي تابعه ابالغ و ارسال می
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امتیازات موجود در فرم ارزشیابی گردد، مجدداً جهت سال آتی نیز از مجموعامتیاز60پرسنل قراردادي موفق به اخذ حداقل 
.تمدید قرارداد خواهد شد

:نامه حضور و غیابآئین
.باشدساعات کار کارکنان دانشگاه چهل و چهار ساعت در هفته می

که در مواقع ضروري، دانشگاه موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی کارکنانتمامی 
خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم نیاز دانشگاه مکلف به انجام وظایف محوله در 

.محل کار یا خارج از محل کار حسب مورد در قبال دریافت اضافه کاري یا حق الزحمه برابر مقررات مربوط خواهد بود
2/1یا ) براي کارمندان زن و مرد(4/1نند ساعت کار خود را با موافقت دانشگاه حداکثر به مدت سه سال از توامیکارکنان

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و . تقلیل دهند) صرفاً براي کارمندان زن براساس قانون نیمه وقت بانوان(
در کارکنانلیکن کسور بازنشستگی این قبیل . گرددکار آنان تعیین میسایر امتیازات این قبیل کارمندان متناسب با ساعات

اي کامل کسر خواهد شد و این گونه سوابق صرفاً در محاسبه سنوات هالعادهطول مدت خدمت پاره وقت براساس حقوق و فوق
.گرددخدمت الزم براي بازنشستگی تمام وقت محسوب می

 گرددلکترونیکی انجام و توسط سیستم اتوماسیون محاسبه میاکارت حضور و غیاب کارکنان بوسیله.
 برنامه کاري در واحدهاي مختلف به صورت ماهیانه تنظیم می شودبیمارستاندر این.
باشدمیمختلف طبق ضوابط تعیین شده بیمارستان کاري هاي نوبتساعت ورود وخروج پرسنل در.
 باشدمیبعدازظهر 14:30صبح و پایان کار ساعت7:30ساعات شروع کار اداري از ساعت.
بعداز ظهر13:30الی صبح 7:30شنبه از 5کار اداري روزهاي ت ساع

:هاقوانین و مقررات مرخصی
بدون حقوقو مرخصیمرخصی استحقاقی، استعالجی:بینی گردیده است که عبارت ازنوع مرخصی پیشسهها مرخصی

مرخصی استحقاقی
اخذ مرخصی کاري با استفادهاز حقوق و مزایاي مربوط را دارند و دستگاه اجرائی سی روزدر سال حقکارکنان

استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به .در هر سال قابل ذخیره شدن استکارکنانحداکثر نیمی از مرخصی 
.باشدمیدرخواست مستخدم و موافقت رئیس واحد مربوط و در غیاب او معاون وي 

شودالزم به ذکر است ایام تعطیالت واقع شده بین مرخصی کارمندان جزو مرخصی استحقاقی آنان محسوب نمی.
ساعتمرخصی ساعتی معادل یک روز 8هر .گرددزء مرخصی استحقاقی منظور میمرخصی کمتر از یک روز ج

.ساعت است3حداکثر مدت مرخصی ساعتی در روز . شودمرخصی محاسبه می
 مرخصی .(در سال قابل ذخیره شدن است)رسمی و پیمانی(پانزده روزاز مرخصی استحقاقی کارمندانحداکثر

.)باشدمیکارکنان قراردادي قابل ذخیره کردن ن
تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می

رماه تجاوز نخواهد کرد چنین مستخدمی هرگاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از چها
.ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یک سال تمام خدمت کرده باشد

مرخصی استعالجی
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 هرگاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماري مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاه ترین مدت ممکن به
داره متبوع اطالع دهد کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را براي اظهار نظر نزد پزشک معتمد ا

.دانشگاه ارسال دارد در صورتی که مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعالجی را صادر نمایند
 استعالجی ایشان تایید می گردد و مرخصی روز پس از تایید مدیر واحد3مرخصی افراد پیمانی و قراردادي را تا

و در خصوص کارکنان رسمی و طرحی مرخصی شود میاجتماعی ارسال تأمین روز این کارکنان را به 3بیش از 
روز را به 2روز پس از اخذ تاییدات الزم در امور اداري ثبت می گردد و مرخصی هایبیش از 2استعالجی تا سقف 

واقع در معاونت درمان جهت تایید به همراه مدارك مورد نیاز ارسال می نماید و پس از کمیسیون پزشکی دانشگاه 
.تایید این کمیسیون، کارگزینی مرخصی استعالجی فرد را ثبت می کند

باشدمیحداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی استعالجی استفاده نماید چهارماه .
.ج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشدبیماریهاي صعب العال

 ایام بیماري مازاد بر چهار ماه را در صورت داشتن ذخیره مرخصی به عنوان مرخصی استحقاقی و در غیر این
.گرددصورت به عنوان مرخصی بدون حقوق منظور می

ج تا بهبودي کامل یا از کارافتادگی کلی حداکثر به مدت یک حقوق و مزایاي کارمند در ایام مرخصی صعب العال
قابل پرداخت سال به میزان حقوق ومزایاي مندرج در حکم کارگزینی که حسب مورد به کارمند داده شده است،

.براي مدت مازاد بر یکسال، فقط حقوق ثابت قابل پرداخت بود. باشدمی
 ،هاي مربوط تعلق العادهنه مـاه مـرخصی زایمـان با استفاده از حقـوق وفوقبه بانوان باردار براي هـربار وضع حمل

.گیردمی
 نه یک ساعت مرخصی شیردهی تعلق ماهگی فرزند روزا24زن پس از اتمام مرخصی زایمان تا سن کارکنانبه

.گیردمی

مرخصی بدون حقوق
توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیرربط حداکثر سه سال از هاي اجرائی میدستگاهکارکنان

مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصیالت عالی تخصصی در رشته 
.سال قابل افزایش است2باشد تا مدت کارکنانمربوط به شغل 

ی برند می توانند تا پایان ماموریت حداکثر به مدت شش سال از زن که همسر آنها در ماموریت بسر مکارکنان
.مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند

کهنخواهد شد اما در صورتیبازنشستگی و وظیفه جزء سوابق خدمت محسوببدون حقوق از لحاظمدت مرخصی
درصورت «مدت ایننمایداقدامشخصاًکارمندسهمکسور بازنشستگی سهم کارفرمـــا وپرداختبهنسبتکارمند

30با رعایت ماده .( بازنشستگی قابل محاسبه استبرايجزء سنوات خدمت» بازنشستگی کشوريتأیید سازمان
)برنامه پنجم توسعه

 باشدمیپیمانی تا پایان مدت تمدید قرارداد پیمانی بالمانع کارکناناعطاي مرخصی بدون حقوق به.

:هاانواع مأموریت
) ب.محول شدن وظیفه موقت به کارمند، غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد) الف: عبارت است ازمأموریت

ها و واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و اعزام کارمند به طور موقت به واحدهاي تحت پوشش دانشگاه یا سایر دانشگاه
.عمومی دولتی وغیر دولتیها و مؤسسات آموزش پزشکی و وزارتخانه



)ره(بیمارستانی امام خمینی کتابچه راهنماي کارکنان جدید االستخدام مجتمع 

35

هاي نیروهاي رسمی و پیمانی در سطح واحد هاي تابعه دانشگاه پس از اخذ موافقت) ماموریت و انتقال(جابجایی
.مبدا و مقصد توسط مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه انجام می گیرد

ازمان از طریقمدیریت توسعه سازمان و سرمایه نیروهاي رسمی و پیمانی به خارج س) ماموریت و انتقال(جابجایی
.گیردانسانی دانشگاه و پس از طرح در کمیته نقل و انتقاالت دانشگاه انجام می

باشدجابجایی نیروهاي قراردادي در سطح دانشگاه امکان پذیر نمی.

:داخلی بیمارستانقوانین و مقررات
:بمنظور رعایت انضباط کار شامل موارد ذیل استامام خمینیمهمترین مقررات داخلی بیمارستان 

حضور و غیاب.أ
 ساعت درهفته 44فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوري به میزان 87ساعت کار کارمندان دولت، موضوع ماده

صبح 7ساعت کار کارکنان از شنبه تا پنجشنبه از ساعت،تعیین گردیده است وباتوجه به برنامه تنظیمی مجتمع 
می باشد،30/13صبح الی7و در روز پنجشنبه از ساعت30/14الی
به صورت خود به خود در اتوماسیون ثبت می شودبراي حضور و غیاب پرسنل ساعت ورود و خروج کارکنان.
 باشدبه بعد امکان پذیر می14:30صبح بوده و خروج از ساعت 30/7تا 7ساعت ورود به بیمارستان.
گرددتأخیر در صبح و تعجیل در خروج کارمند تخلف اداري محسوب می.
      ــاص ــرایط خـ ــاغل داراي شـ ــانوان شـ ــار بـ ــاعت کـ ــاهش سـ ــانون کـ ــت   (قـ ــاغل داراي معلولیـ ــانوان شـ بـ

ــدید ــام  / ش ــال تم ــش س ــر ش ــد زی ــدید  / فرزن ــول ش ــد معل ــا فرزن ــر ی ــالج  / همس ــعب الع ــاري ص ــه بیم ــتال ب / مب
ــت خــانوار   ــان سرپرس ــا ســقف    :)ویازن ــاعت کــاري ت ــس از اخــذ      36س ــه مشــمولین پ ــاعت کــار در هفت س

همچنـــین بـــر اســـاس . .مـــدارك و مســـتندات الزم و بـــا رعایـــت قـــوانین مربوطـــه کـــاهش خواهـــد یافـــت 
ــره  ــاز آن و       5تبصـ ــتفاده از امتیـ ــرایط اسـ ــان شـ ــانون همزمـ ــن قـ ــموالن ایـ ــه مشـ ــورتی کـ ــانون در صـ قـ

ــیرده  ــاعتی شـ ــی سـ ــن    مرخصـ ــرح در ایـ ــف مصـ ــرایط مختلـ ــان داراي شـ ــا همزمـ ــند و یـ ــته باشـ ی را داشـ
.قانون باشند ، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند

ی روزبایستی حداکثراز تاریخ شروع مرخصی استعالج) 2(تمامی مرخصی هاي استعالجی استفاده شده بیش ازدو
ی و همچنین ارسال جهت تایید کمیسیون پزشکی به مدیریت ت هاي حقوقساعت،جهت اعمال درلیس48ظرف مدت 

روز که نیاز به تاییدکمسیون پزشکی ) 3(درخصوص مرخصی هاي استعالجی کمتر ازسه. منابع انسانی ارسال گردد
ندارد ، می بایست گواهی مرخصی استعالجی توسط پزشک معتمد مجتمع تایید وسپس برگه استعالجی را اسکن 

تم اتوماسیون اداري جهت تایید نهایی ارسال گرددشده وازطریق سیس
 و 15درخصوص ساعت اضافه کاري،  براي کارکنان اداري ساعت اضافه کار از شنبه لغایت چهارشنبه تا ساعت

ضمنا . پس از زمان اعالم شده بعنوان ساعت اضافه کار محاسبه نخواهد شد. تعیین شده است14پنجشنبه تا ساعت 
مسئول مربوطه مراتب را کتباً به مدیریت منابع انسانی  . رادیکه پس از ساعت فوق مورد نیاز باشدچنانچه خدمات اف

.اعالم نماید

نظام تشویقی.ب
:شاملمحورهاي تشویق براي کارکنان.1
حوزه سازمانی:
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انجام امور فراتر از شرح وظایف تعیین شده
ارائه پیشنهادات مفید و سازنده
 شیفتهاي مختلف و گردشیهمکاري مؤثر در

حوزه عمومی:
هاي تیمی و گروهیهمکاري در پروژه
هاي ویزیت رایگان در مناطق محرومشرکت در برنامه

حوزه فردي:
برخورد احترام آمیز با بیمار و ارباب رجوع
 احترام به همکاران در مجموعه
صداقت و دلسوزي در انجام امور بیماران و ارباب رجوع
 ابعاد روانی و استرسهاي ناشی از بیماري بیمارانتوجه به
توانمندي، دقت و صحت در انجام امور محوله
 یت در کارپشتکار و جد
داشتن کارآیی و اثربخشی باال
داشتن وجدان کاري
خالقیت، ابتکار و نوآوري
احساس تعهد به بیمارستان و شغل محوله
دستورپذیري از مسئولین مافوق
 حفظ شئونات اسالمی و اخالقی
 حضور بموقع در بیمارستان و رعایت قوانین ورود و خروج
رعایت کامل اصول بهداشتی و کنترل عفونت
انجام یک کارخاص و ویژه که نتیجه مثبت و خوبی داشته باشد.

: انواع تشویق و تقدیر.2
کتبی با درج در پرونده
پاداش مالی
کتبی و پاداش مالی
 به دانشگاه جهت صدور تقدیرنامه از طرف معاونین و رئیس دانشگاهمعرفی

: فرآیند تشویق و تقدیر.3
انجام هریک از فعالیتهاي مندرج در محورهاي تشویق توسط کارمند.1
در صورت تقدیر شفاهی:
.گیردکارمند توسط مسئول مستقیم خود مورد تقدیر و تشویق شفاهی قرار می.2
هادرخصوص سایر تشویق:
هاي تشویق توسط مسئول مستقیم کارمند به مدیر بیمارستانعرفی فرد با درنظر گرفتن جمیع یا اکثر زمینهم.3
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مالی بنا به تصمیم اتخـاذ شـده بـراي اجـراي نـوع      /درصورت تأیید موضوع توسط  مدیر، ارجاع به واحد اداري و کارگزینی.4
تشویق

داري و مالیصدور تشویق کتبی یا پرداخت پاداش مالی توسط واحد ا.5

:قوانین اعمال مدرك تحصیلی باالتر در حکم کارگزینی کارکنان 

هاي با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدي مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیالت، تجربه، مهارت و دوره
موضوع ماده (انتصاب کارمندان به مشاغل هاي اجرایی به رعایت این شرایط در آموزشی مورد نیاز براي هر شغل و الزام دستگاه

، آثار استخدامی مدارك تحصیلی مأخوذه نسبت به مدارك تحصیلی )قانون مدیریت خدمات کشوري و تبصره یک آن70
زیردیپلم به دیپلم، دیپلم به (شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها براي یک مقطع تحصیلی باالتر ارائه
، با رعایت شرایط ذیل قابل )دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترافوقدیپلم،فوق

:باشداحتساب می

.بینی شده باشدرشته و مقطع تحصیلی باالتر در شرایط احراز شغل مورد تصدي کارمند پیش- الف

بینی شده در شرایط احراز شغل، و نیاز تحصیلی پیشکارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع-ب
.دستگاه به سطح باالتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد

هاي قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به هاي اجرایی که حسب وظایف و مأموریتآن دسته از دستگاه-ج
صیلی در بیش از یک مقطع را ارند، شغل پیشنهادي را همراه با دالیل توجیهی براي پذیرش این قبیل مدارك تح

.طرح و بررسی به شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود

تحصیل مشغول هاي اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابالغ این مصوبه به دستگاه- د
ها در شرایط احراز شغل مورد تصدي و نیاز به سطح تحصیلی باالتر، بینی رشته تحصیلی آناند، در صورت پیششده

اقدام ) کمیته سرمایه انسانی(فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شوراي راهبري توسعه مدیریت دستگاه 
نمایند

مال مدرك تحصیلی باالتر مشروط به تحصیل در خارج از اع: بخشنامه داخلی در خصوص قانون فوق
در غیر این صورت کارمند ملزم به . می باشد) همراه با اخذ گواهی تاییدیه مسول مربوطه(ساعات اداري 

صرفاً مدارکی قابل اعمال .ارائه مرخصی بدون حقوق یا مرخصی استحقاقی در طول مدت تحصیل می باشد
.جتمع بوده و در راستاي ارتقا عنوان شغلی فعلی کارمند کسب گردیده باشد می باشد که بر اساس نیاز م
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:مقررات پوشش کارکنان

:تخلفات اداري
: تخلفات اداري به قرار زیر است

ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام - 3. نقض قوانین و مقررات مربوط- 2. اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري-1
تبعیض یا -7. اختالس- 6.اخاذي-5. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت- 4. ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

خدمت در خالل ساعات موظف ترك -8. اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
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تسامح در حفظ اموال و اسناد و -10. ت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوزتکرار در تاخیر ورود به محل خدم- 9.اداري
ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع - 12. افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري-11. وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی

کم کاري یا سهل انگاري در انجام -14.يسرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظایف ادار- 13. بیگانه
ارائه گواهی یا گزارش - 16. سهل انگاري روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر-15. وظایف محول شده

عرف گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در-17. خالف واقع در امور اداري
تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به -18. رشوه خواري تلقی می شود

رعایت -21.رعایت نکردن حجاب اسالمی- 20. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري-19. اشخاص که حق دریافت آن را دارند
استعمال یا اعتیاد به مواد - 23. گهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدراختفا، ن-22. نکردن شئون و شعایر اسالمی

هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا -25.ناي سمتهاي آموزشی و تحقیقاتیداشتن شغل دولتی دیگر به استث-24. مخدر
- 27. ناد و اوراق رسمی یا دولتیجعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اس-26. موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی

ره یا امتیاز، بر دادن نم-28. هادست بردن در سوالت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشاي سواالت امتحانی یا تعویض آن
ا، توقیف، اختف- 31.سو استفاده از مقام و موقعیت اداري-30. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی-29. خالف ضوابط

کارشکنی و شایعه -32.بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي 

رکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و ش-33. تحصیل مقاصد غیر قانونی
عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از -34.تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیر قانونی

ا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا هایی که مرامنامه یعضویت در سازمان-35. نظر اسالم مردود شناخته شده اند
عضویت در تشکیالت -37. هاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنهاعضویت در گروه- 36. طرفداري و فعالیت به نفع آنها

.فراماسونري
و شود مینشگاه گزارش موارد مطروحه پس از گزارش واحد به همراه مدارك مستندات مربوطه به هیئت تخلفات اداري دا-

.گرددپس از بررسی راي هیئت جهت اجرا به واحد ارسال می
در طول مدت قرارداد ترك یا یک ماه متناوبکارمندان پیمانی که با تشخیص دانشگاه بدون عذر موجه پانزده روز متوالی-

.خدمت نمایند لغو قرارداد خواهند شد
رویی، انصاف و تبعیت از قوانین کشور و را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهکارمندان موظف می باشند که وظایف خود 

.مقرراتو منشور سازمانی انجام دهند و در مقابل مراجعین و دانشگاه پاسخگو باشند
مکلف هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می باشند و دانشگاه کارمندان دانشگاه در انجام وظایف و مسؤولیت-

است به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود با گرفتن وکیل از کارمندان 
.حمایت قضائی نمایند،مشروط به اینکه در پرونده مطروحه، دستگاه ذیربط شاکی کارمند نباشد
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:آموزش و توانمندسازي کارکنان
چهار طریقانسانی ازتوانمندسازي نیروي 

وظایف سازمان محل خدمت آنهاآموزش توجیهی با هدف آشنا ساختن کارکنان جدید با اهداف و-1
روزآمدکردن آموزش شغلی که به دو صورت الزامی واختیاري با هدف ایجاد وتوسعه دانش وتوانمندي در کارکنان و-2

وري در زمینه شغل مورد تصديهاي آنان با توجه به تغییرات علمی وفنااطالعات وتوانایی
هاي فرهنگ اسالمی و سازمانی وبهبود روابط انسانی آموزش عمومی با هدف آگاهی دادن به کارکنان در زمینه-3
متناسب هاي فنی،انسانی ادراکی مدیران ومیانی با هدف ارتقاء مهارتآموزش بهبود مدیریت جهت مدیران پایه و-4

.هاي دانش وفناوري صورت می پذیردپیشرفتساختن اطالعات وتوانایی آنان با

دریافت . نام کنندثبتhttp://academy.tums.ac.irبایست در سامانه ،کارکنان میهاي فوق بمنظور گذراندن دوره 
پس از قبولی در آزمون ، دوره ها در . محتواي آموزشی و زمان آزمون و برگزاري آزمون از طریق سامانه خواهد بود 

.شناسنامه آموزشی کارکنان ثبت خواه شد
آموزش توجیهی) الف

.جدیداالستخدام پیمانی وقراردادي ضروري استبراي کلیه کارکنانطی دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت-1
آزمایشی الزامی یمانی به رسمیجهت تبدیل وضعیت کارکنان پگواهینامه دوره توجیهی بدو خدمت،ارائه-2

.باشدمی
)به دو صورت الزامی و اختیاري(آموزش شغلی)ب
اختیاري- 2الزامی -1

هاي شغلی کارکنان ومتناسب ساختن اطالعات آنان با وظایف هاي شغلی جهت کلیه کارکنان باهدف ارتقاء مهارتآموزش
.باشدمورد تصدي می

آموزش عمومی)ج
.باشدبا هدف آگاهی دادن کارکنان با فرهنگ سازمانی وبهبود روابط انسانی میهاي عمومی جهت کلیه کارکنانآموزش

)به دو صورت الزامی و اختیاري(آموزش بهبود مدیریت)د
.باشدهاي فنی وادراکی مدیران میمدیران پایه و میانی با هدف ارتقاء مهارتهاي بهبود مدیریت جهتآموزش

.گرددشده در شناسنامه آموزشی ثبت میهاي آموزشی گذرانده کلیه دوره

:به شرح ذیل ابالغ می گرددآموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاههاي دورهطی بدینوسیله ضوابط برگزاري و
تفاهم نامه عملیاتی منعقد شده مابین معاونت و دانشگاه 1393مطابق دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال -1

خدمت کارکنان از ضمنهاي آموزشدانشگاه و واحدهاي تابعه، بازپرداخت شهریه دورهریزي منابعبرنامهتوسعه مدیریت و 
تعیین شده 1395در ریال براي هر کارمند رسمی، پیمانی و قراردادي800,000دانشگاه، حداکثر معادل مبلغ طرف
.است

مطابق دستورالعمل اجرایی بودجه و هامون دورههاي آموزش ضمن خدمت، پس از قبولی در آزهزینه شرکت در دوره-2
.گرددمیکارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختانضباط مالی هر سال به
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رسمی، پیمانی و قرارداديبراي کلیه کارکنان ) فساد اداري و مالی(ارتقاء سالمت نظام اداري «طی دوره آموزشی تخصصی -3
.ستاجباري ا

ي توجیهی که تاکنون موفق به طی دوره) با تحصیالت دیپلم و باالتر(کلیه کارکنان پیمانی، رسمی و قراردادي دانشگاه -4
.باشندي توجیهی میاند، موظف به طی دورهبدوخدمت نشده

به استخدام دانشگاه در 1390که بعد از سال ) با تحصیالت دیپلم و باالتر(کلیه کارکنان پیمانی، رسمی و قراردادي دانشگاه -5
.آمده اند و تاکنون موفق به گذراندن دوره روانخوانی و تجوید قرآن کریم نشده اند، موظف به طی این دوره می باشند

در سالهاي قبل براي کلیه کارکنان دانشگاه و تعهد کارکنان جدیداالستخدام به ICDLهاي باتوجه به برگزاري دوره- 6
. ها ندارددر زمان استخدام، دانشگاه تعهدي در قبال بازپرداخت شهریه این دورهداشتن گواهی مزبور

جهت تهیه پرونده الکترونیکی آموزشی، کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه موظف به عضویت در سامانه جامع آموزش -7
. باشندمی) سامانه آکادمی(خدمت کارکنان دانشگاه ضمن

89/د/4494/110آموزش مداوم در پرونده الکترونیکی کارکنان مشمول، طبق بخشنامه شماره هايمحاسبه ساعات دوره-8
. پذیردصورت می)ساعت 50ساعت وپزشکان 30پیراپزشکان (24/3/89مورخ 

هاي آموزشی تخصصی خارج از دانشگاه، حسب ضرورت، صرفاً با اعالم نیاز واحد مربوطه و ارسال آن به این شرکت در دوره-9
ها در شناسنامه آموزشی کارکنان تنها با داشتن مجوز ثبت اینگونه دوره. باشدمدیریت پیش از طی دوره امکانپذیر می

استانداري تهران، ارتباط با رشته شغلی فرد مذکور، تایید در کمیته راهبردي نظام آموزش کارکنان دانشگاه امکانپذیر 
. محل خدمت یا خود فرد خواهد بودبدیهی است هزینه دوره نیز برعهده واحد. است

.هاي آموزشی عمومی طی شده در خارج از دانشگاه در شناسنامه آموزشی کارکنان درج نخواهد شدساعات دوره-10
سطح سازمانی . گردندهاي مربوط به مدیران اعم از بدو انتصاب، الزامی و اختیاري در داخل دانشگاه برگزار میکلیه دوره-11

.گرددبندي مشاغل تعیین میپست سازمانی و مصوبات کمیته طبقهمدیران براساس 
هاي آموزشی در شناسنامه آموزشی کارکنان و احتساب امتیاز آن در احکام اداري منوط به ثبت نام ثبت اطالعات دوره-12

رونیکی آنها و شرکت در آزمون الکت) سامانه آکادمی(ها توسط فرد متقاضی در سامانه آموزش ضمن خدمت دانشگاه دوره
. باشدمی

توان امتیاز کار عملی و یا آزمون حضوري نیز دارد، می،هاي آموزشی برگزار شده حضوري نیاز به ارایه پروژهچنانچه دوره-13
.آن محاسبه و در کارنامه و شناسنامه آموزشی ثبت نمود) الکترونیکی(آنها را با امتیاز آزمون تئوري 
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:بقات و رتبه هانحوه ارتقاي کارکنان در ط
هاي علوم پزشکی کشور، ضوابط ارتقـاء  ها و دانشکدهنامه تشکیالت و طبقه بندي مشاغل دانشگاهآیین46در اجراي تبصره ماده 

.گرددمیطبقه و رتبه شغلی کارمندان بشرح ذیل جهت اجراء ابالغ

:نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلی) الف
دانشگاه برابر جدول ذیل و بر اساس شرایط احراز تحصیلی و تجربی به یک طبقه شغلی اسـتحقاقی  کارمندان شاغل در-1ماده 

.یابنددر جدول حق شغل ارتقاء می
)هاکلیه رسته(ارتقاء طبقه شغلی بر اساس تحصیالت، سنوات تجربی ): 1(جدول شماره 

طبقه شغلی
تحصیالت

12345678910111213141516

06121824پایان دوره ابتدایی
ــایی   ــان دوره راهنمــ پایــ

)سیکل(
0510152025

0510152025دیپلم
0510152025کاردانی

04812162024کارشناسی
04812162024کارشناسی ارشد

04812162024ايدکتراي حرفه
Ph.D(04812162024(دکتراي تخصصی 

کارمندانی که در بدو استخدام داراي شرایط تحصیلی و تجربی این ضوابط باشند، در طبقـه و رتبـه شـغلی اسـتحقاقی     -2ماده 
.گرفتقرار خواهند 

:هاي شغلی باالترنحوه ارتقاء کارمندان به رتبه) ب
:باشدمدت سنوات تجربی الزم براي ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح جدول ذیل می

باالترمدت سنوات تجربی قابل قبول براي متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و): 2(جدول شماره 
رتبه ها

مدت سنوات تجربی
عالیخبرهارشدپایهمقدماتی

0820مدت سنوات تجربی الزم براي مشاغل تا سطح کاردانی
06121824مدت سنوات تجربی الزم براي مشاغل سطح کارشناسی و باالتر

:براي ارتقاء به رتبه پایه) الف
مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی،درصد امتیاز از میانگین60کسب حداقل . 1
.ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه300گذراندن . 2

:براي ارتقاء به رتبه ارشد) ب
طول ارتقاء رتبه شغلی،درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در70کسب حداقل . 1
.ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه250گذراندن .2
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:براي ارتقاء به رتبه خبره) ج
درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی،80کسب حداقل .1
.دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاهساعت 200گذراندن . 2
:براي ارتقاء به رتبه عالی)د
درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی،90کسب حداقل . 1
.مصوب هیأت امناء دانشگاهدانساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمن150گذراندن . 2

مدرك تحصیلی باالتر ماخوذه در حین خدمت 
قانون مدیریت خدمات کشوري که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی 45ماده 2با توجه به تبصره -7

در حین خدمت، در پیمانی،از اختیارات دستگاه اجرایی است، بنابراین در صورتی که رشته یا مقطع تحصیلی ماخوذه و
بینی نشده باشد، دانشگاه در تغییر شغل وي به نحوي که کارمند بتواند از شرایط احراز شغل مورد تصدي کارمند پیش

.آثار استخدامی مدرك ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی برعهده ندارد
بینی شده در شرایط احراز شغل و بایستی قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته ومقطع تحصیلی پیش مستخدم می-8

نیاز دستگاه به سطح باالتر تحصیلی ضمن اعالم کتبی به واحد محل خدمت، موافقت کتبی محل خدمتی را براي ادامه 
.تحصیل اخذ نماید

با تایید یا استفاده از مرخصی استحقاقی وادامه تحصیل بایستی در خارج ساعات اداري، اخذ مرخصی بدون حقوق و-9
.واحد صورت گیردمدیر 

:ارزیابی عملکرد
رصد تحقق اهداف سازمانی از طریق سنجش عملکرد و همچنین کارآیی و اثربخشی هر سازمانی از اصول اصلی پویایی سـازمان  

معاونـت توسـعه   22/5/1390مـورخ  11942/200است لذا بر اساس دستورالعمالجرایی ارزیابی عملکرد کارمنـدان بـه شـمارة    
هـا و  آئـین نامـه اداري و اسـتخدامی کارکنـان غیرهیـأت علمـی دانشـگاه       69سرمایه انسانی رئـیس جمهـورو مـاده    مدیریت و 

به منظور سنجش میزان تحقـق اهـداف سـازمانی و    1391هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مصوب سال دانشکده
اختصاصـی و عمومیهاي صورت منظم و براساس شاخصبهساالنهمشخص هاي دورهافزایش بهره وري، عملکرد کارمندان در 

وري، افـزایش کیفیـت خـدمات، پاسـخگویی در مقابـل      مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که نتیجۀ آن در ارتقاء اثر بخشی، بهـره 
.عملکرد، رضایت ذینفعانو برخورداري از مزایا و سایر موارد لحاظ خواهد شد

شاغلین . باشدمیه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه از جمله کارمندان رسمی و پیمانی گروه هدف ارزیابی عملکرد شامل کلی
می بایست فرمهاي شود میبندي مدیران میانی، کارکنان و کارکنان خدماتی طبقه،موسسه که در چهار گروه مدیران پایه

.مربوط به خود را در زمان مقرر تکمیل نمایند
امتیاز مربوط به 60هاي اختصاصی و امتیاز مربوط به شاخص40باشد که می100ارزیابی مجموع امتیاز در هر سطح 

.هاي عمومی استشاخص
هاي ارزیابی عملکردند اجرا و مراحل تکمیل فرمآیفر :

هاي ارزیابی عملکرد را تکمیل نموده و به همـراه مـدارك مـورد نیـاز جهـت تاییـد بـه        شونده موظف است فرمارزیابی-1
.کننده تحویل نمایدارزیابی

هـاي منـدرج در فـرم و    کننده در پایان دورة ارزیابی بر اساس نتایج ارزیابی بعمل آمده در طـول دوره، شـاخص  ارزیابی-2
مدارك ارائه شده از سوي ارزیابی شونده عملکرد و رفتار وي را مورد ارزیابی قرار داده و امتیـازات ثبـت شـده توسـط     

. نمایدرا بررسی می) هر عامل با توجه به دامنه امتیاز مشخص شده در محل مربوطهبراي(ارزیابی شونده 
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ها توسـط  و پس از تایید فرمهاي به عمل آمده ارزیابی کننده بازخوردهاي الزم را به ارزیابی شونده ارائهپس از بررسی-3
اقـدامات بعـدي بـه واحـد متـولی ارزیـابی       را بـراي  هاي مذکورلیست امتیازات ارزیابی واحد و فرمکننده نهایی، تایید

. نمایدتحویل می) وري و تحول اداريگروه بهره(عملکرد 

:بازنشستگی
رسـانی بـه بازنشسـتگان،    سامانه خدمات بازنشستگی دانشگاه علوم پزشکی تهـران اولـین سـامانه متمرکـز و یکپارچـه خـدمت      

باشد که تمامی خدمات اداري، رفـاهی و مـالی کـه    آموزش عالی کشور میبگیران و متقاضیان بازنشستگی در میان مراکز وظیفه
شد از این پس به صـورت متمرکـز در یـک مکـان     در گذشته به صورت غیرمتمرکز در واحدهاي جداگانه مالی و اداري ارائه می

ه کـار کـرد و بـا محیطـی آرام و     زیر نظر معاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه آغاز بـ 1388در تیرماه این سامانه.شودارائه می
هـاي خـدماتی در   این سامانه نمونه اجرایی مصـوبه ایجـاد گیشـه   .یکپارچه، پذیراي رسیدگی به امور بازنشستگان محترم گردید

.هاي اجرایی کشور استدستگاه
گرامی، از لحاظ ساختار مندي از محیطی در شأن و مقام و منزلت بازنشستگان سامانه خدمات بازنشستگی دانشگاه، ضمن بهره

:شودمدیریتی، از امتیازاتی برخوردار است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می
دهی امتداد واقع در خیابان طالقانی، تا دستگاه نوبت2کشی راهنما، که از ابتداي درب ورودي ساختمان شماره خط.1

.سردرگمی آنها جهت یافتن سامانه میشودیافته و موجب تسریع در راهنمایی مراجعین و جلوگیري از 
استقرار سامانه خدمات بازنشستگی دانشگاه در طبقه همکف، که موجب سهولت دسترسی مراجعین با توجه به موقعیت .2

.جسمی آنها می شود
، جهت راهنمایی مراجعین"راهنماي سامانه"اختصاص بخشی از فضاي سامانه خدمات بازنشستگی، به .3
واحد شامل دبیرخانه، امور رفاهی، امور اداري و امور مالی، 4ر سامانه خدمات بازنشستگی دانشگاه به باجه د7ایجاد .4

به طوري که برخالف گذشته که . موجب یکپارچه سازي بخشها در فضاي سامانه و سهولت دسترسی مراجعین میشود
با پراکندگی زیاد مراجعه کند، اینک مراجعه کننده جهت پیگیري درخواست خود میبایست به چندین واحد دانشگاه 

.تنها مراجعه به سامانه خدمات بازنشستگی، جهت پیگیري امور مربوط به بازنشستگی کافیست

:وظایف کارگزینی واحد در خصوص افراد بازنشسته

استخراج اسامی کارکنان داراي شرایط بازنشستگی در سال بعد توسط کارگزین.1
که براي ایـام خـدمت مـورد    ) خدمت، طرح نیروي انسانی، خدمت سربازي، روزمزد قرارداديخرید (بررسی خدمات غیررسمی .2

نظر بابت کسورات بازنشستگی و حق بیمه، بدهکار شده و تکمیل فـرم محاسـبه بـدهی خـدمات غیررسـمی توسـط کـارگزین        
.مربوطه

د مبلـغ بـدهی توسـط کـارگزین     درصورتیکه کارمند مشمول پرداخت بدهی کسور بازنشستگی بابت خدمت غیـر رسـمی گـرد   .3
.محاسبه و تعیین می گردد

اجتماعی داشته باشد مکاتبات و ارسـال مـدارك بـراي انتقـال     تأمین در صورتیکه فرد واریزي کسورات بازنشستگی به صندوق .4
.ردگیاجتماعی شعبه مربوطه توسط واحد اداري و کارگزینی بیمارستان صورت میتأمین کسورات بازنشستگی با سازمان 

اجتماعی با صندوق بازنشستگی در خصوص انتقال حق بیمه و کسورات بازنشستگی تأمین مکاتبه سازمان .5
امام خمینیارسال تاییدیه از طرف سازمان بازنشستگی کشوري به بیمارستان .6

)ًنقـل و انتقـال   و مکاتبـات مربـوط بـه    شود میسال آخرخدمت کارکنان انجام 10یا 5در ،6تا 2این فرآیندهاي معموال
).کسورات و واریز بدهی هاي تعیین شده توسط ذینفع در همان زمان صورت می گیرد
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صدور ابالغ بازنشستگی فرد توسط اداره بازنشستگی دانشگاه.7
ارجاع ابالغ بازنشستگی توسط مدیر بیمارستان به رئیس امور اداري و ارجاع نامه توسط رئیس امور اداري به کارگزین.8
ه پرونده پرسنلی توسط کارگزینتنظیم خالص.9

و دو سال آخر خدمت فرد توسط کارگزین1/1/88و 1/1/87آوري احکام مربوط به سال هاي جمع.10
کپی شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت سربازي و گواهی پایان طرح نیروي انسانی توسط کارگزینآوريجمع.11
مت، سیاهه ریز حقوقی توسط کارگزینآوري احکام استخدام اولیه رسمی آزمایشی، خرید خدجمع.12
فرم شماره یک شامل خالصه اطالعات پرونده پرسنلی شخص بازنشسته از سال استخدام تا (تهیه وتکمیل فرم شماره یک و دو .13

تاریخ بازنشستگی و درج ایام مربوط به خدمت غیر رسمی و ایام مربوط به مرخصی بدون حقوق و غیبت و فاصله خدمتیبوده و 
بهمراه کلیه مدارك و مستندات مربوط ) باشدشماره دو شامل محاسبه حقوق فرد بازنشسته از تاریخ ابالغ بازنشستگی میفرم 

به بازنشستگی جهت ارسال به اداره بازنشستگی به همراه نامه
یره مرخصی مجوز درصورت داشتن ذخ(اعالم پایانکار و ذخیره مرخصی کارمند بازنشسته توسط کارگزین به اداره بازنشستگی .14

.)پرداخت پاداش از طرف دانشگاه به بیمارستان صادر می گردد
ها توسط سازمان بازنشستگی، صدور حکم بازنشستگی و برقراري حقوق بازنشستگی و ابالغ حکم بازنشستگی به فرد تایید فرم.15

بازنشسته

:قوانین اختصاصی گروه پرستاري 

جذب وبکارگیري نیروي بالینی پرستاري 

پس از انجام نیاز ) کارشناس اتاق عمل و کارشناس بیهوشی -کارشناس پرستاري  ( جذب نیروي حرفه ایی پرستاري بالینی  
یر سنجی در بازه هاي زمانی معین بر اساس  سنجه هاي اعتبار بخشی مرتبط با نیروي انسانی  وبا تکیه بر محورهاي چندگانه ز

:صورت میگیرد 

تامین نیروي انسانی مورد نیاز پرستاري جهت انجام مراقبت مطلوب وبا کیفیت جهت پیشگیري از عوارض ناشی •
ازکمبود نیروي پرستاري مانند رخداد خطایاي پرستاري

تامین نیروي پرستاري با توجه به استقرار قانون ارتقاي بهره وري در مجتمع •
اتمام طرح نیروي انسانی  ، نقل وانتقاالت ، استفاده از مرخصی هاي ( تامین نیروي انسانی معادل نیروهاي خروجی•

مورد نیاز پرستاري بکارگیري نیروي جدید ازطریق ) استعالجی طوالنی مدت وبازنشستگی 
افتتاح بخشهاي جدید یا توسعه وارتقاي فعالیتها وتعداد جذب وبکارگیري نیروهاي جدید پرستاري با توجه به •

تختهاي موجوددربخشها 

جذب مشمولین  طرح نیروي انسانی از فارغ التحصیالن رشته هاي پرستاري ، از طریق "جذب نیروي بالینی پرستاري عمدتا
.انتقال از سایر مراکزاتاق عمل وبیهوشی ، استخدام از طریق قرارداد شرکتی ، پذیرش کارکنان مامور یا 
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درجذب وبکارگیري کارکنان به نوع مدرك ، سطح تحصیالت ، نوع رابطه استخدامی ، سنوات همچنین کتابچه فهرست مهارتها 
.وتوانمندي هاي مورد نیاز هر شغل  توجه میشود

اي بازاموزي ضمن خدمت در ضمن درخصوص بکارگیري افراد جهت بخشهایی مانند بخشهاي مراقبت ویژه جهت افراد دوره ه
را پیشنهاد وطراحی مینماید

عوامل متعددي بر محاسبه تعداد نیروي مورد نیاز تاثیر دارند وعمده ترین آنها شامل شیوه انجام کار ومراقبت در بخش ، حجم 
اري مددجویان کار وساعت مفید کاري ، میزان وابستگی بیماران یک بخش به پرستاروسطح بندي بیماران ،وسعت و وخامت بیم

.، نوع ارائه خدمت وفعالیت بخش وتنوع مراقبت ها ، تعداد تخت وضریب اشغال تخت 

دستورالعمل کاهش ساعت کار موظفی بر طبق قانون ارتقاي بهره وري کارکنان پرستاري

.میزان ساعت کار موظفی کارکنان با توجه به تعداد تطیلی ماه بطور یکسان براي همه منظور میگردد .1
ساعت کار کارکنان با توجه به  سنوات  ، درصد سختی کار 2و1ازمیزان موظفی ماهیانه بر طبق جدول شمار ه  .2

.بخش ، و  نحوه شیفت افراد کسر خواهد شد 
.جمع کسورات فوق از موظفی ماهیانه ساعت موظفی هر فرد بر اساس قانون خواهد بود.3
.ساعت در هفته از موظفی کسر خواهد گردید1درصورت کار در نوبت کاري هاي غیر متعارف .4
.محاسبه خواهد گردید5/1ساعت کار افراد در شیفت شب وتعطیالت رسمی با ضریب .5
ساعت از ساعت کار موظفی 2صعوبت کار براي مدیران ، روساي بخشها ، سوپروایزران وسرپرستاران بصورت کاهش .6

.محاسبه خواهد گردید
کسر ساعت براساس سنوات خدمت کارکنان: جدول 

سنوات خدمت 
سالماهسالماهسالماهسالماه سالماه
سال به 04-014-8112-8116-12116

باال 
میزان کسر ساعت 

کاردرهفته 
ساعت5ساعت 4ساعت3ساعت2ساعت 1

سختی کار کسر ساعت براساس :جدول
%76- %100%51- %75%26-%50%8-%25درصد سختی کار

ساعت 2یکساعت ونیم یکساعتنیم ساعتمیزان کسر کار در هفته 
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:قوانین استفاده از مرخصی بدون حقوق 

 ممکن خواهد بودلدوره آزمایشی است و فقط در موارد زیاستفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام :
.استفاده از مرخصی مسلم شودنداشته باشد و احتیاجش به استحقاقیمرخصیذخیرهمستخدم

مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارك الزم را ارایه نماید.
خدمت خود مسافرت کندمستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل .
 ه همان بیماري یا ابتالي به بیماري سبب ادامساالنه بهمستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعالجی

.نشودالعالج تشخیص دادهدیگر قادر به خدمت نباشد و بیماري او صعب

که در طول خدمت آزمایشی با ارایه مدارك و به تشخیص تبصره ـ اعطاي مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی
این اشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مقرراتمؤسسه متبوع خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته ب

.پذیر خواهد بودفصل امکان

. شودرسمی کشوري است و در مرخصی روزانه ماه سی روزحساب میدر احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم
. خواهد شدلتی مربوط محاسبهساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دوهاي کمتر از یک روز باتوجه بهمرخصی

. شودروزهاي تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزومدت مرخصی محسوب می

.هاي مدت مرخصی قبل ازصدور حکم مرخصی ممنوع استپرداخت حقوق و فوق العاده

شود میآنچه که ذیالً درجروز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه
:باشد موجه شناخته خواهد شد

بیماري او1
.صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر یافرزندان او وارد آمده باشد2
.بیماري شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان3
.فوت همسر یا اقرباي نسبی و سببی تا طبقه سوم4
.دارا شدن فرزند5
.ازدواج او و فرزندانش6
احضار مستخدم توسط مراجع قضایی براي اداي شهادت وانجام تحقیقات7
در صورتی که صحت ادعا تصدیق شود، غیبت. اداره استعهده رییستشخیص صحت و سقم جهات ادعایی مستخدم به8

.ین مورد صادرخواهد شدمستخدم برحسب علت جزو مرخصی استحقاقی یااستعالجی وي محسوب و حکم الزم در ا
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قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان 

ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسات خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف
. باشدمربوط

العاده شغل و یا مزایاي شغل ثابت و فوقکنند نصف حقوق گروه و پایه ویا حقوق کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می
ولیکن شود به آنان تعلق خواهد گرفتها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت میالعادهعناوین مشابه دیگر وفوقو یا
آب و هوا و محرومیت از تسهیالت زندگی ازمحدودیت مذکور مستثنی بوده و به طور کامل هاي محل خدمت، بديالعادهفوق
.شوداخت میپرد

باشد و در مورد مشمولین طرحبندي مشاغل معلمان کشور تاریخ انقضاء حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یک سال می
.مقارن با اتمام سال تحصلی خواهدبودخدمت مزبور

رسمی و ثابت از نیستند و استفاده مستخدمین کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاههاي اجرایی مشمول مقررات این قانون
.آزمایشی یا مشابه آن خواهد بودموکول به پایان یافتن خدمتاین قانون

العاده شغل و دوران استفاده از مرخصی استحقاقی طبق مقررات مربوط به کارمندان تمام وقتبوده و فقط میزان حقوق و فوق
.مندان تمام وقت خواهد بودمستخدمین نصف مبالغ مربوط به کارمزایاي مستمر این گونهنیز سایر

مدت استفاده از مرخصی استعالجی و زایمان براي بانوان مشمول خدمت نیمهوقت مانند کارمندان تمام وقت خواهد بود و در 
.لحاظ حقوق و مزایا تابعمقررات مربوط به خدمت نیمه وقت خواهند بودآن مدت از

جداگانه در این مورد است کتبی مستخدم و صدور حکماستفاده از خدمت نیمه وقت موکول به در خواست 
ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی یا غیر دولتی دیگر توانند دروزارتخانهمشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان نمی

آنان از تاریخ ایاياشتغال ورزند ودر صورت اشتغال در واحدهاي مذکور از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزبه کار
گردداشتغال قطع می

.استخدام جدید به هر شکل به جاي کارمند نیمه وقت ممنوع است-14ماده 
.باشدکارکنان ممنوع میالعاده روزانه به این قبیلالعاده اضافه کار ساعتی و فوقپرداخت فوق- 15ماده 
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فصل سوم

هاي حوزه بهداشت و درماندانستنی
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ویژگی هاي فرهنگی ـبومی مردم منطقه

شود و غربی تهران است که از میدان ولیعصر در مرکز تهران شروع می- هاي شرقیترین معابر و خیابانبلوار کشاورز یکی از مهم
متري در طول مسیر خود از چند 2200بلوار . رسدمی) ره(امام خمینییبیمارستانمجتمعهايبه خیابان دکتر قریب و نرده

عرض . گذردزاده میآذر، خیابان کارگر و جمال16هاي اصلی فلسطین، نادري، وصال شیرازي، قدس، تقاطع فرعی و تقاطع
روي و پیادهمتر آن را فضاي وسط بلوار اشغال کرده که مخصوص22متر است که حدود 60بلوار کشاورز تقریبا 

لحاظ اهمیت شهري بلوار کشاورز را به. روهاي دو طرف را پر کرده استرو و پیادهسواري است و باقی فضاي سوارهمسیردوچرخه
هاي میانی خیابان ولیعصرو خیابان انقالب ها و معابر مهم مرکز کنونی شهر تهران مثل محدودهردیف خیابانو تاریخی هم

.ارزیابی کرد

هاي تجاري مهم مرکز جز در محدوده میدان ولیعصر هیچ مرکز مهم تجاري ندارد، اما مسیر بسیاري از مجتمعکشاورز بهلوار ب
از سوي دیگر عواملی چون نزدیکی به دانشگاه تهران، قرار گرفتن چندین اداره دولتی، بیمارستان و . گذردشهر تهران از بلوار می

هاي ترین خیابانبلوار کشاورز یکی از زنده. وآمدهاي زیادي از اینجا انجام بشودنه رفتشود که روزامراکز تفریحی باعث می
ها و معابر مرکزي شهر تهران شلوغند و چه در ساعات بعدازظهر و چه در ساعات روز که تقریبا همه خیابان. امروز تهران است

.اند یا مراکز تفریح عصرگاهی و شبانهي براي زندگیارسد که یا محلههایی میها و خیابانشب که نوبت به رونق محله

خیابان (و ایستگاهاي اتوبوس ) مترو انقالب و هفت تیر(دسترسی مناسب به ایستگاه مترو ) ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینی
. دارد) در میدان توحیدBRTدکتر قریب و 

براي انجام عملیات بانکی براي ) ره(بانک رفاه و بانک ملت، دستگاههاي خوپرداز در داخل مجتمع بیمارستانی امام خمینی 
تاالر دستگاههاي خودپرداز در درمانگاه جراحی انستیتوکانسر، . پرسنل، بیماران و همراهان بیماران در نظر گرفته شده است

، مرکز تصویربرداري و بانک رفاه کارگذاري شده اند)زیر ستونها(بیمارستان امام امام ، 

:6معرفی اجمالی منطقه 

.است که در مرکز این شهر واقع استتهرانیکی از مناطق شهري شهرداري تهران6منطقه 

و خیابان مفتح و همچنین از جنوب بزرگراه مدرساز شرق به بزرگراه چمراناز غرب به بزرگراه همتاین منطقه از شمال به 
.شودمحدود میخیابان انقالببه 

6این منطقه شامل . گرددرا شامل میتهراندرصد از سطح شهر 3/2هکتار حدود 45/2138این منطقه با مساحتی معادل 
تهران، بافت جمعیتی و اجتماعی این منطقه را کامال تحت 6خوابگاههاي دانشجویی در منطقه .. باشدمحله می18ناحیه و 

یوسف آباد) ن کالنتريمیدا(میدان سید جمال الدین اسدآباديدر 6ساختمان مرکزي شهرداري منطقه .تاثیر قرار داده است
.واقع شده است

، کریم خان، بهجت آباد، یوسف آباد، امیرآباد، کشاورز، نصرتهاي توان به محلههاي واقع در این منطقه میاز مهمترین محله
تشکیل شده و به همین جهت این منطقه از تجاريو اداريهاي بافت این منطقه بیشتر از بخش. اشاره کردآرژانتینو ساعی

، پارك اللهتوان به از مهم ترین اماکن و پارکها این منطقه می. آیدبه حساب میتهراندیرباز به عنوان یکی از مناطق درآمدزاي 
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، سپیده، فلسطین، عصرجدید، سینماهاي موزه هنرهاي معاصر، کلیساي حضرت مریم، ارك نظامی گنجويپ، پارك ساعی
.اشاره کرد... ودانشگاه تهراندانشگاه صنعتی امیر کبیرهمچنین آفریقاو استقالل، بهمن

:6وضعیت فرهنگی منطقه

.دو فرهنگسرا، یک خانه فرهنگ و دو کتابخانه می باشد: مراکز فرهنگی هنري منطقه شش شامل

خانه موزه دکتر شریعتی،آراکتابخانه شهید جهان،هاخانه فرهنگ گل، فرهنگسراي شفق، فرهنگسراي سرو
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بیمارمنشورحقوق

تدوین و از سوي معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان ماده 10در براي اولین بار منشور حقوق بیمار در ایران 1381در سال 
از سوي وزیر 1388متن نهایی منشور حقوق بیمار در آبان ماه ،بازبینیپس از بررسی و . و آموزش پزشکی ابالغ گردید

بند به همراه 37محور کلی و 5منشور جامع حقوق بیمار در .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مراکز تابعه ابالغ گردید
:زیر استموارد گانه منشور شامل هاي پنجمحور. بینش و ارزش و یک تبصره پایانی تنظیم گردیده است

.دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.1
.اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.2
.آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمره شودگیري تصمیمحق انتخاب و .3
.و رعایت اصل رازداري باشدارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار .4
.دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.5

ارتباط مناسب با ارباب رجوع

ومطلوبخدماتدرارائهالزمسازوکارهاي.باشدمیادارينظامدرمردمکرامتحفظو،ارتقاءاداريتحولهدفهايازیکی
ایاستویژهاهمیت،دارايادارينظامدررجوعاربابرضایتجلبومردمتکریمطرحعنوانتحتمردمبهموثرومناسب

عنوانبهدرسازمانافراداینازما. میدهدارائهمختلفافرادبهکهاستخدماتیبهدستگاهیوهرسازمانوجوديزیراعلت
.کنیممییادرجوعارباب

رجوعارباببابرخوردآداب

سبقتمراجعینازکردنسالمدرحتینماییم،برخورداوباگشادهروییباکهآنسترجوعاربابباکارکنانبرخورداولشرط
انجامکارشاگرحتیرجوعاربابشود میباعثبرخوردهااینگونهچراکهکنیماحوالپرسیآنانازبشاشايچهرهباوبگیریم
کافیتبسمیکواقعدر. کندتركاتاقمانراکامل،بارضایتاستواقعشدهاحتراممورداینکهازباشدجوابیابدونونشدنی

خاطرههمیشهرجوعیاربابهرباخوببرخورداصولوآوردوجودبهمراجعیندرراصمیمیتومحبتاحساستااست
.گذاردمیباقیآنانذهندرخوبی
کهاشاراتیباوسپردهگوشدقیقاًآنانهايحرفبهبایدکهمعنیبدین.استرجوعارباببابرخورددومشرطحوصلهوصبر

بهايوسنجیدهمناسبجوابیمتالمباازآنبعدوبزنندراخودحرفهايتمامتاداداجازهآنانبهباشدرغبتومیلازحاکی
هرطبقهازنظرصرفرجوعاربابزیراباشندبردباروشکیبابایدمراجعینبادرمواجهمنظورکارمندانهمینبه. شوددادهآنان

هاناراحتیتمامیآنکهوضمنمینمایدمراجعه...و،عصبانی،خوشحالناراحتازاعممتمایزيباروحیاتباشدکهصنفیو
خواستهتادارندانتظارکنندومیمنعکسآنراباکارکناندربرخوردآورده،مؤسسهبهخودبارابیرون...هاوهاوناکامی،عصبانی
.بسیاردارداهمیتوشکیباییباصبرمراجعینهايخواستهکردنبرآوردهبنابراین. پذیردانجامودقتباسرعتهایشان
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مشتريصدايبهدادنوگوشبرقراري ارتباطهايشیوه

به. سازیدهمگون خوددرونیوتفکراتاحساساتباالمقدورخودراحتیرفتارظاهري:ظاهريرفتارساختنهمگون.أ
.نمائیددوريتاندروندروافکاراحساساتنمودنپنهانازعبارتی

اي عقیدهايرادافرادهمه. استاحساساتبیانترازساده،وافکارعقایدبیانمعموال:خوداحساساترويتمرکز.ب
پوشیدهاحساساتسایربواسطهاحساساتبرخیگاهی.استتريمشکلکاراحساسنمودنبازگوولیهستند

بیان معموالً،شودناشیروحیآسیبیکازتواندمیخشممثالبطور. گیردمینشاطدیگراحساساتازوگاهشودمی
زیرین راوعمیقتراحساسات،ظاهرياحساساتجايبهکهکنیمتالشمااگر.استاصلیآسیبازبیانترراحتخشم

ابرازوآنراشناسیمبازراوآغازیناصلیاحساسعبارتیبهایمکردهرابیانخودتريعمیقابعاددر،کنیموبیانشناخته
.داریم

گذاشتن آنازدرمیانداریم،ولیچیزيدربارهايوعقیدهنگرشماافتدکهمیاتفاقگاه:سئوالیجمالتشکلتغییر.ت
مثالً.کنیماستفادهپرسشیازاصلیمطالببیانجايبهگاهمواقعدراین.راهراسانیمآنصریحازبیانوداریمواهمه

این بهنسبتآمد؟پسخوشتفیلمتوازاینآیاگوییممی،آیدنمیخوشمفیلماینازمن:بگوئیمآنکهجايبه
.کنیداستفادهخبريازجمالتپرسشیجمالتجايبهوباشیدآگاهتغییرکالم

.موثراستکالمصراحتدرتوجايبهمنباکلمهجمالتشروع:گفتگودرحینشخصاولباخودجمالتشروع.ث
هستیداینجاشماازاینکهبگوئید،منتوانیدخوشحالید؟میهستیداینجاازاینکهآیابگوئیدآنکهجايبهمثالبطور

.آغازکنیدمنباراخودجمالتالمقدورحتی.خوشحالم
مورد براینخواهمنمیمنکهاستمعنابدینًعموماجملهاین:درآخر"دانمنمیمن"جملهازنکردناستفاده.ج

.کنیدمیاعالمراصحبتختمواقعدروکنمصحبتاینبیشتراز

:مدیریت خطر و ایمنی بیمار
بیماران حق دارند کـه انتظارداشـته   .افزایش بروز خطر براي ایمنی بیمار همراه استا سالمت به طور قابل اجتنابی بهاي مراقبت

سـالمتی ایشـان را   ،از آن ها عالوه بر تطابق با بهترین روش شرایط و استاندارد هاو آخرین شواهد علمی و بـالینی باشند مراقبت 
.دچار مخاطره نسازد

دچارها بیمارستانبخصوصسالمتنظامسیستمهايبامواجههدربیمارانازاغماضیل قابغیردرصدکهاستازآنحاکیآمار
تلقـی اطمینـان قابـل مراکـز بعنواندرمانی-بهداشتیسازمانهاياینکهبراي. گردندمیخدماتارائهازناشیصدماتوعوارض
.اجراگرددوطراحیبیمارایمنیارتقايوسیستمینقایصشناساییجهتریسکمدیریتاثربخشنظامیکبایستیگردند

. استسالمتمراقبتمرتبط،باخدماتبالقوهیابیموردهايآسیبازخالصیواجتنابیعنیWHOازنظربیمارایمنی
وجـود علـت بهونهیابندمیبروز،فرصتنامناسبهايسیستموجودواسطهبهدرمانیهايخطاکهداشتنظرمدبایدهمواره

بیمـار ایمنیلذاباشدمیتؤامخطروایمنیعدمازايدرجهبادرمانیبهداشتیخدماتارائهفرآیندهايکلیهکهآنجااز.افراد
.باشدمیدرمانیبهداشتیمراکزدرخدماتارائهاصولترینازاساسییکی

.شودایجادمیپزشکیخطاهايدرنتیجهوپزشکیهاي مراقبتاثردرکهتصادفیازجراحاترهاییازاستعبارتبیمارایمنی
:مواردزیراستشاملبیمارایمنیبنابراین
ریسکارزیابی
بیماربامرتبطریسکهايمدیریتوشناسایی
حوادثتحلیلودهیگزارش
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خطمجددآنتکراررساندنحداقلبهبرايحلهاییراهسازيپیادهوحوادثپیگیريویادگیريظرفیت

بیمارایمنیالمللیبیناهداف

اسـتقرار محلیابیماراتاقشمارهازاستفادهشاملکهبیماريشناسهدوازاستفادهباودرستیبهبیمارانشناسایی
. شودمیناو
ارتباطاتموثرارتقا
بودهشیاربسیارآنهادرموردبایدکهداروهاییبهنسبتایمنیارتقا
تندرستازبامراقبتمرتبطعفونتهايوازآلودگیناشیخطراتکاهش
خوردنزمینوافتادنينتیجهدربیماردیدگیآسیبخطرکاهش

بروزخطادالیل 
فـرد بایدوهستندمباالتوبیدقت،بیشوندمیخطامرتکبکهافراديکهاستاینبرمبتنیرویکردایننگرش: رویکردفردي

.شودوتنبیهسرزنشخطاکار
بهبودایمنی≠خطاکارفردگذاشتنکنار

. اسـت موجوددرسیسـتمها ونقـائص هـا ضـعف خطاهابروزاصلیعلتکهاستبراینمبتنیرویکردایننگرش:سیستمیرویکرد
. گرفتدرسخطاهاازوشدمتمرکزهاسیستمبربایدبرافرادتمرکزجايبهرویکرددراین

بهبودایمنی= تغییردرسیستم

بیمارایمنیهايحلراه

داروییخطايازجلوگیريجهتمشابهتلفظوبانامداروهايبهتوجه.1
خطاازجلوگیريجهتبیمارفرديمشخصاتبهتوجه..2
بیمارتحویلدرزمانموثرارتباط.3
بیماربدنصحیحمحلدرصحیحپروسیژرانجام.4
الکترولیتمحلولهايغلظتکنترل.5
خدماتارایهانتقالیمراحلدردرمانیداروصحتازاطمینان.6
هاولولهسوندنادرستازاتصاالتاجتناب.7
سالمتیمراقبتهايبامرتبطازعفونتجلوگیريبرايدستبهبودبهداشت.8
ارزیـابی حـوادث نـه بـه     .الزم به ذکر است که خطا لزوما منجر به آسیب نمی شودتزریقاتوسایلازًیکبارهصرفااستفاده.9

تشخیص و درمـان یـک مشـکل عمـده را در     ،عنوان پیدا نمودن مقصر و اعمال تنبیه و سرزتش است بلکه امکان یادگیري
.نشان می دهد،سالمتطراحی و کارکرد سیستم

خطرمدیریتمراحل
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تحلیـل بهواقعهبروزازپساینکهیعنیشدمیبررسیواکنشی،یاreactiveنگاهبابالینیدرمحیطخطرمدیریتگذشتهدر
پیشـگیرانه شـیوه بـر تأکیـد اکنـون ولـی آمـد مـی عمـل بـه جلـوگیري آنمجـدد تکرارازتاشدمیپرداختهآنوعواملعلل

. شودمی،مدیریتخطروقوعازقبلمناسبطورو بهشدهپذیرفتهخطراحتمالشیوهدراینکهبودهproactiveیا
مخـاطرات هسـتیم ماننـد  مواجهآنبامداومطوربهکهبودهدادنازدستیاواتفاق، ناخوشییکایجاداحتمال، خطرواقعدر

فرآینـد  . برسـانیم حـداقل یابـه وکـرده اجتنـاب ازآنهاکنیم کهمیتالشپیوستهما. و غیرهکار، منزلها، محلدرجادهموجود
راخطـر کنتـرل و نهایتـا شناسایی، ارزیـابی کهاستبرنامهیکمسیروتعیینطراحی، سازماندهیدرموردخطربالینیمدیریت

.شودمیشامل
وجودمراحلهمهبینیکپارچگیمعموالباشندوداشتههمپوشانییکدیگربامیتوانندکهاستمراتبیسلسلهشاملفرآیند این
.دارد

مناسبزمینهایجاد:اولمرحله
ریسکشناسایی:دوممرحله
آنالیزخطر:سوممرحله
:شاملبرخودباخطر:چهارممرحله
خطرکنترل
خطرپذیرش
خطراجتناب
خطرکاهش
خطرانتقال

خطرمدیریتارزیابی: پنجممرحله

عفونتبرنامه کنترل 

داده ها، تجزیه و تحلیل، ارائه نتایج حاصله به مسئولین در رده هاي مختلف و طراحی مداخالت الزم بـراي  آوري جمعبه منظور 
نظام مراقبت عفونت ها ي بیمارستانی ایجاد می گردد گروه هدف این برنامه ،کنترل تغییرات در میزان هاي عفونت بیمارستانی

ساعت 24مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی به غیر از مراکز اورژانس و درمانگاه ها به مدت بیش از کلیه بیمارانی را که در 
.بستري می شوند شامل می شود

دولتـی و  هاي بیمارستانانتظار می رود تمامی 1385با برقراري نظام مراقبت کشوري عفونت هاي بیمارستانی در کشور از سال 
.هاي بیمارستانی را با تعاریف و فرم یکسان به مرکز مدیریت بیماري ها گزارش نمایندعفونتخصوصی بصورت منظم آمار 

اي است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماري زاي عفـونی دچـار آسـیب    عفونت به معناي پدیده:عفونت
.شودمی

زا مرتبط با خـود عامـل عفـونی یـا     هاي بیمارير واکنشعفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اث:عفونت بیمارستانی
:به شرطی کهشود میسموم آن در بیمارستان ایجاد 
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.ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود72تا 48حداقل .1
.فرد نباید عالئم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماري در دوره نهفتگی خود نباشد،در زمان پذیرش.2
.را جهت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد)کد مربوطه(معیارهاي مرتبط با عفونت اختصاسی .3
باشدمیدر میزبان بدون ایجاد عفونت )میکروارگانیسم(به معناي رشد و تکثیر عامل عفونی :کلونیزاسیون.
به کلونیزاسیون یا عفونت دیگران شودافرادي که کلونیزاسیون آنها با میکروارگانیسم ها می تواند بالقوه منجر:ناقل.
 بیماریزایی)Pathogenicity(:    چگونگی و میزان توانایی میکرو ارگانیسم براي تهاجم به بافت ها جهـت ایجـاد عفونـت را

.نحوه پاتوژنیسیتی یا چگونگی بیماري زایی آن عفونت گویند
 ویروالنس)Viruience(:اري زا را میزان ویروالنس آن گویندشدت و قدرت تهاجمی یک عامل عفونی بیم.
 وکتور)Vector(:مگس و امثال آن است که گاهی منجر به انتقال عفونت ،منظور پشه)گرچـه  .مـی شـوند  )عامل عفونی

.این نوع انتقال در مورد عفونت هاي بیمارستانی شایع نیست
 مخزن)Reservoir(:    ،محلی است که عامل عفونی می تواند در آنجا زنده مانده و رشد و تکثیر نماید ماننـد خـود انسـان

. حیوان، خاك، آب
 وسایل بیجان)Fomite(:    شامل وسایل یا مواد مختلفی است که می توانند به عنوان راه انتقال یا مخزن یـا منبـع عفونـت

.عمل کنند مانند وسایل معاینه آلوده
 منبع)Source(:اشخاص یا مواردي که عوامل عفونی یا بیماري زا بالفاصله از آنها بـه پذیرنـده منتقـل مـی گـردد      ،اشیاء

.خاك براي سیاه زخم،مانند آب براي تیفوئید

:بخش است4بیمارستانی مشتمل بر هايعفونتمراقبتنظامفرآیند رعایت

بیماریابی و تشخیص عفونت بیمارستانی
داده ها و ارسال آمار آوري جمع
آنالیز اطالعات و تحلیل ریشه اي
ارزیابی اثربخشی اقدامات پیشگیرانه

:اجراگرددبایدبیمارستانیعفونتهايمقابلدربیمارانازمراقبتبمنظورذیلرویکردهاي
درمسـئول پرسـتاران وصـبح درشـیفت عمـل واتاقهـاي ،درمانگاههابخشهاازاعمواحدهاکلیهمسئولینوسرپرستاران.1

مشـمول بیماریهـاي ازیـک هـر مشـکوك یـا قطعـی تشـخیص بابیمارانتمامیهستندموظفشبوعصرهايشیفت
ذکـر بـا را) عفونـت کنتـرل بـرد درشدهنصب(هابیماريازمراقبتنظامکتبییافوريوغیرتلفنییافوريدهیگزارش

. دهندگزارشپرستاريدفتروعفونتکنترلواحدبهکتبیبصورتپذیرششمارهوبیمارمشخصات
مناسـب ایزوالسـیون تحـت شـیفت یامسـئول وسرپرسـتار نظارتبابایدبیماريانتقالراهبراساسعفونیبیمارانکلیه.2

ایزوالسـیون بمنظورکهالزاماتیبایددارندآمدورفتبیماراتاقبهیاوبودهبیمارباارتباطدرکهافراديکلیه. قرارگیرند
..نمایندرعایترااستشدهتعیینبیماريانتقالراهحسببروعفونیبیمار
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یـا حـذف بـراي وگرفتـه قـرار شناساییموردعفونتکنترلاعضاءکمیتهتوسطنبایدانتقاآلراههايوعفونتمنابعکلیه.3
. گردداجراوطراحیاخالتیمدبرنامهآنهانمودنمحدود

یاوسرپرستارنظارتتحتوبهیارکمکیاوخدمهتوسطروزانهبطوردرمانیهايبخشدرموجودوسایلوسطوحکلیه.4
.گیردمیقرارگندزداییموردمناسبکنندهضدعفونیمحلولباونظافتشیفتمسئول

پرسـتار توسطبایدازاستفادهبعدعملاتاقهايدرجراحیعملحیناستفادهموردايپارچهاقالموجراحیسایلوکلیه.5
ازقبـل اسـت موظـف واسـکراب سـیرکوالر پرستاروشدهاستریلو،ضدعفونیشستشوCSSDمتصديیاوعملاتاق

.نمایدحاصلاطمینانآنهااسترلیزاسیونصحتازاقالماینمجدداستفاده
باشـرح مطـابق بایـد درمانیمراقبتآنبامرتبطاختصاصیسپتیکاصوآلبیماران،بهبالینیخدماتکلیهارائههنگامدر.6

اعضاءکادردرمانکلیهتوسطبردارينمونهمحلیاجراحیمحلعفونتازپیشگیريمشیخطدردرجمناجراییروش
.گرددرعایت

برنامـه کارکنـان آموزشمسئولوپرستاريآموزشسوپروایزرباهماهنگیازطریقاستموظفعفونتکنترلسوپروایزر.7
ازپیشــگیريوشناســاییدرزمینــهآموزشــیبانیازســنجیمنطبــقهــدفگــروه هــايبــرايســالیانهمســتمرآمــوزش

.نمایداجراوآنراتهیهبامقابلههايوروشبیمارستانیهايبروزعفونت

اهمیت بهداشت حرفه اي در بیمارستان

بهداشـت هـاي هزینـه اعظمبخشودهندمیتشکیلرادرمانیبهداشتیازمراکزايعمدهقسمتکشورهادراکثرهابیمارستان
بنـابراین .باشـند بهداشتوپاکیزگیوسمبلنظافتبایدالگويبیمارستان. انددادهخوداختصاصرابه)درصد70حدود(ودرمان 

ناشیدربیمارستانسالمتعمدهمخاطرات.برخورداراستخاصیاولویتازاي حرفهومحیطبهداشتبخصوصضوابط بهداشتی
وعـدم غیربهداشـتی وموادغـذایی بیمارسـتان،آب فاضالب،رختشـویخانه ،)زبالـه (،موادزائدجامد بهداشتیاجراي مقرراتعدماز

نامناسـب پوسـتچرهاي )،بیولوژیک،ارگونومیـک فیزیکی،شـیمیایی نظیرعوامـل اي حرفهآورزیانو عواملعمومینظافتمراعات
باشـندکه مـی )غیـره و روانـی وعضالنی-اسکلتیاجسام،اختالالتغیراصولیبدن،حملاز نواحیدرهریککار،کارتکراريحین
.دهدمیقرارمخاطراتاینرادرمعرضجامعهودرنهایتکنندگان، کارکنانبیماران،مالقاتکلیه

افراد در اي حرفهدر روند ارائه خدمات بهداشتی درمانی در محیط بیمارستان بدلیل نوع اشتغال و مواجهات مختلف محیطی و 
از طرف . در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و یا ممکن است بیمار شوند. هاي متعدد قرار دارندمعرض حوادث و بیماري

.بر کمیت و کیفیت خدمات آنها نیز تأثیر گذارددیگر وضعیت سالمت پرسنل نیز می تواند

:گرددعوامل زیان آور محیط کار که بر سالمتی شاغلین موثر است به پنج دسته تقسیم می

:هاي مختلف عبارتند ازآور فیزیکی موجود در بخشعوامل زیان:عوامل فیزیکی
)و،اشعه(و امواج پارتیکل ) اشعه(امواج یونیزان شامل الکترومگنتیک -1
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امواج اولتر –لیزر –) MRI(امواج استاتیک –هاي مغناطیسی امواج میدان–امواج غیر یونیزان شامل امواج ماکروویو -2
…وUV ،IRاساند، 

واحد ) CSR(ها از جمله واحد استریلیزاسیون مرکزي استرس گرمایی در بعضی از واحدهاي زیر مجموعه بیمارستان-3
)قسمت خشک کن(تأسیسات و آشپزخانه و لندري 

آور محیط کار در واحدهاي فنی و تأسیساتسر و صداي زیان-4
هادارد در بعضی از واحدهاي کاري بیمارستانروشنایی نامناسب و غیر استان-5
)رختشویخانه(ها از جمله لندري رطوبت در محیط کار در واحدهاي خدمات بیمارستان- 6

:هاي مختلف عبارتند ازآور شیمیایی موجود در بخشعوامل زیان:عوامل شیمیایی
…فرمالدئید، پري استیک اسید، اکسید اتیلن، فرمالین وها شامل گلوتر آلدئید، ها و استریل کنندهضدعفونی کننده-1
…هاي آلی شامل بنزن، تولوئن، استون وحالل-2

ONآور شامل هالوتان،گازهاي بیهوشی-3 ، ایزوفلوران و ساوفلوران2
مواد آزمایشگاهی و تحقیقاتی-4
گردد مانند انواع صابون، پودر رختشویی، انواع تان استفاده میهاي مختلف بیمارسموادي که براي نظافت عمومی قسمت-5

.هاگیرها و سفید کنندهجرم
هاي مورد استفاده کارکنانالتکس موجود در دستکش- 6

روند عوارض ناخوشایندي بر علیرغم اینکه بسیاري از ترکیباتی که جهت استریل نمدن یا ضدعفونی وسایل پزشکی به کار می
ها جایگزینی رسنل و کادر پزشکی و پرستاري و سایر کارکنان بیمارستان دارند هنوز در بسیاري از بیمارستانروي سالمتی پ

باشد که جهت بعضی از هاي فرمالین میاز جمله این مواد قرص. براي این مواد شیمیایی خطرناك پیشنهاد نگردیده است
براي استریل وسایلی CSRمادة خطرناکی است که در واحدهايهمچنین اکسید اتیلن . گرددوسایل اتاق عمل استفاده می

.گرددکه نبایستی در معرض رطوبت قرار گیرند استفاده می

:آور ناشی از عدم رعایت مسائل ارگونومیک در محیط کار بیمارستان عبارتند ازعوامل زیان:عوامل ارگونومیکی
حمل بیمار با وسایل نامناسب-1
کمک به جابجایی بیمار-2
حمل مواد، لوازم مختلف و تجهیزات توسط پرسنل-3
کارهاي تکراري -4
پوسچر غیر صحیح کاري نظیر ایستادن مداوم، نشستن مداوم، انجام کار به روش غلط و غیر اصولی-5

:هاي مختلف عبارتند ازآور بیولوژیکی موجود در بخشعوامل زیان:عوامل بیولوژیکی
ها ناشی از تماس با بیمار و محیط آلوده بیمارستان و واحدهاي مربوطهها و انگلها، قارچها، ویروسنواع باکتريا-1
ترین خطر براي اکثریت پرسنل بوده و لذا پیشگیري و درمان فوري هاي عفونی نمایانگر جديدر حال حاضر، هنوز بیماري-2

. ها و شاغالن در صنعت استین وجه تمایز بین شاغالن در بیمارستانتراین خطر برجسته. ها ضرورت دارداین بیماري

:شامل موارد ذیل می باشد مورد عوامل بیولوژیکیدر هامهمترین فعالیت

.باشد هاي اکتسابی بیمارستانی کامالً قابل پیشگیري میهاي عفونی است اکثر عفونتکنترل بیماري-
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معاینات تخصصی در مواقع الزم، آموزش نکات بهداشتی به کادر بیمارستان، معاینات قبل از استخدام و ادواري و -
هایی که سازي، محدودیت کاري و جلوگیري از اشتغال افراد حساس در مکانهاي واکسیناسیون و مصوناجراي برنامه

زا قرار يریسک تماس با عوامل بیولوژیک باالست و کنترل مشاغلی که بیشتر پرسنل را در معرض عوامل بیمار
هاي بهداشتی و تجزیه و تحلیل نتایج معاینات کارکنان؛دهند، مشاورهمی

هاي بهداشتی نامهها، تدوین آئینهاي تهویه پیشرفته خاص بیمارستانهایی در خصوص نصب سیستماجراي برنامه-
هاي تدوین شده نامههاي مختلف و نصب در معرض دید کارکنان و الزام کلیه پرسنل جهت اجراي آئینجهت قسمت

هاآور روانی محیط کار بیمارستان عوامل زیان:عوامل روانی

ها که شامل بیمار و همراهـان  استرس روانی ناشی از ماهیت شغلی کادر بیمارستان با عنایت به گروه ارباب رجوع بیمارستان-1
هاي قابل توجه به پرسـنل درگیـر خواهـد    د شدن تنشمضطرب بیماران بوده و هرگونه اتفاق ناخوشایند جهت بیماران باعث وار

.شد
هاي ناشی از نوبت کاري کادر بیمارستان و به هم ریختن تعادل ساعت فیزیولوژیک بدن آنان و همچنین تاثیر نوبت تنش-2

کاري بر زندگی شخصی کارکنان
کمک به بیمار در اجابت مزاح و سونداژ و واگذاري وظایف خاص به بعضی از پرسنل از جمله کمک بهیاران و خدمه شامل -3

.…شستشوي بیماران، دادن لگن، لوله و تراشیدن موضع عمل جراحی و
هاي حساس مغز و قلب و پیوند اعضاء که بحثی ناگفتنی است و بر استرس پزشکان متخصص بخش جراحی خصوصاً جراحی

این استرس در پرسنل دیگر از . نمایندم کار تحمل میهمگان واضح است که این پزشکان تنش قابل توجهی را در حین انجا
اضطراب حاصله از زمان به هوش آمدن بیمار در ریکاوري و بروز . جمله پرستاران و بهیاران به صورت دیگري مشهود است

هاي حساس انگاري احتمالی کادر پرستاري در این بخشبعضی از اتفاقات ناخوشایندي که مرتبط با سالمتی بیماران و یا سهل
ها برخورد کادر رود، احتمال به خطر افتادن سالمت مادر و جنین در بخش زایمان و جدا از کلیه این تنشاحتمال وقوع آن می

باشند به نحوي روح و روان کارکنان را پرستاري با همراهان مضطرب بیمارانی که داراي موقعیت حساس و خطرناك می
.الشعاع قرار خواهد دادتحت

:محیطبهداشت
بهداشت محیط بیمارستان همان فعالیت هایی بهداشتی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازي محیط بیمارستان به 
منظور جلوگیري از گسترش و شیوع عوامل بیماري زاانجام می گردد و این کار با کنترل بهداشتی آب، فاضالب، مواد زائد و 

ور، رطوبت، درجه حرارت و مواد غذایی توسط کارشناس بهداشت محیط مستقر در پسماندها، حشرات موذي، تهویه، ن
لذا با سالم سازي محیط از اشاعه بیماري به داخل و انتقال آن به خارج از بیمارستان جلوگیري می . بیمارستان انجام می گردد

رفاه جسمی و روانی افراد، خواهیم تأمین بنابراین با رعایت اصول و موازین بهداشت محیط در بیمارستان عالوه بر . گردد
.توانست کانون تمرکز عفونت هاي بیمارستانی نیز کنترل نمائیم
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مدیریت بحران

حوادث تکنولوژیک یا ساخت ... طوفان وـ سیل ـ حوادث غیر مترقبه در یک تقسیم بندي کلی به حوادث طبیعی مانند زلزله 
.شودتقسیم می.. .نشت مواد رادیواکتیو وـ حمالت بیوتروریستی ـ بشر مانند حمالت نظامی 

:شوندبندي کاربردي حوادث غیرمترقبه براساس نیاز به پاسخ متناسب با آنها به سه سطح تقسیم میدریک تقسیم
تبعات ناشی از آنها دهی مناسب به آنها و ر به پاسخحوادث غیر مترقبه اي هستند که منابع و سازمان هاي محلی قاد: سطح اول

.هستند
.اي هستند که براي کنترل آنها نیاز به کمک هاي مشترك منطقه اي وجود داردحوادث غیرمترقبه: سطح دوم

هاي ملی و حتی اي هستند که از توان پاسخ نیروهاي محلی و منطقه اي خارج است و کمکحوادث غیر مترقبه:سطح سوم
.نیاز استالمللی براي کنترل آنها موردبین

به عنوان مراکز ثابت و تخصص ارایه خدمات بهداشتی درمانی با در اختیار داشتن امکانات و پرسنل مجرب یکی از ها بیمارستان
تعداد بسیار زیاد ـهرچند ممکن است به علت بعد مسافت .شونداجزاي مهم فرآیند پاسخ به حوادث غیرمترقبه محسوب می

و نیز امکانات جابجایی مصدومین بخش اعظمی از فرآیند در مان در محل حادثه و پیش از نوع آسیب دیدگیـمجروحین 
هایی هستند که در گیر عوارض ناشی از جزو اولین واحدعمدتاًها بیمارستانولی . رسیدن مصدومین به بیمارستان انجام گیرد

گیرد که اي منشا میبه از عوامل متعدد و پیچیدهآمادگی بیمارستان در مقابل حوادث غیر مترق.شوندحوادث غیر مترقبه می
اي تهیه چنین برنامه.باشدمیHospital Disaster Planیکی از مهمترین آنها وجود برنامه حواد ث غیر مترقبه بیمارستانی 

.باشدمیهاي مهم مدیریت هر بیمارستان است و اولین قدم در ایجاد آمادگی بیمارستان براي حوادث غیر مترقبه از الویت

:اصلی ذیل الزامیستمرحله6بمنظور مدیریت حادثه، حوادث و بالیاي غیرمترقبه اجراي
مرحله پیشگیري)الف
مرحله آمادگی) ب
) هشدار سریع(مرحله اعالن خطر )ج
) فعال سازي برنامه مدیریت حادثه(مرحله پاسخ اورژانس )د
مرحله توقف برنامه)ه

)اقدامات بعد از وقوع شرایط اضطراري(بازیابی و باز توانی )ي

مرحله پیشگیري:
فرمانده حادثه باید شرایط اضطراري در بیمارسـتان را براسـاس سـوابق مربـوط بـه آنـالیز آسـیب پـذیري بیمارسـتان در          .1

.بالیاشناسایی نماید
ارجـاع بـه   (دبیر کمیته بحران و بالیا موظف است حداقل ساالنه یکبار فرم هاي آنالیز آسیب پـذیري بیمارسـتان در بالیـا    .2

را تکمیل نموده و به مدیر بیمارستان، معاونت درمان دانشگاه متبـوع و واحـد مـدیریت    )کتاب ارزیابی خطر در بیمارستانها
. و درمان ارسال نمایدحادثه وزارت بهداشت 

هاي فعالیتی نیز بایستی هاي جمعیتی و مالی به شاخصهتوجه به اینکه در تعریف شرایط اضطراري عالوه بر شاخصهبا:نکته
و هـا بخـش مصـاحبه از شـرایط اضـطراري در فعالیـت     بهتراست بـا اسـتفاده از روش  دبیر کمیته بحران و بالیا توجه شود،

.نمایدمختلف آگاهی پیدا واحدهاي
است که تیم مدیریت حادثـه بیمارسـتان بایـد بمنظـور مـدیریت آنهـا بصـورت        شرایط اضطراريموارد ذیل از جمله:نکته

:پیشگیرانه برنامه ریزي نمایند
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 نباشدبیمارستان شرایطی که مقابله با آن در حد توان نیروي انسانی، تجهیزات و امکانات
 را مختل یا تعطیل نمایدبیمارستان هاي مستقر در بخشاز بخششرایطی که عملیات جاري یک یا چند.
 نفر از کارکنان، مراجعین یا مردم عادي به واسطه حادثه در بیمارستان یا اطراف آن 5مرگ و جراحت همزمان بیش از
 که کارکنان مستقر در بیمارستان و کادر متر مربع یا به صورتی 5آتش سوزي در بیمارستان به وسعت بیش از

.آن نباشندينشانی قادر به اطفاآتش
هشدار مبنی براحتمال وقوع زلزله / وقوع زلزله
هشدار مبنی بر احتمال وقوع سیل / در تهرانوقوع سیل
 گذاري پراکنی مبنی بر بمبشایعه/ امام خمینیانفجار بمب در قسمتی از بیمارستان
هایی از شهر تهرانبمباران قسمت
 امام خمینیآوار در قسمتی از بیمارستان
 امام خمینیکارکنان شاغل دربیمارستان / بیماراننفر از20مسمومیت غذایی بیش از
اپیدمی یک بیماري همه گیر در سطح تهران
 به عنوان اعتصاب و(درصد کارکنان به صورت همزمان 50غیبت بیش از...(
 امام خمینیدر مقابل بیمارستان بیمارستاننفر از ذینفعان 100تحصن بیش از
 گروگان گیري در بیمارستان
 امام خمینیحمله سایبري به سیستم الکترونیکی بیمارستان
ساعت24قطع برق به مدت بیش از
 ساعت24قطع آب به مدت بیش از
 در فصل سرماساعت48قطع گاز به مدت بیش از
هابخشاز شهري در بیمارستان و نفوذ آن در نشت گ

بدین منظـور  . پس از شناسایی، تعیین و اجراي اقدامات قبل از وقوع شرایط اضطراري توسط تیم مدیریت حادثه الزامیست.3
:مراحل ذیل باید اجرا گردد

:تعریف سناریوهاي معقول وقوع شرایط اضطراري در بیمارستان - 3-1
.ایجاد کننده شرایط اضطراري در بیمارستان باید یک سناریوي معقول تعریف شودبراي هر کدام از عوامل 

:هاي واکنش در شرایط اضطراري و آموزش و تمرین آن هاتشکیل تیم- 3-2
هاي فرماندهی، عملیات، برنامه ریزي، پشتیبانی و اداري تیمدبیر کمیته بحران و بالیا باید با هماهنگی فرمانده حادثه اعضاء 

.ا طبق چارت تیم مدیریت حادثه تعیین و سازماندهی نمایدرمالی
 خط مشی نحوه آموزش کارکنان جهت مقابله با ارجاع به (اعضاء تیم مدیریت حادثه الزامیست هاي الزم به آموزشارائه

دبیر کمیته بحران و بالیا با هماهنگی مسئول آموزش کارکنان باید بگونه اي برنامه ریزي نمایند که کلیه )ایبحران و بال
آموزشی مرتبط با مدیریت حادثه هاي دورهکارکنان بیمارستان بویژه اعضاء تیم مدیریت حادثه حداقل ساالنه یکبار در 

.شرکت نمایند
فرم مشخصات اعضاء تیم مـدیریت حادثـه و نگهـداري    رس تمامی این افراد در و آدتماس، شماره ثبتنام و نام خانوادگی

. سوابق در اتاق فرماندهی حادثه توسط دبیر کمیته بحران و بالیا الزامیست
        دبیر کمیته بحران و بالیا، باید یک نسخه از شرح وظایف شغلی مصوب هـر یـک از افـراد کهبـه پسـت خاصـی در تـیم

سیسـتم فرمانـدهی حـوادث بیمارسـتان     کتابارجاع به(منصوب شده اند را به وي ارائه نمایدمدیریت حادثه بیمارستان
)2014:HICS(.(

:تدوین و اجراي ارتباطات با مراکز و سازمانهاي بیرونی- 3-3
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دوسـویهبا  دبیر کمیته بحران و بالیا موظف است از طریق مکاتبه، برگزاري نشست هاي مشترك و یا تدوین تفاهم نامه ارتبـاط  
:سازمان هاي همکار و ذینفعان ذیل را برقرار نماید

ارتباط با سازمان آتش نشانی شهريارتباط با سازمان هالل احمر
ارتباط با مراکز اورژانس پزشکی برق و گاز, آب(ادارات مرتبط با تاسیسات شهري(
ارتباط با مدیریت حادثه شهر تهراننیروي انتظامی
 مدیریت حادثه دانشگاه علوم پزشکی تهرانارتباط با مرکزارتباط با همسایگان

 مرحله آمادگی:
بخش / دبیر کمیته بحران و بالیا موظف است بمنظور اجراي برنامه مدیریت حادثه اقدامات ذیل را با مشارکت مسئولین واحدها

:هاي مرتبط اجرا نماید
با هدف تهیه، توزیع، پیگیري و به )بیمارستان و دبیر کمیته بحرانمدیریت (تشکیل کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی .1

روزکردن برنامه مدیریت حوادث غیرمترقبه، آموزش پرسنل و هماهنگی با دیگر سازمانهاي دخیل در بخش سالمت 
مترقبـه بـا   اي از داروهاي ضروري و تجهیزات پزشکی مورد نیاز براي حـوادث غیر آمادگی امکانات و تجهیزات شامل ذخیره.2

هماهنگی مدیر بیمارستان، مترون، مسئول داروخانه، مسئول انبار و مدیر امور مالی 
آمادگی اقالم امدادي شامل تهیه چادر و پتوي به اندازه کافی، پوشاك و تهیه مواد غذایی مناسـب بـا همـاهنگی مـدیریت،     .3

مترون، مسئول انبار و مدیریت امور مالی
انند برقراري شـبکه ثابـت ارتباطـات مخابراتی،شـبکه سـیار، شـبکه مـاهواره اي بـا همـاهنگی          آمادگی ارتباطات امدادي م.4

مسئول نقلیه و مسئول حراست،مسئول خدمات،مسئول تلفنخانه،مدیریت
هاي اضطراري به طـور  هاي راهنما شامل نصب نقشه مربوط به طبقات ساختمان، نصب عالیم خروجیتعیین عالئم و نشانه.5

عالیم ترافیکی براي ماشین ها و آمبوالنس ها با هماهنگی مسئول تاسیسات، دبیر کمیتـه بحـران و مسـئول    واضح و نصب 
روابط عمومی

فراهم کردن منابع جایگزین براي آب، برق و سوخت با هماهنگی مدیر بیمارستان و مسئول تاسیسات.6
:وسایل و تجهیزات ذیل و نگهداري در اتاق مدیریت حادثه تأمین .7

بیل، کلنگ، (رهاي مربوط به حفاري و باز کردن مسیر ابزا
)جک

 پمـپ تخلیـه و متعلقـات آن، گـونی     (وسایل مقابله با سیل
)شن و ماسه

  هـاي مقـاوم در برابـر    وسایل حفاظت فردي نظیـر لبـاس
هاي ضد گاز، چکمه، پوتین حریق، ماسک

سـاخت  هاي چـون نقشه)as built ( هـاي مختلـف   بخـش
بیمارستان

برق اضطراريژنراتور چـراغ  دمصدومین نظیر طنـاب، برانکـار  حملابزار و لوازم ،
قوه 

دمنده(Blower)هاي واکنش در شرایط اضطراريهاي فرم تیملباس
جعبه کمک هاي اولیه به تعداد کافیتبر چند منظوره
جعبه ابزار کاملسیم بکسل
نوار خطرسیم سیار و کلید و پریز
 اندازه هاي مختلفدیلم دردریل باطري دار
سنگ فرز دستیقیچی میلگردبري
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ماهانـه یکبـار از طریـق تکمیـل چـک لیسـت کنتـرل        را اتاق مدیریت حادثهموجوديدبایدبیر کمیته بحران و بالیا:نکته
.نسبت به رفع نواقص اقدام نمایددر صورت وجود کمبود،وبررسی نمودهحادثهموجودي اتاق مدیریت 

در مواردي که خرید و نگهداري یک کاال طبق صالحدید فرمانده حادثه مقرون به صرفه نباشـد، بایـد ترتیبـی اتخـاذ     :نکته
.تا در زمان شرایط اضطراري تهیه گردند) توسط تیم پشتیبانی(کننده شناسایی شوند تأمین گردد تا منابع 

بیمارستانتعیین مرکز عملیات اضطراري با هماهنگی ریاست و مدیریت .8
به عنوان مرکز عملیات اضطراري تعیین شده استامام خمینیدفتر ریاست بیمارستان :نکته.
هاي اجرایی با هماهنگی دبیر واعضاء کمیته بحران و بالیا و دفتر تعالی تهیه و ابالغ خط مشی.9

:نمایدلزوم تدوین اسناد واضح و قابل اجرا در خصوص مدیریت حادثه که موارد ذیل را تشریح .10
افراد مسئول در تیم بحراننحوه ارتباطات درون و بیرون سازمانی
 مشخص نمودن سلسله مراتب فرماندهی نحوه استفاده از وسایل اطفاي حریق
 تعیین جانشین هاي مسئولین     سیسـتم اعـالن   (چگونگی فعال نمودن زنـگ خطـر آتـش سـوزي

)حریق
 شیوه تخلیه بخش و بیمارستان

اعضاء کمیته بحـران و مسـئول   ،مستمر پرسنل در خصوص مفاهیم مدیریت حادثه با هماهنگی دبیر کمیته بحرانآموزش .11
:آموزش کارکنان

 آموزش مداوم پرسنل باید حاوي تمامی اجزاي برنامه بویژه نقش و مسئولیتهاي خاص افراد در موقعیت هاي اضطراري
.باشد

 میتواند در ارزیابی و ارتقاء کیفیت برنامه به کمیته حـوادث غیرمترقبـه کمـک    برگزاري مانورها حداقل بصورت سالیانه
کند

 هشدار سریع(مرحله اعالن خطر(:
2سـامانه هشـدار سـریع از   .وقوع حادثه، باید از طریق سامانه هشدار بیمارستانتوسط فرمانده بحران اطالع رسـانی گـردد  .1

:طریق فعال می گردد
یـاوزارت دانشـگاه، قطـب  عملیـات هـدایت مرکـز ماننـد (بـاالتر مراجعطریقازبحرانسطحیاوضعیتاعالم-1-1-ت

)بهداشت
باالتر مراجعبهرسانیو اطالعبیمارستانخودتوسطبحرانسطحیاوضعیتاعالم-2-1-ت

طـور بـه همکاروپشـتیبان ها،سـازمانهاي ازمردم،رسـانه اطالعاتکسبدنبالبهواندتمیوضعیت اعالن وقوع حادثه:نکته
وحادثهفرماندهیسامانهبیمارستان،سیستمکه مسئولینوجودآیدبهوضعیتیدربیمارستاناینکهیابیافتداتفاقمستقیم

عملیـات هـدایت مرکـز مثـل باالدسـتی ممکن،مراجعزماندر کوتاهترینوکردهخودرا فعالآمادگییاپاسخگویینظام
.سازنددانشگاه رامطلع

:هدف از اجراي مرحله هشدار سریع، اجراي اقدامات ذیل است.2
هشدار به پرسنل بیمارستان
 آماده شدن براي فعالیتهاي قریب الوقوع
دهی بیمارستان توسعه ظرفیت پاسخ
 سازماندهی بخش پذیرش
 اطمینان از نقل و انتقال امن بیماران و فراهم آوردن اطالعات الزم براي پاسخ مناسب
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عملیـات ومرکزهـدایت بیمارسـتان بـین چندالیـه بمنظور هشدار سریع وضعیت بحران، بیمارسـتان بایـد بسـترارتباطی   .3
. ها در دسترس باشدودادهصوتیامواجوثبتباقابلیت ضبطترجیحاً

خصات ذیل حداقل بستر ارتباطی که باید در زمان هشدار بحران در بیمارستان وجود داشته باشد، تلفن است که باید مش.4
: را دارا باشد

یاسـت  دفتربحـران، اتـاق بیمارسـتان شـامل  کلیـدي مکانهـاي دربیمارستان بایـد عملیاتمرکزهدایتتلفنشماره- 4-1
بیمارسـتان بخشهايپرستاريسوپروایزرهاي بیمارستان،ایستگاهکارمحل،حراست،،دفترمدیر پرستاريبیمارستان
.بیمارستان نصب شده باشدواورژانس

مناسـب ظرفیتهـاي بایستمی.الزامی استدانشگاهعملیاتبامرکزهدایتتماسجهتفوريتلفنخطیکاختصاص- 4-2
.گرددبینیدرزمان بحران،پیشمکالماتترافیککاروحجمبهباعنایت

گیري سریع در مورد شـدت حادثـه   یکی از اولین وظایف فرمانده حادثه پیش از فعال شدن برنامه مدیریت حادثه،تصمیم.5
:یاري نماید عبارتند ازگیري تصمیمعواملی که می تواند فرد مسئول را در این . باشدمیبراساس داده هاي اولیه 

 برآوردي از تعداد بیماران
 برآوردي از شدت جراحت و بیماري آنها
 وضعیت کنونی فعالیت دپارتمان اورژانس
 وضعیت کنونی پرسنل
 سر شماري تعداد بیماران وپرسنل بیمارستان
 وضعیت کنونی پرسنل اتاق عمل و ویژه
 نیاز بیماران حادثه دیده به خدمات تخصصی مانند آلودگی با مواد مضر
شرایط ویژه مانند تخلیه بیمارستان

 بحرانفعال سازي برنامه مدیریت(مرحله پاسخ اورژانس(:
.بروز حادثه ازستاد بحران، سریعاً حادثه را به فرمانده بحران در بیمارستان اطالع دهدسوپروایزر کشیک پس از اخذ پیام.1
:فرمانده بحران اطالع دهدیافرد اطالع دهنده حادثه، باید اطالعات ذیل را به سوپروایزر کشیک.2

 نام سازمان و یا فرد هشدار دهنده
یک شماره تلفن تماس از فرد تماس گیرنده گرفته شود.
مشخصات حادثه پرسیده شود.
چه نوع حادثه اي بوده است.
شدت حادثه چقدر بوده است.
در چه زمانی حادثه رخ داده است.
چه تعداد مجروح شده اند.
مجروحین حدوداً چه وقت به بیمارستان خواهند رسید.
ن باید زمانیکه از بروز بحران اطـالع  چنانچه اعزام مصدومین بدون اطالع قبلی باشد سوپروایزر کشیک یا فرمانده بحرا:نکته

.می یابند، طبق خط مشی، عمل نماید
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هـا براسـاس شـرایط    همچنین مسئولیت. نوع بحران و هشدار وضعیت بحران به کلیه واحدهاي بیمارستان باید اعالم گردد.3
.موجود باید تقسیم گردد

:گرددتوانددرسه سطح فعالبرنامه مدیریت حادثه بسته به نوع بحران، می.4
اورژانسدرسطحبخشبرنامهفعالسازي- 4-1

حمایت بخشـهاي بامشکلبدونبتواندبخشواینباشدکافیفوریتبامقابلهبرايبخش اورژانسدرموجودمنابعدرصورتیکه
.شودمیفعالبخش اورژانسسطحدرنماید،برنامهمدیریترافوریتوحادثهبیمارستاندیگر

بیمارستانحوادثمدیریتيبرنامهجزئیسازيفعال- 4-2

ایـن اضـافی بـه  منـابع افـزودن بـا ولینباشدایجادشده،کافیفوریتبامقابلهبراياورژانسدر بخشموجودمنابعدرصورتیکه
.شودمیفعالجزئیطوربهشود،برنامهفراهمامکاناینآنبیشترتجهیزوبخش

بیمارستان حوادثمدیریتبرنامه يکاملسازيفعال- 4-3
تـوجهی طـور قابـل  رابـه بیمارستانوعملکردمنابعباشدکهدرحديحادثهازناشیمیزان آسیبیاقربانیانتعدادزمانیکه.1

.خواهدافتاداتفاقبیمارستانکاملسازينماید،فعالمتأثر
پـیج سیسـتم ازطریـق راشـدن برنامـه  فعـال اعالمدستوربیمارستانيحادثه،فرماندهیسازيفعالسطحازتعیینپس.2

.کندهشدارصادرمیوعالئم
سازي به مرکـز عملیـات فراخوانـده    شده و اعضاء تیم بحران براساس سطح فعالفعالطورکاملاضطراري بهعملیاتمرکز.3

.می شوند
. شـوند حاضـر  ) زمین چمـن بیمارسـتان  (ترین زمان ممکن در مرکز عملیات اند در کوتاهاعضاء تیم مدیریت حادثه موظف.4

.پوشیدن کاور مخصوص توسط کلیه اعضاء تیم مدیریت حادثه الزامیست
:هر یک از اعضاء تیم مدیریت حادثه داراي کارت شناسایی بوده که به تفکیک رنگ، به شرح ذیل است .5

فرمانده عملیات :کارت سفید
پرسنل عملیاتی :کارت قرمز
 مالی -اداري :کارت سبز
 برنامه ریزي :کارت آبی
 پشتیبانی:کارت زرد

برنامه توقف:
بیمارسـتان و براساسوضـعیت دانشـگاه عملیـات بامرکزهـدایت بیمارسـتان يحادثـه يفرمانـده هماهنگیبرنامه،باتوقف.1

.گیردحادثه،صورت میيازوضعیت صحنهآمدهدستواطالعات به
مرکزهـدایت دیگراعضـاي بامشـورت حـادثهی بیمارسـتان  نباشـد،فرماندهی مقابلهعملیاتيادامهبهدیگرنیازيزمانیکه.2

.میگیردبرنامهتوقفبهدانشگاه،تصمیمعملیاتبامرکز هدایتوهماهنگیعملیات
.میکندآنرااعالممربوطهیاکدهايوباعالئم هشداردهندهنمودهدریافتعملیاتراازمرکزهدایتبرنامهتوقفمرکزتلفن،پیام.3
ــس.4 ــامپ ــاتازاتم ــفعملی ــئولینوتوق ــهايبرنامه،مس ــتانبخش ــردرعملیات بیمارس ــاء حاض ــفواعض ــتندموظ هس

کمیتـه خودبهپیشنهاديحلهايوراهاحتمالیگرفته،مشکالتانجامازعملیات وفعالیتهايکاملیساعتگزارش72حداکثرتا
.ارائه دهندبیمارستانوبالیايحوادثي

بـه حادثـه توسـط فرمانـده و دبیـر بحـران     کـالن مـدیریت بنديو جمعتحلیلتهیه شده،باید جهتازگزارشاينسخه.5
.می گرددارسالدانشگاهعملیاتمرکزهدایت
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 اقدامات بعد از وقوع شرایط اضطراري(بازیابی و باز توانی(

بهشروعکجابیمارستانینواحیموقعیت،تمامبهبسته.عادي پس از توقف برنامه انجام می پذیردوضعیتبهبازگشت.1
عاديوضعیتبهفرآیندبازگشتشروعزمانتنهابایدنهارشد تیم برنامه ریزي. نخواهدکردعاديوضعیتبهبازگشت

.نیزمدنظرقرار داده و براي آن برنامه تعیین نمایدآنرااجرايينحوهبایدبلکهنمایدرامشخص

بهوداروهارا با مشارکت تیم پشتیبانیضافی،ذخائرفرصت پس از توقف برنامه امکانات ادراولینتیم عملیات موظف است.2
.برگرداندازحادثهقبلحالت

باید نقاط قوت و حوزه هاي قابل بهبود را شناسایی نموده و تجارب حاصل را پس از توقف برنامه اعضاء تیم مدیریت حادثه.3
.اتی آتی قرار دهندبمنظور بهبود نحوع اقدام در حوادث بعدي به اشتراك گذاشته و مبناي مانور دورمیزي و عملی

.رئیس امور مالی موظف است پس از توقف برنامه، خسارات وارده را برآورد نموده و به فرمانده حادثه گزارش نماید.4

 پیگیري اقدامات الزم به منظور بازسازي و بازتوانی
گزارشـات مـرتبط بـا حادثـه، اقـدامات      اعضاء تیم مدیریت حادثه پس از توقف برنامه موظف اند از طریق تشکیل جلسه و ارائـه  

:پیگیري و اجراي اقدامات ذیل پس از توقف برنامه الزامیست. اصالحی مورد نیاز جهت رفع نواقص را تعیین و اجرا نماید
نظارت بر نحوه انجام و پیشرفت بازسازي
 نقاط ضعف و قوت(مستتندسازي اقدامات انجام شده(
هاي جاريبازنگري مستندات و رویه

بروزبحراندرزماناضطراريپاسختیماعضايهاواختیاراتوظایف،مسئولیتبرانجامنظارت
موارد ذیـل توسـط   . فرمانده تیم مدیریت حادثه در زمان بروز بحران براساس نوع و وسعت حادثه چارت بحران را فعال می نماید

بحـران  بروزدرزماناضطراريپاسختیماعضايهاواختیاراتوظایف،مسئولیتمعیار اجراي صحیحفرمانده حادثه کنترل شده و
:است
 نحوه حضور افراد در محدوده زمانی تعریف شده در شرح وظایف
 رئیس بخش مربوطه/ اگاهی از شرح وظایف و یا تحویل گرفتن آن از فرمانده حادثه
اجراي دقیق شرح وظایف براساس فعالیت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
تکمیل گزارش عملیات و ارائه واحد مستندسازي بخش برنامه ریزي و یا رئیس بخش مربوطه
 مطابق بند خ همین خط مشی(پیگیري اقدامات الزم به منظور بازسازي و بازتوانی(
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و نحوه فراخوانی تیم آتش ٢٢دستورالعمل اعالم کد 
نشانی

: قابل توجه کلیه همکاران محترم
در ... پاراکلینیکی و،یک از بخش هاي بستري و یا واحدهاي اداريسوزي در هردرصورت بروز هرگونه حادثه آتش

بر اساس آموزش طبق مراحل زیر و نجات افراد درگیر با اولویت ایمنی خود و دیگرانحفظ خونسرديسطح مجتمع ضمن
:اقدام نمایید)RACE2روش انجام (هاي داده شده در دریل هاي آتش نشانی مجتمع          

فشردن شستی اعالم حریق در صورت وجود در محل یا اطالع با فریاد به سایر همکاران
 22تماس سریع با مرکز تلفن جهت اعالم کد
محدود کردن وسعت حریق با بستن درب ها و دور کردن مواد قابل اشتعال
ان هاي فرارتخلیه اضطراري محل در صورت نیاز و خروج از پلک
 3روش ( استفاده صحیح از خاموش کننده هاي موجود بر اساس آموزش هاي داده شدهPASS  (جهت اطفاء حریق

که 2494داخلیبا شمارهدیپرسنل بخش ها با،توسط مرکز تلفن22اعالم کد ندیدر فراعیبه منظور تسر: نکته مهم
.رندیتماس بگ،باشدیدر مجتمع م)22، کد 99کد (هاي ضروري مخصوص اعالم کد

 125با و محل آن از طریق پیج، در صورت نیاز و اعالم وسعت حریق22کد بالفاصله با اعالممرکز تلفندر ادامه
تماس گرفته و ضمن ذکر دقیق محل آتش سوزي و نحوه دسترسی سریع به محل به اپراتور دیسپچ سازمان آتش 

احد تأسیسات، نگهبانی و خدمات بر اساس مکان وقوع حادثه در سطح مجتمع با سوپروایزر کشیک، ونشانی، 
اطفاء حریق مجتمع بر اساس شرح تماس گرفته و گروه آتش نشانی و...)کانسر و/ عصرولی/ ساختمان امام/اورژانس(

انجام می 125وظایف زیر و با نظارت سوپروایزر کشیک همان قسمت اقدامات ضروري را تا قبل ار رسیدن مأمورین 
.دهند

نیز توسط مرکز تلفن با هماهنگی سوپروایزر )فراخوانی گروه تروما(116در صورت نیاز و وجود مصدوم در حادثه کد 
. مسئول و مدیر حادثه اعالم می گردد

٢ - Rescue, Alarm, Confine, Evacuate/Extinguish
٣ - Pull the pin, Aim low at the base of flames, Squeeze the handle, Sweep side to side
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)ره(ترکیب و شرح وظایف تیم آتش نشانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

وظایفشرح افراد عضو تیمنام تیم

تیم 
اطفاء

پرسنل تأسیسات
پرسنل نگهبانی

و اطالع از حریق بایستی خود را سریعاً به محل رسانده و ضمن 22این گروه به محض شنیدن کد 
کنترل رفت و آمد و ازدحام و شلوغی احتمالی با استفاده از وسایل اطفاء حریق موجود شروع به 

.خاموش نمودن آتش نمایند

تیم 
تخلیه

خدماتپرسنل
کمک بهیاران

هنگام اطالع از حریق بایستی خود را سریعاً به محل رسانده و اقدامات الزم 22این گروه با شنیدن کد 
تخلیه وسایل و از طریقها راجهت جلوگیري از سرایت و گسترش آتش به سایر وسایل یا قسمت

و در صورت نیاز در مناطق بالینی مثل ) بویژه مواد قابل اشتعال(تجهیزات موجود                        
ها تخلیه و جابجایی اصولی بیماران با نظارت سوپروایزر و پرستاران حاضر در محل راها و درمانگابخش

.انجام دهند

تیم 
پرسنل خدماتتأمین

و اطالع از حریق بایستی خود را سریعاً به محل رسانده و با انتقال 22این گروه به محض شنیدن کد 
است، به تیم اطفاء در Fهاي هاي موجود در جعبهوسایل اطفاء حریق که شامل کپسول یا شیلنگ

.فرایند خاموش کردن و مهار آتش کمک نمایند

تیم 
امداد

گروه تروما
)116کد (

و اطالع از حریق باید به حالت آماده باش درآمده و در صورت وجود 22این گروه با شنیدن کد 
مصدومین ناشی از حادثه و اعالم و درخواست سوپروایزر کشیک حاضر در محل با هماهنگی واحد 

یق نقلیه خود را با تجهیزات اولیه پزشکی سریعاً به محل رسانده و با شناسائی و تریاژ مصدومین حر
. نسبت به انجام اقدامات درمانی و نجات جان آنها و انتقال مناسب آنها به بخش اورژانس اقدام نمایند
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آشنایی با کدهاي ضروري بیمارستان

:توجه

توسط مرکز تلفن مجتمع از شماره ویژه 99و 77، 22براي اعالم سریع کدهاي ضروري 

.استفاده فرمایید2494

بسمه تعالی

کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

آشنایی با کدهاي ضروري مجتمع
:116کد 

اعالم فرود بالگرد اورژانس یا وجود 
مصدومین با تروماي متعدد و 
فراخوانی تیم تروماي مجتمع

: 77کد 

و فعال شدن قرمزاعالم سطح هشدار 
کامل برنامه پاسخ مجتمع در حوادث 

و بالیا

:99کد 

تنفسی و فراخوانی / اعالم ایست قلبی
تیم احیاء مجتمع

:22کد 

اعالم حریق و فراخوانی تیم آتش 
نشانی مجتمع

:88کد 

فراخوان واحد نگهبانی در صورت 
ایجاد نا امنی، شلوغی و ازدحام 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی تهران

)ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینی
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)ره(سامانه هشدار اولیه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

هدايت ستاد 
/ درمان

EOCدانشگاه

اورژانس 
ران115

مستقر پليس 
در جمتمع

/  رياستدفتر 
معاونت درمان

معاونت 
درمان 
دانشگاه

سوپروايزر 
اورژانس جمتمع

خماطرات  پايشگر سازمان های 
و اعالم کننده وقوع حبران و  

: باليا
اورژانس•
هالل امحر•

نظامی و انتظامی نريوهای •
مديريت  و پيشگريی سازمان •

ران حبران شهر 
حبران کشورمديريت سازمان •

داشت• وزارت 
مرکز لرزه نگاری•

هواشناسی•
EOC

وزارت 
داشت

ساير 
سوپروايزرهای 

جمتمع

/ حراست
نگهبانی

/مراجعني
مردم

پرسنل جمتمع
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فرایند اطالع رسانی هشدار در مجتمع

کشيک پزشکان و  پرستاران 
و آنکال

آبان13داروخانه 

برداریتصوير مرکز 
بيماربران/ خدمات

سوپروايزر 
اورژانس 

نقليهجمتمع

خبش های اورژانس جمتمع

حراست

تأسيساتدفتر فنی و 
/  مسئول فنی/مترون جمتمع

مدير کشيک/ اورژانسمدير 

خبش های جمتمع از ساير 
طريق سوپروايزران کشيک 

اتاقهای عمل ،درمانگاه ها و 
ويژههای کلينيک 

مرکز  / منشی
تلفن

و بانک خونآزمايشگاه 
پزشکیجتهيزات 

آمبوالنس خصوصی
روابط عمومی

مستقر در جمتمعپليس 

جانشني /درمانمعاون / رياست
جمتمعرياست 

دبري کميته مديريت / رئيس
جمتمعباليای خطر حوادث و 

سطوح هشدار

سطح هشدار 
)رنگ(

سطح هشدار 
اقدامات مورد انتظارتعریف)عنوان(

امکان وقوع مخاطره وجود اطالعزرد
اطالع وضعیت هشدار به تیم هاي عملیاتی.دارد ولی احتمال آن کم است

امکان وقوع مخاطره وجود آماده باشنارنجی
.دارد و احتمال آن زیاد است

فرماندهی و برنامه (فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه 
)ریزي

مخاطره روي داده است یا اقدامقرمز
. وقوع آن قطعی است

سامانه فرماندهی حادثه سایر قسمت هاي فعال کردن
و اجراي کارکردهاي ) مالی-عملیات، پشتیبانی،اداري(

عملیات پاسخ

احتمال وقوع مخاطره بر طرف رفع خطرسفید
. شده است

اعالم بازگشت به شرایط عادي در صورتی که مخاطره 
.نداده باشدروي 

اعالم آغاز فاز بازیابی در صورتی که مخاطره روي داده 
.و عملیات پاسخ اتمام یافته است
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فصل چھارم

امور رفاهی
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امکانات رفاهی و تفریحی

:در توجه به شرایط کاري کارکنان است امام خمینیایجاد تسهیالت رفاهی از رویکردهاي رهبران بیمارستان 

مزایاي شغلی کارکنان

امکان استفاده رایگان از خدمات بستري در بیمارستان
 پرداخت کمک هزینه مهد کودك
هاي جدید به مدیران ارشدارائه ایدهها و بهبود کیفیت ارائه خدمات از طریق گیريمشارکت در تصمیمامکان
 گیري وها و همچنین تصمیمپرسنل در سمینارها، کمیتهامکان مشارکت...
دریافت کارانه هر ماه طبق رویکرد تعیین شده
دریافت حقوق هر ماه طبق رویکرد تعیین شده

پاداش

 جهت گرامیداشت روزهاي پرستار، کارمند و کارگراهدا ي هدیه نقدي
از طریق نظام پیشنهاداتمشارکت در تصمیم گیریهابه کارکنان در قبال پاداش اعطاي
 با درج در پرونده آنها کارکنانتشویق کتبی
اعتباربخشی بیمارستان وهاي خاص، از جمله اعطاي پاداش به کارکنان به مناسبت موفقیت...

تغذیه

مهد کودك

تشویق فرزندان 
ممتاز
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اعتباربخشی بیمارستان وهاي خاص، از جمله اعطاي پاداش به کارکنان به مناسبت موفقیت...

تسهیالت رفاهی

وام هاي بانکی

کمک هزینه 
درمان

امکانات ورزشی

سفرهاي زیارتی 
و تفریحی

انواع بیمه 

تغذیه

مهد کودك

تشویق فرزندان 
ممتاز
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ها به صورت گروهی در صورت کسب رتبه در ارزیابی کیفی و رضایتمنديپرداخت پاداش به بخش

امکانات رفاهی

ها وآقایاناده از سالن غذا خوري کارکنان به طور مجزا براي خانمامکان استف
کارکنانآل براي تهیه لباس فرم مناسب وایده
 بیمارستانبوفهاز کارکنانامکان استفاده
 آژانس بیمارستان امکان استفاده کارکنان از
 خانم ها و آقایان(امکان استفاده از سالن ورزشی کارکنان(
 امکان استفاده کارکنان از استخر دانشگاه
بیمارستاناز پارکینگکارکنانامکان استفاده
 خرید خودرو،خرید کاال، ضروري(یوام هاي مختلف اعطایامکان استفاده کارکنان از(
 از بیمه تکمیلی درمان کارکنان و خانواده آنان استفادهامکان
رفه اي گروه درمان امکان استفاده کارکنان از بیمه مسئولیت ح
امکان شرکت در سمینارهاي دوره اي بیمارستان
 امکان استفاده کارکنان از امکانات اقامتی دانشگاه در مشهد مقدس،رامسر،کیش
مستقر در بیمارستانورفاهباجه بانک ملتامکان استفاده کارکنان از خدمات بانکی
از دستگاه خودپرداز امکان استفاده کارکنان

امکانات فرهنگی

 برگزاري زیارت عاشورا در نمازخانه بیمارستان
برگزاري مراسم ختم قرآن در ماه مبارك رمضان
در طی سالمشهد مقدسجمکران، ،برنامه ریزي براي سفرهاي زیارتی قم
 امام جماعت براي اقامه نماز جماعت ظهر و عصر حضور
 و اعطاي جایزهفرهنگی برگزاري مسابقات مختلف
 مراسم به مناسبت هاي فرهنگی ومذهبی برگزاري
 برگزاري مراسم شبی با قرآن و افطاري در ماه مبارك رمضان

امکانات آموزشی

 مینارها، کنگره ها و بازآموزیهادر سکارکنانامکان شرکت
 مدیریتی براي مدیران ارشد و ستاديهاي دورهبرگزاري
 کتب علمی در اختیار معاونت آموزشیاختصاص مبلغی به صورت ساالنه جهت خرید
متناسب با نیاز سازمان و نیاز فردي کارکنانهاي آموزشی براي دوره
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تهیه و چاپ پمفلت هاي آموزشی در خصوص بیماریها، جهت اطالع رسانی به بیماران و مراجعان به بیمارستان

امکانات اطالعاتی و ارتباطی

وجود اتوماسیون مکاتبات اداري تحت وب
فارسی وانگلیسی به آدرس دو زبانن به وجود وب سایت بیمارستاikh.tums.ac.ir/http:/

استفاده از شبکه پیچر در بیمارستان از طریق تلفن داخلی
 امکان استفاده کارکنان از اینترنت پرسرعت وWIFI

 جهت پذیرش تلفنی بیماران و صندوق پستی الکترونیکیسیستم مکانیزه گویا
 استفاده از سیستمHIS در بیمارستان
استفاده از نرم افزار اعتباربخشی بیمارستان
 مجهز بودن کلیه واحد هاي بیمارستان به دوربین مدار بسته
اتوماسیون سیستم حضور و غیاب کارکنان

حوزه هاي فعالیت واحد امور رفاهی بیمارستان 

برقراري کمک هزینه عائله مندي و حق اوالد )1
پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج)2
انجام امور مربوط به پرداخت جوایز شاگردان ممتاز شاغلین دانشگاه) 3
انعقاد قراردادهاي بیمه )4
در تابستانروزه 1ثبت نام به منظور استفاده از هتل آپارتمان اسپادانا در مشهد مقدس و رامسر و کیش و تورهاي )5
یزدجهت استفاده از امکانات آنهاعلوم پزشکی شیراز و تبریز و همدان و کرمانشاه و بوشهر ومعرفی کارکنان به دانشگاه) 6
اعطاي وام) 7
ارائه بلیط هاي تفریحی و نمایشی)8

حق شیر

پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی مادران می توانند طی ساعات مقرر کار روزانه حداکثر از یک ساعت مرخصی 
مرخصی یاد شده را حداکثر در مادران یادشده می توانند برحسب نیاز کودك، حداکثر تا دو سالگی فرزند . استفاده کنندساعتی 

.مدت مرخصی ساعتی براي مادران داراي فرزند دوقلو و باالتر به میزان دو ساعت می باشد. سه نوبت استفاده کنند

تغذیه

.هر ساله توسط مناقصه عام واگذار می شود) آشپزخانه(قرارداد امور مربوط به تغذیه.1
.کنندپرسنل صبحکار، براساس قوانین و مقررات بیمارستان از وعده نهار استفاده می.2
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.کنندپرسنل عصرکار بیمارستان از وعده شام استفاده می.3
.کنندپرسنل شب کار بیمارستان از وعده شام و صبحانه استفاده می.4

کمک هزینه فوت و ازدواج

دستورالعمل:
ارائه درخواست پرداخت کمک هزینه فوت از جانب کارمند به مدیر بیمارستان .1
بررسی مدارك جهت احراز تحت تکفل بودن فرد فوت شده براي کارمند .2
مجوز پرداخت کمک هزینه فوت توسط کارشناس مربوطهتنظیم پیشنویس.3
ارجاع پیشنویس توسط کارشناس به رئیس امور اداري.4
مه توسط رئیس امور اداري به مدیر بیمارستان ارجاع نا.5
امضاي نامه توسط مدیر بیمارستان و ارجاع آن به واحد حسابداري جهت پرداخت کمک هزینه فوت.6

مدارك الزم جهت پرداخت کمک هزینه فوت:
کپی صفحه اول ـکپی کامل شناسنامه کارمند ـ کپی کامل شناسنامه فرد فوت شده ـگواهی فوت درخواست کارمند ـ 

.دفترچه بیمه متوفی که ابطال شده باشد
مدارك الزم جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج :
کپی صفحه اول و دوم از شناسنامه زوج و زوجه-
کپی صفحه اول و دوم از شناسنامه کارمند -
از عقدنامه 5تا 2کپی صفحات -
هزینه ازدواج از سازمان دیگري دریافت نکرده باشداي مبنی براینکه کمکدر صورت شاغل بودن فرزند نامه: نکته.
شرایط:
گیرد، و هر کارمند فقط یک بار حق استفاده از این کمک هزینه کمک هزینه ازدواج به کارکنان رسمی و پیمانی تعلق می.1

.را دارد
.داردشود و ازنظر تعداد فرزندان محدودیتی وجود نبراي هر فرزند یک کمک هزینه ازدواج داده می.2
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ضمائم
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:نحوه کار با اتوماسیون

ورود به سیستم
، با )Internet Explorer Browser(افزاري دیدگاه، پس از باز کردن مرورگر اینترنت اکسپلوررجهت ورود به مجموعه نرم

نمایش ،دیدگاه،افزاري در بخش نوار آدرس، صفحه ورودي مجموعه نرمeo.tums.ac.irوارد نمودن آدرس سرور اتوماسیون
.داده خواهد شد

.نماییدکلیک»ورود«کلیدرويسپسوواردراورودرمزابتداکدکاربروسپسبراي ورود به سیستم،
را مکاتبات تعیین کرده باشد، بالفاصلهفرضافزار پیشپس از واردکردن کدکاربري و رمز عبور، چنانچه مدیر سیستم نرم

.دشخواهیدهدایتفزارانرماینمحیطبهخودکاربصورت
افزاري دیدگاه وارد افزارهاي مجموعه نرمهمچنین در قسمت باالي صفحه رابط کاربري، مشخص شده که در کدام یک از نرم

افزارها را انتخاب از منوي نرم» مکاتبات«افزار مکاتبات، مطابق شکل زیر، گزینه صورت براي ورود به نرمدر غیر این. ایدشده
.نمایید

از سیستمخروج
البته براي حفظ ایمنی بیشتر بهتر است . افزاري دیدگاه خارج شویدبایست از مجموعه نرمپس از اتمام کار با سیستم، می

.کنید، از محیط کاربري خود خارج گردیدهنگامی که به طور موقت نیز رایانه خود را ترك می
.درمنویعمومی،کلیکنماییداز سیستمخروجبراي خروج از سیستم، بر روي گزینه 

معرفی منوي مکاتبات
هاي نوار ابزار از دو بخش اصلی بـه نـام» مکاتبات«افزار کنید، صفحه رابط کاربري نرمهمانگونه که در شکل زیر مشاهده می

منوها در این . تشکیل شده است- 2شماره -) ApplicationMenu(افزارنرمو منوي- 1شماره-)publicMenu(عمومی 
.بودافزار مطابق با عملکرد آن، متفاوت خواهدافزارها وجود داشته و محتویات منوي نرمصفحه رابط کاربري تمام نرم

:باشدوهاي زیر میکششاملمکاتباتافزاردرنرم)2شماره (افزار منوي نرم
مکتوبات•
ابزار•
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شخصی•

.باشدافزارها و راهنما میگزارشات، نرم،زیرمنوهاي عمومی، اداري، مکتوبات، ابزارافزار نیز شاملمنوي عمومی نرم

-) TreeView(ها یـا نـماي درخـتی افزار، عالوه بر موارد ذکر شده در باال، لیـست کارتـابلدر صفحه رابط کاربري نرم
قابلیتکه-5شماره -) Preview(ها آیتمنمایشو پنجره پیش-4شماره -) LettersView(ها لیـست آیتم-3شماره

.باشدمیمشاهدهقابلنیزدارد؛کاربرراانتخاببهوکشوییصورتبهشدنبازوبسته

ارسال و ثبت پیش نویس
.نویس جهت انجام این امر استفاده نماییدتوانید از امکان تهیه و ثبت پیشدر صورت نیاز به تهیه پاسخ بر روي یک نامه، می

تهیه «ها و سپس با کلیک راست بر روي آن گزینه نویس کافیست ابتدا نامه مورد نظر را از لیست آیتمجهت ثبت پیش
افزار، کشوي نویس بدون سابقه، این گزینه را از منوي نرمرا انتخاب نمایید و یا در صورت تمایل به ثبت پیش» نویسپیش

. مکتوبات انتخاب کنید
هاي مرجع نامه، شماره مرتبط نامه و و تکمیل و انتخاب فیلد+ نویس با کلیک روي دکمه مراجع پیشي باز شده در صفحه

. کلیک نماییدتاییدها روي دکمه پس از تکمیل گزینه. شودتاریخ، تعیین می

.نویس نمایش داده خواهد شدي تهیه پیشبا کلیک بر روي دکمه تایید صفحه

:اصلی، اطالعات ذیل را تکمیل نماییددر لبه اطالعات 
در این بخش اطالعات دبیرخانه و کارمند جاري قابل مشاهده و اولویت و امنیت نامه قابل انتخاب : اطالعات فرستنده

.باشدمی
شوندنویس انتخاب میي پیشدر این قسمت دبیرخانه و کارمند گیرنده: نویسانتخاب گیرنده پیش.
باشید توجه داشت. گرددکننده نامه و دبیرخانه مقصد به همراه نوع نامه در این بخش تعیین میامضا: اطالعات نهایی

همچنین با توجه به دسترسی امضاء . گرددنویس پس از امضاي این شخص براي گیرندگان نهایی ارسال میکه پیش
نچه امضاء کننده نامه دسترسی ارسال به توضیح اینکه چنا. باشندکننده نهایی نامه، گیرندگان نهایی قابل انتخاب می

افراد خارج از سازمان را نداشته باشد، امکان انتخاب افراد خارج از سازمان در صفحه انتخاب گیرندگان نهایی براي 
.کاربر جاري وجود نخواهد داشت
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صل، رونوشت و در این بخش با کلیک بر روي دکمه انتخاب امکان انتخاب گیرندگان ا: انتخاب گیرندگان نهایی
افزودن «ي ي پیش در صورت انتخاب گزینهنویس و همچنین انتخاب شخص ارسال کنندهرونوشت مخفی پیش

.باشدنیز فراهم می» ارسال کننده
نویس تهیه در این بخش موضوع نامه مشخص بوده و عالوه بر آن بخش توضیحاتی در رابطه با پیش: درج مشخصات

.شده درج می گردد

:هاي متن، اطالعات ذیل را تکمیل نماییددر لبه فایل
نویس عالوه بر استفاده از امکانات اسکن و فکس و غیره، استفاده از الگوهاي تهیه شده توسط روش متداول تهیه متن پیش

.ذخیره نماییدنویس خود را وارد نموده و سپستوانید محتواي متن پیشباشد که با استفاده از این الگوها میسازمان می
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:ها، اطالعات ذیل را تکمیل نماییددر لبه پیوست
نویس بعنوان ضمیمه آن بایست همراه دیگر اطالعات پیشدر این لبه چنانچه نامه داراي پیوست قابل تبدیل به فایل باشد، می

.ثبت گردد

:در لبه سایر اطالعات، اطالعات ذیل را تکمیل نمایید
طور خودکار درج گردیده، که عالوه بر آنها در صورت تمایل امکان انتخاب سایر مراجع وجود نویس بهلبه مراجع پیشدر این 

.خواهد داشت

آن را ،تبدیل آن به نامهنویس و باشند که پس از امضاي پیششایان ذکر است که گیرندگان نهایی نامه شامل افرادي می
نویس به نامه بر روي باشند که طی گردش نامه پیش از تبدیل پیشدر صورتیکه گیرندگان شامل افرادي می. کننددریافت می

.دهندرا انجام میامضاءو یا ویرایشآن عملیات بازبینی، 
هاي فرد امضاء کننده براي کاربر جاري، قابل مشاهده و ه گیرندگان نهایی با توجه به دسترسیهمچنین توجه داشته باشید ک

.باشندانتخاب می
ها توسط وي وجود نویس به انواع نامهکننده امکان تبدیل پشنویس و دریافت آن توسط شخص امضاءپس از گردش کار پیش

عدي آن، جهت ارسال به کاربر بارجاعنویس جهت عودت و یا پیشپاسختوان از گزینه در غیر اینصورت می. خواهد داشت
.نموداستفاده

هاي متن روي دکمه امضاء کلیکي فایلنویس و با انتخاب لبهباشد پس از مشاهده پیشکاربري که داراي حق امضاء می
/ هاي دریافتیي نامهباشد که خود شامل چهار زیر پوشههاي مکاتباتی از نوع نامه میحاوي آیتمنامه هاکارتابل.خواهد نمود

.استهاي حذف شده،و نامه/ هاي ارجاع داده شدهنامه/ هاي ارسالینامه
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:آئین نامه نگارش و مکاتبات

شیوه نوشتن 
بلکه سبب زیبایی نوشته ،ویسنده و خواننده را آسان می کندشیوه نوشتن شامل چند قاعده است و مراعات آنها نه تنها کار ن

:دو موضوع اصلی را در بر می گیرد.این قواعد که اکنون کمابیش پایگاهی بین المللی دارندشود می
ـ واژه بندي

ـ نشان گذاري
همانگونه که مالحظه می گردد جمله از اجتماع چند ،براي نتیجه گیري بهتر نگاهی به نمودار سیر تدوین نوشته می اندازیم

بند یا پارگراف را به ،جمله ها در ترکیبی معین.واژه ساخته شده است که واژه ها خود از ترکیب چند حرف شکل می گیرند
،صورت جلسه ها،دستورالعمل ها،بخش نامه ها،وجود آورده اند، بندها به وجود آورنده صفحه اند و از تجمع صفحات نامه ها

.مقاله و باالخره کتب به وجود می آید،گزارش ها
.براي سهولت در امر مطالعه به شرح هر یک از قواعد مزبور تحت عنوان ساخت جمله و نشان گذاري می پردازیم

ساخت جمله 
ه جمله آمده است در تعریفی دیگر دربار،جمله عبارت است از کوچکترین واحد کالم که داراي مفهوم و معنی باشد

.هرگاه چند کلمه با یکدیگر مرکب شوند و میان آنها باشد آن را جمله گویند

مراحل ساخت جمله 
:براي ساخت و تدوین جمله به طور اصلی قدم هایی که بایستی برداشته شود عبارتند از

ـ انتخاب واژه 
ـ تنظیم واژه 

ـ تطبیق با دستور زبان

ولی یک کلی را .سلیقه و ورزیدگی نویسنده بستگی دارد،شخصیت،تجربه،انتخاب واژه به میزان دانش:انتخاب واژه
.باید در نظر داشت و آن توجه به موضوع نامه و میزان اطالعات مخاطب آن است

ه در کنار براي ساخت و تدوین جمله واژه هایی را که از هر جهت و مر بابت مناسب تشخیص داده شد:تنظیم واژه ها
چنانچه این واژه ها با نظمی منطقی تنظیم گردیده و در جاي .هم قرار می دهیم تا مفهوم مور نظر به دست آید

جمله داراي محتوا و در نتیجه داراي پیام کامل و موثر از طرف نویسنده براي .مناسب خود در جمله قرار گیرند
.باشدمیمخاطب 

قبالً بیان گردید براي تدوین یک جمله مناسب می باید واژه هایی را که انتخاب همانطوریکه:تطبیق با دستورزبان
ردیف نمودن واژه ها تابع نظامی است که آن نظام .نموده ایم به طور منطقی ردیف نماییم تا مفهوم الزم حایل گردد

اطب است ولی نیل به این گرچه انتظار از نوشته مفهوم بودن آن براي مخ.به وسیله دستور زبان تعیین می گردد
مقصود وقتی امکان پذیر می گردد که عالوه بر استفاده از واژه هاي مناسب به نکات دستور توجه کامل شده باشد به 
هر صورت در مرحله آخر کار الزم است که متن تهیه شده با موازین دستوري تطبیق شود یا در صورتی که از آن 

.الزم به صورت صحیح و مطلوب کامل شودعدول شده باشد با انجام اصالحات 

نشان گذاري 
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که پیام گیرنده را کمک می نماید تا شود مینشان گذاري به عالئمی گفته .گذاري در حقیقت تکمیل ساخت جمله استنشان
به کاربردن عالئم و نشانه ها در نوشتن به منظور .آنچه که پیام دهنده منظور و در نظر داشته است به راحتی دریافت نماید

.نشان گذاري نامیده می شود،جلوگیري از لغزش در خواندن و درك مفاهیم به طور کامل

نشان هاي رایج 
.جمالت مستقل را از یکدیگر جدا می کند،نشانه پایان جمله،این عالمت به عنوان مکث کامل: یک نقطه

موارد استفاده 
.کسی در منزل نبود،ایان جمله خبري مانند محمود ا زمشهد آمدـ در پ

. دیروز متروي تهران افتتاح گردید:مانند.ـ در پایان هر جمله کامل و مستقل آورده می شود
خیر،آري.اطاعت:مانند.ـ بعد از کلماتی که به جاي جمله استفاده می شود

)احمد ایزدي(ایزدي .ا:مانند.ـ پس از هر کلمه با حرف اختصاري

،درنگ کوتاه،مکث،، سرکج یا کاما
:موارد استفاده

.مرکز ایران شهر زیبایی است،تهران:مانندشود میـ عطف بیان با عالمت مکث از جمله جدا 
.مجتبی بویان امروز به سینما رفتند،آرش،فرید:مانندشود میعطف مکرر از نشان مکث استفاده » واو « ـبه جاي 

امامت و رازداري سرلوحه کار ما ،پاکدامنی،تقوي:مانند.ـ براي جداکردن واژه هایی که داراي شرایط دستوري مساوي باشند
.است

ا ـ براي راهنمایی خواننده به درست خواندن جمله و درك مقصود واقعی مانند بخشش الزم نیست متهم زندانی شود که ب
.استفاده از سرکج یا کاما معنی تغییر می یابد

.متهم زندانی شود،بخشش الزم نیست
.الزم نیست متهم زندانی شود،بخشش

مکث متوسط ،توقف متوسط،نشانه درنگ متوسط،؛ سرکج نقطه
.کوتاه تر است).(بلندتر و از توقف یک نقطه )،(از توقف درنگ ،این نشان توقفی کوتاه

:موارد استفاده
زاکانی دانشمند : مانند.پشت سرهم واقع شده اند قرار می گیرد،ـ در پایان جمله هاي زنجیري و مرتبط که براي بیان یک فکر

.ولی چون روح حاکم برزمان مناسب نبود حرف خود را در قالب شوخی و مزاح می گفت،وارسته اي بود
:م نشده است مانندـ در موقعی که جمله تمام شده و مطلب تما

.میزان کارم امروز بیشتر از دیروز بود ؛ به طوري که از خستگی قدرت ایستادن ندارم
:ـ میان دو جمله ساده که از لحاظ مفهوم با هم تناقض داشته باشند مانند

.مال از بهر آسایش عمر است ؛ نه عمر از بهر گردآوردن مال

دو نقطه نشانه شرح ـ هشدارنما: 
.برشماري و توضیح بیشتر از مطالب به کار برده می شود،نشان براي شرحاین: 

:موارد استفاده
:به این سان:از این قرار:ـ بعد از کلماتی که معموالً پس از آنها توضیح می دهند و یا تعریف می کنند مانند عبارت است از
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:مانندشود میـ هنگامی که چیزهایی شمرده 
.و قضاي رفته را،عمر گذشته را،تیر انداخته را،سخن گفته را:ازیافتچهارچیز را نتوان ب
:مانند.ـ قبل از نقل قول

:فردوسی شاعر حماسه سراي ایران گفت
که جان دارد و جان شیرین خوش است میازان موري که دانه کش است 

:مانند.ـ براي نشان دادن ساعت کار و هر نوع اعالم زمان
:مرکزيساعت کار دفتر 

13:30تا 7:30از:صبح ها
18:30تا 15:300از :عصرها

:مانند.پس از عنوان دو نقطه گذارده می شود،ـ در نامه هاي بازرگانی
:مشتري عزیز

:خواننده گرامی
:آقاي محترم

ـ نیم خط ،ـ خط فاصل
:موارد استفاده

:مانند.ـ براي پیوستن واژه ها به کار می رود
.ایرانی ـ هندي یادگار آن زمان استسبک نقاشی 

:ـ هنگام نگارش بین دو نفر مانند
ـ ممکن است بفرمایید ساعت چند است ؟

.دوازده و نیم،ـ درست
ـ پس از شماره ترتیب هاي مطالبی که باید بر شماري شوند 

:ـ در مواردي که مطالب باید تفکیک و به سر سطر احاله گردد مانند
:به قرار زیر

ــــــــــــــ 
پرسش نما،عالمت سوال،؟ نشان پرسش

:موارد استفاده
آیا احمد از مشهد آمد ؟:ـ بعد از جمالت سوالی و یا سوال مستقیم مانند

هرات یکی از :طعنه و یا کنایه است مانند،حدس،قرار گیرد نشان دهند شک)؟(ـ این نشان اگر میان دو قوس 
.است)؟(شهرهاي پاکستان 

نشان تعجب، هیجان نما،نشان شور و احساسات!
.باشدمیتألم و ترغیب ،تأثر،عواطف درونی،هیجانات تند،احساسات،این نشان بیانگر شور

:موارد استفاده
:ـ بعد از هر کلمه یا عبارتی که تعجب آور باشد مانند

!بزند چه طور می توان باور کرد که از انسانی متمدن این چنین رفتاري سر 
:استمداد و غیره باشدمانند،بعد از هر کلمه یا عبارتی که بیان کننده آرزو، ترس، شفقت، تحسین، نفرین

!پایدار باد اسالم 
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نشان معترضه ،پرانتز،دو کمان،گریز نما) (
:موارد استفاده

:مانند.ـ براي توضیح جمله اي که از بحث خارج است
)متاسفانه همکار گرامی من به هیچ وجه از منطق اطالعی ندارد(.درست فکرکردن وامی داردعلم منطق انسان را به 

)شهرداري(بلدیه :ـ اشاره به واژه متروك مانند
)کاغذ موم(استنثیل :مانند.ـ اشاره به واژه هایی که هنوز متداول نشده است

)برنامه(پروگرام :مانند.ترجمه کلمات در داخل دو قوس قرار می گیرد
)ع(حضرت علی :مانند.ـ عالمت یا اشاره هاي اختصاري را در نشان گریز نما می نویسند

دو سرکج،نقل قول"...................."
:موارد استفاده

.قرار می گیردشود میـ در آغاز و پایان سخنی که مستقیماً از شخص و یا منبعی نقل 
".بهترین مردم کسی است که از وجودش نفعی به دیگران برسد":میفرماید) ع(جوادحضرت امام

:در آغاز و انجام اصطالحات تازه یا جعلی و واژه هاي مورد تائید مانند
.به زبان آلمانی» کولتور« معادل است براي » فرهنگ « کلمه 

:مانند.بیشتري برآن بنمائیمتأکید براي استهزا یا تعریفی که خواسته باشیم 
می کرد و روي همین » گردن کلفتی « وجودي که او جسمی نحیف و هیکلی استخوانی ظریف و باریک داشت اغلب اظهار با 

.داده بودند» پهلوان پنبه « به او لقب ،اصل
نشانه حذف ،سه نقطه،چند نقطه،افتادگی نما)0000000(

)000000(موارد استفاده چند نقطه 
.باشدمیمله یا چند جمله این نشانه نمایشگر حذف یک ج

:مانند،براي حذف یک یا چند بیت شعر
باد خنک از جانب خوازرم وزان استخیزید و خز آرید که هنگام خزان است 

..................................................................................................................................

ممیز
:موارد استفاده

:این نشانه در موارد زیر به کار می رود مانند
1346فروردین 1405/8رجب 6
:مانند.براي نشان دادن کلمه هاي معادل و مشابه-

دیوار / دیفال 
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:تجهیزات اختصاصی بیمارستان 

تجهیزات اختصاصیبخشنام 

مراکز رادیولوژي  
، دستگاه بیوپسی استریوتاکتیک ، دستگاه سی تی اسکن full digitalدستگاه فلوروسکوپی دیجیتال ، ماموگرافی 

MRIاسالیس ، دستگاه رادیولوژي دیجیتال شیمادزو ، 16زیمنس  1.5T ،MRI 3 T دستگاههاي سونوگرافی ،

آزمایشگاه ها

، دستگاه RAMPانتریفیوژ ، میکروسانتریفیوژ، سانتریفوژ ، بن ماري ، اسپکتروفتومتر ،انکوباتور ، دستگاه مینی س
NOVA، دستگاه تکنومدیکال،REAL TIME PCR   CORRBET REAL TIME PCRو ( ( LIGHT

CYCLER) هودکالس ،II ، شیکر،DRY BATH ،THERMAL BLOCK دستگاه همونتیکس ،PCS2
ACL،دستگاه 7000ACL، رفراکتومتر، دستگاه Spectra Optia،دستگاه +MCS،دستگاه همونتیکس  200 ،

CAدستگاه  BT، سریفوژ، سمپلر، دستگاه 1500 BT، دستگاه 3000 BS،دستگاه 3500 ، دستگاه 400
HITACHI دستگاه،SELECTRA دستگاه،ISE ISE،دستگاه ERBA،دستگاه 3000 ، دستگاه 4500

CARTIUM دستگاه ،IMS ، دستگاه الیزا ریدر، دستگاه CHROS، دستگاه ABBOT،اسپکترومتر، دستگاه 972
MINI VIDAS انکوباتور، روتاتور، دستگاه گاما کانتر ، دستگاه االیزا ، دستگاه ،Cecil ،دستگاه اسپکتروفوتومتر  ،

SYSMEX K،، فور، لوپ کالیبره، دستگاه HELENA، دستگاه Hb Goldدستگاه فلوسایتومتر، دستگاه  800 ،
1800دستگاه SYSMEX XT دستگاه ،SYSMEX KX ، دستگاه NOVA، دستگاه Mindray، دستگاه 21
ABL دستگاه ،Eriline AR میکروتوم، دستگاه امبدینگ، فروزن سکشن ، دستگاه ،EM دستگاه ،A.A میکروتوم ،

هود بیولوژیک ،تانک ازت ، سیستم میکرواینجکشن، میکر، استیرر، اولترا میکروتوم، تریمر، نایف

اتاقهاي عمل و بخش هاي 
جراحی و بستري

گاماپروب، هارمونی، دستگاه پمپ قلبی ریوي، دستگاه بیهوشی، دستگاه مانیتور، دستگاه الپاراسکوپی ، روتم ، آرگون، 
جهت سنگشکنی TULشوك، دستگاه الکتروسرجري، دستگاه ساکشن، دستگاه ست شور، دستگاه اتوکالو فوري، 

، اره پرفیوزر، ساکشن، پالس اکسی متر،TUR،IUسنگهاي حالب ، وسایل اندویورولوژي شامل سیستوسکوپی،
پمپ انفوزیون ، ، جهت انجام الکتروشوك مغزي، ECT، دستگاه navigation ،CARMاسترایکر، دستگاه 

جهت بررسی قلب جنین و انقباظات رحمی ،کاردیال NSTدستگاه، گلوکومتر، سرنگ پمپ، ECGدستگاه ونتیالتور ، 
ی ،تورنیکت ، ویدیوالرنگوسکوپ ، فیبروپتیک، مانیتورینگ بررسی وضعیت عالیم حیاتی زنان بعد و قبل از جراح

پالس اکسیمتر، سیمتر آرتروسکوپی ، دیالیز ،

–دستگاه الکتروشوك –الکتروکوتر –تخت عمل جراحی –دستگاه تست ورزش –دستگاه اکوکاردیو گرافی درمانگاهها 
ابزارهاي جراحی-ساکشن پرتابل -دستگاه فور

آندوسکوپی و 
، آندوسونوگرافیERCP ،UBTآندوسکوپی ، کولونوسکوپی ، : دستگاههاي وپیکولونوسک

دستگاههاي اکو ، دستگاههاي نوار قلب ، دستگاه تست ورزش ، دستگاه هولتر ریتم ، دستگاههاي کنترل پیس میکر اکو

رادیوتراپی
low، دستگاه شتابدهنده الکتا high energyدستگاه شتابدهنده واریان  energy ، جهت درمانهاي تله تراپی

دستگاه فلکسترون جهت درمان براکی تراپی ، دستگاه سیموالتور جهت شبیه سازي فیلد درمان براي اطمینان از 
صحت موقعیت آناتومیک آن ،دستگاه کبالت جهت درمانهاي تله تراپی پالیاتیو و طرحهاي تحقیقاتی

دوبعدي و سه بعدي ،سیستم نرم افزاري محاسبات دز نقطه اي ، سیستم سیستمهاي کامپیوتري طراحی درمان فیزیک 
مولدینگ جهت تهیه شیلد اختصاصی بیماران ، وسایل کنترل کیفی دستگاههاي شتابدهنده و طراحی درمان ، سیستم 
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هاي مختلف  طراحی درمان براکی تراپی ، فانتوم استاندارد جهت امور دزیمتري و کالیبراسیون ، فانتوم آب در اندازه
Slabجهت امور دزیمتري و کالیبراسیون ، فانتوم لگن با غیر یکنواختی ، فانتوم توراکس با  غیر یکنواخت، 

phantom ، - چمبر 6.0چمبر فارمر ،parallel–plan شیلدهاي سروبند ، فوم مربوط به 125.0، چمبر ،
ساخت شیلد، لینک چک

-array–D2
...سیموالتور، اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، تجهیزات پزشکی 

پزشکی هسته اي 

.....اسکن کلیه، ریه، چشمSOFA gamma cameraدستگاه
اسکن استخوان،قلب ، ریه MEDISO gamma cameraو دستگاهADAC gamma cameraدستگاه 

....
جهت سنجش تراکم استخوانBONE MINERAL DENSITOMETERدستگاه 

CSSDدستگاه اتوکالو بخار پروکیومTدستگاه استریالیزر پالسما،دستگاه سیلر

کیلوگرم ، دستگاه 120کیلوگرم ، دستگاه خشک کن 300کیلوگرم ، دستگاه آبگیر 100و 300دستگاه شستشو رختشورخانه 
اتوبخار، اتو پرس و اتو غلطک


